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 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ الُمدرجة بالريال السعودي، ما لم يذكر خالف ذلك(

 

7 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية  .1
  12الصادر بتاريخ    2050032029شركة المواساة للخدمات الطبية )"الشركة"( مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  

  4الصادر بتاريخ    1880الشركة إلى شركة مساهمة سعودية وفقا  للقرار الوزاري رقم  م(. تم تحويل  1997يناير    21هـ )الموافق  1417رمضان  
 م(.2006ينـاير  4هـ )الموافق 1426ذي الحجة 

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

 في المعدات الطبية واألدوية.  الجملة
 

 تاريخه   رقم السجل التجاري   الفرع 

 هـ  18/09/1425  2050046891  الدمام 

 هـ  20/04/1438  2050111494  الدمام 

 هـ  25/05/1438  2050111780  الدمام 

 هـ  27/11/1433  2050086573  الدمام 

 هـ  12/09/1438  2051064380  الخبر

 هـ  09/03/1421  2055004626  الجبيل

 هـ  19/09/1425  2055006727  الجبيل

 هـ  06/05/1421  4650029967  المدينة المنورة 

 هـ  11/11/1421  4650030759  المدينة المنورة 

 هـ  18/01/1438  4650083001  المدينة المنورة 

 هـ  09/11/1431  1010295838  الرياض
 
 

 الشركة التابعة للشركة:فيما يلي تفاصيل 

 نسبة الملكية  النشاط  بلد التأسيس  االسم 

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

السجل   بموجب  السعودية  العربية  المملكة  في  محدودة مسجلة  المحدودة، هي شركة ذات مسؤولية  الطبية  للخدمات  الشرقية  رقم  شركة  التجاري 
يتمثل نشاط هذه الشركة التابعة في اقامة وتشغيل المستشفيات   م(.1999ديسمبر    18هـ )الموافق  1420رمضان    10الصادر بتاريخ    2051023824

 والمستوصفات والعيادات الطبية الخاصة.
 

الُموّحدة الُمختصرة كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في   المالية األّولّية  القوائم  ، جميع المعلومات المالية لفروع  م2022يونيو    30تشمل هذه 
 الشركة والشركة التابعة المذكورة أعاله )يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"(.

 
 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  .2
 المعايير المحاسبية المطبقة  2-1

العربية  المملكة في ( "التقرير المالي األولي" المعتمد34تم إعداد هذه القوائم المالية األّولّية الُموّحدة الُمختصرة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 اسبين. السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمح

 
ءتها مع القوائم ال تتضمن القوائم المالية األّولّية الُموّحدة الُمختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب قرا

ن التغيرات في السياسات المحاسبية، )"القوائم المالية السنوية األخيرة"(. ومع ذلك، فإ  م2021ديسمبر    31المالية الُموّحدة السنوية للمجموعة كما في  
ذ آخر  إن وجدت، واإليضاحات التفسيرية المحددة مدرجة لشرح األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز واألداء المالي للمجموعة من 

 قوائم مالية سنوية. 
 

 أسس اإلعداد  2-2
ستثناء التزام منافع الموظفين  تم إعداد هذه القوائم المالية األّولّية الُموّحدة الُمختصرة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي، با

 الذي يقاس باستخدام القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحاسبية الهامة )يتبع( أسس اإلعداد والسياسات  .2



 ية شركة المواساة للخدمات الطب

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة 

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ الُمدرجة بالريال السعودي، ما لم يذكر خالف ذلك(

 

8 

 

 
 عملة العرض والعملة الوظيفية  2-3

ة. تم تقريب كل تم عرض هذه القوائم المالية األّولّية الُموّحدة الُمختصرة باللاير السعودي والذي يمثل أيضا  عملة العرض والعملة الوظيفية للمجموع
 القيم إلى أقرب لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 

 
 استخدام األحكام والتقديرات  2-4

ات المحاسبية عند إعداد هذه القوائم المالية األّولّية الُموّحدة الُمختصرة، قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياس
هذه التقديرات. إن األحكام الهامة التي اتخذتها  وقد تختلف النتائج الفعلية عن    والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات.

القوائم    اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفس السياسات المحاسبية المطبقة على
 المالية السنوية األخيرة.

 
 السياسات المحاسبية الهامة  2-5

مطبقة في هذه القوائم المالية األّولّية الُموّحدة الُمختصرة هي نفس السياسات المحاسبية المطبقة في القوائم المالية الُموّحدة  إن السياسات المحاسبية ال
( 6-2. أصبح عدد من التعديالت على المعايير الحالية، على النحو المفصل في إيضاح )م2021ديسمبر    31للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  

ولكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية األّولّية الُموّحدة الُمختصرة للمجموعة. ولم تقم المجموعة    م2022يناير    1أدناه، مطبقا  ابتداء  من  
 تعديل آخر أُْصِدَر ولم يصبح ساريا  المفعول حتى اآلن. بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير القائمة  2-6
 

 معايير جديدة ومعدلة طبقتها المجموعة 
 

تُدخل تعديالت بأثر  أصبح عدد من المعايير المعدلة واجب التطبيق خالل فترة التقرير المالي الحالية. لم تغير المجموعة سياساتها   المحاسبية أو 

 رجعي نتيجة  لتطبيق هذه المعايير المعدلة. 

 (. 16على المستأجرين )تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 19-التخفيضات استجابة لتأثيرات كوڤيد -
 ((. 37للمحاسبة )تكلفة إتمام العقد )التعديالت على المعيار الدولي  -العقود الُمحّملة بخسائر  -
 .2020- 2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي لدورة سنة  -
 (.16ممتلكات وآالت ومعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود )تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة ) -
 ((3مالي ))تعديالت على المعيار الدولي للتقرير ال –الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي  -

 
 التعديالت على المعايير القائمة التي صدرت ولم تدخل حيز التنفيذ 

ة الُموّحدة الُمختصرة إن التعديالت على المعايير القائمة الصادرة والتي لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية القوائم المالية األّولّي 
 ذه لتعديالت على المعايير القائمة، إذا كانت واجبة التطبيق، عندما تصبح سارية المفعول: مبينة أدناه. تعتزم المجموعة تطبيق ه

 

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

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

 ((.8تعريف التقدير المحاسبي )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) •

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

 .عند دخولها حيز التنفيذ  المالية للمجموعةالقوائم ال يتوقع أن يكون للتعديالت المذكورة أعاله تأثير جوهري على 



 شركة المواساة للخدمات الطبية 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة إيضاحات حول القوائم 

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ الُمدرجة بالريال السعودي، ما لم يذكر خالف ذلك(
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 ممتلكات ومعدات  .3

 فيما يلي الحركة على الممتلكات والمعدات: 3-1

 
  م2021ديسمبر  31  م 2022يونيو  30 

 )ُمدقّقة(  )غير ُمدقّقة(   
 2,202,931,378  2,418,632,215  القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة 

 370,716,955  230,727,454  إضافات 
( 215,195)  المتراكم استبعادات، بالصافي من االستهالك    (5,493,026)  

( 78,558,949)  االستهالك خالل الفترة / السنة   (149,523,092)  

 2,418,632,215  2,570,585,525  القيمة الدفترية في نهاية الفترة/ السنة

 
مليون لاير سعودي( كضمان مقابل   56.1:  م2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  56.1، تم رهن قطع أراضي قيمتها  م2022يونيو    30كما في  

، قامت المجموعة بسداد مبلغ القرض المستحق بالكامل المتعلق بإحدى المناطق وتقدمت بطلب م2021قروض طويلة األجل من وزارة المالية. خالل سنة 
 مليون لاير سعودي(. 3.18األرض )قيمتها الدفترية  لفك الرهن العقاري مقابل

 
مليون لاير  8.32: م2021ديسمبر  30مليون لاير سعودي ) 7.87بمبلغ  م2022يونيو  30تم رسملة تكاليف تمويلية خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 سعودي(.
 

 أعمال إنشاء تحت التنفيذ  3-2
مليون لاير   601:  م2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  680.86( أعمال إنشاء تحت التنفيذ بمبلغ  1-3تتضمن القيمة الدفترية المذكورة في إيضاح )

 سعودي(. وهي تمثل تكاليف متكبدة النشاء مستشفيات جديدة ولتوسعة مستشفيات قائمة، وهي حاليا  أعمال تحت التنفيذ. 
 

بموجب ترخيص    م2022يونيو    15لتجريبي للمستشفى الجديد بمنطقة المدينة المنورة وتم استالم الموافقة النهائية من وزارة الصحة بتاريخ  اكتمل التشغيل ا
 . م2022بحلول نهاية يونيو  لبدء التشغيل الفعلي 4800032584رقم 

 
 الذمم المدينة  .4

 
 م 2021ديسمبر  31  م 2022يونيو  30 

 )ُمدقّقة(  ُمدقّقة( )غير   
 847,327,352  1,119,382,962  ذمم مدينة تجارية

 1,216,001  481,412  (10مستحق من طرف ذو عالقة )إيضاح 
( 62,452,663)  يخصم: مخصص خسائر ائتمانية متوقعة    (57,510,112)  

  1,057,411,711  791,033,241 

 
 االئتمانية المتوقعة: فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر 

 
 م 2021ديسمبر  31  م 2022يونيو  30 

 )ُمدقّقة(  )غير ُمدقّقة(   
 55,176,841  57,510,112  السنة  / الرصيد في بداية الفترة

 5,488,648  5,192,844  السنة / مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها خالل الفترة
(3,155,377)  )250,293(   شطب   

 57,510,112  62,452,663  الفترة / السنة الرصيد في نهاية 

 
 رأس المال  .5

لاير   10مليون سهم( قيمة كل سهم    100:  م2021ديسمبر    31مليون سهم )  100رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للشركة مقسم إلى  
 سعودي. 

 
 االحتياطي النظامي  .6

من رأس المال. ان    %30من ربح السنة إلى احتياطي نظامي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي    %10طبقا  ألحكام نظام الشركات السعودي، يجب تحويل  
هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في ظروف محددة وفقا لنظام الشركات السعودي. 



 شركة المواساة للخدمات الطبية 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة إيضاحات حول القوائم 

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )المبالغ الُمدرجة بالريال السعودي، ما لم يذكر خالف ذلك(
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 قروض  ال .7
 قرض طويل األجل  7-1

 
 م 2021ديسمبر  31  م 2022يونيو  30 

 )ُمدقّقة(  )غير ُمدقّقة(   
     متداول 

 226,587,265  230,074,193  قروض من بنوك تجارية 
 5,946,940  5,946,940  قروض من وزارة المالية

  236,021,133  232,534,205 

     غير متداول 
4567,718,08  قروض من بنوك تجارية    481,671,844 
 82,127,908  76,180,968  قروض من وزارة المالية 

  643,899,052  563,799,752 

 
 قروض من بنوك تجارية 

رادات  حصلت المجموعة على تسهيالت قروض إسالمية من عدة بنوك تجارية. وهذه القروض مكفولة بسندات ألمر وبالتنازل عن المتحصل من التأمين وإي 
 التسهيالت لمعدالت عموالت بناء  على معدل الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "السيبور" باإلضافة إلى هامش متفق عليه.العقود. تخضع هذه 

 
 قروض من وزارة المالية 

وشراء معدات  مليون لاير سعودي من وزارة المالية ألغراض التوسعة وبناء مستشفيات جديدة    147.3حصلت المجموعة على تسهيالت قروض بقيمة  
 طبية. والقروض مكفولة برهن عن أراضي للمجموعة، ويستحق سدادها على أقساط سنوية متساوية. وال تحمل هذه القروض أي مصروفات تمويلية.

 
في حال وجود اي يجب على المجموعة االمتثال لبعض االشتراطات بموجب اتفاقيات تسهيالت القروض. تتم مراقبة االشتراطات شهريا  من قبل االدارة، و 

، كانت المجموعة ممتثلة لالشتراطات المالية. فيما يلي إجمالي  م2022يونيو    30حالة عدم امتثال، تقوم االدارة باتخاذ اجراءات لضمان االمتثال. كما في  
 آجال االستحقاق: 

 

 
 م 2021ديسمبر  31  م 2022يونيو  30 

 )ُمدقّقة(  )غير ُمدقّقة(   
 232,534,205  236,021,133  خالل سنة واحدة 

 479,904,048  557,806,995  أكثر من سنة وال تزيد عن خمس سنوات
 83,895,704  86,092,057  أكثر من خمس سنوات 

  879,920,185  796,333,957 

 
 قرض قصير األجل  7-2

: م2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  40، حصلت المجموعة على قرض قصير األجل بمبلغ  م2022يونيو    30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  
 ال شيء( من بنك تجاري يحمل فائدة بأسعار السوق. 

 
 الزكاة  .8

 فيما يلي الحركة على مخصص الزكاة:
 م 2021ديسمبر  31  م 2022يونيو  30 

 )ُمدقّقة(  ُمدقّقة( )غير  
 30,738,896  23,723,450 الرصيد في بداية الفترة/ السنة
 21,734,758  13,256,869 محمل خالل الفترة / السنة
( 25,332,095) المدفوع خالل الفترة / السنة   (28,750,204)  

 23,723,450  11,648,224 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 
 المواساة للخدمات الطبية شركة 

في   المنتهية  السنة  حتى  الزكوية  إقراراتها  الشركة  و   م2021ديسمبر    31قدمت  لإلقرار،  وفقا   الزكاة  بتسديد  المطلوبة وقامت  الشهادات  على  حصلت 
أصدرت الهيئة استفسارات لسنة   م.2018م وتسديدها في سنة  2016م حتى  2013تم إصدار الربوط النهائية عن السنوات من  واإليصاالت الرسمية.  

ما م وقدمت الشركة المعلومات الالزمة. وفقا  لموقع الهيئة، تم إقفال استفسارات هذه السنوات ولم تصدر الهيئة أي فروق زكوية.  2018م وسنة  2017
 هيئة.القيد المراجعة لدى  م2021م و 2020م و2019زالت الربوط لسنة 
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 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 الُمدرجة بالريال السعودي، ما لم يذكر خالف ذلك()المبالغ 

 

11 

 

 )يتبع(  الزكاة .8
 ية للخدمات الطبية المحدودة شركة الشرق

وقامت بتسديد الزكاة وفقا  لإلقرار، ولكنها لم تحصل على الشهادة    م2021ديسمبر    31قدمت الشركة التابعة إقراراتها الزكوية حتى السنة المنتهية في  
على   م2021م وسنة  2018في سنة    م وتسديدها2018م وسنة  2016م حتى  2013واإليصال الرسمي بعد. صدرت الربوط النهائية عن السنوات من  

 قيد المراجعة لدى الهيئة. م2021م و2020م و2019م و 2017ما زال الربط للسنوات  الترتيب.

 اإليرادات  .9
 تحقق المجموعة إيرادات بصورة رئيسية من:

 خدمات تتعلق بـالمريض المنوم والمريض الخارجي. و  •

 مبيعات مواد صيدالنية •
 

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

 المملكة العربية السعودية. 

 م 2021يونيو  30   م2022يونيو  30 

 
 
 
 
 

 )غير ُمدقّقة(   )غير ُمدقّقة( 
    اإليرادات حسب خطوط الخدمة 

 924,582,793  970,476,436 تقديم خدمات طبية

 136,244,179  154,351,021 مواد صيدالنية 

 1,124,827,457  1,060,826,972 

    توقيت االعتراف باإليرادات 
 587,063,459  650,842,951 خدمات طبية ومبيعات مواد صيدالنية محولة في فترة معينة 

 473,763,513  473,984,506 خدمات طبية محولة بمرور الوقت 

 1,124,827,457  1,060,826,972 

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

 
 م 2021ديسمبر  31  م 2022يونيو  30 

 )ُمدقّقة(  )غير ُمدقّقة(  
    

 36,018,794  68,484,167 (1-9التزامات إرجاع )إيضاح 

 3,405,998  6,879,611 (2-9موجودات عقود )إيضاح 

 
 رجاع اإلالتزامات  9-1

التأمين عند الحصول على بعض مستويات الدخول/ بعض مستويات  تُقّدم لشركات  بأثر رجعي  تتكون من خصوم كميات  تقدم عقود  بعض العقود التي 
تنشيء خصومات الكميات بأثر رجعي مقابال  متغيرا . يعترف بالمقابل المتغير كإيراد بالقدر الذي ال يكون من المحتمل بشكل كبير عدم   زيارات المرضى.

المالية الفترة    رده. تستحق الخصومات على مدى الفترة بناء  على مستوى األعمال المقدرة باستخدام طريقة المبلغ األكثر ترجيحا . ويتم تعديله في نهاية 
 ليعكس الكميات الفعلية. يتم تسجيل خصومات الكميات كتخفيض في اإليرادات ويتم تكوين مطلوبات بناء  على هذه التقديرات.  

 
 موجودات العقود  9-2

اتير لهم كما في تاريخ  تتعلق موجودات العقود بالمرضى المنومين الذين تقدم لهم خدمات خالل فترة التقرير المالي ولكن لم يتم إخراجهم أو إصدار فو
 التقرير المالي. 
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 )شركة مساهمة سعودية(
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  .10
طـرة كامـلة تشمل األطراف ذات العالقة مساهمي الشركة والشركات الزميلة ومساهميها وأعضاء اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة والمنشآت التي تخضـع لسي 

األطراف. تتم الموافقة على شروط وأحكام هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. خالل الفترة، قامت المجموعة أو مشـتركة أو نفوذ جوهري من قبل تلك  
 بمعامالت مع األطراف ذات العالقة التالية: 

 طبيعة المعاملة  الطرف ذو العالقة 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30 

م2022   م2021   
 شركة زميلة  -المتطورة المحدودة شركة المجمعات الطبية 

 
(1,471,146) )1,662,274(  إيرادات  -  

 3,401,024 3,412,630 شراء خدمات  -

(25,199) )101,157(  خدمات أخرى  -  
    

 شركة شقيقة -شركة المواساة العالمية 
 

 9,788,305 15,829,961 مشتريات  -
 1,351,000 1,452,000 إيجار -
 430,445 193,349 خدمات أخرى  -

    
 17,768,086 14,970,214 خدمات إعالن  - شركة شقيقة  -النظرة االعالنية للتجارة 

    

( 1,054,070) إيرادات  - شركة شقيقة  -شركة مستشفيات ومراكز المغربي الطبية   (950,523)  

( 167,829) مصروفات  -   (350,034)  

 800,006 733,360 فوائد عن التزامات عقود إيجار  - 

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

 مستحق إلى أطراف ذات عالقة  ال (أ
 م 2021ديسمبر  31  م 2022يونيو  30    

 )ُمدقّقة(  )غير ُمدقّقة(     
       

 5,314,287  12,416,989    النظرة االعالنية للتجارة
 3,600,762  7,382,072    شركة المواساة العالمية

 1,802,087  1,649,199    شركة المجمعات الطبية المتطورة المحدودة 

    21,448,260  10,717,136 

 مستحق من طرف ذو عالقة ال (ب
 م 2021ديسمبر  31  م 2022يونيو  30    

 )ُمدقّقة(  )غير ُمدقّقة(     
       

 1,216,001  481,412    شركة مستشفيات ومراكز المغربي الطبية

الذمم  ان المبالغ المستحقة إلى والمستحقة من أطراف ذات عالقة تتضمن بصورة رئيسية ارصدة متعلقة بالمعامالت المذكورة أعاله وهي مدرجة ضمن  
 12مكفولة وغير ُمحّملة بفوائد وتستحق خالل  الدائنة والذمم المدينة على الترتيب في قائمة المركز المالي. األرصدة القائمة في تاريخ التقرير المالي غير  

 شهرا  في السياق االعتيادي لألعمال. إن أسعار وشروط سداد المعامالت المذكورة أعاله يتم الموافقة عليها من قبل إدارة المجموعة. 
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة )يتبع(  .10
 تعويضات إلى أعضاء اإلدارة العليا    ج( 

 فيما يلي مكافأة المديرين وأعضاء اإلدارة العليا اآلخرين خالل الفترة: 
 

    
فترة الستة أشهر المنتهية 

  م2022يونيو  30في 
فترة الستة أشهر المنتهية  

 م2021يونيو  30في 

 )غير ُمدقّقة(   )غير ُمدقّقة(     
 7,445,000  9,420,000    رواتب وبدالت 
 8,003,030  8,641,171    ومنافع أخرى حوافز تشجيعية 

    18,061,171  15,448,030 

ب مجلس اإلدارة  يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت مع مراعاة أداء األفراد واتجاه السوق. أدرجت اتعا
 مليون لاير سعودي( كجزء من مكافآت أعضاء اإلدارة العليا.  1.8: م2021يونيو  30مليون لاير سعودي ) 1.975بمبلغ 

  
 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. 

 

 
المنتهية فترة الستة أشهر 

  م2022يونيو  30في 
فترة الستة أشهر المنتهية  

 م2021يونيو  30في 
 

  )غير ُمدقّقة(   )غير ُمدقّقة(  
     

  288,537,758  291,693,623 ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة 

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

  2.89  2.92 نصيب السهم األساسي والمخفض من الربح العائد إلى مساهمي الشركة 

 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  .12

 
ديسمبر    31)  م2022يونيو    30مليون لاير سعودي كما في    17.86أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة ضمانات نيابة عن المجموعة بمبلغ   12-1

 مليون لاير سعودي( تتعلق بصورة رئيسية بضمانات أداء للعمالء.  18.3: م2021
 

: م2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  402.63حوالي    م2022يونيو    30م تتكبد بعد حتى  بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها من المجموعة والتي ل 12-2
 مليون لاير سعودي( تتعلق ببعض مشروعات التوسع. 82.75

 
 مليون لاير سعودي(.   60.89:  م2021ديسمبر    31)  م2022يونيو    30مليون لاير سعودي كما في    28.81لدى المجموعة اعتمادات مستندية قائمة بمبلغ   12-3

 
 توزيعات أرباح  .13

لاير    2.75، توزيع أرباح نقدية بمبلغ  م2022يناير    17هـ الموافق  1443جمادى اآلخرة    14أوصى مجلس إدارة المجموعة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  
الذي عقد بتاريخ   وتم اعتماد هذه التوصية الحقا  من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة م 2021ديسمبر  31سعودي للسهم الواحد للسنة المنتهية في 

 (.م2022مايو  9هـ )الموافق  1443شوال رمضان  8
 

لاير سعودي    2.5( توزيع أرباح نقدية بمبلغ  م2021فبراير    25هـ )الموافق  1442رجب    13أوصى مجلس إدارة المجموعة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  
م وتم اعتماد هذه التوصية الحقا  من قبل المساهمين في اجتماع  2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  250للسهم الواحد بمجموع مبلغ 

 (.م2021إبريل  29هـ )الموافق 1442رمضان   17الجمعية العامة الذي عقد بتاريخ 
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 معلومات القطاعات  .14
اتخاذ   العمل بصورة منفصلة بغرض  التشغيلية لوحدات  النتائج  اإلدارة  األداء.يراقب مجلس  الموارد وتقييم  األداء   القرارات حول تخصيص  تقييم  ويتم 

 الُمختصرة.  القطاعي على أساس ثابت في القوائم المالية األّولّية الُموّحدة، ويتم قياسه على أساس ثابت في القوائم المالية األّولّية الُموّحدة
 المنتجات الصيدالنية.تتكون عمليات المجموعة بصورة رئيسية من قطاع الخدمات الطبية و

 
 القطاعات التشغيلية:

 ألغراض اإلدارة، فإن المجموعة مقسمة إلى وحدات أعمال حسب المنتجات والخدمات الخاصة بها وفي قطاعين يمكن االفصاح عنهما : 

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

 الصيدالنية.قطاع المواد  •
 

 المجموع   المواد الصيدالنية   الخدمات الطبية  

 فترة الستة أشهر المنتهية في  ل
 )غير مدففة(  م2022يونيو  30 

     

      
 1,124,827,457  154,351,021  970,476,436 إيرادات 

      
 525,871,256  41,242,082  484,629,174 إجمالي الربح 

      )مصروفات( غير موزعة إيرادات/ 
( 54,527,132)     مصروفات بيع وتوزيع   

( 156,322,610)     مصروفات عمومية وإدارية   
 4,535,906     الحصة في أرباح شركة زميلة 

 5,901,884     إيرادات اخرى 
( 2,898,818)     تكلفة تمويلية  

 322,560,486     الربح قبل الزكاة 
      

( 13,256,869)     الزكاة للفترة مصروف   

  ربح الفترة 
 

 
 

309,303,617 

      
      

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  )غير مدققة(  م2021يونيو  30

 
 

 
 

 
 924,582,793 إيرادات 

 
136,244,179 

 
1,060,826,972 

      
 500,762,838  37,087,584  463,675,254 إجمالي الربح 

      إيرادات/ )مصروفات( غير موزعة 
(53,786,188)     مصروفات بيع وتوزيع   

(133,710,838)     مصروفات عمومية وإدارية   
 1,800,000     الحصة في أرباح شركة زميلة 

 2,685,503     إيرادات اخرى 
(4,990,987)     تكلفة تمويلية  

  الربح قبل الزكاة 
 

 
 

312,760,328 
      

(9,209,732)     مصروف الزكاة للفترة   

  ربح الفترة 
 

 
 

303,550,596 
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 معلومات القطاعات )يتبع( .14
 

 المجموع   المواد الصيدالنية   الخدمات الطبية  

      )غير ُمدقّقة(  م2022يونيو  30كما في 
 4,286,930,022  214,346,501  4,072,583,521 مجموع الموجودات 

 1,584,855,081  150,561,233  1,434,293,848 المطلوبات مجموع 

      
      )مدققة( م2021ديسمبر  31كما في 

 4,059,002,662  202,950,133  3,856,052,529 مجموع الموجودات 

 1,356,931,338  128,908,477  1,228,022,861 مجموع المطلوبات 

 
 القطاعات الجغرافية:

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

إن السياسات المحاسبية للقطاعات المفصح عنها هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة. يمثل ربح القطاع الربح المكتسب من كل قطاع دون  
وتكاليف اإلدارة المركزية بما في ذلك رواتب المديرين والربح من الودائع ألجل واألرباح والخسائر توزيع الحصة في أرباح الشركات الزميلة 

قييم أداء غير التشغيلية الخاصة باألدوات المالية والتكاليف التمويلية. هذا هو اإلجراء الذي يتم إبالغه لمجلس اإلدارة بغرض توزيع الموارد وت 
 القطاعات.

 
 القيمة العادلة وإدارة المخاطر  –األدوات المالية  .15

اتها.  تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة النقد وما في حكمه والذمم المدينة وبعض الذمم المدينة األخرى التي تنشأ مباشرة من عملي 
القة وذمم دائنة أخرى. إن الغرض تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من قروض طويلة األجل وذمم دائنة ومستحق إلى أطراف ذات ع

 الرئيسي من هذه المطلوبات المالية هو تمويل أعمال المجموعة.
 

 تسلسل القيمة العادلة 
ى  وتصنف جميع األدوات المالية، التي يعترف بقيمتها العادلة أو يفصح عنها، ضمن تسلسل القيمة العادلة، بناء  على مدخالت المستوى األدن 

 مة العادلة ككل، كما يلي: والهامة لقياس القي 

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

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

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

مستويات  بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثُبتة بالقيمة العادلة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا تمت تحويالت بين ال
يف )بناء  على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة  في هيكل التدرج عن طريق إعادة تقييم فئات التصن 

 تقرير مالي.
 

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

 والقيمة العادلة التصنيف المحاسبي  
وبات الجدول أدناه القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية. وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطليعرض  

المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة ألن القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة. 



شركة المواساة للخدمات الطبية 

)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة 

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

)المبالغ الُمدرجة بالريال السعودي، ما لم يذكر خالف ذلك(

16

العادلة وإدارة المخاطر )يتبع( القيمة  –األدوات المالية  .15

م 2021ديسمبر  31م 2022يونيو  30

التفاصيل 
القيمة الدفترية 
)التكلفة المطفأة( 

القيمة الدفترية
)التكلفة المطفأة(

)ُمدقّقة()غير ُمدقّقة( 
موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة 

 791,033,241 1,057,411,711 ذمم مدينة 
 3,405,998 6,879,611 موجودات عقود 

 156,868,788 57,578,140 في حكمه  نقد وما

 6,530,833 4,582,722 موجودات متداولة أخرى 
 100,000,000 - وديعة ألجل 

 1,057,838,860 1,126,452,184 المجموع 

م 2021ديسمبر  31م 2022يونيو  30

التفاصيل 
القيمة الدفترية 
)التكلفة المطفأة( 

القيمة الدفترية
)التكلفة المطفأة(

)ُمدقّقة()غير ُمدقّقة( 
مطلوبات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة 

 796,333,957 879,920,185 قروض طويلة األجل 
 - 40,000,000 قرض قصير األجل 
 32,528,235 31,111,595 التزامات عقود إيجار 

 218,953,312 267,784,151 ذمم دائنة
 36,018,794 68,484,167 التزامات إرجاع 

 87,372,806 86,446,178 مطلوبات متداولة أخرى 

 1,171,207,104 1,373,746,276 المجموع 

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

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

 .م2021ديسمبر  31في 

 أحداث الحقة  .16
ية األولية الُموّحدة المختصرة، والتي قد  ما عدا المذكور خالف ذلك في هذه القوائم المال  م 2022يونيو    30لم تقع أحداث جوهرية بعد تاريخ  

يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي واألداء المالي للمجموعة.

 اعتماد القوائم المالية األّوليّة الُموّحدة الُمختصرة  .17
.م2022أغسطس  11هـ الموافق 1444محرم  13تم إعتماد هذه القوائم المالية األّولّية الُموّحدة الُمختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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