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۱۹۹۲/۳/۱۱في  رصاد ۳۲۳/۱۱/٤٦خیص رقم تر

 وعضو غیر شریك السعودیة العربیة المملكة في مسجلة مھنیة شركة وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، الفوزان جي ام بي كي
 فوظة.جمیع الحقوق مح .سویسریة تعاونیة شركة العالمیة، يج ام بي كي ل والتابعة المستقلة جي ام بي كي شركات شبكة في

فحص القوائم المالیة  عنبات المستقل تقریر مراجع الحسا
 األولیة الموحدة الموجزة  

للسادة مساھمي شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 

 مقدمة 

م المرفقة لشركة الشرق األوسط للرعایة  ۲۰۲۰ مارس ۳۱لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة كما في 
 ("المجموعة") المكونة من: حیة ("الشركة") وشركتھا التابعةالص

 م؛۲۰۲۰مارس  ۳۱قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة كما في  •
م؛ ۲۰۲۰ مارس ۳۱في  المنتھیةأشھر الثالثة  ةفترعن قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل األخرى الموحدة الموجزة  •
 م؛۲۰۲۰ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  ثةثالالفترة عن ات في حقوق الملكیة الموحدة الموجزة قائمة التغیر •
 م؛ و۲۰۲۰ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةفترة عن قائمة التدفقات النقدیة الموحدة الموجزة  •
 اإلیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة. •

)۳٤الموجزة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي (إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة ولة عن ئإن اإلدارة ھي المس
لمالیة األولیة  ستنتاج عن ھذه القوائم ا إالسعودیة.  ومسؤولیتنا ھي إبداء ریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة "التق

 ستناداً إلى فحصنا.إالموحدة الموجزة 

 صنطاق الفح

) "فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل مراجع  ۲٤۱۰فحص (ات الرتباطإل الدولي معیارللقد قمنا بالفحص طبقاً ل
قوائم المالیة األولیة من توجیھ الحسابات المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.  ویتكون فحص ال

ات تحلیلیة وإجراءات فحص  ؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءستفسارات بشكل أساسي لألشخاص المسإ
كٍل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في أخرى. ویعد الفحص أقل بش

د بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة التي یمكن یمكننا من الحصول على تأكی فإنھ الالمملكة العربیة السعودیة، وبالتالي 
 المراجعة. وعلیھ، فلن نُبدي رأي مراجعة.عملیة عرف علیھا خالل الت

االستنتاج

مارس   ۳۱شيء یجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة كما في  نم إلى علمنالم یفاستناداً إلى فحصنا، 
 النواحيموعة") غیر معدة، من جمیع لشرق األوسط للرعایة الصحیة وشركتھا التابعة ("المجم المرفقة لشركة ا۲۰۲۰

 "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ۳٤الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي  

 عن/ كي بي إم جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونیون
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ھـ۱٤٤۱شوال   ۱٥جدة في 
  م ۲۰۱۹ یونیو ۷الموافق 
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 التنظیم واألنشطة الرئیسیة -۱
 

ــت شــركة الشــرق األأت ــة الصــحیة سس ــركتھا التا) أو "المجموعــة"  ("الشــركة" وســط للرعای ـ وش یشــار إلیھــا ( ةبـع
 في المملكة العربیة السعودیة.لمختلفة وشركتھا التابعة تتكون من الشركة وفروعھا ا) " المجموعةبـ" 
 
ربیــع الثــاني  ٦بتــاریخ  ٤۰۳۰۱٤۹٤٦۰بموجب سجل تجاري رقم مقفلة تعمل كشركة مساھمة سعودیة نت الشركة اك

، حصــلت الشــركة م۲۰۱٥سمبر دی ۳۰الموافق  ھـ۱٤۳۷ول ربیع األ ۱۹بتاریخ  .م۲۰۰٤مایو  ۲٥الموافق  ھـ۱٤۲٥
فــي  العــام، وقــد أدرجــت الشــركة بلالكتتــامن أسھم الشــركة  ۲۷٫٦۱۲٫۰۰۰ن ھیئة سوق المال لطرح على موافقة م

ـ۱٤۳۷جماد الثاني  ۲۰ تداول) بتاریخسھم السعودیة (سوق األ  إلــىتحولــت بالتــالي و م۲۰۱٦مــارس  ۲۹الموافــق  ھــ
 .شركة مساھمة عامة

 
المستشــفیات والمستوصــفات والمراكــز والمعاھــد  نشــاء وإدارة وتشــغیل وصــیانةإي فــ  ئیســيلرا ل نشــاط الشــركةمثــ یت

لیات وشــراء األراضــي إلقامــة مبــاني ل الصحي والعالج الطبیعي ومختبرات التحلیــل واألشــعة والصــیدومراكز التأھی
 .لصالح الشركة في المشاریع الطبیةعلیھا واستثمارھا 

 
والمطلوبــات ونتــائج العملیــات والتــدفقات النقدیــة  المرفقــة الموجــودات مــوجزةدة الالموح یةولالمالیة األائم قوالتتضمن 

 تالیة:للفروع ال
 

 اســـــــــم الفرع
 

 السجل التجاري
 

 الموافق تاریخ اإلصدار
 م ۱۹۹۸مایو  ۳۰ ھـ ۱٤۱۹صفر  ٥ ٤۰۳۰۱۲٤۱۸۷ جدة –المستشفى السعودي األلماني 

 م ۲۰۰۰أكتوبر  ۲۲ ھـ ۱٤۲۱رجب  ۲٤ ۱۰۱۰۱٦۲۲٦۹ الریاض –أللماني السعودي اى المستشف
 م ۲۰۰۰إبریل  ۳ ھـ ۱٤۲۰ذو الحجة  ۲۸ ٥۸٥٥۰۱۹۳٦٤ عسیر  –المستشفى السعودي األلماني 
 م ۲۰۰۲أغسطس  ٥ ھـ ۱٤۲۳صفر  ۱۸ ٤٦٥۰۰۳۲۳۹٦ المدینة –المستشفى السعودي األلماني 

 م ۲۰۰۸أغسطس  ٦ ھـ ۱٤۲۹شعبان  ٤ ٤۰۳۰۱۸۱۷۱۰ رجيبتبراھیم إوالد عبد الجلیل أ
 م  ۲۰۱٥مایو  ۷ ھـ  ۱٤۳٦رجب  ۱۸ ۲۰٥۰۱۰٥۷۱۳ الدمام – فى السعودي األلمانيالمستش

 م ۲۰۱۷نوفمبر  ۱٥ ھـ ۱٤۳۹صفر ۲٦ ٤۰۳۰۲۹۷٦۸۸ جدة  –عیادات بیفرلي 
مكة  –المستشفى السعودي األلماني 

 م ۲۰۱۸یولیو  ۳ ھـ ۱٤۳۹شوال  ۱۹ ٤۰۳۱۲۱٥٥۰۹ تحت اإلنشاء
 

 ً ھـ  ۱٤٤۱جمادى الثاني  ۲في تاریخ  السنة، افتتحت اإلدارة رسمیاً المستشفى السعودي األلماني بالدماملنھایة  * الحقا
 وبدأت العملیات. م۲۰۲۰فبرایر  ۲٦الموافق 

 
 شركة تابعة كما یلي: فيارات استثمأیضاً تملك الشركة  

 الموافق  تاریخ اإلصدار لتجاريا السجل الشركة التابعة
ة للخدمات الصحیة  ل الوطنیشركة حائ

 م  ۲۰۰۷یولیو  ۱٦ ھـ  ۱٤۲۸رجب  ۲ ۳۳٥۰۰۱۹۷۳٥ (شركة مساھمة مقفلة)
 

الصــحیة، ومــع ت شــركة حائــل الوطنیــة للخــدما فــي )٪۳۲٫۳۳ :م۲۰۱۹( ٪۳۲٫۳۳ نسبة تمتلك شركةال نبأبالرغم 
فــي ھــذه  تابعــة ةصحیة كشركخدمات الشركة حائل الوطنیة للتوحید تم  الشركة.من قبل  السیطرة ، حیث تمارسذلك

  . القوائم المالیة
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 ائم المالیةأسس إعداد القو -۲
 

   المعاییر المحاسبیة المطبقة  ۲/۱
 المالیــة رری"التقا ۳٤وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  للمجموعة زةولیة الموحدة الموجالقوائم المالیة األعداد تم إ

عودیة خــرى المعتمــدة مــن الھیئــة الســ والمعــاییر واإلصــدارات األالســعودیة.  العربیة المرحلیة" المعتمد في المملكة
 .للمحاسبین القانونیین

 
ً ولیة الموحدة الموجزة ألالیة اال تتضمن القوائم الم لمتطلبــات المعــاییر الدولیــة  كافــة المعلومــات واالیضــاحات وفقــا

دیســمبر  ۳۱المعدة للســنة المنتھیــة فــي لیة الموحدة م الماالقوائع دم تلك القوائم مقترنا مألعداد القوائم المالیة ویستخ
حــداث والمعــامالت الھامــة لفھــم ألى الرغم مــن ذلــك، تــم إدراج إیضــاحات تفســیریة مختــارة لشــرح اوعل م۲۰۱۹

ولیــة لك، فــإن نتــائج الفتــرة األمجموعة وأداءھا منذ آخر قوائم مالیة سنویة. إضافةً لذالتغیرات في المركز المالي لل
ي یمكن توقعھــا للســنة المالیــة التــي تنتھــي م لیست بالضرورة مؤشًرا على النتائج الت۲۰۲۰ مارس ۳۱منتھیة في ال

  م.۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 

  س القیاسأس )أ
التكلفــة مراریة ومبــدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستوفقاً لمبدأ  ةولیة الموحدة الموجزالقوائم المالیة األ تم إعداد

لقد تم إعــادة تصــنیف  .محددةزام المنافعھ المحددة والذي یقاس بالقیمة الحالیة اللتزام المنافع الستثناء التبإ تاریخیةال
 لتتوافق مع عرض الفترة الحالیة. أرقام المقارنةبعض 

 
 عملة العرض والنشاط )ب

 والنشــاط لــة العــرضعمیمثــل  والــذي بــاللایر الســعودي ولیــة الموحــدة المــوجزةاأل یــةالقــوائم المال تــم إعــداد ھــذه
 .للمجموعة

 
 الیةتوحید القوائم المسس أ ۲/۲

 .۱في إیضاح بین كما ھو م التابعة لھا ھاوشركت األم الموحدة على القوائم المالیة للشركةتشتمل القوائم المالیة 
 

ة وعة معرضــ ون المجمتتحقق السیطرة عندما تكلمجموعة. كم بھا بواسطة اتحتابعة یتم ال ةالتابعة ھي شرك ةالشرك
ى تلــك العائــدات خــالل منشأة المستثمر فیھا ولدیھا المقدرة للتأثیر علاو لھا حقوق لعائدات متغیرة من عالقتھا مع ال

قــوائم المالیــة مــن تــاریخ الالیــة للشــركة التابعــة فــي ھــذه متم توحیــد القــوائم السلطاتھا على المنشأة المستثمر فیھا. 
ھــذه توقــف  جموعة على الســیطرة وتســتمر فــي توحیــدھا حتــى تــاریخفیھ الم لذي تحصلواذ وھو التاریخ ااالستح

 السیطرة.
 

یتم استبعاد جمیع األرصدة الداخلیة للمجموعة والمعامالت واإلیرادات والمصروفات الناتجة عن المعامالت داخــل 
المجموعة عند ت داخل المعامال م استبعاد أي مكاسب أو خسائر غیر محققة ناتجة عنیتالمجموعة بالكامل. وأیضاً 

 التوحید.
 

فإنھــا تســتبعد الموجــودات والمطلوبــات للشــركة التابعــة وأیــة ســیطرة علــى شــركة تابعــة، عندما تعقد المجموعة ال
اســب أو خســائر ناتجــة مكحصص غیر مسیطرة ذات صلة وغیرھا من مكونات حقوق الملكیة. یتم االعتراف بأي 

لــة عنــد فقــدان ظ بھــا مــن الشــركة التابعــة الســابقة بالقیمــة العادحصــة محــتفتقاس أي في قائمة األرباح والخسائر. 
 .السیطرة

 
التغیرات في حصة المجموعة في الشركة التابعة ال ینتج عنھا تغییر فــي الســیطرة ویــتم احتســابھا كمعاملــة حقــوق 

دفوع ویــتم االعتــراف قابــل المــ ادلــة للمفــي القیمــة الع فتریة لحقوق الملكیة غیر المسیطرةلدملكیة ویتم تعدیل القیم ا
تأثیر المعامالت مع حقــوق الملكیــة غیــر المســیطرة دون التغیــر فــي " لكیة تحت بند بأي فرق في حقوق الممباشرة 
 ." السیطرة
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۹ 

 (تابع) أسس إعداد القوائم المالیة -۲
 

 ھامةال ھم السیاسات المحاسبیةأ ۲/۳
ھي نفس تلك المطبقة على القوائم   زةالموجالیة األولیة الموحدة وائم المإن السیاسات المحاسبیة المطبقة على ھذه الق

 للسنة السابقة.  المالیة  
 

تم تطبیق التعدیالت التالیة على المعاییر واإلطار الحالي من قبل المجموعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة  
بح أو حقوق الملكیة المدرجة سابقاً صافي الر. ولم ینتج عن تطبیق ما یلي تغییرات في الموجزةموحدة ال

 للمجموعة. 
 

 من  اعتباراً  الوصف  
 م ۲۰۲۰ینایر  ۱ ۸ومعیار المحاسبة الدولي   ۱التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي   -تعریف األھمیة النسبیة 

 م ۲۰۲۰ینایر  ۱   ۳المعیار الدولي للتقریر المالي  التعدیالت على  -تعریف األعمال 
 م ۲۰۲۰ینایر  ۱ ار المفاھیم في المعاییر الدولیة للتقریر المالي  لى مراجع إطالت ععدیالت

 
 الھامة المحاسبیة تاألحكام واإلفتراضا -۳
 

یرات واالفتراضات التــي تــؤثر یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة من اإلدارة استخدام الحكم والتقد
وجودات والمطلوبات واإلیــرادات والمصــروفات المقــرر ى المبالغ المقرر عنھا للمسبیة وعلالسیاسات المحافي تطبیق 

عن ھذه التقدیرات.  تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضــات األساســیة بشــكل متواصــل.  النتائج الفعلیةعنھا. وقد تختلف 
الئتمانیــة المتوقعــة الناشــئة عــن لخســائر ابــأثر مســتقبلي.  تعتقــد اإلدارة أنــھ بخــالف االتقــدیرات یتم إثبــات مراجعــات 

لتلــك التــي تــم اإلفصــاح عنھــا فــي من التقدیرات األخــرى تظــل مماثلــة جودات المالیة، وجمیع مصادر عدم التأكد المو
وستنعكس أي تغییــرات مطلوبــة فــي فتــرات إعــداد  الوضعالقوائم المالیة الموحدة السنویة. ستستمر اإلدارة في مراقبة 

 یة.المستقبلالتقاریر 
 
 ممتلكات ومعدات -٤

 مارس ۳۱  
 م۲۰۲۰

 دیسمبر ۳۱
 م ۹۲۰۱

 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

 ۱٬۱٦۸٬۱۰٤٬۹۰۷ ۱٬٥٤۳٬۷۲۹٬۷۷۸  التشغیل  موجودات
 ۷٤۱٬۳۳۸٬۳۳۳ ۳۹۷٬٥۷۷٬٦٦۲  مشروعات رأسمالیة تحت التنفیذ

    
  ۱٬۹٤۱٬۳۰۷٬٤٤۰ ۱٬۹۰۹٬٤٤۳٬۲٤۰ 
 
مباني ترمیم عدة ومكة على بناء مستشفى جدید في بشكل أساسي نفیذ تحت الت رأسمالیة یحتوي مشاریع ۱-٤

 .فةمستشفیات في مواقع مختل
 
 يعود سلایر ملیون ٥٫۳۷تحت التنفیذ بمبلغ الرأسمالیة  المشروعات فيخالل الفترة تم رسملة أعباء تمویلیة  ۲-٤

 .لایر سعودي) ملیون  ۲۲٫٦۳م:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(
 
لایر   ملیون  ۲۱۰م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ملیون لایر سعودي  ۱۱٥الغ صافي قیمتھا الدفتریة البالمباني األرض و ۳-٤

 مرھونة كضمان لقرض وزارة المالیة. عودي) س
 
 
 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعة(غیر  الموحدة الموجزةولیة إیضاحات حول القوائم المالیة األ

 م۲۰۲۰مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 
 بالریاالت السعودیة)(
 

۱۰ 

 ذمم مدینة -٥
 

 یلي:مما  الذمم المدینة تتكون
 إیضاح 

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۰

 دیسمبر ۳۱
 م ۹۲۰۱

 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

 ۱٬۲٥٥٬۸۲۹٬۸۳۹ ۱٬٤۲۰٬٥۹۳٬۹۰۸  الث  الطرف الث عمالء
 ۱۷٬۸۸۲٬۳۲٦ ۲۰٬۱۸۲٬۰۹۰ ۱۲ ة أطراف ذات عالق

  ۱٬٤٤۰٬۷۷٥٬۹۹۸ ۱٬۲۷۳٬۷۱۲٬۱٦٥ 
 (۱٦٥٬۱۳٥٬۷۷۳) (۱۷۱٬٦٤۰٬۳٦۱)  خسائر ائتمانیة متوقعة 

  ۱٬۲٦۹٬۱۳٥٬٦۳۷ ۱٬۱۰۸٬٥۷٦٬۳۹۲ 
 
 مالال رأس -٦

 
سھم   ۹۲٫۰٤۰٫۰۰۰موزع الى   سعوديلایر ۹۲۰٫٤۰۰٫۰۰۰بلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمدفوع بالكامل 

 .لكل منھا ریاالت ۱۰لسھم قیمة ا
 
 طویلة االجلالقروض  -۷
 

 یلي:مما  لالقروض طویلة األجتألف ت
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱
 م ۹۲۰۱

 (مراجعة) راجعة)(غیر م 
   

 ۹٤۸٬۳٤٦٬۱٤٤ ۱٬۰٦۳٬۱۸۱٬۷۸۷ قروض من بنوك تجاریة
 ٦۸٬۸۷۳٬۱۸۲ ٦٥٬۳۹۰٬٦۸۲ قروض من وزارة المالیة 
 (۱۷٬۰٦۰٬۹۹۰) (۱٥٬٤٥۳٬۳۳۳) تعدیالت إلیرادات مؤجلة 
 ٥۱٬۸۱۲٬۱۹۲ ٤۹٬۹۳۷٬۳٤۹ بالصافي -قرض من وزارة المالیة 

   

 ۱٬۱۱۳٬۱۱۹٬۱۳٦ ۱٬۰۰۰٬۱٥۸٬۳۳٦ 
   

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 دیسمبر ۳۱
 م ۹۲۰۱

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   الجزء المتداول: 

 ۹۰٬۳۰۱٬۳۲٦ ۹۲٬۳۰۳٬۱۳۸ قروض من بنوك تجاریة
 ۲٥۹٬۸۰۱٬۰۰۰ ۳۳۹٬۷۳۷٬٥٦۹ قروض قصیرة االجل 

 ٦٬٦۰۷٬٥۰۰ ٤٬۸٥۹٬۷۱۰ قروض من وزارة المالیة 
   

 ۳٥٦٬۷۰۹٬۸۲٦ ٤۳٦٬۹۰۰٬٤۱۷ إجمالي الجزء المتداول 
   الجزء الغیر متداول 

 ٥۹۸٬۲٤۳٬۸۱۸ ٦۳۱٬۱٤۱٬۰۸۰ ض من بنوك تجاریةقرو
 ٤٥٬۲۰٤٬٦۹۲ ٤٥٬۰۷۷٬٦۳۹ زارة المالیة قروض من و

   

 ٦٤۳٬٤٤۸٬٥۱۰ ٦۷٦٬۲۱۸٬۷۱۹ إجمالي الجزء غیر المتداول من قروض طویلة األجل 
   

 ۱٬۱۱۳٬۱۱۹٬۱۳٦ ۱٬۰۰۰٬۱٥۸٬۳۳٦ 
 

. ھذه )۳-٤(إیضاح  المدینة وحائلبلماني ألالسعودي ا ومباني المستشفى بأراضيمضمونة  القروض من وزارة المالیة
 من غیر فوائد. القروض 

 ھــذه القــروض فــق علیــھســاس ســایبور مضــاف إلیھــا ھــامش ربــح متالقروض من البنوك التجاریة علــى أ اضتم اقتر
 مضمونة بسندات ألمر مقدمة من الشركة.

 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعة(غیر  الموحدة الموجزةولیة إیضاحات حول القوائم المالیة األ

 م۲۰۲۰مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 
 بالریاالت السعودیة)(
 

۱۱ 

 ذمم دائنة  -۸
 

 یلي: مما  الذمم الدائنة نتتكو
 

 مارس ۳۱ اح إیض 
 م۲۰۲۰

 دیسمبر ۳۱
 م ۹۲۰۱

 (مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

 ۱۸٤٬۷۱٥٬٤۳۲ ۱۹٦٬۱٦۳٬٦۹۰  موردون طرف ثالث
 ۱٥۲٬۳٤۰٬۷۱۰ ۱٦٦٬۰٤۱٬۰۱۹ ۱۲ ذات عالقة  ألطرافمستحق 

  ۳٦۲٬۲۰٤٬۷۰۹ ۳۳۷٬۰٥٦٬۱٤۲ 
 

 الزكــاة   -۹
 

 الزكوي لشركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة المحدودة الموقف
م  ۲۰۱۸م حتى ۲۰۰۹دیسمبر  ۳۱تھیة في ة عن السنة السنوات المنت الشركة بتقدیم إقراراتھا الزكویة/الضریبیقام

. ولم تصدر الھیئة الربط الزكوي والضریبي النھائي  م۲۰۲۱الضریبة غیر المقیدة لسنة و على شھادة الزكاةوحصلت 
 حتى تاریخھ.للسنوات المذكورة 

 
مستحق من لایر سعودي  ٤٫٦۱۷٫۳۷۰م، والذي أظھر فروق زكاة بمبلغ ۲۰۱٤ي لسنة أصدرت الھیئة الربط المبدئ

من قبل الھیئة. ونصت الفتوى المذكورة  ۲۳٤۰۸ت االختالفات المذكورة عن رفض تطبیق الفتوى رقم ونتجالشركة. 
شركة ضمانًا بنكیًا الزكوي حتى لو كانت أقل من صافي نتائج السنة. قدمت ال تحسب على الوعاءأن الزكاة یجب أن 

الشركة من الھیئة تحویل  شركة وطلبتورفضت الھیئة اعتراض الھذا التقییم. ور ضد مقابل فرق الزكاة المذك
والنزاعات الضریبیة، التي ال تزال قید المراجعة من قبل لجنة حل  اعتراضھا للسنة المذكورة إلى لجنة حل المخالفات 

 المخالفات والنزاعات الضریبیة.
 

 حیة" أو " إن اتش سي")الوطنیة للخدمات الصالموقف الزكوي للشركة التابعة ("شركة حائل 
  ۳۱أنھت الشركة التابعة (شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة) ربطھا الزكوي/الضریبي حتى السنة المنتھیة في 

لزكویة/الضریبیة عن السنة المنتھیة م. قامت شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة بتقدیم إقراراتھا ا۲۰۱۲دیسمبر 
ضریبة غیر المقیدة للسنة المذكورة. أصدرت الھیئة الربط  ال / على شھادة الزكاة م وحصلت۲۰۱۳یسمبر د ۳۱في 

ملیون لایر سعودي مستحق من شركة  ۰٫۰٥۹المذكورة، والذي أظھر فروق زكاة بمبلغ الزكوي والضریبي للسنة 
ط المذكور، وھو ال اعتراضا على الرب  شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیةة. قدمت حائل الوطنیة للخدمات الصحی

 تحت النظر لدى الھیئة حتى تاریخھ.   یزال
 

م  ۲۰۱۸م حتى ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱قامت الشركة التابعة بتقدیم إقراراتھا الزكویة/الضریبیة عن السنوات المنتھیة في 
النھائي  الزكوي والضریبي. ولم تصدر الھیئة الربط م۲۰۱۹المقیدة لسنة على شھادة الزكاة/الضریبة غیر وحصلت 

 ورة حتى تاریخھ.للسنوات المذك
 

  األساسیة والمخفضة ربحیة السھم -۱۰
 

لھذه  ي الشركة األمالعائد لمساھمبقسمة صافي الدخل  األساسیة والمخفضة للفترة المنتھیة سھمیتم احتساب ربحیة ال
 الفترة خالل على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة الفترة

 
 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعة(غیر  الموحدة الموجزةولیة إیضاحات حول القوائم المالیة األ

 م۲۰۲۰مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 
 بالریاالت السعودیة)(
 

۱۲ 

 والرأسمالیة لیةرة المخاطر الماإدا -۱۱
 

ما في ذلك مخاطر العمالت شطة المجموعة تعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة: مخاطر السوق (بإن أن
عار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. ار الفائدة ومخاطر األسومخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ألسع

التنبؤ باألسواق المالیة ویسعى إلى تقلیل اآلثار  كل عام على عدم إمكانیةاطر للمجموعة بشویركز برنامج إدارة المخ
 األداء المالي للمجموعة. السلبیة المحتملة على 

 
 إطار إدارة المخاطر المالیة

 
وم اإلدارة  اإلدارة العلیا بموجب سیاسات  معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تق ة إدارة المخاطر من قبلیتم العمل بسیاس

أنواع المخاطر لتحوط للمخاطر المالیة بالتعاون الوثیق مع وحدات التشغیل للمجموعة. أھم یا بتحدید، و تقییم، واالعل
 ھي مخاطر السوق و مخاطر االئتمان، ومخاطر السیولة.

 
. فریق اإلدارة  یة الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعةى مجلس اإلدارة المسؤولیتول

إجتماعات  ن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر للمجموعة. یقوم فریق العمل بإجراءالتنفیذیة ھو المسؤول ع
 من خالل لجنة المراجعة.  یتم إبالغ المجلس بھا  بشكل منتظم، وإن أي تغیرات أو أمور تتعلق باالمتثال للسیاسات

 
لتعكس التغیرات في ظروف السوق  ریق اإلدارة التنفیذیة منتظم من قبل ف یتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل

 وأنشطة المجموعة.  
 

ارة المخاطر للمجموعة وإجراءاتھا، وتقوم بمراجعة مدى تشرف لجنة المراجعة على امتثال اإلدارة لسیاسات إد
 یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة. إدارة المخاطر فیما مالئمة إطار 

 
، مدینةوتتضمن النقد وما في حكمھ، ذمم  للمركز المالي الموجزةلموحدة المالیة ضمن القائمة ا یتم ادارج األدوات

بعة ومطلوبات متداولة أخرى. تم اإلفصاح عن طرق اإلثبات المت ات مستحقةومصروفقروض، مشتقات، ذمم دائنة 
 ت الفردیة المتعلق بكل بند.في بیان السیاسا

 
لیة ، عندما یكون للمجموعة حق  سجیل الصافي ضمن القوائم الماإللتزام المالي و یتم تتتم المقاصة ما بین االصل و ا

  المعترف بھا و لدیھا النیة إما أن یتم تسویتھا على أساس الصافي أو نظامي ملزم إلجراء تلك التسویة  للمبالغ 
 إللتزام في آن واحد. اإلعتراف باالصل وا

 
 مخاطر أسعار الفائدة 

 
ون بأسعار فائدة معومة والتي تخضع الى  شكل رئیسي من القروض والتي تكعار الفائدة للمجموعة بتنشأ مخاطر أس

 ویتم مراقبة تلك التغیرات في أسعار الفائدة من قبل اإلدارة. إعادة التسعیر على أساس اعتیادي 
 

رة  ذي تم اإلعالن عنة إلداائدة على األدوات المالیة المحملة بفائدة على المجموعة وال یلي ملخص بمعدل الف فیما
 المجموعة. 

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 دیسمبر ۳۱
 م ۹۲۰۱

   أدوات ذات معدل متغیر
 ۹٤۸٬۳٤٦٬۱٤٤ ۱٬۰٦۳٬۱۸۱٬۷۸۷ مطلوبات مالیة

 
 
 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعة(غیر  الموحدة الموجزةولیة إیضاحات حول القوائم المالیة األ

 م۲۰۲۰مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 
 بالریاالت السعودیة)(
 

۱۳ 

 (تابع)والرأسمالیة  ارة المخاطر المالیةإد -۱۱
 

 تحلیل حساسیة سعر الفائدة
 

ألقل من االقتراض نتیجة للتغیرات فات الفوائد األعلى / احساسة لمصرو الربح أو الخسارة وحقوق المساھمین تكون
 لضریبة والزكاة كما یلي:في أسعار الفائدة. یتأثر ربح الشركة قبل ا

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 مارس  ۳۱
 م ۱۹۲۰

   متغیر  أدوات ذات معدل
 (۱٬٥۹٦٬۲۷۸) (۲٬٦٥۷٬۹٥٤) نقطة أساس ۱۰۰زیادة بمقدار  -لفائدة سعر ا
 ۱٬٥۹٦٬۲۷۸ ۲٬٦٥۷٬۹٥٤ نقطة أساس ۱۰۰بمقدار نقص  -فائدة سعر ال

 
 مخاطر العملة

 
تقوم إدارة . ذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالتھي المخاطر الناجمة عن تذب

ً لذلك.وفق الموجزةة تلك التذبذبات وتدیر أثرھا على القوائم المالیة األولیة الموحدة بمراقب المجموعة تعرض ال ت ا
والدوالر األمریکي. اللایر   لعمالت األجنبیة بشکل ھام ألن معظم معامالتھا تتم باللایر السعوديالمجموعة لمخاطر ا

 السعودي مربوط بالدوالر األمریكي.
 

 مخاطر األسعار
 

رتبطة  یر أسعار السوق، سواء كانت تلك التغیرات نتیجة لعوامل متذبذب قیمة اداة مالیة  نتیجة لتغ تتمثل في مخاطر
عوامل تؤثر على جمیع األدوات المتداولة في السوق. ال تتعرض المجموعة ألي  المصدرة لألداة أو  باألداة أو الجھة

 عارمخاطر األس
 

 مخاطر االئتمان
 

فاء بإلتزامتھ ألداة مالیة مما یتسبب بخسائر تمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الومخاطر االئتمان ھي المخاطر الم
عت المجموعة عملیة اعتماد بحیث یتم تطبیق الحدود  ض لمخاطر االئتمان وضرف اآلخر. لتخفیض التعرمالیة للط

ئتمان تجاه العمالء اإلدارة أیضا بشكل متواصل بمراقبة مخاطر التعرض لإل االئتمانیة على العمالء. كما تقوم 
السابقة   العمیل وتواریخ السداد ابل األرصدة المشكوك في تحصیلھا والتي ھي على أساس ملفوتكوین مخصص مق

 مراقبة ذمم العمالء المدینة القائمة بشكل منتظم.  للسداد. تتم
 

 ي كما یلي: مخاطر االئتمان في المجموعة كما في تاریخ التقریر ھإن إجمالي الحد األقصى للتعرض ل
 

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 مبردیس ۳۱
 م ۹۲۰۱

   الموجودات المالیة
 ۱٬۲۷۳٬۷۱۲٬۱٦٥ ۱٬٤٤۰٬۷۷٥٬۹۹۸ ذمم مدینة 

 ٥۱٬۸۹۱٬۸۱۸ ۲۷٬۷۹۱٬۲٥٥ صدة بنكیةأر
 ۹٤۲٬۹۸۳ ۹٤۲٬۹۸۳ ودائع

 ۲٬٤۸۰٬٤۸۷ ۲٬۷٥۲٬۷٦۷ سلف للموظفین
   
 ۱٬٤۷۲٬۲٦۳٬۰۰۳ ۱٬۳۲۹٬۰۲۷٬٤٥۳ 

 
 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعة(غیر  الموحدة الموجزةولیة إیضاحات حول القوائم المالیة األ

 م۲۰۲۰مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 
 بالریاالت السعودیة)(
 

۱٤ 

 (تابع)والرأسمالیة  ارة المخاطر المالیةإد -۱۱
 

 (تابع) مخاطر االئتمان
 

، تمان المتوقعة. في تاریخ التقریرخسائر االئفي مخصص األخرى بعد صا ذمملالتجاریة وا المدینة یتم إثبات الذمم
. ومع ذلك، قامت الذمم المدینة إجمالي  ٪) من۸٤م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱٪ (۸۰یمثل أربعة عمالء رئیسیین نسبة 

مارس   ۳۱ كما في إلى أن أنھا منخفضة. وتم استنتاج بالذمم المدینةفیما یتعلق الشركة بتقییم تركز المخاطر 
  ٦۸٦٫۰۳م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۷٦۲٫٤الي الذمم المدینة، یوجد مبلغ م، من بین إجم۲۰۲۰

 یة.ملیون لایر سعودي) یتعلق بجھات حكومیة وشبھ حكوم
 

 مخاطر السیولة
لوفاء  زم للمخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على التمویل الاللسیولة ھي ا مخاطر ا

ت مالیة. قد تنتج مخاطر السیولة من عدم القدرة على بیع أصل مالي بسرعة وبمبلغ یقارب بأدوا بإلتزامات مرتبطة
وفر أموال كافیة من خالل  للتأكد من تھ العادلة. ویتم إدارة مخاطر السیولة وذلك بمراقبتھا بشكل دوري قیمت

 ة.قبلیتسھیالت بنكیة متاحة للوفاء باي التزامات مست
 

ند ة السیولة ھو التأكد بالقدر الممكن من أن لدیھا دائماً سیولة كافیة للوفاء بالتزاماتھا عي إدارإن منھج المجموعة ف
أو المخاطرة بسمعة المجموعة. ولھذا  غیر مقبولة استحقاقھا في ظل الظروف العادیة والغیرعادیة دون تكبد خسائر 

 أجل تلبیة متطلبات السیولة لدیھا. فة من ان مع بنوك تجاریة مختلئتمالغرض، حافظت المجموعة على حدود اال
 

متبقیة كما في تاریخ التقریر.إن المبالغ اجمالیة وغیر مخصومة فیما یلي االستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالیة ال
 ت فوائد تعاقدیة باستثناء تأثیر اتفاقیات المقاصة.تضمن مدفوعاوت

 
 لتعاقدیةیة االتدفقات النقد   

مارس  ۳۱
 أقل من ستة أشھر  مة الدفتریةالقی م ۲۰۲۰

ستة أشھر إلى  
 سنة

سنة إلى ثالث 
 سنوات

ثالث سنوات إلى 
 س سنواتخم

أكثر من خمس 
 اإلجمالي سنوات

مطلوبات مالیة 
  غیر مشتقة

 
     

        
 ۱٬۲۷۸٬٤۷۳٬۹۸۰ ۱۸۷٬۷۰۱٬٦۱٦ ۲۰۸٬۱۹٥٬۱۸٤ ٤٦۲٬۱۹٥٬۱۸٤ ۹۸٬۱۱٥٬۰۹۲ ۳۲۲٬۲٦٦٬۹۰٤ ۱٬۱۱۳٬۱۱۹٬۱۳٦ سلف وقروض

  ذمم دائنة 
۳٦۲٬۲۰٤٬۷۰۹ 

 
۳٦۲٬۲۰٤٬۷۰۹ 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
۳٦۲٬۲۰٤٬۷۰۹ 

  إیجار زاماتإلت
۲۹٬۹٤۱٬۰۸۳ 

 
۲٬۱۱۹٬۱۰٤ ۲٬۱۱۹٬۱۰٤ ۱۱٬۲۲۲٬٤٦۸ ٥٬۷۸۲٬۳٤۰ ۲۱٬۲٦۳٬٤٥۰ 

 
٤۲٬٥۰٦٬٤٦٦ 

مطلوبات مالیة 
 -- ۱۳٬۷٤۷٬۳۰۳ ۱۲٬۰۹۹٬۱۱۳ ٤٬٥٦۹٬٦٤٤ ٦٬۳٥٥٬۹٦٤ ۳۲٬۷٤۲٬۸۰٦ أخرى

 
 

۳٦٬۷۷۲٬۰۲٥ 
مصروفات مستحقة 

 ومطلوبات أخرى

 
 

۱۳۲٬۳٦۸٬۹٦۹ 

 
 

۱۳۲٬٦۸۹٬٦۹٦ 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

۱۳۲٬۳٦۸٬۹٦۹ 
 ۱٬٦۷۰٬۳۷٦٬۷۰۳ ۸۲٥٬٦۳٦٬۳۷۷ ۱۰٤٬۸۰۳٬۸٤۰ ٤۸٥٬٥۱٦٬۷٦٥ ۲۲۷٬۷۲٤٬۸۲۷ ۲۰۸٬۹٦٥٬۰٦٦ ۱٬۸٥۲٬۳۲٦٬۱٤۹ 

 
 

 
 
 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعة(غیر  الموحدة الموجزةولیة إیضاحات حول القوائم المالیة األ

 م۲۰۲۰مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 
 بالریاالت السعودیة)(
 

۱٥ 

 (تابع)أسمالیة والر ارة المخاطر المالیةإد -۱۱
 

 مخاطر السیولة (تابع)
 

 
و بمبالغ أبشكل مبكر جداً  ةي تحلیل االستحقاق مستحقفقات النقدیة المدرجة فوقع أن تصبح التدنھ لیس من المتإ

 لفة جوھریاً.مخت
 

 ذات العالقة المعامالت مع األطراف -۱۲
     

والمنشــآت األخــرى ھــا ل ت التابعــةوالشــركاالزمیلــة،  ھامســاھمي المجموعــة، وشــركات قــةعالتشمل األطــراف ذات 
دارة الرئیســة فــي المجموعــة. یــتم اعتمــاد شــروط ، المــدراء ومــوظفي اإلحــدةكات التابعة الموالمرتبطة ببعض الشر

 ه المعامالت من قبل مجلس إدارة المجموعة. وأحكام وھذ
 

 ویتھا نقدا.ویتم تسزلي سددة لدى ھذه األطراف ذات العالقة على أساس تنایتم تسعیر جمیع األرصدة غیر الم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تدفقات نقدیة تعاقدیة   
 
 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 

 یمة الدفتریةالق
 

 أقل من ستة أشھر

 
ستة أشھر إلى  

 سنة

 
سنة إلى ثالث 

 سنوات
ثالث سنوات إلى 

 خمس سنوات
أكثر من خمس 

 لياإلجما نواتس
مطلوبات مالیة غیر 

 مشتقة
       

        
 ۱٬۲۷۷٬۰۲۰٬۳۲۷ ۲٤٦٬٤۹٦٬۱۲٦ ۳۷۳٬۳۷٥٬٥۹٦ ۳۰۰٬٤۳۸٬۷۷۸ ۲٤٬٥٥۳٬٥۷۲ ۳۳۲٬۱٥٦٬۲٥٥ ۱٬۰۰۰٬۱٥۸٬۳۳٦ ضسلف وقرو
 ۳۳۷٬۰٥٦٬۱٤۲ -- -- -- -- ۳۳۷٬۰٥٦٬۱٤۲ ۳۳۷٬۰٥٦٬۱٤۲ ذمم دائنة 

 ٤۳٬۹۳۳٬۸۷۸ ۲۱٬۸۸۲٬٦۸۰ ٥٬۷٤۱٬۸٤۰ ۱۰٬٤۰٦٬۲۳۸ ۲٬۹٥۱٬٥٦۰ ۲٬۹٥۱٬٥٦۰ ۳۱٬۳۱۳٬٤۲٦ التزامات اإلیجار
 ۳۸٬۷۲٥٬۲٥۷ -- ۱۲٬۲۰۸٬۹۱۰ ۱٥٬٥۰۹٬۲٤۱ ٥٬٤۱٥٬۷۷۸ ٥٬٥۹۱٬۳۲۸ ۳٥٬۸۷٤٬٥۲۱ أخرىمطلوبات مالیة 

مصروفات مستحقة 
 ۱۰٦٬۷٥۱٬٥۷۹ -- -- -- -- ۱۰٦٬۷٥۱٬٥۷۹ ۱۰٦٬۷٥۱٬٥۷۹ طلوبات أخرىوم
 ۱٬٥۱۱٬۱٥٤٬۰۰٤ ۷۸٤٬٥۰٦٬۸٦٤ ۳۲٬۹۲۰٬۹۱۰ ۳۲٦٬۳٥٤٬۲٥۷ ۳۹۱٬۳۲٦٬۳٤٦ ۲٦۸٬۳۷۸٬۸۰٦ ۱٬۸۰۳٬٤۸۷٬۱۸۳ 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعة(غیر  الموحدة الموجزةولیة إیضاحات حول القوائم المالیة األ

 م۲۰۲۰مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 
 بالریاالت السعودیة)(
 

۱٦ 

 ذات العالقة (تابع)مالت مع األطراف المعا -۱۲
 
 ا یلي: كمواألرصدة الناشئة الفترة  لھذهمعامالت األطراف ذات العالقة الھامة ال

 

 العالقة معاملة مع 
 طبیعة

 الرصید الختامي ترةمعامالت خالل الف المعاملة

   

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۰

 (غیر مراجعة)

 مارس  ۳۱
 م ۹۰۱۲

 راجعة)(غیر م

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۰

 ر مراجعة)(غی

مبر دیس ۳۱
 م ۹۲۰۱

 (مراجعة)
      تحق من أطراف ذات عالقة مس

شركة بیت البترجي 
 یبللتعلیم والتدر

تدریب  زمیلة
 ٦۰۷٬۰۷٦ ٦٤٤٬۳۰۸ ۸٤٬۰٥۸ ۷۸٬۱٤۳ موظفین

شركة االماراتیة  ال
للرعایة والتنمیة 

 الصحیة 

 أتعاب االدارة زمیلة

۲٬٤۸۲٬٦۲٥ ۲٬٥٦۷٬۸۹۲ ٥٬۱۲٥٬۸۳۷ ۲٬٦٤۳٬۲۱۲ 
كة مصر للرعایة  شر

 لصحیة ا
 ارةأتعاب االد زمیلة

۱۱۷٬۰٥۸  ۷۸٥٬۸۷٦ ۱٬۳۷۹٬۹۸۱ 
كلیة بیت البترجي 

 لطبیة ا
 أتعاب تدریب  زمیلة

۲۰۷٬٦٥۱  ٤٬۱۷۹٬٦٤٦ ۳٬۹۷۱٬۹۹٥ 
 ۳٬۲۲٥٬۲۹٥ ۳٬۳۹۰٬۷۷٥ ٥۷۳٬۲٦۳ ۸٤٬٤۸۰ خدمات طبیة  زمیلة لبیت الدولي  اشركة 

ي تشفى السعودالمس
 الشارقة  -األلماني 

 خدمات طبیة یلةزم
-- -- ۸۹۷٬۹٦٥ ۸۹۷٬۹٦٥ 

المستشفى السعودي 
 صنعاء -األلماني 

 بیةخدمات ط زمیلة
-- -- ۸۹٥٬٦۷٥ ۸۹٥٬٦۷٥ 

المستشفى السعودي 
 عجمان -األلماني 

 خدمات طبیة زمیلة
-- -- ۳٬۸۰۸٬۷۷٦ ۳٬۸۰۸٬۷۷٦ 

شركة بیت البترجي 
 للیاقة البدنیة

 خدمات طبیة زمیلة
۸۸۲ ٤٬۷۷۱ ٤٥۳٬۲۳۲ ٤٥۲٬۳٥۱ 

       
     ۲۰٬۱۸۲٬۰۹۰ ۱۷٬۸۸۲٬۳۲٦ 

       حق ألطراف ذات عالقةمست

شركة بیت البترجي 
 زمیلة للصناعات الدوائیة 

ورید ت
المستحضرات 

 ٤٬٥٦٦٬۲۹۲ ٦٬٦٥۲٬۸۹۹ ٤٬۳۹۰٬۰٤۸ ٤٬۹۸٥٬۷۳۱ الدوائیة  
شركة عبد الجلیل خالد  

بترجي لصیانة 
 األجھزة

صالح  إ زمیلة
دوات األ

 ۱٬۰۲۲٬۱۹٥ ٦۷۹٬۱٦۲ ۹۳۳٬۸٦۹ ٥۰٥٬۰۱٥ ةالطبی
ة إنشاء شرك

المستشفیات الدولیة 
 المحدودة

أعمال البناء  زمیلة
 موالترمی

۳٥٬۱٦۲٬۷۳۷ ۱۰٤٬٤٥۱٬٦٤۲ ۱٥٦٬۰٦۰٬۷٦٥ ۱٤۳٬٤٥٦٬۹۷۱ 
شركة بیت البترجي 

 الطبیة
 تعاب تدریب أ زمیلة

۱٬٦٥۳٬۹۸٥ ۱٬٥۷٥٬۲۲٤ ۲٬٦٤۸٬۱۹۳ ۳٬۲۹٥٬۲٥۲ 
       
     ۱٦٦٬۰٤۱٬۰۱۹ ۱٥۲٬۳٤۰٬۷۱۰ 
 
 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعة(غیر  الموحدة الموجزةولیة إیضاحات حول القوائم المالیة األ

 م۲۰۲۰مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 
 بالریاالت السعودیة)(
 

۱۷ 

 طراف ذات العالقة (تابع)المعامالت مع األ -۱۲
 

 علیا وكبار التنفیذیینمكافآت اإلدارة ال
 كما یلي: الفترةخالل  العلیا وكبار التنفیذیینمكافآت اإلدارة 

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 مارس  ۳۱
 م ۹۲۰۱

 مراجعة)غیر( (غیر مراجعة) 
   

 ٥٦۱٬۲۰۰ ۱٬۰۳٦٬٥۰۰ مزایا قصیرة األجل
 ۹۳٤٬۱۸۳ ۲٬۷٤٦٬٥۳٥ التوظیفمزایا مابعد 

 
ارة الرئیسیین بما في ذلك الراتب  ب الشھري اإلجمالي المدفوع ألعضاء اإلدتشمل مزایا قصیرة األجل الرات

األساسي والبدالت. تم تعیین موظفي اإلدارة الرئیسیین من قبل المساھمین وبالتالي یتم دفع مزایا ما بعد التوظیف 
 المساھمین. األجل من قبلیلة زایا طووم

 
   یةالقطاع معلوماتال -۱۳

 
ى منتجاتھا وخدماتھا ولھا ثالثة قطاعات یمكن ظیم المجموعة إلى وحدات أعمال بناًء علألغراض اإلدارة، یتم تن

 اإلبالغ عنھا. فیما یلي المعلومات المتعلقة بقطاعات الشركة التي یتم اإلبالغ عنھا:
 

 لخدمات على أساس طبیعة ا
 غیر مراجعة)( م۲۰۲۰ مارس ۱۳

 اإلجمالي أخرى دلةمبیعات الصی خدمات العیادات تنویمخدمات ال 
      

 ٤۳٦٬۳۰٥٬۸٥٤ ۲٬٦۰۱٬۹۳۹ ۷۱٬۳٤۲٬٤۱٥ ۹۸٬۰۹۳٬٦٦٥ ۲٦٤٬۲٦۷٬۸۳٤ إیرادات  
 (۲۸۹٬٤٤۷٬٤۷۳) (۱۰۲٬٤۳۱) (٥٥٬۸۹۸٬۳۲٦) (٦۹٬۳۳۲٬۸٦۱) (۱٦٤٬۱۱۳٬۸٥٥) تكلفة اإلیرادات 

 ۱٤٦٬۸٥۸٬۳۸۱     ي الربح إجمال
 (۱۲۲٬٤۹۳٬۳۹٥)     یلیة مصروفات تشغ

 ۲٤٬۳٦٤٬۹۸٦     ربح تشغیلي 
 ۲٬۱۹۱٬۱۹۰     إیرادات أخرى  

 (۷٬٥۱۱٬۸٦٤)     أعباء تمویلیة
 (۱٬٥۰۰٬۰۰۰)     الزكاة 

  ۱۷٬٥٤٤٬۳۱۲     صافي الربح 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعة(غیر  الموحدة الموجزةولیة إیضاحات حول القوائم المالیة األ

 م۲۰۲۰مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 
 بالریاالت السعودیة)(
 

۱۸ 

 المعلومات القطاعیة (تابع) -۱۳
 

 )جعةیر مرا(غ م۲۰۱۹ مارس ۳۱
 اإلجمالي أخرى یعات الصیدلةمب العیاداتخدمات  نویمخدمات الت 
      

 ۳٥۰٬۱۷۸٬۲۱۷ ٤٬٥٤۰٬۷٥٥ ٦۷٬۲۸۷٬٦۰٤ ۹۷٬۲۷٦٬۳٥۰ ۱۸۱٬۰۷۳٬٥۰۸ إیرادات  
 (۲٤۸٬٥٥۱٬۱۱۹) (۳۷۸٬۹۲۸) (٥٥٬۷٤۸٬۷۲۱) (۷۳٬۲۳۷٬۹۱۸) (۱۱۹٬۱۸٥٬٥٥۲) تكلفة اإلیرادات 

 ۱۰۱٬٦۲۷٬۰۹۸  ٤٬۱٦۱٬۸۲۷   ۱۱٬٥۳۸٬۸۸۳   ۲٤٬۰۳۸٬٤۳۲   ٦۱٬۸۸۷٬۹٥٦  إجمالي الربح 
 (۸۳٬۳۱۳٬۹۹۷)     مصروفات تشغیلیة 

 ۱۸٬۳۱۳٬۱۰۱     ربح تشغیلي 
 ۱٬۲۹۷٬٦۲۰     إیرادات أخرى  

 (٥٬۱٥٥٬٥٦٥)     أعباء تمویلیة
 (۱٬٥۱۲٬٥۰۰)     الزكاة 

 ۱۲٬۹٤۲٬٦٥٦     صافي الربح 
 

 اء.رض تقییم األدمنفصل لغ خاصة بھا بشكلال شغیلیةتقوم اإلدارة بمراقبة النتائج الت
 

 القطاع الجغرافي
 

 یع الموجودات التشغیلیة للمجموعة وأسواق األنشطة الرئیسیة في المملكة العربیة السعودیة.تقع جم
 

 االرتباطات  -۱٤
 

 م. ۲۰۲۰ مارس  ۳۱وعة كما في  مفیما یلي االلتزامات واالرتباطات المحتملة للمج
 
ت الطرد غیر  ت مختلفة. وتشمل ھذه المطالباوع بخصوص مطالباضد الفرموظفین دعاوى ال دید منقدم الع ۱-۱٤

ملیون   ۳٫۰٦القانوني، والفصل دون إشعار وتعویضات أخرى وفقًا لالتفاقات التعاقدیة. بلغ إجمالي المطالبات 
حكم في محاكم لل ستماع. معظم القضایا قید االملیون لایر سعودي) ۳٫۰٦م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( سعودي لایر

ون في صالح الشركة ولیس ھناك حاجة إلى وجود  دارة واثقة من أن النتیجة ستكلمختلفة. إن اإلالعمل ا
 مخصص لھذا الغرض. 

 
. یبلغ إجمالي المبلغ للوائحباعدم االمتثال فة بسبب دعاوى قضایا مختل وشركتھا التابعة تخوض الشركة ۲-۱٤

. معظم لایر سعودي) ملیون ۰٫۰٦م: ۲۰۱۹سمبر دی ۳۱(   سعوديملیون لایر ۰٫۰٦اإلجمالي قید النظر 
. إن اإلدارة واثقة من أن النتیجة ستكون في صالح الشركة ولیس ھناك حاجة إلى وجود  االستماعتحت القضایا 

 . مخصص لھذا الغرض
 
 
 
 
 
 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 )(شركة مساھمة سعودیة

 
 )مراجعة(غیر  الموحدة الموجزةولیة إیضاحات حول القوائم المالیة األ

 م۲۰۲۰مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 
 بالریاالت السعودیة)(
 

۱۹ 

 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تعتمد بعد -۱٥
 

األولیة  لمالیة م تطبق حتى تاریخ إصدار القوائم ادیالت التي صدرت ولكن لرات والتعوالتفسیر فیما یلي المعایی
 یة المفعول.الموجزة. تعتزم الشركة تطبیق ھذه المعاییر والتعدیالت، عندما یكون ذلك ممكناً، عندما تصبح سار

 

 
 المعیار / التفسیر

 
 

 الوصف 

ساري اعتباًرا من  
و  الفترات التي تبدأ من أ

 لي اریخ التابعد الت
قریر المعیار الدولي للت

 ۱۷المالي 
 م ۲۰۲۱ینایر  ۱ عقود تأمین

معیار المحاسبة الدولي  
۱ 

معیار تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة (التعدیالت على  
 ) ۱المحاسبة الدولي 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

المعیار الدولي للتقریر 
ومعیار  ۱۰المالي 

 ۲۸الدولي المحاسبة 

المستثمر وشركتھ الزمیلة أو   و مساھمة الموجودات بینبیع أ
المشروع المشترك (التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 

 )۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰

متاح للتطبیق االختیاري / 
إلى   السریان مؤجلتاریخ 

 مسمىأجل غیر  
 

 . عند االعتماد على القوائم المالیة للشركةت ه والتعدیالت والتفسیراكورة أعالیر المذتقوم الشركة بتقییم آثار المعای
 

 )۱۹كوفید تأثیر فایروس كورونا ( -۱٦
 

") جائحةً اعترافًا بانتشاره ۱۹ -م، أعلنت منظمة الصحة العالمیة تفشي فیروس كورونا ("كوفید ۲۰۲۰خالل مارس 
قد أثر ھذا التفشي أیًضا على  وواألنشطة االقتصادیة. اع األعمال انقط السریع في جمیع أنحاء العالم مما تسبب في

منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة. وتتخذ الحكومات في جمیع أنحاء العالم  
  حدود، وأصدرت ق الالعربیة السعودیة،على وجھ التحدید، بإغال خطوات الحتواء انتشار الفیروس. وقد قامت المملكة

جتماعي، وفرضت إغالقا وحظرا للتجول في جمیع أنحاء البالد.  وتم تصنیف قطاع الرعایة  توجیھیات بالتباعد اال
د  الصحیة كخدمة حیویة من قبل الحكومة، وبالتالي لم یتم وضع أي قیود على عملیات المجموعة أو سلسلة التوری

 الخاصة بھا.
 

لتقییم التأثیر المحتمل على أعمالھا. كما اتخذت  الفعل بتشكیل فریق عمل ن بالحوكمة بكلفیوقامت إدارة المجموعة والم
اإلدارة سلسلة من اإلجراءات الوقائیة لضمان صحة وسالمة موظفیھا وعمالئھا والمجتمع األوسع وكذلك لضمان  

 استمراریة عملیاتھا. 
 

زئي، ومع د تطبیق حظر التجول الجم عن۲۰۲۰ارس نذ مة انخفاًضا في زیارات العیادات الخارجیة مشھدت المجموع
الخاص بإعداد التقاریر القطاعیة   ۱۳ذلك، ال تزال األنشطة األخرى غیر متأثرة إلى حد كبیر.  ویوضح اإلیضاح 

لمذكور أعاله یرجع إلى التأخیرات المخطط تفاصیل اإلیرادات من القطاعات المختلفة.  وتعتقد اإلدارة أن االنخفاض ا
لیس لھ تأثیر سلبي كبیر  ۱۹ -ئھا.  وبالتالي تعتقد اإلدارة أن فیروس كوفید االختیاریة من قبل عمالي اإلجراءات ھا فل

 م.   ۲۰۲۰مارس   ۳۱على المركز المالي والنتائج المالیة للفترة المنتھیة في 
 

یمكن التنبؤ بھا بدقة لیة التي ال ستقب تزال غیر مؤكدة وتعتمد على التطورات المنظًرا ألن مدى ومدة ھذه التأثیرات ال
ي ھذا الوقت، ستواصل اإلدارة والمكلفون بالحوكمة مراقبة الوضع مع التركیز على استدامة سلسلة التورید، وتوافر ف

المواد االستھالكیة المطلوبة، وما إلى  األرصدة النقدیة الكافیة لتمویل متطلبات رأس المال العامل، وتوافر األدویة و
 حرافات الجوھریة، وفقًا للمتطلبات التنظیمیة المحلیة. أصحاب المصلحة عن االن التالي إطالع، وبذلك

 
 الموحدة الموجزةولیة لیة األالقوائم المااعتماد  -۱۷

 
  ۷ ھـ الموافق۱٤٤۱ شوال ۱٥بتاریخ  الموحدة الموجزةولیة القوائم المالیة األدارة الشركة باعتماد ھذا إقام مجلس 

 .  م ۲۰۲۰یونیو 


