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 معلومات حول الشركة والنشاطات -1
 

الوطنية للرعاية الطبية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب الشركة  
م(. تمارس الشركة نشاطها 2004فبراير  29هـ ) الموافق 1425محرم  9الصادر بتاريخ  1010194785السجل التجاري رقم 
 عبر فروعها التالية: 

  14هـ )الموافق  1425محرم    22الصادر بتاريخ    1010195325موجب السجل التجاري رقم  مستشفى رعاية الرياض ب -
 م(. 2004مارس 

مارس    14هـ )الموافق  1425محرم    22الصادر بتاريخ    1010195327المستشفى الوطني بموجب السجل التجاري رقم   -
 م(.  2004

  14الصادر بتاريخ   1010301247ري رقم شركة رعاية لتوزيع األدوية والمستلزمات الطبية بموجب السجل التجا -
 م(. 2011يناير  19هـ ) الموافق 1432صفر 

هـ  )الموافق  1435محرم  29الصادر بتاريخ  1010397064مركز رعاية لطب العائلة بموجب السجل التجاري رقم  -
 م(. 2013ديسمبر  2

 

والمراكز والوحدات الصحية وإدارتها وصيانتها وتشغيلها وتقديم خدمات يتمثل نشاط الشركة في تأسيس وتملك وتجهيـز المستشفيات  
 الرعاية الصحية المنزلية. 

 

٪ من أسهم الشركة، بينما األسهم المتبقية،  49.2متلك ت والتي (" األم" ) مجموعة السعودية للرعاية الطبيةلل هي شركة تابعةالشركة 
 ٪. 5عن  كل منهم ملكيةالذين تقل مساهمين العديد من المن قبل ملكية عامة ٪، مملوكة 50.8والتي تمثل 

 

 ،المملكة العربية السعودية.11457الرياض  29393، ص ب منطقة الريان يقع المقر الرئيسي للشركة في 
 
 أسس اإلعداد  -2
 

 اإللتزامبيان  2-1
المعتمد في المملكة العربية ( "التقرير المالي األولي" 34لمعيار المحاسبة الدولي )وفقا تم أعداد القوائم المالية األولية الموجزة 

 .السعودية

 إن القوائم المالية األولية الموجزة ال تتضمن جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب أن تقرأ جنبًا
إضافة الى ذلك، قد ال تكون نتائج الفترة األولية  .2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في للشركة إلى جنب مع القوائم المالية السنوية 

 م. 2021ديسمبر   31م بمثابة مؤشر للنتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 2021 مارس 31ة في المنتهي
 

 أسس القياس 2- 2
تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي. بالنسبة لمزايا  

 الخدمة األخرى ، يتم استخدام حسابات القيمة الحالية االكتوارية. الموظفين ومزايا ما بعد انتهاء 
   

 عملة العرض والعملة الوظيفية 2-3
 العملة الوظيفية للشركة.  وهوتم عرض القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي، 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الھامة  2-4
المالية األولية الموجزة للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ يتطلب إعداد القوائم 

 اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات واالفصاحات المرفقة واالفصاح عن االلتزامات المحتملة. 
 

ان األحكام المحاسبية الهامة المستخدمة من قبل اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة وطرق الحساب ومصادر التقديرات 
م. ومع ذلك ، في ضوء حالة عدم اليقين  2020ديسمبر  31الرئيسية كانت مماثلة للقوائم المالية السنوية االخيرة للسنة المنتهية في 

(، فإن أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات قد يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالً جوهريًا 19ق بـ )كوفيد الحالية فيما يتعل
على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية. مع استمرار تطور الوضع ، ستستمر اإلدارة في تقييم 

(. 16لمحتملة )إيضاح التأثير بناًء على التطورات ا
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 التغييرات في السياسات المحاسبية للشركة -3
 

في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة متماثلة مع تلك السياسات  وطرق الحساب المتبعة إن السياسات المحاسبية المتبعة
باستثناء تطبيق التعديالت على  . 2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة للشركةالمحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية 

المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة . لم تقم الشركة بالتطبيق 2021يناير  1المعايير السارية اعتباًرا من 
 وغير سارية المفعول بعد.

م، ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة  2021يتم تطبيق العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في  
تم اإلفصاح عن طبيعة  المعتمد في المملكة العربية السعودية (،34)للشركة. وكما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 وتأثير هذه التغييرات أدناه.
 
المعيار الدولي للتقرير المالي  ، و(39)(، ومعيار المحاسبة الدولي 9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 3-1
 "إحالل سعر الفائدة المرجعي": (16المعيار الدولي للتقرير المالي ) (، و7المعيار الدولي للتقرير المالي ) ، و(4)
 

بسعر ( IBORمعروض بين البنوك )الفائدة التوفر التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقارير المالية عندما يتم استبدال سعر 
 تالية:  تشمل التعديالت الوسائل العملية الو(. RFRفائدة بديل شبه خاٍل من المخاطر )

، ليتم التعامل معها كتغييرات في سعر  التعديلوسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية ، أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها 
 الفائدة المتغير ، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق.  

لتغطية تخصيص التحوط ووثائق التحوط  (IBOR)سعر الفائدة المعروض بين البنوك من قبل النغييرات المطلوبة ماح بإجراء الس
 دون وقف عالقة التحوط.  

سعر الفائدة توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص 
 كتحوط لمكون المخاطر. RFR طرالخالي من المخا

كن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للشركة. تعتزم الشركة استخدام الوسائل العملية في لم ي
 الفترات المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق. 

 
 الممتلكات والمعدات  -4

أشھر  الثالثةلفترة  
 المنتھية في

 
 للسنة المنتهية في  

 2021 مارس 31 
 لاير سعودي

 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 
 لاير سعودي

 )مراجعة(

    التكلفة:
 1,237,736,582  1,243,364,547 في بداية الفترة/ السنة 

 13,536,106  7,292,594 إضافات خالل الفترة/ السنة 
 (7,908,141)  (14,035,149) استبعادات خالل الفترة/ السنة 

 1,243,364,547  1,236,621,992 في نهاية الفترة/ السنة 
    

    االستھالك:
 701,200,079  748,834,738 في بداية الفترة/ السنة 

 55,318,831  ,17811,983 المحمل خالل الفترة/ السنة 
 (7,684,172)  (,03813,999) باالستبعادات خالل الفترة/ السنة المتعلق 

 748,834,738  746,819,229 في نهاية الفترة/ السنة 

    صافي القيمة الدفترية:
    

 494,529,809  489,802,763 في نهاية الفترة/ السنة 
 

 . بالمعدات الطبية السنة / خالل الفترةواالستبعادات تتعلق اإلضافات 

:  2020ديسمبر  31) 2021 مارس 31مليون لاير سعودي كما في  324ومباني بقيمة دفترية صافية قدرها  ضتمتلك الشركة أر
 (.10مليون لاير سعودي( تم رهنها لوزارة المالية مقابل قرض ممنوح للشركة )إيضاح  326
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 المدينون التجاريون و المصاريف المدفوعة المقدماَ وأخرون  -5
 

أشھر  الثالثةلفترة  
 المنتھية في

 
 للسنة المنتهية في  

 2021 مارس 31 
 لاير سعودي

 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 
 سعوديلاير 

 )مراجعة(
    

 397,792,724  416,181,170 مدينون تجاريون
 323,541,288  ,645695,409 ( 9مدينون تجاريون )إيضاح  –مستحق من جهة ذات عالقة  

 825,876,815  721,334,012 
 (125,733,930)  (131,771,877) مخصص اعتراضات

 694,104,938  595,600,082 
    ناقًصا: 

 (112,774,211)  (113,209,088) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 482,825,871  580,895,850 صافي المدينون التجاريون
 15,526,518  13,926,518 خطاب ضمان

 7,776,955  6,426,264 دفعات مقدمة للموردين
 ً  3,581,308  4,030,001 مصاريف مدفوعة مقدما

 4,465,947  4,848,413 أخرى 

 610,127,046  514,176,599 

 
 حركة مخصص االعتراضات الطبية كما يلي:

أشھر  الثالثةلفترة  
 المنتھية في

 
 للسنة المنتهية في  

 2021 مارس 31 
 لاير سعودي

 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 
 لاير سعودي

 )مراجعة(
    

 107,586,375  125,733,930 بداية الفترة / السنة قي 
 41,757,232  13,805,985 المحمل على الفترة / السنة 

 ( 23,609,677)  (7,768,038) المستبعد خالل الفترة / السنة 

 125,733,930  131,771,877 في نهاية الفترة / السنة 
    

 

 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما يلي:حركة مخصص 
أشھر  الثالثةلفترة  

 المنتھية في
 

 للسنة المنتهية في  

 2021 مارس 31 
 لاير سعودي

 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 
 لاير سعودي

 )مراجعة(
    

 73,053,014  112,774,211 قي بداية الفترة / السنة 
 41,366,007  841,786 المحمل على الفترة / السنة 

 (1,644,810)  (406,909) خالل الفترة / السنة  عكوسوالم  المستبعد

 112,774,211  113,209,088 في نهاية الفترة / السنة 

 .(15إيضاح )خطاب الضمان يمثل ضمانات األداء الصادرة إلى الجهات الحكومية 
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 النقد وما يماثله  -6
 

أشھر  الثالثةلفترة  
 المنتھية في

 
 للسنة المنتهية في  

 2021 مارس 31 
 لاير سعودي

 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 
 لاير سعودي

 )مراجعة(

    
 263,876  1,023,288 نقدية في الصندوق 
 172,408,336  334,183,568 نقدية لدى البنوك 

 200,000,000  -       ودائع قصيرة األجل* 

 335,206,856  372,672,212 

 
عن ثالثة أشهر ومتوسط معدل عائد  لمدة تقلتمثل الودائع البنكية قصيرة األجل الودائع ألجل لدى البنوك المحلية بآجل استحقاق  *

 ٪ سنويًا.0.75
 
 دائنون تجاريون ومصاريف مستحقة وأخرون  -7
 

أشھر  الثالثةلفترة  
 المنتھية في

 
 للسنة المنتهية في  

 2021 مارس 31 
 سعوديلاير 

 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 
 لاير سعودي

 )مراجعة(

    
 39,379,795  32,646,557 دائنون تجاريون

 57,844,330  58,224,130 مصاريف مستحقة
 42,982,530  49,913,950 مستحقات موظفين

 6,597,443  9,798,502 ضريبة قيمة مضافة دائنة 
 3,914,087  4,060,714 اخرى 

 154,643,853  150,718,185 

 
 توزيعات األرباح -8
 

( توزيعات أرباح نهائية بواقع 2021مارس  24هـ )الموافق  1442شعبان  15اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
للموافقة عليها في اجتماع الجمعية لاير سعودي والتي سيتم عرضها  44،850،000لاير سعودي للسهم الواحد بإجمالي  1.00

 . 2021مايو  27هـ )الموافق(   1442شوال  16العمومية للشركة المقرر بتاريخ 
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 الجھات ذات العالقة -9
تمثل الجهات ذات العالقة المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في الشركة. تتم الموافقة على الشروط الخاصة  

 المعامالت من قبل إدارة الشركة. فيما يلي قائمة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة واألرصدة الناتجة: بتلك 
 

 :معامالت الجھات ذات العالقة
 

  
 المعامالت خالل فترة 

 أشھر المنتھية في  الثالثة
 

 طبيعة المعاملة العالقة

 مارس 31
2021 

 لاير سعودي
 )غير مراجعة(

  مارس 31 
2020 

 لاير سعودي
 )غير مراجعة(

 مساهم غير مباشر المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
ايرادات من  

 طبيةخدمة 
75,444,62

1  74,898,230 
 -       975,386 مشتريات مملوكة من قبل مساهم شركة دراجر العربية المحدودة 

 
  :جھات ذات عالقةالأرصدة 

 
 

  الثالثةلفترة 
 المنتھية في أشھر 

 
 للسنة المنتهية في

 

 العالقة

 2021 مارس 31
 لاير سعودي

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31 
2020 

 لاير سعودي
 )مراجعة(

     المستحق من جهة ذات عالقة:  
 323,541,288  409,695,645 مساهم غير مباشر ( 5المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )إيضاح 

     
     جهة ذات عالقة: المستحق إلى 

 17,311  15,156 مملوكة من قبل مساهم شركة دراجر العربية المحدودة 
 

 كبار موظفي اإلدارة 
 

 
 المعامالت خالل فترة 

 المنتھية في  أشھر الثالثة

 
 

 مارس 31
 2021 

 لاير سعودي
 )غير مراجعة(

  مارس 31 
2020 

 لاير سعودي
 )غير مراجعة(

    
 2,270,312  2,534,853 األجلمنافع قصيرة 

 658,000  2,501,000 بدل حضور ومكافآت اللجان 
 96,623  107,196 منافع ما بعد الخدمة

 9045,143,  3,024,935 

 هي المبالغ المعترف بها كمصروفات خالل الفترة المتعلقة بكبار موظفي اإلدارة. اعاله المبالغ المفصح عنها في الجدول 
 

 العالقةذات الجھات شروط وأحكام المعامالت مع 
و  م2021 مارس 31يتم التعامل مع الجهات ذات العالقة وفقاً لشروط متفق عليها مع اإلدارة. األرصدة القائمة للفترة المنتهية في 

غير مضمونة وال يترتب عليها فائدة وتتم تسويتها نقداً. لم يتم تقديم أو استالم ضمانات مقابل   م 2020ديسمبر    31في    للفترة المنتهية
أي انخفاض في قيمة الذمم  شركة، لم تسجل ال الحالية والسنة السابقةدائنة ألي جهة ذات عالقة فيما يتعلق بالفترة  ذمم مدينة أو

لجهات ذات العالقة. يتم إجراء هذا التقييم كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي ا المستحقة منالمدينة التي تتعلق بالمبالغ 
 والسوق التي تدير فيه الجهة ذات العالقة عملياتها.للجهة ذات العالقة 



 الشركة الوطنية للرعاية الطبية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 األولية الموجزة )تتمة( المالية القوائم حول إيضاحات

 2021مارس  31
 

   

11 

 القروض طويلة األجل -10

 
 لفترة الثالثة

 أشھر المنتھية في 
 

 للسنة المنتهية في  
 
 
 

 2021مارس  31
 لاير سعودي

 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 
 لاير سعودي

 )مراجعة(

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

    
 23,768,696  23,768,696 سنة الى خمس سنوات
 65,363,918  65,363,918 أكثر من خمس سنوات

 89,132,614  89,132,614 غير متداول – قرض طويل األجل 

 95,074,788  95,074,788 اجمالي القرض طويل األجل 

 
وزارة المالية لتمويل األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ بمبلغ ، وقعت الشركة اتفاقية قرض مع 2012ديسمبر  10بتاريخ 

 . 2015و    2013لاير سعودي فقط خالل عامي    118,843,485لاير سعودي. تمكنت الشركة من استخدام مبلغ    154,112,000
 

عقد. أصبح القسط األول  سنوات من تاريخ ال 5ستحقاق القسط األول بعد إقسًطا سنويًا متساويًا مع  20يستحق القرض السداد على 
 (. 4. إن القرض بدون عمولة ومضمون باألراضي والمباني المرهونة الخاصة بالشركة )إيضاح 2017أكتوبر  11مستحقًا في 

 
القانونيين ( من المعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين  2018يناير    1عند التحول )اعتباًرا من  

 إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اختارت اإلدارة اإلعفاء الممنوح بموجب المعيار الدولي
  2017ديسمبر    31لالحتفاظ بالتصنيف المماثل للقرض بدون عمولة الذي تم الحصول عليه من وزارة المالية حتى    1للتقرير المالي  

"المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكومية" للقروض الجديدة   20  -تماد تطبيق معيار المحاسبة الدولي  واع
( التي تم الحصول عليها في وبعد تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على 20 -)ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

 قوائمها المالية النظامية.
 

 الزكاة -11
  حركة مخصص الزكاة خالل الفترة / السنة على النحو التالي:  ان 
أشھر  الثالثةلفترة  

 المنتھية في
 

 للسنة المنتهية في
 2021 مارس 31 

 لاير سعودي
 )غير مراجعة(

 2020ديسمبر  31 
 لاير سعودي

 )مراجعة(

    
 44,512,149  57,216,626 في بداية الفترة/السنة 

 26,027,938  8,179,724 مكون  خالل الفترة/السنة 
 ( 13,323,461)  -       مدفوع خالل الفترة/السنة 

 65,396,350  57,216,626 

 
 2019ديســـمبر  31ة حتى  اقدمت الشـــركة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( واســـتلمت شـــهادات الزك

وحتى  2015جراءات الربط المتعلقة بالسنوات إتقوم الشركة حالياً ب .  2014اسـتلمت الشـركة الربوط الزكوية النهائية حتى عام 
 .عن تلك السنوات بعد, لكن لم يتم إصدار الربوط النهائية  2018

  



 الشركة الوطنية للرعاية الطبية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 األولية الموجزة )تتمة( المالية القوائم حول إيضاحات

 2021مارس  31
 

   

12 

 ربح السھم -12
في الشركة على المتوسط المرجح العاديين  العائد للمساهمين    فترةال   صافي الدخلبقسمة    ضفيتم احتساب ربح السهم األساسي والمخ

األساسي حيث أنه  العادي أو مثل احتساب ربح السهم  ض. يتم احتساب ربح السهم المخفالسنةلعدد األسهم العادية المصدرة خالل 
 .لممارستها  مخفضةأية سندات قابلة للتحويل أو أدوات  شركةال يوجد لل

 

 يوضح الجدول التالي بيانات الدخل واألسهم المستخدمة الحتساب ربح السهم األساسي والمخفض:
 

 من صافي الدخل: ربح السهم األساسي والمخفض 
 لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
 2021مارس  31 

 لاير سعودي
 )غير مراجعة(

 2020مارس  31 
 لاير سعودي

 )غير مراجعة(

 33,166,474  35,733,899 صافي الدخل 

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

 0.74  0.80 ربح السهم األساسي والمخفض  
 

 التقارير القطاعية -13
تقديم معلومات لذلك، ال يعتبر  تتكون عمليات الشركة بشكل أساسي من قطاع تشغيلي رئيسي واحد، وهو خدمات المستشفيات.
 قطاعية مختلفة ضروريًا. عالوة على ذلك، تتم عمليات الشركة في المملكة العربية السعودية فقط.

 

 للموجودات والمطلوبات القيمة العادلة  -14
معامالت منتظمة بين القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم إستالمها لبيع احد الموجودات أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن 

المتعاملين بالسوق في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو تحويل اإللتزام سيتم بإحدى 
 الطرق التالية: 

 من خالل السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام.  -      
 اإللتزام في حال عدم وجود سوق رئيسي.من خالل السوق األكثر ربحية  لألصل أو  -      

 يجب أن يكون من الممكن للشركة الوصول إلى السوق الرئيسي أو األكثر فائدة.
 

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو 
المشاركين في السوق يتصرفون وفقًا لمصلحتهم االقتصادية. يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في االلتزام، بافتراض أن  

االعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل في أفضل استخدام له أو عن طريق بيعه إلى مشارك 
 له.  آخر في السوق يستخدم األصل في أفضل استخدام 

ضمن األولية الموجزة تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية 
هامة لقياس القيمة العادلة    والتي تعتبر  التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى

 ككل:

 توى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة.المس

قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير   – الهامة لقياس القيمة العادلة    –المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى
 مباشرة.

 غير قابلة للمالحظة.   -الهامة لقياس القيمة العادلة  –توى األدنى المستوى الثالث: طرق تقويم ال تعتبر مدخالت المس

بالنسبة للمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام التي تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة 
الهرمي للقيمة العادلة باعتباره أدنى مستوى إدخال العادلة، فسيتم تصنيف قياس القيمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من التسلسل  

 مهم لقياس القيمة العادلة ككل. 

تعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير. خالل 
 المستويات. ، لم تكن هناك أي تحويالت بين  2021مارس  31الفترة المنتهية في 

 ، إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.2019ديسمبر  31و   2021مارس  31كما في 



 الشركة الوطنية للرعاية الطبية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 األولية الموجزة )تتمة( المالية القوائم حول إيضاحات

 2021مارس  31
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 :االلتزامات المحتملة و التعھدات الرأسمالية  -15
 

 مليون لاير سعودي  32,4بمبلغ    2021مارس    31لدى الشركة تعهدات رأسمالية ناتجة عن تجديد مستشفى رعاية الرياض كما في  
 .مليون لاير سعودي( 0.3: 2020ديسمبر  31)
 

مليون  13.9بمبلغ  2021 مارس 31لدى الشركة التزامات محتملة ناتجة عن خطابات الضمان الصادرة لبعض العمالء كما في 
 مليون لاير سعودي(.  15.5: 2020ديسمبر  31لاير سعودي )

 
فإن نتيجة هذه القضايا  هناك العديد من القضايا القانونية المرفوعة ضد الشركة من قبل موظفين سابقين وأطراف ثالثة، ومع ذلك،

 المتعلقة بمبالغ هذه المطالبات والمخصصات تجاههايتم اإلفصاح عن المعلومات  مالقضايا قيد النظر. ل  هذهليست مؤكدة بعد ألن 
. إن اإلدارة على ثقة من أن نتيجة هذه القضايا ستكون لصالح  التقاضيهذا قد يضر بموقف الشركة في أن تعتقد اإلدارة  وذلك الن

 .التي تنطوي عليهاالمخصصات المعترف بها في القوائم المالية كافية لتغطية المخاطر بنود الشركة وأن 
 

 على القوائم المالية 19تأثير كوفيد   -16
 

 وصفه بجائحة من قبل منظمة الصحة العالميةوتم ( 19في وقت سابق من هذا العام، تم تأكيد وجود فيروس كورونا الجديد )كوفيد 
 . 2020خالل مارس 

 
حكومة المملكة العربية السعودية ، بما يتفق مع العديد من الحكومات األخرى في جميع أنحاء العالم ، تدابير مختلفة لمكافحة   اتخذت

تفشي المرض ، بما في ذلك قيود السفر والحجر الصحي وحظر التجول وإغالق األعمال وغيرها من األماكن وإغالق مناطق 
ارات العيادات الخارجية وغرف الطوارئ بمجرد تطبيق حظر التجول ، ومع ذلك ، بدأت معينة. شهدت الشركة انخفاًضا في زي

 أعداد المرضى في العودة إلى المستويات الطبيعية بمجرد رفع القيود.
 

شهًرا القادمة   12يمكن التحقق من مدى تأثير الوباء على أعمال الشركة وعملياتها ، ولكن ال يمكن قياس التأثير المالي على مدى الـ  
بشكل موثوق ألنه يعتمد على عوامل مختلفة وتطورات مستقبلية قد ال تتمكن الشركة حاليًا من تقديرها بشكل موثوق تشمل هذه 
العوامل معدل انتقال الفيروس ، ومدة تفشي المرض ، وظهور الموجة الثانية من الفيروس ، واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها 

 سيطرة على انتشار وتأثير تلك اإلجراءات على النشاط االقتصادي ، والتأثير على أعمال عمالء الشركة. ، إلخ. السلطات لل
 

بالنظر إلى تحديات عدم اليقين حول مدى ومدة تأثير األعمال واألثر االقتصادي ، تراقب اإلدارة الوضع مع التركيز المستمر على 
وريد والحفاظ على السيولة الكافية وسالمة الموظفين. عالوة على ذلك ، اتخذت اإلدارة ضمان سالمة المرضى واستدامة سلسلة الت

عدة خطوات للتخفيف من آثار الوباء ، بما في ذلك تدابير خفض التكاليف ، وتقديم االستشارات عن بعد وخدمات الرعاية الصحية 
 المنزلية ، إلخ. 

 
رات وافتراضات معينة وأي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات يمكن أن  في ضوء ما ورد أعاله ، قامت اإلدارة بعمل تقدي

يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول أو المطلوبات المتأثرة في السنوات المقبلة. مع استمرار تطور  
 لة.الوضع ، ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناًء على التطورات المحتم

 
 

 الموجزة اعتماد القوائم المالية األولية -17
 (.2021مايو    18  :قهـ )المواف  1442شوال    6  اإلدارة بتاريخمجلس  من قبل  الموجزة    األوليةتم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية  


