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 معلومات عامة  1
 

للرعاية الطبية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري الشركة الوطنية  
  29393م(. يقع المقر الرئيسي للشركة في حي الريان، ص ب  2004فبراير    29هـ )الموافق  1425محرم    9الصادر بتاريخ    1010194785رقم  

 العربية السعودية.  ، المملكة11457الرياض 
 
 :التالية من خالل الفروعتمارس الشركة نشاطها  
 

 التاريخ  رقم السجل التجاري  سماأل

   

 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 
 

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

 
، أخذت الشركة في االعتبار تأثير تغير المناخ، ال سيما في سياق هدف المملكة المعلن لصافي انبعاثات كربونية صفرية  لقوائم الماليةعند إعداد ا 
. أحكام وتقديرات التقارير المالية في السنة الحالية. لم يكن لهذه االعتبارات تأثير جوهري على 2060 بحلول عام  

 
 أسس اإلعداد -2

 
   بيان االلتزام 2-1

 
رى الصادرة عن أعدت هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخ 

 . )"الهيئة"( للمراجعين والمحاسبينالهيئة السعودية 
 

 .قوائم الماليةال يعتبر تأثير الموسمية أو التقلبات الدورية على العمليات جوهريًا على ال
 

 مبدأ التكلفة التاريخية   2-2
 

 السياسات المحاسبية ذات الصلة. أعدت هذه القوائم المالية طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء التزامات منافع الموظفين كما هو موضح في 
 

 
 الجديدة والمعدلة المطبقة من قِبل الشركة المحاسبية   المعايير 2-3

 
ألول مرة لفتراتها المالية  المحاسبية  جديدة تنطبق على الشركة، ومع ذلك، فقد طبقت الشركة التعديالت التالية على المعايير    محاسبية  ال توجد معايير

 : 2022يناير  1التي تبدأ في أو بعد  
تعديالت ضيقة النطاق على   -تكلفة الوفاء بالعقد ، واإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي    -  المرهقة  والعقودالمتحصالت قبل االستخدام المقصود ،   •

، والتحسينات السنوية على المعايير الدولية    3  للتقرير المالي، والمعيار الدولي    37، ومعيار المحاسبة الدولي    16معايير المحاسبة الدولية  
للتقرير والمعيار الدولي    9  للتقرير المالي، والمعيار الدولي    1  للتقرير الماليايير الدولية  تعديالت على المع  -  2020-2018  للتقرير المالي

 ؛ و  41ومعيار المحاسبة الدولي  16 المالي
ويسري    2021مارس    31)الصادر في    16رقم    للتقرير الماليتعديالت على المعيار الدولي    -  روناوجائحة كامتيازات اإليجار المتعلقة ب •

 (.2021أبريل  1ت السنوية التي تبدأ في أو بعد للفترا
 
 المعدلة. الجديدة   المحاسبية أثر جوهري على تطبيق المعاييرال يوجد  

 
 

 المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد  2-4
 

أو فترات التقرير الالحقة ولم يتم تطبيقها    2023يناير    1تم إصدار بعض المعايير وتفسيرات المعايير المحاسبية الجديدة التي تعد إلزامية اعتباراً من  
 ية المتوقعة. بشكل مبكر من قِبل الشركة. ومن غير المتوقع أن يكون لهذه المعايير أثر جوهري في فترات التقرير المستقبلية وعلى معامالتها المستقبل
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 السياسات المحاسبية الهامة  3
 

المالية للشركة مبينة أدناه. تم تطبيق السياسات المحاسبية بشكل ثابت على جميع السنوات  قوائمالرئيسية المطبقة في إعداد الإن السياسات المحاسبية 
 المعروضة.

 
 اإليرادات  3-1
 

 :تفي الشركة بالتزام األداء وتعترف باإليرادات بمرور الوقت ، إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية
 

 ؛ المنافع التي تم تقديمها من قبل الشركة  العميل ويستهلك في نفس الوقتيتلقى  •

 ؛ أو التي يتحكم بها العميل  الموجوداتإلى إنشاء أو تحسين أحد  األداءيؤدي  •

 مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه. دفعات، وللشركة حق واجب النفاذ في  ذو استخدام بديل للشركة أصاًل األداء ال يُنشئ  •
 

 يتم االعتراف باإليراد في الوقت الذي تفي الشركة فيه بالتزام االداء.  ،اذا لم يتم الوفاء بالتزام األداء بمرور الوقت
 

المقابل المكتسب من خالل األداء.   عندما تفي الشركة بالتزام األداء من خالل تقديم الخدمات الموعودة ، فإنها تنشئ أصاًل قائًما على العقد على مبلغ
 . وجود التزام عقدعندما يتجاوز مبلغ المقابل المستلم من العميل مبلغ اإليرادات المعترف بها ، فإن هذا يؤدي إلى 

 
واستبعاد الضرائب والرسوم. تقوم الشركة  يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق ، مع مراعاة شروط الدفع المحددة تعاقديًا  

أو وكيل. يتم االعتراف باإليرادات إلى الحد الذي يحتمل أن تتدفق فيه  موكلبتقييم ترتيبات إيراداتها مقابل معايير محددة لتحديد ما إذا كانت تعمل ك
 .موثوقالمنافع االقتصادية إلى الشركة ويمكن قياس اإليرادات والتكاليف ، إن وجدت ، بشكل 

 
 :تقدير الرفض الطبي - تغيرالمقابل الم 

 
لتي ال  تتضمن العملية التجارية العادية المرتبطة بالمعامالت مع شركات التأمين مقداًرا من المطالبات غير المسموح بها )مخصص عدم السماح( وا

هو ممارسة  إن المطالبات المرفوضة غير المسموح بها  مختلفة.    تدفعها شركة التأمين. قد تكون هذه المطالبات غير المسموح بها ألسباب فنية أو طبية
 صل. تشكل هذه عامة لشركات التأمين في المملكة العربية السعودية. وفقًا لذلك ، تتوقع الشركة مبلغًا أقل من المبلغ الذي تم تحرير فاتورة به في األ

. يتم االعتراف بالمقابل المتغير كإيراد إلى الحد الذي 15  للتقرير الماليعيار الدولي  غير المسموح بها مقاباًل متغيًرا بموجب الم  المطالبات المرفوضة
 . إليراداتليحدث عكس  بأنه لنكبير  ليكون فيه احتما 

 
 السياسات المحاسبية المحددة لتدفقات اإليرادات المطبقة هي كما يلي:

 
 تقديم الخدمات    )أ(
 

واستخدام المعدات ومخزون الصيدليات   والعالجتعتبر خدمات المستشفى المقدمة للمرضى بمثابة حزمة من الخدمات التي تشمل اإلقامة والوجبات  
ات خالل  رادوخدمات التمريض. يعتبر هذا التزام أداء واحد حيث ال يمكن تنفيذ اإلجراءات الطبية بدون أحد العناصر المذكورة أعاله. يتم تسجيل اإلي 

التأمين. يتم احتساب الرسوم وفواتيرها بناًء على   شركاتأو    الفترة التي يتم فيها تقديم خدمة المستشفى وتستند إلى المبالغ المستحقة من المرضى
، بينما يتم تسجيل اإليرادات من   زمنال   بمرور  المنومين. يتم تسجيل اإليرادات من خدمات المرضى  الجهاتاتفاقيات التعريفة المختلفة مع هذه  

 .الزمن من نقطة عندالعيادات الخارجية  
 

الحجم بأثر رجعي الممنوحة لبعض العمالء عند تحقيق مستويات معينة من زيارات المرضى وتشكل اعتبارات   حسوماتتشتمل الخصومات على  
بناًء على تقديرات مستوى األعمال المتوقعة ويتم تعديلها مقابل  األتفاقيةدار يتم استحقاقها على مو 15 للتقرير الماليمتغيرة بموجب المعيار الدولي 

 لتعكس األحجام الفعلية.   تفاقيةاإليرادات في نهاية اإل
 

 بيع األدوية     )ب(
 

إلى المرضى    األدويةمبيعات األدوية والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية ، والتي يشار إليها مجتمعة باسم "األدوية"، عندما يتم تسليم    إثباتيتم  
من أي خصم أو حسومات والرفض الطبي المتوقع من قبل شركات التأمين )إن    بالصافيويتم نقل جميع عناصر التحكم إليهم. يتم تسجيل المبيعات  

 . الزمن من نقطة عند األدويةمن بيع  االيراداتإلى المرضى. يتم تسجيل  األدويةد( في وقت تسليم وج 
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 اإليجار  إيرادات    )ج(
 

التشغيلية يتم احتساب إيرادات اإليجار الناتجة عن عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإليجار وتدرج في اإليرادات  
 .األخرى في بيان الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر

 

وبالتالي    ال تتوقع الشركة أن يكون لديها أي عقود تتجاوز فيها الفترة بين تحويل الخدمة الموعودة إلى المريض والدفع من قبل المريض سنة واحدة.
 .ة للنقود، ال تقوم الشركة بتعديل أي من أسعار المعامالت للقيمة الزمني 

 

أو الذمم المدينة، استخدمت الشركة الوسيلة العملية. على هذا النحو، ال   دفعات مقدمة من العمالء،  15رقم  للتقرير المالي  استناًدا إلى المعيار الدولي  
ية العقد، أن الفترة بين الوقت الذي  في العقود، حيث تتوقع الشركة، عند بدا   يعنصر التمويلالتقوم الشركة بتعديل المبلغ المتعهد به مقابل تأثيرات  

 سنة واحدة أو أقل. ستكون خالل اتأو خدم من أدويةالعميل  به وعدت لماالشركة  توقيت تقديم أو الخدمة و األدويةيدفع فيه العميل مقابل 
 

 العمالت األجنبية  3-2
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض   )أ( 
 

القوائم المالية للشركة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الشركة )"العملة الوظيفية"(. تعرض القوائم  تقاس البنود المتضمنة في  
 المالية "باللاير السعودي"، وهو العملة الوظيفية للشركة. 

 

   معامالت وأرصدة )ب( 
 

الريـال السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة في تواريخ تلك المعامالت. يتم إثبات  يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى  
بالعمالت  النقدية  الموجودات والمطلوبات  الناتجة عن تحويل  المعامالت وكذلك  تلك  الناتجة عن تسوية  العمالت األجنبية   أرباح وخسائر صرف 

 ف العمالت السائدة كما في نهاية الفترة ضمن الربح أو الخسارة.األجنبية عدا عن اللاير السعودي على أساس أسعار صر 
 

 الزكاة والضرائب  3-3
 

الزكاة التقريبية والربح    وعاءيتم احتساب زكاة الشركة على أساس  تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(.  
 . مستحقة الدفعالمعدل المحمل على الربح أو الخسارة، أيهما أعلى. يتم احتساب المبالغ اإلضافية، إن وجدت، عندما يتقرر أنها 

 

 الدخل السعودي. تقوم الشركة باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية، كما يتطلب نظام ضريبة  
 

 ومعدات  ممتلكات 3-4
 

ا إن وجدت. وتتضمن  القيمة،  في  لالنخفاض  المتراكمة  والخسائر  المتراكم  االستهالك  ناقصاً  التاريخية  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  لتكلفة  تظهر 
 التاريخية النفقات العائدة مباشرة القتناء البنود.

 

الدفترية للموجودات أو يتم إثباتها كموجودات منفصلة، حسب ما هو مالئم، فقط عندما يكون من المحتمل أن  تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة  
ة الدفترية ألي من تتدفق إلى الشركة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة هذا البند بشكٍل موثوق. يتم إلغاء إثبات القيم

المحاسبة عنها كموجودات منفصلة عند استبدالها. وتقيد اإلصالحات والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة خالل فترة التقرير  العناصر التي تم  
 التي يتم تكبدها فيها.

 

 ال تستهلك األراضي وذلك لعدم وجود عمر محدد لها.
 

توزيع تكلفتها بطريقة القسط الثابت. يتم تحميل االستهالك على الربح أو  والمعّدات بعد خصم قيمتها المتبقية المقدرة ل  يتم حساب استهالك الممتلكات
 الخسارة.

 

مة الدفترية  يتم فحص القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها إذا كان ذلك مناسباً في نهاية كل فترة تقرير سنوية. يتم تخفيض القي
 اد، وذلك في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن قيمته المقدرة القابلة لالسترداد.لألصل على الفور إلى المبلغ القابل لالسترد 

 

ثباتها تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية. وتدرج في الربح أو الخسارة. إن قطع الغيار الرئيسية مؤهلة إل
الشركة أن يتم استخدامها خالل أكثر من سنة. يتم التحويل إلى فئة الموجودات التشغيلية ذات الصلة عندما ضمن الممتلكات والمعّدات عندما تتوقع  

 تكون هذه البنود متاحة لالستخدام. 
 

التطوير أو  الموجودات قيد اإلنشاء  التنفيذ. ويتم نقل  قيد  الرأسمالية  التطوير في حساب األعمال  أو  قيد اإلنشاء  الموجودات  الفئة    يتم رسملة  إلى 
نها المناسبة للممتلكات والمصنع والمعدات، وذلك عند إيصال الموجودات إلى موقعها و / أو وضعها الالزمين الستخدامها على الوجه المقصود م

تكاليف أخرى عائدة  من قبل اإلدارة. إن تكلفة أي بند من بنود األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تشمل سعر الشراء وتكاليف اإلنشاء/ التطوير وأي  
تحميل االستهالك   مباشرة إلى إنشاء أو اقتناء أي بند من بنود األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ الستخدامها على الوجه المقصود من قبل اإلدارة. وال يتم

 على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. 
  



 شركة الوطنية للرعاية الطبية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 2022ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

 

15 

 موجودات غير ملموسة 3-5
 

اة بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. ويتم إثبات الموجودات غير الملموسة المقتناة في تجميع المنشآت  تقاس الموجودات غير الملموسة المقتن
اقصاً أي إطفاء  بقيمها العادلة. تظهر الموجودات غير الملموسة قيد التطوير بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، تظهر الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ن

سائر متراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة وتصنف إما باعتبارها محددة  متراكم وأي خ 
 .أو غير محددة

 
االنخفاض في قيمتها عندما  تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها لتحري  

للموجودات غير  فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء  يتم فحص  قيمته.  الملموس النخفاٍض في  احتمال تعّرض األصل غير  إلى  دليل يشير  أي  يتوفر 
إلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع  الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل في نهاية كل فترة تقرير. يتم المحاسبة عن التغيرات في العمر ا

ات في الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يقتضي الحال، ويتم اعتبارها كتغير 
ال اإلنتاجية  األعمار  ذات  الملموسة  غير  للموجودات  اإلطفاء  إثبات مصروف  يتم  المحاسبية.  فئة التقديرات  الخسارة ضمن  أو  الربح  في  محددة 

 .المصاريف بما يتماشى مع وظيفة األصل غير الملموس 
 

جودات، تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء إثبات الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للمو
 .ت تلك الموجوداتوتُثبت في الربح أو الخسارة عند إلغاء إثبا

 
 يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة على أساس القسط الثابت.

 
   األدوات المالية 3-6

 
 الموجودات المالية  3-6-1

 
   التصنيف (1)

 
التعاقدية حيث تمثل تلك  يتم تصنيف الموجودات المالية للشركة وقياسها بالتكلفة المطفأة ألن تلك الموجودات محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية  

 التدفقات النقدية مدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط. 
 

  اإلثبات وإلغاء اإلثبات (2)
 

إليه تكاليف المعاملة العائدة مباشرة باقتناء األصل   المالي، إذا كان  عند اإلثبات المبدئي، تقوم الشركة بقياس األصل المالي بالقيمة العادلة مضافاً 
 يتم تقييمه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. األصل المالي ال 

 
يام الشركة بتحويل  يتم إلغاء إثبات الموجودات المالية عند انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما يتم تحويلها مع ق

 كافة مخاطر ومنافع الملكية بصورة جوهرية. 
 

 القياس (3)
 

ام طريقة  الموجودات المالية للشركة الحقاً بالتكلفة المطفأة. تقاس إيرادات الفوائد من الموجودات المالية وتدرج ضمن الربح أو الخسارة باستخدتدرج  
اض في القيمة  معدل الفائدة الفعلي. وأي ربح أو خسارة ناشئة من إلغاء اإلثبات يتم إثباتها مباشرة ضمن الربح أو الخسارة. يتم عرض خسائر االنخف

 ضمن بند "المصاريف العمومية واإلدارية" في قائمة الربح أو الخسارة.
 

 المطلوبات المالية  3-6-2
 

مبدئياً بالقيمة    يتم إثبات جميع المطلوبات المالية في الوقت الذي تصبح فيه الشركة طرفاً في الشروط التعاقدية لألداة. ويتم إثبات المطلوبات المالية
طريقة معدل العادلة بعد خصم أية تكاليف عائدة مباشرة تتعلق بالمعامالت. وبعد اإلثبات المبدئي، تقاس هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام  

 الفائدة الفعلي.
 

ما يتم استبدال التزام مالي حالي بآخر من  بتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائه أو انقضاء أجله. عند
هذا    نفس الُمقرض بناًء على شروط جديدة مختلفة عن السابقة بشكٍل جوهري أو عندما يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكٍل كامل، تتم معاملة

 ت الفرق بين القيم الدفترية ذات الصلة في الربح أو الخسارة. االستبدال أو التعديل بمثابة إلغاء إثبات االلتزام األصلي وإثبات اللتزام جديد. ويتم إثبا
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 االنخفاض في قيمة الموجودات غير الماليّة  3-7
 

لة تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات غير المالية النخفاض في قيمتها. وفي حا
و عندما يستدعي األمر فحص انخفاض القيمة لألصل سنويا، تُقدر الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتمثل قيمة  وجود مثل هذا المؤشر، أ

حديدها لكل أصل  األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو لوحدة توليد النقد ناقصا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى، ويتم ت
ت. ، إال إذا كان األصل ال يحقق تدفقات نقدية واردة ومستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو مجموعة من الموجوداعلى حدة

قيم إلى  تخفيضه  ويتم  القيمة  منخفض  يعتبر األصل  لالسترداد،  القابلة  القيمة  النقد  توليد  أو وحدة  الدفترية لألصل  القيمة  تتجاوز  القابلة  ته  عندما 
بل الضريبة يعكس  لالسترداد. ولتقدير قيمة االستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما ق

البيع، تستخدم طريق تقييم مناسبة. تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف  
المدرجة للمنشآت المتداولة علنا أو أي مؤشرات أخرى متاحة للقيمة األسهم  ويتم التحقق من هذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم أو أسعار  

 العادلة. 
 

فئات المصاريف بما يتوافق مع وظيفة الموجودات التي  يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في الربح أو الخسارة ضمن  
 انخفضت قيمها.

 
 ً لم تعد    بالنسبة للموجودات بخالف الشهرة، يتم في تاريخ كل تقرير تقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة المثبتة سابقا

بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو لوحدة توليد النقد. وال يتم عكس خسارة موجودة أو قلت قيمتها. فإذا وجد مثل هذا المؤشر، تقوم الشركة  
خسارة انخفاض   انخفاض القيمة المثبتة سابقاً إال إذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل القابلة لالسترداد منذ إثبات آخر

ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد أو قيمته الدفترية التي كان من الممكن تحديدها،  في القيمة. يكون هذا العكس محدوداً بحيث 
ارة.  بعد خصم االستهالك، لو لم تحتسب أي خسارة عن االنخفاض في قيمة األصل خالل السنوات السابقة. ويتم إثبات هذا العكس في الربح أو الخس

لمالية بخالف الشهرة التي تعرضت النخفاض في قيمتها لتحري احتمال عكس االنخفاض في القيمة عند نهاية كل فترة  ويتم فحص الموجودات غير ا 
 تقرير. 

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  3-8

 
  س استطالع المستقبل.تقوم الشركة بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة بقوائمها المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على أسا

 
والذي    9رقم    بالنسبة للذمم المدينة التجارية والموجودات المالية األخرى، تطبق الشركة النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي

 تحميل مبلغ الخسارة على الربح أو الخسارة.يشترط إثبات الخسائر المتوقعة على مدار أعمار هذه الذمم اعتباراً من اإلثبات المبدئي بها. يتم 
 

يتم تعديل    تعتمد معدالت الخسارة على احتمال التخلف عن السداد بناًء على االتجاهات التاريخية المتعلقة بتحصيل الذمم المدينة التجارية للشركة. 
ية التي تؤثر على قدرة العمالء لتسوية الذمم المدينة. وقد حددت  معدالت الخسارة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية على العوامل االقتصادية الكل

بتعديل معدالت  الشركة معدل الزيادة المتوقع في التضخم للسنة القادمة في المملكة العربية السعودية باعتباره العامل األكثر مالءمة، وبالتالي تقوم  
 الخسارة على أساس هذه التغييرات المتوقعة. 

 
المدينة التجارية عندما ال يوجد أي توقع معقول الستردادها. وتتضمن المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود توقعات معقولة لالسترداد، يتم شطب الذمم  

دفوعات  من بين أمور أخرى، انخفاضاً كبيراً في الجدارة االئتمانية للعميل وفشل العميل في االتفاق على خطة سداد مع الشركة والفشل في أداء م
 يوماً. 730قدية متأخرة السداد لفترة أكبر من تعا

 
نخفاض إذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موضوعياً بحدٍث وقع بعد أن تم إثبات خسارة اال

 الخسارة.في القيمة، يتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً في الربح أو 
 

 المخزون  3-9
 

الكمية. يمثل صافي القيمة القابلة  وحسومات  بعد الخصومات  التكلفة  بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم تحديد    المخزون يتم إظهار  
 العملية والتكاليف المقدرة الالزمة لتنفيذ عملية البيع.للتحقق سعر البيع المقّدر في سياق العمل االعتيادي، ناقصاً التكاليف المقدرة الستكمال 

 
المخزون   بنود  انتهاء الصالحية  تم تكوين مخصص مخزون متقادم مع األخذ في االعتبار عوامل مختلفة بما في ذلك عمر  واالستخدام  وتاريخ 

 التاريخي واالستخدام المتوقع في المستقبل. 
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 ذمم مدينة تجارية  3-10
 

كان   لمدينة التجارية بسعر المعاملة المتعلق بالتزام األداء ناقًصا مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية. فإذاتدرج الذمم ا 
لذلك، يتم عرضها كموجودات غير   من المتوقع تحصيل هذه الذمم في غضون سنة واحدة أو أقل، فإنه يتم تصنيفها كموجودات متداولة. وخالفاً 

تخدام طريقة معدل تداولة. تحتفظ الشركة بالذمم المدينة التجارية بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبالتالي تقوم بقياسها بالتكلفة المطفأة باس م
 . 8-3الفائدة الفعلي. انظر أيضا اإليضاح رقم 

 
 يعادله نقد وما   3-11

 
الصندوق والودائع عند الطلب لدى البنوك، إلى جانب االستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية  على النقد في  يعادله  يشتمل النقد وما  

رية من  التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل والتي تكون جاهزة للتحويل إلى مبالغ نقدية معلومة والتي ال تتعرض لمخاطر جوه
 جراء التغير في القيمة. 

 
 

 رأس المال  3-12
 

 جديدة ضمن حقوق الملكية كخصم من المتحصالت.أسهم  تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى إصدار  إدراج  العادية كحقوق ملكية. يتم  االسهم  تصنف  
 

 ذمم دائنة تجارية  3-13
 

صول عليها في سياق األعمال االعتيادية من الموردين.  الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع والخدمات التي يتم الح 
وبات غير يتم تصنيف الذمم الدائنة التجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل، وإال يتم عرضها كمطل

 س الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.متداولة. ويتم إثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتُقا
 

 مخصصات 3-14
 
د يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام قائم نظامي أو ضمني نتيجة لحدث سابق ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر تكبد موار

االلتزام بشكٍل موثوق فيه. إذا كان هناك عدد من االلتزامات المماثلة، يتم تحديد احتمالية الحاجة إلى تدفق  لتسوية االلتزام ويكون باإلمكان تقدير قيمة  
البنود صادر لتسوية هذه االلتزامات عبر النظر في تصنيف االلتزامات ككل. ويتم إثبات المخصص حتى إن كان احتمال التدفق الصادر بالنسبة ألحد  

ضئيالً. إذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود هاًما، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل الخصم الحالي قبل الضريبة    المدرجة في ذات التصنيف
 والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بالمطلوبات. 

 
 اقتراضات 3-15

 
بالقيمة   العادلة )باعتبارها متحصالت تم استالمها( صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة، إن وجدت. وعقب اإلثبات يتم إثبات االقتراضات مبدئياً 

المعاملة(   المبدئي، تقاس االقتراضات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات أي فرق بين المتحصالت )صافية من تكاليف
  بح أو الخسارة على مدى فترة االقتراضات باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.والقيمة المستردة في الر

 
قيمة الدفترية لاللتزام  تُستبعد االقتراضات من قائمة المركز المالي عند انقضاء االلتزام المحدد في العقد أو الوفاء به أو إلغائه. ويتم إثبات الفرق بين ال

إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما فيه الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المحّملة، في الربح أو  المالي الذي تم إنهاؤه أو تحويله  
 الخسارة كإيرادات أخرى أو تكاليف تمويل. 

 
شهراً بعد فترة    12يتم تصنيف االقتراضات كمطلوبات متداولة ما لم يكن لدى الشركة حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن  

 التقرير. 
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 التزامات منافع الموظفين  3-16
 

العمل في المملكة العربية السعودية بناًء على آخر راتب وعدد نظام  تدير الشركة نظاماً واحداً لمنافع الموظفين حسب خطة منافع محددة تتفق مع  
 سنوات الخدمة. 

 
تقييمات االلتزامات بموجب الخطة يتم تنفيذها من قِبل خبير اكتواري مستقل بناء على طريقة ال يتم تمويل خطة منافع الموظفين. وبالتالي، فإن  

ي كل سنة من  وحدة االئتمان المتوقعة. إن التكاليف المتعلقة بهذه الخطط تتكون أساسا من القيمة الحالية للمنافع المنسوبة وذلك على أساس متساٍو ف
   تزام فيما يتعلق بخدمة الموظف في السنوات السابقة.سنوات الخدمة والفائدة على هذا االل

 
بمعدالت   يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية والسابقة المتعلقة بمنافع الموظفين على الفور في الربح أو الخسارة في حين يتم تسجيل عكس االلتزام

بسبب التقييم االكتواري والتغيرات في االفتراضات كإعادة قياس الخصم المستخدمة في الربح أو الخسارة. تعتبر أي تغييرات في صافي االلتزام  
 في قائمة الدخل الشامل اآلخر. 

 
خر ويتم  يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية مباشرة في الدخل الشامل اآل

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية في الفترة التي تحدث فيها.تحويلها إلى األرباح المبقاة في 
 

كتكاليف خدمة    يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة من تعديالت أو تقليصات النظام فوراً في الربح أو الخسارة
ية والبدالت وسنوات الخدمة المتراكمة، كما هو موضح في نظام العمل في المملكة  سابقة. تعتمد مدفوعات نهاية الخدمة على رواتب الموظفين النهائ

 العربية السعودية. 
 

 توزيعات األرباح  3-17
 

 في الشركة. المساهمين يتم إثبات توزيعات األرباح في القوائم المالية في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل 
 

 مؤثرة تقديرات وأحكام محاسبية  4
 

للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام تقديرات وأحكام تؤثر على المبالغ المعروضة للموجودات   والمطلوبات، يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً 
التقرير. يتم تقييم  واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمصاريف خالل فترة

ة للظروف.  التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسب 
عريفها، مع النتائج الفعلية المتعلقة بها. إن  تقوم الشركة بعمل تقديرات وأحكام تتعلق بالمستقبل. نادراً ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقاً لت

ية يتم التقديرات التي تحتوي على مخاطر بالتسبب في تعديل جوهري في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل فترة االثني عشر شهراً التال 
 مناقشتها أدناه:

 
 الطبيتقدير المقابل المتغير للرفض  -االعتراف باإليرادات  )أ( 
 

المتوقع  الطبية  الرفض  تقدير حاالت  يتم  المقدمة.  الخدمات  التي سيتم تضمينها في سعر معاملة  المتغيرة  بتقدير االعتبارات  ة مقابل  تقوم اإلدارة 
ة األخيرة للرفض  الخدمات المقدمة للعمالء بناًء على المعدل التاريخي للرفض والمناقشات المستمرة مع هؤالء العمالء. يتم تطبيق النسب المئوي 

 لتحديد القيمة المتوقعة للمقابل المتغير. 
 

  واالتفاق عليها ، ويتم تعديل مخصص الرفض   الطبي  المتوقعة عندما يتم استالم معدالت الرفض  الطبي   تقوم اإلدارة بتحديث تقييمها لمعدالت الرفض
. قد ال تكون الطبي  الظروف وخبرة الشركة السابقة فيما يتعلق بالرفض  حساسة للتغيرات فيالطبي  وفقًا لذلك. تعتبر تقديرات حاالت الرفض    الطبي

  نقطة أساس في النسبة المئوية لحاالت الرفض  100في المستقبل. سيؤدي تغيير    الطبي  التقديرات المسجلة ممثلة للرفض  الطبي  تقديرات رفض
 مليون لاير سعودي. 8.2إلى انخفاض أو زيادة إيرادات العام بمقدار   الطبي

 
 مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة  )ب( 

 
نماذج ومدخالت البيانات، وقد تم اإلفصاح عن تفاصيل منهجية إن قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة عبارة عن تقدير هام يتضمن منهجية التحديد و

. إن المكونات التالية لها أثر على مخصص الخسارة االئتمانية: الزيادة الجوهرية في مخاطر 13قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة في اإليضاح رقم  
ومدخالت النماذج والتحقق منها بشكل منتظم للحد من الفروق بين تقديرات    تقوم الشركة بمراجعة النماذجوالعوامل المستقبلية المعينة.    االئتمان

 الخسارة االئتمانية المتوقعة والخبرة الفعلية في مجال الخسارة االئتمانية. 
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 التقارير القطاعية -5
 

نفقات ، والتي تتم مراجعة نتائجها التشغيلية بانتظام قطاعات التشغيل هي المكونات التي تشارك في أنشطة األعمال التي قد تحقق إيرادات أو تكبد  
 رئيس صانع القرار التشغيلي .والتي تتوفر بشأنها معلومات مالية منفصلة  )رئيس صانع القرار التشغيلي( من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي

  الشركة إدارة    . تم تحديد مدير إدارة العمليات على أنه مجلسالمنشأةهو الشخص أو مجموعة األشخاص الذين يخصصون الموارد ويقيمون أداء  
 .والرئيس التنفيذي لإلدارة الماليةالطبي مديرمن خالل اإلدارة التنفيذية ، والتي تشمل الرئيس التنفيذي وال

 
خدمات المستشفى بأكملها كوظيفة واحدة. وفقًا لذلك ، ال   يعتبر رئيس صانع القرار التشغيلي  قييم أداء الشركة ،فيما يتعلق بتخصيص الموارد وت

 يعتبر تقديم معلومات قطاعية مختلفة ضروريًا. عالوة على ذلك ، تتم عمليات الشركة في المملكة العربية السعودية.
 

 اإليرادات  6
 

  2202 1202 

    

 742,990,383 807,411,301  الخدمات تقديم 

 102,390,137 110,523,600  بيع األدوية 

  917,934,901 845,380,520 

 

  2202 1202 

    

 702,461,935 762,051,036  بمرور الزمن  اإليرادات المسجلة  

 142,918,585 155,883,865  عند نقطة من الزمناإليرادات المسجلة  

  917,934,901 845,380,520 

 
   تكلفة المبيعات 7

 

 1202 2202 إيضاح 

    

 367,895,911 391,670,924  الرواتب والمزايا 

 166,421,088 172,102,558  األدوية والمواد الطبية والمواد االستهالكية 

11, 10 واالطفاء االستهالك   33,326,063 36,495,861 

 13,054,754 16,674,173  اإلصالحات والصيانة 

 14,096,685 12,546,261  * مرافقاإليجار وال

 946,722 1,934,405  أخرى 

  628,254,384 598,911,021 

 
مليون لاير   1.0: 2021مليون لاير سعودي ) 0.2 والبالغة ، تم إدراج المصاريف المتعلقة باإليجار قصير األجل للمستودع 2022خالل عام  * 

 سعودي( ضمن اإليجار والمرافق.
 

   داريةالمصاريف العمومية واإل 8
 

 1202 2202 إيضاح 

    

 41,351,406 51,862,432  الرواتب والمزايا 

 13,661,090 12,355,592 11, 10 اإلهالك واالطفاء 

  5,637,324  6,262,145  لوازم مكتبية 

 6,143,311 7,351,473  أتعاب مهنية 

  3,029,000  2,545,000 21 فآت مجلس اإلدارة امك

  2,168,732  2,734,150  إصالح والصيانة 

  1,193,284  1,295,477  وحراسة أمن مصاريف  

 6,016,865 6,939,225  أخرى 

  91,345,494 79,201,012 
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 تشغيلية أخرى  ايرادات 9
 

  2202 1202 

    

 3,513,299 5,245,226  رعاية   يميةدخل من أكاد

 1,040,052 1,089,004  *يجار دخل من اإل

 3,632,199 3,250,007  أخرى 

  9,584,237 8,185,550 

 
.اإليجار من جهات خارجية خالل العام من تأجير المساحات إلى المقاهي ومحالت الزهور دخليتم استالم  * 

 
 ممتلكات ومعدات  10

 

 2022 ديسمبر 31 تحويالت  استبعادات  إضافات 2022 يناير 1 

2202      

      التكلفة 

 242,429,901 - - 180,148,184 62,281,717 يضاأر 

 768,254,393 5,805,135 )10,301( 287,137 762,172,422 وتحسينات مباني

 375,948,003 1,586,577 )3,635,276( 12,269,622 365,727,080 معدات طبية وعامة 

 25,253,941 - )1,033,073( 457,117 25,829,897 ثاث ومعدات مكتبية أ

 32,327,586 - )644,326( 3,576,895 29,395,017 آلليالحاسب ا أجهزة

 8,026,669 - - 258,296 7,768,373 سيارات 

 11,374,961 )7,391,712( - 14,173,994 4,592,679 التنفيذ قيدالرأسمالية  أعمال

 1,257,767,185 211,171,245 (5,322,976 )    - 1,463,615,454 

      

      استهالك متراكم 
 )420,586,566( - 5,335 )21,633,548( )398,958,353( مباني وتحسينات

 ( 331,421,792) - 3,633,996 )16,773,991( )318,281,797( معدات طبية وعامة 

 ( 23,858,955) - 1,032,062 )843,982( )24,047,035( ثاث ومعدات مكتبية أ

 ( 27,716,377) - 644,131 )2,498,196( )25,862,312( أجهزة الحاسب اآللي

 ( 7,606,276) - - )151,115( )7,455,161( سيارات 

 )774,604,658( (41,900,832 ) 5,315,524    - (811,189,966 ) 

 483,162,527    652,425,488 

 
 .مليون لاير سعودي لبناء مرفق رعاية صحية جديد 180.1، قامت الشركة بشراء قطعة أرض في الرياض مقابل  2022خالل عام 

 
بشكل أساسي بعض التحسينات على المباني وتطوير مرفق رعاية صحية جديد   2022ديسمبر  31التنفيذ كما في  قيدتمثل األعمال الرأسمالية 

 .26 ايضاحانظر أيًضا  .2023 طويل األجل وإنشاء مستودع جديد. من المتوقع االنتهاء من هذه المشاريع في عام 
 

 .17 ايضاحزارة المالية مقابل قرض ممنوح للشركة. انظر أيًضا بعض األراضي والمباني مرهونة لو 
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 2021 ديسمبر 31 تحويالت  استبعادات  إضافات 2021 يناير 1 

1202      

      التكلفة 
 62,281,717 - - 3,501,057 58,780,660 أرض 

 762,172,422 - )5,000( 1,914,302 760,263,120 مباني وتحسينات

 365,727,080 413,229 (20,310,936) 23,164,892 362,459,895 وعامة معدات طبية 

 25,829,897 )413,229( (377,013) 505,027 26,115,112 اثاث ومعدات مكتبية 

 29,395,017 - )98,013( 2,261,137 27,231,893 أجهزة الحاسب اآللي

 7,768,373 - )495,275( - 8,263,648 السيارات 

 250,219 4,342,460 - - 4,592,679 

 1,243,364,547 35,688,875 (21,286,237 ) - 1,257,767,185 

      

      استهالك متراكم 
 ( 398,958,353) - 3,828 )21,376,697( )377,585,484( مباني وتحسينات

 ( 318,281,797) )343,875( 20,294,863 )21,376,383( )316,856,402( معدات طبية وعامة 

 ( 24,047,035) 343,875 358,356 )1,314,092( )23,435,174( اثاث ومعدات مكتبية 

 ( 25,862,312) - 98,006 )2,722,304( )23,238,014( أجهزة الحاسب اآللي

 ( 7,455,161) - 480,710 )216,207( )7,719,664( سيارات 

 (748,834,738 ) (47,005,683 ) 21,235,763 - (774,604,658 ) 

 494,529,809    483,162,527 

 
 يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كالتالي:

 

 عدد السنوات  

  

   33- 10 مباني وتحسينات •

 7-6 معدات طبية وعامة  •

 7-6 ثاث ومعدات مكتبية أ •

 3 أجهزة الحاسب اآللي •

  4 سيارات  •
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 الموجودات غير الملموسة 11
 

 2022 2021 

   التكلفة 

 8,710,362 13,944,700 يناير  1في 

 5,234,338 656,658 إضافات

 13,944,700 14,601,358 ديسمبر  31في 

   

   متراكم  ألطفاءا

 )3,311,773( )6,463,041( يناير  1في 

 )3,151,268( )3,780,823( المحمل للسنة 

 )6,463,041( ( 10,243,864) ديسمبر  31في 

   

 4,357,494 7,481,659 

 
 . سنوات  3غير الملموسة بشكل أساسي البرمجيات ويتم إطفاءها على فترات ال تتجاوز  الموجوداتتمثل 

 
 المخزون  12

 

  2202 1202 

    

 27,264,149 27,376,864  األدوية 

 18,966,209 15,510,999  اإلمدادات الطبية 

 1,333,974 1,480,510  المواد االستهالكية ومواد التنظيف 

  44,368,373 47,564,332 

 ( 1,705,704) ( 1,705,704)   ناقصاً: مخصص مخزون متقادم

  42,662,669 45,858,628 

 
 فيما يلي حركة مخصص المخزون المتقادم: 

  2022 1202 

    

 1,735,867 1,705,704  يناير  1في 

 )30,163( -  العكس 

 1,705,704 1,705,704  ديسمبر  31في 

 
 مليون لاير سعودي  172.1 مبلغ 2022ديسمبر  31في الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في  المثبتةبلغت تكلفة المخزون 

 .مليون لاير سعودي( 166.4: 2021)
 

  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 13
 

 1202 2202 إيضاح 

    

 687,787,134 740,979,057 21 عالقة  ذات أطراف و ذمم مدينة تجارية

 )81,260,957( )83,122,883(  ناقصاً: مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

  657,856,174 606,526,177 

 4,244,414 7,492,500  خطابات الضمان 

 27,121,670 6,477,536  دفعات مقدمة للموردين

 4,963,598 7,119,506  مقدًمامصاريف مدفوعة 

 5,102,442 5,115,683  أخرى 

  684,061,399 647,958,301 
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لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، الذي يستخدم مخصص الخسائر   9تطبق الشركة المنهج المبسط للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم   (أ )
 والموجودات المالية األخرى.المتوقعة على مدى العمر للذمم المدينة التجارية 

 
شهًرا وخسائر االئتمان التاريخية المقابلة التي تم التعرض   36تستند معدالت الخسارة المتوقعة على طريقة معدل التدوير المحسوبة على مدى فترة  
والمستقبلية حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة  لها خالل هذه الفترة. يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية  

لي تعدل معدالت  العمالء على تسوية الذمم المدينة. حددت الشركة الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية ليكون العامل األكثر صلة ، وبالتا
 .الخسارة التاريخية بناًء على التغييرات المتوقعة في هذا العامل

 
 على النحو التالي:  2021و 2022ديسمبر  31بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تم تحديد مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة كما في 

 

 أيام التأخر عن السداد 

 المجموع  يوم  270اكثر من  270- 91 90-0 غيرمستحق   2022ديسمبر  31

       عمالء التأمين 

  %100لى إ%40.96  %18.86 %9.40 %3.28  المتوقعة معدل الخسارة 

 4110,431,31 21,865,062 21,771,006 10,339,702 56,455,544   إجمالي القيمة الدفترية

مخصص الخسارة االئتمانية  
  المتوقعة 

1,853,232 972,110 4,105,760 8,955,737 15,886,839 

       

       عمالء شركات 

   %100 إلى  %99.49 %20.19 %0.96 %0.23  الخسارة المتوقعة معدل 

 9,903,542 6,557,239 733,277 331,572 2,281,454  إجمالي القيمة الدفترية   

مخصص الخسارة االئتمانية  
  المتوقعة 

5,259 3,186 148,043 6,523,540 6,680,028 

 
 

 أيام التأخر عن السداد 

 المجموع  يوم  270اكثر من  270- 91 90-0 غيرمستحق   2021ديسمبر  31

       عمالء التأمين 

  %100  إلى31.99%  %38.46 %12.73 %3.08  معدل الخسارة المتوقعة 

  73,006,902  6,076,249  8,546,077   8,598,807   49,785,769    إجمالي القيمة الدفترية

مخصص الخسارة االئتمانية  
  المتوقعة 

 1,533,466   1,095,014   3,286,522  6,034,220  11,949,222 

       

       عمالء شركات 

  %100  إلى29.98%  %4.28 %0.41 %0.08  معدل الخسارة المتوقعة 

 8,255,687 7,182,618  104,870   100,627   867,572   إجمالي القيمة الدفترية   

مخصص الخسارة االئتمانية  
  المتوقعة 

 683   409   4,493  7,059,988 7,065,573 
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 :أعمار الذمم المدينة المتعلقة بالحكومة هي كما يليإن 
 

  2202 1202 

    

 139,309,071 189,349,085  غيرمستحق 

 86,350,015 38,374,286  يوم 90صفر الى الى 

 123,089,985 64,772,095  يوم 270الى الى  91

 224,246,512 294,631,587  يوم  271اكثر من 

  587,127,053 572,995,583 

 
مليون لاير    27.8مبلغ    2022ديسمبر    31فراد كما في  األوعمالء    ةمرتبطة بالحكوم من جهات    المدينة  الذمم  محدد مقابل أرصدةالمخصص  البلغ  

 .(, على التوالي مليون لاير سعودي   31.9مليون لاير سعودي و  30.4: 2021التوالي )مليون لاير سعودي على  32.7سعودي و 
 

بالحكومة بشكل أساسي إلى إعادة الهيكلة التي تتم في الوظائف اإلدارية لبعض العمالء   ة من العمالء مرتبط  ذمم المدينةرصدة الأتعود الزيادة في  
األرصدة لدى الشركة مدة تاريخية في المقدرة على تحصيل  مما أدى إلى استغراق التحصيالت وقتًا أطول من المعتاد. تظل األرصدة قابلة لالسترداد  

ء. يظل تقييم اإلدارة لمخاطر االئتمان غير متأثر بسبب هذه التغييرات حيث اتفقت الشركة مع العمالء  يوًما من هؤالء العمال  271المستحقة ألكثر من  
 .على مبالغ الدفعة النهائية 

 
 .تم تصنيف العمالء بناًء على مخاطر االئتمان المرتبطة بكل محفظة

 
 فيما يلي الحركة في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة: )ب( 
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 112,774,211 81,260,957  يناير  1في 

 9,931,028 4,952,204  المحمل للسنة 

 )931,417( -  عكس خالل السنة 

 )40,512,865( )3,090,278(  شطب 

 81,260,957 83,122,883  ديسمبر  31في 

 
، تمثل المبالغ المستحقة من    2022ديسمبر    31يوًما. كما في    90)ج( ال تحمل الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى فائدة وهي عموًما لمدة  

منح هذه   عادة  %(. يتم83.3:  2021من أطراف ذات صلة )  والمطلوب% من إجمالي الذمم التجارية المدينة  79.2الجهات الحكومية وشبه الحكومية  
يوًما. تتماشى الزيادة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة مع    180شروط ائتمان ممتدة مقارنة بالعمالء اآلخرين ولكن ال تتجاوز    الجهات

 .الزيادة في إجمالي الذمم المدينة 
 

الحد األقصى للتعرض إن  انخفضت قيمتها.    موجودات  ال تحتوي الفئات األخرى ضمن الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى على )د( 
 .لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل فئة من الذمم المدينة المذكورة أعاله

 
 ال تحتفظ الشركة بأي رهن كضمان. ( ز )
 

 يعادلة نقد وما   14
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 443,425 329,552  نقد في الصندوق 

 374,516,230 78,883,889  البنك نقد لدى 

 -  250,000,000  *ودائع قصيرة االجل 

  329,213,441 374,959,655 

 
  أسعار على بناءً  مالي دخل الودائع هذه تكسب. التي يقل تاريخ استحقاقها االصلي عن ثالث أشهرو البنوك لدى ودائع االجل قصيرة الودائع  تمثل* 

السادة السوق  
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 المال رأس  15
 

رياالت    10( سهم عادي بقيمة  44.850.000:  2021ديسمبر    31)  44.850.000يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  
 سعودية لكل سهم. 

 
%  49.2السعودية ، والتي تمتلك  لمجموعة“( ، التي تأسست في المملكة العربية  االمساهم األكبر في الشركة هو المجموعة السعودية للرعاية الطبية )” 

 . في الشركة. الشركة مملوكة في النهاية للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ، المملكة العربية السعودية
 

 احتياطي نظامي  16
 

% من الربح للسنة إلى احتياطي  10ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتوجب على الشركة تحويل نسبة    للنظام األساسي للشركةوفقاً  
 في الشركة.  المساهمين% من رأسمالها. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع حالياً على 30نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 

 
 قروض طويلة األجل 17
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 5,942,174 5,942,174  حالي  -خالل عام واحد 

 23,768,696 23,768,697  من سنة إلى خمس سنوات 

 59,421,744 53,479,568  أكثر من خمس سنوات 

  83,190,439 89,132,614 

 
 يتم عرض القروض طويلة األجل على النحو التالي: 
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 5,942,174 5,942,174  الجزء المتداول 

 83,190,440 77,248,265  غير المتداول الالجزء  

  83,190,439 89,132,614 

 
مليون لاير سعودي. استطاعت   154.1، وقعت الشركة اتفاقية قرض مع وزارة المالية لتمويل أعمال البناء تحت التنفيذ بمبلغ    2012خالل عام  

 .2015و  2013عامي مليون لاير سعودي خالل  118.8الشركة استخدام 
 

، قامت الشركة بسداد قروض بقيمة    2022. خالل عام  2017يتم سداد القرض على عشرين قسًطا سنويًا متساويًا مع استحقاق القسط األول في عام  
ومضمون مقابل  لفوائد  القرض خالي من اإن  مليون لاير سعودي(.    5.9:  2021مليون لاير سعودي وفقًا لشروط السداد الواردة في االتفاقية )  5.9

 .10 إيضاح رقم. انظر أيًضا رهن أراضي ومباني الشركة
 

مليون لاير سعودي. تستند القيمة العادلة على نهج التدفقات النقدية المخصومة    59.6مبلغ    2022ديسمبر    31بلغت القيمة العادلة لالقتراض كما في  
المخاطر. يتم تصنيف القيمة العادلة على أنها  بدل  مخصومة باستخدام معدل الخصم المعّ والالمتوقعة،    تدفقاتالذي يأخذ في االعتبار القيمة الحالية لل 

 .في تسلسل القيمة العادلة 3المستوى 
 

من    التحولعند   اعتباًرا  المفعول  المحاسبية  2018يناير    1)ساري  المعايير  من  عليها(  السعودية  و  المتعارف  الهيئة  عن  للمراجعين  الصادرة 
بالتصنيف  لالحتفاظ    1رقم    للتقرير المالي، اختارت اإلدارة اإلعفاء المقدم بموجب المعيار الدولي    للتقرير الماليإلى المعايير الدولية  والمحاسبين  

تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم    وتبني  .2017ديسمبر    31المماثل للقرض الخالي من الفوائد الذي تم الحصول عليه من وزارة المالية حتى  
الحصول ( التي تم  20  -"محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدة الحكومية" للقروض الجديدة )ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي    20

 . للتقرير المالي لقوائمها المالية النظاميةعليها في وبعد تاريخ تطبيق المعايير الدولية 
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 التزامات منافع الموظفين  18
 

 وصف عام للخطة  1- 18
 

ند نهاية الخدمة بموجب  تطبق الشركة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. يتم احتساب المبالغ المسددة ع
العمل    نظام الخطة على أساس رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة كما في تاريخ نهاية خدماتهم، كما هو موضح في  

سداد المنافع عند استحقاقها عند إنهاء في المملكة العربية السعودية. إن خطط منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم استيفاء التزام  
 . 2022ديسمبر  31العمل. تم آخر تقييم اللتزامات منافع الموظفين وفق طريقة وحدة االئتمان المتوقعة من خالل خبير اكتواري مستقل كما في 
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  92,667,784   97,528,443   يناير  1في 

  15,959,392  17,282,414  الفائدةالخدمة الحالية وتكلفة 

  )15,279,759(  )14,726,448(  المدفوعات 

  4,181,026  )14,089,196(  إعادة القياس

ديسمبر  31في    85,995,213 97,528,443 

 
 الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  قائمةالمبالغ المعترف بها في  2- 18

 
 الموظفين هي كما يلي:  منافعالربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المتعلق بالتزامات  قائمة المبالغ المعترف بها في
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 14,207,818 14,956,151  تكلفة الخدمة الحالية 

 1,751,574 2,326,263  مصروف الفائدة 

 15,959,392 17,282,414  إجمالي المبلغ المعترف به في الربح أو الخسارة 

    إعادة القياس:

 )1,854,274( )10,532,563(  الربح من التغير في االفتراضات المالية 

 6,035,300 )3,556,633(  الخبرة   ( خسارةربح)

جمالي المبلغ المعترف به في الدخل الشامل اآلخر إ   )14,089,196( 4,181,026 

 
 االفتراضات االكتوارية الرئيسيةا 3- 18
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 %2.58 %4.22  معدل الخصم

 %2.50 %2.50  معدل نمو الراتب 

 %10.85 %11.35  االنسحاب  معدل

 
 تم اشتقاق معدل الخصم على أساس "سندات الصكوك السعودية".

 
 تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية  4- 18

 

 الموظفين األثر على التزامات منافع  التغير في االفتراض 

 
الزيادة في 
 االفتراض 

النقص في 
 االفتراض 

الزيادة في 
 االفتراض 

 النقص في 
 االفتراض 

     

 6,142,197 )5,396,276( %  1- % 1 معدل الخصم

 )5,925,265( 6,636,452 %  1- % 1 معدل الزيادة في الرواتب 

 
ثبات جميع االفتراضات األخرى. في الممارسة العملية ، من غير المحتمل أن يحدث  يعتمد تحليل الحساسية على تغيير في االفتراض مع الحفاظ على  

طبيق  هذا ، وقد تكون التغييرات في بعض االفتراضات مرتبطة. عند حساب حساسية التزام المزايا المحددة لالفتراضات االكتوارية الهامة ، تم ت
 المحسوبة بطريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية فترة التقرير( عند حساب إنهاء خدمة الموظف. نفس الطريقة )القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة  

  



 شركة الوطنية للرعاية الطبية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 2022ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 يذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 

 

27 

   تحليل االستحقاق المتوقع 5- 18
 

 :فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع اللتزامات مزايا الموظفين غير المخصومة
 

 المجموع  سنوات  5أكثر من  سنوات  5 - 1بين  أقل من سنة واحدة   

      

 119,037,133 73,241,237 35,309,692 10,486,204  2022ديسمبر  31

 120,010,495 73,251,966 35,458,026 11,300,503  2021ديسمبر  31
 

 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى  19
 

 1202 2202 إيضاح 

    
 46,845,201 38,346,153  ذمم دائنة تجارية 

 69,254,124 87,428,270  مستحقة مصاريف  

 45,216,675 48,945,498  الصلة  ذات الموظفين  مستحقات

 9,766,751 10,337,582  ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع 

 4,064,449 4,459,297  أخرى 

  189,516,800 175,147,200 

 
 أمور تتعلق بالزكاة  20

 
 التقريبي مكونات الوعاء الزكوي  1- 20

 
الشركة خاضعة للزكاة. تتكون المكونات الرئيسية لوعاء الزكاة من حقوق المساهمين ، والمخصصات في بداية العام ، والقروض طويلة األجل  إن  

 .دل ، ناقًصا خصم صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات وقطع الغيار والتوريدات وبعض البنود األخرى وصافي الدخل المعّ 
 

  مخصص الزكاة 20-2
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 57,216,626 73,337,935  يناير  1في 

 28,044,998 28,426,968  مخصص

 )11,923,689( )11,335,483(  مدفوعات 

 73,337,935 90,429,420  ديسمبر  31في 

 

 النهائية  ربوط الزكويةال الشهادات وحالة  20-3
 

مليون  29.0بمبلغ   2018إلى   2015ربوط زكوية إضافية لألعوام من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(   ، أصدرت 2021خالل عام 
. تقدمت الشركة باستئناف  االستئنافولكن تم رفض   )"اللجنة"( لجنة االعتراض األولية  لدى  ربوطضد هذه ال  استئنافلاير سعودي. قدمت الشركة  

 ولم يتم الرد على استئناف الشركة بعد. العليا  تئنافلجنة االس  في ضد هذا القرار
 

مليون لاير سعودي. قدمت الشركة    25.0بلغ  بم  2020و    2019ربوط زكوية إضافية لعامي  الهيئة   ، أصدرت  2021خالل الجزء األخير من عام  
 .، تلقت الشركة حكًما مستعجالً لصالحها   2022 الحقاً لعاماللجنة  استئناف لدى

 
 .اإلضافية ربوطشركة بمخصص كاف مقابل مثل هذه ال تحتفظ ال 

 
 . 2021الزكاة للسنوات حتى عام  اتواستلمت شهادالهيئة ، قدمت الشركة اإلقرار الزكوي إلى  2022خالل شهر أبريل 
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة 21
 

مجلس   وأعضاء  الرئيسيون  المساهمون  هم  العالقة  ذات  هذه األطراف  شروط  على  الموافقة  تمت  للشركة.  الرئيسيون  اإلدارة  وموظفو  اإلدارة 
 المعامالت من قبل إدارة الشركة. فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة:

 
 :مع أطراف ذات عالقة المعامالت (أ) 

 

 ديسمبر 31المنتهية في  السنة  طبيعة المعاملة  والعالقة أسم طرف ذو عالقة 

  2202 1202 

    

    
 المسيطر الطرف)االجتماعية  للتأمينات  العامة المؤسسة

 ( النهائي
 283,776,413 342,081,352 اإليرادات من الخدمات الطبية 

وعضو  لمساهم مملوكة)المحدودة العربية دراجر شركة
 ( مجلس إدارة

 1,157,504 284,811 مشتريات 

 
 األطراف ذات العالقة أرصدة  (ب) 

 

 ديسمبر 31في  كما العالقة  أسم طرف ذو عالقة والعالقة 

  2202 1202 

    مطلوب من أطراف ذات عالقة ال

 464,542,292 473,865,735 الطرف المسيطر النهائي المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

    مطلوب إلى أطراف ذات عالقة ال

 العربية المحدودةشركة دراجر 
مملوكة لمساهم وعضو مجلس 

 إدارة 
211,754 19,464 

    

 
 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة مقابل الرصيد المستحق من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية غير جوهري.

 
 اإلدارة  نتعويضات كبار موظفي

 
 ومديري وظائف األعمال.  مراجعةمجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة ال تعويضات كبار الموظفين تعويضاتتشمل 

 
 

 ديسمبر 31السنة المنتهية في    
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 11,078,621 12,597,953  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين 

 3,029,000 2,545,000  بدل حضور ومكافآت اللجان 

 341,529 345,294  الموظفين التزامات منافع 

  15,488,247 14,449,150 

 
 اإلدارة. نكبار موظفي  المبالغ الموضحة في الجدول أعاله هي المبالغ المعترف بها كمصروفات خالل الفترة المتعلقة

 
 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات الصلة 

 
  تضمنة غير م  2021و    2022ديسمبر    31عليها بشكل متبادل. األرصدة القائمة كما في  تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط متفق  

خالل السنة الحالية   عالقةوخالية من الفوائد ويجب تسويتها نقًدا. لم تكن هناك أية ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي ذمم مدينة أو دائنة ألطراف ذات  
 أو السابقة. 
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 إدارة المخاطر المالية 22
 

  عوامل المخاطر المالية 1- 22
 

تتعرض الشركة لمخاطر مالية مختلفة نتيجة ألنشطتها والتي تتضمن آثار التغيرات في مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر سعر  
برنامج الشركة إلدارة المخاطر بشكٍل عام الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز  

لمخاطر من قبل على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى الحد من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة. تتم إدارة ا
 .اإلدارة طبقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة

 

حول تعّرض الشركة لكل من المخاطر المبينة أعاله وأهداف الشركة وسياساتها وإجراءاتها لقياس وإدارة المخاطر يستعرض هذا اإليضاح معلومات  
  .باإلضافة إلى إدارة الشركة لرأس المال. عالوة على ذلك، يتم إدراج اإلفصاحات الكمية ضمن هذه القوائم المالية 

 

وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع حدود وضوابط مالئمة لها ومراقبتها مع   إن سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة لتحديد
ف  االلتزام بتلك الحدود. يتم فحص سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. تهد

، إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبنّاءة، يستطيع من خاللها كل موظف أن يدرك المهام الشركة، من خالل تدريباتها وإدارة المعايير واإلجراءات
  .والمسؤوليات الملقاة على عاتقه

 

الءمة  يتولى مجلس إدارة الشركة اإلشراف على كيفية مراقبة اإلدارة لاللتزام بسياسات وإجراءات إدارة مخاطر الشركة، كما يقوم بمراجعة مدى م
 إلدارة المخاطر على ضوء المخاطر التي تواجهها الشركة. يقوم مجلس اإلدارة بمساعدة قسم الرقابة الداخلية في القيام بدورها اإلشرافي.   اإلطار العام

إلى مجلس  المراجعة  بنتائج  تقارير  تقديم  الرقابية ويتم  المخاطر وأنظمتها  إدارة  بأعمال مراجعة منتظمة ومتخصصة إلجراءات  القسم    ويضطلع 
 دارة.اإل
 

 مخاطر السوق  (أ) 
 

 مخاطر العملة  (1)
 

تتم معامالت الشركة الرئيسية باللاير  مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية.  إن  
 .محدود األجنبية للعمالت  الشركة تعرض السعودي.

 

 العادلة والتدفقات النقدية مخاطر أسعار الفائدة على القيمة  ( 2)
 

تدفقات النقدية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. إن القروض الصادرة س مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة أو ال
 بمعدالت متغيرة تعرض الشركة لمخاطر معدل الفائدة للتدفقات النقدية. 

 

 األسعار  مخاطر ( 3)
 

ض الصادرة مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة أو التدفقات النقدية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. إن القرو 
 .بمعدالت متغيرة تعرض الشركة لمخاطر معدل الفائدة للتدفقات النقدية

 

 مخاطر االئتمان   ( ب)
 

الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية  خطر فشل أحد الطرفين في  
ويلية ، بما )بشكل أساسي الذمم التجارية المدينة بما في ذلك أرصدة األطراف ذات العالقة والموجودات المالية المتداولة األخرى( ومن أنشطتها التم

 دة لدى البنوك.في ذلك األرص
 

 31قة. كما في عند مراقبة مخاطر ائتمان العمالء ، يتم تجميع العمالء وفقًا لخصائصهم االئتمانية لتاريخ تداولهم مع الشركة ووجود صعوبات مالية ساب
 ديسمبر ، كان التعرض لمخاطر االئتمان للذمم المدينة التجارية حسب أنواع العمالء كما يلي: 

 

  2202 1202 

    

 572,995,583  587,127,053   الجهات الحكومية* 

  73,006,902   110,431,314   شركات التأمين 

  41,784,649   43,420,690   الشركات واألفراد 

  740,979,057 687,787,134 

 
مليون لاير سعودي مستحق من المؤسسة العامة للتأمينات  473.9، يشمل  2022ديسمبر  31* الرصيد المستحق من الجهات الحكومية كما في 

.21 االيضاح رقما مليون لاير سعودي(. انظر أيضً  464.5: 2021)والطرف المسيطر  االجتماعية ، طرف ذو عالقة   
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االئتمان للمدينين وفقًا لسياسة الشركة وإجراءاتها وضوابطها المحددة للتخفيف من مخاطر االئتمان. تتكون الذمم المدينة للشركة  تتم إدارة مخاطر  
بشكل أساسي من شركات التأمين والهيئات الحكومية ذات الصلة والعمالء من الشركات. تسعى الشركة إلدارة مخاطر االئتمان من خالل وضع 

وفترة االئتمان من خالل مراقبة الذمم المدينة القائمة وضمان المتابعة عن كثب. وضعت اإلدارة سياسة ائتمانية يتم بموجبها تحليل    حدود االئتمان
قع يث ال تتو كل عميل جديد على حدة من حيث الجدارة االئتمانية قبل تقديم شروط وأحكام الدفع القياسية للشركة. يتم تمديد شروط االئتمان للعمالء ح 

 . الشركة أي عجز عن الدفع
 
 منهج مبسط لتقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة: ال

 

المدينة األخرى.    تقوم الشركة بتحديد مخصص للخسارة االئتمانية المتوقعة يمثل تقديراتها للخسائر المحتملة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية والذمم
في عنصر خسارة محدد يتعلق بالتعرضات الفردية ومكون الخسارة الجماعية المحدد لموجودات مماثلة فيما  تتمثل المكونات الرئيسية لهذه الخسارة 

صاءات يتعلق بأي خسائر محتملة قد تكون قد تكبدت ولم يتم تحديدها بعد. يتم تحديد مخصص الخسارة الجماعية بناًء على البيانات التاريخية إلح 
  المشابهة. الدفع الخاصة بالموجودات المالية

 

  وضعت الشركة سياسات وإجراءات ائتمانية تعتبر مالئمة وتتناسب مع طبيعة وحجم الذمم المدينة.
 

يكون   تنشأ تركزات مخاطر االئتمان عند اشتراك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة تجارية مماثلة، أو أنشطة في نفس الموقع الجغرافي، أو لمن
مات االقتصادية مما يؤدي إلى تأثر مقدرة هؤالء العمالء على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بشكل متشابه بفعل التغيرا ت االقتصادية أو  لديهم نفس الّسِ

ل أو  السياسية أو الظروف األخرى. تشير تركزات مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعما 
% من 67:  2021)   المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية% من الذمم المدينة مستحقة من  64كان    2022ديسمبر    31موقع جغرافي معين. كما في  

تعتقد اإلدارة أن هذا التركيز لمخاطر االئتمان يتم تخفيفه بالنظر إلى طبيعة   الذمم المدينة كانت مستحقة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(
ت االجتماعية سجالً حافالً للمدفوعات  العالقة بين المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والشركة. عالوة على ذلك ، أنشأت المؤسسة العامة للتأمينا

 .المنتظمة وفي الوقت المناسب. إن مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة مقابل هذا الرصيد المستحق غير جوهري
 

، بما في ذلك  إن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان يتأثر بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل. إن التركيبة الديمغرافية لقاعدة عمالء الشركة
 مخاطر التعثر للقطاع الذي يعمل فيه العمالء، له أثر أقل على مخاطر االئتمان.

 

، فإن خسارة 9حيث أن المبالغ المطلوبة من أطراف ذات عالقة تخضع أيضاً لمتطلبات االنخفاض في القيمة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
 االنخفاض في القيمة غير جوهرية. 

 
 مخاطر السيولة  )ج( 

 
أكد، قدر  مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. يتمثل نهج الشركة في إدارة السيولة في الت

والظروف المجهدة، دون تكبد خسائر غير اإلمكان، من أنه سيكون لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ، في ظل الظروف العادية  
   مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة.

 
بشكل  طورت اإلدارة سياسات وممارسات إلدارة مخاطر السيولة وفقًا لتحمل المخاطر ولضمان احتفاظ الشركة بسيولة كافية. تقوم اإلدارة العليا  

 ركة.مستمر بمراجعة المعلومات المتعلقة بتطورات السيولة في الش 
 

تؤدي إلى  أنشأت الشركة آلية قوية إلدارة النقد لضمان أفضل استخدام للموارد النقدية المتاحة. وهذا يتطلب تنظيم أنظمة التحصيل والصرف بطريقة  
الودائع ألجل والودائع قصيرة األجل مع الحد من اقتراض األموال وضمان توافر التسهي الت لتشغيل  تعظيم استثمار األموال المعطلة من خالل 

 عملياتها.
 

يوًما من تاريخ تقديم الفاتورة. يتم تسوية الذمم التجارية الدائنة عادة في   90تتطلب شروط مبيعات الشركة وخدماتها عموًما دفع مبالغ في غضون  
 يوًما من تاريخ الشراء.  120إلى  60غضون 
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وعات استحقاقية ذات صلة على أساس الفترة المتبقية من االستحقاق التعاقدي في  يحلل الجدول الموضح أدناه المطلوبات المالية للشركة إلى مجم
ر شهراً قيمها تاريخ التقرير. إن المبالغ المبينة في الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. تساوي األرصدة المستحقة خالل اثني عش 

 الدفترية حيث إن أثر الخصم ال يعتبر جوهريًا.

 

 أقل من سنة واحدة  
من سنة إلى  

 سنتين
 5إلى  2من 

 سنوات
  5أكثر من 

 المجموع  سنوات

2021      

  89,132,614  59,421,744 17,826,522 5,942,174  5,942,174  اقتراضات 

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة  
 165,380,449 -  -  -  165,380,449 أخرى 

 171,322,623 5,942,174 17,826,522 59,421,744 254,513,063 

 
 .ذلك خالف على ينص لم ما ، شهًرا عشر اثني غضون في المالية غير  المالية والمطلوبات الموجودات تسوية/  تحقق المتوقع من

 
 إدارة مخاطر رأس المال  22-2

 
والمنافع ألصحاب للمساهمين  تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها لتحقيق العوائد  

  المصلحة اآلخرين، وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس المال األمثل الذي يعمل على خفض تكلفة رأس المال.
 

 .2021و  2022ديسمبر  31أو سياسات أو عمليات إدارة رأس المال خالل السنتين المنتهيتين في  لم يتم إجراء أي تغييرات على أهداف
 

حملة األسهم. ب  تعلقةألغراض إدارة رأس مال الشركة ، يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر وجميع احتياطيات حقوق الملكية األخرى الم
 لتأكد من أنها تحافظ على نسبة رأس مال جيدة من أجل دعم أعمالها وزيادة قيمة المساهمين.الهدف األساسي من إدارة رأس مال الشركة هو ا

 
على أساس نسبة المديونية. يتم حساب هذه النسبة بقسمة صافي الدين على تماشياً مع الشركات األخرى في الصناعة ، تراقب الشركة رأس المال  

، بينما يتم  عادلهمجموع االقتراضات، كما هو وارد في قائمة المركز المالي، ناقصاً النقد وما ي مجموع رأس المال. يُحتسب صافي الدين على أساس
 احتساب مجموع رأس المال على أساس "حقوق الملكية" كما هو معروض في قائمة المركز المالي زائداً صافي الدين.

 
 :2021و 2022ديسمبر  31فيما يلي نسب المديونية كما في 

 

  2202 1202 

    

 89,132,614 83,190,439  مجموع االقتراضات

 )374,959,655( )329,213,441(  يعادله ناقًصا: النقد وما 

 ( 285,827,041) ( 246,023,002)  صافي الدين 

 1,124,274,578 1,263,588,619  مجموع حقوق الملكية 

 838,447,537 1,017,565,617  مجموع رأس المال 

 ( %34.1) ( %24.2)  المديونية نسبة 

 
  

 أقل من سنة واحدة  
من سنة إلى  

 سنتين
 5إلى  2من 

 سنوات
  5أكثر من 

 المجموع  سنوات

2022      

 83,190,439 53,479,568 17,826,523 5,942,174  5,942,174  اقتراضات 

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة  
 أخرى 

 
179,179,218  -  -  - 

 
179,179,218 

 185,121,392 5,942,174 17,826,523 53,479,568 262,369,657 
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 صافي تسوية الدين  3- 22
 

 صافي الدين للشركة كما يلي: 
 

  2202 1202 

    

 )374,959,655( )329,213,441(  يعادله نقد وما 

 89,132,614 83,190,439  اقتراضات 

 )285,827,041( )246,023,002(  صافي الدين 

 
 للشركة:فيما يلي صافي تسوية الدين 

 

 المجموع  اقتراضات يعادله نقد وما    

     

 )277,597,424 ( 95,074,788 )372,672,212(  2021يناير  1

     

 ( 8,229,617) )5,942,174( )2,287,443 (  التدفقات النقدية 

 ( 285,827,041) 89,132,614 )374,959,655(  2021ديسمبر  31

     

 39,804,039 )5,942,175( 45,746,214  التدفقات النقدية 

 ( 246,023,002) 83,190,439 )329,213,441(  2022ديسمبر  31

 
 تقدير القيمة العادلة  22-4

 

يخ القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في السوق في تار
مخاطر  القياس في السوق الرئيسية أو، في حالة عدم وجودها، في أفضل سوق يكون متاحاً للشركة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام  

 عدم الوفاء به. 
 

للموجودات والمطلوبات المالية والتي تستحق  ، يتوقع أن تقارب القيمة االسمية ناقًصا أية تعديالت ائتمانية مقدرة  2021و   2022ديسمبر    31كما في  
 . قيمها العادلة من سنة خالل أقل

 
 األدوات المالية  23

 
 فئات األدوات المالية  )أ( 

 
 تُصنف األدوات المالية للشركة في فئات القياس التالية: 

 

 بالتكلفة المطفأة   

  2022 2021 

    الموجودات بحسب قائمة المركز المالي

 615,873,033 670,464,357  مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى ذمم 

 374,959,655 329,213,441  يعادله نقد وما 

 990,832,688 999,677,798  المجموع 

 

 بالتكلفة المطفأة   

  2022 2021 

    المطلوبات كما في قائمة المركز المالي

 165,380,449 179,179,218    ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 89,132,614 83,190,439  اقتراضات  

 254,513,063 262,369,657  المجموع 
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مليون لاير   13,6موجودات غير مالية ومطلوبات غير مالية بقيمة    فقد استُبعدت، لغرض اإلفصاح عن األدوات المالية،  2022ديسمبر    31كما في  
مليون لاير سعودي، على التوالي( من الذمم المدينة    9,8مليون لاير سعودي و  32,1:  2021مليون لاير سعودي، على التوالي )   10,3سعودي و 

 التجارية واألخرى والذمم الدائنة التجارية واألخرى، على التوالي. 
  

 ة ائتمان الموجودات المالية جود )ب( 
 

يوماً في سياق العمل االعتيادي. يتم تحديد الجودة االئتمانية للموجودات    90طبقاً لسياسات ائتمان الشركة، تم منح العمالء فترة ائتمان تصل إلى  
المتعلقة باستعالمات   بالتزاماتهم والمعلومات  الوفاء  العمالء في  التصنيفات  المالية عن طريق سجل  تتوفر  التجارية لإلدارة. ال  األسواق والخبرة 

 الخارجية عموماً في البيئة التي تعمل الشركة ضمنها.
 

جية )إن  يمكن تقييم جودة ائتمان الموجودات المالية والتي ليست متأخرة السداد وال منخفضة في القيمة بالرجوع إلى التصنيفات االئتمانية الخار
 للمعلومات التاريخية عن نسب تأخر األطراف المقابلة في السداد: وجدت(، أو وفقا 

 
 أطراف مقابلة بدون تصنيف ائتماني خارجي  -ذمم تجارية مدينة  

 

  2202 1202 

    

  190,648,413   248,269,041    غير مستحقة

ً  90مستحقة ألكثر من     497,138,721   492,710,016   يوما

 687,787,134 740,979,057  المجموع 

 
   نقد لدى البنك 

 
". يطابق التصنيف المبين للتصنيفات العالمية للبنوك التي تعدها موديز P-2فيما يتعلق بالبنوك، يُقبل عموماً األطراف المصنفة بتصنيف ال يقل عن " 

 المقابلة في السداد. لخدمات المستثمرين. ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم انتظام هذه األطراف 
 

 السهم األساسية والمخفّضة  ربحية 24
 

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

 للتحويل أو أدوات مخفضة لممارستها.
 
 

 
 المنتهية  للسنة  

 ديسمبر 31في 

  2022 2021 

    

    

 136,356,673 170,074,845  السنة العائد لمساهمين الشركة ربح 

إلحتساب ربيحة السهم األساسية   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
 والمخفضة 

 44,850,000 44,850,000 

     3.04     3.79  ربحية السهم األساسية والمخفضة 

 
  



 شركة الوطنية للرعاية الطبية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 2022ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 يذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم 
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 توزيعات األرباح  25
 

 44.9بمبلغ  ( وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على توزيع أرباح  م2022مايو    17)الموافق    هـ    1443شوال    16في  
  44.9:  2021) 2022والتي تم دفعها خالل عام    2021ديسمبر    31لاير سعودي للسهم الواحد( للسنة المنتهية في    1.00مليون لاير سعودي )
 . (معتمدة ومدفوعةمليون لاير سعودي 

 
 

 والتعهدات  محتملةااللتزامات ال 26
 

الشركة  2022ديسمبر    31في   (1) بمبلغ    التزامات، لدى  بنكية صدرت في سياق األعمال االعتيادية  مليون لاير   53,1محتملة لضمانات 
 مليون لاير سعودي(.  43.4:2.2سعودي ) 
 

مرفوعة ضد الشركة من قبل موظفين سابقين وأطراف ثالثة. سجلت إدارة الشركة مخصًصا  ال هناك العديد من القضايا القانونية المستمرة   (2)
 . قوائم المالية للشركةعلى ال جوهريمناسبًا بناًء على النتائج المتوقعة لمثل هذه الحاالت وتعتقد أنه سيتم حل هذه الحاالت دون أي تأثير 

 
 9,9:  2021مليون لاير سعودي تقريباُ )  53,2مبلغ    2022ديسمبر    31شركة حتى  بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها من قبل ال  (3)

 مليون لاير سعودي(.
 

 األحداث الالحقة  27
 

  65.0، أبرمت الشركة اتفاقية شراء أسهم )"االتفاقية"( للحصول على كامل رأس مال شركة جوار للخدمات الطبية مقابل    2022ديسمبر    31بعد  
 مراعاة تعديالت سعر الشراء المعتادة التي تم إجراؤها في ضوء حسابات اإلنجاز بموجب االتفاقية.  مليون لاير سعودي، مع

 
 أرقام المقارنة  28

 
 نتج".  المالية  القوائم  عرض"  1  رقم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقًا  يتم  المالية  القوائم  عرض  كان  إذا  ما  لتحديد  اختباراً   الشركة  أجرت  ،  السنة  خالل

 عمليات  إجراء  تم.  الحالية  السنة  عرض  مع  لتتوافق  المقارنة  أرقام  تصنيف  إعادة  تم.  المالية  القوائم  في  البنود  بعضل  تصنيف  إعادة  العملية  هذه  عن
 .المقدمة المعلومات جودة لتحسين الشركة  قبل من هذه التصنيف إعادة

 
 :2021 ديسمبر 31 في المنتهية بالسنة بنود التصنيف التالية تتعلق

 
 ضمن"  والتوزيع  البيع  مصاريف"  في  سابقًا  المدرجة  سعودي  لاير  مليون  9.9  البالغة  المتوقعة  االئتمان  خسارة  مخصص  رسوم  عرض  اآلن  تم  -
 ؛ الخسارة أو الربح في منفصل كبند" المتوقعة  االئتمان خسارة مخصص"

 
  بند  ضمن"  اآلخر  التشغيلي  الدخل"  في  سابقًا  المدرجة  سعودي  لاير  مليون  0.9  البالغة  المتوقعة  االئتمان  خسارة  مخصص   عكس  تضمين  تم  -
 و  ؛ الخسارة أو الربح في" المتوقعة  االئتمان خسارة مخصص"

 
ً   يعرض  كان  والذي  سعودي   لاير  مليون  56.2  بمبلغ  الطبية  المرفوضات  مخصص  تعديل  تم  -   التدفقات   قائمة  في"  نقدية  غير  لبنود  تعديل"  كـ  سابقا

 ".التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات" على تأثير أي له ليس التعديل هذا   إن. النقدية


