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 معلومات الشركة -1
 

تأسست شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )"الشركة" أو "الشركة األم"( وشركتها التابعة )يشار إليها بـ "المجموعة"( وتتكون  
  من الشركة وفروعها المختلفة وشركتها التابعة في المملكة العربية السعودية.

 
هـ، 1425ربيع الثاني    6بتاريخ    4030149460شركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب سجل تجاري رقم  كانت الشركة تعمل ك

م، حصلت الشركة على موافقة من هيئة 2015ديسمبر    30هـ، الموافق  1437ربيع األول    19بتاريخ   م.2004مايو    25الموافق  
وقد أدرجت أسهم الشركة في سوق األسهم السعودية    من أسهم الشركة لالكتتاب العام االولي،  27.612.000سوق المال لطرح  

 وبالتالي، تحولت إلى شركة مساهمة عامة.  م.2016مارس  29هـ، الموافق 1437جمادى اآلخرة  20)تداول( بتاريخ 
 

التأه المستشفيات والمستوصفات والمراكز والمعاهد ومراكز  إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة  الرئيسي في  يل  يتمثل نشاط الشركة 
الصحي والعالج الطبيعي ومختبرات التحليل واألشعة والصيدليات وشراء األراضي إلقامة مباني عليها واستثمارها لصالح الشركة  

 في المشاريع الطبية وتأسيس وإدارة وإنشاء وتنظيم المعارض للشركة.
 

 ومطلوبات ونتائج العمليات والتدفقات النقدية للفروع التالية: تشمل القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة المرفقة موجودات  
 

 الموافق  صادر في  رقم السجل التجاري اسم الفرع 

    
 م1998مايو  30 هـ1419صفر  5 4030124187 جدة  - المستشفى السعودي األلماني 
 م2000أكتوبر  22 هـ1421رجب  24 1010162269 الرياض - المستشفى السعودي األلماني 
 م2000إبريل  3 هـ1420ذو الحجة  28 5855019364 عسير - المستشفى السعودي األلماني 
 م 2002أغسطس  5 هـ1423صفر  18 4650032396 المدينة المنورة  - المستشفى السعودي األلماني 

 م 2008أغسطس  6 هـ 1429شعبان  4 4030181710 أوالد عبد الجليل إبراهيم بترجي 
 م2015مايو  7 هـ1436رجب  18 2050105713 الدمام - المستشفى السعودي األلماني 

 م2017نوفمبر  15 هـ1439صفر  26 4030297688 جدة   –عيادات بيفرلي 
  - هاي جاما )تعمل ضمن مستشفى السعودي األلماني 

 م1998مايو  30 هـ1419صفر  5 4030124187 جدة( 
 م2022أبريل  25 هـ 1443رمضان  24 58501024337 عيادات أبها

 م2018يوليو  3 هـ1439شوال  19 4031215509 تحت التطوير  -مكة   - المستشفى السعودي األلماني 
  –شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية المحدودة 

 م 2020سبتمبر   6في  هـ1442محرم  18 فرع أجنبي دبي
- الصحية المحدودة شركة الشرق األوسط للرعاية 

 م 2020سبتمبر   3في  هـ1442محرم  15 فرع أجنبي القاهرة
 

 لدى الشركة استثمار في الشركة التابعة التالية: 
 

 حصة الملكية الفعلية  حصة الملكية الفعلية األنشطة الرئيسية  اسم الشركة التابعة 

 م 2021ديسمبر  31 م 2022يونيو  30  
للخدمات الصحية )إن إتش شركة حائل الوطنية 

 % 47 % 53.9  الرعاية الصحية سي(
 

وقد تم خالل   .% 53.9إلى  % 47لشركة تابعة من أجل زيادة رأسمالها من  دفعة مقدمة، قدمت الشركة األم م2021خالل السنة المالية  
 الفترة استكمال االجراءات النظامية وتسجيل الزيادة في رأس المال خالل الفترة.

 
  أساس اإلعداد  - 2
 
 بيان االلتزام   2-1

طبقاً لمعيار   م2022يونيو    30الموجزة لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  الموحدة  يتم إعداد هذه القوائم المالية األولية  
أعدت المجموعة القوائم المالية على أساس  ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.34المحاسبة الدولي )

أخذ أعضاء مجلس اإلدارة في اعتبارهم انه ال توجد حاالت عدم تيقن جوهري قد تلقي  مبدا االستمرارية.  -االستمرارية في أعمالها  
وقد مارسوا حكمهم بانه توجد توقعات معقولة أن لدى المجموعة الموارد الكافية لالستمرار  الل من الشك على هذا االفتراض.بظ

 شهراً من نهاية فترة التقرير المالي.    12في وجودها التشغيلي في المستقبل المنظور وليس اقل من  
 

فة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، ويتعين الموجزة كاالموحدة ال تشمل القوائم المالية األولية 
 . م2021ديسمبر  31مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في   معاقراءتها 
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 أسس اإلعداد )تتمة(  - 2
 
 أساس القياس   2-2

الثالثة   تُعد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.  باإلضافة إلى ذلك، فإن النتائج االولية لفترتي
ليست بالضرورة مؤشًرا على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية   م2022يونيو    30أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  

 . م2022ديسمبر  31ي تنتهي في الت
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  2-3

 تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة باللاير السعودي وهو عملة التشغيل والعرض للمجموعة. 
 
 أساس التوحيد   2-4

يتم إعداد  .1المالية للشركة وشركتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح  تتكون هذه القوائم المالية األولية الموحّدة الموجزة من القوائم  
  القوائم المالية للشركة التابعة لنفس فترة التقرير المالي الخاصة بالشركة األم.

 
 الشركات التابعة  2-4-1

المنشأة، عندما تتعرض أو يكون لديها الحق تعتبر المجموعة مسيطرة على   الشركات التابعة هي منشآت تخضع لسيطرة المجموعة.
 في الحصول على عوائد متغيرة من مشاركتها مع المنشأة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل تحكمها في المنشأة.

 ولتحديد تعريف السيطرة، يجب أن تتحقق المعايير الثالثة التالية:
 
 ة. أن يكون للمجموعة نفوذاً على المنشأ (1)
 أن يكون للمجموعة تعرضاً أو حقوقاً في عوائد متغيرة ناتجة عن ارتباطها بالمنشأة.   (2)
 أن يكون للمجموعة القدرة على استخدام نفوذها على المنشأة للتأثير على حجم عوائدها.   (3)

 
ن عدمه وذلك عندما تشير تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها م

 الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. 
 

إن نتائج الشركات التابعة المقتناة  يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من التاريخ الذي تبدأ فيه السيطرة حتى تاريخ انتهاء السيطرة. 
إ  ــ  الفترة  المباعة خالل  تاريخ أو  أو حتى  االقتناء  تاريخ  الموجزة من  الموحدة  األولية  الدخل  قائمة  إدراجها في  يتم  ــ  ن وجدت 

 ـــ حسبما يقتضي األمر. االستبعاد
 
 الحصص غير المسيطرة  2-4-2

المجموعة بصورة مباشرة  تمثل الحصص غير المسيطرة جزءاً من صافي الدخل وصافي موجودات الشركات التابعة التي ال تملكها  
أو غير مباشرة في شركاتها التابعة، ويتم عرضها بشكل منفصل ضمن قائمة الدخل األولية الموحّدة الموجزة، كما تُعرض ضمن  

يتم تحميل أي خسائر  حقوق الملكية في قائمة المركز المالي األولية الموحّدة الموجزة بشكل منفصل عن حقوق الملكية في المجموعة.
حتى لو كان ذلك يتسبب في عجز رصيد الحصة   ،المسيطرةعلقة بالحصص غير المسيطرة في منشأة تابعة على الحصة غير  مت

يتم احتساب التغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة ـــ والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعامالت حقوق  غير المسيطرة.
 ملكية.

 
 المعامالت عند التوحيد  استبعاد 2-4-3

يتم استبعاد األرصدة بين منشآت المجموعة وأي إيرادات ومصاريف غير محققة الناتجة عن التعامالت بين منشآت المجموعة عند 
في حالة  ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة لألرباح غير المحققة فقط   إعداد القوائم المالية األولية الموحّدة الموجزة.

 أنه ال يوجد دليل على انخفاض القيمة.
 
  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   2-5

الموجزة للمجموـعة من اإلدارة عـمل أحـكام وتـقديرات وافتراضـــــات تؤثر على مـبالغ   الموـحدة  يتطـلب إـعداد القوائم الـمالـية األولـية
بات المـصرح عنها واإلفـصاحات المرفقة.  فيما يلي االفتراـضات األـساـسية المتعلقة اإليرادات والمـصروفات والموجودات والمطلو

ــبب في تعديل   ــتقبلية واألخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ التقرير والتي يكون لها مخاطر جوهرية وتتســ ــادر المســ بالمصــ
ا ة الـق الـي ة الموـحدة جوهري في القيم اـلدفترـية للموجودات والمطلوـبات خالل الفترة الـم الـي دـمة، ويتم اإلفصـــــاح عنـها في القوائم الـم

 .م2021ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 
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 والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة  المعايير والتفسيرات -3
 

يسري مفعول  ولكن لم تدخل حيز التنفيذ.  ،صدرتلم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى  
في   مرة  ألول  والتفسيرات  التعديالت  من  الموجزة  م2022العديد  األولية  المالية  القوائم  على  أثر  أي  لها  ليس  ولكن  الموحدة ، 

 . للمجموعة
 

  3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام  
بق لإلطار المفاهيمي للمجلس الدولي لمعايير المحاسبة باإلشارة إلى اإلصدار الحالي تحل التعديالت محل اإلشارة إلى اإلصدار السا

تتضمن التعديالت استثناًء إلى مبادئ االعتراف في المعيار الدولي   دون تغير جوهري في متطلباته.  2018الذي صدر في مارس  
( المالي  "ال3للتقرير  او خسائر  مكاسب  مسألة  لتجنب  األعمال"  "تجنيب  وااللتزامات (  المطلوبات  عن  الناتجة  المحتملة  يومين" 

"المخصصات والمطلوبات والموجودات المحتملة" أو تفسير لجنة المعايير   37المحتملة التي قد تقع ضمن معيار المحاسبة الدولي 
واردة في معيار المحاسبة  ويقتضي االستثناء من المنشآت تطبيق المعايير ال "الرسوم" حال تكبدها بشكل منفصل.  21الدولية رقم  

، على التوالي، بدال من اإلطار المفاهيمي، لتحديد ما إذا كان هناك التزام حالي 21" أو تفسير لجنة المعايير الدولية رقم  37الدولي " 
عة حيث لم تنشأ ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجمو موجود في تاريخ االقتناء.

 خالل الفترة أي موجودات أو موجودات طارئة في نطاق هذه التعديالت.
 

  (16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -المتحصالت قبل االستخدام المقصود  الممتلكات واآلالت والمعدات
واي متحصالت من بيع السلع التي يتم انتاجها   والمعدات،يتم منع المنشآت من خصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت  

وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة  أثناء احضار ذلك األصل إلى موقعه وحالته الالزمة للتشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة مالئمة.
ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم  ثل هذه السلع وتكاليف انتاج تلد السلع في الربح او الخسارة.بالمتحصالت من بيع م

المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. حيث لم تكن هناك مبيعات لهذه األصناف التي تنتجها الممتلكات واآلالت والمعدات 
 ترة األولى المعروضة. المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الف

 
  (37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -تكاليف الوفاء بالعقود  -عقود المعاوضة 

إن عقد المعاوضة هو عقد بموجبه تتجاوز التكاليف التي ال يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ال يمكن للمجموعة تجنبها بسبب العقد( 
المنافع االقتصادية المتوقع استالمها بموجب ذلك العقد.استيفاًء لاللتزامات بموجب العقد   تنص التعديالت على أنه عند   متجاوزةً 

تقييم ما إذا كان العقد معاوضة أو أنه يؤدي إلى خسائر، يجب أن يشمل الكيان التكاليف التي ترتبط مباشرة بعقد ما لتقديم بضائع او  
ثال تكاليف العمالة المباشرة والمواد( وتخصيص التكاليف التي ترتبط مباشرة خدمات كالً من التكاليف اإلضافية )على سبيل الم

ال لتأدية  المستخدمة  المسعدات  استهالك  المثال:  سبيل  )على  العقد  العقد(.عبأنشطة  في  واإلشراف  اإلدارة  وتكاليف  تتعلق  قد  ال 
ال يوجد  شكل واضح على الطرف المقابل بموجب العقد.المصروفات العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد وتستثنى مالم يتم تحميلها ب

لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة للمجموعة حيث ال توجد عقود ضمن نطاق هذه التعديالت خالل 
 الفترة. 

 
الشركة التابعة التي تطبيق المعايير الدولية    –ة  تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مر  –  1المعيار الدولي للتقرير المالي  

  للتقرير المالي ألول مرة.
الفقرة )د باختيار تطبيق  التابعة  للشركة  التعديل  المالي )  16-يسمح  للتقرير  الدولي  المعيار  الترجمة 1"أ"( من  لقياس فروقات   )

للشركة االم، استناداً إلى تاريخ تحول الشركة االم إلى المعايير  المتراكمة باستخدام المبالغ المصفح عنها في القوائم المالية الموحدة
الدولية للتقرير المالي. وذلك إذا لم يتم اجراء أية تعديالت إلجراءات التوحيد وأثر تجميع األعمال التي استحوذت فيها الشركة األم  

التابعة. الزميلة   على الشركة  التعديل أيضاً على الشركات  الفقرة )ديُطبق  التي تختار تطبيق  المشتركة  "أ"( من   16-والمشاريع 
المالي   للتقرير  الدولي  أن   .1المعيار  بحيث  للمجموعة  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  على  تأثير  التعديالت  لهذه  ليس 

 المجموعة ليست ممن يطبق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة.
 

 المتعلق باستبعاد المطلوبات المالية  %10الرسوم في فحص نسبة   -(: األدوات المالية 9للتقرير المالي )  المعيار الدولي
توضح التعديالت أن الرسوم التي تدرجها المنشأة عند تقدير شروط التزام مالي إما جديد أو معدل مستديمة وتختلف عن شروط 

الرسوم المدفوعة او المستلمة بواسطة المقترض والمقرض بحيث تتضمن الرسوم تتضمن هذه األتعاب فقط تلك   االلتزام األصلي.
"األدوات   39لم يتم اقتراح تعديل مشابه لمعيار المحاسبة الدولي   المدفوعة او المستلمة بواسطة إما المقترض او المقرض بالنيابة.

 ئم المالية االولية الموجزة الموحدة للمجموعة خالل الفترة.لم يكن لهذه التعديالت أثر هام على القوا اإلثبات والقياس. المالية":
 

 الضريبة في قياس القيمة العادلة -الزراعة  41معيار المحاسبة الدولي 
ــبة الدولي )  22التعديل إلزالة المتطلب في الفقرة   ىأد ــتثناء التدفقات النقدية  41من معيار المحاســ ــآت باســ ( وهو أن تقوم المنشــ

(. ليس للتعديالت تأثير 41الخاصـة بالضـريبة عند قياس القيمة العادلة للموجودات التي تقع ضـمن نطاق معيار المحاسـبة الدولي )
ــبة الدولي )  إنهالموجزة للمجموعة حيث على القوائم المالية األولية   ــمن نطاق معيار المحاســ ( كما في  41ال توجد موجودات ضــ

 تاريخ التقرير.
 



  شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م 2022يونيو  30في 
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 الزكاة  - 4
 

 فترة / السنة على النحو التالي:المخصص الزكاة خالل  الحركة في

 

لفترة الستة أشهر  
  المنتهية في

 م 2022يونيو 30
 )غير مراجعة(

 المنتهيةالسنة  لفترة
 ديسمبر 31 في

 م 2021
 )مراجعة(

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 6,309,663 10,236,426 في بداية الفترة / السنة 
 7,500,000 6,409,760 مخصص مكون خالل الفترة/ السنة

 (3,573,237) ( 8,686,041) مدفوع خالل الفترة/ السنة 
  ───────  ─────── 

 10,236,426 7,960,145 السنة في نهاية الفترة / 
 ═════════ ═════════ 
 

 فيما يلي آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الزكوي للمجموعة: 
 

  الوضع الزكوي لـ شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية
 

  م.2008أنهت الشركة الوضع الزكوي حتى سنة 
  

لم تصدر هيئة  م.2013ديسمبر    31إلى    2009ديسمبر    31للسنوات المنتهية في  قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية / الضريبية  
وفي هذا الخصوص وحسب فهمنا  الزكاة والضريبة والجمارك الربط الزكوي / الضريبي النهائي للسنوات المذكورة حتى تاريخه.

 ة.لألنظمة الزكوية والضريبية، نعتقد أن الشركة أنهت وضعها الزكوي للسنوات المذكور
 

مليون لاير سعودي لدى هيئة الزكاة والضريبة الجمارك في حسابها الزكوي كي  11,7إضافة إلى ذلك، لدى الشركة رصيد بمبلغ 
 يتم استخدامه لتسوية الفروقات الزكوية المبنية على الربوط الزكوية للهيئة.

 
م طالبت  2014أصدرت الهيئة ربطاً  أولياً لسنة   م. 2014ديسمبر   31قدمت الشركة اإلقرار الزكوي / الضريبي للسنة المنتهية في 

ونتجت االختالفات المذكورة عن رفض تطبيق الفتوى  مليون لاير سعودي مستحقة من الشركة.   4.6بموجبه بالتزام زكاة بمبلغ  
نت أقل من صافي ونصت الفتوى المذكورة أن الزكاة يجب أن تحسب على الوعاء الزكوي حتى لو كا من قبل الهيئة.  23408رقم  

التقييم. نتائج السنة. هذا  ضد  المذكور  الزكاة  فرق  مقابل  بنكيًا  ضمانًا  الشركة  سنة   قدمت  عن  الشركة  اعتراض  الهيئة  رفضت 
قامت الشركة بتحويل االعتراض إلى لجنة حل المخالفات والنزاعات الضريبية، والتي ال تزال قيد الدراسة من قبل اللجنة   م. 2014

 م. 2018ديسمبر    31م إلى  2015ديسمبر    31قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية / الضريبية للسنوات المنتهية في    .حتى تاريخه
أصدرت الهيئة  تقدمت الشركة باعتراض على الربط المذكور. أصدرت الهيئة ربط الزكاة وضريبة االستقطاع للسنوات المذكورة.

بت ربط زكاة وضريبة دخل معدل. الشركة  اللجنة قامت  وقبلت  الضريبية،  والنزاعات  المخالفات  حل  لجنة  إلى  االعتراض  حويل 
  20.7اعتراض الشركة فيما يخص كافة البنود قيد النزاع باستثناء بعض البنود التي نتجت عن تخفيض االلتزام الزكوي بقيمة  

 مليون لاير سعودي.
 

المذكور أعاله   اللجنة  قرار  اعتراض مقابل  الهيئة  الخالفات قدمت  الزكاة والضريبة والجمارك لحل  لهيئة  لدى لجنة االعتراض 
لحل الخالفات والمنازعات حتى  الزكاة والضريبة والجمارك  لهيئة  لجنة االعتراض  قبل  الفحص من  قيد  والمنازعات وال تزال 

 تاريخه.
 

مليون لاير سعودي    12.4مصرفيًا بقيمة    وقدمت الشركة الحقا ضمانًا م.2019م و2020أصدرت الهيئة الربوط الزكوية للسنوات  
 واعترضت على الربط المذكور، والذي ال يزال قيد المراجعة من قبل الهيئة حتى اآلن. 

 
المنتهية في   السنوات  الزكوية / الضريبية عن  اقراراتها  وحصلت على شهادة زكاة /   م2021ديسمبر    31قامت الشركة بتقديم 

 . م2022ضريبة غير مقيدة لسنة 
 

 الموقف الزكوي للشركة التابعة )"شركة حائل الوطنية للخدمات الصحية" أو " إن اتش سي"، الشركة التابعة(
 

قامت الشركة التابعة بتقديم اقراراتها الزكوية / الضريبية  م. 2018ديسمبر    31انهت الشركة الربوط الزكوية حتى السنة المنتهية في  
 . م2022م، وحصلت على شهادة زكاة / ضريبة غير مقيدة لسنة 2019م، 2020،  م2021ديسمبر  31عن السنوات المنتهية في 

  للسنوات المذكورة. والضريبيلم تصدر الهيئة الربط الزكوي 



  شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م 2022يونيو  30في 
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 ت والمعداتالممتلكا -5

 

 م 2022 يونيو 30
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 م 2021 ديسمبر 31
 )مراجعة(

 لاير سعودي
   

 1,462,526,971 1,422,300,818  موجودات تشغيلية
 894,010,642 984,791,154 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ 

 ─────── ── ──── ────── 
 2,407,091,972 2,356,537,613 
 ═══════════ ════════════ 
 
مستشفى في   مكة، وتوسعةتشتمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بشكل أساسي على دفعات مرحلية لبناء مستشفى جديد في     5-1

  الرياض، وسكن موظفين في الدمام وتجديدات العديد من مباني المستشفيات ومشاريع الرقمنة في مواقع مختلفة.
  
مليون لاير سعودي(   9.4:  م2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  4,85خالل الفترة، تم رسملة أعباء التمويل البالغة     5-2

  ضمن أعمال رأسمالية تحت التنفيذ.
  
مليون لاير سعودي(    378.2:  م2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  261.5يبلغ صافي القيمة الدفترية لألرض والمباني     5-3

   (.12تم رهنها كضمان مقابل قرض من وزارة المالية. )إيضاح 
 

 الممتلكات والمعدات للفترة / للسنة على النحو التالي:  الحركة في 
لفترة الستة أشهر   

  المنتهية في
 م 2022 يونيو 30

 )غير مراجعة(

  لسنة المنتهية فيل
 م 2021 ديسمبر 31

 )مراجعة(

 لاير سعودي لاير سعودي 
   التكلفة: 

 3,208,085,697 3,580,641,884 في بداية الفترة / السنة 
 416,561,036 112,598,583 إضافات خالل الفترة/ السنة 

 ( 43,119,330) ( 49,021,088) استبعادات خالل الفترة/ السنة 
 ( 885,519)  - تحويالت إلى موجودات غير ملموسة

 ─────────── ─────────── 
 3,580,641,884 3,644,219,379 في نهاية الفترة / السنة 

 ─────────── ─────────── 
   استهالك:

 1,134,447,275 1,224,104,271 في بداية الفترة / السنة 
 130,906,528 61,012,120 المحمل للفترة / للسنة 

 ( 41,249,532) ( 47,988,984) متعلق باالستبعادات 
 ─────────── ─────────── 

 1,224,104,271 1,237,127,407 في نهاية الفترة / السنة 
 ─────────── ─────────── 

   صافي القيم الدفترية:
   

 2,356,537,613 2,407,091,972 في نهاية الفترة / السنة
 ═══════════ ═══════════ 
 
 ذمم مدينة تجارية -6

 

 م 2022 يونيو 30
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 م 2021 ديسمبر 31
 )مراجعة(

 لاير سعودي
   

 1,329,492,240 1,599,936,717  أطراف خارجية  عمالء 
 17,705,619 5,258,543 ( 14جهات ذات عالقة )إيضاح  

 ───────── ─ ───── ──── 
 1,605,195,260 1,347,197,859 

 ( 64,890,065) ( 65,266,195) ناقص: خسائر االئتمان المتوقعة
 ──────── ── ────── ─── 
 1,539,929,065 1,282,307,794 
 ════════════ ═══════════ 



  شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م 2022يونيو  30في 
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 ذمم مدينة تجارية )تتمة(  -6
 

 شروط وأحكام الموجودات المالية أعاله: 
مدتها   وتتراوح  فائدة  التجارية  المدينة  الذمم  على  يترتب  لدى   يوماً.  60ال  المتبعة  الممارسة  الحصول على ليس من  المجموعة 

 ضمانات مقابل الذمم المدينة ولذا فإن الغالبية العظمى منها دون ضمان. 
 

مصفوفة   باستخدام  بالمجموعة  الخاصة  التجارية  المدينة  الذمم  بشأن  االئتمان  لمخاطر  بالتعرض  المتعلقة  المعلومات  يلي  فيما 
 المخصصات: 

 
 م2022يونيو  30كما في  
 المجموع  أكثر من سنة  يوم ا   365-181 يوما   180-90 يوم  90أقل من  متداول  
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

مجموع التعرض  
 عند التعثر 

 
405,165,220 

 
390,713,101 

 
318,720,460 

 
399,106,492 

 
86,231,444 

 
1,599,936,717 

معدل الخسارة  
 %4.1 %12.3 %5.0 %3.4 %3.1 %2.8 المتوقعة 

خسائر االئتمان  
 المتوقعة 

 
(11,536,335 ) 

 
(12,213,794 ) 

 
(10,853,563 ) 

 
(20,076,609 ) 

 
(10,585,894 ) 

 
(65,266,195 ) 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
 393,628,885 378,499,307 307,866,897 379,029,883 75,645,550 1,534,670,522 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 
 

 م2021ديسمبر  31في  
 المجموع  أكثر من سنة  يوًما  365-181 يوماً  180-90 يوم  90أقل من  متداول  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

مجموع التعرض عند  
 التعثر 

 
403,938,199 

 
373,428,364 

 
278,928,840 

 
269,120,743 

 
4,076,094 

 
1,329,492,240 

 %4.9 %25.2 %11.0 %3.3 %3.4 %3.0 معدل الخسارة المتوقعة 
خسائر االئتمان  

 المتوقعة 
 
(12,304,743 ) 

 
(12,538,125 ) 

 
(9,313,508 ) 

 
(29,707,022 ) 

 
(1,026,667 ) 

 
(64,890,065 ) 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
 391,633,456 360,890,239 269,615,332 239,413,721 3,049,427 1,264,602,175 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 

 / للسنة على النحو التالي:  المتوقعة للفترةخسائر االئتمان  الحركة في 

 

  لفترة الستة أشهر
  المنتهية في

 م 2022 يونيو 30
 )غير مراجعة(

  لسنة المنتهية فيل
 م 2021 ديسمبر 31

 )مراجعة(

 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 120,726,363 64,890,065 في بداية الفترة / السنة 

 3,312,773 376,130 مخصص محمل خالل الفترة/ السنة

 ( 17,053,809)  - عكس خالل الفترة/ السنة 

 ( 42,095,262)  - مشطوب خالل الفترة / السنة 

  ───────  ─────── 
 64,890,065 65,266,195 في نهاية الفترة / السنة 

 ═════════ ═════════ 



  شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م 2022يونيو  30في 
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 المخزون - 7
 

 

 يونيو  30
 م 2022

 )غير مراجعة(
 سعوديلاير 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة(
 لاير سعودي

   
 60,162,684 74,390,617 صيدليةمنتجات 

 840,027 1,073,689 منتجات مطبخ 
 112,359,225 103,763,211  استهالكية وموادقطع غيار 

  ────────  ──────── 
 179,227,517 173,361,936 

 ( 17,734,908) ( 20,010,224) ناقص: مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم
  ────────  ──────── 
 159,217,293 155,627,028 
 ══════════ ═════════ 

 
 مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم خالل الفترة / السنة:  الحركة في فيما يلي 

 

 

  لفترة الستة أشهر
  المنتهية في

 يونيو  30
 م 2022

 )غير مراجعة(

  لسنة المنتهية فيل

  ديسمبر 31

 م 2021

 )مراجعة(

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 16,378,305 17,734,908 في بداية الفترة / السنة 
 1,356,603 2,275,316 محمل خالل الفترة/ السنة 

  ───────  ─────── 
 17,734,908 20,010,224 في نهاية الفترة / السنة 

 ═════════ ═════════ 

 
 المدفوعة مقدما  والموجودات المتداولة االخرىالمبالغ  - 8
 

 

 يونيو  30
 م 2022

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة(
 لاير سعودي

   
 27,748,046 69,746,578 الدفعات المقدمة للموردين )اإليضاح أ أدناه( 

 ً  42,569,884 32,355,703 مبالغ مدفوعة مقدما
 1,043,894 1,717,001 سلف موظفين

 1,336,218 14,242,419 ضمان وودائع مقابل خطاب تأمين
 39,570,174 43,905,058  أخرى )اإليضاح ب ادناه(

  ────────  ──────── 
 161,966,759 112,268,216 
 ══════════ ═════════ 

مليون لاير سعودي( مدفوع   2.6:  م2021ديسمبر   31مليون لاير سعودي )  7.9من مبلغ    للموردينيتضمن المدفوع مقدما   (أ
  (.14لمورد وهو يعتبر جهة ذات عالقة )اإليضاح 

 
مليون لاير سعودي، تم دفعهما مقابل االستئنافات الجارية   11.7مليون لاير سعودي ومبلغ    18.98شمل بند "أخرى" مبلغ   ( ب

 يمة المضافة والزكاة. فيما يتعلق بربوط ضريبة الق



  شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م 2022يونيو  30في 
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 موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار   -9
 

 للسنة:/  للفترةفيما يلي الحركة في الموجودات حق االستخدام والتزام عقود اإليجار 

 

 يونيو  30
 م 2022

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة(
 سعوديلاير 

   موجودات حق االستخدام
 25,576,972 32,596,931 في بداية الفترة/ السنة 

 16,965,127 4,059,572  إضافات خالل الفترة / السنة 
 (9,121,488) ( 4,555,199) استهالك للفترة / للسنة
 ( 823,680) - متعلق بعقود تم انهاؤها 

  ────────  ──────── 
 32,596,931 32,101,304 السنة في نهاية الفترة / 

 ═════════ ═════════ 

 

 
 

 يونيو  30
 م 2022

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة(
 لاير سعودي

   التزامات عقود اإليجار 
 27,132,548 34,806,910 في بداية الفترة/ السنة 

 2,043,928 922,367 مصروف فائدة للفترة/ للسنة 
 16,965,127 4,059,572 إضافات للفترة/ للسنة 

 (1,098,242) - متعلق بعقود تم إنهاؤها 
 ( 10,236,451) ( 5,497,287) / للسنة  دفعات للفترة

  ────────  ──────── 
 34,806,910 34,291,562 في نهاية الفترة / السنة 

 ═════════ ═════════ 

مليون لاير ســعودي( فهو يمثل  7.3:  م2021ديســمبر  31مليون لاير ســعودي )  8.2من إجمالي التزامات عقود اإليجار بقيمة 
 الجزء المتداول اللتزامات عقود اإليجار.

 
 أرصدة بنكية والنقد   -10

 

 يونيو  30
 م 2022

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة(
 لاير سعودي

   
 1,505,013 1,506,852 نقد في الصندوق 

 26,624,394 19,089,381 حسابات جارية -نقد لدى البنك 
  ────────  ──────── 
 20,596,233 28,129,407 
 ═════════ ═════════ 
 

ً ، كان لدى  م2022  يونيو  30كما في   مليون    665:  م2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  1,134متوفراً بقيمة    المجموعة مبلغا
 لاير سعودي( تتعلق بتسهيالت قروض ملتزم بها وغير مسحوبة. 

 
 رأس المال  -11
 

مليون لاير سعودي   920.4المصرح به  والمصدر والمدفوع بالكامل مبلغ    مال الشركة  االم  بلغ رأس،  م2022يونيو    30كما في  
مليون سهم(   92.04:  م2021ديسمبر    31مليون سهم )  92.04مليون لاير سعودي( مقسماً إلى    920.4:م2021ديسمبر    31)

  لاير سعودي للسهم الواحد(.  10: م2021ديسمبر  31لاير سعودي للسهم الواحد ) 10بقيمة 



  شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م 2022يونيو  30في 

14 

 
 القروض والسلف  - 12

 
 تتكون القروض ألجل مما يلي:

 

 يونيو  30
 م 2022

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة(
 لاير سعودي

   
    1,762,323,775 1,887,605,557 قروض من بنوك تجارية

 183,283,563 202,652,264 قرض من وزارة المالية 
 ( 13,602,238) ( 12,128,117) المعاملة الجزء غير المطفأ من تكلفة  ناقص:

  169,681,325 190,524,147 قرض من وزارة المالية، صافي 
 ─── ────── ─────── ── 
 2,078,129,704 1,932,005,100    
 ═══════════ ═══════════ 
 

 

 يونيو  30
 م 2022

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة(
 لاير سعودي

   الجزء المتداول
 174,475,468 138,096,743 قروض طويلة األجل 

 722,324,720 731,620,716 األجل  قروض قصيرة
 7,008,378 9,087,050 قرض من وزارة المالية 

 ───── ──── ───── ─── 
 878,804,509 903,808,566 
 ══════════ ══════════ 

   الجزء غير المتداول: 
 865,523,588 1,017,888,098 األجل قروض طويلة 

 162,672,946 181,437,097 قرض من وزارة المالية 
 ───── ──── ───── ──── 
 1,199,325,195 1,028,196,534 
 ───── ──── ──── ───── 
 2,078,129,704 1,932,005,100 
 ═══════════ ══════════ 
 

وحائل )إيضـاح    المنورة والدمامالمدينة  -القروض من وزارة المالية مضـمونة برهن أرض ومبنى المسـتشـفى السـعودي األلماني 
 هذه القروض بدون فوائد. (.5-3
 

ـهذه  يتم اقتراض القروض من البنوك التـجارـية بســـــعر الـفاـئدة بين البنوك الســـــعودـية )"ســـــايبور"( زاـئد ـهامش ربح متفق علـيه.
  القروض مضمونة بسندات ألمر صادرة من المجموعة.

 
 الذمم الدائنة التجارية  -13

 
 تتكون الذمم الدائنة التجارية مما يلي:

 

 يونيو  30
 م 2022

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة(
 لاير سعودي

   
 166,980,068 266,210,347 موردين طرف آخر 

 134,640,238 104,259,660 (14عالقة )إيضاح مستحق لجهات ذات 
  ────────  ──────── 
 370,470,007 301,620,306 
 ═════════ ═════════ 



  شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م 2022يونيو  30في 
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  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  - 14

 
يتم اعتماد سـياسـات التسـعير  موظفي المجموعة والمنشـآت الواقعة تحت سـيطرة هذه الجهات أو تمارس عليها نفوذاً جوهرياً.تمثل الجهات ذات العالقة، المسـاهمين وأعضـاء مجلس اإلدارة وكبار  

 فيما يلي قائمة بمعامالت الجهات ذات العالقة وأرصدة المجموعة. وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
 
 

 المعاملة طبيعة  طبيعة العالقة  جهة ذات عالقة 

المعامالت لفترة الستة أشهر   
  المنتهية في 

 
 الرصيد كما في 

 مبالغ مستحقة من الجهات ذات العالقة  أ(

 يونيو  30   
 م2022

  لاير سعودي

 يونيو  30
 م2021

  لاير سعودي 

يونيو   30
 م2022

 لاير سعودي 

 ديسمبر 31
 م2022

 لاير سعودي 
          

جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم / عضو  والتنمية   الصحية للرعايةالشركة اإلماراتية  
 أتعاب اإلدارة  مجلس إدارة 

  
3,525,174 7,723,007  

 
2,728,253 10,702,133 

  
 شركة مصر للرعاية الصحية

جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم / عضو 
 أتعاب اإلدارة  مجلس إدارة 

  
1,629,081 1,227,077  

 
1,601,145 787,004 

  
 كلية بيت البترجي الطبية

جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم / عضو 
 أتعاب تدريب  مجلس إدارة 

 
-  442,117  

 
377,878 4,349,873 

جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم / عضو  صنعاء -المستشفى السعودي األلماني  
 خدمات طبية مجلس إدارة 

 
-  -   -  895,675 

جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم / عضو  عجمان -السعودي األلماني المستشفى  
 خدمات طبية مجلس إدارة 

 
-  -   

 
428,972 857,979 

جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم / عضو  شركة بيت البترجي للياقة  
 خدمات طبية مجلس إدارة 

 
-  -   

 
122,295 112,955 

        ─────── ─────── 
        5,258,543 17,705,619 
        ════════ ════════ 

مصاريف مدفوعة مقدما  وموجودات  ب(
 متداولة أخرى 

  
 

     
  

  شركة ميجاميند لحلول تقنية المعلومات
جهة ذات عالقة مستحق لمساهم / عضو 

 مجلس إدارة 
دفعة مقدمة مقابل خدمات تقنية 

 خارجية معلومات 
  

35,846,085 44,968,467  
 

7,863,438 2,585,038 
        ════════ ════════ 



  شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م 2022يونيو  30في 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(  - 14

 
ن  تقوم اإلدارة بتقدير مخصص للرصيد المستحق من الجهات ذات العالقة في تاريخ التقرير المالي بمبلغ يعادل العمر الزمني لخسائر االئتما مضمونة وال يوجد جدول سداد ثابت.األرصدة أعالله غير  

موعدها، مع األخذ بعين االعتبار للخبرة التاريخية للتعثر ومستقبل الصناعات التي تعمل فيها الجهات ال توجد أي أرصدة مستحقة القبض من الجهات ذات العالقة في تاريخ التقرير تجاوزت   المتوقعة.
الي الحالية في تقييم ولم يطرأ أي تغيير على طرق التقدير أو االفتراضات الهامة التي تمت قيمت خالل فترة التقرير الم ذات العالقة. تعتبر اإلدارة أن أرصدة الجهات ذات العالقة لم تنخفض قيمتها.

المنهية    والسنة  م2022يونيو    30في  بالنسبة للفترة المنتهية   لم يتم تقديم أو استالم ضمانات مقابل أي ذمم مدينة او دائنة ألي جهة ذات عالقة. المخصصات لألرصدة المستحقة من جهات ذات عالقة.
  العالقة.قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من الجهات ذات ، لم تقم المجموعة بتسجيل أي انخفاض في م2021ديسمبر  31في 

  
 

 طبيعة المعاملة  طبيعة العالقة  الجهة ذات العالقة  

 
المعامالت لفترة الستة أشهر  

  المنتهية في 
 

 الرصيد كما في 

   مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة  (ج

 يونيو  30 
 م2022

  لاير سعودي

يونيو   30
 م2021

  لاير سعودي 

يونيو   30
 م2022

 لاير سعودي 

 ديسمبر  31
 م2021

 لاير سعودي 
          
شركة عبد الجليل خالد بترجي لصيانة  

 األجهزة الطبية
جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم / 

 صيانة األدوات الطبية  عضو مجلس إدارة 
  

112,718 500,323  
 

398,242 475,573 
جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم /  إنشاء المستشفيات الدولية شركة  

 أعمال البناء والترميم عضو مجلس إدارة 
  

59,453,941 72,842,648  
 
89,730,892 128,436,823 

جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم /   شركة بيت البترجي الطبية 
  أتعاب استشارية عضو مجلس إدارة 

  
1,597,140 5,402,978  

 
3,305,544 3,199,452 

شركة شباب الخليج لالستثمار والتطوير  
  برو( -العقاري )جان 

جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم / 
  خدمات تنظيف عضو مجلس إدارة 

  
2,510,983 7,225,151  

 
1,230,364 -  

جهة ذات عالقة، مستحق لمساهم /  شركة بيت البترجي للصناعات الدوائية 
 عضو مجلس إدارة 

 توريدات بعض المواد الصيدالنية
  

3,530,380 5,701,764  
 

9,594,618 2,528,390 
        ─────── ─────── 
        104,259,660 134,640,238 
        ════════ ════════ 

 
 التوالي.  ى ، عل 13و 8و   6تم اإلفصاح عن المبلغ المستحق من / إلى الجهات ذات العالقة في اإليضاحين 

 
 
 



  شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م 2022يونيو  30في 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(  - 14

 
 هـ( تعويضات كبار موظفي اإلدارة في المجموعة:

 تخطيط وتوجيه يتكون كبار موظفي اإلدارة في المجموعة األعضاء الرئيسيين في اإلدارة الذين لديهم الصالحية والمسؤولية عن  
 فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة: ومراقبة أنشطة المجموعة. 

 
 لفترة الستة أشهر 

  المنتهية في
 م 2022 يونيو 30

 لاير سعودي

 لفترة الستة أشهر
 المنتهية في 

 م 2021 يونيو 30
 لاير سعودي

   
 4,035,659 4,679,268 رواتب ومنافع أخرى
 134,693 268,914 منافع ما بعد الخدمة

  ────────  ──────── 
 4,948,182 4,170,352 
 ═════════ ═════════ 

 
 كبار موظفي اإلدارة.و المتعلقة بالمبالغ المفصح عنها في الجدول ادناه هي مبالغ مدرجة كمصروف خالل فترة التقرير المالي 

 
 المصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى  - 15

 
 االخرى: ةالمتداولفيما يلي المصرفات مستحقة الدفع والمطلوبات 

 

 يونيو  30
 م 2022
 مراجعة()غير 

 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة(
 لاير سعودي

   
 94,750,612 169,703,326 مصروفات مستحقة الدفع 
 11,900,237 22,350,475 هامش ربح مستحق الدفع

 479,193 3,800,164 ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع 
 32,472,017 55,739,192 مطلوبات أخرى

  ────────  ──────── 
 251,593,157 139,602,059 
 ═════════ ═════════ 
 
 األساسي والمخفض للسهم  الربح -16

 
إلى المساهمين في الشركة األم للفترة على عدد   العائد  الربح  للفترة بقسمة صافي  السهم االساسية والمخفضة  تم احتساب ربحية 

 المتوسط المرجح لألسهم القائمة خالل الفترة. 
 

لفترة الثالثة  
أشهر المنتهية في 

يونيو   30
 م2022

أشهر  الثالثةلفترة 
 30المنتهية في 

 م 2021يونيو 

لفترة الستة أشهر 
 المنتهية في 

 30المنتهية في  
 م2022يونيو 

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 م 2021يونيو 

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

      الربح للفترة العائد إلى
 21,240,499 30,915,651 9,138,994 10,427,875 مساهمي الشركة األم العاديين  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      المتوسط المرجح لعدد األسهم
 92,040,000 92,040,000 92,040,000 92,040,000 مصدرة ال  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 0.23 0.34 0.10 0.11 الربح األساسي والمخفض للسهم 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 



  شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م 2022يونيو  30في 
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 المحتملةاالرتباطات وااللتزامات  - 17
 

المجموعة.   17-1 مختلفة ضد  مطالبات  قضائية  دعاوى  الموظفين  من  العديد  القانوني،  قدم  غير  الطرد  المطالبات  هذه  وتشمل 
ديسمبر   31مليون لاير سعودي )  4,6بلغ إجمالي المطالبات   والفصل دون إشعار وتعويضات أخرى وفقا لالتفاقات التعاقدية.

إن اإلدارة واثقة من أن النتيجة  معظم القضايا قيد النظر في محاكم العمل المختلفة.  مليون لاير سعودي(.  6.1:  م2021
الغرض. إلى وجود مخصص لهذا  المجموعة وليس هناك حاجة  إلى ذلك، تم اإلفصاح ع ستكون في صالح  ن  باإلضافة 

مليون لاير سعودي في   18.9مليون لاير سعودي و 4.6تعرض لمخاطر الزكاة وضريبة القيمة المضافة المحتملة والبالغة  
 على التوالي.  8و 4اإليضاح 

 
المبلغ اإلجمالي وفقاً للعوض هو   تخوض الشركة وشركتها التابعة أيضا قضايا مختلفة بسبب دعاوى عدم امتثالها للوائح.   17-2

إن   تتم حاليا جلسات االستماع لمعظم القضايا. مليون لاير سعودي(.  1.6:  م2021ديسمبر    31يون لاير سعودي )مل  1.4
  اإلدارة واثقة من أن النتيجة ستكون في صالح المجموعة وليس هناك حاجة إلى وجود مخصص لهذا الغرض.

 
  304.1:  م2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  231.9بمبلغ    المجموعة ارتباطات، كان لدى  م2022يونيو    30كما في     17-3

 مليون لاير سعودي( تتعلق بمصروفات رأسمالية. 
 
 المعلومات القطاعية  - 18
 

قطاعات يتم رفع التقارير    ثالثألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من وحدات عمل وفقاً للمنتجات والخدمات التي تقدمها ولديها  
 فيما يلي المعلومات المتعلقة بالقطاعات التابعة للمجموعة:  بشأنها على النحو التالي:

 
  بناء على طبيعة الخدمات

 
 مراجعة( )غير  م2022يونيو  30 
خدمات المرضى   

 المنومين 
خدمات العيادات  

 الخارجية 
  مبيعات

 اإلجمالي  أخرى صيدالنية 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
      

 1,021,413,507 5,306,787 152,012,004 279,140,220 584,954,496 اإليرادات 
 ( 697,621,921) ( 316,975) ( 127,042,973) ( 192,987,466) ( 377,274,507) تكلفة اإليرادات 

 323,791,586 4,989,812 24,969,031 86,152,754 207,679,989 إجمالي الربح 
 ( 266,746,209)     مصروفات تشغيل 

 57,045,377     الربح التشغيلي 
 ( 29,842,287)     رسوم تمويل 

 8,360,940     إيرادات أخرى 
 ( 6,409,760)     الزكاة 

 29,154,270     صافي الربح 

 
 )غير مراجعة( م2021يونيو  30 
خدمات المرضى   

 المنومين 
خدمات العيادات  

 الخارجية 
  مبيعات

 اإلجمالي  أخرى صيدالنية 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
      

 874,941,773 6,932,845 129,195,012 217,174,595 521,639,321 اإليرادات 
 ( 599,140,859) ( 811,486) ( 88,372,231) ( 154,717,381) ( 355,239,761) تكلفة اإليرادات 

 275,800,914 6,121,359 40,822,781 62,457,214 166,399,560 إجمالي الربح 
 ( 238,668,010)     مصروفات تشغيل 

 37,132,904     التشغيلي الربح 
 ( 22,911,817)     رسوم تمويل 

 5,365,319     إيرادات أخرى 
 ( 2,000,000)     الزكاة 

 17,586,406     صافي الربح 

 
 المعلومات الجغرافية

   تقع جميع الموجودات التشغيلية للمجموعة وأسواق نشاطها الرئيسية في المملكة العربية السعودية.



  شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م 2022يونيو  30في 
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  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  -19

 
أو الثمن المدفوع لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ    أصل ماالقيمة العادلة هي الثمن المستلم لبيع  

 يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تتم إما: القياس.
 

  من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو •

  صل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية.من خالل السوق األكثر منفعة لأل •
 

  يجب ان تكون األسواق الرئيسية أو  األكثر منفعة متاحة للوصول إليها من قبل المجموعة.
 

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات 
ل لهم. وأنهم يسعون  اقتصادية  أفضل منفعة  الطرف   تحقيق  قدرة  يأخذ بعين االعتبار  العادلة ألصل ما غير مالي  القيمة  قياس  إن 

المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر 
 لى. في السوق سيقوم باستخدامه بالطريقة المث

 
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة 
ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة  

  ككل:
 

 األسعار المتداولة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. :1المستوى  •

قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير    -الهامة لقياس القيمة العادلة    -طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى    : 2المستوى   •
 مباشرة. 

 غير قابلة للمالحظة.  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  :3المستوى  •
 

تخدمة لقياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات إلى مستويات مختلفة من التسلسل وفي الحاالت التي تقسم فيها المدخالت المس
الهرمي لقياس القيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة إجماالً بنفس مستوى التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وذلك على 

 ة ككل. أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادل 
 

هذه  في  تحدث  التي  المالي  التقرير  فترة  نهاية  في  العادلة  للقيم  الهرمي  الهيكل  مستويات  بين  التنقالت  بتسجيل  المجموعة  تقوم 
 لم تكن هناك حركات بين المستويات. م2022يونيو  30خالل الفترة المنتهية في  التغيرات.

 
العادلة لألدوات المالية الخاصة بالمجموعة القيمة الدفترية    المقدرة  تقارب القيم،  م2021ديسمبر    31و  م2022يونيو    30كما في  

 لها.
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  م 2022يونيو    30في    المنتهيتينتم اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر  
 (. م2022  أغسطس  7هـ )الموافق  1444  محرم 9قبل اإلدارة بتاريخ  من


