
 

 

 مول( ذ.م.م  ياسمركز برجيل الطبي )

 

 البيانات المالية المجمعة 

2020ديسمبر   31







 مول( ذ.م.م ياسمركز برجيل الطبي )
 

 . المجمعةجزءاً من هذه البيانات المالية  19إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

4 

 بيان الدخل الشامل المجمع

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

  2020 2019 
 درهم  درهم إيضاحات 
    

 5.778.818 2.806.724 3 اإليرادات
 10.779 -  اإليرادات األخرى 

    
  2.806.724 5.789.597 
    

 (3.205.647) ( 2.418.608) 6 مكافآت ورواتب األطباء والموظفين اآلخرين
 (1.573.868) ( 824.973) 5 المخزون المستهلك

 (2.578.493) ( 1.396.430) 8 االستهالك 
 ( 62.162) ( 76.788) 9 اإلطفاء 

 (1.514.184) ( 333.435) 10 استهالك أصل حق االستخدام 
 (1.472.020) ( 1.507.500) 7 مصاريف أخرى 

 ( 745.837) ( 126.416)  تكاليف تمويل 
    

 (5.362.614) ( 3.877.426) 4 الخسارة وإجمالي الخسارة الشاملة للسنة 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 الخسائر المراكمة  المساهم  حساب  رأس المال  
في   العجز إجمالي 

 الموجودات 
 درهم درهم درهم درهم 
     

 (19.236.057) (20.361.057) 825.000 300.000 2019يناير  1الرصيد في 

 ( 5.362.614) ( 5.362.614) - - إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 
     

 (24.598.671) (25.723.671) 825.000 300.000 2019ديسمبر  31الرصيد في 
     

 (24.598.671) (25.723.671) 825.000 300.000 2020يناير  1الرصيد في 
 ( 3.877.426) ( 3.877.426) - - إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 

     

 ( 28.476.097) ( 29.601.097) 825.000 300.000 2020ديسمبر  31الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية المجمع

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

  2020 2019 
 درهم  درهم إيضاحات 
    

    األنشطة التشغيلية 
 (5.362.614) ( 3.877.426)  الخسارة للسنة   
    

    :لبنود التاليةالتعديالت ل
 2.578.493 1.396.430 8 االستهالك   
 62.162 76.788 9 اإلطفاء  
 1.514.184 333.435 10 استهالك أصل حق االستخدام   
 210.000 79.081 11 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  

 37.982 26.381 15 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  
 745.837 126.416  تمويل التكاليف   
    
  (1.838.895 ) (213.956 ) 

    تعديالت رأس المال العامل: 
 ( 201.919) 162.305  مخزون  
   ً  ( 327.749) 697.130  ذمم مدينة مصاريف مدفوعة مقدما
 ( 220.252) ( 583.966)  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة   
 3.203.539 2.517.324  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة   
 ( 236.544) 215.277  ذمم دائنة ومستحقات   
    
 2.003.119 1.169.175  النقد المولد من العمليات  
 ( 35.816) ( 35.595) 15 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  
 ( 340.384) ( 111.023)  تكاليف التمويل المدفوعة   
    
  1.022.557 1.626.919 
    

    األنشطة االستثمارية 
 ( 8.885) ( 15.610) 8 شراء ممتلكات ومعدات 

 ( 110.460) ( 44.281) 9 شراء أصل غير ملموس
    
  (59.891 ) (119.345 ) 
    

    النشاط التمويلي 
 (1.768.275) ( 914.625) 10 سداد مطلوبات عقد اإليجار

    
 (1.768.275) ( 914.625)  التدفقات النقدية المستخدمة في النشاط التمويلي

    
 ( 260.701) 48.041  )النقص( في النقد وما يعادلهصافي الزيادة 

    
 475.350 214.649  يناير 1النقد وما يعادله في  

    
 214.649 262.690 12 ديسمبر  31النقد وما يعادله في 
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 األنشطة  1

 

المالية لمركز برجيل الطبي )ياس مول( ذ.م.م وصيدلية برجيل ذ.م.م    البيانات  المجمعة  المالية  البيانات    13الفرع    – تتضمن 

 ويشار إليهما معاً بـ )"المجموعة"(. 

 

 مركز برجيل الطبي )ياس مول( ذ.م.م )"المركز"(  

عمل في تقديم الخدمات الطبية المهنية في أبوظبي. فيما  إن المركز هو شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في إمارة أبوظبي وي 

 يلي نسب ملكية المركز:

 

 مملوكة من قبل السيد/ حمد راشد حمد الظاهري؛ و  51% •

 مملوكة من قبل د.شامشير فافليل باراما  49% •

 

 الفرع )"الصيدلية"(  –صيدلية برجيل ذ.م.م  

إمارة أبوظبي وتعمل في بيع السلع الصيدالنية واالستهالكية بالتجزئة. إن الصيدلية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في  

 فيما يلي نسب ملكية الصيدلية: 

 

 مملوكة من قبل السيد/ حمد راشد حمد الظاهري؛ و  51% •

 مملوكة من قبل د.شامشير فافليل باراما  49% •

 

في    للمجموعة  المسجل  المكتب  ف  51-50  1ل يقع  عالم  مول.  يقرب  ياس  العربية 4033ص.ب  راري،  اإلمارات  أبوظبي،   ،

 المتحدة.

 

أغسطس    31من قبل اإلدارة بتاريخ    2019ديسمبر    31تم اعتماد إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في   

2021 . 

 

  مبدأ محاسبي هام 2.1

 

درهم(    5.362.614:  2019)  2020ديسمبر    31درهم خالل السنة المنتهية في    3.877.426خسارة قدرها  تكبدت المجموعة  

درهم( حيث تجاوزت   25.723.671:  2019درهم )  29.601.097واعتباراً من ذلك التاريخ، بلغت خسائرها المتراكمة قيمة  

درهم(.    29.474.270:  2019درهم )  28.476.097رأس مالها، وتجاوزت مطلوباتها المتداولة موجوداتها المتداولة بقيمة  

ديسمبر   31ن اإلدارة والمساهمون إيقاف العمليات، ونتيجةً لذلك تم إعداد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في  قرر كٍل م

على أساس خالف مبدأ االستمرارية، حيث يتم إدراج الموجودات بصافي القيمة القابلة للتحقيق ويتم إدراج المطلوبات   2020

 ويتها.تسأن تتم بالقيمة التي من المتوقع 

 

 

 أساس التجميع 2.2

 

وذلك ألنهما مملوكتا فعلياً من قبل نفس المساهمين وتعكس جهة   1تم تجميع البيانات المالية للشركتين الموضحتين في اإليضاح   

السياسات المالية  اقتصادية واحدة في أبوظبي وفي نفس الموقع. باإلضافة، يتملك المساهم الذي يدير الشركتين صالحية إدارة  

 والتشغيلية لتلك الشركتين.
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 أساس التجميع )تتمة( 2.2

 

، وتستثني 1تحتوي البيانات المالية المجمعة فقط على المركز المالي ونتائج الشركتين المجمعتين، كما هو موضح في اإليضاح   

 كة من قبل المساهمين.كافة الموجودات والمطلوبات األخرى ونتائج عمليات الشركات األخرى المملو

 

تم عرض هذه البيانات المالية المجمعة كمجموعة بيانات مالية واحدة لغرض تزويد معلومات تتعلق بالعمليات المجمعة للمجموعة   

لتتماشى مع متطلبات المقرضين الخاصة بالمساهم فيما يتعلق بالقروض ذات الفوائد التي تم الحصول عليها من البنوك والمؤسسات 

 مالية األخرى. ال

 

 إن هذه البينات المالية المجمعة تمثل البيانات المالية غير القانونية الخاصة بالشركتين المجمعتين.  

 

 

 أساس اإلعداد  2.3

 

 سبية. تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة من قبل المجلس الدولي للمعايير المحا 

 

 تم عرض البيانات المالية المجمعة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة.  

 

يتم تحقيق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة أو لديها الحق في العوائد المتفاوتة الناتجة من مشاركتها مع الجهة المستثمر  

 ى الجهة المستثمر فيها. فيها ولها المقدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها عل

 

سيطرة على الجهة المستثمر فيها )على سبيل المثال، وجود حقوق تعطيها المقدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للجهة   •

 المستثمر فيها(؛ 

 التعرض، أو الحقوق، للعوائد المتفاوتة من مشاركتها مع الجهة المستثمر فيها؛ و  •

 على استخدام سيطرتها على الجهة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.  المقدرة •

 

وعندما يكون   لدعم هذا االفتراض  وبشكل عام، هنالك افتراض ينص على أن امتالك غالبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة. 

موعة بأخذ كافة الحقائق والظروف في  للمجموعة أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة لجهة مستثمر فيها، تقوم المج

 االعتبار عند تقييم ما إذا لديها سيطرة على الجهة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:

 

 االتفاقيات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الجهة المستثمر فيها؛  •

 الحقوق الناتجة من االتفاقيات التعاقدية األخرى؛ و  •

 التصويت المحتملة. تصويت الشركة وحقوق حقوق •

 

تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت تسيطر على جهة مستثمر فيها عندما تشير الحقائق أو الظروف إلى أن هناك تغييرات في  

واحدة أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يتم إدراج النتائج المالية والمركز المالي للشركة في البيانات المالية المجمعة عندما 

إدراج موجودات تم يتم  الشركة.  السيطرة على  المجموعة  اإلدراج عندما تخسر  ويتوقف  الشركة  على  المجموعة سيطرة  تلك 

ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة في البيانات المالية المجمعة منذ التاريخ الذي  

 لتاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة عن السيطرة على الشركة.تحصل فيه المجموعة على السيطرة إلى ا 
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 أساس اإلعداد )تتمة(  2.3

 

عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة بهدف جعل سياساتها المحاسبية تتوافق مع السياسات   

المجموعة   داخل  المساهمين واإليرادات والمصاريف  الموجودات والمطلوبات وحقوق  استبعاد كافة  يتم  للمجموعة.  المحاسبية 

 امالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند إعداد البيانات المالية المجمعة. والتدفقات النقدية المتعلقة بالمع

 

 يتم احتساب التغير في نسبة الملكية لشركة ما، بدون فقدان القدرة على التحكم، على أنها معامالت حقوق المساهمين. 

 

ذ  في  )بما  الموجودات  باستبعاد  تقوم  تابعة،  على شركة  السيطرة  المجموعة  فقدت  غير إذا  والحقوق  والمطلوبات  الشهرة(  لك 

المسيطرة والمكونات األخرى لحقوق الملكية ذات الصلة في حين يتم إدراج أية أرباح أو خسائر ناتجة ضمن األرباح أو الخسائر.  

 يتم إدراج أي استثمار متبقي بالقيمة العادلة. 

 

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.4

 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة 

الية  إن السياسات المحاسبية المعتمدة متوافقة مع تلك المطبقة في السنة المالية السابقة، باستثناء المعايير الدولية إلعداد التقارير الم 

 : 2020يناير  1الجديدة والمعدلة التالية الفعّالة اعتباراً من 

 

 : تعريف األعمال؛ 3الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تعديالت على المعيار  •

ومعيار المحاسبة    9والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    7تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 : تعديل معيار معدل الفائدة؛ 39الدولي رقم 

 : تعريف المادية؛ 8يار المحاسبة الدولي رقم  ومع 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   •

 ؛ و 19: امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد 16تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 . 2018مارس   29اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر بتاريخ  •

 

 على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.  لم ينتج عن تطبيق المعايير والتعديالت أعاله تأثير مادي

 

 

 المعايير الصادرة ولكن غير فعالة بعد  -التغيرات المستقبلية في السياسات المحاسبية  2.5

 

 إن المعايير والتفسيرات الصادرة، ولكن غير فعالة بعد، حتى تاريخ إصدار البيانات المجمعة للمجموعة مبينة أدناه.  

 

 عقود التأمين؛ 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 : تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة؛ 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   •

 ؛اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي:  3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 ؛متحصالت قبل االستخدام المقصود منها –الممتلكات واآلالت والمعدات :  16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   •

 تكاليف استيفاء العقد؛  –: العقود الُمكِلفة  37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   •
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 المعايير الصادرة ولكن غير فعالة بعد )تتمة(  -التغيرات المستقبلية في السياسات المحاسبية  2.5

 

 التحسينات السنوية: 

الشركة التابعة    -: اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى  1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   •

 كمطبق للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة؛

% المتعلق باستبعاد المطلوبات المالية؛ 10رسوم في اختبار الـ    -األدوات المالية    9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   •

 و 

 قياسات القيمة العادلة. الضريبة في  – الزراعة  41معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 

تتوقع المجموعة بان يكون لهذه المعايير والتعديالت الجديدة تأثير جوهري على البيانات المالية المجمعة عند تطبيقها في فترات ال   

 مستقبلية.

 

 

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   2.6

 

 التقديرات غير المؤكدة  

البيانات    المبالغ  يتطلب إعداد  التي تؤثر على  القرارات والتقديرات واالفتراضات  اتخاذ  للمجموعة من اإلدارة  المجمعة  المالية 

المدرجة لإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات المرفقة، واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة. قد تنتج 

ب تعديالت مادية للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في  الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات عن نتائج تتطل

 فترات مستقبلية.

 

في طور تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ عدة قرارات. تم مناقشة السياسات المحاسبية التي كان لها   

 ة المجمعة في بنود إيضاحات البيانات المالية المجمعة ذات الصلة. تأثير جوهري أكثر على المبالغ المدرجة في البيانات المالي

 

إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة كما في تاريخ التقارير  

للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية  المالية، والتي لها مخاطر هامة قد تتسبب في إجراء تعديالت مادية  

اسندت المجموعة افتراضاتها وتقديراتها    القادمة تم مناقشتها أيضاً في بنود إيضاحات البيانات المالية المجمعة ذات الصلة أدناه.

الحالية حول المستقبل خارجة عن سيطرة   على المعايير المتوفرة عند إعداد البيانات المالية المجمعة. إن الظروف واالفتراضات

 المجموعة مع ذلك قد تتغير حسب تغييرات السوق. يتم عكس هذه التغيرات ضمن االفتراضات عند حدوثها.

 

 االنخفاض في قيمة المخزون  

متقادماً، يتم إجراء تقدير  يتم إدراج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديماً أو  

لصافي القيمة القابلة للتحقيق. بالنسبة للمبالغ الجوهرية بشكل فردي، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي. أما المبالغ غير  

الجوهرية بشكل فردي، ولكنها قديمة أو متقادمة، فيتم تقييمها بشكل جماعي ويتم تكوين مخصص وفقاً لنوع المخزون ودرجة 

 دمه أو تقادمه، بناًء على أسعار البيع التاريخية.ق

 

قيمة    المخزون  إجمالي  بلغ  المالية،  التقارير  تاريخ  )  547.439في  وجود    درهم  709.744:  2019درهم  عدم  مع  درهم(، 

لمستقبلية : ال شيء(. يتم إدراج أي فرق بين المبالغ المحققة فعلياً في الفترات ا2019مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم )

 والمبالغ المتوقع تحقيقها في بيان الدخل الشامل المجمع.
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.6

 

 التقديرات غير المؤكدة )تتمة( 

 معدل الخصم المستخدم للقياس المبدئي لمطلوبات عقود اإليجار 

اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء اإليجار إذا كان سعر  عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات  

عند تحديد معدل االقتراض اإلضافي، قدرت الشركة المعدل بنسبة .  الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة

الخالي من المخاطر، ومدة اإليجار، وعملة مدفوعات اإليجار  % باستخدام المدخالت من المعلومات المتاحة مثل المعدل  4.33

 . المستقبلية وهيكل التمويل للمجموعة

 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

قامت المجموعة بتقييم االنخفاض في القيمة لموجوداتها المالية بناًء على نموذج خسائر االئتمان المتوقعة. بموجب نموذج خسائر   

ة، تقوم المجموعة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات فيها بنهاية فترة التقارير المالية لتعكس التغيرات  االئتمان المتوقع

المجموعة بقياس مخصص الخسارة بقيمة مساوية ألعمار   المالية. تقوم  للموجودات  المبدئي  في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج 

 ية. خسائر االئتمان المتوقعة ألدواتها المال

 

 تقوم المجموعة بقياس خسائر االئتمان المتوقعة ألداة مالية بطريقة تعكس: 

 

 المرجحة المحتملة وغير المنحازة التي يتم تحديدها من خالل تقييم العديد من المخرجات الممكنة؛ القيمة  •

 القيمة الزمنية لألموال؛ و  •

الحالية    خ التقارير المالية حول األحداث السابقة، الظروفمعلومات معقولة وداعمة تكون متاحة دون تكلفة أو جهد في تاري  •

 وتوقعات الظروف االقتصادية المستقبلية.

 

يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة للفترة التعاقدية القصوى التي تكون فيها المجموعة معرضة لمخاطر االئتمان. تتعلق التقديرات  

االئتمان   بقياس خسائر  للتحصيل والجوهرية  المتوقع  التوقيت  للضمانات،  العادلة  بالقيمة  المتعلقة  العوامل االقتصادية  المتوقعة 

 المستقبلية. 

 

 رفض الخدمات الطبية 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يتضمن سياق األعمال االعتيادية المرتبطة بالمعامالت مع شركات التأمين قيمة المطالبات  

لعدة  التي ال يتم سدادها من قبل شركة التأمين. قد تكون هذه المطالبات المرفوضة نتيجةً وغير المجازة )أي بمعنى، المرفوضة( 

وم المجموعة بقبول واستالم مبلغ اعتبار أقل من المبلغ المطالب به في األصل. تحدد المجموعة المطالبات  أسباب تقنية أو طبية. تق 

سنوات مضاعف إلى المبيعات اآلجلة. إن معدل الرفض هو األساس في   3إلى    2المرفوضة بناًء على معدل تاريخي يتراوح من  

الت في  تغيرات جوهرية  أي  تؤثر  الرفض. سوف  قيمة  التاريخية على معدالت تحديد  المرفوضة  المطالبات  المقارنة مع  جربة 

 الرفض المتوقعة والمقدرة من قبل المجموعة. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2.7

 

 إدراج اإليرادات   

المعيار الدولي  بناًء على نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في    تقوم المجموعة بإدراج اإليرادات من العقود مع العمالء 

 : 15 إلعداد التقارير المالية رقم 

 

يتم تعريف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشأ بموجبه حقوق والتزامات :  العقود مع العميل  /تحديد العقد : 1الخطوة رقم 

  .وجبة النفاذ ويحدد المعايير التي يجب استيفائها لكل عقد

بضاعة أو خدمة    إن التزام األداء هو وعد ضمن العقد مع العميل لتحويل:  داء في العقد تحديد التزامات األ  2الخطوة رقم 

بالرسوم المحتسبة والتي صدر عنها فواتير بناًء على تعريفات مختلفة متفق عليها يتم قياس اإليرادات  .للعميل

 مع شركات التأمين والمخفضة من خالل مخصص المطالبات المرفوضة. 

المعاملةتح : 3الخطوة رقم  البضائع أو :  ديد سعر  المجموعة استحقاقه مقابل تحويل  الذي تتوقع  المبلغ  المعاملة هو  إن سعر 

 . الخدمات التي تم االلتزام بها للعميل، باستثناء المبالغ المحصلة بالنيابة عن أطراف ثالثة

بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم :  اللتزامات األداء في العقد  تخصيص سعر المعاملة : 4الخطوة رقم 

يعكس بمبلغ  أداء  التزام  لكل  المعاملة  سعر  بتخصيص  المجموعة    المجموعة  تتوقع  التي  االعتبارات  قيمة 

 . استحقاقها مقابل استيفاء كل التزام أداء

 . ألداءالتزام ا تستوفي المجموعة(  أو كما)إدراج اإليرادات عندما  : 5الخطوة رقم 

 

 :تستوفي المجموعة التزام األداء وتقوم بإدراج اإليرادات مع مرور الوقت، إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية 

 

ذو استخدام بديل للمجموعة، ويكون لدى المجموعة حق قانوني في دفعات األداء المنجز    أن ال ينشأ عن أداء المجموعة أصل (أ

 .حتى تاريخه

 .أثناء إنشاء األصل أو تعزيزه العميل يسيطر عليه أداء المجموعة إلى إنشاء أو تعزير أصلأن يؤدي  ( ب

 .عند قيام المجموعة بأدائها استالم واستهالك العميل للمنافع التي يوفرها أداء المجموعة في وقت متزامن، ( ج

 

يتم فيه استيفاء    في الوقت المحدد الذي  تم إدراج اإليراداتبالنسبة اللتزامات األداء التي لم تستوفي أحد الشروط المذكورة أعاله، ي 

 . التزام األداء

 

ينشأ عن ذلك أصل على أساس    عندما تستوفي المجموعة التزام األداء عن طريق تقديم البضائع أو الخدمات التي وعدت بها، 

من العميل مبلغ   اوز قيمة االعتبارات المستلمةينشأ التزام تعاقدي عندما تتج.  بمبلغ االعتبار المتحصل عليه من األداء  تعاقدي

 . اإليرادات المدرجة 

 

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة لالعتبارات المستلمة أو المستحقة، باألخذ باالعتبار الشروط التعاقدية المحددة للدفع باستثناء   

طرف رئيسي أو    مقابل معايير معينة لتحديد ما إذا كانت تعمل بصفةتقوم المجموعة بتقييم اتفاقيات إيراداتها  .  الضرائب والرسوم

 . كوكيل

 

يتم إدراج اإليرادات إلى المدى المحتمل لتدفق المنافع االقتصادية للمجموعة وإمكانية قياس اإليرادات والتكاليف، إذا كان ذلك   

 . ممكناً، بشكل موثوق

 

 الصيدلية.  يتضمن تدفق اإليرادات إيرادات العيادة وبيع سلع 
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 )تتمة( إدراج اإليرادات  

 إيرادات العيادة:  

العيادة في األصل من رسوم خدمات    إيرادات  الخدمات على رسوم األطباء، ورسوم تتكون  الخارجية. تتضمن رسوم  العيادة 

 والفحص باألشعة، والمعمل والمعدات الصيدالنية المستخدمة.االستشارة، وإيجار الغرف، 

 

ها في آن واحد  واستهالكيتم إدراج اإليرادات عندما يتم استيفاء التزام االداء. بالنسبة لعمالء العيادة الخارجية، يتم استالم الخدمات   

. بالنسبة للعمالء من المرضى النزالء، يتم إدراج اإليرادات عند تقديم الخدمة خالل الفترة. تقوم المجموعة أساساً من قبل المريض

النظام الخاص/التأمين الصحي. يتم قياس اإليرادات بالرسوم المحتسبة والتي صدر عنها  باستالم اإليرادات من المرضى ذوي  

 ًء على تعريفات مختلفة متفق عليها مع شركات التأمين.فواتير بنا

 

 الصيدلية:  –بيع السلع  

تتعلق مبيعات سلع الصيدلية ببيع المنتجات الصيدالنية والسلع األخرى. يتم إدراج اإليرادات من بيع السلع الصيدالنية عندما يتم  

عند تسليمها للعميل بمبلغ يعكس االعتبار الذي تتوقع المجموعة  تحويل السيطرة على السلع إلى المشتري، أي بمعنى في نقطة البيع/

 استحقاقه مقابل هذه السلع. 

 

يتم وضعها من    ال تضع المجموعة أسعاراً للمنتجات الصيدالنية المباعة بما أن أسعار البيع والشراء لكافة المنتجات الصيدالنية 

ت المجموعة بأنها تعمل كطرف رئيسي فيما يتعلق بهذه المبيعات بما  قبل وزارة الصحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة. حدد

 أنها تسيطر عادةً على السلع قبل تسليمها للعمالء. 

 

 الممتلكات والمعدات 

 يتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. 

 

بالمعدالت التالية المحتسبة لشطب تكلفة كل أصل على أساس القسط الثابت خالل العمر  الممتلكات والمعدات  يتم احتساب استهالك   

 اإلنتاجي المتوقع: 

 

 سنوات 5-4 تحسينات على المأجور 

 سنوات 4 أثاث وتجهيزات 

 سنوات 4 حاسب آلي ومعدات مكتبية

 سنوات 7 معدات طبية ومعدات أخرى

 

يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناشئة عن استبعاد أو تقاعد بند من بنود الممتلكات والمعدات كالفرق بين متحصالت البيع والقيمة  

 المدرجة لألصل ويتم إدراجه ضمن بيان الدخل الشامل المجمع في فترة بيع أو تقاعد الممتلكات والمعدات. 

 

والمركبات والمعدات لالنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف يتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات   

ة  إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. إذا وجد مثل هذا المؤشر، وعندما تتجاوز القيم الدفترية القيمة المقدرة القابل

سترداد وهي قيمتها العادلة ناقصاً تكاليف البيع وقيمتها قيد االستخدام، أيهما لالسترداد يتم خفض قيمة الموجودات لقيمها القابلة لال

 أعلى. 
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 )تتمة( الممتلكات والمعدات  

تم رسملة المصاريف المتكبدة الستبدال بند من بنود الممتلكات والمعدات التي يتم احتسابها بشكل منفصل، ويتم شطب القيمة  ت 

 للبند الدفترية للبند الذي تم استبداله. يتم رسملة المصاريف الالحقة األخرى فقط عندما تقوم بزيادة المنافع االقتصادية المستقبلية  

 المتعلق بالموجودات الثابتة. يتم إدراج جميع المصاريف األخرى في بيان الدخل الشامل المجمع عند تكبدها. 

 

إذا كان ذلك    للموجودات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها  المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك  القيم  تتم مراجعة 

 مناسباً. 

 

 األصل غير الملموس  

س األصل غير الملموس المستحوذ عليه بشكل منفصل عند اإلدراج المبدئي بالتكلفة. إن تكلفة الموجودات غير الملموسة  يتم قيا 

المستحوذ عليها هي قيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ. بعد اإلدراج المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً  

انخفاض في القيمة متراكمة. ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المولدة داخلياً، باستثناء تكاليف   اإلطفاء المتراكم وأي خسائر

 التطوير المرسملة، ويتم عكس النفقات في بيان الدخل الشامل المجمع في فترة تكبد النفقات. 

 

في نهاية كل سنة مالية على األقل. يتم احتساب   تتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء لألصل غير الملموس ذو العمر اإلنتاجي المحدد 

التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل عن طريق  

اسبية. يتم إدراج مصاريف  تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، كما هو مناسب، ويتم التعامل معها على أنها تغيرات في التقديرات المح

اإلطفاء على الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في بيان الدخل الشامل المجمع ضمن فئة المصاريف المتوافقة مع 

 سنوات.  5وظيفة األصل غير الملموس. تم تقدير معدل األعمار االنتاجية للموجودات غير الملموسة بفترة 

 

 عقود اإليجار  

ة العقد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد عبارة عن، أو يتضمن، عقد إيجار. يحدث ذلك إذا كان العقد يحمل الحق  عند بداي 

 في السيطرة على استخدام األصل المحدد لفترة من الوقت مقابل اعتبار.

 

 المجموعة كمستأجر 

با  اإليجار،  المجموعة طريقة واحدة إلدراج وقياس كافة عقود  ذات  تطبق  اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار  ستثناء عقود 

القيمة منخفضة  وموجودات حق   .الموجودات  اإليجار  مدفوعات عقود  لسداد  اإليجار  عقود  مطلوبات  بإدراج  المجموعة  تقوم 

 االستخدام التي تمثل حق استخدام الموجودات الضمنية. 

 

 موجودات حق االستخدام (أ

تقوم المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي، التاريخ الذي يصبح فيه األصل الضمني متاحاً  

لالستخدام(. يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً أية خسائر استهالك وانخفاض في القيمة متراكمة، ويتم تعديلها  

لوبات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإليجار المدرج،  ألية عملية إعادة قياس لمط

والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد، ناقصاً أية حوافز إيجار مستلمة.  

وفترة اإليجار،   ااس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لهعلى أس  ةحق االستخدام المدرج  موجوداتيتم استهالك  

 أيهما أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.
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 )تتمة(عقود اإليجار  

 

 المجموعة كمستأجر )تتمة(  

 مطلوبات عقود اإليجار  ( ب

عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات عقود اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يتوجب في تاريخ بدء   

دفعها على مدى فترة عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار المدفوعات الثابتة ناقصاً أية حوافز إيجار مدينة ومدفوعات اإليجار  

معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار    المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو

كذلك سعر ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد أن تمارسه المجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة 

وعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل عقد اإليجار تُظهر أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء. يتم إدراج مدف

 كمصاريف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظرف الذي يؤدي إلى الدفع. 

 

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء اإليجار إذا كان معدل   

عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقود اإليجار    الفائدة الضمني في

لتعكس تراكم الفائدة ويتم تخفيض مدفوعات اإليجار المقدمة. وباإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقود  

تغيير أو  تعديل  كان هناك  إذا  المدفوعات    اإليجار  في  التغيرات  بمعني،  )أي  اإليجار  مدفوعات  في  تغيير  أو  اإليجار  مدة  في 

المستقبلية الناتجة من تغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد مدفوعات اإليجار هذه( أو تغيير في التقييم خيار شراء  

 األصل الضمني.

 

 المخزون 

يمة القابلة للتحقيق أيهما أقل. بعد تكوين مخصص ألي مخزون متقادم أو بطيء الحركة. يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي الق 

تتمثل التكاليف في المصاريف المتكبدة في توصيل أو منتج إلى موقعه ووضعه الحالي. يعتمد صافي القيمة القابلة للتحقيق على 

 اد.سعر البيع المقدر ناقصاً أي تكاليف أخرى بيتم تكبدها عند االستبع

 

 المخصصات  

يتم إدراج المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي )قانوني أو استنتاجي( ناتج عن حدث سابق، وأن تكون تكاليف   

 تسوية محتملة وقابلة للقياس بشكل موثوق. 

 

 االنخفاض في القيمة وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية 

تقارير مالية لتحديد ما إذا كان هنالك دليل موضوعي على أن احتمالية انخفاض قيمة أصل مالي  يتم إجراء تقييم في كل تاريخ   

محدد. في حال وجود هذا الدليل، يتم إدراج أي خسارة انخفاض في القيمة في بيان الدخل الشامل المجمع. بالنسبة للموجودات 

فة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بمعدل السوق المدرجة بالتكلفة، يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكل

 الحالي لعائد أصل مالي مشابه. 

 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

تقوم المجموعة بتقديم مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الوافدين. يعتمد استحقاق هذه المكافآت عادةً على آخر راتب للموظف وطول   

 الخدمة ويخضع ذلك إلى إكمال الحد األدنى من فترة الخدمة. تدرج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة. فترة  
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 العمالت األجنبية  

تاريخ المعاملة. كما يتم إعادة تحويل الموجودات يتم إدراج المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في   

والمطلوبات المالية النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقارير المالية. يتم إدراج جميع الفروقات  

 ضمن بيان الدخل الشامل المجمع.

 

 الضرائب 

 ( VATضريبة القيمة المضافة ) 

 يف والموجودات بصافي قيمة ضريبة القيمة المضافة، باستثناء: يتم إدراج المصار 

 

قابلة لالسترداد من هيئة الضرائب، في هذه   • المضافة في شراء موجودات أو خدمات غير  القيمة  عندما يتم تكبد ضريبة 

البند، كما هو الحالة، يتم إدراج ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة االستحواذ على األصل أو كجزء من   مصاريف 

 مالئم؛ أو

 يتم إدراج الذمم المدينة والذمم الدائنة مع قيمة ضريبة القيمة المضافة.  عندما •

 

يتم إدراج صافي قيمة ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد من، أو المستحقة الدفع إلى، هيئة الضرائب كجزء من الذمم المدينة   

 مركز المالي المجمع. أو الذمم الدائنة في بيان ال

 

 قياس القيمة العادلة  

إن القيمة العادلة هي السعر الذي قد يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين مساهمي السوق في  

 تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:

 

 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو  -

 في ظل غياب السوق الرئيسي، في أكثر األسواق ذات منفعة لألصل أو االلتزام  -

 

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو  يجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسي أو أكثر األسواق منفعة.   

االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد يقوم مساهمي السوق باستخدامها عند تسعير األصل أو االلتزام، بافتراض تصرف مساهمي 

 م االقتصادية.  السوق فيما يصب في أفضل مصالحه

 

إن قياس القيمة العادلة لألصل الغير مالي يأخذ باالعتبار إمكانية مساهم السوق على توليد مصالح اقتصادية من خالل استخدام   

 األصل في أقصى وأفضل حاالته أو البيع إلى مساهم أخر في السوق الذي قد يقوم باستخدام األصل في أقصى وأفضل حاالته.  

 

عة باستخدام طرق التقييم، التي تعتبر مناسبة في الظروف، والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة والزيادة  تقوم المجمو 

 في استخدام المدخالت الملحوظة ذات الصلة والتقليل من استخدام المدخالت الغير ملحوظة. 
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 القيمة العادلة )تتمة(قياس  

يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس أو االفصاح عن قيمتها العادلة في البيانات المالية المجمعة ضمن تراتبية   

عادلة  القيمة العادلة، والتي تم تقديم وصف عنها كما يلي، بناًء على أدنى مستويات المدخالت التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة ال

 ككل:

 

 األسعار السوقية )غير المعدلة( السائدة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة - 1المستوى  -

طرق تقييم أخرى تكون فيها أدنى مستويات المدخالت المؤثرة بشكل جوهري على قياس القيم العادلة ملحوظة،    -  2المستوى   -

 سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أو 

 طرق تقييم تكون فيها أدنى مستويات المدخالت المؤثرة بشكل جوهري على قياس القيم العادلة غير ملحوظة  - 3المستوى  -

 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية المجمعة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقوم المجموعة بتحديد   

ذها بين مستويات تراتيبية، عن طريق إعادة تقييم التصنيف )بناًء على أقل مستوى للمدخالت التي  إذا كانت التحويالت قد تم تنفي

 تكون جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقارير مالية. 

 

الموجودات والمطلوبات على أساس    فئات من  بتحديد  المجموعة  قامت  العادلة،  القيمة  إفصاحات  طبيعة وخصائص ألغراض 

 ومخاطر األصل أو االلتزام والمستوى التراتيبي للقيمة العادلة، كما هو موضح أعاله. 

 

 الموجودات المالية 

 اإلدراج المبدئي والقياس الالحق  

دخل الشامل  يتم تصنيف الموجودات المالية، عند اإلدراج المبدئي، كمقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل ال 

 اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

 

مقدماً    المدفوعة  المصاريف  )باستثناء  مقدماً  المدفوعة  والمصاريف  المدينة  الذمم  من  للموجوعة  المالية  الموجودات  تتكون 

 واإليرادات المستحقة( والنقد واألرصدة البنكية.

 

 القياس المبدئي 

لموجودات المالية الحقاً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة، باستثناء الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  يتم قياس كافة ا 

 من خالل األرباح أو الخسائر. 

 

 القياس الالحق 

يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على نموذج أعمال المجموعة إلدارة تلك الموجودات المالية وخصائص تدفقاتها النقدية   

 ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن أربع فئات:التعاقدية. 

 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات دين(؛ •

 ية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح والخسائر المتراكمة )أدوات دين(؛ الموجودات المال •

موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بدون إعادة تدوير األرباح والخسائر المتراكمة عند  •

 االستبعاد )أدوات حقوق ملكية(؛ و

 األرباح والخسائر. ة بالقيمة العادلة من خالل مالي موجودات •
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 الموجودات المالية )تتمة( 

 الذمم التجارية المدينة  

تقدير للديون  يتم إدراج الذمم التجارية المدينة بقيمة الفاتورة األصلية ناقصاً مخصص أي مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم إجراء   

المشكوك في تحصيلها تتماشى مع معدالت المخصص بموجب نموذج خسائر االئتمان المتوقعة. يتم شطب الديون الهالكة عندما 

 ال توجد احتمالية الستردادها.

 

 النقد وما يعادله 

مؤسسات مالية ذات استحقاقات أصلية  يتكون النقد وما يعادله من النقد في الصندوق واألرصدة البنكية والودائع المحتفظ لدى   

 لثالثة أشهر أو أقل. 

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية  

تقوم المجموعة بإدراج مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لكافة أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح  

للعقد وكافة التدفقات النقدية    والخسائر. تعتمد خسائر االئتمان المتوقعة على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقاً 

التي تتوقع المجموعة استالمها، والتي يتم خصمها بقيمة تقريبية لمعدل الفائدة الفعلي األصلي. تتضمن التدفقات النقدية المتوقعة  

 مانية األخرى التي تُعتبر جزءاً ال يتجزأ من األحكام التعاقدية.التدفقات النقدية من بيع الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات االئت

 

يتم إدراج خسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة للتعرضات االئتمانية التي لم ينشأ عنها ارتفاع جوهري في مخاطر   

االئتمان التي تنتج عن أحداث التعثر المحتملة  االئتمان منذ اإلدراج المبدئي، يتم تكوين مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لخسائر  

شهر(. بالنسبة لتلك التعرضات االئتمانية التي نشأ عنها   12في غضون اإلثني عشر شهراً القادمة )خسارة االئتمان المتوقعة لمدة  

متوقعة على مدى ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي، يتوجب تكوين مخصص خسائر لخسائر االئتمان ال

 العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التعثر )خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة(. 

 

بالنسبة للذمم التجارية المدينة، تقوم المجموعة بتطبيق نهج مبسط الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة. لذلك، ال تقوم المجموعة   

مخاطر االئتمان، ولكن بدالً من ذلك تقوم بإدراج مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على    بتتبع التغيرات في

مدى العمر المتوقع لألداة في تاريخ كل تقارير مالية. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة للمخصصات تعتمد على خبرتها في خسائر 

 لمستقبلية اآلجلة الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.االئتمان التاريخية، والتي تم تعديلها للعوامل ا

 

يوماً. ومع ذلك، في بعض الحاالت، قد    90تعتبر المجموعة أن أصل مالي في حالة تعثر عندما تكون مدفوعاته التعاقدية متأخرة   

أو الخارجية إلى أنه من غير المحتمل تعتبر المجموعة أيضاً أن األصل المالي يكون في حالة تعثر عندما تشير المعلومات الداخلية  

أن تستلم المجموعة المبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل قبل أخذ أية تحسينات ائتمانية محتفظ بها لدى المجموعة في االعتبار. يتم 

 شطب أصل مالي عندما ال يكون هناك توقع معقول السترداد التدفقات النقدية التعاقدية. 

 

 المطلوبات المالية 

 التصنيف كدين أو حقوق ملكية 

 يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاً لجوهر الترتيب التعاقدي.  

 

ال  التعاقدية  االتفاقيات  لجوهر  وفقاً  المجموعة  قبل  من  الصادرة  الملكية  حقوق  وأدوات  المالية  المطلوبات  تصنيف  مبرمة يتم 

 وتعريفات االلتزام المالي وأداة حقوق الملكية.

  



 مول( ذ.م.م ياسمركز برجيل الطبي )
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 2020ديسمبر  31في 

20 

 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.7

 

 المطلوبات المالية )تتمة( 

 اإلدراج المبدئي والقياس  

 وكقروض المالية، عند اإلدراج المبدئي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،    يتم تصنيف المطلوبات 

 وسلفيات، وذمم دائنة، أو كمشتقات مخصصة كأدوات حماية ضمن حماية فعّالة، كما هو مناسب.  

 

لسلفيات والذمم الدائنة، بصافي تكاليف المعامالت  المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض وا  المطلوباتيتم إدراج كافة   

 المتعلقة مباشرةً بها. 

 

والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة والتزام عقد  تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة جزء محدد من الذمم الدائنة والمستحقات   

 اإليجار.

 

 خسائرمطلوبات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ال 

للمتاجرة   بها  المحتفظ  المالية  المطلوبات  الخسائر  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المصنفة  المالية  المطلوبات  تتضمن 

والمطلوبات المالية المصنفة عند اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتم تصنيف المطلوبات المالية 

جرة في حال تم تكبدها لغرض إعادة الشراء في األجل القريب. تتضمن هذه الفئة أيضاً األدوات المالية المشتقة  كمحتفظ بها للمتا

المبرمة من قبل المجموعة وغير المصنفة كأدوات حماية في عالقات الحماية كما هو موضح في المعيار الدولي إلعداد التقارير 

 منفصلة أيضاً كمحتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات حماية فعالة. ة ال. يتم تصنيف المشتقات الضمني9المالية رقم 

 

 الذمم الدائنة والمستحقات 

يتم إدراج المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع والخدمات المستلمة سواء تم أو لم يتم إصدار فواتير لها من   

 قبل المورد. 

 

 المالية مقاصة األدوات  

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي القيمة في بيان المركز المالي المجمع في حال وجود حق   

قانوني حالي قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المدرجة والنية في التسوية على أساس الصافي، أو لتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات 

 تتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في بيان الدخل الشامل عندما تعكس جوهر المعاملة أو حدث آخر.  في نفس الوقت.

 

 التصنيف المتداول مقابل التصنيف غير المتداول 

تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي المجمع بناًء على التصنيف المتداول/ غير المتداول. يتم   

 تصنيف األصل كمتداول عند:  

 

 أو النية في بيعه أو استخدامه ضمن نطاق الدورة التشغيلية االعتيادية؛توقع تحقيقه  •

 المتاجرة؛ االحتفاظ به بهدف رئيسي وهو  •

 توقع تحقيقه خالل فترة اثني عشر شهراً بعد تاريخ إعداد التقارير المالية؛ أو   •

النقد أو ما يعادله إال في حالة أنه مقيد لتبادله او استخدامه لتسوية االلتزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل بعد فترة التقارير  •

 المالية. 

 

 جودات غير متداولة.  يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كمو 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.7

 

 التصنيف المتداول مقابل التصنيف غير المتداول )تتمة( 

 يتم تصنيف االلتزام كمتداول عند: 

 

 توقع تسويته ضمن نطاق الدورة التشغيلية االعتيادية؛ •

 االحتفاظ به بهدف رئيسي وهو المتاجرة؛  •

 تسويته خالل فترة اثني عشر شهراً بعد فترة التقارير المالية؛ أو وجوب  •

 وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل بعد فترة التقارير المالية.   عدم •

 

 األخرى كمطلوبات غير متداولة.   المطلوباتتقوم الشركة بتصنيف جميع  

 

 

 اإليرادات  3

 

 2020 2019 
 درهم  درهم 
   

 5.778.818 2.806.724 اإليرادات من الخدمات الطبية
   

 

 

 نوع اإليرادات  3.1

 

 فيما يلي تحليل اإليرادات: 

 

 2020 2019 
 درهم  درهم 
   

 3.680.637 1.861.094 إيرادات العيادة 
 2.098.181 945.630 الصيدليةمبيعات 

   
 2.806.724 5.778.818 
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 اإليرادات )تتمة(  3

 

 توقيت إدراج اإليرادات  3.2

 

 2020 2019 
 درهم  درهم 
   

 3.680.637 1.861.094 الخدمات المحولة في نقطة زمنية
 2.098.181 945.630 البضائع المحولة في نقطة زمنية

   
 2.806.724 5.778.818 
   

 

في الشرق األوسط، يتضمن إجراء األعمال االعتيادية المرتبط بالمعامالت مع المؤمن عليهم مبلغ المطالبات غير المسموح به   

وبالتالي، توافق  والذي لم يتم دفعه من قبل المؤمن عليه. ترجع هذه المطالبات المرفوضة للعديد من األسباب التقنية أو الطبية.  

المجموعة وتتوقع أن يكون مبلغ االعتبار أقل من المبلغ المقيد في الفاتورة األصلية. تشكل هذه المشطوبات اعتبار متغير بموجب  

. يتم إدراج االعتبار المتغير كإيرادات بالمدى المحتمل أن عكس اإليرادات لن  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

، يتم إدراج هذه المطالبات المرفوضة كجزء من  15بصورة كبيرة. بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    يحدث

 اإليرادات )تقليل اإليرادات المدرجة(.

 

 األسواق الجغرافية 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة.  منجميع اإليرادات يتم توليد  

 

 

 الخسارة للسنة 4

 

 2020 2019 
 درهم  درهم 
   

 3.205.647 2.418.608 ( 6تكاليف الموظفين )إيضاح 
   

 1.573.868 824.973 (5المخزون المستهلك )إيضاح 
   

 

 

 المخزون المستهلك  5

 

 2020 2019 
 درهم  درهم 
   

 507.825 709.744 يناير  1المخزون في  
 74.098 114.151 مشتريات المستلزمات الطبية 
 1.606.002 511.171 مشتريات األدوية والصيدلية 

 95.687 37.346 مشتريات مستلزمات المعمل والمستلزمات األخرى
 ( 709.744) ( 547.439) ديسمبر  31ناقصاً: المخزون في 

   
 1.573.868 824.973 المخزون المستهلك 
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 رواتب ومكافآت األطباء والموظفين اآلخرين  6

 

 2020 2019 
 درهم  درهم 
   

 3.017.190 2.251.078 رواتب األطباء والموظفين اآلخرين
 188.457 167.530 مكافآت الموظفين اآلخرين 

   
 2.418.608 3.205.647 
   

 

 

 مصاريف أخرى  7

 

 2020 2019 
 درهم  درهم 
   

 228.813 157.360 مصاريف المنافع 
 161.737 79.081 ( 11المتوقعة )إيضاح مخصص خسائر االئتمان 
 115.063 103.296 مصاريف الرعاية المنزلية 

 137.446 468.125 مصاريف التسويق 
 179.105 129.778 اإلصالح والصيانة 

 131.956 137.491 الرسوم القانونية والمهنية
 15.615 6.996 الرسوم البنكية

 104.423 57.599 التأمين
 397.862 367.774 متنوعةمصاريف 

   
 1.507.500 1.472.020 
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 الممتلكات والمعدات 8

 

 
تحسينات على 

 المأجور 
المعدات الطبية 

 والمعدات األخرى 

معدات الحاسب  
اآللي والمعدات  

 اإلجمالي  األثاث والتركيبات المكتبية 
 درهم درهم درهم درهم درهم 
      

2020      

      التكلفة: 

 13.182.493 553.486 548.197 6.690.454 5.390.356 2020يناير  1في   

 15.610 5.000 3.515 7.095 - إضافات  
      

 13.198.103 558.486 551.712 6.697.549 5.390.356 2020ديسمبر  31في   
      

      االستهالك: 

 9.124.960 502.259 516.502 3.105.298 5.000.901 2020يناير  1في   

 1.396.430 30.965 29.797 957.309 378.359 المحمل للسنة  
      

 10.521.390 533.224 546.299 4.062.607 5.379.260 2020ديسمبر  31في 
      

      صافي القيمة الدفترية

 2.676.713 25.262 5.413 2.634.942 11.096 2020ديسمبر  31في   
      

      

2019      

      التكلفة: 

 13.173.608 553.486 545.747 6.684.019 5.390.356 2019يناير  1في   

 8.885 - 2.450 6.435 - إضافات  
      

 13.182.493 553.486 548.197 6.690.454 5.390.356 2019ديسمبر  31في   
      

      اإلطفاء: 

 6.546.467 363.887 379.742 2.149.526 3.653.312 2019يناير  1في   

 2.578.493 138.372 136.760 955.772 1.347.589 المحمل للسنة 
      

 9.124.960 502.259 516.502 3.105.298 5.000.901 2019ديسمبر  31في 
      

      صافي القيمة المحملة 

 4.057.533 51.227 31.695 3.585.156 389.455 2019ديسمبر  31في   
      

 

، قرر المساهمون إيقاف العمليات، وبالتالي تم عرض الموجودات غير الملموسة كجزء من الموجودات 2.2كما ورد في إيضاح   

 طرف ذو عالقة عقب نهاية السنة. المتداولة، ولدى اإلدارة خطة لتحويل هذه الموجودات بالقيمة الدفترية إلى 
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 األصل غير الملموس  9

 

 درهم 
  

2020  
  التكلفة: 

 284.965 2020يناير  1في   
 44.281 إضافات   
  
 329.246 2020ديسمبر  31في   
  

  اإلطفاء: 
 114.881 2020يناير  1في   
 76.788 المحمل للسنة   
  
 191.669 2020ديسمبر  31في   
  

  صافي القيمة الدفترية: 
 137.577 2020ديسمبر  31في   
  

  
2019  
  التكلفة: 

 174.505 2019يناير  1في   
 110.460 إضافات   
  
 284.965 2019ديسمبر  31في   
  

  اإلطفاء: 
 52.719 2019يناير  1في   
 62.162 المحمل للسنة   
  
 114.881 2019ديسمبر  31في   
  

  صافي القيمة الدفترية 
 170.084 2019ديسمبر  31في   
  

 

، قرر المساهمون إيقاف العمليات، وبالتالي تم عرض الموجودات غير الملموسة كجزء من الموجودات 2.2كما ورد في إيضاح  

 بالقيمة الدفترية إلى طرف ذو عالقة عقب نهاية السنة. المتداولة، ولدى اإلدارة خطة لتحويل هذه الموجودات 
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 أصل حق االستخدام والتزام عقد اإليجار 10

 

 إن الحركة في أصل حق االستخدام هي كما يلي:  

 

 2020 2019 
 درهم  درهم 
   

 - 8.330.085 يناير 1كما في 
 9.844.269 - 16المالية رقم المدرج عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 

 (1.514.184) ( 333.435) مصاريف االستهالك 
 - ( 7.913.291) تعديل* 

   
 8.330.085 83.359 ديسمبر 31في 

   

 

 وبالتالي، يمثل المبلغ اإلضافي تعديل.  2021مارس  31*قامت المجموعة بإنهاء عقد إيجار بتاريخ  

 

 بيان المركز المالي المجمع كما يلي:تم عرض مطلوبات عقود اإليجار في  

 

 2020 2019 
 درهم  درهم 
   

 7.507.376 - المطلوبات غير المتداولة 
 1.482.602 177.455 المطلوبات المتداولة 

   
 8.989.978 177.455 ديسمبر 31في 

   

 

 إن الحركة في مطلوبات عقود اإليجار هي كما يلي: 

 

 2020 2019 
 درهم  درهم 
   

 - 8.989.978 يناير 1كما في 
 10.352.800 - 16المدرج عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 (1.768.275) ( 914.625) المدفوعات خالل السنة 
 405.453 15.393 مصاريف الزيادة للسنة 

 - ( 7.913.291) تعديل* 
   

 8.989.978 177.455 ديسمبر 31في 
   

 

 وبالتالي، يمثل المبلغ اإلضافي تعديل.  2021مارس  31*قامت المجموعة بإنهاء عقد إيجار بتاريخ  
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 أصل حق االستخدام والتزام عقد اإليجار )تتمة( 10

 

 فيما يلي المبالغ المدرجة في بيان الدخل الشامل المجمع: 

 

 2020 2019 
 درهم  درهم 
   

 1.514.184 333.435 االستخداممصاريف استهالكك أصل حق 
 405.453 15.393 مصاريف الزيادة في مطلوبات عقود اإليجار

   
 348.828 1.919.637 
   

 

 

 الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدما   11

 

 2020 2019 
 درهم  درهم 
   

 1.785.080 1.218.010 الذمم التجارية المدينة، إجمالي 
 ( 505.961) ( 585.042) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

   
 1.279.119 632.968 الذمم التجارية المدينة، صافي خسائر االئتمان المتوقعة 

 2.000 2.000 الودائع
 137.458 7.398 الذمم المدينة األخرى 

   
 642.366 1.418.577 
   

 

 درهم(.   344.224:  2019درهم ) 585.042، بلغ مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 2020ديسمبر  31في  

 

 إن الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة هي كما يلي:  

 

 2020 2019 
 درهم  درهم 
   

 344.224 505.961 يناير  1في 
 210.000 79.081 (  7المحمل للسنة )إيضاح 

المطالبات غير المسموح بها المدرجة كديون معدومة المعاد تصنيفها إلى  
إعادة   1إجمالي الدائنين )المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 ( 48.263) - تصنيف*( 
   

 505.961 585.042 ديسمبر 31في 
   

 

 الديون المشكوك في تحصيلها للذمم المدينة.*تمثل إعادة التصنيف تعديل رفض مقيد عن طريق الخطأ تحت مخصص  
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 الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدما  )تتمة(  11

 

 ديسمبر، بلغت أعمار الذمم التجارية المدينة غير منخفضة القيمة كما يلي:  31كما في  

 
 

 اإلجمالي 
غير مستحق الدفع  

 وغير منخفض

 مستحق الدفع ولكن غير منخفض

 يوم  180أكثر من  يوم  180-91 يوم  90-61 يوم  31-60 
 درهم درهم درهم درهم درهم درهم 
       

2020       

 معدل خسارة االئتمان

 % 58 % 0 % 0 % 0 % 0  المتوسط المتوقع   

 إجمالي القيمة الدفترية

 1.002.779 64.686 12.279 36.330 101.936 1.218.010 التقديرية عند العجز   

 ( 585.042) - - - - ( 585.042) االئتمان المتوقعةخسائر 
       

 632.968 101.936 36.330 12.279 64.686 417.737 
       

       

2019       

 معدل خسارة االئتمان

 % 81 % 5 % 0 % 0 % 0  المتوسط المتوقع   

 إجمالي القيمة الدفترية

 637.045 44.136 51.312 109.621 942.966 1.785.080 التقديرية عند العجز   

 ( 503.754) ( 2.207) - - - ( 505.961) خسائر االئتمان المتوقعة
       

 1.279.119 942.966 109.621 51.312 41.929 133.291 
       

 

من المتوقع استرداد الذمم المدينة غير منخفضة القيمة بالكامل بناًء على التجربة السابقة. ليس من عادة المجموعة الحصول على   

 ضمان مقابل الذمم المدينة، وبالتالي، فإن غالبيتها غير مضمونة. 

 

 

 األرصدة البنكية والنقد  12

 

 النقدية المجمع من التالي:  يتكون النقد وما يعادله المدرج في بيان التدفقات 

 

 2020 2019 
 درهم  درهم 
   

 205.939 254.412 األرصدة البنكية
 8.710 8.278 النقد في الصندوق

   
 262.690 214.649 
   

 

 

  



  ل) ذ.م.ممو ياسمركز برجيل الطبي (
 

  إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

٢٩  

  
  

  رأس المال  ١٣
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  درهم   درهم  
      

      المصدر والمدفوع بالكامل: 
  ٣٠٠٫٠٠٠  ٣٠٠٫٠٠٠  
      
  ٣٠٠٫٠٠٠  ٣٠٠٫٠٠٠  
      

  
  

  االحتياطي النظامي   ١٤
  

من أرباح السنة إلى احتياطي   ٪ ١٠، والنظام األساسي، يجب تحويل  ٢٠١٥) لسنة  ٢بحسب متطلبات القانوني االتحادي رقم (
النظامي. إن االحتياطي غير نظامي. خالل السنة، تكبد المركز والصيدلية خسائر، لذلك لم يتم إجراء تحويالت إلى االحتياطي  

  متاح للتوزيع إلى المساهمين.
  
  

  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   ١٥
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  درهم   درهم  
      

  ١٧٢٫٥٦٤  ١٧٤٫٧٣٠  يناير ١في 
  ٣٧٫٩٨٢  ٢٦٫٣٨١  المخصص خالل السنة 

  ) ٣٥٫٨١٦(  ) ٣٥٫٥٩٥(  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة 
      

  ١٧٤٫٧٣٠  ١٦٥٫٥١٦  ديسمبر  ٣١في 
      

  
، قرر المساهمون إيقاف العمليات، وبالتالي تم عرض مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كجزء ٢٫٢كما ورد في إيضاح  

  نهاية السنة.  بعدمن المطلوبات المتداولة، ولدى اإلدارة خطة لتحويلها بالقيمة الدفترية إلى طرف ذو عالقة 
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 الذمم الدائنة والمستحقات 16

 

 2020 2019 
 درهم  درهم 
   

 6.611.991 6.637.543 الذمم التجارية الدائنة
 90.335 278.184 المصاريف المستحقة 

 384.539 386.415 الذمم الدائنة 
   
 7.302.142 7.086.865 
   

 

 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة 17

 

اإلدارة   وموظفين  المساهمين  العالقة  ذات  األطراف  المجموعة، تمثل  مع  تعمل  التي  اإلدارة  وشركات  للمجموعة،  الرئيسيين 

والشركات المسيطرة، والشركات ذات السيطرة المشتركة التي يمارس عليها هؤالء األطراف نفوذاً جوهرياً. يتم اعتماد سياسات 

 وشروط التسعير لهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. 

 

 إن األرصدة لدى األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي المجمع هي كما يلي:  

 

 2020 2019 
 درهم  درهم 
   

   المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 
 417.429 385.959 تي دي سي   – مركز تجميل الطبي الكرامة   
 250.000 250.000 برجيل لخدمات الرعاية المنزلية، أبوظبي  
 14.699 33.552 صيدلية برجيل ذ.م.م   
 - 262 مركز برجيل الطبي براري ذ.م.م   
 - 564 مستشفى أل أل أتش مصفح ذ.م.م  
 - 740 مستشفى أل أل أتش مصفح ذ.م.م  
 - 7.770 مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد ذ.م.م   
 - 13.757 ذ.م.م، العين   24x7مستشفى ميدور الدولي   
 - 573.490 مدينة برجيل الطبية ذ.م.م   
   
 1.266.094 682.128 
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 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة )تتمة( 17

 

 2020 2019 
 درهم  درهم 
   

   المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
 11.377.169 13.333.044 مستشفى برجيل للرعاية الصحية ذ.م.م   
 5.923.613 6.123.637 في بي للرعاية الصحية ذ.م.م   
 1.975.627 2.012.513 ذ.م.م – 24x7مستشفى ميدور   
 2.204.283 1.757.305 مركز برجيل الطبي، أبوظبي  
 1.131.520 1.511.230 مخزون في بي أس لألدوية ذ.م.م، أبوظبي  

 123.298 88.104 مركز برجيل الطبي الشامخة ذ.م.م   
 508.952 507.412 مستشفى أل أل أتش ذ.م.م   
 551.920 907.068 مركز برجيل الطبي الزينة ذ.م.م  
 22.163 2.481 كيتا للتموين ذ.م.م  
 40.054 54.224 مركز المارينا للفحص الصحي المبكر ذ.م.م   
 6.350 - مستشفى أل أل أتش مصفح ذ.م.م  
 16.238 37.867 مكتب إدارة دورة اإليرادات والمطالبات ذ.م.م    
 36.868 90.307 آي ميد سوليوشنز ذ.م.م أ.ع.م   
 9.700 6.800 مركز أل أل أتش الطبي للتدريب والخدمات ذ.م.م   
 - 6.350 1الفرع  – مستشفى اليف كير ذ.م.م   
 - 6.737 مخزن اليف الين لألدوية ذ.م.م  
 2.143 2.143 زيفا وايبز ش.م.ح   
   
 26.447.222 23.929.898 
   

 

 

 

 2020 2019 
 درهم  درهم 
   

 1.367.137 642.434 مشتريات 
   

 207.246 130.664 مستهلكات  
   

 3.011.449 2.168.172 رواتب 
   

 11.427 21.712 
   

 

 موظفين اإلدارة الرئيسيين  

 : ال شيء(.2019)خالل السنة عويض ت إن المساهم هو موظف إدارة رئيسي خالل السنة ولم يسحب أي  
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 إدارة المخاطر  18

 

 مخاطر االئتمان  

تتاجر المجموعة فقط مع أطراف ثالثة ذات جدارة ائتمانية معترف بها. تتم مراقبة أرصدة الذمم المدينة على أساس مستمر، مع   

نتيجة أن تعرض المجموعة لخسائر االئتمان غير جوهري. إن أقصى تعرض هو القيمة الدفترية كما تم اإلفصاح عنه في إيضاح 

(.  %89:  2019)  2020ديسمبر    31من الذمم المدينة القائمة في    %85ر خمس عمالء للمجموعة يمثل حوالي  . إن حساب أكب11

( يوماً  هو  المدينة  التجارية  للذمم  االئتمان  فترة  متوسط  الدفترية    120:  2019أن  للقيم  محدودة  االئتمان  مخاطر  إن  يوماً(. 

 للموجودات المالية في بيان المركز المالي المجمع.

 

 مخاطر العمالت األجنبية 

النقدي   بالتدفق  المعامالت  مخاطر  تتعلق  المجمع.  المالي  المركز  بيان  معامالت مخاطر  من  األجنبية  العمالت  تتكون مخاطر 

للمجموعة المتأثر عكسياُ بالتغير في معدالت صرف العمالت األجنبية مقابل الدرهم اإلماراتي. تتعلق مخاطر بيان المركز المالي  

مع بمخاطر الموجودات والمطلوبات النقدية للمجموعة في العمالت األجنبية التي تستحوذ أدنى أو أعلى قيمة، عند تحويلها المج

 إلى الدرهم اإلماراتي كنتيجة لتحركات العمالت األجنبية.

 

والموجودات    المجموعة  معامالت  من  أن جزء جوهري  بسبب  محدودة  االئتمان  بالدرهم إن مخاطر  هي  النقدية  والمطلوبات 

اإلماراتي والدوالر األمريكي. وحيث أن الدرهم اإلماراتي مرتبط بالدوالر األمريكي، ال تمثل األرصدة بالدوالر األمريكي مخاطر  

 عمالت أجنبية.

 

 مخاطر السيولة  

 متعلقة بمطلوباتها المالية في تاريخ االستحقاق.تشير مخاطر السيولة إلى مخاطر أن الشركة ستواجه صعوبة في الوفاء بالتزاماتها ال 

 

تدير المجموعة مخاطر السيولة من خالل إطار إدارة المخاطر للتمويل قصير ومتوسط وطويل األجل للمجموعة ومتطلبات إدارة   

ت العالقة للوفاء  السيولة من خالل احتياطات مالئمة، ونقد وما يعادله كافي لضمان إتاحة األموال من العمليات واألطراف ذا

 بالتزاماتها للمطلوبات في مواعيد استحقاقها.
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 إدارة المخاطر )تتمة(  18

 

 مخاطر السيولة )تتمة(  

يوضح الجدول أدناه االستحقاق التقاعدي المتبقي للمجموعة لمطلوباتها المالية بناًء على الفترة المتبقية في نهاية فترة التقارير  

تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن المبالغ المفصح عنها في الجدول أدناه هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة.  المالية إلى  

شهراً والتي تساوي األرصدة الدفترية نسبة لتأثير الخصم هي غير جوهرية. يعتمد االستحقاق    12إن األرصدة المستحقة خالل  

 يه الدفع من المجموعة. التعاقدي على أقرب تاريخ الذي يطلب ف

 
 اإلجمالي  سنوات  5إلى  1 شهر 12إلى  3 أشهر  3أقل من  
 درهم  درهم  درهم  درهم  
     

2020     

 7.302.142 - - 7.302.142 الذمم الدائنة والمستحقات 

 177.455 - - 177.455 مطلوبات عقود اإليجار 

 26.447.222 - 26.447.222 - المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة 
     

 33.926.819 - 26.447.222 7.479.597 اإلجمالي 
     

     

2019     

 7.086.865 - 6.702.326 384.539 الذمم الدائنة والمستحقات 

 10.060.875 8.231.625 1.829.250 - مطلوبات عقود اإليجار 

 23.929.898 - 23.929.898 - المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة 
     

 41.077.638 8.231.625 32.461.474 384.539 اإلجمالي 
     

 

 إدارة رأس المال 

إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة هو ضمان حفاظها على معدالت رأسمالية صحية من أجل دعم أعمالها وزيادة  

 قيمة المساهمين.

 

تدير المجموعة هيكلها الرأسمالي وتقوم بإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في ظروف األعمال. لم يتم إجراء تغيرات  

 .  2019ديسمبر   31و 2020ديسمبر   31في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنتين المنتهيتين في 

 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  19

 

 وات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتكون األد 

 

تتكون الموجودات المالية من األرصدة البنكية والنقد والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة والذمم التجارية الدائنة والذمم   

 والمبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة. المدينة األخرى. تتكون المطلوبات المالية من الذمم التجارية الدائنة 

 

 ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية بشكل مادي عن قيمها الدفترية. 

 


