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 وعضو غیر شریك السعودیة العربیة المملكة في مسجلة مھنیة شركة وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، الفوزان جي ام بي كي

 سویسریة. جمیع الحقوق محفوظة. تعاونیة شركة العالمیة، جي ام بي كي ل والتابعة المستقلة جي ام بي كي شركات شبكة في

 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل
 للسادة مساھمي شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 

   الرأي

المالیة الموحدة لشركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة ("الشركة") والشركة التابعة لھا ("المجموعة")، لقد راجعنا القوائم 
ربح أو الخسارة والدخل م، والقوائم الموحدة لل۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات المرفقة مع التغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة وخر الشامل اآل
 القوائم المالیة الموحدة، المكونة من ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى.

لموحد اوفي رأینا، إن القوائم المالیة الموحدة المرفقة تُعرض بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي 
م، وأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للمجموعة كما في 

 ً األخرى المعتمدة من  واإلصدارات والمعاییر السعودیة، العربیة في المملكة المعتمدة المالي للتقریر الدولیة للمعاییر وفقا
 القانونیین. سبینللمحا السعودیة الھیئة

 أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر 
تم توضیحھا في قسم "مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة" في تقریرنا ھذا. ونحن مستقلون 
عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة 

بمسؤولیاتنا األخالقیة االخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة  الموحدة، وقد التزمنا
 رأینا. إلبداءومناسبة لتوفیر أساس 

 األمور الرئیسیة للمراجعة

أھمیة عند مراجعتنا للقوائم  األكثر، بحسب حكمنا المھني، اعتبرناھااألمور الرئیسیة للمراجعة ھي تلك األمور التي 
كوین رأینا تككل، وعند الموحدة المالیة الموحدة للسنة الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة 

 فیھا، ولم نقدم رأیاً منفصالً في تلك األمور.
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل
 للسادة مساھمي شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة (تابع)

 العمالء" "اإلیراد من العقود مع ۱٥إثبات اإلیرادات وتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

(أ) لالطالع على السیاسة المحاسبیة المتعلقة بإثبات اإلیرادات وتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  ۳راجع اإلیضاح 
 لإلفصاح عن اإلیرادات حسب القطاعات. ٥واإلیضاح  ۱٥

 كیفیة معالجة األمر الرئیسي في مراجعتنا أمر رئیسي للمراجعة

م، أثبتت ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
ملیون لایر  ۱٬۳۹۰٫٦۹المجموعة إجمالي إیرادات بلغ 

 ملیون لایر سعودي). ۱٬٤٦۲٫۳۹م: ۲۰۱۷سعودي (
 

تمثل اإلیرادات الخدمات الطبیة المقدمة للمرضى الداخلیین 
ومرضى العیادات الخارجیة، وصیدلیة التجزئة، وبیع 

دمات المساعدة. اآلالت واألدوات الطبیة واإلیرادات من الخ
تقوم المجموعة بإثبات اإلیرادات عند أداء الخدمة الطبیة 
والتجاریة ویتم قیاسھا بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو 
المستحق بعد السماح بتخفیض الخصومات التجاریة 
والمطالبات المرفوضة من شركات التأمین للمرضى 

 والعمالء.
 

الدولي للتقریر المالي اختارت المجموعة وطبقت المعیار 
بأثر رجعي على آخر فترة مقارنة معروضة في القوائم  ۱٥

المالیة. وھي تنطبق على جمیع اإلیرادات الناشئة عن العقود 
مع العمالء، ما لم تكن تكون تلك العقود في نطاق المعاییر 
األخرى. یحدد المعیار الجدید نموذًجا من خمس خطوات 

لناشئة من العقود مع العمالء. للمحاسبة عن اإلیرادات ا
، یتم إثبات ۱٥بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 

اإلیرادات بالمبلغ الذي یعكس القیمة التي تتوقع المنشأة 
الحصول علیھا مقابل تحویل البضائع أو تقدیم الخدمات 

 للعمیل.
 

یعتبر إثبات اإلیرادات وتنفیذ المعیار الدولي للتقریر المالي 
األمور الرئیسة للمراجعة حیث أن ھناك خطر یتمثل  من ۱٥

في إمكانیة تحریف اإلیرادات بسبب تخطي اإلدارة 
للضوابط والحكم الذي ینطوي علیھ تقدیر المخصص 
الخاص بالمطالبات المرفوضة وكذلك توقیت ومبلغ 
اإلیرادات المثبتة في فترة مالیة یمكن أن یكون لھما تأثیر 

 لي.مادي على األداء الما

 لقد قمنا بتنفیذ اإلجراءات التالیة:
 
تقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المتعلقة  -

اإلیرادات الخاصة بالمجموعة من خالل ب باإلعتراف
 األخذ باالعتبار متطلبات معاییر المحاسبة ذات الصلة؛

تقییم التصمیم والتنفیذ واختبار مدى فاعلیة الضوابط   -
في ذلك الضوابط الرقابیة الرقابیة للمجموعة، بما 

ً لسیاسة  لمكافحة الغش عند إثبات اإلیرادات وفقا
 المجموعة؛

إجراء اختبار للتفاصیل وفحص الفواتیر على أساس  -
 العینة للتأكد من تسجیلھا بشكل صحیح.

تنفیذ إجراءات تحلیلیة مفصلة لفھم أن أسباب التباین في   -
ساس منطقي. اإلیرادات مقارنة بالسنة السابقة كان لھا أ

كما أجرینا مراجعة تحلیلیة لإلیرادات بناًء على اتجاھات 
 المبیعات الشھریة وھوامش الربح.

تقییم تصمیم وتنفیذ العملیة التي وضعتھا المجموعة فیما  -
 یتعلق بتقدیرات وتوقعات معدالت الرفض.

إجراء مراجعة بأثر رجعي للمطالبات الفعلیة التاریخیة  -
إجمالي المطالبات األصلیة على التي تم تسویتھا في 

أساس عینة. توفر ھذه التجربة السابقة معدل رفض سیتم 
تطبیقھ على اإلیرادات الحالیة مما یتیح مقارنة باإلیرادات 
المعترف بھا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. لقد 
استخدمنا فھمنا لممارسات العمالء الحالیة ومراجعتنا 

في رفض المطالبات لتقییم مدى لالتجاھات التاریخیة 
 مالءمة استخدام الخبرة السابقة كأساس للتنبؤ.

ومن خالل الحصول على نتائج بطریقة العینة، تسویات  -
مطالبات العمالء المتفق علیھا بین المجموعة ومختلف 

قد تم  األوضاعالعمالء وتم تقییم ما إذا كانت أحدث 
 استخدامھا من قبل المجموعة في تقدیر معدالت الرفض.

كذلك قمنا بالنظر في مدى كفایة اإلفصاحات ذات الصلة  -
 في القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل
 للسادة مساھمي شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة (تابع)

 "األدوات المالیة" ۹للتقریر المالي تطبیق المعیار الدولي 

"األدوات المالیة" واإلیضاح  ۹(ب) للسیاسة المحاسبیة المتعلق بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  ۳راجع اإلیضاح 
 بخصوص اإلفصاح عن الذمم المدینة. ۹

 كیفیة معالجة األمر الرئیسي في مراجعتنا أمر رئیسي للمراجعة

 ۹تبنت المجموعة وطبقت المعیار الدولي للتقریر المالي 
"األدوات المالیة" بأثر رجعي وبالتالي قامت بتعدیل 

 االفتتاحیة. المبقاةاألرباح 
 

تصنیف وقیاس  ۹یعالج المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
واستبعاد الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویقدم 

تحوط ونموذجاً جدیداً لالنخفاض قواعد جدیدة لمحاسبة ال
في قیمة الموجودات المالیة. قررت اإلدارة أن أھم تأثیر 
للمعیار الجدید على القوائم المالیة للمجموعة یتعلق بحساب 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدینة.
 

م، بلغت القیمة الدفتریة للذمم ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
م: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ۱٬۱٦۲٫٤٥المدینة 

ملیون لایر سعودي) وبلغ مخصص الخسائر  ۱٬۱۳٤٫۲۱
ملیون لایر  ۱۸۹٫٦۷االئتمانیة المتوقعة لھذا الرصید 

 ملیون لایر سعودي). ۲٥٤٫۸٦م: ۲۰۱۷سعودي (
 

تقوم المجموعة بتاریخ كل تقریر مالي بتقییم ما إذا كانت 
الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة قد انخفضت 
قیمتھا االئتمانیة. طبقت إدارة المجموعة نموذج الخسارة 
االئتمانیة المتوقعة المبسط لتحدید مخصص االنخفاض في 

ة مانیقیمة الذمم المدینة. یتضمن نموذج الخسائر االئت
المتوقعة استخدام االفتراضات المختلفة، بما في ذلك 
عوامل االقتصاد الكلي ودراسة االتجاھات التاریخیة 

 .ةللمجموع الذمم المدینة بالخبرة في تحصیلالمتعلقة 
 

لقد اعتبرنا ھذا أمًرا رئیسیًا للمراجعة بسبب األحكام 
 ةوالتقدیرات المتعلقة بتطبیق نموذج الخسارة االئتمانی

 المتوقعة الحتساب مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة.

 لقد قمنا بتنفیذ اإلجراءات التالیة:
 
مراجعة تقییم اإلدارة لتأثیر المعیار الدولي للتقریر المالي  -

من حیث تصنیف وقیاس موجوداتھا ومطلوباتھا المالیة،  ۹
وفھم النھج المتبع نحو التنفیذ. لقد نظرنا بشكل خاص في 

ة استنتاج اإلدارة بأن مجال التأثیر الرئیسي كان صالحی
فیما یتعلق بانخفاض قیمة الذمم التجاریة، باستخدام خبرتنا 

 ومعرفتنا بالمنشآت المماثلة.
تقییم تصمیم وتنفیذ الضوابط الخاصة بقیاس وتقدیر خسائر  -

 االئتمان المتوقعة.
مقارنة نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة الذي طورتھ  -

إلدارة مع النموذج المطلوب بموجب المعیار الدولي ا
وفحص معقولیة المنھجیة مقارنة بأفضل  ۹للتقریر المالي 

 الممارسات المقبولة. كما اختبرنا الدقة الحسابیة للنموذج.
اختبار االفتراضات الرئیسیة، مثل تلك المستخدمة لحساب  -

ر تأخاحتماالت التأخر عن السداد والخسارة الالحقة عند ال
عن السداد عن طریق مقارنة البیانات التاریخیة. كذلك 
نظرنا في دمج العوامل المستقبلیة (غالبًا اقتصادیة) لتعكس 
 تأثیر األحداث المستقبلیة على الخسائر االئتمانیة المتوقعة.

 أمور أخرى

من قبل مراجع حسابات آخر، والذي م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱تم مراجعة القوائم المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة 
 .م۲۰۱۸مارس  ۲٦أبدى رأیًا غیر متحفًظا على ھذه القوائم المالیة الموحدة في 
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل
 للسادة مساھمي شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة (تابع)

 األخرى المعلومات

. وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقریر السنوي، األخرى المعلومات عن المسؤولة ھي اإلدارة إن
من المتوقع أن یكون التقریر السنوي متاًحا لنا بعد تاریخ ھذا  ال تتضمن القوائم المالیة الموحدة وتقریرنا عنھا. ھاولكن

 التقریر.
ما یخص بالتأكید  استنتاجات نبدي أي شكل من أشكال والال یغطي رأینا حول القوائم المالیة الموحدة المعلومات األخرى، 

 .ذلك
تاحة، متصبح  قراءة المعلومات األخرى المشار إلیھا أعالهھي مراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة، إن مسؤولیتنا بخصوص 

دة أو المالیة الموح بشكل جوھري مع القوائم غیر متسقة القیام بذلك نأخذ في االعتبار إن كانت المعلومات األخرىعند و
 بشكل جوھري. یظھر بطریقة أخرى أنھا محرفةالتي حصلنا علیھا خالل المراجعة أو رفة مع المع

ً السنوي،  لتقریرقراءتنا ل عند  للمكلفینیتعین علینا إبالغ األمر  فیھ، جوھري تحریف وجودتبین لنا  ، إذاعندما یكون متاحا
 بالحوكمة.

 اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة الموحدةمسؤولیات 

 ً المالي  للتقریر الدولیة للمعاییر إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة الموحدة وعرضھا بصورة عادلة وفقا
القانونیین،  للمحاسبین السعودیة األخرى المعتمدة من الھیئة واإلصدارات والمعاییر السعودیة، العربیة في المملكة المعتمدة

، وھي المسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة ونظام الشركة األساسيواألحكام المعمول بھا في نظام الشركات 
 ضروریة، لتمكینھا من إعداد قوائم مالیة موحدة خالیة من تحریف جوھري، سواًء بسبب غش أو خطأ.

ً لمبدأ وعند إعداد القوائم الما لیة الموحدة، فإن اإلدارة ھي المسؤولة عن تقییم قدرة المجموعة على االستمرار وفقا
االستمراریة، وعن اإلفصاح، بحسب ما ھو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة واستخدام مبدأ االستمراریة 

أو إیقاف عملیاتھا، أو عدم وجود بدیل واقعي  المحاسبة، ما لم تكن ھناك نیة لدى اإلدارة لتصفیة المجموعة كأساس في
 سوى القیام بذلك.

 إن المكلفین بالحوكمة ھم المسؤولون عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في المجموعة.

 مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة الموحدة

كانت القوائم المالیة الموحدة ككل خالیة من تحریف جوھري سواًء تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول عما إذا 
بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقریر مراجع الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، 

ً للمعاییر الدولیة للمراجعة الم یة عتمدة في المملكة العربإال أنھ لیس ضماناً على أن المراجعة التي تم القیام بھا وفقا
السعودیة ستكشف دائماً عن أي تحریف جوھري عندما یكون موجوداً. ویمكن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، 
وتُعَد جوھریة إذا كان یمكن بشكل معقول توقع أنھا ستؤثر بمفردھا أو في مجموعھا على القرارات االقتصادیة التي 

 ھذه القوائم المالیة الموحدة.یتخذھا المستخدمون بناًء على 
وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني 

 ونحافظ على نزعة الشك المھني خالل المراجعة. وعلینا أیضاً:

الموحدة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم تحدید وتقییم مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة  •
لتوفیر أساس إلبداء  وتنفیذ إجراءات مراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة

رأینا. ویعد خطر عدم اكتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد 
 تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلیة. ینطوي على تواطؤ أو

الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مناسبة  •
 للظروف، ولیس بغرض إبداء رأي عن فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة بالمجموعة.













 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

۱۰ 
 

 معلومات عامة .۱
 

تأسست شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة ("الشركة") وشركتھا التابعة (یشار إلیھا بـ "المجموعة") تتكون من 
التابعة في المملكة العربیة السعودیة. كانت الشركة تعمل كشركة مساھمة سعودیة الشركة وفروعھا المختلفة وشركتھا 

 م.۲۰۰٤مایو  ۲٥ھـ، الموافق ۱٤۲٥ربیع الثاني  ٦بتاریخ  ٤۰۳۰۱٤۹٤٦۰مقفلة بموجب سجل تجاري رقم 
 

ال م، حصلت الشركة على موافقة من ھیئة سوق الم۲۰۱٥دیسمبر  ۳۰ھـ، الموافق ۱٤۳۷ربیع األول  ۱۹بتاریخ 
من أسھم الشركة لالكتتاب العام، وقد أدرجت الشركة في سوق األسھم السعودیة (تداول) بتاریخ  ۲۷٫٦۱۲٫۰۰۰لطرح 

 م. وبالتالي، تحولت إلى شركة مساھمة عامة.۲۰۱٦مارس  ۲۹ھـ، الموافق ۱٤۳۷جمادى اآلخرة  ۲۰
 

اكز والمعاھد ومراكز التأھیل الصحي یتمثل نشاط الشركة الرئیسي في إدارة وتشغیل وصیانة المستشفیات والمر
لیھا عالمشاریع الطبیة والعالج الطبیعي ومختبرات التحلیل واألشعة والصیدلیات وشراء األراضي إلقامة علیھا 

 وتأسیس وإدارة وإنشاء وتنظیم المعارض للشركة.
 

لتابعة والتدفقات النقدیة للفروع والشركة اتتضمن القوائم المالیة الموحدة المرفقة موجودات ومطلوبات ونتائج العملیات 
 التالیة:

 
 الموافق تاریخ اإلصدار السجل التجاري اسم الفرع

    
 م۱۹۹۸مایو  ۳۰ ھـ۱٤۱۹صفر  ٥ ٤۰۳۰۱۲٤۱۸۷ جدة -المستشفى السعودي األلماني 
 م۲۰۰۰أكتوبر  ۲۲ ھـ۱٤۲۱رجب  ۲٤ ۱۰۱۰۱٦۲۲٦۹ الریاض -المستشفى السعودي األلماني 
 م۲۰۰۰أبریل  ۳ ھـ۱٤۲۰ذو القعدة  ۲۸ ٥۸٥٥۰۱۹۳٦٤ عسیر -المستشفى السعودي األلماني 
 م۲۰۰۲أغسطس  ٥ ھـ۱٤۲۳صفر  ۱۸ ٤٦٥۰۰۳۲۳۹٦ المدینة -المستشفى السعودي األلماني 

 م۲۰۰۸أغسطس  ٦ ھـ۱٤۲۹شعبان  ٤ ٤۰۳۰۱۸۱۷۱۰ أوالد عبد الجلیل إبراھیم بترجي
 -الدمام  -المستشفى السعودي األلماني 

 م۲۰۱٥مایو  ۷ ھـ۱٤۳٦رجب  ۱۸ ۲۰٥۰۱۰٥۷۱۳ تحت اإلنشاء
 م۲۰۱۷نوفمبر  ۱٥ ھـ۱٤۳۹صفر  ۲٦ ٤۰۳۰۲۹۷٦۸۸ جدة –عیادات بیفرلي 

ت تح -مكة  -المستشفى السعودي األلماني 
 م۲۰۱۸یولیو  ۳ ھـ۱٤۳۹شوال  ۱۹ ٤۰۳۱۲۱٥٥۰۹ اإلنشاء

    
 الشركة استثمار في الشركة التابعة التالیة:یوجد لدى 

 
 الموافق تاریخ اإلصدار السجل التجاري اسم الفرع

    
شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة 

 م۲۰۰۷یولیو  ۱٦ ھـ۱٤۲۸رجب  ۲ ۳۳٥۰۰۱۹۷۳٥ (شركة مساھمة مقفلة)
 

) في شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة، ومع %۳۲٫۳۳م: ۲۰۱۷( %۳۲٫۳۳بالرغم من أن الشركة تمتلك نسبة 
 ، تم توحید شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة كشركة تابعة.الشركةالتي تمارسھا  ن السیطرةفإذلك 

  



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

۱۱ 
 

 أساس اإلعداد .۲
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة )أ(
 

ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة تم إعداد ھذه القوائم  المالیة الموحدة المرفقة للمجموعة وفقا
ذه القوائم ھ العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

دوات المالیة" والمعیار الدولي للتقاریر "األ ۹ة رقم المالیة األولى التي تم تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالی
"االیراد من العقود مع العمالء" والتغیرات الناتجة على السیاسات المحاسبیة الھامة كما ھو مبین  ۱٥المالیة رقم 

 ).۳یضاح (إفي 
 

 العرف المحاسبي / أسس القیاس )۱
 

تحقاق المحاسبي، ومفھوم االستمراریة ووفقًا ألساس التكلفة باستخدام مبدأ االس الموحدة تم إعداد ھذه القوائم المالیة
ً الخطة مطلوبات المنافع المحدودة والتي تقاس بالقیمة العادلة لموجودات التاریخیة، فیما عدا  لقیمة ا منھا مخصوما

 .أ ٤الحالیة لمطلوبات المنافع المحددة كما ھو مبین في ایضاح 
 

 عملة النشاط والعرض )۲
 

 القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي والذي یمثل عملة النشاط للشركة.یتم عرض ھذه 
 

 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة )ب(
 

یتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة من اإلدارة استخدام الحكم والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبیق 
للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. وقد تختلف السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المقرر عنھا 

 النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.
 

 تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إثبات مراجعات التقدیرات بأثر مستقبلي.
 

 األحكام
 

المستخدمة في تطبیق السیاسات المحاسبیة التي لھا أكبر تشتمل اإلیضاحات التالیة على معلومات حول األحكام 
 .۳تأثیر على المبالغ المدرجة في القوائم المالیة الموحدة، متضمنة في اإلیضاح 

  



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

۱۲ 
 

 أسس اإلعداد (تابع) .۲
 

 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة (تابع)(ب)
 

 االفتراضات وتقدیرات عدم التأكد
 

االفتراضات وتقدیرات عدم التأكد التي لھا تأثیر جوھري على المبالغ المدرجة في القوائم فیما یلي معلومات حول 
 المالیة الموحدة:

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  )۱

تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر مالي بمراجعة القیم الدفتریة لموجوداتھا غیر المالیة (بخالف المخزون) لتحدید 
ابل مبلغ القن ھناك أي مؤشر على االنخفاض في القیمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، یتم تقدیر الما إذا كا

 لالسترداد من األصل.
 

ولغرض اختبار االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات معا في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج 
تدفقات نقدیة من االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة للموجودات األخرى أو 

 الوحدات المحققة للنقد. 
 

ل أو الوحدة المولدة للنقد ھي القیمة األكثر استخداما أو قیمتھا العادلة بعد خصم إن القیمة القابلة لالسترداد لألص
تكالیف البیع، أیھما أعلى. یستند تقدیر قیمة االستخدام إلى التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة المخفضة إلى قیمتھا 

اطر لحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخالحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة الذي یعكس تقییمات السوق ا
المحددة لألصل أو وحدة إنتاج النقد. القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استالمھ عند بیع أصل أو دفعھ عند نقل 

 التزام في التعامالت االعتیادیة بین األطراف المشاركة في السوق عند تاریخ القیاس.
 

 إذا زادت القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة تولید ضمن قائمة الربح والخسارة ةیتم إثبات خسارة االنخفاض في القیم
 النقد عن قیمتھ القابلة لالسترداد.

 
یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة فقط للمدى الذي ال یتعدى فیھ المبلغ الدفتري لألصل مبلغھ الدفتري بعد 

 ھا ما لم یتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة.خصم االستھالك أو اإلطفاء التي كان من الممكن تحدید
 

 قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة )۲
إن قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة یعتبر من المجاالت التي 

 المستقبلیة والسلوك االئتماني.تتطلب استخدام نماذج معقدة وافتراضات مھمة بخصوص الظروف االقتصادیة 
 

تقوم المجموعة، بشكل احترازي، بتقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة المرتبطة بموجوداتھا المالیة المدرجة بالتكلفة 
المطفأة. یتم قیاس الخسائر االئتمانیة بالقیمة الحالیة لكل العجز النقدي (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة إلى 

منشأة وفقًا للعقد والتدفقات النقدیة التي یتوقع الصندوق تلقیھا. تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسارة لمثل ھذه ال
 الخسائر في تاریخ كل تقریر مالي. یعكس قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة:

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

۱۳ 
 

 أسس اإلعداد (تابع) .۲
 

 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة (تابع) (ب)
 

 قیاس مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة (تابع) )۲
 قیمة غیر متحیزة ومرجحة االحتمال یتم تحدیدھا من خالل تقییم مجموعة من النتائج المحتملة؛ •
 القیمة الزمنیة للموارد؛ و •
عن األحداث یررالتقمعلومات معقولة وقابلة للدعم متاحة بدون تكلفة أو مجھود ال داعي لھ في تاریخ  •

 الماضیة والظروف الحالیة والتوقعات الخاصة بالظروف االقتصادیة المستقبلیة.
 

 تقوم المجموعة بقیاس مخصصات الخسارة بمبلغ یساوي الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر.
 

 مخصص مخزون متقادم )۳
ومعدل الدوران المتوقع تقوم المجموعة بتحدید المخصص للمخزون المتقادم على أساس الخبرة التاریخیة، 

للمخزون، عمر المخزون، وحالتھ الراھنة، والتوقعات المستقبلیة فیما یتعلق باستھالكھ. إن االفتراضات المستند 
علیھا عند تحدید مخصص تقادم المخزون تتضمن اتجاھات المبیعات المستقبلیة، والمتطلبات المتوقعة للمخزون 

المبیعات والعروض المستقبلیة. إن تقدیر المجموعة لمخصص تقادم المخزون ومكونات المخزون الالزمة لدعم ھذه 
 قد یختلف جوھریاً من فترة إلى أخرى نتیجة للتغیرات في نمط االستھالك ومبیعات المنتجات الصیدالنیة.

 
 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات )٤

والمعدات لغرض احتساب االستھالك. ویتم تحدید ھذا تقوم اإلدارة بتحدید األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات 
التقدیر بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القیمة المتبقیة 

ف عن لواألعمار اإلنتاجیة سنویا، ویتم تعدیل االستھالك في المستقبل متى ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجیة تخت
 التقدیرات السابقة.

 
 التزام خطة المنافع المحددة –منافع الموظفین  )٥

حول ھذه القوائم المالیة الموحدة لتقییم  ۱۸تم تطبیق بعض االفتراضات اإلكتواریة كما ھو مبین في اإلیضاح 
ؤثر على القادمة قد ی القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة. إن أي تغییرات في تلك االفتراضات خالل السنوات

 أرباح وخسائر تلك السنوات.
 

 االستمراریة )٦
أجرت إدارة المجموعة تقییًما لقدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة، ولدیھا قناعة أن لدى المجموعة الموارد 

قدرة  یة فيالكافیة الستمرار أعمالھ في المستقبل القریب. إضافة لذلك، فإن اإلدارة لیس لدیھا أي شكوك جوھر
 الشركة على االستمراریة. لذلك، فإنھ ال یزال یتم إعداد القوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.

 
 السیطرة على الشركة المستثمر فیھا (شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة)  )۷

على  ءً ذلك بنافي شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة ومع  ۳۲٫۳۳تمتلك المجموعة حقوق ملكیة بنسبة %
نشأة التي أنشطة الم ھشروط االتفاقیة التي تعمل بموجبھا تلك الشركة تتمتع المجموعة بالقدرة الحالیة على توجی

 ً   .لذلك یتم توحید المعلومات المالیة للشركة المستثمر فیھا في ھذه القوائم المالیة توثر بشكل كبیر على العائدات. وفقا



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

۱٤ 
 

 الھامة محاسبیةالتغییرات في السیاسات ال .۳
 

" اإلیراد من العقود مع العمالء" (الفقرة أ) والمعیار  ۱٥قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
م بأثر رجعي على القوائم المالیة للسنة ۲۰۱۸ینایر  ۱"األدوات المالیة" اعتباًرا من  ۹الدولي للتقریر المالي رقم 

 م. ویعزى تأثیر تطبیق تلك المعاییر بصفة أساسیة إلى:۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 
 

 عرض صافي اإلیرادات بعد خصم الخصومات والفواتیر المرفوضة (انظر أدناه) -
 الزیادة في خسائر االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (أنظر أدناه) -
 
 اإلیرادات من العقود مع العمالء )أ(

 
: "عقود ۱۱: "اإلیرادات من العقود مع العمالء" یحل محل معیار المحاسبة الدولي ۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي 

: "اإلیرادات" والتفسیرات ذات الصلة، وھي تنطبق على جمیع اإلیرادات الناشئة ۱۸البناء"، معیار المحاسبة الدولي 
یحدد المعیار الجدید نموذًجا من خمس عن العقود مع العمالء، ما لم تكن تكون تلك العقود في نطاق المعاییر األخرى. 

، یتم إثبات ۱٥خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات الناشئة من العقود مع العمالء. بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 
 اإلیرادات بالمبلغ الذي یعكس القیمة التي تتوقع المنشأة الحصول علیھا مقابل تحویل البضائع أو تقدیم الخدمات للعمیل.

 
یتطلب المعیار من المنشآت ممارسة الحكم، مع الوضع في االعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبیق 
كل خطوة من خطوات النموذج على العقود مع عمالئھا. یحدد المعیار أیًضا المحاسبة عن التكالیف اإلضافیة للحصول 

 على العقد والتكالیف المرتبطة مباشرة بتنفیذ العقد.
 

اختارت المجموعة وطبقت المعیار بأثر رجعي فقط على أحدث فترة معروضة في القوائم المالیة. أثبتت المجموعة 
مبدئیًا كتعدیل على الرصید االفتتاحي لألرباح المبقاة  ۱٥التأثیر التراكمي لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

. وبناًء علیھ، تم إعادة عرض المعلومات ۱٥لدولي للتقریر المالي م المسموح بھ بموجب المعیار ا۲۰۱۷ینایر  ۱في 
 المقدمة للفترة المقابلة السابقة.

 
تحصل المجموعة على إیراداتھا بشكل رئیسي من بیع البضائع والعملیات. تُباع السلع والخدمات من تلقاء نفسھا في  

 من السلع و / أو الخدمات. عقود محددة بشكل منفصل مع العمالء ومعًا كحزمة واحدة مجمعة
 
 مبیعات بضائع )۱(

 
عموًما التزاًما واحًدا باألداء. خلصت المجموعة إلى أنھ  العقاقیرتتضمن عقود المجموعة مع العمالء لبیع األدویة و

 ینبغي إثبات اإلیرادات من بیع األدویة والعقاقیر في الوقت الذي یتم فیھ نقل السیطرة على األصل إلى العمیل، بشكل
أي تأثیر على توقیت إثبات  ۱٥عام عند تسلیم األدویة والعقاقیر. لذلك، لم یكن لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

 اإلیرادات وقیمة اإلیرادات المثبتة.
  



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

۱٥ 
 

 (تابع) الھامة التغییرات في السیاسات المحاسبیة .۳
 

 اإلیراد من العقود مع العمالء (تابع) )أ(
 

 إیرادات تشغیل )۲(
 

بالنسبة إلیرادات التشغیل، یتم إثبات اإلیرادات عند تقدیم العالج ویتم تولید الفاتورة (أي بعد الوفاء بالتزام األداء). 
، ۱٥تتضمن بعض العقود مبالغ متغیرة مثل الخصم والمطالبات المرفوضة. قبل اعتماد المعیار الدولي للتقریر المالي 

م / المطالبة المرفوضة استناًدا إلى معرفتھا وتجربتھا في األحداث الماضیة قدمت اإلدارة أفضل تقدیر لتعدیل الخص
، ستقوم اإلدارة بتقدیر األسعار المتغیرة باستخدام طریقة القیمة ۱٥والحالیة. بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 

عقد ثابت في جمیع مراحل ال المتوقعة للخصومات والمطالبات المرفوضة. ستقوم اإلدارة بتطبیق إحدى الطرق بشكل
عند تقدیر تأثیر عدم التأكد على مبلغ من المقابل الذي تستحقھ الشركة. باإلضافة إلى ذلك، ستعتبر اإلدارة جمیع 
 المعلومات (التاریخیة والحالیة والمتوقعة) المتاحة بشكل معقول للشركة وستحدد عدًدا معقوًال من مبالغ السعر المحتملة.

 
 على الذمم المدینة واإلیرادات على النحو التالي: ۱٥أثیر تبني المعیار الدولي للتقریر المالي یتم تبویب ت

 

 م۲۰۱۷ینایر  ۱كما في 

القیمة الدفتریة بموجب 
معیار المحاسبة 

 ۱۸الدولي 

مخصص للخصم 
والمطالبات 
 المرفوضة

 القیمة الدفتریة
بموجب المعیار  

 الدولي للتقریر
 ۱٥المالي 

    
 ۱٬۱٤٤٬٤٦٤٬۳٦۹ (۲۷۸٬۳۰۲٬۰۸٦) ۱٬٤۲۲٬۷٦٦٬٤٥٥ االجمالي -مدینة ذمم 

 -- ۲۷۸٬۳۰۲٬۰۸٦ (۲۷۸٬۳۰۲٬۰۸٦) مخصص للمطالبات المرفوضة والخصم
 ۱٬۱٤٤٬٤٦٤٬۳٦۹ -- ۱٬۱٤٤٬٤٦٤٬۳٦۹ بالصافي -ذمم مدینة 

    
 

إیرادات مثبتة  
بموجب معیار 

 المحاسبة
 ۱۸الدولي 

مخصص للخصم 
والمطالبات 
 المرفوضة

إیرادات مثبتة 
بموجب المعیار 
الدولي للتقریر 

 ۱٥المالي 
    

 ۱٬۳۹۰٬٦۹۰٬۳۹۳ (۱۲۱٬٤٥۳٬٥۳٦) ۱٬٥۱۲٬۱٤۳٬۹۲۹ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱إیرادات السنة المنتھیة في 
    

 ۱٬٤٦۲٬۳۹۰٬۳۹۹ (۱٦۷٬۰۳۹٬۲۰۸) ۱٬٦۲۹٬٤۲۹٬٦۰۷ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱إیرادات السنة المنتھیة في 
    
 األدوات المالیة - ۹للتقریر المالي المعیار الدولي  )ب(

 
االعتراف " : األدوات المالیة:۳۹: "األدوات المالیة" یحل محل معیار المحاسبة الدولي ۹المعیار الدولي للتقریر المالي 

م، والتي تجمع جمیع الجوانب الثالثة للمحاسبة عن ۲۰۱۸ینایر  ۱للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  "والقیاس
 وات المالیة: التصنیف والقیاس، واالنخفاض في القیمة، ومحاسبة التحوط.األد

 
المعلومات المالیة للفترة المقارنة وأثبتت أي  تعدیل، قامت الشركة بإعادة ۹عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

تتاحیة اعتباًرا تعدیل األرباح المبقاة االف فروق في القیاس بین القیمة الدفتریة السابقة والقیمة الدفتریة الجدیدة، من خالل
 م.۲۰۱۷ینایر  ۱من 

  



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

۱٦ 
 

 (تابع) الھامة التغییرات في السیاسات المحاسبیة .۳
 

 األدوات المالیة (تابع) - ۹المعیار الدولي للتقریر المالي  (ب)
 

 التصنیف والقیاس  )۱(
 

المجموعة موجودات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة. ، كان لدى ۹في تاریخ التحول إلى المعیار الدولي للتقریر المالي 
 فیما یلي التصنیف والقیاس للموجودات المالیة للمجموعة:

 
أدوات الدین بالتكلفة المطفأة للموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج أعمال بھدف االحتفاظ بالموجودات المالیة  

من أجل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة التي تستوفي معیار ضوابط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة. تشمل ھذه الفئة 
 .للمجموعة ألخرىالذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة ا

 
م یتعلق ۲۰۱۷ینایر  ۱على القیم الدفتریة للموجودات المالیة في  ۹إن أثر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

 بالمتطلبات الجدیدة لالنخفاض في القیمة، كما ھو مبین أدناه:
 

. ۳۹ب معیار المحاسبة الدولي تظل المحاسبة عن المطلوبات المالیة للمجموعة كما إلى حد كبیر كما ھي علیھ بموج
لم یكن لھ أثر جوھري على السیاسات المحاسبیة الخاصة  ۹وبناًء علیھ، فإن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

 بالمجموعة المتعلقة بالمطلوبات المالیة. كما في تاریخ التقریر، جمیع المطلوبات المالیة للشركة مدرجة بالتكلفة المطفأة.
 

 اض في القیمةاالنخف  )۲(
 

إلى تغییر جذري في محاسبة المجموعة عن خسائر االنخفاض في قیمة  ۹لقد أدى تبني المعیار الدولي للتقریر المالي 
بمنھج الخسائر االئتمانیة  ۳۹الموجودات المالیة عن طریق استبدال منھج الخسارة المتكبدة في معیار المحاسبة الدولي 

من المجموعة تسجیل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة  ۹لمعیار الدولي للتقریر المالیة المتوقعة المستقبلیة. یتطلب ا
بح الر قائمة لجمیع القروض والموجودات المالیة األخرى من أدوات الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل

 أو الخسارة.
 

فقات النقدیة النقدیة التعاقدیة المستحقة وفقًا للعقد وجمیع التدتعتمد الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الفرق بین التدفقات 
 التي تتوقع المجموعة استالمھا. بعد ذلك، یتم خصم العجز بتقریب سعر الفائدة الفعلي األصلي لألصل.

 
رة ابالنسبة للذمم المدینة والذمم المدینة األخرى، قامت المجموعة بتطبیق النھج المبسط للمعیار وقام بحساب خس

مقایس اعتماد تستند إلى ت المجموعة ان المتوقعة على مدى العمر. أنشأاالئتمان المتوقعة على أساس خسائر االئتم
 خبرة المجموعة االئتمانیة السابقة، مع تعدیلھا لعوامل مستقبلیة خاصة بالدائنین والبیئة االقتصادیة.

 
للعمر الكلي على الحسابات والذمم المدینة األخرى بموجب اختارت المجموعة تأثیر تبني خسارة االئتمان المتوقعة 

 كما یلي: ۹المعیار الدولي للتقریر المالي 
 

 م۲۰۱۷ینایر  ۱كما في 

لقیمة الدفتریة بموجب ا
معیار المحاسبة 

 ۳۹الدولي 

 مخصص
 االنخفاض
 في القیمة

القیمة الدفتریة 
بموجب المعیار 
 الدولي للتقریر

 ۹المالي 
    

بالصافي بعد تطبیق المعیار  -المدینة الذمم 
 ۱٬۱٤٤٬٤٦٤٬۳٦۹ -- ۱٬۱٤٤٬٤٦٤٬۳٦۹ ۱٥ -الدولي للتقریر المالي 

 (۲۷٤٬۲٦۸٬۲٥٤) (۲۷٤٬۲٦۸٬۲٥٤) -- مخصص دیون معدومة ومشكوك في تحصیلھا
 ۸۷۰٬۱۹٦٬۱۱٥ (۲۷٤٬۲٦۸٬۲٥٤) ۱٬۱٤٤٬٤٦٤٬۳٦۹ بالصافي -ذمم مدینة 

  
 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

۱۷ 
 

 (تابع)الھامة التغییرات في السیاسات المحاسبیة  .۳
 

 األدوات المالیة (تابع) - ۹المعیار الدولي للتقریر المالي  (ب)
 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 

القیمة الدفتریة 
بموجب معیار 

 ۳۹ي المحاسبة الدول

 مخصص
 االنخفاض
 في القیمة

القیمة الدفتریة 
بموجب المعیار 
 الدولي للتقریر

 ۹المالي 
    

 بالصافي بعد تطبیق المعیار -الذمم المدینة 
 ۱٬۱۳٤٬۲۱۲٬٤۳٥ -- ۱٬۱۳٤٬۲۱۲٬٤۳٥ ۱٥ -الدولي للتقریر المالي 

مخصص دیون معدومة ومشكوك في 
 (۲٥٤٬۸٦٥٬٤۸۸) (۲٥٤٬۸٦٥٬٤۸۸) -- تحصیلھا

 ۸۷۹٬۳٤٦٬۹٤۷ (۲٥٤٬۸٦٥٬٤۸۸) ۱٬۱۳٤٬۲۱۲٬٤۳٥ بالصافي -ذمم مدینة 
 
 الھامةالسیاسات المحاسبیة  .٤
 

 تم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه بشكل ثابت على جمیع الفترات المعروضة في القوائم المالیة الموحدة.
 

 أسس توحید القوائم المالیة )أ(
 

 تجمیع األعمال )۱
 

یتم ویتم المحاسبة عن تجمیع األعمال (باستثناء الشركات الخاضعة لسیطرة مشتركة) باستخدام طریقة االستحواذ. 
قیاس تكلفة الشراء بالقیمة العادلة للموجودات، وأدوات حقوق الملكیة الصادرة والمطلوبات المتكبدة أو المفترض 
تحملھا في تاریخ التبادل، وتتضمن التكالیف العائدة مباشرة إلى الشراء. الموجودات القابلة للتحدید المستحوذ علیھا 

 ة في تجمیعات األعمال یتم قیاسھا مبدئیًا بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ.والمطلوبات وااللتزامات الطارئة المفترض
التكلفة في عملیات تجمیع األعمال التي تزید على حصة المجموعة في صافي القیمة العادلة للموجودات المقتناة القابلة 

فقة الفائض سلبیا، یتم إثبات ربح صللتحدید والمطلوبات وااللتزامات المحتملة، یتم تصنیفھا كشھرة. عندما یكون 
الشراء مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة. یتم تحمیل تكالیف المعامالت عند تكبدھا، ما لم تكن متعلقة بإصدار سندات 

 .أوراق المالیةالدین أو 
 

أو  العادلة تقوم المجموعة باالختیار على أساس كل معاملة على حدة سواء لقیاس الحصص غیر المسیطرة بقیمتھا
 بحصتھا التناسبیة من القیمة المثبتة لصافي الموجودات المحددة في تاریخ االستحواذ.

 
إذا تم تحقیق دمج األعمال على مراحل، فإن أي حصة في حقوق الملكیة سبق اقتناؤھا یتم قیاسھا بالقیمة العادلة كما 

 تم تسجیلھا في قائمة الربح أو الخسارة.في تاریخ االستحواذ وأي مكسب أو خسارة ناتجة عن االستحواذ ی
 

عة ، التي تتكبدھا المجمواألوراق المالیة المرتبطة بإصدار سندات الدین أو یتم إدراج تكالیف المعاملة، بخالف تلك
 فیما یتعلق بدمج األعمال كمصروفات عند تكبدھا.

 
 االستحواذات من المنشآت الخاضعة للسیطرة المشتركة

 
تجمیع األعمال بما في ذلك الشركات أو األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة والمحاسبة عنھا باستخدام  یتم قیاس عملیات

القیمة الدفتریة. ویتم إثبات قیمة الموجودات والمطلوبات المقتناة بالقیم الدفتریة عند انتقالھا من دفاتر حسابات الشركة 
قتناة إلى نفس المكونات داخل حقوق ملكیة المجموعة ویتم المسیطرة. ویتم إضافة مكونات حقوق ملكیة المنشأة الم

 إثبات أي أرباح أو خسائر تنتج عن ذلك مباشرة في حقوق الملكیة.
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 أساس توحید القوائم المالیة (تابع) (أ)
 
 شركات تابعة )۲
 

المجموعة مسیطرة على المنشأة، عندما تتعرض أو یكون لدیھا  الشركات التابعة ھي منشآت تسیطر علیھا المجموعة. تعتبر
الحق في الحصول على عوائد متغیرة من مشاركتھا مع المنشأة ولدیھا القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل تحكمھا 

خ الذي تحصل اذ، باعتباره التاریفي المنشأة. یتم توحید القوائم المالیة للشركة التابعة في القوائم المالیة من تاریخ االستحو
 فیھ المجموعة على السیطرة ویستمر التوحید حتى تاریخ توقف السیطرة.

 
جمیع األرصدة داخل المجموعة والمعامالت واإلیرادات والمصروفات الناتجة عن المعامالت داخل المجموعة یتم استبعادھا 

 معامالت داخل المجموعة یتم استبعادھا عند التوحید.بالكامل. كذلك أي أرباح وخسائر غیر محققة ناتجة عن ال
 

عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا تستبعد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصص غیر 
 مسیطرة ذات صلة وعناصر حقوق الملكیة األخرى. یتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناتجة في قائمة الربح أو الخسارة. أي

 حصة محتفظ بھا في الشركة التابعة السابقة یتم قیاسھا بالقیمة العادلة عند فقدان السیطرة.
 

یتم احتساب التغیرات في حصة المجموعة في ملكیة شركة تابعة لھا التي ال ینتج عنھا تغییر في السیطرة كمعاملة حقوق 
رة في القیمة العادلة للمبلغ المدفوع ویتم إثبات الفرق مباشملكیة ویتم تعدیل القیمة الدفتریة للحصص غیر المسیطرة مقابل 

 حقوق الملكیة تحت "تأثیر المعامالت مع الحصص غیر المسیطرة دون تغییر في السیطرة".
 
 الشھرة )۳
 

تتمثل الشھرة في الفرق بین تكلفة األعمال المشتراة وحصة المجموعة في صافي القیمة العادلة لموجودات الشركة المستحوذ 
بتاریخ الشراء. ویتم مراجعة تلك الشھرة لالنخفاض  المحتملةوااللتزامات علیھا القابلة للتحدید والموجودات والمطلوبات 

في قیمتھا سنویاً أو عند وجود أحداث أو تغیرات في الظروف تشیر إلى أن القیمة الدفتریة قد تعرضت لالنخفاض في قیمتھا. 
 مة الشھرة.وال یتم عكس خسائر االنخفاض في قی

 
یتم تخصیص الشھرة لوحدات محققة للنقد بغرض اختبار االنخفاض في القیمة. یتم إجراء التخصیص لتلك الوحدات المحققة 
للنقد أو مجموعات الوحدات المحققة للنقد التي یتوقع أن تستفید من دمج األعمال التي ارتفعت فیھا الشھرة. یتم تحدید 

عند أقل مستوى تتم عنده مراقبة الشھرة ألغراض اإلدارة الداخلیة، حیث أنھا تمثل ھي الوحدات أو مجموعات الوحدات 
 القطاعات التشغیلیة.

 
 حصص غیر مسیطرة )٤
 

تتمثل الحصص غیر المسیطرة في الحصص في الشركات التابعة التي ال تحتفظ الشركة بھا والتي تقاس بالحصة التناسبیة 
للشركة التابعة. ویتم معالجة المعامالت مع أطراف الحصص غیر المسیطرة كمعامالت  القابلة للتحدیدفي صافي الموجودات 

 مع أطراف من خارج المجموعة.
 

یتم احتساب التغیرات في حصة المجموعة في شركة تابعة كنتیجة للمعامالت مع الحصص غیر المسیطرة التي ال ینتج عنھا 
ت مع المالك بصفتھم مالك. یتم تسجیل الفرق بین القیمة العادلة ألي فقدان للسیطرة كمعامالت حقوق ملكیة، أي كمعامال

مبالغ مدفوعة / مستلمة واألسھم ذات الصلة المستحوذ علیھا / المباعة بالقیمة الدفتریة لصافي موجودات الشركة التابعة 
ً أ ضمن حقوق الملكیة ضمن حقوق الملكیة. كما یتم تسجیل األرباح والخسائر من بیع / شراء الحصص غیر المسیطرة   .یضا
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 األدوات المالیة )ب(

 
 الموجودات المالیة غیر المشتقة )۱
 

تثبت المجموعة مبدئیا الذمم المدینة والودائع في تاریخ نشوئھا. یتم إثبات جمیع الموجودات المالیة غیر المشتقة األخرى 
 تصبح فیھ المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدیة الخاصة بتلك األداة.مبدئیًا في تاریخ المتاجرة الذي 

 
تقوم المجموعة بإلغاء إثبات الموجودات المالیة عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل، أو تقوم بتحویل 

فیھا بشكل جوھري تحویل جمیع مخاطر  حقوق استالم التدفقات النقدیة التعاقدیة على الموجودات المالیة في معاملة یتم
ومنافع ملكیة األصل المالي إلیھا. یتم إثبات أي فائدة في ھذه الموجودات المالیة المنشأة أو المحتفظ بھا من قبل المجموعة 

 كموجودات ومطلوبات بشكل منفصل.
 

 .حكمھلدى المجموعة الموجودات المالیة غیر المشتقة التالیة: ذمم مدینة ونقد وما في 
 

 ذمم مدینة
 

یتم تسجیل الذمم المدینة في البدایة عندما تنشأ. یتم قیاس الذمم المدینة بدون مكون تمویل كبیر مبدئیًا بسعر المعاملة. تقاس 
ربح أو القائمة الذمم المدینة بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطین التالیین وھو غیر محدد بالقیمة العادلة من خالل 

 رة:الخسا
 یتم االحتفاظ بھ مع نموذج أعمال ھدفھ االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة؛ و -
تنشأ شروطھا التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على أصل  -

 المبلغ القائم.
 

 نقد وما في حكمھ
 

وما في حكمھ من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجاریة لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصیرة یتكون النقد 
األجل عالیة السیولة ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشھر أو أقل، إن وجدت، والمتاحة للمجموعة دون أي قیود. یتم السحب 

 على المكشوف مقابل النقد وما في حكمھ.
 
 المقاصة )۲
 

إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط  یتم
عندما یكون للشركة الحق القانوني في عمل مقاصة للمبالغ محققة إما عمل تسویة على أساس الصافي أو تحقیق األصل 

 وتسویة المطلوبات في ذات الوقت.
 
 یمة الموجودات المالیةاالنخفاض في ق )۳
 

 تقوم المجموعة، بشكل احترازي، بتقییم الخسائر االئتمانیة المرتبطة بموجوداتھا المدرجة بالتكلفة المطفأة.
 

، تطبق المجموعة النھج المبسط للذمم المدینة. تستخدم المجموعة مصفوفة ۹بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 
االئتمانیة المتوقعة في الذمم المدینة وذلك لتقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة للعمر الكلي، مخصصات في احتساب الخسائر 

 وتطبق معدالت مخصصات معینة على حزم العمر الزمني.
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 التقاریر القطاعیة )ج(

 
 إن قطاع األعمال ھو عنصر:

 
یشارك في أنشطة األعمال التي من الممكن أن تحقق لھ إیرادات ویتحمل بسببھا مصروفات بما في ذلك اإلیرادات   )۱

 والمصروفات المتعلقة بالعملیات مع العناصر األخرى للمجموعة؛
 
رات ایتم تحلیل نتائج عملیاتھ بشكل مستمر من قبل الرئیس المسئول عن صنع القرار التشغیلي وذلك التخاذ القر )۲

 المتعلقة بتوزیع الموارد وتقییم األداء؛ و
 
 التي تتوفر لھا المعلومات المالیة بشكل مستقل.  )۳
 

تتضمن نتائج القطاعات المبلغ عنھا لمتخذي القرارات التشغیلیة الرئیسي والمتضمنة لبنود منسوبھ مباشرة لقطاع بعینھ 
 وكذلك تلك التي یمكن توزیعھا على أساس معقول.

 
 ومعداتممتلكات  )د(
 

یتم قیاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة، بعد خصم االستھالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في القیمة. تتضمن 
التكلفة سعر الشراء وأي تكالیف ترتبط مباشرة بإحضار األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لجعلھ قادًرا على العمل بالطریقة 

 التي تریدھا اإلدارة.
 
تتضمن تكلفة الموجودات التي یتم بناؤھا ذاتیا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكالیف أخرى تنسب مباشرة إلى جعل  

الموجودات في حالة صالحة لالستخدام المحدد لھا وتكالیف تفكیك وإزالة البنود واستعادة الموقع المقامة علیھ وتكالیف 
 االقتراض علی الموجودات المؤھلة.

 
دما یختلف العمر اإلنتاجي ألجزاء مھمة من أحد بنود الممتلكات، تتم المحاسبة عن ذلك األصل كبند منفصل من بنود عن

 .(المكونات الرئیسیة) الممتلكات والمعدات
 

یتم تحدید األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات بمقارنة متحصالت االستبعاد مع القیمة 
في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  ىخراأل اإلیراداتالدفتریة للممتلكات والمعدات ویتم إثباتھا بالصافي ضمن 

 اآلخر الموحدة.
 

دال جزء من أحد بنود الممتلكات والمعدات ضمن القیمة الدفتریة لذلك األصل عندما یكون من المحتمل یتم إثبات تكلفة استب
تدفق منافع اقتصادیة من ذلك الجزء من األصل للمجموعة، وعندما یمكن قیاس التكلفة بشكل موثوق. یتم استبعاد القیمة 

 للممتلكات والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدھا.الدفتریة للبند المستبدل. یتم إثبات تكلفة الخدمة الیومیة 
 

یمثل االستھالك التوزیع المنتظم للمبلغ القابل لالستھالك ألحد الموجودات على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لھ. تمثل قیمة 
 االستھالك تكلفة األصل، أو أي مبلغ آخر یتم استبدالھ بالتكلفة، بعد خصم قیمتھ المتبقیة.

 
یتم تحمیل االستھالك على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر 
لبنود الممتلكات والمعدات. یتم إطفاء الموجودات المستأجرة على مدى فترة اإلیجار أو عمرھا اإلنتاجي أیھما أقل. ال یتم 

 .استھالك األراضي
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 وفیما یلي األعمار اإلنتاجیة التقدیریة للموجودات:
 

 سنوات 
  

 ۳۳-۱٥ مباني
 سنة، أیھما أقل ۲۰فترة اإلیجار أو  تحسینات على مباني مستأجرة 

 ۱٥-٤ آالت ومعدات
 ۱۰-۳ معدات الحاسب اآللي 

 ۱۰-٤ سیارات
 ۱۰-٤ أثاث وتركیبات

 ۱۰-٤ مكتبیةمعدات 
 

 یتم مراجعة طرق االستھالك واألعمال اإلنتاجیة والقیم المتبقیة مرة واحدة سنویًا على األقل وتعدیلھا إذا لزم األمر. 
 
 الموجودات غیر الملموسة )ه(
 

یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة مبدئیا بالتكلفة. الحقًا، یتم إثبات الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء 
 المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة، إن وجدت. 

 
ن ھناك انخفاًضا إضافیًا في یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة ویتم تقییمھا لمعرفة إن كا

قیمتھا حیثما توافر مؤشر على احتمالیة تعرضھا لالنخفاض في القیمة. یتم مراجعة فترة اإلطفاء وطریقة اإلطفاء لألصل 
غیر الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نھایة كل فترة تقریر مالي. یتم احتساب التغیرات في العمر اإلنتاجي 

ع أو النموذج المتوقع الستھالك المنافع االقتصادیة الكامنة في األصل بتغییر فترة أو طریقة اإلطفاء، حسبما یتالءم، المتوق
ویتم التعامل مع ھذه التغیرات كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة. یتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة 

 فق مع النشاط في قائمة الربح أو الخسارة.التي لھا أعمار إنتاجیة محددة في فئة تت
 
 

یتم قیاس الربح أو الخسارة الناتجة عن إلغاء إثبات الموجودات غیر الملموسة باعتبارھا تمثل الفرق بین صافي عائدات 
 البیع والقیمة الدفتریة لألصل ویتم إثباتھا في قائمة الربح أو الخسارة عندما یتم استبعاد األصل.

 
 لموجودات غیر الملموسة على مدى ثماني سنوات وھو العمر اإلنتاجي المقدر لھا.یتم إطفاء ا

 
 مخزون )و(
 

یتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل. ویتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة المتوسط المرجح. 
حملھا وتكالیف اإلنتاج أو التحویل والتكالیف األخرى التي یتم توتتضمن التكلفة النفقات التي یتم تكبدھا لشراء المخزون، 

 لجلب المخزون إلى موقعھ الحالي وحالتھ الراھنة.
 

تتكون صافي القیمة القابلة لالسترداد من سعر البیع التقدیري خالل السیر االعتیادي لألعمال بعد خصم أي تكالیف إنتاج 
 والتوزیع. ویتم تكوین مخصص، عند اللزوم، للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.إضافیة لإلكمال ومصروفات البیع 
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 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة )ز(
 

دید ما إذا حیتم مراجعة القیمة الدفتریة للموجودات غیر المالیة للمجموعة، بخالف المخزون، في تاریخ كل تقریر مالي لت
 كان ھناك مؤشر لالنخفاض في القیمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، یتم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد من األصل.

 
لغرض تقییم االنخفاض في قیمة الموجودات، یتم تجمیع الموجودات إلى أدنى مستوى لھا بحیث یمكن تحدید التدفقات النقدیة 

حدة تولید النقد). یظھر االنخفاض في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة لكل وحدة بصورة منفصلة (و
المولدة للنقد القیمة القابلة لالسترداد والتي تمثل القیمة العادلة بعد خصم مصروفات البیع أو قیمة استخدام األصل، أیھما 

وقعة دي المخصوم، حیث یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتأعلى. تستند قیمة االستخدام على أساس نموذج التدفق النق
 باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة والذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الوقتیة للمال والمخاطر المتعلقة باألصل.

 
ي یتم عن االنخفاض في القیمة التالربح أو الخسارة. إن الخسائر الناتجة  قائمة یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة في

إدراجھا فیما یتعلق بالوحدات المحققة للنقد یتم توزیعھا في البدایة لتخفیض القیمة الدفتریة ألي شھرة تم توزیعھا على 
 الوحدات، ثم لتخفیض القیم الدفتریة للموجودات األخرى في الوحدة (أو مجموعة الوحدات) على أساس تناسبي.

 
ر االنخفاض في القیمة المثبتة في فترات سابقة في تاریخ كل تقریر لتحدید وجود أي مؤشرات على انخفاض یتم تقییم خسائ

الخسارة من عدمھ. یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة إذا كان ھناك تغیراً في التقدیرات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة 
 ط للمدى الذي ال یتعدى فیھ المبلغ الدفتري لألصل مبلغھ الدفتري بعدلالسترداد. یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة فق

 خصم االستھالك أو اإلطفاء التي كان من الممكن تحدیدھا ما لم یتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة.
 

التالي ال یتم اختبار بال یتم إثبات الشھرة التي تشكل جزءاً من القیمة الدفتریة لالستثمار في الشركة الزمیلة بشكل منفصل، و
االنخفاض في القیمة بشكل منفصل. بدال من ذلك، یتم اختبار كامل مبلغ االستثمار في الشركة الزمیلة لتحدید االنخفاض في 

 القیمة كأصل واحد عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن االستثمار في شركة زمیلة قد تنخفض قیمتھ.
 
 مخصصات )ح(
 

ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى المجموعة التزام حالي نظامي أو تعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ بشكل یتم إثبات المخصص إذا 
موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام. یتم تحدید المخصصات عن طریق 

یة للنقود لذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدل ما قبل الضریبة ا
 والمخاطر المحددة لاللتزام. یتم إثبات إلغاء الخصم كتكلفة تمویل.
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 منافع الموظفین )ط(

 
 خطة المنافع المحددة

 
للموظفین كخطة منافع محددة غیر ممولة ویتم حسابھا عن یتم احتساب التزامات المجموعة وفقًا لخطة منافع نھایة الخدمة 

طریق تقدیر مبلغ االستحقاق المستقبلي الذي اكتسبھ الموظفون في الفترات الحالیة والسابقة وتخفیض ھذا المبلغ. یتم احتساب 
مات إثبات تقییم التزاالتزام المنافع المحددة من قبل خبیر إكتواري مؤھل باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة. یتم 

المنافع المحددة التي تتكون من األرباح والخسائر اإلكتواریة مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة. تقوم المجموعة 
بتحدید صافي مصروفات الفوائد على مطلوبات المنافع المحددة عن الفترة بتطبیق معدل الخصم المستخدم لقیاس التزام 

دة في بدایة الفترة السنویة إلى التزامات المنافع المحددة في ذلك التاریخ، مع األخذ في االعتبار أي تغیرات في المنافع المحد
صافي مطلوبات المنافع المحددة خالل الفترة كنتیجة للمنافع المدفوعة. یتم إثبات صافي مصروفات الفائدة والمصروفات 

 صروفات الموظفین قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.األخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة ضمن م
 

 منافع موظفین قصیرة األجل
 

یتم احتساب مخصص منافع الموظفین قصیرة األجل كمصروفات عند تقدیم الخدمات ذات الصلة. یتم إثبات المطلوبات 
مجموعة التزامات قانونیة حالیة أو الخاصة بالمبلغ المتوقع دفعھ في إطار المكافآت النقدیة قصیرة األجل، إذا كان لدى ال

 استداللیة لدفع ھذا المبلغ كنتیجة للخدمة السابقة التي تم تقدیمھا للموظف ویمكن تقدیر االلتزام بشكل موثوق.
 
 اإلیرادات )ي(
 

م ۲۰۱۸ینایر  ۱" اإلیراد من العقود مع العمالء" اعتباًرا من  ۱٥قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
م. یرجع تأثیر التطبیق األولي لھذه المعاییر ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱بأثر رجعي على القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 .بشكل رئیسي إلى عرض اإلیرادات بعد خصم الخصومات والمطالبات المرفوضة
 

: "عقود البناء"، ۱۱ء" یحل محل معیار المحاسبة الدولي : "اإلیرادات من العقود مع العمال۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي 
: "اإلیرادات" والتفسیرات ذات الصلة، وھي تنطبق على جمیع اإلیرادات الناشئة عن العقود مع ۱۸معیار المحاسبة الدولي 

 س خطوات للمحاسبةالعمالء، ما لم تكن تكون تلك العقود في نطاق المعاییر األخرى. یحدد المعیار الجدید نموذًجا من خم
، یتم إثبات اإلیرادات بالمبلغ الذي ۱٥عن اإلیرادات الناشئة من العقود مع العمالء. بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 

 یعكس القیمة التي تتوقع المنشأة الحصول علیھا مقابل تحویل البضائع أو تقدیم الخدمات للعمیل.
 

لحكم، مع الوضع في االعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبیق كل یتطلب المعیار من المنشآت ممارسة ا
خطوة من خطوات النموذج على العقود مع عمالئھا. یحدد المعیار أیًضا المحاسبة عن التكالیف اإلضافیة للحصول على 

 العقد والتكالیف المرتبطة مباشرة بتنفیذ العقد.
 

ر رجعي فقط على أحدث فترة معروضة في القوائم المالیة. قامت المجموعة بإثبات اختارت المجموعة وطبقت المعیار بأث
م ۲۰۱۷ینایر  ۱كتعدیل على الرصید االفتتاحي لألرباح المبقاة في  ۱٥التأثیر التراكمي لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ة للفترة المقابلة السابقة.عرض المعلومات المقدم تعدیلالمسموح بھ في المعیار. وبناًء علیھ، تم 
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 اإلیرادات (تابع) (ي)
 

تحصل المجموعة على إیراداتھا بشكل رئیسي من بیع البضائع والعملیات. تُباع السلع والخدمات من تلقاء نفسھا في عقود 
 السلع و / أو الخدمات.محددة بشكل منفصل مع العمالء ومعًا كحزمة واحدة مجمعة من 

 
 إیرادات تشغیل )۱(
 

بالنسبة إلیرادات التشغیل، یتم إثبات اإلیرادات عند تقدیم العالج ویتم تولید الفاتورة (أي بعد الوفاء بالتزام األداء). تتضمن 
، قدمت اإلدارة ۱٥بعض العقود مبالغ متغیرة مثل الخصم والمطالبات المرفوضة. قبل اعتماد المعیار الدولي للتقریر المالي 

أفضل تقدیر لتعدیل الخصم / المطالبات المرفوضة استناًدا إلى معرفتھا وتجربتھا في األحداث الماضیة والحالیة. بموجب 
، تقدر اإلدارة سعًرا متغیًرا باستخدام طریقة القیمة المتوقعة للخصومات والمطالبات ۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي 

دارة بتطبیق إحدى الطرق بشكل ثابت في جمیع مراحل العقد عند تقدیر تأثیر عدم التأكد على مبلغ من المرفوضة. قامت اإل
المقابل الذي تستحقھ الشركة. باإلضافة إلى ذلك، نظرت اإلدارة في جمیع المعلومات (التاریخیة والحالیة والمتوقعة) المتاحة 

 لسعر المحتملة.بشكل معقول للشركة وحددت عدًدا معقوًال من مبالغ ا
 
 مبیعات بضائع )۲(
 

عموًما التزاًما واحًدا باألداء. خلصت المجموعة إلى أنھ ینبغي  والعقاقیرتتضمن عقود المجموعة مع العمالء لبیع األدویة 
إثبات اإلیرادات من بیع األدویة والعقاقیر في الوقت الذي یتم فیھ نقل السیطرة على األصل إلى العمیل، بشكل عام عند تسلیم 

ر على توقیت إثبات اإلیرادات وقیمة أي تأثی ۱٥األدویة والعقاقیر. لذلك، لم یكن لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
 اإلیرادات المثبتة.

 
 إیرادات اإلیجار

یتم إثبات اإلیرادات من اإلیجار بطریقة القسط الثابت على مدى مدة عقد اإلیجار. یتم إثبات عوائد اإلیجارات كجزء ال 
 یتجزأ من إجمالي اإلیرادات اإلیجاریة على مدى مدة عقد اإلیجار.

 
 تإیرادات عموال 

عندما تقوم المجموعة بدور الوكیل ولیس الطرف الرئیسي في معاملة ما، فإن اإلیرادات المثبتة تكون ھي صافي مبلغ 
 العمولة على المعاملة التي قامت بھا المجموعة.

 
 الزكاة والضرائب )ك(
 

للزكاة وضریبة الدخل وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة"). ویتم تحمیل الزكاة المستحقة  المجموعةتخضع 
على المجموعة وحصتھا في الزكاة المستحقة على الشركة التابعة على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

لسعودیین اآلخرین في الشركة التابعة الموحدة یتم تحمیلھا على الموحدة. الزكاة وضریبة الدخل العائدة إلى الشركاء ا
الحصص غیر المسیطرة في قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة. ویتم احتساب التزامات الزكاة وضریبة الدخل اإلضافیة، 

 ائیة.الربوط النھ إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل الھیئة في السنة التي یتم فیھا إصدار
 

تقوم الشركة وشركتھا التابعة باقتطاع ضرائب على المعامالت مع األطراف غیر المقیمة وتوزیعات األرباح المدفوعة 
 للمساھمین األجانب وفقاً ألنظمة الھیئة.
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 وتكالیف التمویل سلف )ل(
 

العادلة، ناقًصا التكالیف العائدة للمعامالت. الحقًا لإلثبات المبدئي، یتم إدراج القروض یتم إثبات القروض مبدئیًا بالقیمة 
بالتكلفة المطفأة، بینما یتم إثبات الفرق بین التكلفة (مخفضة للمدفوعات الدوریة) وقیمة االسترداد في قائمة الربح والخسارة 

الفعلیة. یتم رسملة تكالیف االقتراض العائدة مباشرة لالستحواذ الموحدة على مدى فترة االقتراض باستخدام طریقة الفائدة 
 على أو إلنشاء أو إنتاج أصل مؤھل كجزء من تكلفة األصل المعني.

 
یتم إثبات تكالیف االقتراض التي ال تتعلق مباشرة باالستحواذ أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤھل ضمن قائمة الربح أو الخسارة 

 وحدة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.والدخل الشامل اآلخر الم
 

 یتم إثبات إیرادات التمویل عند استحقاقھا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.
 
 توزیعات أرباح )م(
 

تم تسجیل مساھمي المجموعة. ییتم قید توزیعات األرباح النھائیة في القوائم المالیة في السنة التي یتم اعتمادھا فیھا من قبل 
 توزیعات األرباح األولیة كمطلوبات في السنة التي یتم فیھا اعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة.

 
 عقود اإلیجار )ن(
 

یتم تصنیف عقود اإلیجار التي یحتفظ المؤجر بموجبھا بجمیع مخاطر ومنافع الملكیة كعقود إیجار تشغیلي. یتم االعتراف 
د اإلیجار التشغیلي في قائمة الربح أو الخسارة المعدة على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد المدفوعات بموجب عقو

اإلیجار. ویتم إثبات حوافز عقد اإلیجار المستلمة كجزء ال یتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإلیجار على مدى مدة عقد 
 اإلیجار.

 
 مطلوبات مالیة )س(
 

لتعاقدیة طرفًا في األحكام ا المجموعةیتم إثبات المطلوبات المالیة مبدئیًا في تاریخ المتاجرة، أي التاریخ الذي تصبح فیھ 
ذات الصلة. تشتمل المطلوبات المالیة على القروض المحملة بفائدة والذمم الدائنة التجاریة واألرصدة الدائنة األخرى. تقوم 

طلوبات المالیة عند الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة أو إلغائھا أو انتھاء مدتھا. یتم قیاس االلتزامات بإلغاء إثبات الم المجموعة
 المالیة بخالف القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مبدئیًا بالقیمة العادلة ناقًصا أي تكلفة تعود للمعاملة مباشرةً.

 
 ت المالیة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.الحقًا لإلثبات األولي، یتم قیاس االلتزاما 
 
 ذمم دائنة تجاریة وأخرى )ع(
 

یتم إثبات الذمم الدائنة التجاریة والذمم الدائنة األخرى بشكل مبدئي بالقیمة العادلة باإلضافة إلى التكالیف العائدة مباشرة، 
 إن وجدت، ویتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة المطفأة.
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 العمالت األجنبیة )ف(
 

ً بعملتھا الوظیفیة باستخدام أسعار الصرف الفوري  تقوم المجموعة بتسجیل المعامالت التي تمت بالعمالت األجنبیة مبدئیا
 .في التاریخ الذي تصبح فیھ المعاملة جاھزة لإلثبات في الدفاتر ألول مرة

 
الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة باستخدام أسعار الصرف الفوریة للعملة الوظیفیة السائدة یتم إعادة تحویل 

ویتم تحویل  .تدرج الفروقات الناشئة عن تسویة أو تحویل البنود النقدیة في قائمة الربح أو الخسارة .في تاریخ التقریر المالي
ألجنبیة والتي تم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة على أساس أسعار الصرف السائدة في البنود غیر النقدیة التي تتم بالعمالت ا

 .تواریخ المعامالت
 
 المنح الحكومیة والمساعدات الحكومیة )ص(
 

یتم إثبات المنح الحكومیة عندما یكون ھناك تأكید معقول بأن المنحة سیتم استالمھا وسیتم التقید بجمیع الشروط الملحقة بھا. 
 لق المنحة بأصل ما، یتم إثباتھ كإیرادات مؤجلة ویتم إدراجھ في الدخل خالل فترة سداد المنحة.عندما تتع

 
عندما تتلقى الشركة منًحا غیر نقدیة، یتم تسجیل األصل والمنحة بالمبالغ االسمیة ویتم إدراجھا في قائمة الربح أو الخسارة 

. عند تقدیم قروض أو مساعدة مماثلة من الحكومات تتمثل في مدة القروضنمط االستھالك المتوقع للفائدة التي الموحدة على 
أو المؤسسات ذات الصلة بسعر فائدة أقل من سعر السوق الحالي المطبق أو بدون فوائد، فإن تأثیر ھذه الفائدة التشجیعیة 

 یعتبر منحة حكومیة.
 
 
  



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

۲۷ 
 

 القطاعات التشغیلیة .٥
 

ألغراض اإلدارة، تم تنظیم المجموعة إلى وحدات ة العربیة السعودیة وفقاً لذلك بما أن عملیات المجموعة تجرى في المملك
أعمال استناًدا إلى منتجاتھا وخدماتھا ویصبح لدیھا ثالثة قطاعات یمكن التقریر عنھا. فیما یلي المعلومات المتعلقة بالقطاعات 

 المقرر عنھا في الشركة:
 

 بناء على طبیعة الخدمات
 

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
خدمات المرضى  

 المقیمین
خدمات العیادات 

 اإلجمالي أخرى مبیعات الصیدلیة الخارجیة
      

 ۱٬۳۹۰٬٦۹۰٬۳۹۳ ۱۰٬۷۳۱٬۷۸۹ ۲٦۰٬۱٤۱٬۸۳۳ ۳۸٥٬۳٦٦٬٦۲۱ ۷۳٤٬٤٥۰٬۱٥۰ إیرادات
 (۸۸۹٬۹٤۳٬۲۳۳) (۷٥۷٬۸۹۸) (۱۸٤٬۷٤٤٬٤۹۹) (۲٥۷٬٥۸٤٬۰۷٤) (٤٤٦٬۸٥٦٬۷٦۲) تكلفة اإلیرادات

 ٥۰۰٬۷٤۷٬۱٦۰ ۹٬۹۷۳٬۸۹۱  ۷٥٬۳۹۷٬۳۳٤ ۱۲۷٬۷۸۲٬٥٤۷ ۲۸۷٬٥۹۳٬۳۸۸ مجمل الربح
 (۳۳۸٬۰۱٦٬۰۳۲)     مصروفات تشغیلیة

 ۱٦۲٬۷۳۱٬۱۲۸     الربح التشغیلي
 ۱۹٬۰٤۰٬۲٥٤     إیرادات أخرى
 (۱۱٬۱۰٥٬۲۳۲)     أعباء تمویلیة

 (٦٬۰۹۹٬۹۹٦)     الزكاة
 ۱٦٤٬٥٦٦٬۱٥٤     صافي الربح

  
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
خدمات المرضى  

 المقیمین
خدمات العیادات 

 اإلجمالي أخرى مبیعات الصیدلیة الخارجیة
      

 ۱٬٤٦۲٬۳۹۰٬۳۹۹ ۱۷٬۳۷۸٬۳٥۸ ۲۷٤٬۲۱۱٬۸۱۲ ۳۹۷٬٦۸۳٬۰٤۱ ۷۷۳٬۱۱۷٬۱۸۸ إیرادات
 (۸٦٤٬٥۲۲٬۲۸٦) (٥۷٦٬۸۱۹) (۲۱۱٬۹۳۹٬٤۱٦) (۲۰۹٬۰۸۳٬٥٤۸) (٤٤۲٬۹۲۲٬٥۰۳) تكلفة اإلیرادات

 ٥۹۷٬۸٦۸٬۱۱۳ ۱٦٬۸۰۱٬٥۳۹ ٦۲٬۲۷۲٬۳۹٦ ۱۸۸٬٥۹۹٬٤۹۳ ۳۳۰٬۱۹٤٬٦۸٥ مجمل الربح
 (۳۰۳٬۰۹۹٬۷۹٦)     مصروفات تشغیلیة

 ۲۹٤٬۷٦۸٬۳۱۷     الربح التشغیلي
 ۱٥٬۰٥۹٬٥۳۹     إیرادات أخرى
 (۱۱٬۹۹۷٬۱۲٦)     أعباء تمویلیة

 (٥٬٤٦٥٬۲۳٤)     الزكاة
 ۲۹۲٬۳٦٥٬٤۹٦     صافي الربح

 
 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

۲۸ 
 

 الممتلكات والمعدات  .٦
 
 تشغیل األصول الثابتة ۱-٦

 بنود غیر مستھلكة أثاث ومعدات سیارات معدات طبیة مباني أرض 
أعمال رأسمالیة 

 اإلجمالي تحت التنفیذ
         التكلفة

 ۲٬۰۱٤٬٥۳۹٬۹۷۹ ۲۲۷٬٦۰٤٬۰۲٥ ۳٬۰٥۹٬۲۰۰ ۱۷٥٬۹۸٤٬۷۸۹ ۹٬۷٦٥٬۰٥۰ ٦۰۱٬۰٤۱٬٦۲۹ ۸۱٥٬۸٤۱٬۱٦٦ ۱۸۱٬۲٤٤٬۱۲۰ م۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في  
 ۲۳۳٬٦۱۳٬٦٤۱ ۱٦۷٬۷۱۷٬۹۸۱ ۱٬۲۷۸٬۲۱۳ ٦٬٦۷٤٬۹۷۰ ٥۲۲٬۱٥۰ ٤۸٬۹۷۳٬۱۷۲ ٥٬۷٤۷٬۱٥٥ ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ إضافات

 (۳۲٬۷٦٥٬۹٥۲) -- (۷۰۷٬۱۹۱) (۱۱٬۲٤۰٬٦۸۸) (٥٦۱٬۱٦۰) (۲۰٬۱٦۳٬۹۱۳) (۹۳٬۰۰۰) -- استبعادات
محول من أعمال رأسمالیة تحت 

 -- (۲۳۸٬۳٥٦٬۸۰٦) -- ٤۷٬۳۸۹٬۱٤۷ -- ٥۱٬۸۱۲٬۸٥۰ ۱۳۹٬۱٥٤٬۸۰۹ -- التنفیذ
 ۲٬۲۱٥٬۳۸۷٬٦٦۸ ۱٥٦٬۹٦٥٬۲۰۰  ۳٬٦۳۰٬۲۲۲  ۲۱۸٬۸۰۸٬۲۱۸  ۹٬۷۲٦٬۰٤۰   ٦۸۱٬٦٦۳٬۷۳۸  ۹٦۰٬٦٥۰٬۱۳۰  ۱۸۳٬۹٤٤٬۱۲۰ م۲۰۱۷دیسمبر ۳۱الرصید في 

         
 ۲٬۲۱٥٬۳۸۷٬٦٦۸ ۱٥٦٬۹٦٥٬۲۰۰  ۳٬٦۳۰٬۲۲۲ ۲۱۸٬۸۰۸٬۲۱۸  ۹٬۷۲٦٬۰٤۰   ٦۸۱٬٦٦۳٬۷۳۸  ۹٦۰٬٦٥۰٬۱۳۰  ۱۸۳٬۹٤٤٬۱۲۰ م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 

         
 ۳٥٦٬٦۷٥٬۲۱۳ ۲۷۲٬٤۱۹٬٥۲۳ ٦۱٥٬۹۹٦ ۹٬۰۰۸٬۳٥٥ ۱٬۳٦٤٬۹۱۷ ٦۸٬۱٥۲٬۱۲۷ ٥٬۱۱٤٬۲۹٥ -- إضافات

 (۳٤٬٤۹۹٬۰۱۳) -- (۱٬۱۸۸٬٤٦۳) (۱۱٬۲۱۸٬۱۱۹) (۱۸٦٬٤٦٤) (۲۱٬۹۰٥٬۹٦۷) -- -- استبعادات
محول من أعمال رأسمالیة تحت 

 -- (٤٦٬٥٦۳٬۸۰۲) -- ۱٬۳٦۱٬٥۱٤ -- ۱۰٬۱۱۳٬۹٥۰ ۳٥٬۰۸۸٬۳۳۸ -- التنفیذ
         

 ۲٬٥۳۷٬٥٦۳٬۸٦۸ ۳۸۲٬۸۲۰٬۹۲۱ ۳٬۰٥۷٬۷٥٥ ۲۱۷٬۹٥۹٬۹٦۸ ۱۰٬۹۰٤٬٤۹۳ ۷۳۸٬۰۲۳٬۸٤۸ ۱٬۰۰۰٬۸٥۲٬۷٦۳ ۱۸۳٬۹٤٤٬۱۲۰ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 
  



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

۲۹ 
 

 الممتلكات والمعدات (تابع) .٦

 أثاث ومعدات سیارات معدات طبیة مباني أرض 
 غیربنود 

 مستھلكة
أعمال رأسمالیة 

 تحت التنفیذ
                 

 اإلجمالي
         االستھالك المتراكم

 ۹۰۳٬۷۳۷٬۹۷٥ -- ۲٬۱۷۳٬۲٥۳ ۱۳۰٬۱۷۹٬۸۷۳ ٥٬۹۱٥٬۸۰۷ ٤۲٤٬٥۰۷٬۹٦۹ ۳٤۰٬۹٦۱٬۰۷۳ -- م۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید في 
 ۷٥٬۷۰۳٬٥۳٤ -- ۱٬۲۱٦٬۰۸۰ ۱۰٬۰۸۰٬۰۱٤  ٦۹٦٬۱٥۳   ۳۷٬۸۷۲٬۷۸۸   ۲٥٬۸۳۸٬٤۹۹  -- إضافات

 (۳۱٬۰۸۰٬۹۸۱) -- (٥٥۲٬۹۲٦) (۱۱٬۰۷۹٬٤۹٤) (٥۳٦٬٦۹۲) (۱۸٬۸۷۳٬۳٥٦) (۳۸٬٥۱۳)  استبعادات
  ۹٤۸٬۳٦۰٬٥۲۸  -- ۲٬۸۳٦٬٤۰۷  ۱۲۹٬۱۸۰٬۳۹۳ ٦٬۰۷٥٬۲٦۸ ٤٤۳٬٥۰۷٬٤۰۱ ۳٦٦٬۷٦۱٬۰٥۹ -- م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الرصید في 

         
 ۹٤۸٬۳٦۰٬٥۲۸ -- ۲٬۸۳٦٬٤۰۷ ۱۲۹٬۱۸۰٬۳۹۳ ٦٬۰۷٥٬۲٦۸ ٤٤۳٬٥۰۷٬٤۰۱ ۳٦٦٬۷٦۱٬۰٥۹ -- م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في  
       --  
 ۸۸٬۱٥۳٬۱۷۰ -- ۷۳۱٬۱٦۳ ۱۲٬۱۹٥٬۹۳٤ ۷٤۱٬۰۳٥ ٤٤٬۷۲۲٬۹۹۳ ۲۹٬۷٦۲٬۰٤٥ -- إضافات 

 (۳۳٬۱۰۲٬۰٥۸) -- (۱٬۱۰٥٬٦۷٤) (۱۰٬۱۷۷٬٤٦۱) (۱٤۰٬۲۹۳) (۲۱٬٦۷۸٬٦۳۰) -- -- استبعادات
         

 ۱٬۰۰۳٬٤۱۱٬٦٤۰ -- ۲٬٤٦۱٬۸۹٦ ۱۳۱٬۱۹۸٬۸٦٦ ٦٬٦۷٦٬۰۱۰ ٤٦٦٬٥٥۱٬۷٦٤ ۳۹٦٬٥۲۳٬۱۰٤ -- م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ في الرصید
         

ینایر  ۱صافي القیمة الدفتریة كما في 
 ۱٬۱۱۰٬۸۰۲٬۰۰٤ ۲۲۷٬٦۰٤٬۰۲٥ ۸۸٥٬۹٤۷ ٤٥٬۸۰٤٬۹۱٦ ۳٬۸٤۹٬۲٤۳ ۱۷٦٬٥۳۳٬٦٦۰ ٤۷٤٬۸۸۰٬۰۹۳ ۱۸۱٬۲٤٤٬۱۲۰ م۲۰۱۷

 ۳۱الدفتریة كما في صافي القیمة 
 ۱٬۲٦۷٬۰۲۷٬۱٤۰ ۱٥٦٬۹٦٥٬۲۰۰ ۷۹۳٬۸۱٥ ۸۹٬٦۲۷٬۸۲٥ ۳٬٦٥۰٬۷۷۲ ۲۳۸٬۱٥٦٬۳۳۷ ٥۹۳٬۸۸۹٬۰۷۱ ۱۸۳٬۹٤٤٬۱۲۰ م۲۰۱۷دیسمبر 

 ۳۱صافي القیمة الدفتریة كما في 
 ۱٬٥۳٤٬۱٥۲٬۲۲۸ ۳۸۲٬۸۲۰٬۹۲۱ ٥۹٥٬۸٥۹ ۸٦٬۷٦۱٬۱۰۲ ٤٬۲۲۸٬٤۸۳ ۲۷۱٬٤۷۲٬۰۸٤ ٦۰٤٬۳۲۹٬٦٥۹ ۱۸۳٬۹٤٤٬۱۲۰ م۲۰۱۸دیسمبر 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

۳۰ 
 

 الممتلكات والمعدات (تابع) .٦
 

 أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ .٦٫۲
 

تشتمل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ بشكل أساسي على بناء مستشفى جدید في الدمام ومكة، وتوسیع وتجدید  )أ
 العدید من مباني المستشفیات في مواقع مختلفة.

 
ملیون  ٥٫۲٦م: ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي ( ۱۳٫۷۸غة خالل السنة المنتھیة، تمت تسویة تكلفة االقتراض البال  )ب

 لایر سعودي) تم رسملتھا ضمن أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ.
 
 ۳٥٤٫۷٦۷م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۳۳۸٫۷۲یبلغ صافي القیمة الدفتریة لألرض والمبنى  )ج

 .)۱٥(إیضاح  ملیون لایر سعودي) تم رھنھا لتأمین قرض من وزارة المالیة
 

 تم تخصیص االستھالك للسنة كما یلي: )د
 

 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ 
   

 ٦٥٬۳٥٤٬۸٥۹ ۷٦٬٦٦۸٬۳٦۸ )۲۳تكلفة المبیعات (إیضاح 
 ۱۰٬۳٤۸٬٦۷٥ ۱۱٬٤۸٤٬۸۰۲ )۲٥مصروفات إداریة وعمومیة (إیضاح 

 ۷٥٬۷۰۳٬٥۳٤ ۸۸٬۱٥۳٬۱۷۰ اإلجمالي
 

 الموجودات غیر الملموسة .۷
 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
 ینایر ۱

 م۲۰۱۷
    التكلفة

 ۲۳٬۸۲٤٬۹٥۱ ۱٦٬۱٦٦٬۰۹۷ ۱۹٬۰۲٤٬۹۱۱ الرصید في
 ۱٬٤۱۷٬۱۸۲ ۳٬۲۸۱٬۸۹۷ ۳۲٬٦۲٤ إضافات خالل السنة

 (۹٬۰۷٦٬۰۳٦) (٤۲۳٬۰۸۳) (٤٬۳۷٥٬۱٥٥) خالل السنة مشطوبات
 ۱٦٬۱٦٦٬۰۹۷ ۱۹٬۰۲٤٬۹۱۱ ۱٤٬٦۸۲٬۳۸۰ الرصید في

    
    إطفاء

 ۲۰٬٥۲۳٬۹۲۷ ۱۲٬۲۸٦٬٦۳۸ ۱۳٬۲۷۲٬۹٥٦ الرصید في
 ۸۳۸٬۷٤۷ ۱٬۰۱۸٬٤۹۳ ۷۹٦٬٤٥٦ إضافات خالل السنة

 (۹٬۰۷٦٬۰۳٦) (۳۲٬۱۷٥) (٤٬۳۲۱٬٦۰٤) خالل السنة مشطوبات
 ۱۲٬۲۸٦٬٦۳۸ ۱۳٬۲۷۲٬۹٥٦ ۹٬۷٤۷٬۸۰۸ الرصید في

    
 ۳٬۸۷۹٬٤٥۹ ٥٬۷٥۱٬۹٥٥ ٤٬۹۳٤٬٥۷۲ صافي القیمة الدفتریة

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

۳۱ 
 

 المخزون .۸
 

 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
 ینایر ۱

 م۲۰۱۷
    

 ۳۰٬۲۱۸٬۲۳٤ ۳۸٬۳۹٥٬۱۰۷ ٤۳٬۰۳۸٬٤٦٤ الصیدلة أدوات
 ٦۲٥٬۰۱۸ ۷٦۱٬٦۸٥ ٦۳٥٬٦۱۲ المطبخ أدوات
 ٦۷٬۸٥۸٬۹٤۲ ۸۳٬۰۲۰٬۳۸۰ ۸٤٬۸۲٦٬٦۷٥ أخرى

    
 ۱۲۸٬٥۰۰٬۷٥۱ ۱۲۲٬۱۷۷٬۱۷۲ ۹۸٬۷۰۲٬۱۹٤ 

 (۸٬۰٥٤٬۸٤۹) (۱۰٬۷۲۷٬۳۹۸) (۱۱٬۸۰۷٬۹۳۳) ناقًصا: مخصص مخزون متقادم
    
 ۱۱٦٬٦۹۲٬۸۱۸ ۱۱۱٬٤٤۹٬۷۷٤ ۹۰٬٦٤۷٬۳٤٥ 
 
 حركة مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم: ۸-۱
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸    
    

 ۸٬۰٥٤٬۸٤۹ ۱۰٬۷۲۷٬۳۹٦  ینایر ۱الرصید في 
 ۲٬۷٦۳٬۰۲٤ ۱٬٤۰۳٬۰٦۲  المثبت خالل السنة
 (۹۰٬٤۷٥) (۳۲۲٬٥۲٥)  تعدیل خالل السنة

 ۱۰٬۷۲۷٬۳۹۸ ۱۱٬۸۰۷٬۹۳۳  دیسمبر ۳۱الرصید في 
 

 الذمم المدینة .۹

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 ینایر ۱

 م۲۰۱۷
 (معدلة) (معدلة)  

 ۱٬۱٤٤٬٤٦٤٬۳٦۹ ۱٬۱۳٤٬۲۱۲٬٤۳٥ ۱٬۱٦۲٬٤٤٥٬٤٤۷ ذمم مدینة
 (۲۷٤٬۲٦۸٬۲٥٤) (۲٥٤٬۸٦٥٬٤۸۸) (۱۸۹٬٦۷۰٬٤۸۹) ناقًصا: مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 ۹۷۲٬۷۷٤٬۹٥۸   ۸۷۹٬۳٤٦٬۹٤۷   ۸۷۰٬۱۹٦٬۱۱٥ 
 ۱٬٦۸۷٬۳٦۸ ۳٬۸۳۱٬۳٦۳ ٤٬۹۹۳٬۸۸۷ )۲۹أطراف ذات عالقة (إیضاح 

    
 ۹۷۷٬۷٦۸٬۸٤٥   ۸۸۳٬۱۷۸٬۳۱۰   ۸۷۱٬۸۸۳٬٤۸۳ 
   

 فیما یلي حركة مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة: ۹-۱
 
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ 
 (معدلة)  

 ۲۷٤٬۲٦۸٬۲٥٤ ۲٥٤٬۸٦٥٬٤۸۸ ینایر ۱الرصید في 
 -- (٥٦٬۱٦۱٬٤۳٥) تعدیل خالل السنة

 (۱۹٬٤۰۲٬۷٦٦) (۹٬۰۳۳٬٥٦٤) المعكوس خالل السنة
 ۲٥٤٬۸٦٥٬٤۸۸ ۱۸۹٬٦۷۰٬٤۸۹ دیسمبر ۳۱الرصید في 

 
 من ھذه القوائم المالیة. ۳في إیضاح  ۹تم إیضاح تأثیر تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي  ۹-۱
یتم تضمین معلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان والسوق ومخاطر انخفاض قیمة الذمم المدینة في  ۹-۲

 . ۳۰إیضاح 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

۳۲ 
 

 مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى .۱۰
 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 ینایر ۱

 م۲۰۱۷
    

 ۳٬۹۰۳٬۳۸٥ ۱٦٬۲۳۲٬۲٤۳ ۱۰٬۹۹٥٬۳۷۳ سلف لموردین
 ۱۹٬٤٤۳٬۹۳۷ ۱۰٬۲۳۳٬۰٤۹ ۱٥٬٥۱٦٬۳۲٦ مقدًمامدفوعات 

 ۲٬۳۳٤٬۰۰٦ ۱٬۹۳۲٬۰۲۷ ۱٬٤٥٥٬۲۱۲ دفعات مقدمة للموظفین
 ٦۸۲٬۱۱۷ ٦۷۷٬۳٦۹ ۷۸۸٬۱۷٤ ودائع
 ۱۷٬۷٤۸٬۸۳۷ ۱۷٬۱۳۱٬۲۷۳ ۲۰٬٤۳۸٬۹۲۱ أخرى

    
 ٤۹٬۱۹٤٬۰۰٤٦٬ ٦۲۰٥٬۹٦۱ ٤٤٬۱۱۲٬۲۸۲ 
 

 النقد وما في حكمھ .۱۱
 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 ینایر ۱

 م۲۰۱۷
    

 ۲٬٥٤۱٬۹۱٥ ۲٬٤٥۱٬۰۳٤ ۲٬٤۷۱٬٤۸۸ األرصدة النقدیة
 ۱٥۲٬٥٤۸٬۸٦۱ ۱۰۸٬٦۰۲٬۸٦۱ ٤۱٬۷٤۷٬۲۱٥  ةجاری اتحساب –أرصدة بنكیة 

 ٤٤٬۲۱۸٬۷۰۳ ۱۱۱٬۰٥۳٬۸۹٥ ۱٥٥٬۰۹۰٬۷۷٦ 
 

 رأس المال .۱۲
 

سھم  ۹۲٬۰٤۰٬۰۰۰إلى لایر سعودي مقسم  ۹۲۰٬٤۰۰٬۰۰۰بلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع 
 لایر سعودي. ۱۰متساوي قیمة كل منھا 

 
ملیون لایر سعودي للسنة المنتھیة في  ۱۸٤٫۰۸لایر سعودي لكل سھم بمبلغ  ۲وافق المساھمون على توزیع أرباح بقیمة 

سعودي ملیون لایر  ۱۸٤٫۰۸م (۲۰۱۸یونیو  ۲٤م في اجتماع الجمعیة العامة العادیة الذي عقد في ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 م).۲۰۱۷یونیو  ۸م في اجتماع الجمعیة العامة العادیة الذي عقد في ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 االحتیاطي النظامي .۱۳

 
من صافي  ٪۱۰وفقًا لنظام الشركة األساسي ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یتعین على الشركة سنوًیا تحویل 

من رأس مالھا. ھذا االحتیاطي حالیًا غیر متاح للتوزیع  ٪۳۰حتى یبلغ ھذا االحتیاطي النظامي  دخلھا إلى احتیاطي نظامي
 في الشركة. المساھمینعلى 

  



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

۳۳ 
 

 الحصص غیر المسیطرة .۱٤
 

یلخص الجدول التالي المعلومات التي تتعلق بالشركة التابعة للمجموعة التي لدیھا حصص غیر مسیطرة جوھریة فیھا قبل 
 للتعامالت بین شركات المجموعة:أي استبعاد 

 
 ۲۰۱۷م ۲۰۱۸م 
   

 ۱۷٦٬۹٦۸٬۸۹۰    ۱٦۹٬۹۷۰٬٥۹۱  الموجودات غیر المتداولة
 ۱٤٬۳۳۰٬۱۱۹    ۳٦٬۷۸٤٬۸٥۱  موجودات متداولة

 (٦۹٬۱۳٦٬۸٤٤)  (٦۸٬۳٥۳٬٤۰۱)  مطلوبات غیر متداولة
 (٥٥٬٥۲۸٬۰٤۹)   (۷۰٬۳٤٦٬۱۲٥)  مطلوبات متداولة

   
 ٦٦٬٦۳٤٬۱۱٦ ٦۸٬۰٥٥٬۹۱٦ الموجوداتصافي 

   
 ۱٦٬۱٥٦٬٦۳۹ ۷۱٬۹٦٥٬٤۰۳ إیرادات

   
 (۳۹٬۸۷۲٬۰۱٤) (۱۱٬۳٥۳٬۹٤۸)  الخسارة للسنة

 --  ۲۱۹٬۷۱۲  دخل شامل آخر
   

 (۳۹٬۸۷۲٬۰۱٤) (۱۱٬۱۳٤٬۲۳٦)  إجمالي الخسارة الشاملة األخرى
 
  



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

۳٤ 
 

 القروض ألجل .۱٥
 

 تشمل القروض ألجل ما یلي:

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 ینایر ۱

 م۲۰۱۷
    

 ۲٦۰٬۰۲۷٬۷۷۸ ۲٤۰٬٤٤٥٬۸٦۹ ٥٥٦٬۸٦۹٬۱٦٥ قرض من بنوك تجاریة
 ۷۲٬٦۱۳٬۱۸۲ ۸۸٬۳۳۸٬۱۸۲ ۷۸٬٦۰٥٬٦۸۲ قرض من وزارة المالیة
 (۱۷٬۳۹٤٬۲٥۰) (۲٤٬۸۸۲٬۰۰٤) (۱۹٬۱٤۱٬۱۰٥) تعدیل لإلیرادات المؤجلة
 ٥٥٬۲۱۸٬۹۳۲ ٦۳٬٤٥٦٬۱۷۸ ٥۹٬٤٦٤٬٥۷۷ بالصافي -قرض من وزارة المالیة 

    
 ۳۱٥٬۲٤٦٬۷۱۰ ۳۰۳٬۹۰۲٬۰٤۷ ٦۱٦٬۳۳۳٬۷٤۲ اإلجمالي

 

 
یتم تأمین القروض من البنوك من خالل إصدار سندات ألمر من الشركة. قرض وزارة المالیة بدون فوائد مضمون برھن 

الریاض، المدینة المنورة وحائل. یتم تسعیر القروض المصرفیة بأسعار الفائدة  -السعودي األلماني  أرض ومبنى المستشفى
 السائدة بین البنوك السعودیة (سایبور) زائد عمولة متفق علیھا.

 
 فیما یلي القروض التي تم الحصول علیھا من وزارة المالیة بالمملكة العربیة السعودیة:

 
للمستشفى السعودي األلماني بالمدینة المنورة، تم تحویل ھذا القرض المحول من شركة بیت البترجي قرض بدون فوائد  )أ

لایر سعودي یسدد على ستة عشر قسًطا سنویًا متساویًا  ٤۹٬۹۳۸٬۱۸۲الطبیة (طرف ذو عالقة) إلى الشركة بمبلغ 
. یبلغ صافي المبلغ م۲۰۰۷نایر ی ۲۱ الموافقھـ ۱٤۲۷ذو الحجة  ۲۱ لایر سعودي تبدأ من ۳٬۱۲٥٬۰۰۰بقیمة 

 ).لایر سعودي ۱۲٬٤۳۸٬۱۸۲م: ۲۰۱۷لایر سعودي ( ۹٬۳۱۳٬۱۸۲المستحق 
 

قرض بدون فوائد للمستشفى السعودي األلماني بالریاض تم تحویلھ من شركة بیت البترجي وزھیر أحمد السباعي  )ب
لمبلغ الذي تم الحصول علیھ لایر سعودي. بلغ إجمالي ا ۱۸٬۷٥۰٬۰۰۰عالقة) إلى الشركة بمبلغ  و(طرف ذ

لایر سعودي  ۳٬۱۲٥٬۰۰۰لایر سعودي سیتم سداده على ستة عشر قسًطا متساویًا قیمة كل منھا  ٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰
لایر سعودي  ۳٬۱۲٥٬۰۰۰ المستحق م. یبلغ صافي المبلغ۲۰۰٥مارس  ۲٦ھـ، الموافق ۱٤۲٦صفر  ۱٥اعتباًرا 

 ).لایر سعودي ٦٬۲٥۰٬۰۰۰م: ۲۰۱۷(

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۸

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷

 ینایر ۱
 م۲۰۱۷

    
    الجزء المتداول:

 ۱۳۲٬۷۷۷٬۷۷۸ ۷۸٬۷٥۰٬۰۰۰ -- قرض من بنوك تجاریة
 ٤۸٬٥۰۰٬۰۰۰ ۸٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ قروض قصیرة األجل

 ٥٬٤٥۳٬٦۰٦ ۹٬۱۲٦٬٤٥۳ ۷٬٦٥۲٬۳۸٥ قرض من وزارة المالیة
    

 ۱۸٦٬۷۳۱٬۳۸٤ ۱۷۲٬۸۷٦٬٤٥۳ ۲۸٦٬٦٥۲٬۳۸٥ إجمالي الجزء المتداول
    الجزء غیر المتداول:

 ۷۸٬۷٥۰٬۰۰۰ ۷٦٬٦۹٥٬۸٦۹ ۲۷۷٬۸٦۹٬۱٦٥ قرض من بنوك تجاریة
 ٤۹٬۷٦٥٬۳۲٦ ٥٤٬۳۲۹٬۷۲٥ ٥۱٬۸۱۲٬۱۹۲ قرض من وزارة المالیة

    
 ۱۲۸٬٥۱٥٬۳۲٦ ۱۳۱٬۰۲٥٬٥۹٤ ۳۲۹٬٦۸۱٬۳٥۷ إجمالي الجزء غیر المتداول من قروض طویلة األجل

    
 ۳۱٥٬۲٤٦٬۷۱۰ ۳۰۳٬۹۰۲٬۰٤۷ ٦۱٦٬۳۳۳٬۷٤۲ اإلجمالي



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

۳٥ 
 

 ألجل (تابع)القروض  .۱٥
 

شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة (شركة تابعة)، یبلغ إجمالي المبلغ القابل  -قرض بدون فوائد لدعم بناء مستشفى  )ج
لایر سعودي یتم استالمھ على أساس تقدم البناء بالشكل الذي یرضي وزارة  ٦۹٬٦٥۰٬۰۰۰للصرف في ھذا الصدد 

م. مبنى وأرض ومعدات شركة حائل ۲۰۱۸سنویًا متساویة بدأت في سنة قسًطا  ۲۰المالیة. سیتم سداد القرض على 
م: ۲۰۱۷لایر سعودي ( ٦٦٬۱٦۷٬٥۰۰ المستحق الوطنیة للخدمات الصحیة مرھون لوزارة المالیة. یبلغ صافي المبلغ

 ).لایر سعودي ٦۹٬٦٥۰٬۰۰۰
 
لایر سعودي  ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰مبلغ ب بنك تجارياألجل للمستشفى السعودي األلماني بجدة من قرض مرابحة متوسط  )د

لایر سعودي، وآخر  ۱٬۲٥۰٬۰۰۰قسًطا بقیمة  ۱٦على  المستحق م. یتم دفع المبلغ۲۰۱۳یولیو  ۱٤تم استالمھ بتاریخ 
 لایر سعودي). ۳٬۷٥۰٬۰۰۰م: ۲۰۱۷م. یبلغ صافي المبلغ ال شيء (۲۰۱۸أبریل  ۱٤مبلغ مستحق في 

 
مقابل اتفاقیة تمویل  بنك تجاريم من ۲۰۱٦یولیو  ۲٤دي في لایر سعو ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تم استالم قرض بمبلغ  )ه

لایر سعودي، وآخر مبلغ مستحق الدفع في  ۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰أقساط بقیمة  ۸مرابحة متوسطة األجل مستحقة الدفع على 
 .لایر سعودي) ۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰م: ۲۰۱۷یساوي ال شيء ( المستحق م. صافي المبلغ۲۰۱۸یولیو  ۲٤

 
لتمویل جزء من مشروع بناء مستشفى  بنك تجاريبضمان تسھیل تمویل مرابحة إسالمي بأجل من  المجموعةقامت  )و

دیسمبر  ۲۷ لایر سعودي. سیتم سحب القرض على مدى ثالث سنوات تبدأ من ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰في الدمام، بمبلغ 
بموجب سندات م. وھذا القرض مضمون ۲۰۲٦م وآخر دفعة في دیسمبر ۲۰۲۰وتسدد أول دفعة في یونیو  م۲۰۱۷

م: ۲۰۱۷لایر سعودي ( ۲۲۰٬۰۸٦٬۳٤۹ المستحق یبلغ صافي المبلغدیسمبر،  ۳۱كما في ألمر من الشركة. 
 ).لایر سعودي ۷٦٬٦۹٥٬۸٦۹

 
لایر  ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تجاري بقیمةبنك م، حصلت الشركة على تسھیالت تیسیر من ۲۰۱۷في الثاني من مارس  )ز

 .)لایر سعودي ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰م: ۲۰۱۷لایر سعودي. ( ۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰یساوي  المستحق صافي المبلغسعودي. 
 
لزیادة تسھیل رأس المال العامل  بنك تجاريم، وقعت الشركة اتفاقیة تمویل إسالمي معدلة مع ۲۰۱۸دیسمبر  ۱۷في  )ح

لایر  ۱۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰ملیون لایر سعودي. قرض إضافي بقیمة  ۱٥۰ملیون لایر سعودي إلى  ۳٥المتداول من 
م: ۲۰۱۷( لایر سعودي ۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ المستحق . یبلغ صافي المبلغم۲۰۱۸دیسمبر  ۲۳ سعودي تم سحبھ في

 لایر سعودي). ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
 

مقابل تسھیالت تمویل  بنك تجاريم من ۲۰۱۸أكتوبر  ۲۲لایر سعودي تم استالمھ في  ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰قرض بمبلغ  )ط
لایر  ۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰م: ۲۰۱۷( لایر سعودي ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  مرنة. یبلغ صافي المبلغ

 ).سعودي
 

 ٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰بمبلغ  تجاريم، وقعت الشركة على سھیل تمویل مرابحة إسالمي بأجل من بنك ۲۰۱۸یولیو  ۲٦في  )ي
لایر سعودي لتمویل جزء من مشروع بناء مستشفى في مكة المكرمة ومشروع توسعة ومشروع برج طبي في 

م وتسدد ۲۰۱۸یولیو  ۲٦المستشفى السعودي األلماني بالریاض. سیتم سحب القرض على مدى ثالث سنوات تبدأ من 
وھذا القرض مضمون بموجب سندات ألمر من الشركة. م. ۲۰۲۸م وآخر دفعة في مارس ۲۰۲۱أول دفعة في سبتمبر 

 .ال شيء) م:۲۰۱۷لایر سعودي ( ٥۷٬۷۸۲٬۸۱٦المستحق یبلغ صافي المبلغ 
 

ع لتمویل جزئي لمشاری بنك تجاريم، وقعت الشركة على تسھیل تمویل مرابحة إسالمي بأجل من ۲۰۱۸یولیو  ۲٦في  )ك
لایر سعودي. سیتم سحب القرض على مدى ثالث  ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰بناء إسكان الموظفین في الدمام ومكة، بمبلغ 

 . وھذا القرض مضمون بموجب سندات ألمر من الشركة. یبلغ صافي المبلغم۲۰۱۸یولیو  ۲٦سنوات تبدأ من 
 .ال شيء) :م۲۰۱۷ال شيء ( المستحق

 
 تتضمن اتفاقیات القرض تعھدات تتطلب، من بین شروط أخرى، الحفاظ على نسب مالیة معینة. )ل
 
 
 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

۳٦ 
 

 المطلوبات غیر المالیة المتداولة األخرى .۱٦
 

 یمثل مطلوبات مالیة مستحقة الدفع خالل سنة واحدة أو أكثر. فیما یلي تقسیم الجزء المتداول وغیر المتداول:
 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 ینایر ۱

 م۲۰۱۷
    

 ۱۰٬۱۷٤٬۱۱۹  ۱۸٬۸۸۳٬۲۲۷  ۲۱٬۹٦۸٬۷٥٤ الجزء المتداول
 ۲۰٬۷٤٥٬۷۸۱ ٤۰٬۹۰۸٬۱۱٦ ۳۲٬٦۳٥٬۱٤۹ المتداولالجزء غیر 

    
 ٥٤٬٦۰۳٬۹۰۳ ٥۹٬۷۹۱٬۳٤۳ ۳۰٬۹۱۹٬۹۰۰ 

 
 إیرادات مؤجلة .۱۷

 
 فیما یلي الحركة في المنح الحكومیة:

 
تم استالم المنح الحكومیة لشراء بعض بنود من الممتلكات والمعدات. ال توجد شروط أو التزامات محتملة لم یتم الوفاء بھا 

 مرتبطة بھذه المنح.
 

 منافع الموظفین .۱۸
 

خطة محددة لمنافع لما بعد التوظیف. ھذه المنافع مطلوبة بموجب قانون العمل السعودي. تعتمد منافع نھایة لدى الشركة 
الخدمة على الرواتب والبدالت النھائیة للموظفین وسنوات خدمتھم المتراكمة كما ھو منصوص علیھ في أنظمة المملكة 

 العربیة السعودیة.
 
روفات المنافع المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة والمبالغ المدرجة ضمن قائمة یلخص الجدول التالي مكونات صافي مص 

 المركز المالي.

 صافي مصروفات المنافع المدرجة ضمن قائمة األرباح أو الخسائر
  

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۸

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

   
 ۳۱٬٦۳۷٬۱٥۱ ۳۱٬۹٦٤٬۱۸۱ صافي مصروفات المنافع

 
 
 
 
 
 

 
 

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۸

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

    
 ۱٦٬۳۰۲٬٦۱۹ ۲۲٬۲۰۹٬۷۹۷  ینایر ۱الرصید في 

 ۸٬۲۸٤٬۱٤٦ --  المستحق خالل الفترة
 (۲٬۳۷٦٬۹٦۸) (۳٬٤۷۷٬۷٤۹)  المحول إلى قائمة الدخل

 ۲۲٬۲۰۹٬۷۹۷ ۱۸٬۷۳۲٬۰٤۸  دیسمبر ۳۱الرصید في 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

۳۷ 
 

 الموظفین (تابع)منافع  .۱۸
 

 الحركة في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة المثبتة في قائمة المركز المالي
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
   

 ۱٦۱٬۷٥۹٬۷۱٦ ۱۸۳٬۲۱٥٬۹۲۰ ینایر ۱التزام المنافع المحددة في 
 ۳۱٬٦۳۷٬۱٥۱ ۳۱٬۹٦٤٬۱۸۱ تكلفة الخدمة الحالیة

   تكلفة الفوائد
 ٦٬۱٥٦٬۰۲٤ (۸٬۳٤٦٬۸۳٥) (ربح) / خسارة اكتواریة على االلتزام المثبت في قائمة الدخل الشامل اآلخر

 (۱٦٬۳۳٦٬۹۷۱) (۲۷٬٤۲٦٬۷۰۰) منافع مدفوعة
 ۱۷۹٬٤۰٦٬٥٦٦ ۱۸۳٬۲۱٥٬۹۲۰ 

 
 تتضمن االفتراضات الھامة المستخدمة في تحدید التزام خطة المنافع المحددة ما یلي:

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۸

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

   
 ٪۳٫۸۲ ٪۳٫۸۹ معدل الخصم

 ٪۳٫۰۰ ٪۳٫۰۰ زیادات أو معدل الرواتب المستقبلیة 
 CPM ۱۹۹۹ A٦۷/۷۰ ULT معدالت الوفیات 
 Slabs ٪٥٫۰۰ معدالت تسریح الموظفین 

 
م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱فیما یلي تحلیل الحساسیة الكمیة الفتراض معدل الخصم على التزام خطة المنافع المحددة كما في 

 م:۲۰۱۷و
 

 معدل الخصم االفتراضات
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
   

 ٪۱+ ٪۱- مستوى الحساسیة
 ۱٥٦٬٤٤٦٬۱۸۱ ۲۰٥٬۱٤۰٬٦۸۳ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱التزام المنافع المحددة في 
 ۱٥۹٬۸٦۰٬۹۹٦ ۲۰۹٬٦۱۸٬۳۷۲ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱التزام المنافع المحددة في 

 
تحلیالت الحساسیة بناًء على طریقة تستقرئ التأثیر على مكافأة نھایة الخدمة نتیجة للتغییرات في االفتراضات تم تحدید 

الرئیسیة التي تحدث في نھایة فترة التقریر. یستند تحلیل الحساسیة إلى تغییر في افتراض مھم، مع إبقاء جمیع 
مثل للتغیر الفعلي في مكافأة نھایة الخدمة ألنھ من غیر االفتراضات األخرى ثابتة. قد ال یكون تحلیل الحساسیة م

 المحتمل أن تحدث التغییرات في االفتراضات بمعزل عن بعضھا البعض.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

۳۸ 
 

 الذمم الدائنة .۱۹
 

 یتكون مما یلي:
 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 ینایر ۱

 م۲۰۱۷
    

 ۲٤۲٬۱۰٤٬۱۹٦ ۲۱۲٬۷۸۳٬۱٦۰ ۱۷۹٬۱۱۹٬۹۹۷ ن طرف ثالثومورد
 ٥۷٬۹۰۰٬۳٤٦ ٦۱٬۱۰۲٬٦۱۳ ۹۱٬۲۳٤٬٥۳۱ )۲۹أطراف ذات عالقة (إیضاح 

    
 ۲۷۰٬۳٥٤٬٥۲۸ ۲۷۳٬۸۸٥٬۷۷۳ ۳۰۰٬۰۰٤٬٥٤۲ 
 

 المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى .۲۰
 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
 ینایر ۱

 م۲۰۱۷
    

 ٥۳٬۲۷۸٬۸۲۷ ٥۳٬٤۰٦٬۲۲۰ ٦۸٬۸۷۸٬۷٥٦ مصروفات مستحقة
 ۱٥٬٤٤۹٬۲۹٤ ۲۱٬٦۸٤٬۷۱۰ ۲۱٬۸۱۲٬٦٥۳ مطلوبات أخرى

 ۹۰٬٦۹۱٬٤۰۹ ۷٥٬۰۹۰٬۹۳۰ ٦۸٬۷۲۸٬۱۲۱ 
 

 الزكاة المستحقة .۲۱
 
 فیما یلي الحركة في مخصص الزكاة وضریبة الدخل المستحقة للسنة: 

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
   

 ۳٬۹۷۷٬۲۲۲ ٥٬٤٦٥٬۲۳٤ ینایر ۱الرصید في 
 ٥٬٤٦٥٬۲۳٤ ٦٬۰۹۹٬۹۹٦ مكون خالل السنةمخصص 

 (۳٬۹۷۷٬۲۲۲) (٥٬٤٦٥٬۲۳٤) مدفوعات خالل السنة
   

 ٥٬٤٦٥٬۲۳٤ ٦٬۰۹۹٬۹۹٦ دیسمبر ۳۱الرصید في 
 

 الموقف الزكوي
 

 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة المحدودة:
للزكاة والدخل ("الھیئة"). قدمت الشركة  م لدى الھیئة العامة۲۰۰۸م حتى ۲۰۰٥تم تقدیم اإلقرارات الزكویة للسنوات من 

ملیون لایر سعودي بموجب ھذه اإلقرارات. وفقًا لذلك، لم تصدر الھیئة  ۰٫٤٤اإلقرارات دون دفع الزكاة المستحقة بمبلغ 
 م.۲۰۰۸شھادة الزكاة لسنة 

  



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

۳۹ 
 

 الزكاة (تابع) .۲۱
 

م، وطالبت بموجبھا بمخصص زكاة ۲۰۰۸حتى  ۲۰۰٥دیسمبر  ۳۱أصدرت الھیئة الربط الزكوي للسنوات المنتھیة في 
ملیون لایر سعودي. اعترضت الشركة على الربط المذكور، وبناًء علیھ أصدرت الھیئة التقییم المعدل  ۱۸٫۱إضافي بمبلغ 

ملیون لایر سعودي. قدمت الشركة مرة أخرى اعتراًضا على الربط المذكور الذي  ٦٫۷بعد تخفیض المطالبة اإلضافیة بمبلغ 
تحویلھ إلى لجنة االعتراض االبتدائیة للنظر واتخاذ قرار. أصدرت لجنة االعتراض االبتدائیة قراًرا بمزید من التخفیض  تم

ملیون لایر سعودي. قدمت الشركة مجدًدا استئنافًا ضد قرار لجنة االعتراض االبتدائیة إلى  ۱٫۱في المطالبة اإلضافیة بمبلغ 
ملیون لایر سعودي، والذي ال یزال قید المتابعة من قبل لجنة  ۱۰٫۲۳انًا بنكیًا بمبلغ لجنة االستئناف العلیا وقدمت ضم

 االستئناف العلیا.
 

م وحصلت على ۲۰۱۷م حتى ۲۰۰۹دیسمبر  ۳۱قامت الشركة بتقدیم إقراراتھا الزكویة/الضریبیة عن السنوات المنتھیة في 
 الزكوي والضریبي النھائي لھذه السنوات حتى تاریخھ.خطابات تسھیالت لھذه السنوات. ولم تصدر الھیئة الربط 

 
 ")شركة تابعةئل الوطنیة للخدمات الصحیة" أو "الموقف الزكوي للشركة التابعة ("شركة حا

 
الشركة م. قامت ۲۰۱۲دیسمبر  ۳۱حتى السنة المنتھیة في  أنھت شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة ربطھا الزكوي

م وحصلت على شھادة الزكاة/الضریبة غیر المقیدة للسنة ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱عن السنة المنتھیة في  ویةبتقدیم إقراراتھا الزك
ملیون لایر  ۰٫۰٥۹المذكورة. أصدرت الھیئة الربط الزكوي والضریبي للسنة المذكورة، والذي أظھر فروق زكاة بمبلغ 

ة للخدمات الصحیة اعتراًضا على الربط سعودي من شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة. قدمت شركة حائل الوطنی
 المذكور، وھو ال یزال تحت النظر لدى الھیئة حتى تاریخھ.

 
م ۲۰۱۷م حتى ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱قامت الشركة التابعة بتقدیم إقراراتھا الزكویة/الضریبیة عن السنوات المنتھیة في  

ر الھیئة الربط الزكوي والضریبي النھائي للسنوات م. ولم تصد۲۰۱۷وحصلت على شھادة الزكا/الضریبة غیر المقیدة لسنة 
 المذكورة حتى تاریخھ.

 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .۲۲

 
 م.۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱فیما یلي االلتزامات واالرتباطات المحتملة كما في 

 
 القانوني، والفصلقدم العدید من الموظفین دعاوى بخصوص مطالبات مختلفة. وتشمل ھذه المطالبات الطرد غیر   ۲۲-۱

ملیون لایر. معظم القضایا قید  ۰٫۲۸دون إشعار وتعویضات أخرى وفقًا لالتفاقات التعاقدیة. بلغ إجمالي المطالبات 
النظر في محاكم العمل المختلفة. إن اإلدارة واثقة من أن النتیجة ستكون في صالح المجموعة ولیس ھناك حاجة إلى 

 وجود مخصص لھذا الغرض.
 

لفروع قضایا متعددة ضد عدد من المرضى / العمالء السترداد المطالبات المعلقة. ومعظم القضایا ال تزال رفعت ا
ملیون لایر سعودي. تعتقد اإلدارة أن  ۱۹٫۹معلقة للنظر فیھا في محاكم مختلفة. المبلغ اإلجمالي وفقًا للمطالبات ھو 

القضایا وبناًء على ذلك، ال حاجة لوجود مخصص لھذا  لدیھا أسباب وأدلة قویة لصدور أحكام في صالحھا في ھذه
 الغرض.

 
تخوض الشركة وشركتھا التابعة أیًضا قضایا مختلفة بسبب دعاوى عدم امتثالھا للوائح. یبلغ إجمالي المبلغ اإلجمالي 

في صالح  ملیون لایر سعودي. معظم القضایا تحت النظر. إن اإلدارة واثقة من أن النتیجة ستكون ۱٫۱قید النظر 
 المجموعة ولیس ھناك حاجة إلى وجود مخصص لھذا الغرض.

 
 ۲۸۰٬۸۲۳٬۰۱۳: ۲۰۱۷( لایر سعودي ۸٥۳٬٥٥٥٬٥۱٥بلغت  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱االلتزامات الرأسمالیة كما في   ۲۲-۲

 لایر سعودي)
  



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

٤۰ 
 

 تكلفة اإلیرادات .۲۳
 
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸  
    

 ٤۱۲٬٥٤۳٬٦٤۷ ٤٤۳٬٦۰۷٬۷۹٦  رواتب ومنافع موظفین
 ۳۱٦٬٦۸٦٬۲۹۰ ۲۹۹٬۹۷٦٬۹٥۹  أدویة ومستلزمات استھالكیة

 ٦٥٬۳٥٤٬۸٥۹ ۷٦٬٦٦۸٬۳٦۸  )٦(إیضاح  استھالك
 ۱۸٬۳۸٦٬۱٥۷ ۱۹٬٤۲٥٬۷۲۲  مصروفات تنظیف

 ۱۱٬۲٥۷٬۰۰٤ ۱۲٬۹۳۹٬٦۲۹  صیانة
 ۲۰٬۸٥۹٬٦٦۷ ۱۸٬۲۹۹٬۷۹۰  منافع عامة

 ۲٬۱۲۹٬۹۳٤ ۲٬۳۲٦٬۸۲٦  سفر
 ۹۰۰٬٥۳٤ ۷٦۰٬٤۷۹  تأمین

 ۳٬٦٦۰٬۱۳۷ ٤٬۳۸۷٬۷۱٥  قرطاسیة
 ۱۲٬۷٤٤٬۰٥۷ ۱۱٬٥٤۹٬۹٤۹  مصروفات أخرى

    
  ۸۸۹٬۹٤۳٬۲۳۳ ۸٦٤٬٥۲۲٬۲۸٦ 
 

 مصروفات بیع وتسویق .۲٤
 

 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸  
    

 ۹٬۰٥٤٬۷٥٦ ۷٬۹۲۲٬٦٦٦  إعالن وتسویق
 ۲٬۸٥٥٬۳۹۸ ۲٬۲٥۰٬۷۱۹  مصروفات ترویج مبیعات

    
  ۱۰٬۱۷۳٬۳۸٥ ۱۱٬۹۱۰٬۱٥٤ 
 

 العمومیة واإلداریةالمصروفات  .۲٥
 
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸  
    

 ۱۷۰٬۱٥۱٬۰۷۱ ۱۸۰٬٦۹۷٬۹٦٤  رواتب ومنافع موظفین
 ۲٤٬۱۸۰٬۹۰٥ ۳٤٬۰٤۰٬۳۳٤  مصروفات سفر

 ۱۷٬۹٤۲٬۸۳۰ ۲۰٬۳۹۲٬٥٥۲  مصروفات تأمین صحي للموظفین
 ۱٥٬۸۹۳٬۲۲٤ ۱۸٬۷۷٤٬٥۳۷  أتعاب مراجعة واستشارات

 ۱۹٬۳٤۱٬۹٥۸ ۱۸٬۰٦۹٬٤۷٤  سكن موظفینب متعلقة مصروفات
 ۱۰٬۳٤۸٬٦۷٥ ۱۱٬٤۸٤٬۸۰۲  )٦(إیضاح استھالك 

 ۱٬۰۱۸٬٤۹۳ ۷۹٦٬٤٥٦  )۷(إیضاح  إطفاء
 ٥٬۷۹۷٬٤٤۰ ۱۲٬۲۲٦٬۷۰۷  إصالح وصیانة

 ۷٬۲٦۸٬۱٦۹ ۸٬٤۲٥٬۱۱٤  مصروفات أخرى
 ۲٬٥۲۲٬۱۰۱ ۲٬۱٤٤٬۳۰۳  )۲۹(إیضاح  مكافآت المدیرین

 ۷٬٤۱٥٬۳۲۳ ٤٬۹۷٤٬۳۳۸  برید وھاتف وإنترنت
 ۱٬۳٤٤٬۹٤٥ ۱٬٥۹۹٬۳۰۱  مصروفات بنكیة

 ۱٬٥۱٤٬٦۸٦ ۱٬۰۱۳٬۹۳۹  تأمین
   ٦٬٤٤۹٬۸۲۲ ۱۳٬۲۰۲٬۸۲٦  مصروفات أخرى

    
  ۳۲۷٬۸٤۲٬٦٤۷ ۲۹۱٬۱۸۹٬٦٤۲ 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

٤۱ 
 

 إیرادات / (مصروفات) أخرى، بالصافي .۲٦
 

 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸  
    

 ۲٬۸۲٦٬٤۸٤ ۲٬٦۲۳٬٦۸۰  إیرادات اإلیجار
 ۱۸٤٬۱٤۰ (۱٥٬۱۲٦)  من بیع موجودات ثابتة (خسارة) / ربح

 -- ٦٬۲٥٦٬۲۲۸  تعدیل القیمة الحالیة للمطلوبات المالیة
 ۱۲٬۰٤۸٬۹۱٥ ۱۰٬۱۷٥٬٤۷۲  أخرى

    
  ۱۹٬۰٤۰٬۲٥٤ ۱٥٬۰٥۹٬٥۳۹ 

 
 ، صافيتكلفة التمویل .۲۷

 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸  
    

 ۹٬٦۲۰٬۱٥۸ ۱۰٬۲٦۷٬٦۳٥  تكلفة تمویل على قروض مصرفیة
 ۲٬۳۷٦٬۹٦۸ ۸۳۷٬٥۹۷  أخرى

    
  ۱۱٬۱۰٥٬۲۳۲ ۱۱٬۹۹۷٬۱۲٦ 

 
 ربحیة السھم .۲۸

 
م، بقسمة صافي ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م و۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المخفضة للسنة المنتھیة في  األساسیة / تم احتساب ربحیة السھم

 الربح العائد إلى المساھمین في الشركة األم لھذه السنة على عدد المتوسط المرجح لألسھم القائمة خالل ھذه السنة.
 

 األطراف ذات العالقة .۲۹
 

والشقیقة وشركات أخرى متعلقة ببعض تتكون األطراف ذات العالقة من المساھمین في المجموعة، والشركات الزمیلة 
والمدیرین وكبار موظفي إدارة المجموعة. یتم اعتماد شروط وأحكام ھذه المعامالت من قبل مجلس الشركات التابعة الموحدة 

 إدارة المجموعة.
 

 طراف ذات العالقة یتم تحدید أسعارھا على أساس تجاري بحت ویتم تسویتھا نقداً.جمیع األرصدة القائمة مع األ
 

 فیما یلي المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنھا للفترة:
 

 المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئیسیین
 

 تعویضات كبار موظفي اإلدارة
في المجموعة الرواتب والمنافع غیر النقدیة والمساھمات في خطة المنافع المحددة تشمل التعویضات لكبار موظفي اإلدارة 

 بعد التوظیف. یوضح الجدول التالي تفاصیل المكافآت والتعویضات المدفوعة لمجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین:
 

 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ 
   

 ۲٬٥۲۲٬۱۰۷ ۲٬۱٤٤٬۳۰۳ مجلس اإلدارة
 ۳٬٥۸۹٬۱۹۹ ۳٬۸۷٤٬۸۰۲ كبار موظفي اإلدارة

   
 ٦٬۰۱۹٬۱۰٦٬ ٥۱۱۱٬۳۰٦ 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

٤۲ 
 

 األطراف ذات العالقة (تابع) .۲۹
 

 العالقة معامالت مع
طبیعة 

 المعاملة
 المعاملة

 رصید اإلقفال خالل الفترة

   
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷ 

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۸

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷ 

مستحق من أطراف ذات 
 عالقة

 
     

بیت البترجي شركة 
 للتعلیم والتدریب

شركة 
 ٤۹۳٬۸۹۹ -- ۱۸۳٬۲٥۰ -- تدریب شقیقة

الشركة اإلماراتیة 
 للرعایة والتنمیة الصحیة

شركة 
 ۳٬۳۳۷٬٤٦٤ ۲٬۰٤٤٬۰٥٥ (۱۲٬٥۰۷٬۹٤٦) (۸٬۰٥٦٬٦٤۳) أتعاب إدارة شقیقة

شركة  كلیة بیت البترجي الطبیة
 -- -- (۳٬۰۰۰٬۰۰۰) -- أتعاب تدریب شقیقة

شركة  البیت الدولیةشركة 
 شقیقة

 خدمات طبیة
 -- ۲٬۳٦٥٬۸٥٦ -- ۲٫۳٦٥٫۸٥٦ أخرى

شركة بیت البترجي 
 الطبیة

أتعاب  مساھم
 -- ۱۷٤٬۷۸٤ ٥٬۲۳۸٬۸٤۲ ٦٬۰۰۰٬۸٥۲ استشارات

شركة  جولد جیم
 -- ٤۰۹٬۱۹۲ -- ٤۰۹٬۱۹۲ خدمات طبیة شقیقة

       
     ٤٬۹۹۳٬۸۸۷ ۳٬۸۳۱٬۳٦۳ 

مستحق إلى أطراف ذات 
       عالقة

       
شركة بیت البترجي 

 للصناعات الدوائیة
شركة 
 شقیقة

تورید 
المستحضرات 

 ٤٬۱۱۹٬۰٤۰ ۱٬۱۳۷٬٦۹۱ ۱۹٬٦۹۷٬۸۸۰ ۱۹٬۹۳۷٬۳۸۷ الدوائیة
شركة عبد الجلیل خالد 

بترجي لصیانة األجھزة 
 الطبیة

 
شركة 
 شقیقة

صیانة 
 ۱٬٥٤۳٬۲۷۱ ۲٬۲۳٤٬٦۲٥ ٤٬۷۳۳٬٤۳۳ ٤٬٤٥۲٬۰۳۰ األجھزة

بیت البترجي  شركة
 للتعلیم والتدریب

شركة 
 -- ۷۹٬٤٤٤ -- ۱۷٦٬٦٤٦ أتعاب تدریب شقیقة

شركة إنشاء المستشفیات 
 الدولیة
 الشركة

 
شركة 
 شقیقة

أعمال البناء 
 ٥٤٬٥۱۱٬۹٤٦ ۸۷٬٤٦۰٬۷٥۷ ۱٤٥٬٦۷٤٬۲۰۸ ۲٤۸٬٥۰۷٬٥٤٥ والترمیم

شركة شباب الخلیج 
لالستثمار والتطویر 
 العقاري (جان برو)

شركة 
خدمات  شقیقة

 ۹۲۸٬۳٥٦ ۳۲۲٬۰۱٤ ۱۱٬۰۱۸٬۳۳٦ ۱۲٬۱۹٥٬۹٤۳ التنظیف
       
     ۹۱٬۲۳٤٬٥۳۱ ٦۱٬۱۰۲٬٦۱۳ 
 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

٤۳ 
 

 إدارة المخاطر المالیة .۳۰
 

إن أنشطة المجموعة تعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العمالت ومخاطر 
ألسعار الفائدة ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. ویركز برنامج إدارة  القیمة العادلة والتدفقات النقدیة

المخاطر بشكل عام على عدم إمكانیة التنبؤ باألسواق المالیة ویسعى إلى تقلیل اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي 
 للمجموعة.

 
 إطار عمل إدارة المخاطر 
 

دارة المخاطر وفقاً لسیاسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة العلیا بتحدید وتقییم المخاطر تتولى اإلدارة العلیا إ
المالیة من خالل تعاون وثیق مع الوحدات التشغیلیة للمجموعة. تتمثل أھم أنواع المخاطر في مخاطر السوق ومخاطر 

 االئتمان ومخاطر السیولة.
 

ولیة عن تأسیس إطار عمل المخاطر في المجموعة واإلشراف علیھ. إن اإلدارة التنفیذیة یتحمل مجلس اإلدارة كامل المسؤ
مسؤولة عن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر في المجموعة. یجتمع الفریق بانتظام ویتم اإلبالغ عن أي تغییرات 

 ومشكالت االلتزام بالمعاییر إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة المراجعة.
 

مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فریق اإلدارة التنفیذیة لتعكس التغیرات في ظروف السوق وأنشطة  یتم
المجموعة. تھدف المجموعة، من خالل معاییر وإجراءات التدریب واإلدارة، إلى تطویر بیئة رقابة منضبطة وبناءة یتفھم 

 فیھا جمیع الموظفین أدوارھم والتزاماتھم.
 
وم لجنة المراجعة لدى المجموعة بمتابعة كیفیة قیام اإلدارة بمراقبة مدى االلتزام بإجراءات وسیاسات إدارة المخاطر لدى تق

 المجموعة كما تقوم بمراجعة مدى كفایة اإلطار العام إلدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة.
 

مة المركز المالي النقد وما في حكمھ، الذمم المدینة، الذمم المدینة األخرى، القروض تشمل األدوات المالیة المدرجة في قائ
األخرى. تم  المالیةطویلة األجل، القروض والسلف قصیرة األجل، الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة والمطلوبات 

 اإلفصاح عن طرق اإلثبات المتبعة في بیان السیاسات المنفصل المتعلق بكل بند.
 

یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عند وجود 
حق نظامي ملزم بإجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى المجموعة نیة لتسویتھا على أساس الصافي 

 ن واحد.أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آ
 

 مخاطر السوق
 

تتمثل مخاطر السوق في تعرض القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة للتذبذب نتیجة التغیر في أسعار 
السوق. تتضمن مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر العموالت، مخاطر العمالت ومخاطر األسعار 

 األخرى.
 

 الفائدة مخاطر سعر
 

مخاطر سعر الفائدة ھي مخاطر التعّرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثیر التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المراكز 
المالیة للمجموعة وتدفقاتھا النقدیة. تنشأ مخاطر سعر الفائدة للمجموعة بشكل رئیسي من قروضھا، والتي تكون بسعر فائدة 

 على أساس منتظم تراقب اإلدارة عن كثب التقلبات في أسعار الفائدة. عائم وتخضع إلعادة التسعیر
  



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

٤٤ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۰ 
 

فیما یلي ملخص أسعار الفائدة على األدوات المالیة للمجموعة التي تحمل أسعار فائدة بحسب ما تم إبالغ إدارة المجموعة 
 بھ:

 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
   األدوات ذات المعدل الثابت

   مطلوبات مالیة
 -- -- القروض

   
   األدوات ذات أسعار الفائدة المتغیرة

   مطلوبات مالیة
 ۳۹۱٬۸۳۰٬٦۸۰ ٥٥٦٬۸٦۹٬۱٦٥ القروض

 
 المتغیرتحلیل الحساسیة لألدوات ذات المعدل 

 
نقطة أساس في أسعار الفائدة إلى زیادة أو انخفاض حقوق الملكیة والربح قبل الزكاة وضریبة  ۱۰۰یؤدي التغیر بنسبة 
 ).سعودي ملیون لایر ۳٫۹۲م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٥٫٥٦الدخل للسنة بمبلغ 

 
 مخاطر العمالت

 
التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة لمعامالتھا بشكل مخاطر العمالت ھي مخاطر تقلب قیمة أداة مالیة بسبب 

رئیسي باللایر السعودي والدوالر األمریكي والیورو. تتعرض المجموعة لمخاطر صرف العمالت األجنبیة. تتعرض 
عر سالمطلوبات المالیة األخرى للمجموعة لمخاطر تحویل العمالت. حالیاً، تتعلق ھذه التعرضات بشكل أساسي بتحركات 

الصرف بین اللایر السعودي والیورو. نظًرا ألن اللایر السعودي مرتبط بالدوالر األمریكي، فإن المجموعة ال تتعرض 
 لمخاطر عمالت للمعامالت المقومة بالدوالر األمریكي.

 المجموعة بمراقبة ھذه التذبذب وإدارة أثرھا على القوائم المالیة الموحدة بناًء على ذلك.إدارة تقوم  
 

 .)یورو ۲٤٦٫٦۳٤ م:۲۰۱۷یورو ( ٤۲۷٫۷۰٦للمجموعة م، بلغت المطلوبات المالیة األخرى ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
 

 فیما یلي أسعار الصرف الھامة المطبقة خالل الفترة:
 

 سعر الصرف الفوري متوسط السعر 

 دیسمبر ۳۱كما في  دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ م۲۰۱۷ م۲۰۱۸ 

     العملة األجنبیة لكل لایر سعودي
 ٤٫٥۰ ٤٫۳ ٤٫۲۳ ٤٫٤۳ یورو

 
 
 
 
 
 
 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

٤٥ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۰
 

 مخاطر العمالت (تابع)
 

 تحلیل الحساسیة
 

في سعر الصرف مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى سیقلل أو یزید من األرباح قبل الزكاة  %۱كل زیادة أو نقص بنسبة 
 لایر سعودي). ۱۱٫۰۹۷م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱لایر سعودي ( ۱۸٫٥۳۰وضریبة الدخل للسنة بمبلغ 

 
 مخاطر األسعار 
 

للتغیر نتیجة التغیرات في أسعار السوق، سواء كانت ھذه التغیرات تتمثل مخاطر األسعار في تعرض قیمة األدوات المالیة 
ناتجة عن عوامل خاصة بكل أداة مالیة على حدة أو على مصدرھا أو نتیجة عوامل تؤثر على جمیع األدوات المالیة المتاجر 

 بھا في السوق. المجموعة لیست معرضة ألي مخاطر أسعار.
 

 مخاطر االئتمان
 

مخاطر عدم مقدرة طرف ما في أداة استثماریة على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة  مخاطر االئتمان ھي
للطرف اآلخر. كما تقوم اإلدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر االئتمان تجاه العمالء وتقوم بعمل مخصص مقابل األرصدة التي 

مة للعمالء وسجل الدفعات. تتم مراقبة الذمم المدینة القائ تعتبر مشكوك في تحصیلھا والتي تستند إلى الملف الشخصي للعمیل
 بانتظام.
 

 فیما یلي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في المجموعة كما في تاریخ التقریر:
 

دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۸

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

 (معدلة)  الموجودات المالیة
 ۸۸۳٬۱۷۸٬۳۱۰ ۹۷۷٬۷٦۸٬۸٤٥ ذمم مدینة
 ۱٬۹۳۲٬۰۲۷ ۱٬٤٥٥٬۲۱۲ المقدمة للموظفینالدفعات 

 ۱۰۸٬٦۰۲٬۸٦۱ ٤۱٬۷٤۷٬۲۱٥ رصید بنكي
   

 ۹۹۳٬۷۱۳٬۱۹۸ ۱٬۰۲۰٬۹۷۱٬۲۷۲ اإلجمالي
 

یتم قید الذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى بالصافي بعد خصم مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة. في تاریخ 
) من إجمالي الذمم المدینة. ومع ذلك، قامت %۸٤م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱( ٪۸٥الرئیسیون ربعة التقریر، یشكل العمالء األ

 الشركة بتقییم تركیز المخاطر فیما یتعلق بالذمم المدینة وخلصت إلى أنھا منخفضة.
 

 مخاطر السیولة
 

امات للوفاء بالتزمخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض المنشأة لصعوبات في الحصول على التمویل الالزم 
مرتبطة بأدوات مالیة. وقد تنتج مخاطر السیولة عند عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھ العادلة. 

 تدار مخاطر السیولة من خالل المراقبة المنتظمة للتأكد من توفر السیولة الكافیة للوفاء بأي التزامات مستقبلیة.
 

في إدارة السیولة في ضمان أنھا سیكون لدیھا دائًما، قدر اإلمكان، السیولة الكافیة للوفاء بالتزاماتھا یتمثل نھج المجموعة 
عند استحقاقھا، تحت الظروف العادیة واالضطراریة، دون تكبد خسائر غیر مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة. لھذا 

 مختلفة لتلبیة متطلبات السیولة لدیھا. الغرض، حافظت المجموعة على خطوط ائتمان مع بنوك تجاریة



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

٤٦ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۰
 

 مخاطر السیولة (تابع)
 

فیما یلي االستحقاقات التعاقدیة المتبقیة للمطلوبات المالیة في تاریخ التقریر. إن المبالغ ھي مبالغ إجمالیة وبدون خصومات، 
 التصفیة.وتشمل مدفوعات فوائد تعاقدیة وتستثنى تأثیر 

 
 التدفقات النقدیة التعاقدیة

دیسمبر  ۳۱
 شھور ٦أقل من  القیمة الدفتریة م۲۰۱۸

شھور إلى  ٦
 سنوات ۳سنة إلى  سنة

 سنوات إلى ۳
 اإلجمالي سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥

        
   مطلوبات مالیة غیر مشتقة

 قروض وسلف
  ٦۱٦٬۳۳۳٬۷٤۲  ۲۸٥٬۲٥۰٬۰۰۰  ٦٬٦۰۷٬٥۰۰   ۸۰٬۱٦۲٬۳۷٥  ۸٦٬۳٥٦٬٥۲٥  ۱۸۰٬۲۲۳٬۷٤۷  

 
٦۳۸٬٦۰۰٬۱٤۷ 

 ۲۷۰٬۳٥٤٬٥۲۸ -- -- -- -- ۲۷۰٬۳٥٤٬٥۲۸ ۲۷۰٬۳٥٤٬٥۲۸ ذمم دائنة
مطلوبات مالیة 

  ۲٥٬۳۳٦٬۰۳٥   ۱۰٬۳۱٦٬۸۲۳  ۱۱٬٦٥۱٬۹۳۱   ٥٤٬٦۰۳٬۹۰۳   أخرى
 

۱۱٬۷۲۲٬۳۲۹    ۱٬۸۳۳٬۰۱۳  ٦۰٬۸٦۰٬۱۳۱ 
مصروفات 

مستحقة 
وأرصدة دائنة 

 ۹٦٬۷۹۱٬٤۰۳ -- -- -- -- ۹٦٬۷۹۱٬٤۰۳  ۹٦٬۷۹۱٬٤۰۳  أخرى
 
 ۱٬۰۳۸٬۰۸۳٬٥۷٦٦٤٬  ٦۰٤۷٬۸٦۲  ۱٦٬۹۲٤٬۳۲۳  ۱۰٥٬٤۹۸٬٤۱۰  ۹۸٬۰۷۸٬۸٥٤  ۱۸۲٬۰٥٦٬۷٦۰  ۱٬۰٦٦٬٦۰٦٬۲۰۹ 

  
 التدفقات النقدیة التعاقدیة

دیسمبر  ۳۱
 شھور ٦أقل من  القیمة الدفتریة م۲۰۱۷

شھور إلى  ٦
 سنوات ۳سنة إلى  سنة

 سنوات إلى ۳
 اإلجمالي سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥

        
   مطلوبات مالیة غیر مشتقة

 ۳۲۸٬۷۸٤٬۰٥۱ ۹٦٬۰٦۳٬۷۰۸ ۳۱٬۹٤۱٬۲۹۱ ۲۸٬٥٤٦٬٥٥۲ ۳٤٬۷۳۲٬٥۰۰ ۱۳۷٬٥۰۰٬۰۰۰ ۳۰۳٬۹۰۲٬۰٤۷ قروض وسلف
 ۲۷۳٬۸۸٥٬۷۷۳ -- -- -- -- ۲۷۳٬۸۸٥٬۷۷۳ ۲۷۳٬۸۸٥٬۷۷۳ ذمم دائنة

مطلوبات مالیة 
 ٥۹٬۷۹۱٬۳٤۳ ۲٬۲۹۰٬۲٥٤ ۱۲٬۷٦۷٬۰۲۹ ۲٥٬۸٥۰٬۸۳۳ ۸٬۲۸٤٬۲۸۷ ۱۰٬٥۹۸٬۹٤۰ ٥۹٬۷۹۱٬۳٤۳ أخرى

مصروفات 
مستحقة 

وأرصدة دائنة 
 ۸۰٬٥٥٦٬۱٦٤ -- -- -- -- ۸۰٬٥٥٦٬۱٦٤  ۸۰٬٥٥٦٬۱٦٤  أخرى

 
۷۱۸٬۱۳٥٬۳۲۷ ٥۰۲٬٥٤۰٬۸۷۷ ٤۳٬۰۱٦٬۷۸۷ ٥٤٬۳۹۷٬۳۸٤٤٬ ٥۷۰۸٬۳۲۰ ۹۸٬۳٥۳٬۹٦۲ ۷٤۳٬۰۱۷٬۳۳۱ 

 
التدفقات النقدیة قبل مواعیدھا الواردة في تحلیل فترات االستحقاق بشكل ملحوظ وال یُتوقع اختالفھا بشكل ال یُتوقع وقوع 

 جوھري.
  



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

٤۷ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۰
 

 مخاطر السیولة (تابع)
 

 إدارة مخاطر رأس المال
 

ر بمبدأ مفھوم االستمراریة لكي تتكمن من تھدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرة المجموعة على االستمرا
االستمرار في توفیر عوائد للمساھمین ومنافع لحاملي األسھم اآلخرین، وللحفاظ على رأس مال أساسي قوي لدعم التنمیة 

 المستدامة ألعمالھا.
 

تدیر المجموعة ھیكل رأس مالھا من خالل مراقبة العوائد على صافي الموجودات وتقوم بإجراء التعدیالت علیھا في ضوء 
التغیرات في الظروف االقتصادیة. ولغرض الحفاظ على أو تعدیل ھیكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعدیل مبلغ توزیعات 

إصدار أسھم جدیدة. كما تقوم المجموعة أیًضا بمراقبة رأس المال باستخدام معدل األرباح المدفوعة للمساھمین أو قد تقوم ب
المدیونیة، وھو صافي الدیون، القروض المحملة بالفوائد والسلف بما في ذلك تكالیف التمویل، الذمم الدائنة التجاریة 

ل حقوق الملكیة كما ھو مبین في قائمة واألرصدة الدائنة األخرى بعد خصم النقد واألرصدة لدى البنوك. ویمثل رأس الما
 م:۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م و۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المركز المالي الموحدة مضافًا إلیھ صافي الدین. فیما یلي معدل المدیونیة كما في 

 
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
   

 ۳۰۳٬۹۰۲٬۰٤۷ ٦۱٦٬۳۳۳٬۷٤۲ القروض
 ٥۹٬۷۹۱٬۳٤۳ ٥٤٬٦۰۳٬۹۰۳ مطلوبات مالیة أخرى

 ۲۷۳٬۸۸٥٬۷۷۳ ۲۷۰٬۳٥٤٬٥۲۸ ذمم دائنة
 ٦۳۷٬٥۷۹٬۱٦۳ ۹٤۱٬۲۹۲٬۱۷۳ إجمالي الدین

   
 (۱۱۱٬۰٥۳٬۸۹٥) (٤٤٬۲۱۸٬۷۰۳) نقد وما في حكمھ

   
 ٥۲٦٬٥۲٥٬۲٦۸ ۸۹۷٬۰۷۳٬٤۷۰ صافي الدین

   
 ۹۲۰٬٤۰۰٬۰۰۰ ۹۲۰٬٤۰۰٬۰۰۰ رأس المال
 ۱٥٤٬۸۲۷٬٦۱۲ ۱۷۲٬۰٥۲٬٥٤۹ احتیاطیات

 ۳۷٤٬۱٤٦٬٦٦۹ ۳٥۳٬۲۸۹٬۲٥۹ مبقاةأرباح 
 ۱٬٤٤۹٬۳۷٤٬۲۸۱ ۱٬٤٤٥٬۷٤۱٬۸۰۸ حقوق الملكیة

   
 ٪٤٤ ٪٦٥ معدل المدیونیة (إجمالي الدین / إجمالي حقوق الملكیة)

 
  



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

   (بالریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
  

٤۸ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) .۳۰
 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات
 

مقابل بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة نظامیة بین المشاركین في السوق القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یتم استالمھ 
في تاریخ القیاس في السوق الرئیسیة أو، في ظل غیاب السوق الرئیسیة، في السوق األكثر منفعة المتاحة أمام المجموعة 

 في ذلك التاریخ. وتعكس القیمة العادلة اللتزام ما مخاطر عدم أدائھ.
 

توافر إحداھا، تقوم المجموعة بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق نشطة لتلك األداة. وعند 
 یعتبر سوق األداة المالیة نشط، في حال تكرر المعامالت بشكل مستمر مما یوفر معلومات كأساس لتسعیر األداة المالیة.

 
المجموعة بتحدید القیمة العادلة باستخدام أسلوب تقییم ویعتمد أسلوب التقییم إذا كان سوق األداة المالیة غیر نشط، تقوم 

المختار على أقصى استخدام لمدخالت السوق وعلى أقل ما یمكن من التقدیرات الخاصة بالشركة. وإن أسلوب التقییم المختار 
 تحدید األسعار.یضم جمیع العوامل التي قد تأخذ في االعتبار من قبل المشتركین في السوق عند 

 
یتم تصنیف القیم العادلة إلى مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة استناًدا إلى المدخالت المستخدمة في أسالیب 

 التقییم كما یلي:
 
 : األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة.۱المستوى  •
مدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى األول القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام، : ال۲المستوى  •

 سواًء بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو غیر مباشرة (أي مستمدة من األسعار).
غیر  خالت: المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات السوق القابلة للمالحظة (المد۳المستوى  •

 القابلة للمالحظة).
 

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة 
 العادلة، فإنھ یتم تصنیف القیاس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي یعتبر جوھریاً للقیاس ككل.

 
 التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا التغییر.تثبت المجموعة 

 
وحیث یتم تجمیع األدوات المالیة للمجموعة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة، فیما عدا المخزون وااللتزامات المؤكدة بموجب 

مة ھر بالقیمة العادلة، یمكن أن تنشأ فروقات بین تقدیرات القیمة الدفتریة والقیعالقات التحوط لتغیرات القیمة العادلة التي تظ
العادلة. وبرأي اإلدارة أن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة ال تختلف بصورة كبیرة عن قیمتھا 

 الدفتریة.
 
 
 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
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٤۹ 
 

 

 والمعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعدالمعاییر الجدیدة والتعدیالت  .۳۱
 

م مع السماح بالتطبیق المبكر، إال أن ۲۰۱۹ینایر  ۱یسري عدد من المعاییر الجدیدة للفترات السنویة التي تبدأ بعد 
 المجموعة لم تقم بالتطبیق المبكر للمعاییر الجدیدة أو المعدلة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة.

 
 ۱٦لك المعاییر التي لم تصبح ساریة المفعول بعد، من المتوقع أن یكون المعیار الدولي للتقریر المالي من بین ت

 تأثیًرا جوھریًا على القوائم المالیة للمجموعة في فترة التطبیق المبدئي.
 

 عقود اإلیجار - ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي  )أ
 

م. قامت المجموعة بتقییم األثر ۲۰۱۹ینایر  ۱في  ۱٦للتقریر المالي یتعین على المجموعة تطبیق المعیار الدولي 
على القوائم المالیة الموحدة كما ھو موضح أدناه. قد تتغیر  ۱٦المتوقع للتطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقریر المالي 

 لألسباب التالیة: ۲۰۱۹ینایر  ۱التأثیرات الفعلیة لتطبیق المعیار في 
 
 موعة من اختبار وتقییم الضوابط على أنظمة تكنولوجیا المعلومات الجدیدة لدیھا؛ ولم تنتھي المج •
تخضع السیاسات المحاسبیة الجدیدة للتغییر لحین تقدیم المجموعة قوائمھا المالیة األولى التي تتضمن تاریخ  •

 التطبیق المبدئي.
 

اً للمحاسبة عن عقود اإلیجار في قائمة المركز للمستأجرین نموذجاً وحید ۱٦یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي 
المالي. یقوم المستأجر بإثبات األصل المتعلق بحق االستخدام الذي یمثل حقھ في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة 
إلى التزام اإلیجار الذي یمثل التزامھ بسداد دفعات اإلیجار. وھناك إعفاءات من إثبات عقود اإلیجار قصیرة األجل 

أي  –وعقود إیجار البنود ذات القیمة المنخفضة. تبقى طریقة المحاسبة المتبعة من المؤجر مشابھة للمعیار الحالي 
 یستمر المؤجرون في تصنیف عقود اإلیجار إلى عقود إیجار تمویلي وعقود إیجار تشغیلي.

 
ار المحاسبة الدولي جار بما في ذلك معییمحل التوجیھات الحالیة لعقود اإل )۱٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي (

) "تحدید ما إذا كان ترتیب ٤یجار، تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمعیار رقم () عقود اإل۱۷(
الحوافز"،  -) "عقود اإلیجار التشغیلي ۱٥ما ینطوي على عقد إیجار"، وتفسیر لجنة التفسیرات القیاسیة للمعیار رقم (

 ) تقویم جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار.۲۷تفسیر لجنة التفسیرات القیاسیة رقم (و
 

 عقود اإلیجار التي تكون فیھا المجموعة ھي الطرف المستأجر .۱
 

بیعة طستقوم المجموعة بإثبات الموجودات والمطلوبات الجدیدة لعقود اإلیجار التشغیلي الخاصة بھا. ستتغیر اآلن 
المصروفات المتعلقة بتلك العقود ألن المجموعة ستقوم بإثبات مخصص استھالك لحق استخدام الموجودات 

 ومصروفات الفائدة على مطلوبات عقود اإلیجار.
 

في السابق، قامت المجموعة بإثبات مصروفات عقود اإلیجار التشغیلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة 
الموجودات والمطلوبات فقط إلى الحد الذي یوجد فیھ فرق في التوقیت بین دفعات اإلیجار الفعلیة اإلیجار، وإثبات 

 والمصروفات المسجلة.
 

باإلضافة إلى ذلك، لن تقوم المجموعة بعد اآلن بإثبات مخصصات لعقد اإلیجار التشغیلي الذي تعتبره من العقود 
عة بإدراج الدفعات المستحقة بموجب عقد اإلیجار في مطلوباتھا المتوقع خسارتھا. وبدالً من ذلك، ستقوم المجمو

 اإلیجار.
 

 ال یتوقع وجود أثر جوھري على عقود اإلیجار التمویلي للمجموعة.
 

. تتوقع ۱٦فإن المجموعة بصدد تقدیر تأثیر المعیار الدولي للتقریر المالي رة حالیًا، استناًدا إلى المعلومات المتوف
من المعاییر الدولیة للتقریر المالي لن یؤثر على االلتزام بالحد األقصى  ۱٦المعیار رقم  المجموعة أن تطبیق

 .۱۹المسموح بھ لمعدل االقتراض المنصوص علیھ في تعھدات أحد القروض المصرفیة المبین في اإلیضاح 
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 المعاییر الصادرة ولكن لم تصبح ساریة المفعول بعد (تابع) .۳۱
 
 "عقود اإلیجار" (تابع) ۱٦للتقریر المالي المعیار الدولي  أ)
 

ر .۲  عقود اإلیجار التي تكون فیھا المجموعة ھي الطرف المؤّجِ
 

ر.   ستقوم المجموعة بإعادة تصنیف عقود اإلیجار من الباطن التي تكون فیھا ھي الطرف المؤّجِ
 

ر.من غیر المتوقع أن یكون ھناك تأثیر كبیر لعقود اإلیجار األخرى التي تكون   فیھ المجموعة ھي الطرف المؤّجِ
 

 التحول .۳
 

ً في  ۱٦تخطط المجموعة لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  م باستخدام منھج األثر ۲۰۱۹ینایر  ۱مبدئیا
كتسویة على الرصید  ۱٦الرجعي المعدل. لذلك، سیتم إثبات التأثیر التراكمي العتماد المعیار الدولي للتقریر المالي 

 عرض معلومات المقارنة. تعدیلم، بدون ۲۰۱۹ینایر  ۱ي لألرباح المبقاة في االفتتاح
 

وتخطط المجموعة لتطبیق الوسائل العملیة بھدف استثناء تعریف عقد اإلیجار عند التحول. وھذا یعني أنھا ستطبق 
كعقود إیجار وفقًا م والمحددة ۲۰۱۹ینایر  ۱على جمیع العقود المبرمة قبل  ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 

 .٤وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي  ۱۷لمعیار المحاسبة الدولي 
 

 م)۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقریر المالي (دورة  )ب
 

المحتفظ بھا سابًق في تقوم الشركة بإعادة تقییم حصتھا  -"تجمیع األعمال"  ۳المعیار الدولي للتقریر المالي  •
 عملیة مشتركة عندما تحقق الشركة السیطرة على األعمال.

 
ال تقوم الشركة بإعادة تقییم الفائدة المحتفظ بھا سابقًا  -"الترتیبات المشتركة"  ۱۱المعیار الدولي للتقریر المالي  •

 في عملیة مشتركة عندما تحقق الشركة السیطرة على األعمال.
 
تقوم الشركة باحتساب تبعات ضریبة الدخل لمدفوعات توزیعات  -"ضرائب الدخل  ۱۲الدولي معیار المحاسبة  •

 األرباح بالطریقة نفسھا.
 
تعامل الشركة كجزء من القروض العامة أي قروض تم  -"تكالیف االقتراض"  ۲۳معیار المحاسبة الدولي  •

ستخدام في الغرض الذي تم إعداد األصل الحصول علیھا أصالً لتطویر أصل ما عندما یكون األصل جاھًزا لال
 .أو بیعھ من أجلھ

 
 تعدیالت أخرى )ج

 
المعاییر الجدیدة أو المعدلة الواردة أدناه لم تطبق بعد، ومن غیر المتوقع أن یكون لھا تأثیراً جوھریا على القوائم 

 المالیة الموحدة للمجموعة.
 

 عدم التأكد حول معالجة التعامالت الضریبیة. - ۲۳ تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي •
 )۹خصائص المدفوعات مقدماً مع التعویض السالب (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  •
 )۲۸الحصص طویلة األجل في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  •
 ).۱۹أو التسویة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي تعدیالت الخطة أو التقلیص  •
 التعدیالت على مراجع إطار المفاھیم في المعاییر الدولیة للتقریر المالي. •
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 تاریخ اعتماد القوائم المالیة لإلصدار .۳۲
 

 .م۲۰۱۹ مارس ۲۱الموافق  ھـ۱٤٤۰ رجب ۱٤ر من قبل مجلس إدارة الشركة في تم اعتماد ھذه القوائم المالیة لإلصدا
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