
  

 
 

   شركة المواساة للخدمات الطبية 
   (شركة مساهمة سعودية) 
   
   تقرير مراجع الحسابات المستقلوالقوائم المالية الموحدة  
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 

 
  صفحة  جدول المحتويات

  
  ٥ - ١  تقرير مراجع الحسابات المستقل

 
  ٦  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

 
  ٧  قائمة المركز المالي الموحدة

 
  ٨  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

 
  ١٠ - ٩  قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 
  ٥٦ - ١١  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 























  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ١١ -  

 
  عامةمعلومات  .١

 
تاريخ ب ٢٠٥٠٠٣٢٠٢٩إن شركة المواساة للخدمات الطبية ("الشركة") مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

لَت الشركة إلى شركة مساهمة سعودية وفقا لًلقرار الوزاري رقم  ).١٩٩٧ينـاير  ٢١(الموافق  ١٤١٧رمضان  ١٢  الصادر ١٨٨٠ُحِوّ
  ).٢٠٠٦ينـاير  ٤(الموافق  ١٤٢٦الحجة ذي  ٤بتاريخ 

 
  الموحدة المرفقة أعمال الشركة وشركاتها التابعة التالية (الُمشار إليها معا بـ "المجموعة"): ليةالقوائم الماتتضمن 

 
  األنشطة   نسبة الملكية   بلد التأسيس  اسم الكيان

      
  خدمات طبية   ٪٥١   السعوديةالمملكة العربية   شركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة

  خدمات طبية   ٪٩٥   المملكة العربية السعودية  شركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة
 

هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري  ،شركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة
يتمثل نشاط هذه الشركة التابعة في اقامة وتشغيل  ).١٩٩٩ديسمبر  ١٨(الموافق  ١٤٢٠رمضان  ١٠بتاريخ  ٢٠٥١٠٢٣٨٢٤رقم 

  المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية الخاصة.
 

ية المتخصصة المحدودة، هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري شركة العيادة الطب
يتمثل نشاط شركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة في  ).٢٠٠٦مـارس  ١١(الموافق  ١٤٢٧صفر  ١١بتاريخ  ٢٠٥١٠٣٢٢٩٦رقم 

 ٧بتاريخ  ٠٣٨-١٠٥-٠٢٣-٠٣٣-١٠٠٠١تجميلية) بموجب موافقة وزارة الصحة رقم  عملياتاقامة وإدارة وتشغيل مجمع عيادات (
  ).٢٠١٢يناير  ٣٠(الموافق  ١٤٣٣ربيع األول 

 
تزاول الشركة من خالل فروعها المتعددة تملك وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية ومخازن األدوية والصيدليات وتجارة 

  بية واألدوية.الجملة في المعدات الط
 

   التاريخ   رقم السجل التجاري   الفرع
      

   ١٨/٠٩/١٤٢٥   ٢٠٥٠٠٤٦٨٩١   الدمام
   ١٤٣٨ /٠٤ /٢٠   ٢٠٥٠١١١٤٩٤   الدمام
   ٢٥/٠٥/١٤٣٨   ٢٠٥٠١١١٧٨٠   الدمام
   ٢٧/١١/١٤٣٣   ٢٠٥٠٠٨٦٥٧٣   الدمام
   ١٢/٠٩/١٤٣٨   ٢٠٥١٠٦٤٣٨٠   الخبر

   ٠٩/٠٣/١٤٢١   ٢٠٥٥٠٠٤٦٢٦   الجبيل
   ١٩/٠٩/١٤٢٥   ٢٠٥٥٠٠٦٧٢٧   الجبيل
   ٠٦/٠٥/١٤٢١   ٤٦٥٠٠٢٩٩٦٧   المدينة
   ١١/١١/١٤٢١   ٤٦٥٠٠٣٠٧٥٩   المدينة
   ١٤٣٨ /١٨/٠١   ٤٦٥٠٠٨٣٠٠١   المدينة

   ٠٩/١١/١٤٣١   ١٠١٠٢٩٥٨٣٨   الرياض
 



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ١٢ -  

 
 الجديدة والمعدلةتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  .٢

 
   ٥و تم بيان آثر التبني في إيضاح  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  ١٦قامت الشركة بتبني المعيار الدولي للتقرير المالي 

 
  الجديدة والمعدلة المطبقة والتي ليس لها اثر جوهري على القوائم المالية المعايير الدولية للتقرير المالي ١-٢

  
يناير  ١الجديدة والمعدلة والتي اصبحت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  المعايير الدولية للتقرير الماليفيما يلي 

  .الموحدة وقد تم تبنيها في هذه القوائم المالية ٢٠١٩
 

 
  الجديدة والمعدلة المعايير الدولية للتقرير المالي

  للفترات ساري المفعول
  من أو بعددءا ب السنوية

  
ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي  ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  تعديالت على

   وتعديل المطلوبات المالية

بأنه ألغراض تقييم ما اذا كانت  ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  توضح التعديالت على
والفائدة فقط، يجوز للطرف الذي يستخدم ميزة الدفعة المقدمة تستوفي شرط أصل المبلغ 

هذا الخيار أن يدفع أو أن يحصل على تعويض معقول مقابل قيامه بالدفع مقدما بغض النظر 
وبعبارة أخرى، فإن الدفع المقدم مع ميزات التعويض السلبي ال  عن سبب الدفعة المقدمة.

  يستبب في افشال أصل المبلغ والفائدة فقط.
 

يناير  ١ية المفعول بأثر رجعي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ان التعديالت سار
هناك شروط انتقالية محددة تطبق اعتماداً على تطبيق  .، مع السماح بالتطبيق المبكر٢٠١٩

التعديالت ألول مرة، متعلقة بإفصاحات حول التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 
  .٩رقم 

  ٢٠١٩يناير  ١

 

: االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع ٢٨رقم  معيار المحاسبة الدوليتعديالت على 
  تتعلق بالمصالح طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. المشتركة:

األدوات المالية  ٩ توضح هذه التعديالت أن المنشأة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
يلة األجل في شركة زميلة أو مشروع مشترك والتي تشكل جزءا من صافي على الحصص طو

 لم يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية التياالستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك و
  .عليها

 

  ٢٠١٩يناير  ١

الدورية التعديالت  ٢٠١٧ - ٢٠١٥دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي 
تجميع األعمال، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٣المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  على
ضرائب الدخل ومعيار المحاسبة  ١٢: الترتيبات المشتركة، ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١١

   تكاليف االقتراض ٢٣الدولي رقم 

  يير.تعديالت على أربعة معا التحسينات السنويةتتضمن 

  ٢٠١٩يناير  ١

  ٢٠١٩يناير  ١  ضريبة الدخل ١٢معيار المحاسبة الدولي رقم 

توضح التعديالت أنه يجب على المنشأة االعتراف بأثار ضريبة الدخل على األرباح في الربح 
أو حقوق الملكية وفقًا للمكان الذي تعترف فيه المنشأة في  اآلخر أو الخسارة، الدخل الشامل

وهذا هذا هو الحال بغض النظر عما إذا  األصل بالمعامالت التي حققت األرباح القابلة للتوزيع.
  كانت معدالت الضريبة المختلفة تنطبق على األرباح الموزعة وغير الموزعة.

 

  ٢٠١٩يناير  ١  االقتراضتكاليف   ٢٣معيار المحاسبة الدولى رقم 

توضح التعديالت أنه اذا بقيت قروض محددة غير مسددة بعد أن يصبح األصل جاهزا لالستخدام 
المرجو منه أو جاهزا للبيع، تصبح هذه القروض جزًءا من األموال التي تقترضها المنشأة بشكل 

  ساب معدل الرسملة على القروض العامة.تعام عند اح

 

  ٢٠١٩يناير  ١  الترتيبات المشتركة :١١للتقرير المالي رقم المعيار الدولي 

بأنه عندما تشارك جهة في عملية  ١١توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
مشتركة، دون أن يكون لها سيطرة مشتركة عليها، وتكون العملية المشتركة هي نشاط تجاري 

كيان بإعادة قياس حصته المملوكة سابقا في العملية يحصل على سيطرة مشتركة، ال يقوم ال
  المشتركة.

 



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ١٣ -  

 
  الجديدة والمعدلة (تتمة) تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي .٢

 
  المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة المطبقة والتي ليس لها اثر جوهري على القوائم المالية (تتمه)  ١-٢

 
 

  الجديدة والمعدلة المعايير الدولية للتقرير المالي
  للفترات ساري المفعول

  دءا من أو بعدب السنوية
  

  ٢٠١٩يناير  ١  تجميع األعمال: ٣المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

بأنه عندما يسيطر كيان على نشاط  ٣توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
، يقوم الكيان بتطبيق متطلبات تجميع األعمال على مراحل، تتضمن عملية مشتركة يعتبرتجاري 

ويتضمن قياس الحصة  تملكها سابقا في العملية المشتركة بالقيمة العادلة. اعادة قياس الحصة التي
  المملوكة سابقا أي موجودات ومطلوبات وشهرة غير معترف بها تتعلق بالعملية المشتركة.

 

  منافع الموظفين، والتقليص أو التسوية ١٩معيار المحاسبة الدولي رقم  التعديالت على

منافع الموظفين: يوضح المعيار خطة محاسبة  ١٩المحاسبة الدولي رقم معيار  التعديالت على
  المنافع المحددة، التخفيضات والتسوية.

  ٢٠١٩يناير  ١

الشكوك حول معالجات ضريبة  ٢٣ رقم تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي
  الدخل

  ٢٠١٩يناير  ١

(الخسارة الضريبية)، واألساس الضريبي،  يوضح التفسير تحديد الربح الخاضع للضريبة
والخسائر الضريبية غير المستخدمة، واألرصدة والمعدالت الضريبية غير المستخدمة عند وجود 

يأخذ بعين االعتبار  .١٢شك حول معامالت ضريبة الدخل بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
  يلي: ما

 بشكل جماعي؛ ما إذا كان ينبغي النظر في المعالجات الضريبية  
 أفتراضات اختبارات السلطات الضريبية؛  
  تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) ، االساس الضريبي، الخسائر الضريبية

   غير المستخدمة، االرصدة الضريبية غير المستخدمة والمعدالت الضريبية. و
 .أثر التغيرات في الحقائق والظروف  

 

 
الدولية للتقرير المالي أثر جوهري على القوائم المالية لألعوام الحالية أو السابقة لكنها قد تؤثر على احتساب معامالت  لم يكن لتبني المعايير
  أو ترتيبات مستقبلية.

 
  المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد  ٢-٢

  
  الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد: بالتطبيق المبكر للمعايير الدولية للتقرير الماليلم تقم المجموعة بعد 

  
 

  الجديدة والمعدلة المعايير الدولية للتقرير المالي
  للفترات ساري المفعول

  دءا من أو بعدب السنوية
  

عرض القوائم المالية ومعيار  ١رقم التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تعريف األهمية 
  السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء ٨المحاسبة الدولي رقم 

  ٢٠٢٠يناير  ١

ا أو حجبها يمكن تزويره، "المعلومات جوهرية إذا كان حذفها أو ينص على أنالتعريف الجديد 
التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية على القرارات أن يؤثر أن يتوقع بشكل معقول 

لألغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر المعلومات المالية حول إعداد تقارير 
  محددة شخصية".

 

 



  شركة المواساة للخدمات الطبية
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  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ١٤ -  

 
  تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة (تتمة) .٢

 
  الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد (تتمه)المعايير   ٢-٢

  
  الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد: لم تقم المجموعة بعد بالتطبيق المبكر للمعايير الدولية للتقرير المالي

 
 

  والمعدلة الجديدة المعايير الدولية للتقرير المالي
  للفترات ساري المفعول

  دءا من أو بعدب السنوية
  

  ٢٠٢٠يناير  ١  تجميع األعمال ٣التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -تعريف األعمال 

من اط تجاري، يجب أن تتض طة  وتعني التعديالت أنه، لكي يتم اعتباره كنش مجموعة من األنش
بة، كحد  ول المكتس كل كبير في القدرة واألص اهم بش أدنى، على ادخاالت وعملية جوهرية تس

يوضح مجلس معايير المحاسبة الدولي أيضاً أن األعمال يمكن أن توجد  على إنشاء المخرجات.
اء المخرجات. ات الالزمة إلنش مين جميع المدخالت والعملي أي أن المدخالت  بدون تض

اء والعمليات المطبقة على هذه المدخالت يجب أ اهمة في إنش ن يكون لها "القدرة على المس
  مخرجات" بدالً من "القدرة على إنشاء مخرجات".

 

 
  تعديالت على مراجع إطار مفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي

ية للتقرير المالي  لدول تعديالت  -تعديالت على المراجع حول اإلطار المفاهيمي في المعايير ا
بة الدولية ارقام ١٤، و ٦، ٣، ٢ الدولية للتقرير المالي ارقام :على المعايير  ، ومعايير المحاس

ير المعايير الدولية للتقرير المالي رقم٣٨، و ٣٧، ٣٤، ٨، ١ يرات لجنة تفس ، ١٩، ١٢ ، وتفس
لتحديث تلك االصدارات المتعلقة باالشارة المرجعية الى االطار  ٣٢، والتفسير رقم ٢٢، و ٢٠

دار مختلف من المفاهيمي  يرون فيه إلى إص ارة الى إلى المكان الذي يش واالقتباس منه أو االش
  .اإلطار المفاهيمي

  ٢٠٢٠يناير  ١

الي رقم  دولي للتقرير الم ار ال ة: ٧المعي الي دولي للتقرير  األدوات الم ار ال تعديالت على المعي
  األدوات المالية ٩المالي رقم 

  آيبورالتعديالت المتعلقة بإصدارات ما قبل االستبدال في سياق إصالح 
 

  ٢٠٢٠يناير  ١

  ٢٠٢٠يناير  ١  عقود التأمين ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
الي رقم  دولي للتقرير الم ار ال ب المعي ة  ١٧يتطل القيمة الحالي أمين ب ات الت اس مطالب أن يتم قي

قة قياس  ع هذه المتطلبات  وعرض موحدة لجميع عقود التأمين.للوفاء، ويوفر طري ان وض
اس مبدأ عقود التأمين. بة على أس بة الثابتة، والمحاس تبدل المعيار  لتحقيق هدف المحاس يس

الي رقم  دولي للتقرير الم الي  ١٧ال دولي للتقرير الم ار ال أمين ٤المعي ارا من  عقود الت  ١اعتب
  .٢٠٢٠يناير 

 

 

ومعيار المحاسبة  القوائم المالية الموحدة: ١٠التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
تركة: ٢٨الدولي رقم  اريع المش ركات الزميلة والمش تثمار في الش ) المتعلق ٢٠١١( االس

  بمعالجة البيع او المساهمة في الموجودات من المستثمر لشركته الزميلة أو مشروعه المشترك.

. دتاريخ التطبيق لم يحدد بع
  ما زال مسموحاً. التطبيق

 
، وإن تتوقع اإلدارة بانه سيتم تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت في القوائم المالية للمجموعة عندما تصبح قابلة للتطبيق

  على القوائم المالية للمجموعة في فترة التطبيق األولي.تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت، لن يكون له أثر جوهري 
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  أساس االعداد

  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. المعتمدة من قبل تم اعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي
 

، قامت المجموعة بتطبيق نموذج التكلفة لقيـاس الممتلكات، ٢٠١٦أكتوبـر  ١٦لمتطلبات هيئة السوق المالية مـن خالل تعميمها بتاريخ وفقا 
  .٢٠١٧يناير  ١ في وات التي تبدأ من تاريخ التطبيقنوالمصنع والمعـدات عنـد تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لفترة الثالث س

 
وفيما يتعلق بالتزامات منافع التقاعد  لقوائم المالية الموحدة وفقا لعرف التكلفة التاريخية باستخدام اساس االستحقاق المحاسبي.تعد هذه ا

العملة الوظيفية تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريـال السعودي وهو ايضا  م حساب القيمة الحالية االكتوارية.استخدتم اللموظفين، ي
  موعة.للمج

 
  أساس التوحيد

تتحقق السيطرة عندما  ان القوائم المالية الموحدة تتضمن القوائم المالية للشركة والشركات التي تسيطر عليها الشركة والشركات التابعة لها.
  تكون الشركة:

 
 .لديها سلطة على الشركة المستثمر فيها  
 مستثمر فيها؛ ويكون لها حقوق في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة ال  
 .لديها القدرة على استخدام سلطتها للتأثير على عوائدها  

 
تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أم ال اذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات في 

  واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالث المذكورة أعاله.
 

لدى الشركة أقل من أغلبية حقوق التصويت للشركة المستثمر فيها، يكون لها السيطرة على الشركة المستثمر فيها عندما تكون  عندما يكون
تأخذ الشركة في االعتبار  حقوق التصويت كافية لمنحها القدرة العملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها من جانب واحد.

والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كانت حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها كافية إلعطائها القدرة، بما في ذلك كافة الحقائق 
  على:

 لحقوق التصويت بالنسبة لحجم وتوزيع حقوق التصويت األخرى؛ حجم ملكية الشركة  

 خرين أو جهات أخرى؛حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة، أو حاملي حقوق التصويت األ  

 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و  

  أي وقائع وظروف أخرى تشير إلى أن الشركة لديها أو ليس لديها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وقت اتخاذ
  القرارات، بما في ذلك أنماط التصويت في االجتماعات السابقة لحاملي الحصص.

 
وحيد الشركة التابعة عندما تحصل الشركة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد الشركة السيطرة على الشركة يبدأ ت

على وجه التحديد، يتم إدراج إيرادات ومصاريف الشركة التابعة التي تم حيازتها أو استبعادها خالل السنة في قائمة الربح أو  التابعة.
امل اآلخر الموحدة من تاريخ حصول الشركة على السيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه سيطرة الشركة على الشركة الخسارة والدخل الش

  التابعة.
 

يتم توزيع إجمالي  إلى مالكي الشركة وإلى حقوق الملكية غير المسيطرة. تعود األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل االخر
ت التابعة على مالكي الشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى وجود عجز في رصيد حقوق الدخل الشامل للشركا

  الملكية غير المسيطرة.
 
  عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشرکات التابعة لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
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  أساس التوحيد (تتمه)

والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات يتم استبعاد جميع الموجودات 
  المجموعة بالكامل عند التوحيد.

 
إن حصص حقوق  يتم تحديد الحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة بشكل منفصل عن حقوق ملكية المجموعة في هذه الشركات.

تلك، والتي تخول حاملها حاليا للحصول على نسبة من صافي الموجودات عند التصفية، يتم قياسها مبدئياً بالقيمة  الملكية غير المسيطرة
يتم اختيار أساس  العادلة أو بنسبة حصة حقوق الملكية غير المسيطرة من القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة للشركة المشتراة.

بعد  ويتم قياس حصص حقوق الملكية غير المسيطرة األخرى مبدئيا بالقيمة العادلة. واذ على حدة.القياس على أساس كل معاملة استح
االستحواذ، تكون القيمة الدفترية لحصص حقوق الملكية غير المسيطرة هي قيمة تلك الحصص عند االعتراف األولي اضافة لحصة حقوق 

يتم توزيع إجمالي الدخل الشامل المتعلق بحقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو  الملكية غير المسيطرة بعد التغيرات في حقوق الملكية.
  نتج عن ذلك عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة.

 
  التغييرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة الحالية

ان السيطرة على هذه الشركات، يتم المحاسبة عنها إن التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة التي ال ينتج عنها فقد
يتم تعديل القيم الدفترية لحقوق الملكية المسيطرة وغير المسيطرة لتعكس التغيرات في حصتها في الشركات  كمعامالت حقوق ملكية.

دلة للمبلغ المدفوع أو المستلم في حقوق يتم إدراج الفرق بين القيمة التي تم تعديل حقوق الملكية غير المسيطرة بها والقيمة العا التابعة.
  الملكية مباشرة وتكون متاحة لمساهمي الشركة.

 
اب عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة يتم إثبات الربح أو الخسارة من االستبعاد في قائمة الربح أو الخسارة حيث يتم احتس

القيمة الدفترية  )(ب القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة العادلة للحصة المتبقية و إجمالي )(أ الربح أو الخسارة بمقدار الفرق بين:
تتم المحاسبة عن كافة  للموجودات قبل االستبعاد (متضمنة الشهرة)، ناقصا التزامات الشركة التابعة وكذلك حقوق الملكية غير المسيطرة.

امل اآلخر فيما يتعلق بالشركة التابعة فيما إذا كانت المجموعة قد قامت باستبعاد الموجودات المبالغ المعترف بها سابقاً في قائمة الدخل الش
والمطلوبات ذات الصلة بالشركة التابعة بشكل مباشر. (أي معاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة أو تحويلها إلى فئة أخرى من األسهم كما 

  رير المالي المطبقة).هو محدد/ مسموح به وفقا للمعايير الدولية للتق
 

األولي يتم اعتبار القيمة العادلة ألي استثمار متبقى في شركة تابعة سابقاً في تاريخ فقدان السيطرة على أنها القيمة العادلة عند االعتراف 
األولي لالستثمار في الشركة األدوات المالية، أو التكلفة عند االعتراف  ٩لغرض احتسابها الحقا وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  الزميلة أو المشروع المشترك.
 

  تجميع األعمال
يتم قياس البدل المحول ضمن تجميع األعمال بالقيمة العادلة، التي يتم  يتم احتساب االستحواذ على األعمال باستخدام طريقة االستحواذ.
ودات المحولة من قبل المجموعة، والمطلوبات المترتبة على المجموعة احتسابها باعتبارها مجموع القيم العادلة بتاريخ االستحواذ للموج

 إلى المالكين السابقين للشركة المستحوذ عليها وحقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة مقابل السيطرة على الشركة المستحوذ عليها.
  قها.يتم االعتراف بالتكاليف المتعلقة باالستحواذ في الربح أو الخسارة عند تحق

 
غير المسيطرة في الشركة المقتناة والقيمة العادلة ألي حصة  يتم قياس الشهرة بمقدار الزيادة في المقابل المحول وحصة حقوق الملكية

في حال زيادة  مقتناة في السابق عن صافي قيمة الموجودات المقتناة (ان وجدت) والمطلوبات المتكبدة المحددة كما في تاريخ اإلقتناء .
صافي قيمة الموجودات المقتناة والمطلوبات المتكبدة عن المقابل المحول وحصة حقوق الجهات غير المسيطرة في الشركة المقتناة والقيمة 

  العادلة ألي حصة مقتناة في السابق (ان وجدت)، يتم إدراج تلك الزيادة مباشرة في الربح أو الخسارة كربح شراء صفقة.
 

  الشهرة
  الناتجة عن االستحواذ على نشاط، بالتكلفة في تاريخ االستحواذ ناقصا أي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة، ان وجدت.تقيد الشهرة 
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  الشهرة (تتمه)
لغرض اختبار االنخفاض في القيمة، يتم  سنويا على األقل.ال يتم إطفاء الشهرة ولكن يتم مراجعتها فقط لتحديد االنخفاض في قيمتها مرة 

توزيع الشهرة على كل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد (أو مجموعات من الوحدات المنتجة للنقد) التي يتوقع أن تستفيد من عمليات 
متكرر عندما يكون هناك مؤشر على انخفاض يتم اختبار الوحدات المنتجة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها سنويا، أو بشكل  التجميع.

 إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم توزيع خسارة االنخفاض في القيمة أوالً  قيمة الوحدة .
لوحدة بالتناسب على أساس القيمة الدفترية لتخفيض القيمة الدفترية الى شهرة يتم توزيعها على الوحدة ومن ثم على الموجودات األخرى ل

  ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها للشهرة في فترة الحقة. مقدار كل أصل في الوحدة .
 

  عند استبعاد وحدة منتجة للنقد، يتم إدراج المبلغ المتعلق بالشهرة في تحديد الربح أو الخسارة عند االستبعاد.
 

  شركات زميلةاستثمارات في 
ويكون  الشركة الزميلة هي منشأة يمكن للمجموعة ان تمارس تأثيرا فعاال عليها وهي ليست شركة تابعة وال حصة في مشروع مشترك.

 التأثير الفعال من خالل اشتراكها في اخذ القرارات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها لكن دون أن يكون لها سلطة تحكم على تلك
  سياسات.ال

 

ان نتائج االعمال وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة مشمولة ضمن هذه القوائم المالية باستخدام طريقة حقوق الملكية باستثناء عندما 
  .٥كمحتفظ به للبيع، وفي هذه الحالة تتم المحاسبة عنه وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي رقم  يتم تصنيف اإلستثمار

 

يقة حقوق الملكية، تظهر اإلستثمارات في الشركة الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة مبدئيا بالتكلفة، ويتم تعديلها بعد ذلك وفقا لطر
عندما تتجاوز حصة المجموعة من خسائر  لالعتراف بحصة المجموعة من الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في الشركة الزميلة .

صة المجموعة في الشركة الزميلة ( والتي تشمل أي حصص طويلة األجل، التي تشكل أساسا جزءا من صافي استثمار الشركة الزميلة ح
بالخسائر اإلضافية فقط  االعترافويتم  الشركة في الشركة الزميلة) ، تتوقف المجموعة عن االعتراف بحصتها من الخسائر اإلضافية.

  امات قانونية أو استنتاجية أو قامت بسداد مدفوعات بالنيابة عن الشركة الزميلة .إلى الحد الذي تكبدت فيه المجموعة التز
 

 يتم احتساب االستثمار في شركة زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي اصبحت فيه الشركة المستثمر بها شركة زميلة.
اء عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات عند االستحواذ علي شركة زميلة فإن أي زيادة في تكلفة االقتن

ء المحددة وااللتزامات المحتملة المعترف بها للشركة الزميلة كما في تاريخ عملية االقتناء، يتم االعتراف بها كشهرة. وتظهر الشهرة كجز
حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات إن أي زيادة في  من القيمة الدفترية لالستثمار في الشركات الزميلة.

ها اقتناء المحددة وااللتزامات المحتملة عن تكلفة االقتناء بعد إعادة التقييم يتم إدراجها مباشرة ضمن الربح أو الخسارة في الفترة التي تم في
  االستثمار.

 

د ما إذا كان من الضروري االعتراف بأي خسارة انخفاض في القيمة فيما يتعلق لتحدي ٣٦يتم تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 
عند الضرورة، يتم اختبار كامل القيمة الدفترية لإلستثمار (بما في ذلك الشهرة) لتحديد انخفاض  باستثمار المجموعة في الشركة الزميلة .
يق مقارنة القيمة القابلة لإلسترداد (قيمة االستخدام والقيمة العادلة ناقصا كأصل واحد عن طر ٣٦القيمة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

م قيد أي مخصص ألي خسائر انخفاض في القيمة ألي أصل بما في ذلك الشهرة والتي ال يت أيها أعلى) مع القيمة الدفترية. ،تكاليف البيع
إلى  ٣٦لخسارة انخفاض القيمة هذه وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم تم االعتراف بأي عكس ي تشكل جزاء من القيمة الدفترية لالستثمار.

  الحد الذي يزيد فيه المبلغ الممكن تحصيله لالستثمار الحقاً.
 

 تتوقف المجموعة عن استخدام طريقة حقوق الملكية بدءا من التاريخ الذي يتوقف فيه االستثمار عن كونه شركة زميلة أو مشروع مشترك.
ً وتكون الحصة المستبقاة أصال مالياً، تقوم المجموعة بقياس  المجموعة بحصة في شركة زميلة أو عندما تحتفظ مشروع مشترك سابقا

للمعيار  الحصة المستبقاة بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ ويتم اعتبار القيمة العادلة كقيمتها العادلة عند االعتراف األولي كأصل مالي وفقاً 
  .٩رقم  لماليالدولي للتقرير ا

 

عندما تقوم المجموعة بتخفيض حصتها في الملكية في شركة زميلة او مشروع مشترك لكنها تستمر باستخدام طريقة حقوق الملكية، تقوم 
المجموعة بإعادة تصنيف نسبة الربح أو الخسارة التي سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر الى قائمة الربح أو الخسارة وهي تلك 
التي تكون متعلقة بتخفيض حصة الملكية، إذا تم إعادة تصنيف هذا الربح أو الخسارة إلى الربح أو الخسارة عند التخلص من الموجودات 

  أو المطلوبات ذات الصلة .
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  استثمارات في شركات زميلة (تتمه)

منشآت المجموعة مع شركة زميلة أو مشروع مشترك للمجموعة، يتم االعتراف باالرباح و الخسائر الناتجة من عندما تتعامل احدى 
معامالت مع الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في القوائم المالية الموحدة للمجموعة فقط لحد حصص المجموعة التي ال تتعلق بالشركة 

  الزميلة أو المشروع المشترك .
 

  االيرادات تحقيق
وتقديم الخدمات لمرضى العيادات الخارجية ومرضى التنويم بمرور الوقت وفي فترة  الصيدليهان ايرادات المجموعة ناتجة من بيع المواد 

المبالغ يتم قياس االيرادات على اساس المقابل الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها الحق في استالمه بموجب عقد مع عميل وتستبعد  محددة.
عمالء ومعًا كحزمة  وتبُاع البضائع والخدمات كل على حدة بموجب عقود محددة مستقلة مبرمة مع المحصلة بالنيابة عن أطراف ثالثة.

عة من بضائع و/أو خدمات.    منتجات مجمَّ
 

العميل بمبلغ يعكس العوض الذي تتوقعه تعترف المجموعة باإليرادات من العقود مع العمالء عند انتقال سيطرة البضائع او الخدمات الى 
  المجموعة مقابل تلك البضائع أو الخدمات.

 
   االيرادات التشغيلية

يتم االعتراف  يتم االعتراف بااليرادات (بالصافي من الخصومات) عند تقديم العالج وعند إنشاء الفاتورة (أي بعد استيفاء التزام األداء).
أساس صافي المبالغ الممكن تحصيلها من الطرف الثالث (شركات التأمين) وغيرها من الخدمات بصافي إيرادات خدمات المرضى على 

   المقدمة، بعد خصم تعديالت األرباح المقدرة بأثر رجعي (رفض المطالبات) عند تقديم الخدمات ذات الصلة.
 

تقوم اإلدارة بتقدير التعويض المتغير  الفوري.خصم الكميات وخصم الدفع ورفض المطالبات وتتضمن بعض العقود عوض متغير مثل 
وتطبق اإلدارة طريقة  .وخصم الكميات وطريقة المبلغ المرجح لخصم الدفع الفوريرفض المطالبات باستخدام طريقة القيمة المتوقعة ل

باإلضافة إلى ذلك،  .المجموعةتستحقها واحدة على أساس ثابت طوال العقد عند تقدير تأثير عدم التأكد بشأن مبلغ من المبالغ المتغيرة الذي 
، وعليها أن تحدد عددا معقوال من  للمجموعةوالمتوقعة) المتاحة بشكل معقول  على اإلدارة النظر في جميع المعلومات (السابقة والحالية

  مبالغ اإلعتبارات المحتملة.
 

ق ايرادات خدمات مرضى العيادات الخارجية في وقت تتحقق االيرادات من خدمات مرضى التنويم على طول الفترة الزمنية، وتتحق
  معين.

 
  بيع البضائع

عادة ما تتضمن عقود المجموعة المبرمة مع  .بتزويدها القيمة المفوترة لألدوية والعقاقير التي قامت المجموعةفي مثل مبيعات السلع تت
االعتراف باإليرادات من بيع األدوية والعقاقير الطبية في النقطة الزمنية التي يجب  العمالء لبيع األدوية والعقاقير الطبية التزام أداء وحيد.

ُل عندها السيطرة على األصل إلى العميل، وذلك عادة عند تسليم األدوية والعقاقير الطبية أو االستتغناء عنها.   تُحوَّ
 

  ايراد فوائد
حتمل ان تتدفق منافع اقتصادية الى المجموعة مع امكانية قياس االيراد بشكل يتحقق ايراد الفوائد من الموجودات المالية عندما يكون من الم

على المبلغ االساسي القائم ومعدل الفائدة الفعلي المطبق، وهو المعدل الذي  يستحق ايراد الفوائد على اساس الفترات الزمنية بناءً  موثوق.
الذي يقوم بالضبط بخصم المبالغ النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألصل المالي إلى صافي القيمة الدفترية لألصل عند 

  االعتراف األولي .
 

  توزيعات ارباح
  .المساهمين في استالم الدفعاتتتحقق ايرادات توزيعات األرباح عند نشوء حق 
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  )٢٠١٩يناير  ١عقود اإليجار (المطبقة من 
 

  المجموعة كمستأجر
تقوم المجموعة بإثبات حق استخدام األصل والتزام  اإليجار، في بداية العقد.أو يتضمن عقداً تأجيرياً تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد 

قود اإليجار المقابل فيما يتعلق بجميع اتفاقيات اإليجار التي تكون فيها هذه اإليجارات، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل (المحددة بع
قيد دفعات اإليجار تقوم المجموعة ببالنسبة لهذه اإليجارات،  المنخفضة. شهر أو أقل) وإيجارات للموجودات ذات القيمة ١٢إيجار مدتها 

التشغيلي كمصروف باستخدام طريقة القسط الثابت على أساس المتبقي من مدة عقد اإليجار، إال عندما يكون هناك أساس منهجي أكثر 
  المؤجر.نموذجية للمخطط الزمني الذي يتم فيه استنفاد المنافع االقتصادية من األصل 

 
ي في يتم قياس التزام االيجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار غير المسددة منذ بداية تاريخ البدء، مخصومة باستخدام السعر الضمن

  إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا السعر بسهولة، تستخدم المجموعة سعر الفائدة على االقتراض. عقد اإليجار.
 

  اإليجار المدرجة في إعادة قياس التزامات االيجار مما يلي:مل إلتزام تيش

 ،دفعات اإليجار الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في الجوهر)، ناقصاً أي حوافز تأجير مستحقة  

 ،دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو سعر، تقاس مبدئياً باستخدام المؤشر أو السعر في تاريخ البدء  

 بالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقيةالم  

 تقييم سعر الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار و  

 .دفع غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تظهر المستأجر الذي اختار القيام بذلك  
 

  فصل في قائمة المركز المالي.يتم عرض التزام اإليجار بشكل من
 

ريقة الفائدة الفعلية) طيتم قياس التزام ايجار الحقاً عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزامات اإليجار (باستخدام 
  وبتخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار.

 

  بتعديل مقابل أصول حق االستخدام ذي الصلة) إذا،تقوم المجموعة بإعادة تقييم التزام اإليجار (وتقوم 

  تغيرت شروط عقد اإليجار أو طرأ تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزامات االيجار عن
  طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم.

 أو سعر أو تغيير في الدفع المتوقع وفقاً للقيمة المتبقية المضمونة، وفي هذه الحالة  تغيرت دفعات اإليجار بسبب التغيرات في مؤشر
يتم إعادة تقييم التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المبدئي (ما لم تتغير مدفوعات 

  ).المعدل استخدام معدل الخصماإليجار بسبب تغيير في سعر فائدة السائد، وفي هذه الحالة يتم 

  تعديل عقد اإليجار ولم يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يعاد قياس التزام اإليجار عن طريق
  خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدالت الخصم).

 

  المعروضة. لم تقم المجموعة بإجراء أي تعديالت من هذا خالل الفترات
 

اإليجار ينقل ملكية األصل المحدد  عقد إذا كان يتم احتساب حق استخدام األصل على مدى فترة اإليجار والعمر اإلنتاجي المحدد لألصل.
أو تكلفة حق استخدام األصل فإن ذلك يعكس أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء، يتم استهالك حق استخدام األصل ذي الصلة على 

  يبدأ االستهالك من تاريخ بدء اإليجار. مدى العمر اإلنتاجي لألصل.
 

  كل منفصل في قائمة المركز المالي.يتم إظهار حق االستخدام لهذه الموجودات بش
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  ) (تتمه)٢٠١٩يناير  ١عقود اإليجار (المطبقة من 

 
  المجموعة كمستأجر (تتمه)

استخدام األصل وحساب أي خسائر لتحديد ما إذا كان هناك أي انخفاض في قيمة حق  ٣٦تطبق المجموعة معيار المحاسبة الدولي رقم 
  انخفاض في القيمة تم تحديدها كما هو موضح في سياسة "الممتلكات والمعدات".

 
يتم التعرف على  ال يتم تضمين اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس التزام اإليجار وحق استخدام األصل.

ة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات ويتم تضمينها في "مصاريف المدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفتر
  أخرى" في قائمة الربح أو الخسارة.

 
للمستأجر بعدم فصل المكونات غير المؤجرة، وبدالً من ذلك يتم حساب أي  ١٦كوسيلة عملية، يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  لم تستخدم المجموعة هذه الطريقة العملية. مرتبطة به كترتيب واحد. تأجيريةعقد إيجار ومكونات غير 
 

  المجموعة كمؤجر
  ار كمؤجر فيما يتعلق ببعض أجزاء مبانيها.تدخل المجموعة في عقود إيج

 
قوم مدة عقد اإليجار بتحويل جميع مخاطر يعندما  يتم تصنيف عقود اإليجار عندما تكون المجموعة مؤجر كإيجارات تمويلية أو تشغيلية.

كافة عقود اإليجار االخرى كعقود  ويتم تصنيف ومزايا الملكية إلى المستأجر إلى حد كبير، يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي.
  إيجار تشغيلية .

 
يتم تصنيف عقد اإليجار  عقد اإليجار الرئيسي واإليجار من الباطن كعقدين منفصلين. جر وسيط، يتم تخفيضؤعندما تكون المجموعة م

  اإليجار الرئيسي.من الباطن على أنه تمويل أو عقد إيجار تشغيلي بالرجوع إلى حق استخدام األصل الناشئ عن عقد 
 

تضاف التكاليف المباشرة  يتم االعتراف بإيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
أساس القسط  ف به علىااألولية المتكبدة في التفاوض والترتيب لعقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتر

  الثابت على مدى فترة اإليجار.
 

يتم االعتراف بالمبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود االيجار التمويلي كمستحقات بمبلغ صافي استثمار المجموعة في عقود 
ثابت على صافي استثمارات يتم توزيع إيرادات عقود اإليجار التمويلي على الفترات المحاسبية بحيث يعكس معدل عائد دوري  اإليجار.

   المجموعة القائمة المتعلقة بعقود اإليجار.
 

بتخصيص المقابل في العقد  ١٥عندما يتضمن العقد مكونات التأجير وغير التأجير، تطبق المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  لكل عنصر من عناصر التأجير.

 
   )٢٠١٩يناير  ١عقود اإليجار (المطبقة قبل 

 يتم تصنيف عقود اإليجار كإيجارات تمويلية عندما تتحول بموجب شروط عقود اإليجار المخاطر ومنافع التملك للمستأجر بشكل جوهري.
  ويتم تصنيف كافة عقود اإليجار االخرى كعقود إيجار تشغيلية .

 
  المجموعة كمؤجر

كمستحقات بمبلغ صافي استثمار المجموعة في عقود  ةااليجار التمويلييتم االعتراف بالمبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود 
على الفترات المحاسبية بحيث يعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمارات  ةيتم توزيع إيرادات عقود اإليجار التمويلي اإليجار.

   المجموعة القائمة المتعلقة بعقود اإليجار.
 

تضاف التكاليف المباشرة  من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. يتم االعتراف بإيرادات اإليجار
ف به على أساس القسط ااألولية المتكبدة في التفاوض والترتيب لعقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتر

  الثابت على مدى فترة اإليجار.
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  ) (تتمه)٢٠١٩يناير  ١عقود اإليجار (المطبقة قبل 

 
  المجموعة كمستأجر

يتم االعتراف بالموجودات المملوكة بموجب عقود ايجار تمويلي مبدئيا كموجودات للمجموعة بالقيمة العادلة عند بدء اإليجار أو القيمة 
  ويدرج االلتزام المقابل على المؤجر ضمن قائمة المركز المالي كالتزام عقد ايجار تمويلي. للحد األدنى لدفعات اإليجار، ايهما اقل. الحالية

 
 يتم توزيع دفعات اإليجار بين مصاريف مالية وتخفيض في التزام عقد اإليجار لتحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام.

عتراف بالمصاريف المالية في الربح او الخسارة ما لم تتعلق مباشرة بموجودات مؤهلة، وفي هذه الحالة يتم رسملتها وفقا لسياسة يتم اال
   يتم االعتراف بااليجارات المحتملة كمصاريف في الفترات التي تم تكبدها فيها. المجموعة المحاسبية المتعلقة بتكاليف االقتراض.

 
يجار التشغيلي كمصروف باستخدام طريقة القسط الثابت على أساس فترة عقد اإليجار، إال عندما يكون هناك أساس يتم قيد دفعات اإل

ويتم االعتراف بااليجارات الطارئة  منهجي أكثر نموذجية للمخطط الزمني الذي يتم فيه استنفاد المنافع االقتصادية من األصل المؤجر.
في حال استالم حوافز البرام عقود اإليجار التشغيلي، يتم  ي كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.الناشئة عن عقود االيجار التشغيل

يتم االعتراف بإجمالي المنافع من الحوافز كتخفيض لمصروف اإليجار وفقا لطريقة القسط الثابت،  االعتراف بهذه الحوافز كمطلوبات.
  مة لتوزيع المنافع االقتصادية من األصل المؤجر.إال إذا كان هناك أساس منهجي آخر أكثر مالئ

 
  العمالت األجنبية

اً عند إعداد القوائم المالية للشركات بشكل مستقل، يتم قيد المعامالت بعمالت أخرى غير العملة الوظيفية للشركة (العمالت األجنبية) وفق
مالي، يتم اعادة تحويل الموجودات والمطلوبات المالية القائمة بتاريخ كل قائمة مركز  ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت.

يتم ترجمة البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة القائمة بعمالت أجنبية  بعمالت أجنبية بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ.
ة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة ال يتم اعاد باالسعار السائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.

  بكافة الفروقات في االرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم تكبدها فيها. االعترافيتم  أجنبية.
 

  تكاليف االقتراض
هي أصول تتطلب فترة زمنية جوهرية لتكون  إن تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج لموجودات مؤهلة والتي

  جاهزة لالستخدام المرجو منها أو بيعها يتم اضافتها الى تكلفة تلك الموجودات حتى تصبح جاهزة بشكل جوهري لالستخدام أو البيع.
 

المؤهلة من تكاليف االقتراض يتم خصم إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة حتى يتم إنفاقها على الموجودات 
  يتم االعتراف بكافة تكاليف اإلقتراض األخرى في االرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم تكبدها فيها. المؤهلة للرسملة.

 
  الزكاة وضريبة الدخل

 
  الزكاة

الزكاة في قائمة الربح أو الخسارة على أساس يتم قيد  تخضع المجموعة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية.
يجري تسجيل أية فروقات  تحتسـب الزكاة على حصة الشركاء السعوديين من وعاء الزكاة او صافي الربح المعدل ايهما أعلى. االستحقاق .

  في التقدير عند اعتماد الربط النهائي وحينها يتم إقفال المخصص.
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  م السياسات المحاسبية (تتمة)ملخص أله .٣

 
  الزكاة والدخل (تتمه)

 
  ضريبة القيمة المضافة

  يتم االعتراف بالمصاريف والموجودات بالصافي من قيمة ضريبة القيمة المضافة، باستثناء:
 

  عندها، يتم  .خدماتعندما ال يتم استرداد ضريبة القيمة المضافة من الهيئة العامة للزكاة والدخل والمدفوعة لشراء موجودات أو
  ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة اقتناء األصل أو ضمن المصاريف، حسب مقتضى الحال.باالعتراف 

 ةعندما يتم قيد الذمم المدينة والذمم الدائنة بقيمة ضريبة القيمة المضافة المشمول.  
  ،الهيئة العامة للزكاة والدخل تكون مشمولة كجزء من الذمم ان صافي قيمة ضريبة القيمة المضافة المستردة من، أو المستحقة الى

  المدينة أو الذمم الدائنة في قائمة المركز المالي.
 

  ممتلكات ومعدات
   تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية بعد تنزيل االستهالكات المتراكمة وأية خسائر انخفاض في القيمة المتراكمة.

 
وتكون التكاليف الالحقة مشمولة ضمن القيمة الدفترية للموجودات  التاريخية المصاريف المتعلقة مباشرة باقتناء األصل.تتضمن التكلفة 

أو يتم قيدها كأصل منفصل، حسبما يكون مناسبا، ويتم ذلك فقط عندما يكون من المحتمل ان تتدفق منافع اقتصادية متعلقة بالبند الى 
   التكلفة المتعلقة بها بشكل موثوق.المجموعة مع إمكانية قياس 

 
تتم رسملة المصاريف المتحملة الستبدال أحد مكونات الممتلكات والمعدات التي تم احتسابها بشكل منفصل ويتم شطب القيمة الدفترية لذلك 

مستقبلية المتعلقة بالممتلكات ا تزيد المنافع االقتصادية الموتتم رسملة المصاريف األخرى الالحقة فقط عند المكون الذي تم استبداله.
  يتم االعتراف بجميع المصاريف األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تحملها. والمعدات.

 
يتم احتساب االستهالك بناء على االعمار االنتاجية المقدرة للموجودات الخاضعة باستخدام طريقة القسط الثابت ابتداء من الوقت الذي 

تتم مراجعة االعمار اإلنتاجية المقدرة والقيمة المتبقية وطريقة االستهالك  الموجودات جاهزة لالستخدام المرجو منها. تصبح فيه هذه
ال يتم استهالك االستثمارات العقارية قيد  بتاريخ كل قائمة مركز مالي، مع أثر اي تغييرات في التقديرات التي يتم احتسابها بأثر مستقبلي.

  لي االعمار االنتاجية المستخدمة لحساب االستهالك:ي فيما اإلنشاء.
 

    السنوات 
  سنوات ٣٣  مباني

  سنوات ١٠الى  ٣  نظام مبنى وتحسينات
  سنوات ١٠الى  ٤  معدات وأدوات طبية

  سنوات ١٠الى  ٣  أثاث و تركيبات
  سنوات ٤  سيارات

 
اية منافع اقتصادية من االستخدام المستمر  منه أو عندما ال يتوقع ان تنشأيتم الغاء االعتراف بأحد بنود الممتلكات والمعدات عند استبعاده 

 ناتجة عن االستبعاد أو استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات بالفرق بين صافي متحصالت البيعاليتم تحديد األرباح أو الخسائر  لألصل.
   الخسارة.والقيمة الدفترية لألصل، ويتم االعتراف بها في قائمة الربح أو 

 
  أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

زمة يتم نقل ااالعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى الممتلكات والمعدات ذات الصلة عند اكتمال اإلنشاء أو التركيب واألنشطة ذات الصلة الال
  لالستخدام التشغيلي.إلعداد الممتلكات والمعدات لالستخدام المقصود منها، وتكون الممتلكات والمعدات جاهزة 
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  ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة) .٣

 
  موجودات غير ملموسة

وتتم المحاسبة عنها باستخدام نموذج التكلفة  تمثل الموجودات غير الملموسة رخص البرمجيات والرخصة التشغيلية لبعض المستشفيات.
 ١٠الى  ٣باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها االنتاجية والتي تتراوح من  حيث يتم بموجبه اطفاء التكاليف المرسملة

  .وتتم مراجعة االعمار االنتاجية في كل فترة قوائم مالية سنوات.
 

  موجودات غير ملموسة تم اقتناؤها بشكل منفصل
شراؤها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر يتم قيد الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة والتي يتم 

تتم مراجعة  يتم االعتراف باإلطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. االنخفاض في القيمة المتراكمة.
يتم قيد الموجودات غير  ب أي تغيرات على أساس مستقبلي.األعمار اإلنتاجية المقدرة واالطفاء بنهاية كل فترة قوائم مالية، ويتم احتسا

الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة والتي يتم شراؤها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في 
  القيمة المتراكمة.

 
  الغاء االعتراف بالموجودات غير الملموسة

 أو عندما ال يتوقع ان تنشأ اية منافع اقتصادية من االستخدام او االستبعاد. اجودات غير الملموسة عند استبعادهبالمواالعتراف يتم الغاء 
يتم االعتراف بأية ارباح أو خسائر ناتجة عن الغاء االعتراف بأصل غير ملموس، والتي يتم قياسها بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد 

  قائمة الربح أو الخسارة عند الغاء االعتراف.والقيمة الدفترية لألصل، في 
 

  انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة غير الشهرة
تقوم المجموعة بنهاية كل فترة قوائم مالية بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة وذلك لتحديد إن كان هناك أي 

إذا وجد ما يشير إلى ذلك يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل  خسائر انخفاض في القيمة. تعرض هذه الموجودات إلى مؤشر على
في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصل محدد، تقوم المجموعة  وذلك لتحديد خسائر انخفاض القيمة (إن وجدت).

عندما يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة، يتم توزيع  للنقد التي يعود إليها األصل نفسه. بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة
الموجودات المشتركة إلى وحدات منتجة للنقد محددة، أو يتم توزيعها إلى أصغر مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي يمكن تحديد 

  أسس توزيع معقولة وثابتة لها.
 

انخفاض القيمة للموجودات غير الملموسة ذات االعمار االنتاجية غير المحددة والموجودات غير الملموسة غير الجاهزة يتم القيام باختبار 
  قيمة األصل.في مؤشر على انخفاض في أي وقت يوجد لالستخدام بشكل سنوي، و

 
عند تقييم قيمة االستخدام، يتم خصم  الحالية، أيهما أعلى. إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكلفة البيع أو القيمة

الزمنية  التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة
  نقدية المستقبلية لها.لألموال والمخاطر الخاصة باألصل التي لم يتم تعديل تقييم التدفقات ال

 
ألصل في حال تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصل (أو الوحدة المنتجة للنقد) بما يقل عن القيمة المدرجة، يتم تخفيض القيمة المدرجة ل

  لربح أو الخسارة.يتم االعتراف بخسائر االنخفاض مباشرةً في قائمة ا (أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى القيمة القابلة لالسترداد.
 

) بزيادتها الى القيمة أو الوحدة المنتجة للنقدعند عكس االنخفاض في قيمة االصل في الفترة الالحقة، يتم تعديل القيمة الدفترية لالصل (
) الوحدة المنتجة للنقد أوالقابلة لالسترداد المعدلة بشرط أال تتعدى هذه الزيادة القيمة الدفترية لالصل فيما لو لم يتم تخفيض قيمة االصل (

  يتم تسجيل عكس خسائر انخفاض القيمة مباشرةً في قائمة الربح أو الخسارة. في السنوات السابقة.
 

  المخزون
والتكاليف هي تلك المصاريف المتكبدة لجلب كل منتج الى موقعه الحالي  أيهما أقل. ،يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحديد

إن صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر في دورة األعمال  وحالته الحالية، ويتم احتسابها على أساس المتوسط المرجح.
  االعتيادية ناقصا التكاليف المقدرة للقيام بالبيع.
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  منافع الموظفين

 
  منافع التقاعد واستحقاقات نهاية الخدمةتكاليف 

رة قوائم بالنسبة لخطط منافع التقاعد المحددة، يتم قيد التكلفة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة مع اجراء تقييم اكتواري بنهاية كل فت
قائمة المركز المالي مع قيد مصروف أو رصيد اعادة القياس، بما في ذلك االرباح والخسائر االكتوارية، مباشرة في يتم االعتراف بمالية.

ويتم ادراج اعادة القياس المعترف به في الدخل الشامل االخر فورا في  دائن في قائمة الدخل الشامل األخر في الفترة التي تحدث فيها.
سابقة في الربح أو الخسارة في فترة تعديل يتم االعتراف بتكلفة الخدمة ال االرباح المستبقاة و ال يتم ادراجها في قائمة الربح أو الخسارة.

تصنف تكاليف  يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم في بداية الفترة على صافي المطلوبات أو الموجودات المحددة. الخطة.
  االستحقاقات المحددة على النحو التالي:

 

  الخدمة السابقة، فضال عن المكاسب والخسائر من التخفيضات والتعديالت)؛تكاليف الخدمة (بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة   
 صافي مصروف الفوائد أو االيراد؛ و   
 .اعادة القياس   

 

  يتم احتساب المكاسب والخسائر من التسوية كتكاليف خدمة سابقة.
 

عرض هذه المنافع؛ وعندما تعترف المنشأة  سحبيتم االعتراف بمنافع إنهاء التوظيف في وقت مبكر عندما ال تكون المنشأة قادرة على 
  أية تكاليف إعادة هيكلة متعلقة بها.ب

 

  األجلو طويلة قصيرة  ينمنافع الموظف
المستحقة للموظفين المتعلقة باألجور والرواتب واإلجازات السنوية واالجازات المرضية في الفترة التي تقدم  لمنافعايتم االعتراف بالتزام 

  ذات الصلة بالمبالغ غير المخصومة من الفوائد المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة.فيها الخدمة 
 

بالمبلغ غير المخصوم من االستحقاقات المتوقع دفعها مقابل يتم قياس االلتزام الذي تم االعتراف به المتعلق بمنافع الموظفين قصيرة األجل 
  .الخدمة ذات الصلة

 

بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  األخرى االعتراف به المتعلق بمنافع الموظفين طويلة االجليتم قياس االلتزام الذي تم 
  المتوقعة من قبل المجموعة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها الموظفون حتى تاريخ القوائم المالية.

 
  المطلوبات المحتملة

ويتم االفصاح عنها إال إذا لم يكن من المحتمل ان تتدفق موارد تنطوي  في القوائم المالية الموحدة،ال يتم االعتراف بالمطلوبات المحتملة 
يتم االعتراف باألصل  يتم قيد المطلوبات المحتملة في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن الذمم الدائنة والمستحقات. على منافع اقتصادية.

  إال أنه يتم االفصاح عنه عندما يكون من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية منه.المحتمل في القوائم المالية الموحدة 
 

  مخصصات
يتم قيد المخصصات عند وجود التزام حالي (قانوني أو استداللي) على المجموعة ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن تحتاج المجموعة 

  زام.قيمة االلتبلسداد االلتزام مع إمكانية عمل تقدير موثوق 
 

 إن المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ القوائم المالية مع األخذ في االعتبار
رية عند قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفت المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام.

  هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية (عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريا).
 

عندما يتوقع استرداد بعض أو كافة المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص ما من طرف ثالث ، يتم إدراج المديونية المستحقة 
  وإمكانية قياس المديونية بشكل موثوق. كأصل إذا كان من المؤكد استالم المبلغ المستحق
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  قياس القيمة العادلة

إن القيمة  ألغراض القياس واإلفصاح، تحدد المجموعة القيمة العادلة لألصل أو االلتزام عند القياس األولي أو في كل تاريخ قوائم مالية.
السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ العادلة هي 

ويُحدَّد قياس القيمة العادلة بناء  القياس، بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام تقنية تقييم أخرى.
  بإجراء معاملة بيع األصل أو تحويل المطلوب إما: على افتراضات

 
 في السوق الرئيسة للموجودات أو المطلوبات؛ أو  
 في ظل عدم وجود السوق الرئيسة أكثر األسواق منفعة للموجودات والمطلوبات.  

 
أو المطلوبات باستخدام افتراضات على وتُقَاس القيمة العادلة للموجودات  ويجب أن تكون السوق الرئيسة أو األكثر فائدة متاحة للمجموعة.

أن المشاركين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وعلى فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل 
  مصالحهم االقتصادية.

 
ق منافع اقتصادية عبر استخدام األصل على ويأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقي

  نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.
 

زيادة استخدام المدخالت تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة في الظروف والتي تتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، و
قوائم القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة القيمة العادلة ألغراض القياس و / أو اإلفصاح في هذه ال

ق المعيار الدولي للتقرير المالية يتم تحديده على النحو الموضح أعاله، باستثناء معامالت الدفع القائمة على األسهم والتي تدخل في نطا
والقياسات التي لها بعض أوجه التشابه مع القيمة العادلة،  ١٧؛ معامالت اإليجار التي تدخل في نطاق معيار المحاسبة الدولي ٢المالي رقم 

ي معيار المحاسبة الدولي أو القيمة المستخدمة ف ٢ولكنها ليست قيمة عادلة، مثل صافي القيمة القابلة للتحقق في معيار المحاسبة الدولي 
٣٦.  

 
ل الهرمي  لس من التس ح عنها في القوائم المالية الموحدة، ض نَّف كافة الموجودات والمطلوبات، التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُفَص وتُص

ة لقياس القيمة العادلة ككل:   للقيمة العادلة، وفيما يلي بيان بذلك على أساس مدخالت المستوى األدنى والهامَّ
 

  األسعار الُمدَرجة (بدون تعديل) في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.  -المستوى األول 
رة أو   -المستوى الثاني  ورة مباش توى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بص طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المس

  .مباشرة غير
  مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظةطرق تقييم تعتبر   -المستوى الثالث 

 
ت بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر، تقوم المجموعة بتحديد ما اذا حدثت االنتقاال

التصنيف (بناء على المستوى االدنى من المدخالت الرئيسية لقياس القيمة العادلة بين مستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم 
  ككل) في نهاية كل تاريخ قوائم مالية.

 
  االدوات المالية

يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفا في الشروط التعاقدية 
  لألداة.

 
يتم إضافة تكاليف المعامالت التي تعود مباشرة إلى شراء أو إصدار  تم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة.

مها موجودات مالية ومطلوبات مالية (باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة) أو خص
يتم إثبات تكاليف المعاملة العائدة مباشرة  من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، أيهما أنسب، عند االعتراف األولي.

  إلى االستحواذ على موجودات أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارة.
 



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٢٦ -  

 
  ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة) .٣

 
  االدوات المالية (تتمة)

 
  الموجودات المالية

إن مشتريات أو  يتم إثبات أو إلغاء االعتراف بجميع مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية االعتيادية على أساس تاريخ المتاجرة .
مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية المحددة بموجب مبيعات الطريقة االعتيادية هي 

   األنظمة أو عرف السوق.
 

   يتم قياس كافة الموجودات المالية الحقا إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة، اعتمادًا على تصنيف الموجودات المالية.
 

   لماليةتصنيف الموجودات ا
 

  أدوات الدين المصنفة بالتكلفة المطفأة )١(
  يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية الحقا بالتكلفة المطفأة:

 
 ان األصل المالي محتفظ به ضمن نموذج عمل يهدف الى االحتفاظ بالموجودات المالية لجمع التدفقات النقدية التعاقدية ؛ و  
  للموجودات المالية تدفقات في تواريخ محددة وما هي إال دفعات من أصل الدين والفائدة على المبلغ ينتج عن الشروط التعاقدية

  األصلي غير المسدد.
 

  أدواة الدين المصنفة من خالل الدخل الشامل )٢(
   بشكل افتراضي ، يتم قياس جميع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
ر الذي بالنسبة لألدوات المالية غير الموجودات المالية المشتراة أو ذات القيمة المتدنية األصل المشتراة ، فإن سعر الفائدة الفعلي هو السع

ال  يخصم بشكل فعلي دفعات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءا
يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة وأقساط أو خصومات أخرى) باستثناء خسائر االئتمان المتوقعة من خالل العمر المتوقع 

بالنسبة للموجودات المالية المشتراة  لاللتزام المالي أو حيثما يكون مالئما فترة أقصر، إلى صافي القيمة المدرجة عند االعتراف األولي.
ر أو ذات القيمة المتدنية األصل، يتم احتساب معدل الفائدة الفعلي المعدل بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، بما في ذلك خسائ

  االئتمان المتوقعة، إلى التكلفة إطفاء ألداة الدين عند االعتراف األولي.
 

  التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعلية
المطفأة لألصل المالي بالمبلغ الذي يتم به قياس هذا األصل عند االعتراف األولي ناقصا الدفعات االساسية، زائدا اإلطفاء تتمثل التكلفة 

  المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ألي فرق بين ذلك المبلغ االساسي ومبلغ االستحقاق ، معدالً بأي مخصص خسارة.
 

  هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة ألدوات الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة المرتبطة بها . إن طريقة الفائدة الفعلية
 

دلة من خالل يتم االعتراف بايرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية الدوات الدين التي يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة والقيمة العا
لنسبة للموجودات المالية بخالف الموجودات المالية المشتراة أو منخفضة القيمة، يتم حساب إيرادات الفوائد من با الدخل الشامل اآلخر.

خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية ألصل مالي، باستثناء الموجودات المالية التي أصبحت فيما بعد منخفضة 
لموجودات المالية التي أصبحت فيما بعد منخفضة القيمة، يتم إثبات إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل بالنسبة ل القيمة (انظر ادناه).

اذا تحسنت مخاطر االئتمان ألداة مالية منخفضة القيمة في فترات قوائم مالية الحقة بحيث  الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة لألصل المالي.
القيمة، يتم قيد ايرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل ال يكون االصل المالي منخفض 

  المالي.
 



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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  ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة) .٣

 

  االدوات المالية (تتمة)
 

  الموجودات المالية (تتمة)
 

  تصنيف الموجودات المالية (تتمه)
 

  أدوات الدين المصنفة من خالل الدخل الشامل اآلخر (تتمه)  )٢(
 

  التكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعلية (تتمه)
تمان بالنسبة للموجودات المالية المشتراة أو منخفضة القيمة، تعتـرف المجموعة بإيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدل باالئ

ال يقوم الحساب بعكس اإلجمالي حتى إذا تحسنت مخاطر االئتمان للموجودات  لألصل المالي من االعتراف األولي. على التكلفة المطفـأة
  المالية الحقًا بحيث ال يعود األصل المالي منخفض القيمة .

 

   الفوائد". ايرادات -يتم االعتراف بايرادات الفوائد في الربح أو الخسارة وتكون مشمولة ضمن بند "ايرادات التمويل 
 

  أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. )٣(
لتصنيف االستثمارات في ادوات حقوق  عند االعتراف األولي، يجوز للمجموعة القيام بخيار ال رجعة فيه (على اساس كل أداة على حدة)

ان تصنيف االداة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غير مسموح اذا كان  الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
  استثمار حقوق الملكية محتفظ به للمتاجرة أو اذا اعترف المشتري بالمقابل الذي سيتم دفعه في عملية تجميع أعمال.

 

وبعد ذلك،  ل الدخل الشامل اآلخر اضافة الى تكاليف المعاملة.يتم قياس االستثمارات في ادوات حقوق الملكية مبدئيا بالقيمة العادلة من خال
مة في يتم قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف باالرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر والمتراك

رة المتراكمة في الربح أو الخسارة عند بيع استثمارات األسهم ، وال يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسا احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.
   بل سيتم تحويلها إلى األرباح المستبقاه.

 

قم يتم االعتـراف بتوزيعات األرباح من االستثمارات في ادوات حقوق الملكية في الربح أو الخسارة وفقا للمعيار الدولية للتقرير المالي ر
تكون توزيعات االرباح مشمولة ضمن بند "ايرادات التمويل"  االرباح بوضوح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار.ما لم تمثل توزيعات  ٩

  في قائمة الربح أو الخسارة.
 

  ) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر٤(
ة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها بالقيمة العادلة الموجودات المالية التي ال تستوفي معايير قياسها بالتكلفة المطفأ

  بالتحديد: من خالل االرباح أو الخسائر.
 

  يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ما لم تصنف المجموعة استثمارات
محتفظ بها للمتاجرة وال المقابل المحتمل الناشيء عن عملية تجميع اعمال، بالقيمة العادلة من خالل الدخل حقوق الملكية، التي هي ال 

  االعتراف األولي. دالشامل اآلخر عن
  يتم تصنيف ادوات الدين، التي ال تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو معايير القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بالقيمة

اضافة لذلك، يجوز تصنيف أدوات الدين التي تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة  لعادلة من خالل االرباح أو الخسائر.ا
من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر عند االعتراف األولي اذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل 

من عدم التوافق في القياس أو االعتراف (ما يسمى "عدم التطابق الحسابي") الذي قد ينشأ من قياس الموجودات أو بشكل كبير 
لم تقم المجموعة بتصنيف اية ادوات دين بالقيمة العادلة من  المطلوبات أو االعتراف باالرباح أو الخسائر منها على اسس مختلفة.

  خالل الربح أو الخسارة.
 

لموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة بنهاية فترة القوائم المالية مع أي أرباح أو خسائر يتم قياس ا
  بالقيمة العادلة يتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة.

 

  انخفاض قيمة الموجودات المالية
ان المتوقعة من االستثمارات في ادوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة تعترف المجموعة بمخصص خسارة لخسائر االئتم

ات العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وذمم عقود االيجار المدينة، والذمم المدينة التجارية و موجودات العقد، اضافة الى عقود الضمان
وقعة بتاريخ كل قوائم مالية الظهار التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي لالداة يتم تعديل قيمة خسارة االئتمان المت المالية.

  المالية ذات العالقة.
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  ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة) .٣

 

  االدوات المالية (تتمة)
 

  الموجودات المالية (تتمة)
 

  انخفاض قيمة الموجودات المالية (تتمة)
جار تستخدم المجموعة على الدوام نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة مدى الحياة للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود وذمم عقود االي

يتم تقدير خسائر اإلئتمان المتوقعة على هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة مخصصات بناًء على تجربة الخسارة االئتمانية  المدينة.
السابقة للمجموعة، معدلة بعوامل خاصة بالمدينين، والظروف االقتصادية العامة، وتقييم كل من االتجاه الحالي والمتوقع للظروف في 

  تاريخ القوائم المالية، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود عند الحاجة.
 

 في مخاطر اإلئتمان منذ االعتراف األولي لكافة االدوات المالية.تعترف المجموعة بخسائر ائتمانية متوقعة طوال فترة وجود زيادة كبيرة 
لكن إذا لم تزيد مخاطر اإلئتمان على األدوات المالية بشكل كبير منذ االعتراف االولي، تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة لالدوات 

اف بالخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة بناء على الزيادة ان تقييم ما اذا كان يجب االعتر شهرا. ١٢المالية بمبلغ خسارة ائتمان لفترة 
الكبيرة في احتمالية أو مخاطر حدوث عجز عن السداد منذ االعتراف األولي بدال من وجود دليل على وجود أصل مالي منخفض القيمة 

   بتاريخ القوائم المالية.
 

مانية المتوقعة التي ستنتج عن جميع األحداث االفتراضية المحتملة على مدى العمر تمثل خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة الخسائر االئت
شهراً الجزء من خسائر اإلئتمان طول الحياة المتوقعة والتي من المتوقع  ١٢وبالعكس، تمثل خسارة االئتمان البالغة  المتوقع لألداة المالية.

  شهًرا بعد تاريخ القوائم المالية. ١٢نة خالل أن تنتج عن حاالت تعثر افتراضية على أداة مالية ممك
 

  ) الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان١(
طر عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات المالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي، تقوم المجموعة بمقارنة بين مخا

عند إجراء  ائم المالية مع مخاطر حدوث تعثر في األداة المالية في تاريخ االعتراف االولي.حدوث تعثر في األداة المالية كما في تاريخ القو
هذا التقييم ، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية التي تعتبر معقولة وقابلة للدعم، بما في ذلك التجربة السابقة 

   جهد ال داعي لهما. والمعلومات المستقبلية التي تتوفر بدون تكلفة أو
 

بدئي بالنسبة لعقود الضمان المالي ، يعتبر التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفًا في االلتزام غير القابل لإللغاء هو تاريخ االعتراف الم
االعتراف االولي بعقود  عند تقييم ما إذا كانت هناك زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ ألغراض تقييم األداة المالية إلنخفاض القيمة.

  عن سداد مستحقات العقد. تعثرالضمان المالي ، فإن المجموعة تأخذ التغيرات في المخاطر باالعتبار وتعتبر أن المدين المحدد سوف ي
 

ن وتقوم بمراجعتها تقوم المجموعة بشكل منتظم بمراقبة فعالية المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتما
   حسب الحاجة لضمان أن تكون المعايير قادرة على تحديد مستوى الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان قبل أن يصبح المبلغ متأخر السداد.
 

ة المالية لديها تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على األدوات المالية لم ترتفع بشكل كبير منذ االعتراف األولي إذا تم تحديد أن األدا
  يتم تحديد األدوات المالية على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة إذا: مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ القوائم المالية.

 

  عن السداد ، تعثرداة مالية لديها مخاطر منخفضة للا  )١(
  التعاقدي في األجل القريب، ويتمتع المدين بقدرة قوية على الوفاء بالتزاماته الخاصة بالتدفق النقدي   )٢(
قد تؤدي التغييرات السلبية في الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطويل ، ولكن ليس بالضرورة، إلى تقليل قدرة المقترض   )٣(

  على الوفاء بالتزاماته النقدية التعاقدية.
 

  ) تعريف التعثر في السداد٢(
 البيانات التي تم جمعها ومن ثم تقوم بتوقع احتمالية التعثر في السداد مع التعرض بمرور الوقت.تستخدم المجموعة نماذج احصائية لتحليل 

ويتضمن هذا التحليل التعرف على أية تغيرات في نسب التعثر في السداد والتغيرات ضمن عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية عبر مختلف 
  المناطق الجغرافية للمجموعة.
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  ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة) .٣

 
  االدوات المالية (تتمة)

 
  الموجودات المالية (تتمة)

 
  انخفاض قيمة الموجودات المالية (تتمة)

 
  ) الموجودات المالية منخفضة القيمة٣(

 المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي .يعتبر األصل المالي منخفض القيمة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية 
  األدلة على أن األصل المالي منخفض القيمة يتضمن بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية :

  صعوبات مالية كبيرة لمصدر األوراق أو المقرض؛  )أ

  أعاله)؛ ٢خرق للعقد، مثل حدوث تأخر أو تعثر في السداد (أنظر   )ب

المقترض، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض، امتياز (أو امتيازات) ال منح مقرض (مقرضون)   )ج
  يأخذها المقرض باالعتبار (األطراف)؛

  يصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية اخرى؛ أو أن  )د

  مالية.إختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات   هـ)

  سياسة الشطب )٤(
المدين يعاني من صعوبات مالية كبيرة وال يوجد احتمال واقعي ان تقوم المجموعة بشطب األصل المالي عند وجود معلومات تشير الى 

  للتعافي.
 

  قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة واالعتراف بها )٥(
 تعثرعن السداد، أو الخسارة االفتراضية (بمعنى حجم الخسارة إذا كان هناك  تعثريعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة دالة على احتمال ال

عن السداد والخسارة االفتراضية على البيانات التاريخية المعدلة  تعثريستند تقييم احتمالية ال عن السداد) والتعرض عند التعثر عن السداد.
عن السداد بالنسبة للموجودات المالية، يتمثل ذلك  تعثرتعرض لمخاطر اللل ما بالنسبةأ بواسطة معلومات مستقبلية كما هو موضح أعاله .

للموجودات بتاريخ القوائم المالية. بالنسبة لعقود الضمان المالي، يشمل التعرض المبلغ المسحوب في تاريخ إلجمالية بالقيمة الدفترية ا
لمستقبل حسب التاريخ اإلفتراضي المحدد بناء على االتجاه التاريخي، فهم القوائم المالية، باإلضافة إلى أي مبالغ إضافية يتوقع سحبها في ا

  المجموعة للحاجات التمويلية المستقبلية المحددة لمدينين، وغيرها من المعلومات المنظورة.
 

التعاقدية المستحقة للمجموعة  بالنسبة للموجودات المالية ، يتم تقدير خسارة اإلئتمان المتوقعة على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية
   وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها، والتي يتم خصمها بسعر الفائدة الفعلي األصلي.

 
  إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

قات النقدية من األصل أوعندما تقوم بتحويل األصل تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدف
إذا لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا  المالي وكافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية األصل إلى منشأة آخرى.

في الموجودات والمطلوبات المرتبطة  الملكية واستمرت في السيطرة على األصل المحول، تقوم المجموعة بإثبات حصتها المحتفظ بها
إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي المحول، تستمر المجموعة في  بها عن المبالغ التي قد تضطر لتسويتها.

  بالقروض المضمونة للعائدات المستلمة. المالي كما تعترف أيضا باألصلاالعتراف 
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  ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة) .٣

 
  االدوات المالية (تتمة)

 
  الموجودات المالية (تتمة)

 
  إلغاء االعتراف بالموجودات المالية (تتمه)

ستلم ، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومجموع المقابل المأةطفلمعند الغاء االعتراف بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة ا
اضافة لذلك، عند الغاء االعتراف باستثمار في اداة دين مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  والمستحق في الربح أو الخسارة.

 اآلخر، يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة التي سبق تجميعها في احتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات في الربح أو الخسارة.
ن لعكس، عند الغاء االعتراف باالستثمار في أداة حقوق الملكية التي اختارتها المجموعة عند االعتراف األولي لقياسها بالقيمة العادلة موبا

 خالل الدخل الشامل اآلخر، ال يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة سابقًا في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات إلى الربح أو
  سارة، ولكن يتم تحويلها إلى األرباح المستبقاة .الخ

 
  المطلوبات المالية

   أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقاس المطلوبات المالية الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية
 

  مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وأية ارباح او خسائر ناشئة عن القيمة العادلة االعتراف بها يتم قيد 

يتضمن صافي الربح أو الخسارة المعترف  في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة الى الحد الذي ال تكون فيه جزءا من عالقة تحوط محددة.
  مة الربح أو الخسارة أي فوائد مدفوعة على االلتزام المالي.به في قائ

 
ت المالية لكن المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم االعتراف بمقدار التغير في القيمة العادلة للمطلوبا

تأثيرات التغيرات في مخاطر ائتمان تكن ما لم  دخل الشامل اآلخر،المنسوب إلى تغيرات في مخاطر اإلئتمان لهذه المطلوبات في قائمة ال
يتم عرض  ؤدي إلى حدوث عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة.تأن  هاالمطلوبات المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر من شأن

إن التغيرات في القيمة العادلة المنسوبة إلى مخاطر  .القيمة المتبقية من التغير في القيمة العادلة للمطلوبات في قائمة الربح أو الخسارة
 من ائتمان المطلوبات المالية المعترف بها في قائمة الدخل الشامل اآلخر ال يتم إعادة تصنيفها الحقاً في قائمة الربح أو الخسارة؛ وبدالً 

  ذلك، يتم تحويلها إلى أرباح مستبقاة عند إلغاء المعترف بها بااللتزام المالي.
 

عن عقود الضمانات المالية الصادرة من المجموعة صنفتها المجموعة بالقيمة العادلة من خالل لناتجة الخسائر ح أو ابارأليتم االعتراف با
   الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة.

 
   المطلوبات المالية المقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة

العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة مطلوبات مالية غير مصنفة بالقيمة 
  الفعلية.

 
إن سعر  إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترة المرتبطة بها.

ر الذي يخصم بشكل فعلي دفعات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو الفائدة الفعلي هو السع
المستلمة التي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة وأقساط أو خصومات أخرى) من خالل العمر المتوقع 

  مالئما فترة أقصر، إلى التكلفة المطفأة اللتزام مالي.لاللتزام المالي أو حيثما يكون 
 

  الغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
يتم االعتراف  تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء بالتزامات المجموعة أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها.

  المالية التي تم إلغاء االعتراف بها والمبلغ المدفوع والمستحق في الربح أو الخسارة. بالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات
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  ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة) .٣

 
  التصنيف كمتداول وغير متداول

يتم تصنيف االصل  غير متداول.تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي بناء على التصنيف كمتداول / 
  كمتداول عندما يكون:

 
 من المتوقع أن يتحقق أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة التشغيل االعتيادية  
 محتفظ به باالساس لغرض المتاجرة  
  شهرا بعد تاريخ القوائم المالية أو ١٢من المتوقع تحقيقه خالل  
  شهرا بعد تاريخ القوائم المالية ١٢تقييده أو تبديله أو استخدامه لتسوية التزام لمدة ال تقل عن نقد وما في حكمه مالم يتم ما لم يتم  

 
  ويتم تصنيف كافة الموجودات االخرى كموجودات غير متداولة.

 
  يكون االلتزام متداوال عندما يكون:

 
 من المتوقع تسديده في دورة االعمال االعتيادية  
 جرةمحتفظ به باالساس لغرض المتا  
  شهرا بعد تاريخ القوائم المالية أو ١٢مستحق التسديد خالل  
  شهرا بعد فترة القوائم المالية ١٢ال يوجد أي حق غير مشروط في تأجيل تسديد االلتزام لمدة ال تقل عن  

 
  تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.

 
  توزيعات ارباح

األرباح على مساهمي المجموعة كالتزام في القوائم المالية للمجموعة في الفترة التي يتم فيها اعتماد أرباح األسهم يتم االعتراف بتوزيع 
  من قبل مساهمي المجموعة.

 
  أحداث بعد فترة القوائم المالية

يتم فيه إصدار القوائم المالية، بشرط أن تقدم يتم تعديل القوائم المالية لتعكس األحداث التي وقعت بين تاريخ القوائم المالية والتاريخ الذي 
  وتناقش أي أحداث جوهرية لم يتم تعديلها على القوائم المالية نهاية العام. أدلة على الظروف التي كانت موجودة في تاريخ القوائم المالية.

 
  االحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير الشكوك .٤

 
  مة االحكام الهامة والمستخد

لمبلغ يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي من اإلدارة وضع تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ ا
قد تحصل أحداث مستقبلية ستؤدي  عنها للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واإلفصاح عن األصول وااللتزامات المحتملة.

تنعكس آثار أي تغيير في التقديرات في القوائم المالية الموحدة حيث تصبح  تغيير االفتراضات المستخدمة في الوصول إلى التقديرات. إلى
  قابلة للتحديد بشكل معقول.

 
بلية التي يعتقد أنها يتم تقييم االحكام والتقديرات باستمرار وهي تستند إلى التجارب السابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات األحداث المستق

  معقولة في ظل هذه الظروف.
 

  أحكام هامة
مالية عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باألحكام التالية والتي لها اثر كبير على المبالغ المعترف بها في القوائم ال

  الموحدة.
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  الرئيسية لتقدير الشكوك (تتمة)االحكام المحاسبية الهامة والمصادر  .٤

 
  أحكام هامة (تتمة)

 
   تحقيق االيرادات

  د:تدرس اإلدارة االعتراف باإليرادات مع مرور الوقت، إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية، وإال سيتم االعتراف باإليرادات في وقت محد
 

  المجموعة أثناء أداء المجموعة؛يتلقى العميل بنفس الوقت ويستهلك الفوائد التي يوفرها أداء   أ)
    يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تحسين األصل الذي يسيطر عليه العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه؛ ب)
  ال يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أصل مع استخدام بديل للمنشأة وله حق قابل للتنفيذ في الدفع مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه.  ج)

 
  اوت عقود االيجارفت

تدرس  يتم االعتراف بالتغيرات في العقود كإيرادات فقط إلى الحد الذي يحتمل أال تؤدي إلى انعكاس كبير لإليرادات في الفترات الالحقة.
  اإلدارة الخبرة السابقة وتطبيق شروط العقد والعالقة مع العمالء في إصدار أحكامهم.

 
  تحديد مدة عقد اإليجار

مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تكون حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التمديد، أو عدم عند تحديد 
يكون خيار التمديد (أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء) مشموال في مدة التأجير فقط إذا كان عقد اإليجار مؤكدًا  ممارسة خيار اإلنهاء.

   (أو لم يتم إنهائه).إلى حد ما 
 

  يتم مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث هام أو تغيير كبير في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن سيطرة المستأجر.
 

  ممتلكات ومعدات
االستخدام المتوقع لألصل، والتقادم يتم استهالك تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى على مدى العمر اإلنتاجي المقدر والذي يعتمد على 

لم تأخذ اإلدارة بعين االعتبار أي قيمة  واالستهالك وبرنامج اإلصالح والصيانة والتقادم التكنولوجي الناتج عن التغيرات والقيمة المتبقية.
  متبقية ألنها تعتبرها غير جوهرية.

 
  الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان

، أو خسارة ائتمان متوقعة ١شهرا بالنسبة للمرحلة رقم  ١٢عادل خسارة ائتمان متوقعة لمدة ييتم قياس خسارة االئتمان المتوقعة كمخصص 
ينتقل األصل إلى المرحلة الثانية عندما تزيد مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف  .٣، أو موجودات للمرحلة ٢مدى الحياة للمرحلة 

عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان  األمور التي تزيد مخاطر االئتمان بشكل كبير. ٩ال يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  األولي.
  ألصل قد ازدادت بشكل كبير، تأخذ المجموعة باالعتبار المعلومات النوعية والكمية التي يمكن الحصول عليها.

 
الظهار المعلومات الحالية والتطلعية عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على سداد يتم تعديل نسب الخسائر السابقة 

قامت المجموعة بتحديد الناتج المحلي االجمالي ومخاطر االئتمان في السوق للدول التي تبيع فيها منتجاتها وتقدم خدماتها  المستحقات.
  قوم بتعديل نسب الخسائر السابقة بناء التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.لتكون العوامل األكثر ارتباطا، وبالتالي ت
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  االحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير الشكوك (تتمه) .٤

 
  التقديرات

بنهاية تاريخ المركز المالي التي لها مخاطر ان اإلفتراضات المحاسبية الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية لتقدير الشكوك 
  جوهرية في أحداث تعديالت جوهرية على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة موضحة بالتفصيل ادناه.

 
  خصم دفعات اإليجار

طبقت اإلدارة األحكام والتقديرات لتحديد سعر الفائدة  يتم خصم دفعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة على االقتراض اإلضافي للمستأجر .
  على االقتراض اإلضافي للمستأجر عند بدء عقد االيجار.

 
  الممتلكات والمعدات

اضافة لذلك،  تقوم المجموعة بمراجعة مدى مالئمة معدل االستهالك واألعمار االنتاجية والقيم المتبقية المستخدمة في حساب االستهالك.
  القابلة لالسترداد للموجودات للحد من خسائر انخفاض القيمة بشكل سنوي. ينطبق ذلك، يتم تقدير القيمةحيثما 

 
  مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

عند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة، تقوم المجموعة باستخدام معلومات تطلعية تعتمد على افتراضات المحركات المستقبلية لمختلف 
  كما تستخدم المجموعة تقديرات لحساب نسب الخسائر. التي تؤثر بها هذه المحركات على بعضها البعض. ل االقتصادية، والكيفيةالعوام

 
وهي تعتمد على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية  عن السداد، تعثرعن السداد هي تقدير الخسارة الناتجة عن ال تعثران الخسارة عند ال

  وتلك التي يتوقع المقرض استالمها بعد اخذ التدفقات النقدية من الضمانات والتحسينات الجوهرية في االئتمان.المستحقة 
 

  تقييم التزامات المنافع المحددة
ويتضمن  رية.م تحديد خطة التقاعد ذات المنافع المحددة ومنافع ما بعد التوظيف والقيمة الحالية اللتزام التقاعد باستخدام التقييمات االكتواتي

وتشمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم وزيادة  قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. التقييم االكتواري القيام بافتراضات متعددة
فع المحدد التعقيدات التي ينطوي عليها التقييم وطبيعته طويلة األجل، فإن التزام المنا وبسبب الرواتب في المستقبل واالفتراضات األخرى.

  وتتم مراجعة جميع االفتراضات في كل فترة قوائم مالية. يكون شديد التأثر بالتغيرات في هذه االفتراضات.
 

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
لالسترداد، التي تمثل قيمته / يتحقق االنخفاض في القيمة عند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد قيمته / قيمتها القابلة 

وتحتسب القيمة العادلة ناقصا تكاليف حساب البيع بناء على  قيمتها العادلة ناقًصا تكاليف البيع وقيمته / قيمتها قيد االستخدام، أيهما أعلى.
وق القابلة للمالحظة ناقًصا البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة، التي تجرى على أساس تجاري، ألصول مماثلة أو أسعار الس

وتُستمد التدفقات النقدية من  وتُحتسب القيمة قيد االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. التكاليف اإلضافية لبيع األصل.
مارات المستقبلية الهامة التي الموازنة للخمس سنوات الالحقة، وال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستث

وتُعَدُّ القيمة القابلة لالسترداد حساسة لمعدل  من شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة المنتجة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة.
تقبلية المتوقعة ومعدل النمو الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة باإلضافة إلى صافي التدفقات النقدية الداخلية المس

  المستخدم ألغراض التقدير االستقرائي.
 

  التزامات االرجاع
يتعلق التزام االرجاع بحق بعض العمالء في الحصول على خصم الكميات، وخصومات الدفع الفوري، ورفض بعض الخدمات المقدمة 

بالتزام االرجاع وتعديل اإليراد مقابل تلك الخدمات المقدمة لبعض  عند نقطة البيع، يتم االعتراف للمرضى عند تقديم الفواتير للعمالء.

  تستخدم المجموعة خبرتها السابقة لتقدير التزامات االرجاع باستخدام طريقة القيمة المتوقعة. العمالء والمنتجات المتوقع إرجاعها.
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  ١٦اثر تبني المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .٥

 
مجلس معايير  هعقود االيجار (كما أصدر ١٦ رقم لتقارير الماليلفي السنة الحالية، اعتمدت المجموعة للمرة األولى، المعيار الدولي 

 ١٧يحل المعيار محل اإلرشادات الحالية بشأن عقود اإليجار، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم  ).٢٠١٦المحاسبة الدولية في يناير 
ا ينطوي على عقد إيجار' وتفسير لجنة 'تحديد ما إذا كان ترتيب م - ٤"عقود اإليجار" ، وتفسير لجنة المعايير الدولي للتقرير المالي رقم 

'تقييم جوهر  ٢٧ رقم الحوافز' وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة -'عقود اإليجار التشغيلي ١٥ رقم تفسيرات المعايير الدولية السابقة
   المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد االيجار'.

 
يقدم تغييرات جوهرية في  ) متطلبات جديدة أو معدلة فيما يتعلق بالمحاسبة عن اإليجار.١٦(يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

محاسبة المستأجر عن طريق إزالة التمييز بين عقود اإليجار التشغيلية والتمويلية والتي يتطلب إثبات حق استخدام الموجودات ومطلوبات 
وعلى النقيض من  اء عقود اإليجار قصيرة األجل وإيجار الموجودات منخفضة القيمة.إيجار عند بدء اإليجار لجميع عقود اإليجار، باستثن

تم توضيح تفاصيل هذه المتطلبات الجديدة في إيضاح رقم  محاسبة المستأجر، ظلت متطلبات محاسبة المؤجر دون تغيير إلى حد كبير.
  ) على القوائم المالية للمجموعة.١٦(وفيما يلي عرض ألثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ).٣(

 
  .٢٠١٩يناير  ١للشركة هو  ١٦سيكون تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
ال يوجد لدى  عند تبني المعيار الجديد. ١٦اختارت المجموعة تطبيق التعديل بأثر رجعي الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 المستبقاةبدالً من ذلك، يتم االعتراف باألثر التراكمي لتطبيق المعيار كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح  جموعة أية عقود إيجار تمويلية.الم
  (أو مكون آخر من حقوق الملكية، حسب االقتضاء) في تاريخ التطبيق األولي.

 
   تأثير التعريف الجديد لعقد اإليجار

لعدم إعادة تقييم ما إذا كان  ١٦ رقم لتقارير الماليلالمعيار الدولي قامت المجموعة باالستفادة من الوسيلة العملية المتاحة عند التحول إلى 
ً  العقد لي للتقرير وتفسير لجنة المعيار الدو ١٧ رقم وعليه، إن تعريف التأجير وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي أو يتضمن اإليجار. عقداً تأجيريا

يرتبط التغيير في تعريف عقد اإليجار  .٢٠١٩يناير  ١سوف يستمر تطبيقه على عقود اإليجار التي تم إدخالها أو تعديلها قبل  ٤المالي رقم 
ما إذا كان العقد يتضمن عقد إيجار على أساس ما إذا كان  ١٦ رقم لتقارير الماليلالمعيار الدولي يحدد  بشكل رئيسي بمفهوم السيطرة.

بتطبيق تعريف عقد اإليجار واإلرشادات  المجموعةقامت  للعميل حق السيطرة في استخدام أصل محدد لفترة من الوقت مقابل عوض مادي.
يناير  ١جار المبرمة أو المعدلة في أو بعد على جميع عقود اإلي ١٦ رقم لتقارير الماليلالمعيار الدولي ذات الصلة المنصوص عليها في 

، قامت ألول مرة ١٦ رقم لتقارير الماليلالمعيار الدولي استعداداً لتطبيق  (سواء كان مؤجراً أو مستأجراً في عقد اإليجار). ٢٠١٩
بأنه لن يكون هناك أي  ١٦رقم  المعيار الدولي للتقارير الماليأظهر المشروع أن التعريف الجديد الوارد في  المجموعة بتنفيذ مشروع.

  تغييركبير ضمن نطاق العقود التي تلبي تعريف عقد اإليجار للمجموعة.
 

  التأثير على محاسبة المستأجر
 

   ةسابقاً عقود االيجار التشغيلي
كيفية قيام المجموعة بحساب عقود اإليجار المصنفة سابقا على أنها عقود إيجار  ١٦ رقم لتقارير الماليلالمعيار الدولي يظهر التغير في 

  ، والتي كانت خارج قائمة المركز المالي.١٧تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي 
 

   ، لجميع عقود اإليجار (باستثناء ما هو موضح أدناه)، إن المجموعة:١٦تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

ً بالقيمة الحالية   )أ يتم االعتراف بالموجودات والتزامات اإليجار المتعلقة بحق االستخدام في قائمة المركز المالي، ويقاس مبدئيا
لمدفوعات اإليجار المستقبلية، مع تعديل حق استخدام األصل بمقدار أي مدفوعات تأجير مدفوعة مقدماً أو مستحقة وفقًا للمعيار 

   )٢(ب) ( C٨: ١٦ رقم ماليالرير الدولي للتق
  اعترفت باستهالك حق استخدام األصل والفائدة على التزامات اإليجار في قائمة الربح أو الخسارة، و  )ب
فصل إجمالي مبلغ الدفعات النقدية إلى جزء أساسي (الظاهرة ضمن األنشطة التمويلية) والفائدة (الظاهرة ضمن العمليات التشغيلية)   )ج

  لنقدية.في قائمة التدفقات ا
 

يتم االعتراف بحوافز التأجير (على سبيل المثال فترة اإليجار المجانية) كجزء من قياس حق استخدام األصل والتزامات اإليجار بينما 
عن االعتراف بالتزامات مزايا اإليجار، المطفأة على أنها تخفيض لمصروف اإليجار  نتج عنه ١٧ رقم بموجب معيار المحاسبة الدولي

   على أساس القسط الثابت.
 



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٣٥ -  

 
  (تتمه) ١٦اثر تبني المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .٥

 
  التأثير على محاسبة المستأجر (تتمه)

 
  (تتمه) ةسابقاً عقود االيجار التشغيلي

 رقم وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي، يتم اختبار حق استخدام األصل لتحديد إنخفاض القيمة ١٦ رقم لتقارير الماليلالمعيار الدولي بموجب 
شهر أو أقل) وعقود اإليجار ذات القيمة  ١٢بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل (عقود إيجار مدتها  .إنخفاض قيمة الموجودات ٣٦

المنخفضة (بما في ذلك األجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية واألشياء الصغيرة من أثاث المكاتب والهواتف)، اختارت المجموعة 
تم  .١٦ رقم لتقارير الماليلالمعيار الدولي القسط الثابت على النحو المسموح به في  االعتراف بمصروف عقد اإليجار باستخدام طريقة

  عرض هذه المصاريف ضمن "المصاريف األخرى" في الربح أو الخسارة.
 

ً  ١٦ رقم لتقارير الماليلالمعيار الدولي استخدمت المجموعة الطرق العملية التالية عند تطبيق  كعقد إيجار  لعقود اإليجار المصنفة سابقا
  .١٧تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 .قامت المجموعة باستخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول  

 
 بعقود إيجار التي بحق استخدام األصول والتزامات اإليجار فيما يتعلق باتفاقيات اإليجار المحددة عدم االعتراف المجموعة  اختارت

  شهر من تاريخ التطبيق األولي. ١٢ لتنتهي خال
 

 استبعدت المجموعة التكاليف المباشرة األولية لقياس موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي؛  
 

 يجار؛استخدام االدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإل  
 

  ةسابقاً عقود االيجار التشغيلي
، إعادة تصنيف القيمة ١٧بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  ةعقود اإليجار عندما تكون مصنفه على أنها عقود إيجار تمويليبالنسبة ل

مباشرة قبل  ١٧الدفترية لألصول وااللتزامات المؤجرة بموجب عقود اإليجار التمويلي المقاسة لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 
لتوالي دون أي تعديالت، إال في الحاالت التي إلى أصول حق االستخدام والتزامات اإليجار على ا يعاد تصنيفها تاريخ التطبيق األولي

  تكون فيها المجموعة قد اختارت تطبيق إعفاء االعتراف بالتأجير منخفض القيمة.
 

  .٢٠١٩يناير  ١اعتباًرا من  ١٦ رقم لتقارير الماليلالمعيار الدولي يتم احتساب حق استخدام األصل والتزام اإليجار عند تطبيق 
 

  المستأجرالتأثير على محاسبة 
بموجب المعيار الدولي إلعداد  إلى حد كبير كيفية قيام المؤجر بحساب عقود اإليجار. ١٦ رقم لتقارير الماليلالمعيار الدولي ال يغير 

، يواصل المؤجر تصنيف عقود اإليجار على أنها إما عقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشغيلية ويمثل هذين ١٦التقارير المالية رقم 
بتغيير وتوسيع نطاق اإلفصاحات المطلوبة،  ١٦ومع ذلك، قام المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  لنوعين من اإليجارات بشكل مختلف.ا

بموجب المعيار الدولي إلعداد  وخاصة فيما يتعلق بكيفية قيام المؤجر بإدارة المخاطر الناشئة عن حصته المتبقية في األصول المؤجرة.
يتعين على المؤجر  ، يقوم المؤجر الوسيط بحساب عقد اإليجار الرئيسي واإليجار من الباطن كعقدين منفصلين.١٦التقارير المالية رقم 

الوسيط تصنيف العقد من الباطن على أنه عقد تمويلي أو عقد تشغيلي بالرجوع إلى حق استخدام األصل الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي 
   هذه التغييرات ليس لها تأثير مادي على المجموعة. ).١٧إلى األصل األساسي كما كان الحال في معيار المحاسبة الدولي  (وليس بالرجوع

 



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٣٦ -  

 
  (تتمه) ١٦اثر تبني المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   .٥

 
  ١٦ أثر التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم

 ٢٠١٩يناير  ١ط سعر االقتراض اإلضافي للمستأجر المطبق على التزامات اإليجار المعترف بها في قائمة المركز المالي في يبلغ متوس
  ٪ سنوياً.٥٫٠٥

 
، ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في  ١٧ رقم التي تم اإلفصاح عنها طبقًاً لمعيار المحاسبة الدولي ةيوضح الجدول التالي التزامات اإليجار التشغيلي

مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ التطبيق األولي والتزامات اإليجار المعترف بها في قائمة المركز المالي في 
  تاريخ التطبيق األولي.

 
   (بالريـال السعودي)  

    
   ١٠٫٤٤٣٫٩٧٩   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١التزامات ايجار تشغيلي في 

   )٦٫٣٥٦٫٩٧٩(   التزامات االيجار نتيجة لتغيير االتفاقيةتعديل في 
   ٤٩٫٦٠٥٫٠٠٠   ٢٠١٩يناير  ١التزامات عقود ايجار تمويلية معترف بها في 

    )١٢٬٢٦٥٬٢٠٤(   تأثير خصم االلتزامات المفصح عنها أعاله

   ٤١٬٤٢٦٬٧٩٦   ٢٠١٩يناير  ١التزامات اإليجار المعترف بها في 
 

مليون لایر سعودي من التزامات التأجير  ٤١٫٤٢مليون لایر سعودي من حق استخدام األصول و  ٤١٫٤٢مبلغ حصلت المجموعة على 
   .١٦لتقرير المالي رقم الدولي لمعيار العند االنتقال إلى 

 
م إعادة تصنيف معلومات وبالتالي لم تتطريقة االثر التراكمي،  باستخدام ١٦طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  .١٧ رقم المقارنة وتم تقديمها بموجب معيار المحاسبة الدولي
 

  االيرادات .٦
 

وتقديم الخدمات لمرضى العيادات الخارجية ومرضى التنويم بمرور الوقت وفي فترة  الصيدليهان ايرادات المجموعة ناتجة من بيع المواد 
  القطاعات التشغيلية. ٧ رقم اإليرادات التي يتم االفصاح عنها لكل قطاع في إيضاحويتناسب هذا مع بيانات  زمنية محددة.

 
  اتتوقيت االعتراف بااليراد

  ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  
      

       عند نقطة زمنية محددة
      

   ٦٩٣٬٠٣٢٬٧٨٨   ٧٧٣٬٢٩٢٬٩٣٥   خدمات العيادات الخارجية
   ٢٣٥٬٣٤١٬٢٦٢   ٢٦٠٬٠٧٧٬٥٠٤   الصيدليهالمواد 

      
  ٩٢٨٬٣٧٤٬٠٥٠   ١٬٠٣٣٬٣٧٠٬٤٣٩   

       خالل فترة زمنية
   ٧٤٨٬٦٤٤٬٧٠٠   ٨٢٣٬٨٣٧٬٢٦٧   خدمات مرضى التنويم

      
  ١٬٦٧٧٬٠١٨٬٧٥٠   ١٬٨٥٧٬٢٠٧٬٧٠٦   



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٣٧ -  

 

 
  القطاعات التشغيلية .٧

 

ويُقيَّم  النتائج التشغيلية لوحدات العمل بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء.تراقب لجنة اإلدارة 
  األداء القطاعي على أساس اإليرادات، ويقُاُس على أساس ثابت في القوائم المالية الموحدة.

 

وحدات أعمال حسب المنتجات والخدمات الخاصة بها وفي ثالثة قطاعات يمكن االفصاح  مقسمة إلىألغراض اإلدارة، فإن المجموعة 
  عنها وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي على النحو التالي:

 

  خدمات تقُدَّم للعمالء مع اإلقامة الليلية بالمستشفى -التنويم   
  لية بالمستشفىخدمات تقُدَّم للعمالء بدون اإلقامة اللي -العيادات الخارجية   
  بضائع مثل األدوية ومنتجات الرعاية الصحية. - الصيدليهالمواد  

 

 
  المجموع  الصيدليهالمواد   العيادات الخارجية  التنويم

  (بالريـال السعودي)  (بالريـال السعودي)  (بالريـال السعودي)  (بالريـال السعودي)  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية
     

  ١٬٨٥٧٬٢٠٧٬٧٠٦  ٢٦٠٬٠٧٧٬٥٠٤  ٧٧٣٬٢٩٢٬٩٣٥  ٨٢٣٬٨٣٧٬٢٦٧  إيرادات
  ٨٢٩٬٢٧٠٬٣٤٨  ٧٣٬٠٨٤٬٠٥٥  ٣٦٥٬٩١٢٬٢٩٩  ٣٩٠٬٢٧٣٬٩٩٤  إجمالي الربح

     
      إيرادات (مصاريف) غير موزعة

  )١٠٨٬١٩١٬٤٧٣(     مصاريف بيع وتوزيع
  )٢٥٠٬٥٩١٬٦٩٦(      ادارية وعموميةمصاريف 

  ٣٬٦١٩٬٠٦٩     الحصة في نتائج شركة زميلة
  ٨٬٢٨٠٬٠١٣     إيرادات أخرى
  )٢٠٬١٥٦٬١٤٩(     تكاليف تمويل

  ٤٦٢٬٢٣٠٬١١٢     الربح قبل الزكاة
  )١٣٬٤٦٥٬٩٤٢(     الزكاة

  ٤٤٨٬٧٦٤٬١٧٠     صافي الربح للفترة
     

      ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية
     

  ١٬٦٧٧٬٠١٨٬٧٥٠  ٢٣٥٬٣٤١٬٢٦٢  ٦٩٣٬٠٣٢٬٧٨٨  ٧٤٨٬٦٤٤٬٧٠٠  إيرادات
  ٧٧٣٬٤٩٨٬٦٧٤  ٦٦٬١٠٩٬٧٤٩  ٣٤٠٬٠٥٠٬٨٩٤  ٣٦٧٬٣٣٨٬٠٣١  إجمالي الربح

     
      إيرادات (مصاريف) غير موزعة

  )١٥٤٬٢٢٩٬١٦٩(     مصاريف بيع وتوزيع
  )٢١٥٬٢٠٨٬٨٣٣(     مصاريف ادارية وعمومية

  ٣٬٤٥٢٬١٦٧     الحصة في نتائج شركة زميلة
  ٧٬٣١٧٬٨٨٧     إيرادات أخرى
  )٦٬١٣٩٬٢٣٠(     تكاليف تمويل

  ٤٠٨٬٦٩١٬٤٩٦     الربح قبل الزكاة
  )٢٤٬٣٨٩٬٨٣٧(     الزكاة

  ٣٨٤٬٣٠١٬٦٥٩     صافي الربح للفترة
 

      ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
     

  ٣٬٥٢٣٬٢٤٥٬٢٢٧  ٢٨١٬٨٥٩٬٦١٨  ١٬٤٠٩٬٢٩٨٬٠٩١  ١٬٨٣٢٬٠٨٧٬٥١٨  مجموع الموجودات
  ١٬٤٧١٬٠٥٤٬٢٣٦  ٢٢٠٬٦٥٨٬١٣٥  ٥٤٤٬٢٩٠٬٠٦٧  ٧٠٦٬١٠٦٬٠٣٤  مجموع المطلوبات

     
      ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

  ٣٬٠٥٣٬٣٨٥٬٩٦٦  ٣٠٥٬٣٤٠٬٢٢٣  ١٬١٩٠٬٨١٩٬٨٢٢  ١٬٥٥٧٬٢٢٥٬٩٢١  مجموع الموجودات
  ١٬٢٤٦٬٨٣٠٬٠٦٩  ١٩٩٬٤٩٤٬٣٢٩  ٤٦١٬٣٢٦٬٤٥٧  ٥٨٦٬٠٠٩٬٢٨٣  مجموع المطلوبات

 



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٣٨ -  

 
  (تتمه)القطاعات التشغيلية   .٧

 

  القطاعات الجغرافية:
  إن جميع أصول المجموعة التشغيلية وأسواق نشاطاتها الرئيسية تقع في المملكة العربية السعودية.

 

يمثل الربح  .٣ان السياسات المحاسبية للقطاعات التي يتم اإلبالغ عنها هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة المبينة في ايضاح رقم 
األرباح المكتسبة من كل قطاع دون توزيع حصة أرباح الشركات الزميلة وتكاليف اإلدارة المركزية بما في ذلك رواتب المدراء القطاعي 

هذا هو المقياس  وإيرادات التمويل واالرباح والخسائر غير التشغيلية المتعلقة باألدوات المالية وتكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخل.
  عنه إلى الرئيس التنفيذي التشغيلي للمجموعة ألغراض توزيع الموارد وتقييم أداء القطاع. الذي يتم االفصاح

 

  تكلفة العمليات .٨
  ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  
      

   ٣٨٤٬١٢٢٬٦٩٩   ٤٣٧٬٧٣٦٬٦٠٣   تكاليف الموظفين
   ١٣١٬٨٣٦٬٠١٩   ١٣٨٬٦٨٧٬٢٠٧   استهالك مواد

   ٨٥٬١٧٤٬٣١٠   ١١٠٬٢٣١٬٢٩٨   )١٥استهالك (ايضاح 
   ٦١٬٣٩٨٬٤١٢   ٧١٬٤٨٧٬٩٢٦    استهالك عقاقير
   ١٩٬٢٤٠٬٦٥١   ٢٢٬٤٧٤٬٩٠٤   اصالح وصيانة
   ١٩٬٢٥٣٬٦٢٢   ٢١٬٧٠١٬١٦٤   خدمات مساندة

   ١٢٬٣٨٦٬٣٧٨   ١٢٬٨٩٧٬٤٢٧   منافع
   -   ٢٬٤١٦٬٥٦٣   )١٨استهالك حق اسـتخدام االصل (إيضاح 

   ١٬٣٥٠٬٢٩٠   ١٬٦٧٠٬٦٠٣   )١٧موجودات غير ملموسة (ايضاح  إطفاء
   ١٩٬٥٢٦٬١٨٢   ٢١٬٦٤٠٬٢١٤   أخرى

      
  ٧٣٤٬٢٨٨٬٥٦٣   ٨٤٠٬٩٤٣٬٩٠٩   

 

  مصاريف البيع والتوزيع .٩
  ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  
      

   ٨٢٬٦٢٠٬٤٠٤   ١٢٬٣٥٢٬٦٥٤   )٢٢مخصـص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها (ايضاح 
   ٥٤٬٨٧٤٬٦٧٢   ٦٢٬٥٣٣٬٨٠٢   تكاليف موظفين
   ١٦٬٧٣٤٬٠٩٣   ٣٣٬٣٠٥٬٠١٧   اعالن وترويج

      
  ١٥٤٬٢٢٩٬١٦٩   ١٠٨٬١٩١٬٤٧٣   

 

  مصاريف ادارية وعمومية .١٠
  ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  
      

   ١٠٩٬٧٤٩٬٣٤٣   ١٢٥٬٠٦٧٬٥٩٩   تكاليف الموظفين
   ٢١٬٦٣١٬١٥٠   ٢٧٬٩٧١٬٥١٥   )١٥استهالك (ايضاح 

   ١٧٬٩٩٥٬٠٢٠   ٢٠٬٨٨١٬٥٢٥   دارةاإلمكافآت 
   ٨٬٢٤٥٬٩٩٣   ٩٬٦٣٢٬١٠٢   اصالح وصيانة
   ٨٬٢٥١٬٦٢٦   ٩٬٣٠٠٬٤٩٩   خدمات مساندة

   ٨٬٣١٧٬٤٧٠   ٩٬٢٥٠٬٨١٥   قرطاسية وأدوات مكتبية
   ٦٬١٥٠٬٠٠٠   ٧٬٤٥٠٬٠٠٠   رواتب المدراء التنفيذين

   ٥٬٣٠٨٬٤٤٨   ٥٬٥٢٧٬٤٦٧   منافع
   ٢٬٧١٣٬٨٠٠   ٤٬٠٥٠٬٠٠٠   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

   ١٬٦٤٥٬٠١٢   ١٬٦٢٠٬٨٠٣   )١٧إطفاء موجودات غير ملموسة (ايضاح 
   -   ١٬٠٣٥٬٦٧٠   )١٨استهالك حق اسـتخدام االصل (إيضاح 

   ٢٬٢٥١٬٦٧٣   ٥٠٦٬١٣٣   إيجار
   ٢٢٬٩٤٩٬٢٩٨   ٢٨٬٢٩٧٬٥٦٨   أخرى

      
  ٢١٥٬٢٠٨٬٨٣٣   ٢٥٠٬٥٩١٬٦٩٦   



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٣٩ -  

 
  ايرادات أخرى، صافي .١١

 
  ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  
      

   ٢٬٢٥٨٬٢٩٧   ١٬٥٦٩٬٨٢٨   ايراد ايجار
   ٩٦١٬٨٠٠   ١٬١٢٣٬٩٣٢   خصم دفع فوري لموردين

   ١٬٠٩٥٬٩٤٥   ١٬٩٧٢٬٧٧٧   الدخل على ودائع ألجل
   ١٣٤٬٨٩٢   ٤١٣٬٤٧٩   ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

   ٢٬٨٦٦٬٩٥٣   ٣٬١٩٩٬٩٩٧   أخرى
 
 ٧٬٣١٧٬٨٨٧   ٨٬٢٨٠٬٠١٣   

 
  تكاليف تمويل .١٢

 
  ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  
      

   ٦٬١٣٩٬٢٣٠   ١٩٬٥٢٠٬٧٧٣   قروض إسالمية ىفائدة عل
   -   ٦٣٥٬٣٧٦   )١٨فائدة على التزامات عقد إيجار (إيضاح 

 
 ٦٬١٣٩٬٢٣٠   ٢٠٬١٥٦٬١٤٩   

 
  الزكاة .١٣

 
  تتضمن العناصر الرئيسية لوعاء الزكـاة ما يلي:

 
  ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  
      

   ٢٬٠١٢٬٦٩٩٬٩٠٨   ٢٬٢٦٢٬٤٨٨٬٣٥٨   موجودات غير متداولة
   ٦٨١٬٤٧٧٬٩٦٥   ٧٣٢٬٩١٤٬٦٠٣   مطلوبات غير متداولة

   ١٬٥٠٢٬٩٨٤٬٢٢٠   ١٬٧١٢٬٨٨٤٬٦٣٢   الرصيد االفتتاحي لحقوق الشركاء
   ٤٠٨٬٦٩١٬٤٩٦   ٤٦٢٬٢٣٠٬١١٢   الربح قبل الزكاة

    )١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠(    )١٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠(    توزيعات ارباح مدفوعة
 

  المحملة للسنة.تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول إلى الزكاة 
 

  فيما يلي الزكاة وضريبة الدخل المحملة للسنة:
 

  ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  
      

   ٣٦٬٢٨٨٬٥٥٦   ٣٧٬٤٦٩٬٠٧٤   يناير ١
   ٢٤٬٣٨٩٬٨٣٧   ١٣٬٤٦٥٬٩٤٢   مخصص للسنة

    )٢٣٬٢٠٩٬٣١٩(    )١٧٬٦٠٩٬٧٦٢(   مدفوع خالل السنة

   ٣٧٬٤٦٩٬٠٧٤   ٣٣٬٣٢٥٬٢٥٤   ديسمبر ٣١
 



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٤٠ -  

 
  الزكاة (تتمة) .١٣

 
  شركة المواساة للخدمات الطبية

، وسددت الزكاة المستحقة حسب اإلقرارات وحصلت على ٢٠١٨ديسمبر  ٣١قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى السنة المنتهية في 
وقامت بانهائها وتسديد المستحق  ٢٠١٦الى  ٢٠١٣الربوط النهائية للسنوات من  استلمت الشركة الشهادة المطلوبة واإليصاالت الرسمية.

  قيد المراجعة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل. ٢٠١٨و ٢٠١٧ال تزال الربوط للسنوات  .٢٠١٨بموجبها خالل 
 

  شركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة
، وسددت الزكاة المستحقة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١إقراراتها الزكوية حتى السنة المنتهية في قدمت الشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة 

 ٢٠١٦الى  ٢٠١٣استلمت الشركة الربوط النهائية للسنوات من  حسب اإلقرارات وحصلت على الشهادة المطلوبة واإليصاالت الرسمية.
قيد المراجعة لدى الهيئة العامة للزكاة  ٢٠١٨و ٢٠١٧للسنوات  طتزال الربوال  .٢٠١٨وقامت بانهائها وتسديد المستحق بموجبها خالل 

  والدخل.
 

  شركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة
، وسددت الزكاة المستحقة حسب اإلقرارات وحصلت على ٢٠١٨ديسمبر  ٣١قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى السنة المنتهية في 

  ال تزال قيد المراجعة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل. ٢٠١٨الى  ٢٠٠٩إن الربوط للسنوات من  الشهادة المطلوبة واإليصاالت الرسمية.
 

  والمخفف العائدة للمساهمين في الشركة األم يربحية السهم األساس .١٤
 

ح لعدد األسهم القائمة  ضةوالمخف ياألساسسهم البحية تُحتسب ر بقسمة صافي دخل السنة العائد للمساهمين في الشركة على المتوسط المرجَّ
  خالل السنة على النحو التالي:

 
  ٢٠١٩  

  (بالريـال السعودي)
 ٢٠١٨  

  (بالريـال السعودي)
 

      
   ٣٦٠٬٢٠٦٬٧٣٦   ٤٢١٬٠٢٩٬٤٦٧   الشـركة األم (لایر سعودي) ربح السنة العائد إلى المساهمين في

   ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (عدد االسهم )
      

   ربحية السهم االساسي والمخفض العائدة إلى
  المساهمين في الشركة األم (لایر سعودي) 

 
٤٫٢١  

  
٣٫٦٠   

 

 
) الى المساهمين ٢٦، قرر الشركاء زيادة رأس المال عبر اصدار اسهم منحة، سهم واحد مقابل كل سهم حالي (ايضاح ٢٠١٨خالل عام 

تم تعديل ربحية السهم لكل من الفترة الحالية والمقارنة بناء على ذلك الظهار أثر الزيادة في رأس  .٢٠١٨يونيو  ٣الحاليين اعتبارا من 
  المال.

 
وضحة بالتفصيل أعاله لكل من ربحية السهم االساسية والمخفضة من العمليات المستمرة مم المشتركة المستخدمة هي نفسها الالقواس

  والمتوقفة.
 



  للخدمات الطبيةشركة المواساة 
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٤١ -  

  الممتلكات والمعدات .١٥
 

  أراضي
  (بالريـال السعودي)

  مباني
  (بالريـال السعودي)

  نظام مبنى
  وتحسينات

  (بالريـال السعودي)
  معدات وأدوات طبية
  (بالريـال السعودي)

  وتركيبات اثاث
  (بالريـال السعودي)

  سيارات
  (بالريـال السعودي)

  التنفيذ قيد مشاريع
  (بالريـال السعودي)

  المجموع
  (بالريـال السعودي)

          التكلفة
  ٢٬٢٧٠٬٤٠٣٬٤٠٩  ٣٦٠٬٧١٣٬٤٦٥  ٣٣٬٣٦١٬٩٣٠  ١١٣٬٥٥٩٬٢١٠  ٥١٠٬٠٢٥٬٠٢٩  ٢٨٧٬٤٣٤٬٦٤٩  ٦٣٠٬٢٤٠٬٥٢٤  ٣٣٥٬٠٦٨٬٦٠٢  ٢٠١٨ينـاير  ١

  ٣٨٤٬٤٩٣٬٨٠٦  ١٥٨٬٤٧٨٬٧٧٢  ٤٬٤٩١٬٣٣٣  ٣٧٬٩٢٤٬٨٣٨  ١٣٤٬٢٥١٬٩١٥  ١٦٬٣٤٦٬١٧٤  ٢٧٬٢٥٠٬٧٧٤  ٥٬٧٥٠٬٠٠٠   اضافات
  -  )٤٢٤٬٨٥٠٬٠٢١(  -  ٤٥٬٢٠٠  -  ١٦١٬١٢٦٬٥٨٤  ٢٦٣٬٦٧٨٬٢٣٧  -  تحويل اعمال رأسمالية قيد التنفيذ

  -  -  )٢٬٢٣٥٬٧٥٩(  ١٬١٧٥٬٠٦٣  ٢٬٣١٥٬٢٧٦  ٥٬٤٥١٬٤٤٣  )٦٬٧٠٦٬٠٢٣(  -  تحويالت
  )٣٬٤٧٩٬٧٩٢(  )٢٬١٣٣(  )١٬٢٩٨٬٥٦١(  )٩١٨٬٤٢٠(  )١٬١٨٢٬٩٤٥(  )٧٤٬٦٨٣(  )٣٬٠٥٠( -  استبعادات

  )٧٠٢٬٠٩٧(  -  -  -  -  )٧٠٢٬٠٩٧(  -  -  شطب
  ٢٬٦٥٠٬٧١٥٬٣٢٦  ٩٤٬٣٤٠٬٠٨٣  ٣٤٬٣١٨٬٩٤٣  ١٥١٬٧٨٥٬٨٩١  ٦٤٥٬٤٠٩٬٢٧٥  ٤٦٩٬٥٨٢٬٠٧٠  ٩١٤٬٤٦٠٬٤٦٢  ٣٤٠٬٨١٨٬٦٠٢  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ٣٠٣٬٥٦٥٬٧٦٢  ١٦٣٬٧٥١٬٢٣٢  ٥٬٨٤٣٬٦٦٥  ١١٬٦١٦٬٩٠٩  ٦٧٬١٠٣٬٧٦٢  ٩٬٦٠٧٬٢٥١  ٣٬٣٦٠٬٤٤٣  ٤٢٬٢٨٢٬٥٠٠   اضافات
  -  )١٦٬١٢١٬٣٤٦(  -  ٣٢٠٬٥٣٨  ١٬٨٢١٬٩٧٥  ٩٬٩٥٣٬٠١٧  ٤٬٠٢٥٬٨١٦  -  تحويل اعمال رأسمالية قيد التنفيذ

  -  -  -  ١٠٨٬٤٨١  )٥٣٬٤٨١(  ١٬٨٣٦٬١٤٧  )١٬٨٩١٬١٤٧(  -  تحويالت
  )٥٬٩٩٦٬١٧٨(  -  )٥٬٧٦١٬١٧٨(  -  -  -  )٢٣٥٬٠٠٠(  -  شطب

  )٨٬٢٠١٬٢٥١(  -  )٣٬٨٦٠٬٩٥٤(  )٩٨٠٬٠٤١(  )٢٬٩٨٢٬٣٧٨(  )٣٧٧٬٦٢٨(  )٢٥٠(  -  استبعادات
         

  ٢٬٩٤٠٬٠٨٣٬٦٥٩  ٢٤١٬٩٦٩٬٩٦٩  ٣٠٬٥٤٠٬٤٧٦  ١٦٢٬٨٥١٬٧٧٨  ٧١١٬٢٩٩٬١٥٣  ٤٩٠٬٦٠٠٬٨٥٧  ٩١٩٬٧٢٠٬٣٢٤  ٣٨٣٬١٠١٬١٠٢  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
         

          استهالك
  ٦٣٦٬٤٢٥٬٣٧٣  -  ٢٢٬٠٨٢٬٣٠٦  ٦٢٬١٥٤٬٦١٦  ٢٥٩٬٣٠٠٬٠٧٨  ١٢١٬٩١٩٬٨٠٦  ١٧٠٬٩٦٨٬٥٦٧  -  ٢٠١٨ينـاير  ١

  ١٠٦٬٨٠٥٬٤٦٠  -  ٤٬٢٩٢٬٨٨٦  ١١٬٢٤٥٬٥٣٥  ٤٣٬٢٩٦٬٥٠٠  ٢٣٬٤٠٣٬٧٠٢  ٢٤٬٥٦٦٬٨٣٧  -  المحمل للسنة
  )٣٬١٩٩٬٦١٩(  -  )١٬٠٤٧٬٥١٧(  )٩١٣٬٥٣٦(  )١٬١٦٠٬٨٤٠(  )٧٤٬٦٧٨(  )٣٬٠٤٨( -  استبعادات

  ٧٤٠٬٠٣١٬٢١٤  -  ٢٥٬٣٢٧٬٦٧٥  ٧٢٬٤٨٦٬٦١٥  ٣٠١٬٤٣٥٬٧٣٨  ١٤٥٬٢٤٨٬٨٣٠  ١٩٥٬٥٣٢٬٣٥٦  -  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  ١٣٨٬٢٠٢٬٨١٣  -  ٤٬٦٠٦٬٩٨٤  ١٤٬٣٢٧٬٨٥٠  ٥٢٬٦١٤٬٤٩٧  ٤٠٬٤٨١٬٩٧٣  ٢٦٬١٧١٬٥٠٩  -  المحمل للسنة

  -  -  -  )١٫٩٣٦(  )١٨٨٫٤٨١(  ٤٬٢٦٩٬٢٣٤  )٤٬٠٧٨٬٨١٧(  -  تحويالت
  )٥٬٧٦١٬١٧٨(  -  )٥٬٧٦١٬١٧٨(  -  -  -  -  -  شطب

  )٧٬٩٢٧٬٢١٠(  -  )٣٬٦٢٩٬٠٧٦(  )٩٣٧٫٩٠١(  )٢٫٩٨٢٫٣٧٨(  )٣٧٧٬٦٠٦(  )٢٤٩(  -  استبعادات
         

  ٨٦٤٬٥٤٥٬٦٣٩  -  ٢٠٬٥٤٤٬٤٠٥  ٨٥٬٨٧٤٬٦٢٨  ٣٥٠٬٨٧٩٬٣٧٦  ١٨٩٬٦٢٢٬٤٣١  ٢١٧٬٦٢٤٬٧٩٩  -  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
         

          صافي القيمة الدفترية
  ٢٬٠٧٥٬٥٣٨٬٠٢٠  ٢٤١٬٩٦٩٬٩٦٩  ٩٬٩٩٦٬٠٧١  ٧٦٬٩٧٧٬١٥٠  ٣٦٠٬٤١٩٬٧٧٧  ٣٠٠٬٩٧٨٬٤٢٦  ٧٠٢٬٠٩٥٬٥٢٥  ٣٨٣٬١٠١٬١٠٢  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

         
  ١٬٩١٠٬٦٨٤٬١١٢  ٩٤٬٣٤٠٬٠٨٣  ٨٬٩٩١٬٢٦٨  ٧٩٬٢٩٩٬٢٧٦  ٣٤٣٬٩٧٣٬٥٣٧  ٣٢٤٬٣٣٣٬٢٤٠  ٧١٨٬٩٢٨٬١٠٦  ٣٤٠٬٨١٨٬٦٠٢  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

 



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٤٢ -  

 
  معدات (تتمة)الممتلكات وال  .١٥

 
  تم توزيع مصروف االستهالك للسنة كما يلي:

  ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  
     

  ٨٥٬١٧٤٬٣١٠   ١١٠٬٢٣١٬٢٩٨   )٨تكلفة العمليات (ايضاح 
  ٢١٬٦٣١٬١٥٠   ٢٧٬٩٧١٬٥١٥   )١٠(ايضاح  مصاريف ادارية وعمومية

 
 

١٣٨٬٢٠٢٬٨١٣  
 

١٠٦٬٨٠٥٬٤٦٠  
 

) ٢٠١٨عام  في سعودي مليون ريـال ٥٦٫١مليون ريـال سعودي ( ٥٦٫١، تم رهن قطع اراضي قيمتها ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
  كضمان مقابل قروض ألجل. 

 
نشائية قيد التنفيذ التكلفة المتكبدة النشاء مستشفيات جديدة ولتوسعة مستشفيات قائمة في الدمام والمدينة المنورة كما في االعمال االتمثل 

في عام  مليون لایر سعودي ١٧٫٥(مليون لایر سعودي  ٦٫٤٥، تم رسملة تكاليف القروض بمبلغ ٢٠١٩في عام  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١
٢٠١٨.(  

 
  الشهرة .١٦

 
٪ من حقوق التصويت في شركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة، وهي شركة ٥١، استحوذت المجموعة على ٢٠٠٦يوليو  ٢٤بتاريخ 

وقارنت  ٢٠١٩ديسمبر نخفاض القيمة السنوي في شهر ختبار القامت المجموعة با غير مدرجة مسجلة في المملكة العربية السعودية.
  القيمة الدفترية بالمبلغ المقدر القابل لالسترداد وفقا للطريقة المناسبة.

 
على حساب القيمة المستخدمة باستخدام توقعات التدفقات  يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد من شركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة بناءً 

تم تحديث التدفقات النقدية المتوقعة إلظهار زيادة الطلب  مدة من قبل االدارة العليا لفترة خمس سنوات.النقدية من الموازنات المالية المعت
المستخدم طويل االجل معدل النمو ان  .٪١٧إن معدل الخصم قبل الضريبة المطبق على توقعات التدفقات النقدية هو  على الخدمات.

 ٪.٢٬٥٪ إلى ١معدل النمو في المملكة العربية السعودية بين  حيتراو ٪.١لخمس سنوات هو الستقراء التدفقات النقدية للوحدة بعد فترة ا
)، ولم تحدد اإلدارة ٢٠١٨مليون لایر سعودي عام  ١٩٧مليون ريـال سعودي ( ٢٣٥مبالغ القابلة لالسترداد هي البناء على التحليل، ان 

  أي انخفاض في قيمة الوحدة المنتجة للنقد.
 

  الرئيسية المستخدمة في حساب القيمة المستخدمةاالفتراضات 
  ان حساب القيمة المستخدمة هام جدا لالفتراضات التالية:

 
 اجمالي الهوامش  
 معدالت الخصم  
 معدالت النمو المستخدمة الستقراء التدفقات النقدية بعد فترة التوقعات  

 
ويتم زيادتها على مدى فترة الموازنة  .الموازنةاجمالي الهوامش يعتمد على متوسط القيم التي تحققت في السنوات الثالث التي تسبق فترة 

  للتحسينات المتوقعة في الكفاءة.
 

للنقود والمخاطر الفردية للموجودات تمثل أسعار الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر الخاصة بالوحدة المنتجة للنقد المتعلقة بالقيمة الزمنية 
تعتمد معدالت الخصم على الظروف المحددة للمجموعة وقطاعات التشغيل  األساسية التي لم يتم إدراجها في تقديرات التدفقات النقدية.

عتبار الدين وحقوق أخذ متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال في االب لرأس المال. ةالخاصة بها والمستمدة من متوسط التكلفة المرجح
ان تكلفة الدين تعتمد على قروض  مستمدة من العائد المتوقع على االستثمار من قبل مستثمري المجموعة. معا وتكلفة حقوق الملكية الملكية.

العوامل التجريبية  يتم تقييم يتم دمج المخاطر الخاصة بالقطاعات من خالل تطبيق عوامل التجربة الفردية. بفوائد المجموعة ملزمة بأدائها.
  الفردية سنويا بناء على بيانات السوق المتاحة بشكل عام.

 
  تقديرات معدل النمو تستند إلى االبحاث المنشورة حول القطاع.ان 

 



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٤٣ -  

 
  الموجودات غير الملموسة .١٧

 
ها على فترة ما بين ؤتمثل الموجودات غير الملموسة تراخيص البرمجيات ورخص بعض المستشفيات والمستوصفات، والتي سيتم إطفا

  سنوات. ١٠الى  ٣
 

 
  برمجيات

  (بالريـال السعودي)

 
  رخـص التشغيل

   (بالريـال السعودي)
  المجموع

  (بالريـال السعودي)

 

        التكلفة
   ٢٠٬٣٣٩٬١٢٧   ٣٬٩٢١٬٨٩٧   ١٦٬٤١٧٬٢٣٠  ٢٠١٨ينـاير  ١

   ٥٬١٣٣٬٤٨٢   ١٬٩٧٤٬٦٨٦   ٣٬١٥٨٬٧٩٦  إضافات
    )٦٠٧٬٦٩٥(    )٦٠٧٬٦٩٥(  -  شطب

   ٢٤٬٨٦٤٬٩١٤   ٥٬٢٨٨٬٨٨٨   ١٩٬٥٧٦٬٠٢٦  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
   ٥٬٥٢١٬٨٥٥   ٢٬٥٦٥٬٠٢٢   ٢٬٩٥٦٬٨٣٣   اضافات

    )٩٠٠٬٢٦٩(    )٩٠٠٬٢٦٩(   -  شطب
       

   ٢٩٬٤٨٦٬٥٠٠   ٦٬٩٥٣٬٦٤١   ٢٢٬٥٣٢٬٨٥٩  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
       

        إطفاء
   ٧٬٦٩٢٬٤٤٦   ١٬٥٢٦٬٧٢٤   ٦٬١٦٥٬٧٢٢  ٢٠١٨ينـاير  ١

   ٢٬٩٩٥٬٣٠٢   ١٬٦٤٥٬٠١٢   ١٬٣٥٠٬٢٩٠  المحمل للسنة
    )٦٠٧٬٦٩٥(    )٦٠٧٬٦٩٥(   -  شطب

       
   ١٠٬٠٨٠٬٠٥٣   ٢٬٥٦٤٬٠٤١   ٧٬٥١٦٬٠١٢  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

   ٣٬٢٩١٬٤٠٦   ١٬٦٢٠٬٨٠٣   ١٬٦٧٠٬٦٠٣  المحمل للسنة
    )٩٠٠٬٢٦٩(    )٩٠٠٬٢٦٩(   -  شطب

       
   ١٢٬٤٧١٬١٩٠   ٣٬٢٨٤٬٥٧٥   ٩٬١٨٦٬٦١٥  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

       
        صافي القيمة الدفترية

   ١٧٬٠١٥٬٣١٠   ٣٬٦٦٩٬٠٦٦   ١٣٬٣٤٦٬٢٤٤  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
       

   ١٤٬٧٨٤٬٨٦١   ٢٬٧٢٤٬٨٤٧   ١٢٬٠٦٠٬٠١٤  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
 

  تم توزيع االستهالك على الموجودات غير الملموسة كما يلي:
  ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  
      

   ١٬٣٥٠٬٢٩٠   ١٬٦٧٠٬٦٠٣   )٨تكلفة العمليات (ايضاح 
   ١٬٦٤٥٬٠١٢   ١٬٦٢٠٬٨٠٣   )١٠(ايضاح  وعموميةمصاريف ادارية 

 
 

٣٬٢٩١٬٤٠٦  
 

٢٬٩٩٥٬٣٠٢  
 

 

   عقود اإليجار (الشركة كمستأجر) .١٨
 

  أصول حق االستخدام
   مطلوبات ايجار   أصول حق االستخدام 
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي) 

   ٤١٬٤٢٦٬٧٩٦   ٤١٬٤٢٦٬٧٩٦  ، (معدلة)٢٠١٩يناير  ١
   -    )٣٬٤٥٢٬٢٣٣(  استهالكمصروف 

   ٦٣٥٬٣٧٦   -  مصاريف فوائد
    )٤٬٠٨٧٬٦٠٩(   -    دفعات

   ٣٧٬٩٧٤٬٥٦٣   ٣٧٬٩٧٤٬٥٦٣  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 

  سنة. ١١تقوم الشركة بتأجير مبنى من شركة تابعة لها بمدة تأجير 
 



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٤٤ -  

 
  (تتمه) عقود اإليجار (الشركة كمستأجر) .١٨

 
  بها في الربح أو الخسارةالمبالغ المعترف 

 ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي) 

   ٣٬٤٥٢٬٢٣٣  مصروف استهالك على حق استخدام األصول

   ٦٣٥٬٣٧٦  )١٢مصاريف مالية على التزامات عقد إيجار (إيضاح 
 

  مليون لایر سعودي. ٤٫٠٨ هو إن مجموع التدفقات النقدية المستقبلية لعقود اإليجار
 

  زميلةاستثمار في شركة  .١٩
 

في شركة المجمعات الطبية المتطورة المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية  ٪٥٠لدى المجموعة حصة بنسبة 
  يتمثل نشاط الشركة في تشغيل عيادات طب العيون واالنف واالذن والحنجرة. السعودية.

 
  ان حركة االستثمار خالل العام هي كما يلي:

  ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  
      

   ١٢٬٨٦١٬٧٤٧   ١٢٬١٩٥٬٧٧٠   يناير ١
   ٣٬٤٥٢٬١٦٧   ٣٬٦١٩٬٠٦٩   الحصة في النتائج

    )٤٬١١٨٬١٤٤(    )٣٬٤٥٢٬١٦٧(   أرباحتوزيعات 

   ١٢٬١٩٥٬٧٧٠   ١٢٬٣٦٢٬٦٧٢   ديسمبر ٣١
 

اهمية على مستوى المجموعة، وبالتالي لم يتم عرض ملخص للمعلومات المالية للشركة إن المعلومات المالية للشركة الزميلة ليست ذات 
  الزميلة.

 
  دفعات مقدمة الى مقاولين .٢٠

 
  إن حركة الدفعات المقدمة للمقاولين هي كما يلي: مثل الدفعات المقدمة لمقاولين مشاريع المستشفيات قيد االنشاء وشراء المعدات الطبية.ت

 
  ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  
      

   ٢٩٬٣٧٦٬٦٧٣   ٥٨٬٦٦٤٬١٦٥   يناير ١ 
   ١٠٧٬٠٤٥٬٨٧٦   ٨٣٬٠٦٢٬٦١٨   مدفوع خالل السنة

    )٧٧٬٧٥٨٬٣٨٤(    ) ٣٨٬٤٩٩٬٩٩٠(   قيد التنفيذ أعمال الى تحويل
  ديسمبر ٣١

 ٥٨٬٦٦٤٬١٦٥   ١٠٣٬٢٢٦٬٧٩٣   
 

  المخزون .٢١
  ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  
      

   ٧٢٬٦٦٩٬٢٣٦   ٨٥٬٣٧٧٬٥٤٠   ومواد التجميل المواد الصيدليه
   ٦٢٬٣١٨٬٢٥٦   ٧٦٬٦٢٢٬٦١٩   األدوات الجراحية والمستهلكات

   ٤٬٧٦٠٬٦٥٦   ٣٬٣٢٦٬٠٥٥   قطع غيار ومواد استهالكية
 
 ١٣٩٬٧٤٨٬١٤٨   ١٦٥٬٣٢٦٬٢١٤   

 
  ).٢٠١٨في عام  سعوديمليون ريـال  ٤١٧٫٤٦مليون ريـال سعودي ( ٤٦٩٫٥تم قيد تكلفة المخزون كمصروف خالل السنة بمبلغ 

 



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٤٥ -  

 
  مخزون (تتمه)ال .٢١

 

منتهي حيث يتم استرجاع المخزون مخزون بما أن اللم يتم قيد أي مصروف متعلق بانخفاض القيمة والمستردات المتعلقة بها من المخزون 
  الموردين قبل تاريخ انتهاء الصالحية وفقا للشروط المتفق عليها. الىالصالحية 

 

لم يتم تخفيض قيمة المخزون الى صافي قيمته القابلة للتحقق، وتم االعتراف بعكس التخفيض ألن أسعار بيع مخزون األدوية منظمة من 
  نهاية العام.قبل وزارة الصحة، ولم تتغير بعد 

 
  الذمم المدينة .٢٢

  ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  
      

   ٦٩٥٬١٧٦٬١٥٨   ٧٤٦٬٧٩٦٬٧٩٩   تجارية -ذمم مدينة 
    )٣٩٬٨٨١٬٨٥٧(    )٢٩٬٢١٣٬٥٥٠(   مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها ينزل :

 
 ٦٥٥٬٢٩٤٬٣٠١   ٧١٧٬٥٨٣٬٢٤٩   

 
   ال يتم احتساب فوائد على رصيد الذمم المدينة القائمة. يوما. ٩٠إلى  ٦٠االئتمان للذمم المدينة ما بين تتراوح فترة 

 
يتم تقدير الخسائر  تقوم المجموعة دائما بقياس مخصص خسارة الذمم المدينة التجارية بمبلغ يعادل خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة.

عن السداد السابقة للمدين وتحليل للمركز المالي  تعثرالمدينة التجارية باستخدام مصفوفة تستند الى تجربة الاالئتمانية المتوقعة من الذمم 
الحالي للمدين، معدلة بالعوامل الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية العامة للقطاع الذي يعملون فيه وتقييم كل من االتجاه الحالي 

  القوائم المالية. وكذلك التوقعات للظروف في تاريخ
 

تقوم المجموعة بشطب الذمم المدينة التجارية عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن المدين في ضائقة مالية شديدة وليس هناك احتمال 
  واقعي للتعافي، على سبيل المثال: عندما يكون المدين تحت التصفية أو دخل في إجراءات اإلفالس.

 

وألن تجربة الخسارة االئتمانية  ل بيان مخاطر الذمم المدينة التجارية بناء على مصفوفة مخصصات المجموعة.يوضح الجدول التالي تفاصي
لم يتم التمييز بين مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها التي  السابقة للمجموعة ال تظهر نمط خسارة مختلف لمختلف شرائح العمالء.

   أنواع العمالء المختلفة للمجموعة. تعتمد على تواريخ االستحقاق السابق بين
 

    متـأخرة السداد -الذمم المدينة التجارية    

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  غير متأخرة السداد
  (بالريـال السعودي)

٩٠-٣٠  
  (بالريـال السعودي)

١٨٠-٩٠  
  (بالريـال السعودي)

٣٦٠-١٨٠  
  (بالريـال السعودي)

<٣٦٠  
  (بالريـال السعودي)

  المجموع
  السعودي)(بالريـال 

خسارة ال معدل
   ٪ ةالمتوقع يةاالئتمان

 
١٦٫٢٤  ٪٣٫٢٨  ٪٠٫٩٨  ٪١٫٣٣  ٪٠٫٤٠٪   

  ٧٤٦٬٧٩٦٬٧٩٩  ١٢٣٬٨٠٥٬٦١٢  ١٤٧٬٥٠١٬٠٠٧  ٨٦٬٦٧٤٬٥٠٤  ١٩٩٬٥٢٥٬١٢٧  ١٨٩٬٢٩٠٬٥٤٩   اجمالي القيمة الدفترية
الخسارة االئتمانية 

   مدى الحياة
 

)٢٩٬٢١٣٬٥٥٠(  )٢٠٫١٠٨٫٦٤٥(  )٤٫٨٤٢٫٧٨٢(  )٨٥٣٫٢٠٠(  )٢٫٦٥١٫٦٩٥(  )٧٥٧٫٢٢٨(  
  ٧١٧٬٥٨٣٬٢٤٩  ١٠٣٫٦٩٦٫٩٦٧  ١٤٢٫٦٥٨٫٢٢٥  ٨٥٫٨٢١٫٣٠٤  ١٩٦٫٨٧٣٫٤٣٢  ١٨٨٫٥٣٣٫٣٢١  

 
   متـأخرة السداد -الذمم المدينة التجارية    

  غير متأخرة السداد   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  (بالريـال السعودي)

٩٠-٣٠  
  (بالريـال السعودي)

١٨٠-٩٠  
  (بالريـال السعودي)

٣٦٠-١٨٠  
  (بالريـال السعودي)

<٣٦٠  
  (بالريـال السعودي)

  المجموع
  (بالريـال السعودي)

معدل الخسارة 
    ٪ة المتوقع يةاالئتمان

 
٢٣٫٨١  ٪٦٫٧١  ٪٣٫٦٧  ٪٢٫٦٩  ٪١٫٨٧٪   

  ٦٩٥٬١٧٦٬١٥٨  ٧١٬٢٤٨٬٤٩٢  ١٤٨٬٦٥٥٬٧٦٢  ١٤٩٬١٩١٬٨٩٦  ١٦٧٬٢٠١٬٨٧٥  ١٥٨٬٨٧٨٬١٣٣   اجمالي القيمة الدفترية
االئتمانية الخسارة 

   مدى الحياة
 

)٣٩٬٨٨١٬٨٥٧(  )١٦٬٩٦٢٬٩٦١(  )٩٬٩٧٤٬٨٠٢(  )٥٬٤٧٥٬٣٤٣(  )٤٬٤٩٧٬٧٣٠(  )٢٬٩٧١٬٠٢١(  
  ٦٥٥٫٢٩٤٫٣٠١  ٥٤٫٢٨٥٫٥٣١  ١٣٨٫٦٨٠٫٩٦٠  ١٤٣٫٧١٦٫٥٥٣  ١٦٢٫٧٠٤٫١٤٥  ١٥٥٫٩٠٧٫١١٢  

 



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٤٦ -  

 
  الذمم المدينة (تتمه) .٢٢

 
  الحركة في مخصص الذمم المدينة

  ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  
      

   ١١٦٬٧٢٦٬٥٤٤   ٣٩٬٨٨١٬٨٥٧   يناير ١
    )٨٤٬٠٥١٬١٣٤(   -   ٩تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

   ٨٢٬٦٢٠٬٤٠٤   ١٢٬٣٥٢٬٦٥٤   )٩المخصص خالل السنة (ايضاح 
    )٧٥٬٤١٣٬٩٥٧(    )٢٣٬٠٢٠٬٩٦١(   شطب

   ٣٩٬٨٨١٬٨٥٧   ٢٩٬٢١٣٬٥٥٠   ديسمبر ٣١
 

  سلف ودفعات مقدمة وموجودات أخرى .٢٣
  ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  
      

   ٣٩٬٣٧٥٬٤٠٧   ٣٩٬٤٠٤٬٥٤٨   مصاريف مدفوعة مقدما
   ٣٤٬٨٨٣٬٢٨٠   ٣٤٬٩٤٥٬٤٧٩   دفعات مقدمة إلى موردين

   ٦٬٠٦٦٬٨٤١   ٧٬٣١١٬٠٢٨   أصل العقد
   ١٣٨٬٦٦٣   ١٬٥٦٢٬٣٢٥   أخرىموجودات 

 
 ٨٠٬٤٦٤٬١٩١   ٨٣٬٢٢٣٬٣٨٠   

 
  ع ألجلائود .٢٤

 
) مع بنك ٢٠١٨في عام  مليون لایر سعودي ٣٥مليون لایر سعودي ( ٩٠، تم إيداع وديعة إسالمية بمبلغ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

  .٪٢٫٧إلى  ٪٢٫١ثالثة أشهر عند شرائها وتحقيق إيرادات عمولة بمعدل بين  نمحلي بفترات استحقاق تزيد ع
 

  النقد وما في حكمه .٢٥
 

  ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  
      

   ٤٧٨٬٥٨٦   ٤٩٠٬٦١٦   نقد بالصندوق
   ١٢٩٬٧٠٠٬٨٣٢   ١٤٩٬١٣٣٬٤١٠   ارصدة بنكية

   -   ٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠   وديعة قصيرة األجل
 
 ١٣٠٬١٧٩٬٤١٨   ٢٠٤٬٦٢٤٬٠٢٦   

 
يتألف النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق، وودائع قصيرة األجل، وودائع تحت الطلب، واستثمارات ذات سيولة عالية تستحق خالل 

   ثالثة أشهر أو أقل ,والتي تخضع لمخاطر تغيرات القيمة غير الجوهرية.
 

ها تخضع لرقابة عالية من قبل البنوك المركزية في البلدان ألنيتم تقييم االرصدة لدى البنوك على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة للتعثر 
بتقدير مخصص الخسارة على األرصدة لدى البنوك في نهاية فترة القوائم  المجموعةوعليه، تقوم إدارة  المعنية وهي ذات تصنيف جيد.

ال توجد أرصدة بنكية متأخرة السداد بنهاية فترة القوائم المالية، ومع األخذ  شهرا. ١٢ة لفترة عبمبلغ معادل للخسارة االئتمانية المتوقالمالية 
 فاضفي االعتبار تجارب التعثر عن السداد السابقة والتصنيفات االئتمانية الحالية للبنك، قامت إدارة الشركة بتقييم نتج عنه عدم وجود انخ

  وبالتالي لم تسجل أي مخصصات خسارة على هذه األرصدة. في القيمة،
 



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٤٧ -  

 
  رأس المال .٢٦

 
 ١٠) بقيمة ٢٠١٨في عام  مليون حصة ١٠٠مليون حصة ( ١٠٠ان رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل مقسم الى 

  لایر سعودي لكل منها.
 

مليون  ٥٠٠) زيادة رأس المال من ٢٠١٨يناير  ٢٩(الموافق  ١٤٣٩جمادى األولى  ١٢اجتماعه الذي عقد بتاريخ قرر مجلس اإلدارة في 
مليون لایر عن طريق رسملة جزء من األرباح المستبقاة عن طريق توزيع سهم منحة لكل سهم حالي مملوكة عند إغالق  ١٠٠٠ريـال إلى 

  ).٢٠١٨يونيـو  ٣(الموافق  ١٤٣٩رمضان  ١٩العادية الذي عقد بتاريخ  التداول في يوم اجتماع الجمعية العامة غير
 

  توزيعات األرباح .٢٧
 

فبراير  ٢٥(الموافق  ١٤٤٠جمادى الثاني  ٢٠اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه الذي عقد بعد اصدار القوائم المالية الموحدة بتاريخ 
، ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي للسنة المنتهية في  ١٧٥بقيمة لایر سعودي لكل سهم  ١٫٧٥) توزيع أرباح نقدية بواقع ٢٠١٩

  )٢٠١٩أبريل  ٢٢(الموافق  ١٤٤٠شعبان  ١٧والذي وافق عليه المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 
 

  احتياطي نظامي .٢٨
 

من ربح الشركة للعام الى االحتياطي النظامي الى أن يصل رصيد  ٪١٠وفقا لنظام الشركة في المملكة العربية السعودية، يجب تحويل 
قررت الجمعية العامة العادية وقف التحويل الى االحتياطي النظامي عندما يصل االحتياطي  مـن رأس المال. ٪٣٠االحتياطي النظامي 

ادية لم تقرر إيقاف التحويل كما بتاريخ القوائم واستمرت الشركة بالتحويل ألن الجمعية العمومية الع ٪ من رأس المال المدفوع.٣٠إلى 
  ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في ظروف محددة وفقا لنظام الشركات السعودي. المالية الموحدة.

 
  حقوق الملكية غير المسيطرة .٢٩

 
  ان الحركات في حقوق الملكية غير المسيطرة هي كما يلي:

 
  ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   السعودي)(بالريـال   
      

   ٨٢٬١٨٦٬٢١١   ٩٣٬٦٧١٬٢٦٥   يناير ١
   ٥٧٦٬٢٠١   -   ٩تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
   ٢٬٥٢٦٬٥٤٧   -   ١٥تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

   ٢٤٬٠٦٢٬٣٠٦   ٢٧٬٥٠٤٬٦٠١   مجموع الدخل الشامل للسنة
    )١٥٬٦٨٠٬٠٠٠(    )٢٤٬٥٠٠٬٠٠٠(   موجودات حقوق الملكية غير المسيطرةحركة أخرى في 

  ديسمبر ٣١
 ٩٣٬٦٧١٬٢٦٥   ٩٦٬٦٧٥٬٨٦٦   

 
  شركة تابعة جوهرية مملوكة جزئيا

إن المعلومات المالية الخاصة بالشركة التابعة (شركة الخدمات الطبية الشرقية المحدودة) التي لديها حصص حقوق غير مسيطرة هي كما 
  يلي:

 
 ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي) 

  ٪٤٩   ٪٤٩  حصة حقوق ملكية مملوكة لحقوق الملكية غير المسيطرة
  ٩٣٬٥٥٤٬٨٥١   ٩٦٬٥٧٧٬٧٩٨  االرصدة المتراكمة لحقوق الملكية غير المسيطرة الجوهرية

  ٢٤٬٠٥٧٬٠٥٤   ٢٧٬٥٠٨٬٨٥١  الجوهرية مجموع الدخل الشامل الموزع على حقوق الملكية غير المسيطرة



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٤٨ -  

 
  حقوق الملكية غير المسيطرة (تتمه) .٢٩

 
  تستند هذه المعلومات على المبالغ قبل االستبعاد بين الشركات. إن المعلومات المالية الموجزة للشركة التابعة أعاله هي كما يلي.

 
  اآلخرملخص قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

 
  ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  
      

   ٢٣٢٬٢٨٢٬٧٩٠   ٢١٥٬٣٩٦٬١٧٣   ايرادات
    )١٠٩٬٨٠٠٬٦٦٨(    )١٠٨٬١٧١٬٧٥٧(   تكلفة المبيعات

    )٣٢٬٠٥٢٬٠٦٠(    )١٠٬٠٩٨٬١٠١(   مصاريف بيع وتوزيع
    )٣٧٬٢٧٥٬١٨٥(    )٣٨٬٥٥٧٬٧٠٧(   مصاريف ادارية وعمومية

   ٦٥٣٬٤١٢   ١٬٠١١٬٩٠٣   إيرادات أخرى

   ٥٣٬٨٠٨٬٢٨٩   ٥٩٬٥٨٠٬٥١١   الربح قبل الزكاة
    )٤٬٦٤٥٬٦٩٦(    )٢٬٩٧٠٬٤٠٢(   الزكاة للسنة الحالية

   ٤٩٬١٦٢٬٥٩٣   ٥٦٬٦١٠٬١٠٩   صافي الربح للسنة
    )٦٦٬٥٦٥(    )٤٦٩٬٥٩٦(   للسنة ىالخسارة الشاملة االخر

   ٤٩٬٠٩٦٬٠٢٨   ٥٦٬١٤٠٬٥١٣   مجموع الدخل الشامل للسنة
      

   ٢٤٬٠٥٧٬٠٥٤   ٢٧٬٥٠٨٬٨٥١   عائد لحقوق الملكية غير المسيطرة:

   ١٥٬٦٨٠٬٠٠٠   ٢٤٬٥٠٠٬٠٠٠   توزيعات ارباح الى حقوق الملكية غير المسيطرة
 

  قائمة المركز المالي الملخصة:
 

  ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  
      

   ١٣٨٬٨٨٦٬١٩٤   ١٦٩٬٢٣٨٬٤٤٨   موجودات متداولة
   ٩٦٬٨٢٢٬٠٢٥   ١٠٠٬٦٥٥٬٥٩٠   موجودات غير متداولة

    )٢٦٬٧٩٦٬٧٤٠(    )٥٤٬٤٨٣٬٤٢٠(   مطلوبات متداولة
    )١٧٬٩٨٣٬٢١٢(    )١٨٬٣١٣٬٠٧٢(   مطلوبات غير متداولة

   ١٩٠٬٩٢٨٬٢٦٧   ١٩٧٬٠٩٧٬٥٤٦   مجموع حقوق الملكية
       العائد إلى:مجموع حقوق الملكية 

   ٩٧٬٣٧٣٬٤١٦   ١٠٠٬٥١٩٬٧٤٨   في الشركة األم  ونمساهمال

   ٩٣٬٥٥٤٬٨٥١   ٩٦٬٥٧٧٬٧٩٨   حقوق الملكية غير المسيطرة
 

  المعلومات المالية الملخصة للسنة المنتهية
 

  ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  
      

   ٣٣٬٢٣٨٬٨٨٣   ١٠٥٬٣٤٤٬٣٧٢   النقد من عمليات التشغيل
    )٣٬٤٩٠٬٤٢٤(    )٢٣٬٥٣٢٬٩٦٢(   النقد المستخدم في عمليات االستثمار

    )٣٣٬٩٢٩٬٩٣٢(    )٥١٬٩٢٩٬٩٣٣(   النقد المستخدم في عمليات التمويل
    )٤٬١٨١٬٤٧٣(   ٢٩٬٨٨١٬٤٧٧   صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٤٩ -  

 
  قروض ألجل .٣٠

   ٢٠١٨   ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  تاريخ اإلستحقاق  
       

        متداول
   ٧١٬٣١٦٬٦٣١   ١١٢٬٥٣٤٬٢٤٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   قروض متوسطة األجل (أ)

   ٧٬٨٧٦٬٨٧٣   ٧٬٨٧٦٬٨٧٣  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠   قروض من وزارة المالية (ب)
       
   ٧٩٬١٩٣٬٥٠٤   ١٢٠٬٤١١٬١١٣   

       
        غير متداول

   ٤٩٨٬٣٨١٬٩٨٥   ٥٠٥٬٨٤٧٬٧٤٨  ٢٠٢٦يونيو  ٣٠   قروض متوسطة األجل (أ)
   ١٠٣٬٨٢٨٬٥٩٦   ٩٥٬٩٥١٬٧٢٣  ٢٠٣٦ديسمبر  ٣١   قروض من وزارة المالية (ب)

       
   ٦٠٢٬٢١٠٬٥٨١   ٦٠١٬٧٩٩٬٤٧١   

 
وهذه القروض مكفولة بسندات إذنية وبالتنازل عن  بنوك تجارية.حصلت المجموعة على تسهيالت قروض إسالمية من عدة   )أ

وتخضع التسهيالت لعمولة على أساس أسعار العمولة للتعامل بين البنوك السعودية  المتحصل من التأمين وإيرادات العقود.
  .٪٢إلى  ٪ ١٫١٥("سايبور") زائدًا نسبة تتراوح ما بين 

 
عودي من وزارة المالية ألغراض التوسعة وبناء مستشفيات لایر س مليون ١٤٧٫٣حصلت المجموعة على تسهيل قروض بقيمة   )ب

وال تحمل هذه القروض أي  والقروض مكفولة برهن عن أراضي المجموعة، ويُستحق سدادها على أقساط سنوية متساوية. جديدة.
  تكاليف تمويل.

 
 ١٬٦٤٢توفرة للسحب من مجموع تسهيالت بمبلغ مليون ريـال سعودي م ٨٢٢لدى المجموعة تسهيالت غير مستخدمة بمبلغ   )ج

  ).٢٠١٨في عام  مليون ريـال سعودي ١٬٦٧٣٫٧مليون ريـال سعودي (
 

  :٢٠١٨و  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١فيما يلي مجموع المبالغ المستحقة مستقبال للقروض ألجل كما في 
 

  ٢٠١٩  
  (بالريـال السعودي)

 ٢٠١٨  
  (بالريـال السعودي)

 

      
٧٩٬١٩٣٬٥٠٤   -   ٢٠١٩   
١١٥٬٤١١٬١١٢   ١٢٠٬٤١١٬١١٣   ٢٠٢٠   
١٣٨٬٥٥٣٬٢٣٢   ١٥٩٬٢١٩٬٨٩٩   ٢٠٢١   
١٣٩٬١٢٣٬٢٩٩   ١٦٥٬١٢٣٬٣٠٠   ٢٠٢٢   
٦٩٬١٢٣٬٣٠٠   ٩٥٬١٢٣٬٣٠٠    ٢٠٢٣   
   ١٣٩٬٩٩٩٬٦٣٨   ١٨٢٬٣٣٢٬٩٧٢   وما بعده ٢٠٢٤

      
  ٦٨١٬٤٠٤٬٠٨٥   ٧٢٢٬٢١٠٬٥٨٤   

 
قد يؤدي عدم االلتزام مستقبال إلى إعادة  التعهدات بموجب اتفاقية تسهيالت القروض المذكورة أعاله.يتعين على المجموعة االلتزام ببعض 

لتزام، تقوم االدارة باتخاذ اجراءات لضمان االعدم من تتم مراقبة التعهدات شهريا من قبل االدارة، وفي حال وجود اي حالة  التفاوض.
  المجموعة ملتزمة بالتعهدات المالية.، كانت ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  االلتزام.

 
  التزامات منافع التقاعد .٣١

 
لدى المجموعة خطة منافع تقاعد محددة (غير ممولة)، وهي عبارة عن خطة تعتمد على الراتب األخير المطبقة في المملكة العربية 

بتاريخ قائمة المركز المالي وفقاً لعقود توظيف السعودية، وتتطلب االعتراف بمخصصات نهاية الخدمة للموظفين للمبالغ المستحقة الدفع 
لقيمة ل، قامت اإلدارة باجراء تقييم  ١٩وفقا ألحكام معيار المحاسبة الدولي رقم  الموظفين المطبقة على فترات الخدمة المتراكمة للموظفين.

ة للموظفين المستحقة بموجب شروط االنظمة نهاية الخدم بمنافعفيما يتعلق  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الحالية اللتزامات المنافع المحددة في 
 ٦٫٨٦ان متوسط مدة التزام خطة المنافع المحددة في نهاية الفترة المشمولة بالقوائم المالية هو  المحلية والترتيبات التعاقدية ذات الصلة.

   )٢٠١٨في عام  سنوات ٦٫٧٥سنة (



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٥٠ -  

 
  التزامات منافع التقاعد (تتمه) .٣١

 
  غير الممولة المحددة هي كما يلي: االفتراضات اإلكتوارية الرئيسية المستخدمة لحساب التزام المنافعان 

 
  ٢٠١٩  

  (بالريـال السعودي)
 ٢٠١٨  

  (بالريـال السعودي)
 

      
   ٪٤٫٢٥   ٪٢٫٨٠   معدل الخصم

   ٪٤٫٥٠   ٪٣٫٠٥   معدل الزيادة في الرواتب
  

  ديسمبر باستخدام االفتراضات اإلكتوارية المبينة أعاله. ٣١افع المحددة في نالمتم حساب القيم الحالية إللتزامات 
 

  ٢٠١٩  
  (بالريـال السعودي)

 ٢٠١٨  
   (بالريـال السعودي)

      
   ٧٨٬٩٢٨٬٤٤٣   ٩٣٬٥١٣٬٩٠٤   القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة

   ٣٣٨٬٩٤١   ٣٬٦٢٩٬٠٧٦   التقاعداعادة قياس الخسائر من التزامات منافع 
      

   ٧٩٬٢٦٧٬٣٨٤   ٩٧٬١٤٢٬٩٨٠   ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
 

  الخسارة هي كما يلي: واان تفاصيل صافي تكاليف المنافع المحملة على قائمة الربح 
 

  ٢٠١٩  
  (بالريـال السعودي)

 ٢٠١٨  
  (بالريـال السعودي)

 

      
   ١٧٬٢٧٦٬٠٣٠   ١٨٬٩٦٢٬٨٨٠   تكلفة الخدمة الحالية

   ٢٬٢٦٣٬٩٠٩   ٣٬٦٣٢٬١٧١   التقاعدمنافع تكاليف الفائدة من التزامـات 
      
  ١٩٬٥٣٩٬٩٣٩   ٢٢٬٥٩٥٬٠٥١   

 
  ان الحركة في القيمة الحالية اللتزامات منافع التقاعد للموظفين هي كما يلي:

 
   ٢٠١٩  

  (بالريـال السعودي)
 ٢٠١٨  

  (بالريـال السعودي)
 

      
   ٦٧٬٤٦٦٬٨٦٢   ٧٩٬٢٦٧٬٣٨٤   يناير ١

   ١٧٬٢٧٦٬٠٣٠   ١٨٬٩٦٢٬٨٨٠   تكلفة الخدمة الحالية
   ٢٬٢٦٣٬٩٠٩   ٣٬٦٣٢٬١٧١   تكلفة الفائدة

   ٣٣٨٬٩٤١   ٣٬٦٢٩٬٠٧٦   التقاعداعادة قياس الخسائر من التزامات منافع 
    )٨٬٠٧٨٬٣٥٨(    )٨٬٣٤٨٬٥٣١(   منافع مدفوعة

      
   ٧٩٬٢٦٧٬٣٨٤   ٩٧٬١٤٢٬٩٨٠   ديسمبر ٣١

 
  هو كما يلي: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ان تحليل الحساسية الكمي لالفتراضات الرئيسية في التزامات المنافع المحددة كما في 

 
  ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  

      الزيادة في الرواتب مستقبال
   ٨٢٬٧٣٩٬٠٧٩   ٩٣٬٦٩١٬٣٩٥   ٪٠٫٥زيادة بنسبة 

    )٧٧٬١٨٠٬٢٨٧(    )١٠٠٬٣٤٢٬٩٦٩(   ٪٠٫٥انخفاض بنسبة 
       معدل الخصم
   ٧٧٬١٨٦٬٥٦٦   ١٠٠٬٣١٧٬٢٨٣   ٪٠٫٥زيادة بنسبة 

    )٨٢٬٧٦٠٬٣٠٢(    )٩٣٬٦٨٣٬٧٩٧(   ٪٠٫٥انخفاض بنسبة 
 



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٥١ -  

 
  التزامات منافع التقاعد (تتمه) .٣١

 
نتيجة للتغيرات المعقولة في االفتراضات التقاعد تم تحديد تحليل الحساسية أعاله بناًء على طريقة تستنج التأثير على التزامات منافع 

ان تحليل الحساسية يعتمد على التغير في االفتراضات الجوهرية، مع بقاء جميع  .المالية الرئيسية التي تحدث في نهاية فترة القوائم
ان تحليل الحساسية قد ال يمثل التغير الفعلي في التزامات االستحقاقات المحددة حيث أنه من غير المحتمل أن  ت األخرى ثابتة.االفتراضا

  تم تطبيق نفس الطريقة لتحليل الحساسية عند حساب التزام التقاعد المعترف به. يحصل تغيير في االفتراضات بشكل مستقل عن بعضها.
 

  لدفعات التالية مقابل التزام المنافع المحددة في السنوات القادمة:من المتوقع ان تتم ا
 

   ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)  

  ٦٬١٤٨٬٠١٢   ١٠٬٨٧٦٬٨٩٢   األولىالسنة 
  ١٥٬٧٧٠٬١٤٨   ١٨٬٦٢٦٬٣٨٩   السنة الثانية
  ٨٬٤٧١٬٩٠٢   ١٢٬٣٩٦٬١٠٦   السنة الثالثة

  ١١٬٩٣٠٬٠٣٩   ١٣٬٦٦٨٬٠٦٨   السنة الرابعة
  ١١٬٩٣٠٬٠٣٩   ١٤٬٧٣٣٬٩٥٧   السنة الخامسة

  ٧٢٬٠٩١٬٧٩٤   ٨٢٬٣٣٦٬٠٥٣   سنوات ٥بعد 
 

  التزامات االيجار .٣٢
 

 ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي)  تم تحليلها حسب:

   ٤٬٠٠٢٬٤١١  متداول 
   ٣٣٬٩٧٢٬١٥٢  غير متداول 

 ٣٧٬٩٧٤٬٥٦٣   

 
  تحليل استحقاق

 
 ٢٠١٩   
   (بالريـال السعودي) 

   ٤٬٠٠٢٬٤١١  األولىالسنة 
   ٣٬٩٠٤٬٩٣٠  السنة الثانية
   ٣٬٧٢١٬٢٢٢  السنة الثالثة

   ٣٬٥٤٦٬١٥٧  السنة الرابعة
   ٣٬٥٤٨٬٢٩٥  السنة الخامسة

   ١٩٬٢٥١٬٥٤٨  سنوات ٥ بعد
 ٣٧٬٩٧٤٬٥٦٣   

 
يولة كبيرة فيما يتعلق بالتزامات اإليجار. م خزينة المجموعة. ال تواجه المجموعة مخاطر س من قس ان  تتم مراقبة التزامات اإليجار ض

  جميع التزامات اإليجار قائمة بالعملة المحلية.
 



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٥٢ -  

 
  الذمم الدائنة .٣٣

  ٢٠١٩  
  (بالريـال السعودي)

 ٢٠١٨  
  (بالريـال السعودي)

     
  ١٦٤٬٦١٣٬٧٠٧   ١٩٤٬٩٦٤٬٢٣٧   ذمم دائنة تجارية

  ١٥٬٧٠٨٬٤٩٢   ٨٬٠٢٥٬٨٩٣   )٣٦ذات عالقة (إيضاح  مطلوب الى جهات
  ١٬٤٨٠٬١٩٧   ٨٬٩١٤٬٥٨٥   حجوزات مستحقة

     
  ١٨١٬٨٠٢٬٣٩٦   ٢١١٬٩٠٤٬٧١٥  

 
ال يتم احتساب  أشهر. ٣ومن غير الجهة ذات العالقة هي  ،شهرانان متوسط فترة االئتمان لمشتريات السلع من الجهات ذات العالقة هو 

لدى المجموعة سياسات إلدارة المخاطر المالية لضمان تسديد جمع الذمم الدائنة وفق  ارصدة الذمم الدائنة التجارية القائمة.فوائد على 
  شروط االئتمان المتفق عليها مسبقا.

 
  مستحقات وذمم دائنة أخرى .٣٤

  ٢٠١٩  
   (بالريـال السعودي)

٢٠١٨  
  (بالريـال السعودي)

     
  ٦١٬٢٠٨٬١٧٦   ٧١٬٨٨٤٬٦١٢   تكاليف موظفين مستحقة

  ٢٥٬٦٨٣٬٠٧١   ٣٣٬٨٣٩٬١٢٩   حوافز ادارة مستحقة
  ٦٬٣٤١٬١٣٥   ١٢٬١٣٠٬٥٨٩   تكاليف تمويل مستحقة

  ١٠٬٩٦٩٬٧٣٢   ٧٬٩٩٥٬٥٣٩   تكلفة مواد وخدمات مستحقة
  ١٨٬٢٩٦٬٤٦٥   ٨٬٥٩٢٬٠٨٨   أخرىذمم دائنة 

     
  ١٢٢٬٤٩٨٬٥٧٩   ١٣٤٬٤٤١٬٩٥٧  

 
  التزامات ارجاع .٣٥

 
تقوم اإلدارة بتقدير المبلغ المتغير  تتضمن بعض العقود مبالغ متغيرة مثل خصم الكميات وخصم الدفع الفوري والخدمات المرفوضة.

وتطبق  باستخدام طريقة القيمة المتوقعة للخدمات المرفوضة وخصومات الكمية وطريقة المبلغ الوحيد المرجح لخصم الدفع الفوري.
 تأثير عدم التأكد بشأن مبلغ من المبالغ المتغيرة الذي تستحقها المجموعة. يرالعقد عند تقدفترة اإلدارة طريقة واحدة على أساس ثابت طوال 

والحالية باإلضافة إلى ذلك، على اإلدارة األخذ باالعتبار جميع المعلومات (السابقة  يتم إنشاء التزامات العقود على أساس هذه التقديرات.
  والمتوقعة) المتاحة بشكل معقول للمجموعة، وعليها أن تحدد عددا معقوال لقيم العوض المحتملة.

 
  ان حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة هي كما يلي؛

  ٢٠١٩  
   (بالريـال السعودي)

٢٠١٨  
  (بالريـال السعودي)

     
  ١٠١٬٢٤٣٬١٥٤   ١٤٤٬٣٨٨٬٥٥١   يناير ١

    )٥٢٬٢٤٥٬٨١٤(   -   ١٥تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  ١٢٠٬٥٥١٬٥٦٨   -   ذمم مدينة إعادة تصنيف من

  -   ٢٣٣٬٢٨٩٬٨٣٧   المخصص خالل السنة
    )٢٥٬١٦٠٬٣٥٧(    )١٤٣٬٦٢٤٬٢٠٥(   شطب خالل السنة

     
  ١٤٤٬٣٨٨٬٥٥١   ٢٣٤٬٠٥٤٬١٨٣   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 
، قامت المجموعة بتحديث ١٥والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩للتحول الى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم خالل السنة األولى 

التي تم نشرها  ١٥اليوم األول للخسارة االئتمانية المتوقعة وتعديل تعديالت الرصيد االفتتاحي وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 مليون ريـال سعودي من مخصص لالنخفاض في الذمم المدينة الى التزام ارجاع. ١٢٠٫٥موحدة عبر تحويل مبلغ في القوائم المالية ال

مليون  ٣٢٫٥مليون ريـال سعودي وقيمة مخصص االنخفاض في الذمم المدينة  ١٦٩٫٥نتيجة لهذا التغيير، اصبحت قيمة التزام االرجاع 
نتج هذا التعديل  .٢٠١٨يناير  ١تم ايداعها للرصيد االفتتاحي لالرباح المستبقاة كما في  مليون ريـال سعودي ١٥ريـال سعودي بنفس أثر 

عن تصحيح بعض المعلومات التي استخدمت لتقدير المطالبات المرتجعة من بعض العمالء ومخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة من 
  .٢٠١٨يناير  ١الذمم المدينة كما في 



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٥٣ -  

 
  عامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقةم .٣٦

 

ان األرصدة والمعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة، والتي هي جهات ذات عالقة، تم حذفها عند التوحيد ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا 
  فيما يلي تفاصيل المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة: االيضاح.

  
 

  االسم
 

  العالقة
  

  طبيعة المعاملة
٢٠١٩  

  (بالريـال السعودي)
 ٢٠١٨  

  (بالريـال السعودي)
 

       

    )٢٬٦١٥٬٤١٢(    )٢٬٩٧٤٬٥٤٨(  ايرادات  شركة زميلة    شركة المجمعات الطبية المتطورة المحدودة

   ٦٬٢٥٣٬٥٤٨   ٦٬٥٣٥٬١٨٢   مشتريات  
    )٦٢٣٬٢١٩(    )٤٠٣٬١٣٠(  خدمات أخرى  
       

   ١٩٬٣١٠٬٢٠٢   ٢٥٬٠٩٦٬٨١١   مشتريات  شقيقةشركة   شركة المواساة العالمية
   ٢٬٧٨١٬٨٠٠   ٢٬٧٥٥٬٠٠٠  إيجار  
   ١٬٢٧٣٬٧٤٤   ١٬٢٩٢٬٦١٣  مصاريف  
    -    )٤٦٤٬٢٣٦(  خدمات أخرى  
       

   ١٩٬٩٥٥٬٨٥٢   ٢٣٬٩٧٣٬٢٩٨  خدمات إعالن  شركة شقيقة  النظرة االعالنية للتجارة
       

    )١٬٩٤٥٬٧٤٥(    )٢٬٠٨٨٬٣٠٦(  ايرادات  شركة شقيقة   مستشفيات ومراكز المغربي الطبيةشركة 
   ٤٬٤٧٧٬٩٩٠   ٤٬٠٨٧٬٦٠٩  إيجار  

 

  ان المبالغ المطلوبة الى جهات ذات عالقة هي كما يلي:
 

  مطلوب إلى جهات ذات عالقة:
    ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي)    
       

  ٩٬٥٩٣٬٧١٤   ٤٬٥٤٧٬٢٥٩     النظرة االعالنية للتجارة
  ٣٬٥٧٠٬٣٢٥   ١٬٦١٥٬٦٣٠     شركة مستشفيات ومراكز المغربي الطبية المحدودة

  ٢٬٥٤٤٬٤٥٣   ١٬٦٠٣٬٧٩٧     شركة المواساة العالمية
  -   ٢٥٩٬٢٠٧     شركة المجمعات الطبية المتطورة المحدودة

       
    ١٥٬٧٠٨٬٤٩٢   ٨٬٠٢٥٬٨٩٣  

 

  مصاريف مالية وليس لها تاريخ سداد محدد.لان االرصدة الدائنة أعاله ال تخضع 
 

التي تم االفصاح عنها في القوائم المالية تتضمن بشكل أساسي  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ان المبالغ المطلوبة من والى جهات ذات عالقة كما في 
  ارصدة متعلقة بالمعامالت أعاله.

 

  الرئيسيينموظفي اإلدارة مكافآت 
إن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ، الذين هم أعضاء اإلدارة الرئيسيين للمجموعة، مبينة أدناه بشكل إجمالي لكل فئة من الفئات المحددة 

  االفصاح عن األطراف ذات العالقة: ٢٤في معيار المحاسبة الدولي 
 

 ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي) 
    

  ٩٬٧١١٬٠٠٠   ١٢٬٠٠٤٬٠٠٠  رواتب وبدالت
  ١٠٫٤٤٢٫٦٦١   ١٢٬١٢١٬٩٦٩  حوافز تشجيعية ومزايا أخرى

 ٢٠٫١٥٣٫٦٦١   ٢٤٬١٢٥٬٩٦٩  
 

تم قيد اتعاب مجلس اإلدارة  التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت مع مراعاة أداء األفراد واتجاهات السوق. المدراء و المدراءيتم تحديد مكافآت 
  ) كجزء من مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين.٢٠١٨مليون لایر سعودي عام  ٢٫٧مليون لایر سعودي ( ٣٫٦البالغة 



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٥٤ -  

 
  المطلوبات المحتملة وااللتزامات .٣٧

 
  الضمانات

)، ٢٠١٨في عام  مليون ريـال سعودي (ال شيء ٠٫٩٧قدمت البنوك التي تتعامل معها المجموعة ضمانات بالنيابة عن الشركة بمبلغ 
  متعلقة بضمانات األداء للعمالء.

 
  التزامات رأسمالية

في عام  سعودين لایر مليو ٣٠٠٫٤عودي (ن لایر سمليو ٢٦٩٫٢، بلغت التزامات المجموعة الرأسمالية ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
  ) وهي تتعلق ببعض مشاريع التوسعة.٢٠١٨

 
في عام  مليون لایر سعودي ٢١( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون ريـال سعودي كما في  ٥٠لدى المجموعة اعتمادات مستنديه قائمة بمبلغ 

٢٠١٨(.  
 

  ترتيبات عقود اإليجار التشغيلية .٣٨
 

بلغت مصاريف االيجار  سنوات ٥لدى المجموعة التزامات عقود ايجار تشغيلية لبعض العقارات، والتي تكون مدة ايجارها بشكل عام 
ديسمبر، كان لدى المجموعة التزامات بموجب  ٣١في  ).٢٠١٨في عام  مليون ريـال سعودي ٤٫٣مليون ريـال سعودي ( ٠٫٥للسنة 

  غير قابلة لاللغاء عن ايجار عقارات والتي تستحق كما يلي: ةعقود ايجار تشغيلي
 

  التزامات عقود االيجار التشغيلي غير القابلة لاللغاء
 ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  السعودي)(بالريـال    (بالريـال السعودي) 
     

   ٥٬٠٦٨٬٤١٤   -  ال تتجاوز السنة
   ٥٬٣٧٥٬٥٦٥   -  من سنة الى خمس سنوات

 -  
 

١٠٬٤٤٣٬٩٧٩  
 

 
  االدوات المالية .٣٩

 
إن الغرض الرئيسي من هذه  .ومستحقات اخرى دائنةوالتزامات ايجار وذمم تشتمل المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة على قروض 

الذمم المدينة، والودائع ألجل والنقد على تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة  تمويل عمليات المجموعة. المطلوبات المالية هو
  وما في حكمه والمستمدة مباشرة من عملياتها

 
رة هذه تقوم اإلدارة العليا للمجموعة باالشراف على إدا ان المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

تقوم اإلدارة العليا للمجموعة بمراجعة السياسات واإلجراءات بشكل منتظم للتأكد من بيان جميع المخاطر المالية وقياسها وإدارتها  المخاطر.
يراجع مجلس اإلدارة ويوافق على سياسات  ال تعمل المجموعة في أي أنشطة تحوط. وفقًا لسياسات المجموعة وأهداف ادارة المخاطر.

  ارة كل من هذه المخاطر، والملخصة أدناه.إد
 

  مخاطر السـوق  أ)
تشتمل مخاطر  مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.المخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة 
ومخاطر األسعار األخرى ، مثل مخاطر أسعار األسهم السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العمولة ومخاطر العمالت 

ان تحليل الحساسية في األقسام التالية  تتضمن األدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق القروض والسلف والودائع ألجل. ومخاطر السلع.
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١يتعلق بالمركز المالي كما في 

 
  مخاطر العمولة

طر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار العمولة في مخاطر أسعار العمولة هي مخا
 وقصيرة معدالت العمولة في السوق مرتبط بشكل رئيسي بقروض المجموعة طويلةفي إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات  السوق.

تدير المجموعة تعرضها لمخاطر أسعار العمولة عن طريق المراقبة المستمرة للحركات  ة.األجل والودائع ألجل التي تخضع لفائدة متغير
  .في أسعار العمولة

  



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٥٥ -  

 

  االدوات المالية (تتمه) .٣٩
 

  مخاطر السوق (تتمه)  )أ
 

  مخاطر السيولة (تتمه)
مع  المتأثرة. لتمويالتعلى هذا الجزء من القروض وايوضح الجدول التالي حساسية التغيير المحتمل بشكل معقول في أسعار العموالت 

  ثبات جميع المتغيرات األخرى، يتأثر ربح المجموعة قبل الزكاة من خالل التأثير على االقتراض بسعر فائدة متغير، على النحو التالي:
 

  ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي) 
     

      الربح قبل الزكاة
   ٢٬٨٤٨٬٤٩٣   ٢٬٣١٦٬٦٩٠  نقطة ٥٠زيادة بمعدل 

    )٢٬٨٤٨٬٤٩٣(    )٢٬٣١٦٬٦٩٠(  نقطة ٥٠انخفاض بمعدل 
 

   مخاطر العمالت األجنبية
رف تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار ص

ولكون سعر الريـال السعودي  ان العمالت الرئيسية التي تتعامل بها الشركة هي الدوالر األمريكي والريال السعودي. األجنبية.العمالت 
  مربوط بالدوالر األمريكي، فإن األرصدة بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عمالت جوهرية .

 

  مخاطر السلع
تقوم المجموعة بإعداد  .هالمستلزمات الصيدلي مختلف مدخالت اإلنتاج، بما في ذلك تتعرض المجموعة لتأثير تقلبات السوق في أسعار

  موازنات سنوية وتوقعات بشكل مستمر بما في ذلك تحليل الحساسية فيما يتعلق بمستويات مختلفة من المواد إلدارة المخاطر.
  

  مخاطر االئتمان
ان  بالتزاماته بموجب عقد مالي أو عقد مع عميل ، مما يؤدي إلى خسارة مالية.مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء الطرف المقابل 

  لذمم المدينة كما يلي:االمجموعة معرضة لمخاطر االئتمان على النقد وما في حكمه والوادائع ألجل و
  
  ٢٠١٨   ٢٠١٩  

  (بالريـال السعودي)   (بالريـال السعودي) 
     

   ١٣٠٬١٧٩٬٤١٨   ٢٠٤٬٦٢٤٬٠٢٦  نقد وما في حكمه
   ٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠   ٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ودائع ألجل

   ٦٥٥٬٢٩٤٬٣٠١   ٧١٧٬٥٨٣٬٢٤٩  ذمم مدينة

 ١٬٠١٢٬٢٠٧٬٢٧٥  
 

٨٢٠٬٤٧٣٬٧١٩  
 

 

  ذمم مدينة
 تتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء من قبل كل وحدة أعمال وفقًا لسياسة وإجراءات ومراقبة المجموعة الخاصة بإدارة مخاطر ائتمان العمالء

تسعى  ان الذمم المدينة للمجموعة متوزعة على عدد كبير من العمالء ومنهم الوزارات وشركات التأمين والشركات شبه الحكومية. .
ة المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان الخاصة بها فيما يتعلق بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمان للعمالء األفراد ومراقبة الذمم المدين

التأمين الجديدة بشكل منفصل لمالحظة  وضعت االدارة سياسة لالئتمان حيث تقوم بموجبها القيام بتحليل لشركة تها باستمرار.القائمة ومراقب
يتم إجراء تحليل انخفاض القيمة في تاريخ كل قوائم مالية  جدارتها االئتمانية قبل ان تقدم المجموعة شروط وأحكام الدفع والتسليم القياسية.

باإلضافة إلى ذلك ، يتم تجميع عدد كبير من المستحقات الصغيرة في مجموعات متجانسة ويتم  دي للعمالء الرئيسيين.على أساس فر
تقوم المجموعة بتقييم تركزات المخاطر المتعلقة  يعتمد الحساب على البيانات السابقة الفعلية. تقييمها لتحديد انخفاض القيمة بشكل جماعي.

  التجارية على أنها منخفضة حيث يعمل عمالئها في نطاقات قانونية مختلفة وقطاعات مختلفة وأسواق مستقلة إلى حد كبير.بالذمم المدينة 
 

  نقد وما في حكمه وودائع ألجل
تسعى  تتم إدارة مخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل إدارة الخزينة بالمجموعة وفقًا لسياسة المجموعة.

بتاريخ القوائم  المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان الخاصة بها فيما يتعلق بالبنوك من خالل التعامل فقط مع البنوك ذات السمعة الجيدة.
  المالية، لم تحدد االدارة اية تركزات جوهرية لمخاطر االئتمان.

 



  شركة المواساة للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية)

 
  ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمه)

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

- ٥٦ -  

 
  االدوات المالية (تتمه)  .٣٩

 
  السيولةمخاطـر   )ب

قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم  هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على تأمين السيولة الالزمة لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات المالية.
بات تدير المجموعة مخاطر السيولة من خالل مراقبة متطل القدرة على تحقيق أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة.

 تدير المجموعة مخاطر السيولة الخاصة بها بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية. رأس المال العامل ومتطلبات التدفقات النقدية بشكل منتظم.
م ويتم تسوية الذم يوًما من تاريخ تقديم الفاتورة. ٦٠إلى  ٣٠ تتطلب شروط المبيعات والخدمات للمجموعة دفع المبالغ خالل فترة ما بين

  يوًما من تاريخ الشراء. ١٢٠الى  ٦٠الدائنة التجارية خالل فترة من 
 

، بناًء على تواريخ السداد التعاقدية ٢٠١٩ديسمبر  ٣١يلخص الجدول أدناه استحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة للمجموعة في 
  وأسعار الفائدة الحالية بالسوق.

  المجموع  سنوات ٥بعد   سنوات ٥الى  ١  أكثر من سنة 
  (بالريـال السعودي)  (بالريـال السعودي)  (بالريـال السعودي)  (بالريـال السعودي) 

      ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ٢١١٬٩٠٤٬٧١٥  -  -  ٢١١٬٩٠٤٬٧١٥  ذمم دائنة

  ١٣٤٬٤٤١٬٩٥٧  -  -  ١٣٤٬٤٤١٬٩٥٧  ىآخرذمم دائنة مبالغ مستحقة الدفع و
  ٢٣٤٬٠٥٤٬١٨٣  -  -  ٢٣٤٬٠٥٤٬١٨٣  التزام ارجاع

  ٤٩٫٦٠٥٫٠٠٠ ٢٣٫٤٧٥٫٠٠٠ ٢١٫٩٣٠٫٠٠٠  ٤٫٢٠٠٫٠٠٠  التزامات ايجار
  ٧٧٧٬٤١٠٬٦٨٣  ٧٢٬١٨٣٬٧٤٧  ٥٦٩٬٧١٥٬٠٣٠  ١٣٥٬٥١١٬٩٠٦  قروض ألجل

     
 ١٬٤٠٧٬٤١٦٬٥٣٨  ٩٥٫٦٥٨٫٧٤٧  ٥٩١٫٦٤٥٫٠٣٠  ٧٢٠٬١١٢٬٧٦١  

      ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  ١٨١٬٨٠٢٬٣٩٦  -  -  ١٨١٬٨٠٢٬٣٩٦  ذمم دائنة

  ١٢٢٬٤٩٨٬٥٧٩  -  -  ١٢٢٬٤٩٨٬٥٧٩  ىآخرذمم دائنة مبالغ مستحقة الدفع و
  ١٤٤٬٣٨٨٬٥٥١  -  -  ١٤٤٬٣٨٨٬٥٥١  التزام ارجاع
  ٧٥٣٬٠٨٤٬٠٠٧  ٩٧٬٠١٦٬٧٩٩  ٥٥٣٬٤٠٣٬٤٣٣  ١٠٢٬٦٦٣٬٧٧٥  قروض ألجل

     
 ١٬٢٠١٬٧٧٣٬٥٣٣  ٩٧٬٠١٦٬٧٩٩  ٥٥٣٬٤٠٣٬٤٣٣  ٥٥١٬٣٥٣٬٣٠١  

 
  إدارة رأس المال  )ج

المجموعة هو التأكد من أنها تحافظ على نسب رأس مال جيدة من أجل دعم أعمالها وزيادة العائد ان الهدف األساسي من إدارة رأسمال 
  على المساهمين.

 
لم يتم إجراء أي تغييرات في األهداف  بادارة هيكل رأس مالها وتقوم بتعديالت عليه في ضوء التغيرات في ظروف العمل. تقوم المجموعة

ان رأس المال مكون من  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١والسنة المنتهية في  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في والسياسات أو العمليات خالل 
مليون لایر سعودي كما في  ١٬٩٥٥٫٥١رأس المال المصدر واالحتياطي النظامي واألرباح المستبقاة واالحتياطي اآلخر ويقاس بمبلغ 

  ).٢٠١٨في عام  مليون ريـال سعودي ١٬٧١٢٫٨٨( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 

  القيم العادلة لألدوات المالية .٤٠
 

يمها قيمت االدارة القيم العادلة لالرصدة البنكية والذمم المدينة التجارية واالخرى والذمم الدائنة التجارية واالخرى على انها مقاربة لق
  الدفترية بشكل كبير نظرا لالستحقاقات قصيرة األجل لهذه االدوات المالية.

 
  القوائم الماليةاحداث بعد تاريخ  .٤١

 
وقبل تاريخ الموافقة على تقرير القوائم المالية والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير جوهري  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لم تكن هناك أحداث بعد 
  على هذه القوائم المالية.

 
  الموافقة على القوائم المالية .٤٢

 
 ١٤٤١رجب  ١٣بناء على قرار مجلس االدارة بتاريخ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١تم التصريح باصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في 

  ).٢٠٢٠مارس  ٨(الموافق 


