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تقريرمراجعي الحسابات المستقلين

إلــى الســـــــــــادة المساھمــــــــــــــين

الموقرين

الشركة الوطنية للرعاية الطبية
"شركة مساھمة سعودية"
الرياض – المملكة العربيـة السعودية

الرأي
لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية للشركة الوطنية للرعاية الصحية )"الشركة"( ،والمشتملة على قائمة المركز المالي كما
في  31ديسمبر 2017م ،وكال من قائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق المساھمين وقائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتھية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية ،بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المھمة.
31

وفي رأينا ،فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل ،من جميع الجوانب الجوھرية ،المركز المالي للشركة كما في
ديسمبر 2017م ،وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدية للسنة المنتھية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي
المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين.
أساس الرأي
تمت مراجعتنا وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .إن مسئوليتنا بموجب تلك المعايير
موضحة الحقا ً في ھذا التقريرضمن فقرة "مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية" .ونحن مستقلون
عن الشركة وفقًا لمتطلبات آداب وسلوك المھنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم
المالية ،كما وفينا أيضاً بمسؤوليات سلوك وآداب المھنة األخرى وفقًا لتلك المتطلبات .ونعتقد أن أدلة المراجعة التي
حصلنا عليھا كافية ومالئمة لتوفر أساسا ً إلبداء رأينا
لفت انتباه
نود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاح رقم ) (23الذي يبين أن مجلس إدارة الشركة قرر الدخول في مناقشات مبدئية غير
ملزمة مع شركة الحمادي للتنمية واالستثمار )الحمادي( لدراسة إمكانية اندماج الشركتين .ھذا وشكل المجلس لجنة
داخلية خاصة لمتابعة االندماج وتم تعيين مستشارين لتقييم ودراسة األثار المتوقعة لعملية االندماج إذا تمت.
األمور الرئيسة للمراجعة
األمور الرئيسة للمراجعة ھي تلك األمور التي كانت ،بحسب حكمنا المھني ،لھا األھمية الجوھرية عند مراجعتنا للقوائم
المالية للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2017م .وقد تم تناول ھذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل ،وعند
تكوين رأينا فيھا ،ولم نقدم رأياً منفصال ًفي تلك األمور .تتضمن أمور المراجعة الرئيسة ما يلي.:
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األمور الرئيسة للمراجعة )يتبع(
تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالى بدايةً من  01يناير 2017م
اجراءاتنا لمراجعة ھذا األمر كانت على النحو التالي:

أمر رئيس للمراجعة

اعتمدت الھيئة السعودية للمحاسبين القانونين المعايير تفھمنا خطة الشركة فى عملية التحول من معايير
الدولية للتقرير المالى للتطبيق بالمملكة العربية السعودية المحاسبة المتعارف عليھا لتطبيق المعايير الدولية للتقرير
بداية من  01يناير 2017م للشركات المدرجة بالسوق المالى ،كما أدينا إجراءات مراجعة للتعديالت التى نتجت
المالية ،وعليه قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية عن عملية التحول ،وفيما يلى أھم االجراءات التى تم قمنا
للتقرير المالى توافقا مع ھذا القرار ،ونتج عن ھذا بھا.
التطبيق عدة تعديالت أھمھا :

-

قيمنا القرارات األساسية التي اتخذتھا الشركة
إلكمال عملية التحول.

-

-

إعادة تصنيف بعض بنود القوائم المالية.

حصلنا على تقرير بتحليل اختالفات تطبيق معايير
المحاسبة المتعارف عليھا والمعايير الدولية للتقرير
المالي وقمنا بدراسة ھذا التقرير.

-

إضافة قسم بقائمة الدخل الشامل يتضمن بنود الدخل -
الشامل اآلخر.

-

إضافة سياسات محاسبية تتوافق مع المعايير

راجعنا اكتمال االختالفات بين معايير المحاسبة
المتعارف عليھا والمعايير الدولية للتقرير المالي
على مستوى االثبات والقياس والعرض واالفصاح.

-

راجعنا دقة التسويات التى تمت نتيجة تطبيق
المعايير الدولية للتقرير المالى والتي تم تسجيلھا
بالقوائم المالية كما في  01يناير 2016م وكما في
 31ديسمبر 2016م.

-

راجعنا كفاية االفصاح بالقوائم المالية عن اآلثار
المترتبة على تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالى،
مع األخد في االعتبار متطلبات معيار المحاسبة
الدولي رقم ).(1

-

تسويات الثبات وإلغاء بعض البنود لكى تتوافق مع
متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالى.

الدولية للتقرير المالي.
تم تحديد ھذا األمر من األمور الرئيسية للمراجعة حيث
أنه حدث تغير جوھرى لشكل ومحتوى القوائم المالية من
ناحية العرض والمعالجات المحاسبية.

يرجى الرجوع إلى إيضاحات أرقام ) (8 ، 2لمعرفة اآلثار التي نتجت عن تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالى
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األمور الرئيسة للمراجعة )يتبع(
االنخفاض في قيمة المدينون واالعتراضات الطبية
اجراءاتنا لمراجعة ھذا األمر كانت على النحو التالي:

أمر رئيس للمراجعة

بلغ رصيد صافي المدينون التجاريون كما في  31تضمنت إجراءاتنا ما يلي:
ديسمبر 2017م مبلغ  581,055,872﷼ سعودي- ،
تضمن مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا بمبلغ
 47,418,490﷼ سعودي واعتراضات طبية متوقعة -
بلغت  65,564,458﷼ سعودي.
تقوم اإلدارة بتقدير المبلغ المتوقع تحصيله من المدينين -
التجاريين ويتم ھذا التقدير على أساس الحسابات الفردية
للمدينون.

اختبار تصميم وفعالية ضوابط الرقابة الداخلية على
دورة المدينون التجاريون.
النظر في مالءمة افتراضات االدارة لتقدير نسب
مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا
واالعتراضات الطبية المتوقعة.
مراجعة وبحث األدلة والقرائن التي قدمتھا االدراة
لتقدير االنخفاض في المدينون.
المراجعة االنتقادية لإلفتراضات المقدمة من اإلدارة.

-

تحديد المدينون التجاريون المعرضون لمخاطر
االئتمان والتحقق مما إذا كانوا قد أدرجوا بشكل
صحيح في تقييم اإلدارة لالنخفاض.

ويتم احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا -

إعادة احتساب مخصص الديون المشكوك في
تحصيلھا واالعتراضات الطبية المتوقعة للتأكد من
أن المخصص مناسب في تاريخ قائمة المركز
المالي.

عمالئھا على المطالبات الطبية المقدمة وذلك بناء -

مراجعة التحصيالت التي تمت خالل السنة
وتحصيالت الفترة االحقة من المدينون التجاريون
ومقارنة نسب المرفوضات فيھا والنسب التي
تعتمدھا اإلدارة.

ألھمية التقديرات التي استخدمتھا اإلدارة في تحديد -

تقييم المعالجات المحاسبية التي قامت بھا االدارة في
إثبات مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا
واالعتراضات الطبية المتوقعة.

-

تقييم كفاية العرض واالفصاح ألرصدة المدينون
التجاريون والمخاطر المتعلقة بھا.

المبالغ التي ال تكون ذات أھمية بمفردھا ،ولكنھا
تجاوزت تاريخ االستحقاق ،يتم تقييمھا بشكل جماعى
على أساس طول فترة تجاوز استحقاق المديونية.
وتقوم اإلدارة بتقدير االعتراضات الطبية المتوقعة من
الممارسات السابقة مع كل عميل على حده.
تم تحديد ھذا األمر من األمور الرئيسة للمراجعة نظراً
مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا واالعتراضات
الطبية المتوقعة ،كما أن وجود المدينون التجاريون
وقيمتھا الدفترية ھو أمر جوھري لمركز الشركة المالي.

يرجى الرجوع الى سياسات ،والمدينون واإلعترضات الطبية وإيضاحات أرقام 25 ، 12
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األمور الرئيسة للمراجعة )يتبع(
االعتراف باإليراد
اجراءاتنا لمراجعة ھذا األمر كانت على النحو التالي:

أمر رئيس للمراجعة

اعترفت الشركة بإيرادات قدرھا  855,083,581﷼ تضمنت إجراءاتنا ما يلي:
سعودي عن السنة المنتھية في  31ديسمبر 2017م.

-

اختبار تصميم وفعالية ضوابط الرقابة الداخلية على
دورة االيرادات.

-

القيام باالختبارات التحليلية المتضمنة التحليالت
األفقية والرأسية والمؤشرات المالية.

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو -

مراجعة صحة االعتراف باإليرادات وفقا لسياسات
الشركة.

-

تقييم الخصومات التعاقدية مع العمالء الرئيسين،
عن طريق إعادة احتساب الخصومات الممنوحة
لھؤالء العمالء ،وكذلك مطابقتھا بالمعلومات المالية
المستخدمة في القوائم المالية.

-

اختبار اإليرادات التي تمت قبل وبعد تاريخ القوائم
المالية لتقييم ما إذا كان االعتراف باإليرادات تم في
الفترة الصحيحة.

-

تقييم كفاية العرض واالفصاح.

تتمثل اإليرادات في إيرادات تقديم خدمات طبية وبيع
أدوية ومستلزمات طبية.
المستحق ضمن النشاط العادي للمنشأة بعد استبعاد
الخصومات واالعتراضات الطبية المتوقعة.
اليرادات الخدمات الطبية :يتم االعتراف بإإليراد
بالرجوع إلى مرحلة اكتمال المعاملة.
لمبيعات األدوية والمستلزمات :يتم االعتراف بااليراد
عندما يتم التسليم وانتقال الملكية والمخاطر األساسية
للسلعة.
تم تحديد ھذا األمر من األمور الرئيسة للمراجعة لوجود
خطر يتمثل في احتمال تجاوز اإلدارة للضوابط وتقديم
تحريفات وكذلك نظرا ألھمية بند االيرادات في قياس
األداء المالي للشركة.
يرجى الرجوع الى سياسة االعتراف باإليراد

معلومات أخرى
اإلدارة ھي المسؤولة عن المعلومات األخرى .تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الموجودة في التقرير السنوي،
ولكنھا التتضمن القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عنھا .ال يغطي رأينا في القوائم المالية المعلومات األخرى ولم
نبد أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي في ھذا الشأن.
فيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية ،فإن مسئوليتنا ھي قراءة المعلومات األخرى ،وعند القيام بذلك ،يتم النظر فيما إذا
كانت المعلومات األخري غير متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالية أو معرفتنا التي تم الحصول عليھا خالل عملية
المراجعة ،أو يظھر بطريقة أخرى أنھا محرفة بشكل جوھري .واذا خلصنا ،من خالل العمل الذي قمنا به ،إلى وجود
تحريف جوھري في ھذه المعلومات األخرى فإننا مطالبون بالتقرير عن ھذه الحقيقة .وليس لدينا ما نقرر عنه في ھذا
الشأن.
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مسئوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
إن االدارة ھي المسئولة عن إعداد القوائم المالية وعرضھا بشكل عادل وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعتمدة
في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام
نظام الشركات ،وھي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراھا ضرورية لتمكينھا من إعداد قوائم مالية خالية من
التحريف الجوھري ،سوا ًء بسبب غش أو خطأ.
عند إعداد القوائم المالية ،فإن اإلدارة ھي المسئولة عن تقدير قدرة الشركة على االستمرارية ،وفقا لمبدأ االستمرارية،
وعن اإلفصاح ،بحسب مقتضى الحال ،عن األمور ذات العالقة باالستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة
ما لم تعتزم إدارة الشركة تصفيتھا أو إيقاف عملياتھا التشغيلية ،أو ليس ھناك خيار واقعي بخالف ذلك.
إن األشخاص المكلفون بالحوكمة ھم المسئولون عن اإلشراف على عملية التقريرالمالي للشركة.
مسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية
تتمثل أھدافنا في الوصول الي تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من أية تحريف جوھري سواء بسبب
غش أو خطأ ،وإصدار تقرير مراجعي الحسابات الذي يتضمن رأينا .والتأكيد المعقول ھو مستوى عال من التأكيد ،إال
أنه ليس ضمانا ً على أن المراجعة التي تم القيام بھا وفقا ٌ للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية
ستكشف دائما عن تحريف جوھري عندما يكون موجوداٌ .ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ،وتُعد جوھرية
إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنھا ستؤثر بمفردھا أو في مجموعھا على القرارات االقتصادية التي يتخذھا
المستخدمون على أساس ھذه القوائم المالية.
وكجزء من عملية المراجعة وفقا ٌ للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،فإننا نقوم بممارسة
الحكم المھني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المھني خالل المراجعة .باإلضافة إلى:
• تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوھرية في القوائم المالية ،سواء كانت بسبب غش أو خطأ ،وكذلك تصميم
وتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجھة تلك المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساسا ً
إلبداء رأينا .ويعد خطر عدم اكتشاف أية تحريفات جوھرية ناتجة عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ،
حيث أن الغش قد ينطوي على تواطؤ ،تزوير ،حذف متعمد ،إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.
• الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة ،من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة
للظروف ،وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.
• تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ،ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة
التي قامت بھا اإلدارة.
• اإلستنتاج حول مدى مالئمة تطبيق اإلدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة ،واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم
الحصول عليھا ،فيما إذا كان ھنالك عدم تأكد جوھري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا ً كبيراً حول مقدرة
الشركة على االستمرارية وفقا لمبدأ االستمرارية .وإذا ما خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوھري ،فإنه يتعين علينا
لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية ،وإذا كانت تلك اإلفصاحات غير
كافية ،فيتعين علينا تعديل رأينا .إن استنتاجاتنا تستند إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليھا حتى تاريخ
تقريرنا .ومع ذلك ،فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الشركة عن البقاء كمنشأة
مستمرة.
• تقييم العرض العام وھيكل ومحتوى القوائم المالية ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وفيما إذا كانت القوائم المالية تظھر
المعامالت واألحداث التي تمثلھا بطريقة تحقق العرض العادل.
• الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية
داخل الشركة إلبداء رأي في القوائم المالية .ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء مراجعة الشركة.
ونظل المسؤولين الوحيدين عن رأينا في المراجعة.
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 -1التكوين والنشاط
إن الش++ركة الوطنية للرعاية الطبية )"الش++ركة"( ھي ش++ركة مس++اھمة س++عودية مس++جلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية
السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010194785الصادر بتاريخ  9محرم 1425ھـ ) +++الموافق  29فبراير .(2004
تمارس الشركة نشاطھا عبر فروعھا التالية:
 مس++++++تش++++++فى رع+اي+ة الري+اض بموج+ب الس++++++ج+ل التج+اري رقم  1010195325الص++++++ادر بتاريخ  22محرم 1425ھـ)الموافق  14مارس 2004م(
 المس+تش+فى الوطني بموجب السجل التجاري رقم  1010195327بتاريخ  22محرم 1425ھـ++++++ـ) ++++++الموافق  14مارس2004م (.
 ش++++++رك+++ة رع+++اي+++ة لتوزيع األدوي+++ة والمس++++++تلزم+++ات الطبي+++ة بموج+++ب الس++++++ج+++ل التج+++اري رقم 1010301247بتاريخ  14صفر  1432ھـ ) الموافق  19يناير 2011م(.
 مركز رع+اية لطب العائلة بموجب الس++++++جل التجاري رقم  1010397064بتاريخ  29محرم 1435ھـ) ++++++++++++الموافق 2ديسمبر 2013م(.
يتمثل نش+اط الش++ركة في تأس++يس وتملك وتجھيز المس++تش++فيات والمراكز والوحدات الص++حية وإدارتھا وص++يانتھا وتش++غيلھا
وتجارة الجملة والتجزئة في األدوية والمعدات والمس+++++تلزمات الطبية وتمثيل ش+++++ركاتھا وتملك الس+++++يارات المجھزة طبيا ً
وغير المجھزة الالزم+ة ألداء وظيفتھ+ا وتق+ديم الخ+دم+ات الص++++++حي+ة في كافة المجاالت وكذلك الخدمات واألعمال التي قد
تعاونھا في تحقيق أغراضھا أو مكملة لھا وتملك األراضي والعقارات لصالح الشركة.
يبلـ+++غ رأس مال الشركة المدفوع  448,500,000﷼ سعـ+++ودي ،مقسم الى  44,850,000سھم بقيمة إسمية للسھـ+++م تبلغ
 10﷼ سعودي.
يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض ،ص ب  29393الرياض ،11457المملكة العربية السعودية.
تبدأ السنة المالية للشركة فى بداية شھر يناير وتنتھي بنھاية شھر ديسمبر من كل سنة ميالدية.
 -2تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة
اعتمد مجلس إدارة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في عام 1433ھـ2012) ++++++م( خطة للتحول إلى معايير المحاسبة
ومعايير المراجعة الدولية .وفقا لقرار مجلس إداراة الھيئة الس+++++عودية للمحاس+++++بين القانونيين فإن تطبيق المعايير الدولية
للتقرير المالي المعتمدة من الھيئة تم اعتبارا من بداية عام 2017م وذلك على الش++ركات المدرجة في الس++وق المالية ،على
أن تكون أول قوائم مالية س+++نوية للش+++ركة معدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ھي تلك الخاص+++ة بعام 2017م .وعلى
ذل+ك ،يعتبر ت+اريخ 2016/01/01م ھو ت+اريخ التحول إلى المع+ايير ال+دولي+ة للتقرير الم+الي ألن+ه يمث+ل ب+داي+ة فترة المقارنة
ألول قوائم مالية معدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي.
بنا ًء على ما تقدم ،قامت الش+ركة بإعداد قوائم مالية س+نوية وربع س+نوية لعام 2016م ،وفق المعايير الدولية للتقرير المالي
المبينة بأس+++س االعداد بايض+++اح رقم ) .(3بغرض توفير أرقام المقارنة للقوائم المالية لعام 2017م  ،ويبين االيض+++اح رقم
)" (8األثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالى".
تم إعداد القوائم المالية المرفقة للس++++++نة المنتھية في 2017/12/31م بمعرفة إدارة الش++++++ركة والتى تمثل أول قوائم مالية
سنوية تعدھا الشركة وفق المعايير الدولية للتقرير المالي ،والمعايير واإلصدارات األخرى التي تعتمدھا الھيئة
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 -3أسس اإلعداد
بيان االلتزام بالمعايير المطبقة
أع+دت القوائم الم+الي+ة المرفق+ة وفق+ا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ،حيث تم تطبيق المعيار الدولى للتقرير المالي رقم )(1
"تطبيق المعايير الدولية ألول مرة" وباستخدام نفس السياسات المحاسبية في إعداد كل من قائمة المركز المالي االفتتاحية
كما في  01يناير 2016م والقوائم المالية السنوية لعام 2016م .
أينما وردت عبارة "المعايير الدولية للتقرير المالي" في ھذه اإليض++احات فھي تش++ير إلى "المعايير الدولية للتقرير المالى
المعتم+دة فى المملك+ة العربية الس++++++عودية والمعايير واإلص++++++دارات األخرى المعتمدة من الھيئة الس++++++عودية للمحاس++++++بين
القانونيين".
المعاييرالدولية المعتمدة ھى المعايير الدولية كما ص+درت من المجلس الدولى باإلض+افة إلى المتطلبات واإلفصاحات التى
أض++++++افتھا الھيئة لبعض تلك المعايير وفقا لما ورد في وثيقة إعتماد المعايير الدولية للتقرير المالى .ويقص++++++د بالمعايير
واإلص++++دارات األخرى ھو ما تعتمده الھيئة الس++++عودية للمحاس++++بين القانونيين من معايير وآراء فنية لمواض++++يع ال تغطيھا
المعايير الدولية.
كما ھومبين بايض++اح رقم )" (8األثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالى" والذى يوض++ح التس++ويات التى نتجت
عن تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالى على حقوق الملكية والربح أو الخسارة والدخل الشامل.
أسس القياس
أعدت القوائم المالية بالتكلفة التاريخية ،باستثناء التزام مكافأة نھاية الخدمة والذى يقاس وفقا ً لتقييم اكتواري.
عملة النشاط
تظھر القوائم المالية بالريال السعودي والذي يمثل عملة النشاط والعرض للشركة.
االراء والتقديرات
إن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالي المعتمدة في المملكة العربية الس++++عودية يتطلب من اإلدارة
إجراء بعض اآلراء والتقديرات واالفتراض++ات في عملية تطبيق الس++ياس++ات المحاس++بية للش++ركة كما ھو مفص++ح عنه في
إيضاح رقم ).(6
 -4المعايير الدولية للتقرير المالى التي تم تطبيقھا من قبل الشركة
• التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " 1عرض القوائم المالية "  ،بشأن مبادرة اإلفصاح.
• التعديالت على المعيار المحاسبي رقم  16اآلالت والمعدات".
• دورة التحس++++ينات الس++++نوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2012م – 2014م والتي تتض++++من التعديالت على
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  5ورقم  7والمعيار المحاسبي الدولي رقم  19ورقم .34
 -5المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة ولم يحن موعد تطبيقھا بعد
لم تقم الش+ركة بالتطبيق المبكر لبعض المعايير والتعديالت والتفس+يرات الجديدة والمعدلة التي تم إصدارھا ولم يحن موعد
تطبيقھا بعد
فيما يلي وصف مختصر لبعض المعايير قابلة التطبيق على بنود القوائم المالية للشركة والتى لم يسرى مفعولھا بعد:
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المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 9األدوات المالية"
تم إص+++++دار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9في نس+++++خته األخيرة )معيار إعداد التقارير المالية الدولي رقم 9
"األدوات المالية" ) (2014في يوليو 2014م ويتض+من المتطلبات المتعلقة بالتص+نيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة
التحوط العام وإلغاء االعتراف .يقوم المعيار بتعديل متطلبات قياس وتص++++++نيف األص++++++ول المالية ،كما يقدم طريقة جديدة
جديد إلثبات وقياس خسائر انخفاض القيمة .ويطبق المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في  2018/01/01وما بعدھا.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 15اإليرادات من العقود مع العمالء"
تم إص++++++دار المعي+ار ال+دولي للتقرير المالي رقم  15في مايو 2014م  ،والذي يقدم نموذج واحد ش++++++امل إلس++++++تخدامه في
محاسبة اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء.
إن الھدف األس++اس+++ي للمعيار الدولي للتقرير المالى رقم  15ھو أن الش++ركة ينبغي أن تعترف باإليرادات مقابل الخدمات
المقدمة للعمالء بالمبلغ الذي يعكس التعويض المادي الذي تتوقعه الش+++ركة مقابل تلك الخدمات .على وجه التحديد ،يقدم
المعيار نموذج من خمس خطوات لإلعتراف باإليرادات:
 الخطوة األولى :تحديد العقد أو العقود مع العمالء.
 الخطوة الثانية :تحديد التزامات األداء في العقد.
 الخطوة الثالثة :تحديد سعر الصفقة.
 الخطوة الرابعة :تحميل سعر الصفقة على التزامات األداء في العقد.
 الخطوة الخامسة :االعتراف باإليرادات عندما تقوم المنشأة بتنفيذ متطلبات األداء.
وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالى رقم  15يتم اإلعتراف باإليرادات للش++ركة عند أداء االلتزام أي عندما تنتقل الس++يطرة
على الخدمات المنوطة بأداء إلتزام معين إلى العميل .يتض++من المعيار على توجيھات أكثر تقييدا للتعامل مع س+يناريوھات
محددة ،وعالوة على ذلك يتطلب المعيار إفصاحات واسعة.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجارات"
أص++در مجلس معايير المحاس++بة الدولي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16في يناير  2016والذي يطبق على الفترات
المالية التي تبدأ في 2019/01/01م وما بعدھا مع الس++++ماح بالتطبيق المبكر للش++++ركات التي تطبق المعيار الدولي للتقرير
الم+الي رقم  .15يھ+دف المعي+ار الى توفير معلوم+ات مالئم+ة لمس++++++تخ+دمي القوائم المالية لتقييم أثر اإليجارات على مركز
المنشأة المالي وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدية.
يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16كيفية االعتراف ،القياس ،العرض واإلفص++++اح عن عقود اإليجار .يقدم
المعيار نموذج محاس+بي واحد ،يتطلب من المس+تأجرين االعتراف بأصول والتزامات جميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة
اإليجار  12ش+++ھرا أو اقل أو أن األص+++ل موض+++وع العقد ذو قيمة منخفض+++ة .يس+++تمر المؤجرين بتص+++نيف عقود اإليجارات
كتش+++غيلية أو تمويلية ،ض+++من مفھوم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16المتعلق بالمحاس+++بة للمؤجر دون تغيير
جوھري عن المعيار المحاسبي الدولي السابق رقم .17
األثر المحتمل للمعايير الدولية للتقرير المالى الجديدة والمعدلة التي تم إصدارھا ولم يحن وقت تطبيقھا بعد:
تقوم الش++++++رك+ة ح+الي+ا ً ب+دراس++++++ة مفص++++++ل+ة للوص++++++ول إلى تقييم معقول لت+أثير تطبيق ھ+ذه المع+ايير على المبالغ المدرجة
واالفصاحات الواردة في القوائم المالية للشركة ،وسيتم اإلفصاح عن ذلك حين إنتھاء الشركة من تلك الدراسة.
-6التقديرات واالفتراضات المحاسبية الھامة
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا ً للمبادئ والس+ياس+ات المحاس++بية المطبقة ،اس+تعمال أحكام وتقديرات وافتراض++ات تؤثر في
قيم اإليرادات والمص++روفات واألص++ول وااللتزامات واإليض++احات المرفقة بجانب اإلفص++اح عن االلتزامات الطارئة .إن
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عدم التيقن بخص+++وص ھذه االفتراض+++ات والتقديرات قد يؤدي لنتائج تتطلب تعديالً جوھريا ً على القيم الدفترية لألص+++ول
وااللتزامات المتأثرة في الفترات المستقبلية.
فيما يلي اإلفتراض++ات األس++اس++ية المتعلقة بالمس++تقبل والمص++ادر الرئيس++ية األخرى لعدم التأكد كما في تاريخ قائمة المركز
المالي والتي تش++++++كل مخاطر عالية قد تؤدي إلى تعديالت جوھرية في القيم الدفترية لألص++++++ول وااللتزامات خالل الفترة
الم+الي+ة الت+الية .ھذا وتعتمد الش++++++ركة في افتراض++++++اتھا وتقديراتھا على معايير متاحة لھا عند إعداد القوائم المالية  ،وھذه
االفتراض++++ات والتقديرات حول التطورات المس++++تقبلية قد تتغير نتيجة تغيرات الس++++وق والظروف الخارجة عن س+++++يطرة
الشركة ومثل ھذه التغيرات على اإلفتراضات يتم ايضاحھا عند حدوثھا.
أ -مبدأ اإلستمرارية
ليس لدى الش++ركة أي ش++ك يذكر حول قدرة الش++ركة على االس++تمرار ،وعليه فقد تم إعداد القوائم المالية على أس++اس مبدأ
االستمرارية.
ب -العمر المقدر للعقارات والمعدات
يتم إس+++تھالك العقارات والمعدات على مدة الخدمة المتوقعة التي تم تقديرھا بنا ًء على اإلس+++تخدام المتوقع والتقادم لألص+++ل
وبرنامج الص+يانة واإلصالح باإلضافة إلى التقادم التقني وإعتبارات القيمة االستردادية لألصل .إن إدارة الشركة لم تدرج
أية قيمة متبقية لألصول على اعتبار أنھا غير ھامة.
ج  -مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة
يثبت المخزون بس+++++عر التكلفة أو ص+++++افي القيمة القابلة لالس+++++ترداد أيھما أقل .تتم التعديالت لتخفيض تكلفة المخزون إلى
صافي القيمة القابلة لالسترداد.
تتض++++++من العوام++ل المؤثرة على ھ++ذه التع++ديالت التغيرات في الطل++ب على المخزون ،والتغيرات التكنولوجي++ة وت++دھور
النوعية وأمور الجودة ،وبنا ًء على ذلك تقوم الش+++++ركة بدراس+++++ة ھذه العوامل وأخذھا في االعتبار إلحتس+++++اب مخص+++++ص
مخزون راكد وبطئ الحركة .يتم دوريا ً مراجعة أية تعديالت قد تنتج عن االختالف في ھذه العوامل.
د -مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا وإعتراضات طبية متوقعة
يتم تحديد مخص+++ص الديون المش+++كوك في تحص+++يلھا واإلعتراض+++ات الطبية المتوقعة بالرجوع إلى مجموعة من العوامل
للت+أك+د أن ال+ذمم الم+دين+ة غير مب+الغ فيھ+ا نتيج+ة احتم+ال ع+دم تحص++++++يلھ+ا ،بما في ذلك إجمالي جودة وأعمار الذمم المدينة
والتقييم اإلئتماني المس+تمر ألوضاع العمالء المالية والضمانات المطلوبة من العمالء واعتراضات العمالء على الخدمات
المؤداة من جانب الش+ركة .أيضا يتم تسجيل مخصصات محددة للحسابات بشكل فردي عندما يكون ھناك دليل موضوعي
يشير إلى احتمالية عدم التمكن من تحصيل الذمم.
ھـ -التقييم اإلكتواري اللتزامات مكافآت نھاية الخدمة للموظفين
يتم تحديد تكلفة مكافآت نھاية الخدمة للموظفين بموجب برنامج المكافآت المحددة غير الممولة التي يتم قياس+++ھا باس+++تخدام
التقييم اإلكتواري .يش++++++مل التقييم اإلكتواري العديد من االفتراض++++++ات التي قد تختلف عن األحداث الفعلية في المس++++++تقبل
وتش++++مل ھذه االفتراض++++ات على س++++بيل المثال تحديد معدل الخص++++م ،والزيادات المس++++تقبلية في الرواتب ،ومعدل دوران
العاملين .ونظراً لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل فإن التزام المكافأة المحددة غير الممولة ش++++ديد الحس++++اس++++ية للتغيرات
في ھذه االفتراضات .لذا تتم مراجعة جميع االفتراضات مرة أو أكثر في السنة الواحدة عند الضرورة.
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د -قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة ھي القيمة التي س++++يتم اس++++تالمھا لبيع أحد األص++++ول ،أو دفعھا لتحويل أي من االلتزامات ض++++من معامالت
منتظمة بين المتعاملين بالس++وق في تاريخ القياس في ظل ظروف الس++وق الس++ائدة )مثل الس++عر الحاض++ر( بغض النظر إن
كان الس++عر ملحوظا ً بص++ورة مباش++رة أو مقدر باس++تعمال أس++لوب تقييم آخر .يس++تند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن
بيع األصل أو تحويل االلتزام سيتم إما:
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام ،أو من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية.يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليھا.
يتم قياس القيمة العادلة لألص+++ل أو االلتزام باس+++تعمال االفتراض+++ات التي يس+++تخدمھا المش+++اركين في الس+++وق عند تس+++عير
األصل أو االلتزام على افتراض أن المشاركين في السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لھم.
يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة المشاركين في السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام
األص++ل فيما يحقق أفض++ل منفعة منه أو بيعه إلى طرف آخر من أطراف الس++وق الس++تخدامه فيما يحقق أفض++ل منفعة منه.
تس+++++تخدم الش+++++ركة أس+++++اليب تقييم تتناس+++++ب مع الظروف واألحوال وتتوافر لھا بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم
استخدام المعطيات الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة إلى أكبر حد.
إن جميع األص++++++ول وااللتزام+ات التي تق+اس ب+القيم+ة الع+ادل+ة أو يتم االفص++++++اح عن قيمتھ+ا العادلة في القوائم المالية يتم
تص++++نيفھا وفقا ً لنطاق الھيكل الھرمي للقيم العادلة المبين أدناه إس++++تنادا إلى معطيات المس++++توى األدنى الذي يعتبر جوھريا ً
لقياس القيمة العادلة ككل:
 المس+توى االول :األس+عار المعلنة )غير المعدلة( والمتداولة في األس+واق النشطة لألصول أو االلتزامات المطابقة لتلكالتي يتم قياسھا.
 المس++توى الثاني :المدخالت التى من الممكن مالحظتھا أو رص++دھا لألص++ل أو اإللتزام بش++كل مباش++ر أو غير مباش++ربخالف األسعار المعلنه المدرجة ضمن المستوى األول.
 المستوى الثالث :المدخالت التى ال يمكن رصدھا أو مالحظتھا لألصل أو اإللتزام.– 7السياسات المحاسبة الھامة:
األدوات المالية
يتم االعتراف باألصول وااللتزامات المالية عندما تصبح الشركة طرفا ً في البنود التعاقدية الخاصة باألداة.
أ( األصول المالية
اإلثبات والقياس األولي لألصول المالية
يتم تص++++نيف األص++++ول المالية وفقا ً للفئات المحددة التالية :أص++++ول مالية "بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخس++++ائر"،
أص+++ول مالية محتفظ بھا حتى تاريخ االس+++تحقاق ،وأص+++ول مالية متاحة للبيع ،وقروض و مدينون .يعتمد التص+++نيف على
طبيعة األصول المالية والھدف منھا ويتم تحديد التصنيف عند اإلعتراف المبدئي األصول المالية.
يتم إثبات كافة األصول المالية بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعامالت المتعلقة بشراء األصل المالي.
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القياس الالحق لألصول المالية
يعتمد القياس الالحق لألص++ول المالية على تص++نيفھا كما ھو موض++ح أدناه .ھذا وال توجد لدى الش++ركة أص++ول مالية غير
المصنفة كقروض ومدينون فقط
• القروض والذمم المدينة
القروض والذمم المدينة ھي أص++ول مالية غير مش++تقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في الس++وق النش++ط.
بعد القياس األولي ،يتم القياس الالحق لتلك األص++ول المالية بالتكلفة المطفأة باس++تخدام طريقة س++عر العمولة الفعال ناقص +ا ً
الھبوط في القيمة .تحتس++ب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خص++م أو عالوة على االس++تحواذ والرس++وم أو التكاليف
التي تش+كل جزءاً ال يتجزأ من سعر العمولة الفعلي .يدرج إطفاء سعر العمولة الفعلي ضمن دخل التمويل في قائمة الدخل
الشامل .وتثبت الخسائر الناتجة عن الھبوط في القيمة في قائمة الدخل الشامل.
قياس القيمة العادلة لألصول المالية
لم تقم الش++++++ركة باإلفص++++++اح عن القيمة العادلة لألص++++++ول المالية مثل ذمم المدينة التجارية حيث أن القيمة الدفترية تقارب
القيمة العادلة لھا بشكل كبير بسبب قصر أجل استحقاق ھذه األدوات.
انخفاض قيمة األصول المالية
يتم تقييم مؤش+++++رات االنخفاض في القيمة لألص+++++ول المالية ،ما عدا األص+++++ول المالية المص+++++نفة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح والخس+++ائر في نھاية كل فترة مالية .يتم تخفيض قيمة األص+++ول المالية عند وجود دليل موض+++وعي ،كنتيجة لحدث
أو أحداث حص++++لت بعد االعتراف المبدئي بتلك األص++++ول المالية يش++++ير إلى تأثر التدفقات النقدية المس++++تقبلية المقدرة لتلك
األصول المالية.
قد يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض القيمة ما يلي:
• صعوبات مالية ملموسة لدى المصدر أو الطرف المقابل؛ أو
• اإلخالل بالعقد ،مثل التخلف أو التأخر عن سداد الفوائد أو الدفعات الرئيسية؛ أو
• يكون من المحتمل بأن يتعرض المقترض إلى اإلفالس أو إلعادة ھيكلة مالية؛ أو
• عدم وجود سوق نشط لتلك األصول المالية نتيجة لصعوبات مالية.
فيما يتعلق بفئات معينة من األص++ول المالية ،مثل الذمم المدينة ،يتم تقييم األص++ول بخص++وص انخفاض القيمة على اس++اس
مجموعات االص+++ول حتى وإن تم تقييمھا بأنھا غير منخفض+++ة القيمة بش+++كل فردي .قد يتض+++من الدليل الموض+++وعي على
انخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة الخبرة الس+ابقة للشركة فيما يتعلق بتحصيل الدفعات باإلضافة إلى التغيرات التي يمكن
مالحظتھا في الظروف اإلقتصادية الوطنية أو المحلية التي تتالزم مع التأخير في الذمم المدينة.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألص++++ل المالي بقيمة خس++++ارة االنخفاض مباش++++رة لجميع األص++++ول المالية باس++++تثناء المدينون
التجاريون حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية من خالل اس++تخدام حس++اب مخص++ص ،وعندما تص++نف الذمة المدينة التجارية
على أنه ال يمكن تحص+++يلھا يتم ش+++طبھا مقابل حس+++اب المخص+++ص .وعندما يتم اس+++ترداد المبالغ التي تم ش+++طبھا س+++ابقا يتم
إضافتھا مقابل حساب المخصص ،ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الدفترية لحساب المخصص ضمن الدخل الشامل.
إلغاء اإلعتراف باألصول المالية
تقوم الش++++ركة بإلغاء االعتراف باألص++++ول المالية عند انتھاء فترة ص++++الحية الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية الناتجة عن
تلك األص++++ول .أو عندما تقوم الش++++ركة بتحويل األص++++ل المالي وجميع المخاطر ومنافع الملكية بش++++كل جوھري إلى جھة
أخرى ،أما في حالة عدم قيام الش++++ركة بتحويل أو اإلحتفاظ بش++++كل جوھري بجميع مخاطر ومنافع الملكية واس++++تمرارھا
بالس++يطرة على األص++ل المحول فإن الش++ركة تقوم باالعتراف بحص++تھا المتبقية في األص++ل المحول وااللتزامات المتعلقة
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به .أما في حالة إحتفاظ الش+ركة بش+كل جوھري بكافة مخاطر ومنافع الملكية لألص+ل المالي المحمول فإن الش+ركة تستمر
باإلعتراف باألصل المالي المحول وااللتزامات المتعلقة به.
عند إلغاء االعتراف بأص+++ل مالي بأكمله ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألص+++ل وإجمالي البدل /العوض المس+++تلم والربح
أو الخس+ارة المتراكمة التي تم االعتراف بھا في الدخل الش+امل اآلخر وتراكمت في حقوق الملكية يتم االعتراف به ضمن
الدخل الشامل.
ب( االلتزامات المالية
اإلثبات األولي
يتم تص++++++نيف المطلوب+ات الم+الية ،عند اإلثبات األولي ،كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس++++++ارة ،أو
التزامات مالية اخرى بالتكلفة المس++++تھلكة .يتم إثبات جميع المطلوبات المالية في البداية بالقيمة العادلة بعد خص++++م تكاليف
المعامالت المتعلقة بھا مباش++++رة .تتض++++من الالتزامات المالية الخاص++++ة بالش++++ركة الدائنون التجاريون واألرص++++دة الدائنة
األخرى والقروض.
قياس القيمة العادلة للمطلوبات المالية
يتم قياس االلتزامات المالية للش++ركة بالتكلفة المطفأة بافتراض أن المطلوبات يتم تبادلھا في معاملة منظمة بين المش++اركين
في السوق لتحويل المطلوبات في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية.
لم تقم الش++++ركة باإلفص++++اح عن القيمة العادلة لألدوات المالية مثل الدائنون التجاريون واألرص++++دة الدائنة األخرى ،التي
قيمتھا الدفترية تقارب القيمة العادلة بشكل كبير بسبب االستحقاق قصير األجل لھذه األدوات..
القياس الالحق للمطلوبات المالية
يعتمد قياس االلتزامات المالية على تصنيفھا كما ھو موضح أدناه:
• التزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تتض+من األص+ول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة األصول المالية المقتناة ألغراض المتاجرة واألصول
المالية المالية المصنفة عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن األصول المقتناة ألغراض المتاجرة في قائمة الدخل الشامل.
يتم تص++نيف األص++ول المالية عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس++ارة ،فقط إذا تم اس++تيفاء ش++روط
معيار المحاس+++++بة الدولي رقم  .39ھذا ولم تقم الش+++++ركة بتص++++++نيف أي مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة.
• التزامات مالية أخرى بالتكلفة المستھلكة
بعد اإلثبات األولي ،يتم قياس القروض الحقا ً ،بالتكلفة المطفأة باس+++++تخدام طريقة س+++++عر العمولة الفعال .يتم إثبات األرباح
والخس++ائر في قائمة الدخل الش++امل عندما يتم التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملية اإلطفاء بطريقة معدل
العمولة الفعال.
تحتس+ب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خص+م أو عالوة على االس+تحواذ والرس+وم أو التكاليف التي تشكل جزءاً ال
يتجزأ من سعر العمولة الفعال.
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إلغاء اإلعتراف بااللتزامات المالية
عند اس+++++تبدال االلتزامات المالية الحالية بأخرى وبش+++++روط مختلفة تماماً ،أو بتعديل ش+++++روط المطلوبات الحالية ،فإنه يتم
اعتب+ار ھ+ذا التب+دي+ل أو التع+دي+ل كتوقف عن إثبات المطلوبات األص++++++لية وإثبات لمطلوبات جديدة .يدرج الفرق بين القيمة
الدفترية المعنية في قائمة الدخل الشامل
عقارات ومعدات
تظھر لعقارات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة.
يتم االس++تھالك لتخفيض تكلفة األص++ول ناقص+++ا قيمتھا المتبقة على مدى حياتھا اإلنتاجية باس++تخدام طريقة القس+++ط الثابت،
ويتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر والقيم المتبقية وطريقة االستھالك في نھاية كل فترة مالية.
يتم تطبيق االستھالك على العقارات ومعدات ،كما يلي:
سنوات
33
10

مباني
تحسينات على المباني
معدات وأدوات طبية
مصاعد ومعدات اتصال
أثاث ومفروشات وأدوات مكتبية
معدات حاسب آلي
نقل

6
7 -6
7 -6
3
4

اليتم اس++تھالك األراض++ي والمش++روعات تحت التنفيذ ،ويتم إلغاء االعتراف ببند عقارات ومعدات عند اس++تبعادھا أو عند
عدم وجود منافع اقتص+ادية متوقعة من االس+تخدام المس+تمر لألص+ل ،إن المكاس+ب أو الخسائر الناتجة من استبعاد أو إلغاء
االعتراف بالعقارات والمعدات يتم قياس+++ھا بالفرق بين ص+++افي متحص+++الت البيع والقيمة الدفترية لألص+++ل ويتم االعتراف
بھا في الدخل الشامل.
األصول غير الملموسة
إن األص++ول غير الملموس++ة التي تكون اعمارھا اإلنتاجية محددة والتي تم االس++تحواذ عليھا بش++كل منفص++ل تظھر بالتكلفة
ناقص++++ا اإلطفاء المتراكم وخس++++ائر االنخفاض المتراكمة ،ويتم االعتراف باإلطفاء على أس++++اس القس++++ط الثابت على مدى
العمر االنت+اجي المق+در ،ويتم إع+ادة تق+دير العمر االنت+اجي بنھ+اية الفترة المالية ،مع المحاس++++++بة عن تأثير أية تغييرات في
التقديرات على أس+اس مس+تقبلي ،أما األصول غير الملموسة التي تكون أعمارھا اإلنتاجية غير محددة والتي تم االستحواذ
عليھا بشكل منفصل فتظھر بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض المتراكمة.
وتقدر الشركة االعمار اإلنتاجية لألصول غير الملموسة كما يلي :
سنوات
3
3

برامج حاسب آلي
تراخيص طبية
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يتم إلغاء االعتراف باألص+++++ول غير الملموس+++++ة عند اس+++++تبعادھا أو عندما يكون من المتوقع عدم وجود منافع اقتص+++++ادية
مس++تقبلية من اس++تخدامھا أو اس++تبعادھا .إن المكاس++ب أو الخس++ائر الناتجة من إلغاء االعتراف باألص++ول غير الملموس++ة يتم
قياس++++ھا بالفرق بين ص++++افي عوائد االس++++تبعاد و القيمة الدفترية لألص++++ل ويتم االعتراف بھا في الدخل الش++++امل عند إلغاء
االعتراف باألصل.
انخفاض قيمة األصول الملموسة و غير الملموسة
تقوم الش+ركة في نھاية كل فترة مالية بمراجعة القيم الدفترية ألص+ولھا الملموسة وغير الملموسة لتحديد فيما إذا كان ھناك
أية مؤش+++رات على أن تلك األص+++ول قد انخفض+++ت قيمتھا الدفترية .في حالة وجود مثل تلك المؤش++++رات ،يتم تقدير القيمة
القابلة لالس++ترداد لتحديد خس++ائر االنخفاض في القيمة )إن وجدت( .في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لالس++ترداد
ألص+++ل محدد ،تقوم الش+++ركة بتقدير القيمة القابلة لالس+++ترداد وحدة توليد للنقد التي ينتمي إليھا األص+++ل عندما يمكن تحديد
أس+س معقولة للتوزيع .يتم توزيع األص+ول العامة للش+ركة إلى وحدة توليد النقد بشكل إنفرادي أو يتم توزيعھا على أصغر
مجموعة من وحدة توليد النقد التي يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لھا.
تتمثل القيمة القابلة لالس++++ترداد في القيمة العادلة ناقص++++ا ً تكلفة االس++++تبعاد أو القيمة المدرجة أيھما أعلى .وعند تقييم القيمة
المدرجة ،يتم خص+++م التدفقات النقدية المس+++تقبلية المتوقعة إلى قيمتھا الحالية باس+++تخدام معدل خص+++م مناس+++ب والذي يعكس
تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطرالمتعلقة التي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لھا.
إذا ك+ان من المتوقع أن تق+ل القيمة القابلة الس++++++ترداد األص++++++ل )أو وحدة توليد النقد( عن قيمته الدفترية ،يتم تخفيض قيمة
األصل الدفترية )أو وحدة توليد النقد( لقيمتھا القابلة لالسترداد .يتم االعتراف فوراً بخسارة االنخفاض في الدخل الشامل.
إذا تم الحقا ً عكس خس+++++ارة االنخفاض ،يتم حينھا زيادة القيمة الدفترية لألص+++++ل )وحدة توليد للنقد(  ،بحيث أن الزيادة في
القيمة ال تتعدى قيمته الدفترية فيما لو لم يكن ھناك انخفاض في قيمة األص++ل )وحدة توليد للنقد( في الس++نوات الس++ابقة .يتم
االعتراف بعكس خسارة االنخفاض كإيراد فوراً في الدخل الشامل.
المخزون
يتم قياس المخزون بالتكلفة أو ص+افي القيمة القابلة للتحقق أيھما أقل .يتم تحديد التكلفة باس+تخدام طريقة المتوس+ط المرجح،
باس++تثناء األدوية حيث يتم تحديد التكلفة باس++تخدام طريقة الوارد أوال ص++ادر أوال .يمثل ص++افي القيمة القابلة للتحقق س++عر
البيع المقدر للمخزون مطروحا ً منه التكاليف الالزمة إلتمام عملية البيع.
النقد ومافي حكمه
ألغراض قائمة التدفقات النقدية ،فإن النقد ومافي حكمه يتض+من النقد في الص++ندوق والودائع لدى البنوك التي لديھا فترات
استحقاق من  90يوم أو أقل من تاريخ االقتناء ومتاحة ليتم استخدامھا من قبل الشركة ،مالم يذكر خالف ذلك.
المدينون
إن المدينين ھي عبارة عن أص++ول مالية غير مش++تقة لھا دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتكون غير مدرجة في س++وق نش++ط،
ويتم قياس المدينين بما فيھا المدينون التجاريون والذمم المدينة األخرى بالتكلفة المطفأة باس++++++تخدام طريقة معدل العمولة
الفعال ناقصا أية خسارة انخفاض أو اعتراضات طبية متوقعة والتي يتم االعتراف بھا في الدخل الشامل.
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االعتراضات الطبية المتوقعة
تس++جل المطالبات مقابل الخدمات الطبية كجزء من حس++ابات المدينون التجاريون .يتم إثبات االعترض++ات الطبية المتوقعة
عندما يكون ھناك دليل موض++وعي على أن الش++ركة لن تكون قادرة على تحص++يل جميع المبالغ المس++تحقة وفقا للش +روط
األص+++لية للمدينين التجاريين .يتم التعامل مع ھذه االعتراض+++ات على أنھا انخفاض في المدينون التجاريون وتحمل على
قائمة الدخل الشامل خصما من االيرادات.
المخصصات
يتم قيد المخص+++ص+++ات عند وجود إلتزام قانوني أو اس+++تداللي على الش+++ركة ناتج عن حدث س+++ابق ،ومن المحتمل أن تقوم
الشركة بتسوية اإللتزام مع إمكانية عمل تقدير موثوق لذلك اإللتزام.
يتم قياس المخص++ص++ات على أس++اس النفقات المقدرة المطلوبة لتس++وية االلتزام الحالي ،اس++تنادا إلى األدلة األكثر موثوقية
المتاحة بتاريخ التقرير ،بما في ذلك المخاطر والش+++++كوك المرتبطة بھذا االلتزام .وعندما يكون ھناك عددا من االلتزامات
المتماثلة ،يتم تحديد احتمالية أن يكون التدفق الخارج مطلوبا للتس++وية من خالل النظر في فئة االلتزامات ككل .يتم خص++م
المخصصات إلى قيمھا الحالية ،حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوھرية.
مكافآت الموظفين
التزام تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
يتم قياس التزام تعويض+++ات نھاية الخدمة باس+++تخدام طريقة تكلفة الوحدة المتوقعة مع إجراء تقييم اكتواري بنھاية كل فترة
مالية س+++نوية ،ويتم إثبات إعادة القياس التي تش+++مل المكاس+++ب والخس+++ائر االكتوارية على رص+++يد التزام تعويض+++ات نھاية
الخدمة للموظفين في قائمة المركز المالي في حين يتم إدراج أثر ھذه المكاسب والخسائر مباشرة ضمن بند الدخل الشامل
اآلخر )والذي يعتبر جزء من األرباح المبقاة( للفترة التي تم تكبدھا فيھا ،وال يتم إعادة إدراجھا ضمن الربح أو الخسارة.
يتم إدراج تكلفة الخدمة التي تم تقديمھا س+ابقا ض+من الدخل الشامل في فترة تعديل الخطة ،ويتم احتساب القيمة الزمنية من
خالل تطبيق معدل خص++++م في بداية الفترة على ص++++افي االلتزام أو األص++++ل الخاص بالمنفعة المحددة ،وتص++++نف تكاليف
المنافع المحددة وفقا لما يلي:
• تكلفة الخدمة )وتش++++مل تكلفة الخدمات الحالية وتكلفة الخدمات الس++++ابقة والمكاس++++ب والخس++++ائر الناتجة عن تقليص++++ھا
وتسديدھا(.
• مصاريف القيمة الزمنية
• إعادة القياس اإلكتواري
تدرج الشركة أول عنصرين لتكاليف المنفعة المحددة ضمن الربح أو الخسارة في بندي "المصاريف العمومية واإلدارية"
و "تكلفة المبيعات".
مزايا الموظفين قصيرة األجل
يتم االعتراف باإللتزام عن المزايا المس++تحقة للموظفين بالنس++بة لألجور والرواتب ،واإلجازة الس++نوية واإلجازة المرض++ية
في الفترة التي يتم فيھا تقديم الخدمة المتعلقة بھا مقابل المبلغ غير المخصوم للمزايا المتوقع أن يتم دفعھا لتلك الخدمة.
تق+اس اإللتزامات المعترف بھا والمتعلقة بمزايا الموظفين قص++++++يرة األجل بالمبلغ غير المخص++++++وم والمتوقع أن يتم دفعه
مقابل الخدمة المقدمة.

21

الشركة الوطنية للرعاية الطبية
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر 2017م
)المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

الزكاة
يتم احتس+++اب الزكاة وتكوين مخص+++ص الزكاة للش+++ركة وفقا لتعليمات الھيئة العامة الزكاة والدخل الس+++عودية ويتم تحميلھا
على الربح أو الخس+++ارة ،ويتم احتس+++ابھا باس+++تخدام معدالت الزكاة المطبقة أو التي س+++يتم تطبيقھا بنھاية الفترة المالية .يتم
تكوين مخصص الزكاة في ھذه القوائم المالية على أساس التقدير وسيتم إنھاؤھا بنھاية السنة المالية للشركة.
االحتياطي النظامي
وفقا ً للنظام األس++اس++ي تحول الش++ركة  %10من ص++افي الربح الس++نوي إلى االحتياطي النظامي حتى يص++ل ھذا االحتياطي
إلى  %30من رأس المال .ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح .
االعتراف باإليرادات
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المس++++تلم أو المس++++تحق ض++++من النش++++اط العادي للمنش++++أة .يتم تخفيض اإليرادات
باالعتراضات من العمالء المقدرة والحسومات والخصومات األخرى المماثلة.
مبيعات األدوية
يتم االعتراف باإليرادات من بيع األدوية عندما يتم تس+ليمھا  /توصيلھا  ،وانتقال الملكية ،في الوقت الذي تنطبق فيه جميع
الشروط التالية:
 قيام الشركة بتحويل أھم المخاطر ومنافع ملكية البضاعة إلى المشتري. عندما ال تحتفظ الش+++ركة بعالقة إدارية مس+++تمرة إلى الحد المرتبط عادةً بالملكية وال بالس+++يطرة الفعّالة على البض+++اعةالمباعة.
 إمكانية قياس قيمة اإليراد بصورة موثوقة. يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى الشركة. إمكانية قياس التكاليف التي تُ ِكبﱢدت أو التي سيتم تكبدھا المتعلقة بالمعاملة بصورة موثوقة.تقديم الخدمات
يتم اإلعتراف بإإليرادات من تقديم الخدمات إذا اس+++++توفت جميع الش+++++روط التالية ،ويتم االعتراف باإليراد بالرجوع إلى
مرحلة اكتمال المعاملة في تاريخ قائمة المركز المالي )طريقة نسبة العمل المنجز(:
 إمكانية قياس قيمة اإليراد بصورة موثوقة؛ و يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى الشركة؛ و إمكانية قياس مرحلة االكتمال بتاريخ قائمة المركز المالي بشكل موثوق؛ و إمكانية قياس التكاليف التي تُ ِكبﱢدت أو التي سيتم تكبدھا المتعلقة بالمعاملة بصورة موثوقة.إذا لم يتم اس++++++تيفاء الش++++++روط المذكورة أعاله فيتم االعتراف باإليراد الناتج من تقديم الخدمات فقط إلى حد المص++++++اريف
المتحققة التي يمكن استردادھا.
اإليرادات غير المفوترة
تتكون اإليرادات غير المفوترة من إجمالي المبالغ المستحقة عن العالج المقدم للمرضى ولم يقدم بھا فواتير لھم.
تكاليف التمويل
تتم رس+ملة تكاليف التمويل المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤھل ،يتطلب إنشاؤه أو إنتاجه وقتا ً طويالً كي
يكون جاھزاً للغرض الذي أنش+++ئ من أجله أو بيعه ،كجزء من تكلفة ذلك األص+++ل المعني .يتم تحميل كافة تكاليف التمويل
األخرى على قائمة الدخل الشامل في الفترة التي تتكبد فيھا.
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العمالت األجنبية
يتم االعتراف ب+المع+امالت التي تتم بعمالت غير العمل+ة الوظيفية للمنش++++++أة وھي الريال الس++++++عودي )أي بعمالت أجنبية(
حس+ب أس+عار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت .في نھاية كل فترة مالية يتم إعادة تحويل البنود النقدية المصنفة بعمالت
أجنبية اس++تنادا على أس++عار الص++رف الس++ائدة بذلك التاريخ .أما البنود غير النقدية التي تقاس وفقا ً للتكلفة التاريخية بعمالت
أجنبية فال يعاد تحويلھا ،يتم االعتراف بالفروقات الناتجة عن ص++رف البنود النقدية في الدخل الش++امل في الفترة التي تنش++أ
فيھا.
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 -8األثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالى
التسويات على حقوق الملكية كما في 2016/01/01م )تاريخ التحول الى المعايير الدولية للتقرير المالى(
وفق معايير
المحاسبة
السعودية

إيض
اح
األصول
األصول غير المتداولة
عقارات ومعدات  ،صافي
مشروعات تحت التنفيذ
أصول غير ملموسة  ،صافي
مجموع األصول غير المتداولة
األصول المتداولة
مخزون ،صافي
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخر،
صافي
دفعات مقدما ً وأرصدة مدينة أخرى
إيرادات غير مفوترة

1، 8
1، 8

2،8
2،8
2،8

نقد وما في حكمه
مجموع األصول المتداولة

حقوق المساھمين وااللتزامات
حقوق المساھمين
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
مجموع حقوق المساھمين
االلتزامات غير المتداولة
قروض طويلة األجل
التزام تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
مجموع االلتزامات غير المتداولة
االلتزامات المتداولة
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
مستحقات اخرى
مخصص الزكاة الشرعية
مجموع االلتزامات المتداولة
مجموع االلتزامات
مجموع حقوق المساھمين وااللتزامات

األثر المالى
للتحول

650,539,287
3,590,301
2,221,362
656,350,950

3,590,301
)(3,590,301
-

654,129,588
2,221,362
656,350,950

72,124,751

33,923,548

72,124,751

558,368,494
14,342,663
19,580,885
92,585,551
757,002,344
1,413,353,2
94

مجموع األصول

وفق المعايير
الدولية للتقرير
المالى

)14,342,66
(3
)19,580,88
(5
-

592,292,042
92,585,551
757,002,344
1,413,353,2
94

448,500,000
181,090,848
267,841,783
897,432,631

)(5,945,375
)(5,945,375

448,500,000
181,090,848
261,896,408
891,487,256

4،8

218,843,485
67,402,976
286,246,461

5,945,375
5,945,375

218,843,485
73,348,351
292,191,836

5،8
5،8

175,601,865
42,543,257

42,543,257
)42,543,25
(7
5,945,375

218,145,122
-

3،8

11,529,080
229,674,202
515,920,663
1,413,353,2
94
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-

11,529,080
229,674,202
521,866,038
1,413,353,2
94

الشركة الوطنية للرعاية الطبية
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر 2017م
)المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

التسويات على حقوق الملكية كما في 2016/12/31م

وفق معايير
المحاسبة
السعودية

إيضاح
األصول
األصول غير المتداولة
عقارات ومعدات  ،صافي
مشروعات تحت التنفيذ
أصول غير ملموسة  ،صافي
مجموع األصول غير المتداولة
األصول المتداولة
مخزون  ،صافي
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى،
صافي

1، 8
1،8

2،8

دفعات مقدما ً وأرصدة مدينة أخرى

2،8

إيرادات غير مفوترة
نقد وما في حكمه
مجموع األصول المتداولة

2،8

مجموع األصول
حقوق المساھمين وااللتزامات
حقوق المساھمين
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
مجموع حقوق المساھمين
االلتزامات غير المتداولة
قروض طويلة األجل
التزام تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
مجموع االلتزامات غير المتداولة
االلتزامات المتداولة
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
اقساط متداولة من قروض طويلة األجل
مستحقات اخرى
مخصص الزكاة الشرعية
مجموع االلتزامات المتداولة
مجموع االلتزامات
مجموع حقوق المساھمين وااللتزامات

3،8

4،8
5،8
5،8

األثر المالى
للتحول

606,608,990
40,799,850

40,799,850
)40,799,85
(0
-

56,911,514

21,492,697

1,715,818
649,124,658

573,971,584
17,984,379
3,508,318
104,025,117
756,400,912
1,405,525,5
70

وفق المعايير
الدولية للتقرير
المالى

)17,984,37
(9
)(3,508,318
-

647,408,840
1,715,818
649,124,658
56,911,514
595,464,281
104,025,117
756,400,912
1,405,525,57
0

448,500,000
186,021,947
276,684,183
911,206,130

)(5,944,118
)(5,944,118

448,500,000
186,021,947
270,740,065
905,262,012

194,719,493
73,140,123
267,859,616

5,944,118
5,944,118

194,719,493
79,084,241
273,803,734

135,047,745
24,123,992
50,521,260

50,521,260
)50,521,26
(0
5,944,118

185,569,005
24,123,992
-

16,766,827
226,459,824
494,319,440
1,405,525,5
70
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-

16,766,827
226,459,824
500,263,558
1,405,525,57
0

الشركة الوطنية للرعاية الطبية
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر 2017م
)المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

التسويات على الدخل الشامل للسنة المنتھية في 2016/12/31م
وفق معايير
المحاسبة
السعودية

إيضاح
االيرادات
تكلفة االيرادات

6،8

مجمل الربح
مصروفات بيعة وتسويقية
مصروفات إدارية وعمومية

7،8

مصروفات أخرى
ربح التشغيل
تكاليف تمويل
صافي الربح قبل الزكاة الشرعية
مصروف الزكاة الشرعية
صافي ربح
بنود الدخل الشامل اآلخر:
بنود لن يعاد تصنيفھا الحقا إلى األرباح أو الخسائر:
خسائر اكتوارية من إعادة قياس التزام
تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
الدخل الشامل للسنة

900,653,595
)696,089,86
(3
204,563,732
)(525,352
)125,329,20
(0
)(8,220,730
70,488,450
)(4,410,624
66,077,826
)16,766,827
(
49,310,999

49,310,999
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األثر المالى
للتحول

2,428,342
2,428,342
)(1,465,680
962,662
962,662
962,662

)(2,861,405
)(1,898,743

وفق المعايير
الدولية للتقرير
المالى

900,653,595
)693,661,521
(
206,992,074
)(525,352
)126,794,880
(
)(8,220,730
71,451,112
)(4,410,624
67,040,488
)(16,766,827
50,273,661

)(2,861,405
47,412,256

الشركة الوطنية للرعاية الطبية
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر 2017م
)المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

وفيما يلي ملخص لطبيعة التسويات التي تمت على القوائم المالية كما في 2016/01/01م )تاريخ التحول( وكما في
2016/12/31م .إن المبالغ الخاصة بھذه التسويات توضح األثر التراكمى للفروقات بين المعايير الدولية للتقرير المالى
ومعايير المحاسبة السعودية فى تلك التواريخ:
 1-8التسويات على بنود األصول غير المتداولة

2016/01/01م 2016/12/31م
• إعادة تبويب بند مش++++روعات تحت التنفيذ من بند منفص++++ل بقائمة المركز
الم++الي ليص++++++بح أح++د بنود العق++ارات والمع++دات وفق +ا ً لمتطلب++ات معي++ار
3,590,301
المحاسبة الدولي رقم ).(16
• إلغاء عرض بند مش++++روعات تحت التنفيذ من بند منفص++++ل بقائمة المركز
الم++الي ليص++++++بح أح++د بنود العق++ارات والمع++دات وفق +ا ً لمتطلب++ات معي++ار
)(3,590,301
المحاسبة الدولي رقم ).(16
صافي قيمة التسويات على بنود األصول غير المتداولة
-

40,799,850
)40,799,850
(
-

 2-8التسويات على بنود األصول المتداولة
• إع+ادة تبوي+ب بنود دفع+ات مق+دم+ا ً وأرص++++++دة مدينة أخرى وإيرادات غير
مفوترة من بنود منفص++++لة في قائمة المركز المالي ليص++++بحا من مكونات
بن++د م++دينون تج++اريون وأرص++++++دة م++دين++ة أخرى وفق معي++ار المح++اس++++++ب++ة
رقم ).(1
الدولي
• إلغاء عرض بند دفعات مقدما ً وأرص+++دة مدينة أخرى من بند منفص+++ل في
قائمة المركز المالي ليص+++بح من مكونات بند مدينون تجاريون وأرص+++دة
مدينة أخرى وفق معيار المحاسبة الدولي رقم ).(1
• إلغاء عرض بند إيرادات غير مفوترة من بند منفص++++++ل في قائمة المركز
المالي ليص++++بح من مكونات بند مدينون تجاريون وأرص++++دة مدينة أخرى
وفق معيار المحاسبة الدولي رقم ).(1
صافي قيمة التسويات على بنود األصول المتداولة

33,923,548

21,492,697

)14,342,663
(

)17,984,379
(

)19,580,885
(

)(3,508,318

-

-

 3-8التسويات على بنود حقوق المساھمين
• خص++++++م فرق التقييم االكتواري لتعويض++++++ات نھ+اية الخدمة من األرباح
المبقاة ،وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ).(19
)(5,945,375
)(5,945,375
صافي قيمة التسويات على بنود حقوق المساھمين

)(5,944,118
)(5,944,118

 4-8التسويات على بنود االلتزامات غير المتداولة
• إثب++ات فرق التقييم االكتواري لتعويض++++++++ات نھ++اي++ة الخ++دم++ة ،وفق++ا
لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ).(19
صافي قيمة التسويات على بنود االلتزامات غير المتداولة

27

5,945,375
5,945,375

5,944,118
5,944,118

الشركة الوطنية للرعاية الطبية
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر 2017م
)المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 5-8التسويات على بنود االلتزامات المتداولة
2016/01/01م 2016/12/31م
• إعادة تبويب بند مستحقات أخرى من بند منفصل في قائمة المركز المالي
ليص+بح ض+من بنود دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى وفقا لمتطلبات
لمعيار المحاسبة الدولي رقم ).(1
• إلغاء عرض المس+++++تحقات األخرى من بند مس+++++تقل بقائمة المركز المالي
ليص++++++بح أح+د بنود الدائنون التجاريون واألرص++++++دة الدائنة األخرى وفقا
لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ).(1
• تحس++ين عرض بند مس+++تحق إلى جھات ذات عالقة من بند مس+++تقل بقائمة
المركز المالي ليص++++++بح أحد بنود الدائنون التجاريون واألرص++++++دة الدائنة
األخرى وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ).(1
صافي قيمة التسويات على بنود االلتزامات المتداولة

50,521,260 42,543,257
)42,543,25
(7

)50,521,26
(0

-

-

 6-8التسويات على تكلفة اإليرادات
• إثبات فروق التقييم االكتواري لتعويضات نھاية اللخدمة
صافي قيمة التسويات على تكلفة اإليرادات

2,428,342
2,428,342

 7-8التسويات على المصروفات اإلدارية والعمومية
• إثبات فروق التقييم االكتواري لتعويضات نھاية اللخدمة
• إدراج مك++اف++أة مجلس اإلدارة كمص++++++روف++ات إداري++ة وعمومي++ة
وليس كتوزيع للربح ،وفق+ا ً لمتطلبات معيار المحاس++++++بة الدولي
رقم .19
صافي قيمة التسويات على المصروفات اإلدارية والعمومية
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434,320

)(1,900,000
)(1,465,680

58,780,660

58,780,660

58,780,660

-

-

-

403,185,030

380,563,466

361,696,350

294,361,589

)(97,880

19,666,116

274,793,353

19,707,271

255,086,082

656,057,939

833,785

)(132,665

-

655,356,819

)(3,317,435

403,142

658,271,112

مبانى

9,492,569

7,108,834

5,266,020

19,259,459

)(702,781

2,589,336

17,372,904

2,575,732

14,797,172

24,525,479

-

)(1,294,401

1,338,142

24,481,738

-

191,997

24,289,741

تحسينات مبانى
مستأجرة

140,733,380

125,025,974

116,145,006

211,299,857

)(20,440,194

34,830,332

196,909,719

33,307,836

163,601,883

327,444,863

-

)(21,210,349

26,719,519

321,935,693

2,472,435

15,127,995

304,335,263

معدات
وأجھزة طبية

13,377,367

13,329,917

11,416,342

18,370,141

)(294,339

1,980,576

16,683,904

2,068,870

14,615,034

29,786,483

-

)(312,300

84,962

30,013,821

845,000

1,176,420

27,992,401

مصاعد
وأجھزة اتصاالت

13,321,753

12,484,123

11,511,318

15,671,903

)(5,558,793

3,288,570

17,942,126

3,137,736

14,804,390

27,183,221

-

)(5,676,719

2,433,691

30,426,249

-

2,300,106

28,126,143

اثاث ومفروشات
ومعدات مكتبية

8,057,022

5,714,052

2,397,252

18,220,857

)(17,725,636

3,758,186

32,188,307

2,946,052

29,242,255

20,618,109

-

)(17,749,779

465,529

37,902,359

-

603,082

37,299,277

أجھزة وبرامج
حاسب آلى

3,591,506

3,601,964

2,360,544

7,165,369

)(1,233,912

1,490,233

6,909,048

1,345,542

5,563,506

9,525,913

-

)(1,231,997

246,898

10,511,012

-

1,356,000

9,155,012

وسائل نقل

3,590,301

40,799,850

82,070,222

-

-

-

-

-

-

82,070,222

)(833,785

-

42,104,157

40,799,850

-

37,209,549

3,590,301

654,129,588

647,408,840

651,643,714

584,349,175

)(46,053,535

67,603,349

562,799,361

65,089,039

497,710,322

1,235,992,889

-

)(47,608,210

73,392,898

1,210,208,201

-

58,368,291

مجموع

1,151,839,910

التنفيذ

مشروعات تحت
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لدى الشركة أراضي ومباني بلغ صافي قيمتھا الدفترية كما في  31ديسمبر 2017م نحو  279مليون ﷼ سعودي ) 290 :2016مليون ﷼ سعودي( مرھونه لصالح وزارة المالية مقابل
القرض الممنوح للشركة )إيضاح . (15

فى 1يناير 2016م

فى  31ديسمبر 2016م

في  31ديسمبر 2017م

صافي القيمة الدفترية

في  31ديسمبر 2017م

متعلق باالستبعادات

محمل على السنة

فى  31ديسمبر 2016م

-

محمل على السنة

فى  1يناير 2016م

-

مجمع االستھالك

في  31ديسمبر 2017م

58,780,660

تحويالت

استبعادات

-

58,780,660

-

-

58,780,660

-

أضافات

فى  31ديسمبر 2016م

تحويالت

إضافات

فى  1يناير 2016م

التكلفة

أراضى

-9عقارات ومعدات ،صافي

)المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر 2017م

)شركة مساھمة سعودية(

الشركة الوطنية للرعاية الطبية

الشركة الوطنية للرعاية الطبية
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر 2017م
)المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

تم تسجيل االستھالك المحمل على السنة على النحو التالى:
للسنة المنتھية في
 31ديسمبر 2017م

تكلفة اإليرادات
مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح (19

48,094,035
19,509,314
67,603,349

 -10أصول غير ملموسة  ،صافي
التكلفة
التكلفة فى  1يناير
إضافات محمل على السنة
التكلفة في  31ديسمبر
اإلطفاء المتراكم
اإلطفاء المتراكم فى  1يناير
إطفاء محمل على السنة
اإلطفاء المتراكم في  31ديسمبر
صافي القيمة الدفترية

 -11مخزون  ،صافي
أدوية وعقاقير
مستلزمات طبية
مواد استھالكية ونظافة
المجموع
مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة

كما في
 31ديسمبر
2017م

27,197,729
30,853,709
1,512,925
59,564,363
)(1,102,711
58,461,652

للسنة المنتھية في
 31ديسمبر 2016م

47,448,653
17,640,386
65,089,039

للسنة المنتھية في
 31ديسمبر 2017م

للسنة المنتھية في
 31ديسمبر 2016م

4,308,226
192,499
4,500,725

4,260,710
47,516
4,308,226

)(2,592,408
)(807,168
)(3,399,576
1,101,149

)(2,039,348
)(553,060
)(2,592,408
1,715,818

كما في
 31ديسمبر
2016م

36,973,275
19,514,772
1,526,178
58,014,225
)(1,102,711
56,911,514

كما في
 1يناير 2016م

49,930,018
21,305,576
1,703,503
72,939,097
)(814,346
72,124,751

إن حركة مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة كما يلي
للسنة المنتھية في
 31ديسمبر 2017م

الرصيد كما في  1يناير
المكون خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر

1,102,711
1,102,711
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للسنة المنتھية في
 31ديسمبر 2016م

814,346
288,365
1,102,711

الشركة الوطنية للرعاية الطبية
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر 2017م
)المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 .12مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى ،صافي
كما في
 31ديسمبر
2017م

كما في
 31ديسمبر 2016م

كما في
 1يناير 2016م

414,293,734
مدينون تجاريون )أ(
مس+++++تحق من جھات ذات عالقة )أ( )إيض+++++اح 279,745,086
(14
إيرادات غير مفوترة )أ(
694,038,820
يخصم:
مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا )ب( )(47,418,490
)(65,564,458
اعتراضات طبية متوقعة )ج(
581,055,872
صافي المدينون التجاريون

418,170,517
255,008,212

345,106,543
240,934,008

3,508,318
676,687,047

19,580,885
605,621,436

)(33,351,759
)(65,855,386
577,479,902

)(12,193,700
)(15,478,357
577,949,379

3,937,474
8,832,279
694,765
2,057,892
596,578,282

3,343,332
12,429,864
1,250,464
960,719
595,464,281

4,045,039
7,393,313
1,204,374
1,699,937
592,292,042

دفعات مقدما ً لموردين
تأمين خطابات ضمان
مصروفات مدفوعة مقدما ً
أخرى

)أ( إن أرصدة المدينين التجاريين ومستحق من جھات ذات عالقة وإيرادات غير مفوترة ال تحمل فائدة.
يشمل إجمالي رصيد المدينين التجاريين ومستحق من جھات ذات عالقة وإيرادات غير مفوترة على مبالغ قدرھا
 521,505,698﷼ سعودي كما في  31ديسمبر 2017م ) 31ديسمبر 2016م 483,928,567 :﷼ سعودي
 1يناير 2016م  452,152,877:﷼ سعودي( مستحقة من مؤسسات حكومية و شبه حكومية ،وتمثل كما في 31ديسمبر 2017م نسبة  %75تقريبا من إجمالي الذمم المدينة ) 31ديسمبر 2016م 1 - %72 :يناير 2016م :
.(%75
حصّ لت الشركة كما في  30يناير 2018م مبلغ  210,332,816﷼ سعودي من أحد كبار العمالء نظير مطالبات
طبية.
تم ترسية مناقصة على الشركة من وزارة الحرس الوطني بتاريخ  25يونيو 2017م خاصة بتوفير خدمة التنويم
لمرضى اإلقامة الطويلة الذين يحتاجون لرعاية طبية بسيطة "حسب الطلب" لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض
التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني .إن المناقصة بقيمة  255.9مليون ﷼ سعودي تم توقيع العقد الخاص
بھا بتاريخ
 12يونيو 2017م وتستمر لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  11أبريل 2017م.
بتاريخ 2016/06/27م وقعت الشركة عقد تقديم خدمات طبية مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية متضمنا قائمة
أسعار محدثة على أن يسري العقد بتاريخ 2016/03/01م ولمدة سنة ،وبتاريخ 2017/04/06م مددت الشركة العقد
ليكون تاريخ نھايته 2017/12/31م .بتاريخ  17يناير 2018م حصلت الشركة على الموافقة المبدئية لتجديد العقد
لمدة ثالث سنوات اعتباراً من 2018/01/01م ،إن قيمة التعامالت المتوقعة تقارب  300مليون ﷼ سنويا ً.

قامت الشركة في شھر ديسمبر 2016م بتوقيع إتفاقيات تسوية ومخالصات نھائية مع إثنين من كبار العمالء على كامل
مستحقات الشركة حتى نھاية العام 2016م ،بمبلغ وقدره  20.22مليون ﷼ تم تحميلھا على الربع الرابع من العام
المالي 2016م.
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الشركة الوطنية للرعاية الطبية
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر 2017م
)المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

تم تدعيم اإلعتراضات الطبية المتوقعة ألحد كبار العمالء وشركات التأمين للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2017م
بنحو  30.5مليون ﷼ ) 64.3 :2016مليون ﷼(.
)ب(حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا كما يلي:

الرصيد في بداية السنة
مكون )إيضاح (19
مستخدم
محول من إيرادات غير مفوترة
الرصيد في نھاية السنة

للسنة المنتھية في
 31ديسمبر
2017م

للسنة المنتھية في
31
ديسمبر2016م

33,351,759
17,360,461
)(3,293,730
47,418,490

12,193,700
21,285,949
)(1,559,205
1,431,315
33,351,759

للسنة المنتھية في
 31ديسمبر
2017م

للسنة المنتھية في
31
ديسمبر2016م

65,855,386
30,538,999
)(30,829,927
65,564,458

15,478,357
64,347,884
)(13,970,855
65,855,386

)ج( حركة اعتراضات طبية متوقعة كما يلي:

الرصيد في بداية السنة
مكون
مستخدم
الرصيد في نھاية السنة

)ح( ال تتضمن الفئات األخرى من المدينين واألرصدة المدينة األخرى أية أصول يوجد انخفاض دائم في قيمتھا .إن
الحد األقصى للتعرض لخطر االئتمان كما في تاريخ القوائم المالية ھو القيمة العادلة لكل فئة من فئات أرصدة المدينين
المشار إليھا أعاله ،كما ال تحتفظ الشركة بأية رھونات كضمان ألرصدة المدينين واألرصدة المدينة األخرى.
 -13نقد وما في حكمه
نقد بالصندوق
حسابات جارية لدى البنوك

كما في
 31ديسمبر
2017م

كما في
 31ديسمبر
2016م

كما في
 1يناير 2016م

422,286
116,928,522
117,350,808

600,741
103,424,376
104,025,117

562.883
92.022.668
92.585.551
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مزايا أفراد اإلدارة العليا:
مزايا قصيرة األجل
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مزايا ما بعد التوظيف

مستحق إلى جھات ذات عالقة
الشركة العربية لإلمدادات الطبية
شركة دراجر العربية المحدودة

مستحق من جھة ذات عالقة
المؤسسة العامة للتأمينات
اإلجتماعية )إيضاح (12

العالقة
مملوكة لمساھم
مملوكة لمساھم

مساھم

العالقة

طبيعة المعامالت
مشتريات
مشتريات

خدمات طبية

طبيعة المعامالت
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المحمل على الدخل الشامل في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2016م
2017م
10,265,067
6,143,734
1,900,000
1,900,000
1,202,432
377,348
13,367,499
8,421,082

المعامالت للسنة المنتھية في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2016م
2017م
130,878
26,917
146,499
1,222,079
277,377
1,248,996

306,854,180

324,827,901

المعامالت للسنة المنتھية في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2016م
2017م

2,169,447
2,169,447

 31ديسمبر
2017م

1,125,360
1,125,360

 31ديسمبر
2017م

279,745,086

 31ديسمبر
2017م

2,369,683
2,369,683

 1يناير 2016م

 1يناير 2016م
79,338
40,550
119,888

240,934,008

 1يناير 2016م

الرصيد كما في
 31ديسمبر
2016م
2,704,198
2,704,198

الرصيد كما في
 31ديسمبر
2016م
17,308
142,694
160,002

255,008,212

الرصيد كما في
 31ديسمبر
2016م

 .14الجھات ذات العالقة
تتمثل الجھات ذات العالقة في المساھمين الرئيسيين ،أعضاء مجلس اإلدارة ،موظفي اإلدارة العليا للشركة والشركات المملوكة المتأثرة بشكل جوھري بتلك الجھات .تمت الموافقة على شروط
ھذه المعامالت من قبل إدارة الشركة .فيما يلي أھم المعامالت مع الجھات ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنھا:

)المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر 2017م

)شركة مساھمة سعودية(

الشركة الوطنية للرعاية الطبية

الشركة الوطنية للرعاية الطبية
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر 2017م
)المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 -15القروض
إجمالي التزام القروض
يخصم :
تكاليف تمويل مستقبلية غير مطفأة
القيمة الحالية اللتزام القروض

كما في
 31ديسمبر
2017م

كما في
31
ديسمبر2016م

كما في
 1يناير 2016م

204,129,537

232,668,245

237,258,690

)(9,410,045
194,719,492

)(13,824,760
218,843,485

)(18,415,205
218,843,485

يقسم إلى :
24,123,992
24,123,992
الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
218,843,485
194,719,493
الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل 170,595,500
218,843,485
218,843,485
194,719,492
القيمة الحالية اللتزام القروض
بتاريخ  10ديسمبر 2012م تم توقيع عقد قرض مع وزارة المالية لتمويل إنشاء مستشفى بمبلغ  154.112.000﷼
سعودي وتم استالم الدفعة األولى والبالغة  66.572.100﷼ سعودي بتاريخ  28أبريل 2013م والدفعة الثانية والبالغة
 11.180.900﷼ سعودي بتاريخ  13يناير 2014م والدفعة الثالثة والبالغة  41.090.485﷼ سعودي بتاريخ 4
نوفمبر 2014م .يتم السداد على  20قسط سنوي متساوى ويستحق سداد أول قسط بعد مضي خمس سنوات من تاريخ
العقد .ھذا القرض مضمون برھن عقاري) .إيضاح .(9
بتاريخ  5نوفمبر 2015م حصلت الشركة على عقد مرابحة بمبلغ  100مليون ﷼ سعودي من بنك الرياض وذلك
لغرض توسعة وتجديد وترميم وتجھيز المبنى الشمالي للمستشفى الوطني .ويتضمن فترة سماح لسنة واحدة بضمان
سند ألمر ،يتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات .إن الفائدة المحملة على القرض طبقا للعقد
سايبور زائدا .%1.5
بتاريخ  25ديسمبر 2016م اتفقت الشركة مع بنك الرياض على منحھا حد تمويل تورق بمبلغ  50مليون ﷼ سعودي
على أن يستخدم الحد على شكل شرائح بحد أقصى  360يوم لكل شريحة .تم توقيع العقد من جانب الشركة بتاريخ 9
فبراير 2017م ،ھذا واستخدمت الشركة بتاريخ  23فبراير 2017م مبلغ  30مليون ﷼ سعودي من حد التورق
المذكور وقد سددت الشركة القيمة المستخدمة بالكامل خالل عام 2017م.

 -16التزام تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
الرصيد في  1يناير
تكلفة الخدمة وتكلفة معامل الخصم
المدفوع خالل السنة
خسائر اكتوارية من إعادة قياس التزام تعويضات نھاية الخدمة
الرصيد في  31ديسمبر
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للسنة المنتھية في
 31ديسمبر
2017م

للسنة المنتھية في
 31ديسمبر
2016م

79,084,241
16,405,254
)(18,867,865
4,933,775
81,555,405

73,348,351
15,632,000
)(12,757,515
2,861,405
79,084,241

الشركة الوطنية للرعاية الطبية
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر 2017م
)المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

إن االفتراضات االكتوارية الرئيسية المستخدمة الحتساب القيمة الحالية اللتزام تعويضات نھاية الخدمة للموظفين كما
يلي:
كما في
 31ديسمبر
2017م

%3.60
%4.24
%12.10

معامل الخصم
النمو المتوقع للراتب
النمو المتوقع للمنافع المدفوعة

كما في
31
ديسمبر2016م

%3.85
%4.27
%12.10

فيما يلي تحليل الحساسية على رصيد التزام تعويضات نھاية الخدمة لالفتراضات الرئيسية كما في تاريخ المركز المالي
مع اإلبقاء على اإلفتراضات االخرى:

الزيادة )/النقص(

معامل الخصم
النمو المتوقع للراتب
النمو المتوقع للمنافع المدفوعة

 -17دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
دائنون تجاريون
مستحقات موظفين
أجازات وتذاكر سفر مستحقة
مصروفات مستحقة
مخصص قضايا
أخرى

%1
)( % 1
%1
)( % 1
%10
)(%10

الرصيد المحتمل
كما في
 31ديسمبر
2017م

78,396,739
84,923,305
85,268,376
78,061,257
80,057,322
83,237,455

الرصيد المحتمل
كما في
31
ديسمبر2016م

76,046,752
82,233,380
82,657,251
75,677,717
71,988,159
86,389,251

كما في
 31ديسمبر
2017م

كما في
31
ديسمبر2016م

كما في
 1يناير 2016م

89,568,510
20,183,693
19,806,784
11,921,659
2,639,307
144,119,953

135,047,745
11,613,093
20,137,517
14,708,554
1,760,000
2,302,096
185,569,005

175,601,865
11,059,904
18,318,182
11,781,723
1,383,448
218,145,122

 18مخصص الزكاة الشرعية
أ( ملخص ألھم بنود وعاء الزكاة
حقوق المساھمين
صافي الدخل المعدل
إضافات
حسميات
وعاء الزكاة الشرعية

كما في
 31ديسمبر
2017م

كما في
 31ديسمبر2016م

كما في
 1يناير 2016م

905,262,012
115,880,556
329,388,127
)(585,887,696
764,642,999

861.895.131
94.549.676
289.307.917
)(575.079.647
670.673.077

837.131.816
163.885.796
185.014.045
)(725.868.450
460.163.207
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الشركة الوطنية للرعاية الطبية
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر 2017م
)المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
للسنة المنتھية في
 31ديسمبر
2017م

للسنة المنتھية في
 31ديسمبر
2016م

للسنة المنتھية في
31
ديسمبر2017م

للسنة المنتھية في
 31ديسمبر
2016م

40,848,028
19,509,314
17,360,461
5,407,124
5,244,318
3,294,872
1,900,000
1,856,047
1,018,648
622,349
409,764
294,034
7,283,217
105,048,176

49,420,578
17,640,386
21,285,949
2,970,828
3,682,698
3,359,138
1,900,000
2,617,011
1,175,760
982,165
1,026,000
476,723
15,080,780
5,176,864
126,794,880

للسنة المنتھية في
31
ديسمبر2017م

للسنة المنتھية في
 31ديسمبر
2016م

3,770,048
3,116,259
2,186,704
1,121,129
775,809
238,821
2,597,499
13,806,269

2.607.909
1.516.697
1,350,000
1,488,383
1,617,049
734,792
988,905
140,000
)(18,664,465
)(8,220,730

ب( حركة مخصص الزكاة خالل السنة
11,529,050
16,766,827
الرصيد في  1يناير
16,766,827
المكون خالل السنة
14,836,539
)(11,529,050
)(12,487,292
المدفوع خالل السنة
16,766,827
19,116,074
الرصيد في  31ديسمبر
ج( الموقف الزكوي
قامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوية وسداد المستحق عليھا بموجب اإلقرارات الزكوية عن السنوات المالية حتى
عام 2016م وحصلت على شھادة الزكاة .استلمت الشركة الربوط من مصلحة الزكاة والدخل للسنوات المالية حتى عام
2007م وقامت الشركة بسداد المستحق عليھا بموجب تلك الربوط.

 -19مصروفات إدارية وعمومية
رواتب وأجور ومافي حكمھا
استھالك )إيضاح (9
مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا )إيضاح (12
مصروفات صيانة
استشارات وأتعاب مھنية
قرطاسية
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
خدمات أمن وحراسة
ايجارات
تامين
بدالت ومكأفات حضور أعضاء مجلس اإلدارة واللجان
مصاريف خدمات بنكية
تسوية مع أحد كبار العمالء
أخرى

 -20إيرادات )مصروفات( أخرى ،صافي
إيرادات التدريب ودعم علمي والترفيه
إيراد إيجارات
دعم منتجات غذائية للرضع
غرامات تاخير
خصم كميات
مناقصات
أخرى
مبيعات خردة
اعتراضات طبية
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269,954,104
22,695,139
346,479,522
30,986,976

72,006,014
6,362,565
105,197,315
10,010,926

يتم استبعاد اإليرادات الداخلية بين قطاعات الشركة المختلفة.

 31ديسمبر 2016م
إيرادات من عمالء خارجيين
تكاليف تمويل
صافي الربح
إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات
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374,759,101
33,122,727
549,784,221
52,042,568

113,989,412
37,459,428
164,871,369
15,891,452

69,944,964
4,410,624
)(49,366,198
239,193,143
391,331,636

900,653,595
4,410,624
50,273,661
1,405,525,570
500,263,558

 21التقارير القطاعية
إن القطاعات بالشركة التي يتم التقرير عنھا ھي كما يلي :
• قسم التنويم والعمليات :ھو خاص بالخدمات السريرية وإقامات المرضى طويلة األمد والعمليات.
• قسم العيادات الخارجية :ھو يقدم مجموعة من التخصصات الفرعية كالباطنة وأمراض القلب والصدر.
• األقسام الطبية األخرى :ھي أقسام تقدم خدمات فنية للعالج مثل المختبرات واألشعة.
• الصيدليات :ھي منافذ داخلية لبيع األدوية.
• الخدمات المشتركة ورعاية لتوزيع األدوية ومركز طب العائلة :وھي المركز الرئيس للشركة ووحدة خاصة بشراء األدوية وتوزيعھا وكذلك أحد المراكز الصحية.
الخدمات المشتركة
األقسام
قسم
قسم
ورعاية لتوزيع األدوية
المجموع
ومركز طب العائلة
الصيدليات
الطبية األخرى
العيادات الخارجية
التنويم والعمليات
 31ديسمبر 2017م
855,083,581
16,397,006
101,847,712
392,159,289
77,275,637
إيرادات من عمالء خارجيين 267,403,937
2,398,911
2,398,911
تكاليف تمويل
85,296,444
)(43,449,149
32,597,026
50,908,688
9,942,137
35,297,742
صافي الربح
1,425,135,605
247,957,403
140,456,101
548,296,014
106,862,475
381,563,612
إجمالي األصول
439,510,924
296,406,417
17,538,624
67,047,923
13,288,239
45,229,721
إجمالي االلتزامات

)المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر 2017م

)شركة مساھمة سعودية(
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الشركة الوطنية للرعاية الطبية
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر 2017م
)المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 22ربحية السھم األساسية والمخفضة من صافي ربح السنة
للسنة المنتھية في  31ديسمبر
2016م
2017م
صافي ربح السنة
المتوسط المرجح لعدد األسھم
ربحية السھم األساسية والمخفضة من صافي ربح السنة

85,296,444
44,850,000
1.9

50,273,661
44,850,000
1.12

 23اجتماعات الجمعية العامة للمساھمين ومجلس اإلدارة
أقرت الجمعية العامة للمس+اھمين للش+ركة فى اجتماعھا المنعقد بتاريخ  20إبريل 2017م صرف مكافأة قدرھا 1.8
مليون ﷼ س++عودي ألعض++اء مجلس اإلدارة وكذلك أقرت تعديل النظام األس++اس++ي للش++ركة ليتوائم مع متطلبات نظام
الشركات الجديد.
أوص+ى مجلس إدارة الش+ركة بتاريج  17فبراير 2018م بتوزيع أرباح نقدية على مس+اھمي الشركة عن العام المالي
2017م ،بمبلغ  44,850,000﷼ س++++عودي بواقع  1﷼ س++++عودي لكل س+++++ھم .إن توزيع ھذه األرباح المقترحة
مرھون بموافقة الجمعية العمومية للشركة.
قرر مجلس إدارة الش++++++رك+ة بت+اريخ 2017/08/02م البدء في مناقش++++++ات غير ملزمة مع ش++++++ركة الحمادي للتنمية
واالس++++تثمار )الحمادي( لدراس++++ة إمكانية اندماج الش++++ركتين .ھذا وش++++كل مجلس اإلدارة لجنة داخلية خاص++++ة لمتابعة
االندماج وتم تعيين عدد من المس+++تش+++ارين لتقييم ودراس+++ة األثار المتوقعة لعملية االندماج إذا تمت .أن الدخول في ھذه
المناقش+++++ات والدراس+++++ات ال يعني بالض+++++رورة أن عملية االندماج س+++++وف تتم بين الطرفين .وفي حال تم االتفاق على
االندماج فس++++يخض++++ع ذلك لش++++روط منھا على س++++بيل المثال ال الحص++++ر ،موافقات الجھات الرقابية المعنية في المملكة
العربية السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين.
أقرت الجمعية العامة للمس+++++اھمين للش+++++ركة فى اجتماعھا المنعقد بتاريخ  27إبريل 2016م توص+++++ية مجلس اإلدارة
بتوزيع أرباح بمبلغ  33,367,500﷼ س+++عودي بواقع  0.75﷼ س+++عودي للس++++ھم وقد دفعت خالل الربع الثاني
من عام 2016م.
 24االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية
لدي الش++++ركة إرتباطات رأس++++مالية ناتجة من أعمال توس++++عة وتجديد مس++++تش++++في رعاية الوطني كما فى 31ديس++++مبر
2017م بمبلغ  1.5مليون ﷼ س++عودي ) 31ديس++مبر 2016م 38.6 :مليون ﷼ س++عودي –  1يناير 2016م :
 66مليون ﷼ سعودي(.
لدي الش+++++ركة التزامات محتملة ناتجة من خطابات ض+++++مان ص+++++ادرة لص+++++الح بعض الدائنون التجاريون كما فى31
ديس+مبر 2017م بمبلغ  8,832,279﷼ س+عودي ) 31ديس+مبر 2016م  12,429,864 :﷼ سعودي – 1
يناير 2016م  7,393,313 :﷼ سعودي(.
ال يوجد لدى الشركة التزامات محتملة نتيجة عقود إيجار تشغيلي كما في تاريخ التقرير.
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الشركة الوطنية للرعاية الطبية
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر 2017م
)المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 25األدوات المالية – القيمة العادلة وإدارة المخاطر
أوال  :تصنيف األدوات المالية والقيمة العادلة
)أ(تصنيف األصول وااللتزامات المالية
تصنيف األصول المالية
بالقيمة العادلة
من خالل الربح
أو الخسارة
كما في  31ديسمبر 2017م
مدينون تجاريون
مستحق من جھات ذات عالقة
تأمين خطابات ضمان
نقد وما في حكمه
كما في  31ديسمبر 2016م
مدينون تجاريون
مستحق من جھات ذات عالقة
إيرادات غير مفوترة
تأمين خطابات ضمان
نقد وما في حكمه
كما في  1يناير 2016م
مدينون تجاريون
مستحق من جھات ذات عالقة
إيرادات غير مفوترة
تأمين خطابات ضمان
نقد وما في حكمه

قروض
ومدينون

-

414,293,734
279,745,086
8,832,279
117,350,808

-

418,170,517
255,008,212
3,508,318
12,429,864
104,025,117

-

345,106,543
240,934,008
19,580,885
3,393,313
92,585,551
بالقيمة العادلة
من خالل الربح
أو الخسارة

كما في  31ديسمبر 2017م
القيمة الحالية اللتزام القروض
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
كما في  31ديسمبر 2016م
القيمة الحالية اللتزام القروض
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

-

كما في  1يناير 2016م
القيمة الحالية اللتزام القروض
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

-

-

38

متاحة للبيع

المجموع
414,293,734
279,745,086
8,832,279
117,350,808

-

418,170,517
255,008,212
3,508,318
12,429,864
104,025,117

345,106,543
240,934,008
19,580,885
3,393,313
92,585,551
تصنيف االلتزامات المالية
بالتكلفة
المستھلكة

المجموع

194,719,492

194,719,492

144,119,953

144,119,953

218,843,485

218,843,485

185,569,005

185,569,005

218,843,485

218,843,485

218,145,122

218,145,122

الشركة الوطنية للرعاية الطبية
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر 2017م
)المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

)ب(القيمة العادلة
القيمة العادلة ھي المبلغ الذي يمكن من خالله تبديل األصل أو سداد التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة
تجارية بحتة .بالتالي يمكن أن تنتج فروق بين القيمة الدفترية وفقا لطريقة التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة.
يستند تعريف القيمة العادلة إلى افتراض أن الشركة مستمرة في أعمالھا دون أي نية أو حاجة لتصفية أو تقليص حجم
عملياتھا بشكل جوھري أو إجراء معاملة بشروط غير طبيعية.
عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي على أساس األسعار
المدرجة في األسواق النشطة ،يتم تحديد قيمتھا العادلة باستخدام أساليب تقييم تتضمن نموذج التدفقات النقدية
المخصومة .تؤخذ مدخالت ھذه النماذج من األسواق القابلة للمالحظة حيثما كان ذلك ممكنا ،ولكن إذا لم يكن ذلك
ممكنا ،فإن ھناك حاجة إلى درجة من االجتھاد لتحديد القيمة العادلة .يتضمن االجتھاد اعتبارات المدخالت مثل مخاطر
السيولة ومخاطر اإلئتمان والتقلبات .التغير في االفتراضات المتعلقة بھذه العوامل يمكن أن يؤثر على القيمة العادلة
المدرجة لألدوات المالية.
تعتبر إدارة الشركة أن القيمة العادلة للمدينون التجاريون والمستحق من جھة ذات عالقة وااليرادات غير المفوترة
والدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى أنھا تقارب قيمتھا الدفترية بشكل كبير نظرا لقرب مواعيد استحقاقھا.
لم تتم أية تحويالت ما بين مستويات القيمة العادلة )األول والثاني والثالث( خالل فترة القوائم المالية.
ثانيا  :إدارة المخاطر
تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامھا لألدوات المالية:
)أ ( مخاطر سعر الصرف األجنبي.
)ب( مخاطر اإلئتمان.
)جـ( مخاطر السيولة.
)د( مخاطر العمولة.
)أ( مخاطر سعر الصرف األجنبي
تنتج مخاطر سعر الصرف األجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف
العمالت األجنبية .لم تقم الشركة بأية عمليات ذات أھمية نسبية بالعمالت عدا الريال السعودي ،الدوالر األمريكي.
وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عمالت ھامة .تراقب إدارة
الشركة أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوھرية.
)ب( مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في الوفاء
بالتزاماته التعاقدية ،وتنشأ بصورة رئيسية من المدينون التجاريون واألرصدة المدينة األخرى والنقد وما في حكمه .
إن القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان.
 -1المدينون التجاريون
يتأثر تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل على حده ,إال أن اإلدارة تضع
باعتبارھا أيضا ً العوامل التي قد يكون لھا تأثير على مخاطر االئتمان لقاعدة العمالء.
إن أعمار المدينون التجاريون )وھي المدينون التجاريون والمستحق من جھة ذات عالقة واإليرادات غير المفوترة(
كما يلي:
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الشركة الوطنية للرعاية الطبية
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر 2017م
)المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 31ديسمبر
2017م
غير مفوترة
مفوترة وغير متأخرة
من  3أشھر حتى  6أشھر
من  6أشھر حتى سنة
من سنة حتى سنتين
من سنتين حتى ثالث سنوات
أكثر من ثالث سنوات
مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
اعتراضات لمطالبات طبية متوقعة

 31ديسمبر
2016م

 1يناير
2016م

-

3,508,318

19,580,885

173,491,380

219,588,817

279,812,818

90,333,066

97,726,877

194,021,925

176,357,143

142,414,627

89,814,303

181,142,707

143,963,280

16,154,138

58,003,722

59,623,553

4,204,152

14,710,802

9,861,575

2,033,215

694,038,820

676,687,047

605,621,436

)(47,418,490

)(33,351,759

)(12,193,700

)(65,564,458

)(65,855,386

)(15,478,357

581,055,872

577,479,902

577,949,379

 -2النقد وما في حكمه
يتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك عالية الثقة ,تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجھة الشركة لصعوبة عدم
الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا المالية التي تتم تسويتھا عن طريق السداد نقداً أو من خالل موجودات مالية
أخرى ,ويھدف منھج الشركة في إدارة السيولة إلى ضمان أن يكون لديھا سيولة كافية بشكل مستمر وقدر اإلمكان
للوفاء بالتزاماتھا في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة ،دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة الشركة
للخطر .
)جـ( مخاطر السيولة
تنتج مخاطر السيولة عن عدم مقدرة الشركة على توفير األموال الالزمة لسداد التزاماتھا المتعلقة باألدوات المالية.
وإلدارة ھذه المخاطر تقوم الشركة بتقييم المقدرة المالية لعمالئھا بشكل دوري مع تخطيط وإدارة التدفقات النقدية
المتوقعة للشركة من خالل االحتفاظ باحتياطيات نقدية مناسبة وخطوط ائتمان بنكية سارية ومتاحة ومقابلة استحقاقات
األصول موجودات وااللتزامات المالية.
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الشركة الوطنية للرعاية الطبية
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر 2017م
)المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
جدول استحقاقات اإللتزامات المالية:

خالل سنة

كما في  31ديسمبر 2017م
القيمة الحالية اللتزام القروض
دائنون تجاريون وأرصدة
دائنة اخرى

كما في  1يناير 2016م
القيمة الحالية اللتزام القروض
دائنون تجاريون وارصدة
دائنة اخرى

 1إلى  5سنوات

عن  5سنوات

المجموع

24,123,992

96,495,968

74,099,532

194,719,492

144,119,953

-

-

144,119,953

168,243,945

96,495,968

74,099,532

338,839,445

أقل من سنة

كما في  31ديسمبر 2016م
القيمة الحالية اللتزام القروض
دائنون تجاريون وأرصدة
دائنة اخرى

من

زيادة

من

زيادة

 1إلى  5سنوات

عن  5سنوات

المجموع

24,123,992

96,495,968

98,223,525

218,843,485

185,569,005

-

-

185,569,005

209,692,997

96,495,968

98,223,525

404,412,490

-

96,495,968

218,145,122

-

218,145,122

96,495,968

122,347,517

122,347,517

218,843,485

218,145,122
436,988,607

)د( مخاطر سعر العمولة
تتعرض األدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدالت سعر العمولة ألصولھا والتزاماتھا
المالية ذات العمولة المتغيرة .إن أسعار العمولة الفعلية والفترات التي يتم خاللھا إعادة تسعير أو استحقاق األصول
وااللتزامات الماليـة قد تم اإلشارة إليھا فـي اإليضاحات المتعلقة بھا.
يبين الجدول التالي أثر حساسية التغير المعقول المحتمل في أسعار العمولة ،مع ثبات المتغيرات األخرى ،على ربح
الشركة من خالل أثر تغيير معدل عمولة االقتراض ،ليس ھناك تأثير على الدخل الشامل:
الزيادة )النقص(
في معدل العمولة

كما في  31ديسمبر 2017م
كما في  31ديسمبر 2016م
كما في  1يناير 2016م
26

%1 +
%1 +
%1 +

إجمالي التزام
القروض
204,129,537
232,668,245
237,258,690

األثر المحتمل
على
الدخل الشامل
2,041,295 +
2,326,682 +
2,372,587 +

اعتماد القوائم المالية
اعتم++دت القوائم الم+++الي+++ة المرفق+++ة من قب+++ل رئيس مجلس اإلدارة بموج+++ب التفويض الممنوح ل+++ه من مجلس اإلدارة
فى تاريخ  24مارس 2018م.
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