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 )ش.م.ع( شركة الخليج للمشاريع الطبية

 الموحدالموجز المرحلي دخل بيان ال
 بيان )ب(                                        )غير مدقق( 2021مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
   لمنتهية فيالثالثة أشهر الفترة 

  احـإيض 2021مارس  31 2020مارس  31

   درهـمألف  ألف درهـم
    

 اإليرادات  20 124.778 130.799
    

 تكلفة اإليرادات 21 (89.561) (96.407)
___________________ ___________________ 

  

 إجمالي الربح   35.217 34.392

    
    

(27) 1.308 
بالقيماة العادلاة مان خاالل القيماة العادلاة إلساتثمارت  (خساارة) ربح 

  الربح أو الخسارة
    

 شركة زميلةخسارة   (14) (286)
    

 أخرىإيرادات   4.168 5.483
    

 المصاريف اإلدارية  22 (25.620) (24.921)
    

 تمويلال تكاليف  (290) (761)
___________________ ___________________ 

  

 و )د(( جـبيان ) - الفترة ربح  14.769 13.880

======== ========   
 العائد إلى:   

 مساهمي الشركة األم  11.914 11.961
 حقوق ملكية غير المسيطرة  2.855 1.919

___________________ ___________________   

 المجموع  14.769 13.880
======== ========   

 الربح األساسي للسهم )درهم(  23 0.017 0.017

======= ========   
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 )ش.م.ع( شركة الخليج للمشاريع الطبية

 الموجز الموحدالمرحلي بيان الدخل الشامل 
 تتمة بيان )ب(                                )غير مدقق( 2021مارس  31في  المنتهية لفترة الثالثة أشهر

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

   ة فيـر المنتهيـرة الثالثة أشهـلفت
   2021مارس  31 2020مارس  31
   درهـمألف  لف درهـمأ

    

 ربح الفترة  14.769 13.880
_____________ _____________   

 الدخل الشامل اآلخر:   
    

 الخسارةأو  الربح الحقاً في حسابتصنيفها  يعادبنود لن    
    

(55.675) 4.764 

بالقيماة العادلاة مان ساتثمارات في القيمة العادلاة ا الزيادة )النقص( 
  خالل الدخل الشامل اآلخر

_____________ _____________   
 خراآل الشامل)الخسارة( الدخل مجموع   4.764 (55.675)

_____________ _____________   
 (جـبيان ) –الشامل للفترة  )الخسارة(الدخل   19.533 (41.795)

======== ========   
 العائد إلى:   

 األم اهمي الشركةمس  16.678 (43.714)
 حقوق ملكية غير المسيطرة  2.855 1.919
_____________ _____________   

 الصافي  19.533 (41.795)

======= ========   
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 )ش.م.ع( اريع الطبيةشركة الخليج للمش

 الموحدالمرحلي الموجز  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 (جــبيان )                                                                                                                  )غير مدقق( 2021مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  لى مسـاهمي الشـركة األمالعـائـد إ  

 وعـالمجم
 حقوق ملكية 

 أرباح مدورة المجموع غيـر المسيطرة 

في  التغيرات المتراكمة
 القيمة العادلة

بالقيمة ستثمارات ال
 من خاللالعادلة 

 الدخل الشامل اآلخر 

 
 رأس المـال اإلحتياطيات

 

  درهـمألف  درهـمألف  درهـمألف  درهـمألف  درهـمألف  درهـمألف  درهـمألف 
        

        

 )مدقق( 2020يناير  1الرصيد في  698.916 284.947 (167.311) 299.736 1.116.288 31.289 1.147.577
_________________ _________________ __________________ _________________ _________________ ________________ _________________  

 )ب( بيان – 2020 مارس 31في  ةالمنتهي للثالثة أشهر الفترة ربح -- -- -- 11.961 11.961 1.919 13.880
 خسارة شاملة اخرى -- -- (55.675) -- (55.675) -- (55.675)

_________________ _________________ __________________ _________________ _________________ ________________ _________________  

 )غير مدقق( الدخل الشامل)الخسارة( مجموع  -- -- (55.675) 11.961 (43.714) 1.919 (41.795)

        

 توزيعات ارباح نقدية -- -- -- (69.892) (69.892) -- (69.892)
 مكافأة اعضاء مجلس اادارة -- -- -- (5.841) (5.841) -- (5.841)

_________________ _________________ __________________ _________________ _________________ ________________ _________________  

 )غير مدقق( 2020 مارس 31الرصيد في  698.916 284.947 (222.986) 235.964 996.841 33.208 1.030.049

======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
 

 )مدقق( 2021يناير  1الرصيد في  698.916 288.402 (174.169) 259.468 1.072.617 38.104 1.110.721
_________________ _________________ __________________ _________________ _________________ ________________ _________________  

 )ب( يانب – 2021مارس  31في  ةالمنتهي للثالثة أشهر الفترة ربح -- -- -- 11.914 11.914 2.855 14.769
        

 اخر دخل شامل -- -- 4.764 -- 4.764 -- 4.764
_________________ _________________ __________________ _________________ _________________ _________________ _________________  

 قق()غير مد مجموع الدخل الشامل -- -- 4.764 11.914 16.678 2.855 19.533
        

 توزيعات ارباح نقدية -- -- -- (69.892) (69.892) -- (69.892)

 مكافأة اعضاء مجلس االدارة -- -- -- (3.105) (3.105) -- (3.105)
_________________ _________________ __________________ _________________ _________________ ________________ _________________  

  بيان )أ( -)غير مدقق(  2021مارس  31الرصيد في  698.916 288.402 (169.405) 198.385 1.016.298 40.959 1.057.257

======== ======== ======== ======== ======== ======== ========  
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 )ش.م.ع( شركة الخليج للمشاريع الطبية

 الموحد الموجز المرحلي بيان التدفقات النقدية 
 بيان )د(                                         )غير مدقق( 2021مارس  31في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
   2021مارس  31 2020مارس  31

   درهـمألف  ألف درهـم
 األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من    
    

 بيان )ب( – الفترةربح   14.769 13.880
 : تعديالت لـ   

  ممتلكات ومعدات ستهالكا  6.285 7.644

 الموجوداتاستهالك حق استخدام   209 --
 موجودات غير ملموسة طفاءإ  106 85
 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تقييماعادة  خسارة)ربح(   (1.308) 27
 خسارة من شركة زميلة  14 286

  انخفاض ذمم مدينةمخصص   7.578 6.214

 ومعدات ممتلكات ربح بيع  (30) (334)

 نهاية الخدمة للموظفينمكافأة   1.027 1.438
_________________ _________________   

 التدفقات النقدية  التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  28.650 29.240

 النقص )الزيادة( في البضاعة  257 (1.457)

 قص في المستحق على شركة زميلةالن  148 162
 في ذمم مدينة وأخرى النقص  24.448 6.603

 في ذمم دائنة وأخرى (النقصالزيادة )  452 (8.096)

 نهاية الخدمة للموظفينتسديدات مكافأة   (1.282) (413)
_________________ _________________   

 التشغيليةصافي النقد المتحصل من األنشطة   52.673 26.039
_________________ _________________   

 التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية    

 في ودائع ثابتةالنقص   62.036 65.965
 شراء ممتلكات ومعدات   (475) (2.408)

 المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات   30 491
 من خالل الربح او الخسارة بالقيمة العادلةشراء استثمارات   (26.027) --    

_________________ _________________   

 اإلستثمارية صافي النقد المتحصل من األنشطة  35.564 64.048
_________________ _________________   

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية   

 عقود اايجار مطلوباتالمسدد من   (207) --     
 المسدد لقروض بنكية  (11.750) (13.300)
 توزيعات أرباح نقدية مدفوعة  (69.892) (69.892)
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة  (3.105) (5.841)

_________________ _________________   

 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  (84.954) (89.033)
_________________ _________________   

 صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل   3.283 1.054

 النقد والنقد المعادل في بداية الفترة  73.279 47.375
_________________ _________________   

 24إيضاح  -النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة   76.562 48.429
========== ==========   
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 )ش.م.ع( شركة الخليج للمشاريع الطبية
  الموحدةالموجزة  المرحلية ايضاحات حول البيانات المالية
  2021مارس  31في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 الوضع القانوني والنشاط (1
 

( هااي شااركة مساااهمة عامااة "الشررركة")يشااار إليهااا فيمااا يلااي  الشااارقة – شررركة الخلرريج للمشرراريع الطبيررة
لسامو حااكم الشاارقة صاادر عان صااحب ا 48/79تأسست فاي إماارة الشاارقة بموجاب مرساوم أميار  رقام 

 .1979أغسطس  2بتاريخ 
 

مستشافى  هاي ( المجموعرةوالشركة التابعاة لهاا )ويشاار إلايهم مجتمعاين باـ  إن النشاطات الرئيسية للشركة 
، إقاماة المصاانع المتخصصاة فاي إنتااو األدوياة وتجاارة إدارة المستشفياتعام، عيادة الطب العام، إستيراد، 

 لطبية العالجية واألدوية.المعدات الطبية واألدوات ا
 

 اإلماارات – إماارة الشاارقة ،5385ومحلهاا القاانوني هاو مديناة الشاارقة، ص.ب  الرئيساي الشركة إن مركز

 العربية المتحدة.

 
 أسس االعداد (2

 
 بيان التوافق 2-1
 

 31ة فاي لفتارة الثالثاة أشاهر المنتهياالموحادة المرفقاة الماوجزة المرحلياة البيانات المالياة  عداد هذهتم إ
ل ل 2021مااارس  وامتثاااال ألحكااام  .الماليااة المرحليااة  التقااارير  34رقاام الاادولي المحاساابي معيااار لوفقااا

 القوانين النافذة في دولة اامارات العربية المتحدة.
 

المالياااة المرحلياااة الماااوجزة الموحااادة المرفقاااة ا تتضااامن كافاااة المعلوماااات واإليضااااحات البياناااات إن 
ل للمعااايير الدوليااة للتقااارير الماليااة ساانوية موحاادة كاملااةت ماليااة المطلوبااة لبيانااا يجااب كمااا و معاادة وفقااا

 .2020ديسامبر  31تها مع البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للمجموعة للسانة المنتهياة فاي قراء
ساات للمجموعااة لي 2021مااارس  31باإلضااافة لااذلك فااتن النتااائا لفتاارة الثالثااة أشااهر المنتهيااة فااي 
 .2021ديسمبر  31بالضرورة مؤشرال للنتائا الممكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 

 

 القياسأسس  2-2
 

 عااداقااا لمباادأ التكلفااة التاريخيااة فيمااا للمجموعااة وف الموحاادة المااوجزةالمرحليااة أعاادت البيانااات الماليااة 
 . / التقييمالقيمة العادلةدوات المالية التي جرى قياسها بواألارض وااإلستثمارات العقارية 

 

تم عرض هذه البيانات المالية المرحلياة الماوجزة الموحادة بادرهم ااماارات العربياة المتحادة ) الادرهم 
ااماااراتي ( وهااو العملااة الرئيسااية للمجموعااة. تاام تقريااب المبااال  الظاااهرة فااي هااذه البيانااات الماليااة 

 المرحلية الموجزة الموحدة الى اقرب ألف درهم.
 

 واالحكامواالفتراضات استخدام التقديرات  2-3
 

مااان اادارة وضاااع احكاااام وتقاااديرات يتطلاااب اعاااداد البياناااات المالياااة المرحلياااة الماااوجزة الموحااادة 
تاااؤثر علاااى تطبياااق السياساااات المحاسااابية والمباااال  المعلناااة للموجاااودات  مااان شاااأنها أنفتراضاااات وا

 لنتائا الفعلية عن تلك التقديرات.والمطلوبات واايرادات والمصروفات. وقد تختلف ا
 

عند إعداد هذه البياناات المالياة المرحلياة الماوجزة الموحادة كانات األحكاام الهاماة الموضاوعة مان قبال 
اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الرئيساية للتقاديرات غيار المؤكادة هاي نفاس األحكاام 

 .2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في موحدة الوالمصادر المطبقة في البيانات المالية 
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 )ش.م.ع( شركة الخليج للمشاريع الطبية
  الموحدةالموجزة  المرحلية ايضاحات حول البيانات المالية
  2021مارس  31في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

 أسس االعداد )تتمة( (2
 

 المالية إدارة المخاطر 2-4
 

إن أهااداف وسياسااات إدارة المخاااطر الماليااة للمجموعااة هااي نفسااها المسااتخدمة فااي البيانااات الماليااة 
 .2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في المدققة الموحدة 

 

  أساس توحيد البيانات المالية 2-5
 

والشااركة للشااركة األم المرحليااة  الموحاادة البيانااات الماليااة المرحليةةا المةة    ن البيانااات الماليااة تتضاام

 . تتحقق السيطرة عندما يكون:تها التابعة()شرك الخاضعة لسيطرتها
 

 على الشركة المستثمر بها، تكون للمجموعة السلطة 

 عاان مشاااركتها فااي الشااركة  عناادما تتعاارض المجموعااة أو الحقااوق فااي الفوائااد المتغياارة الناجمااة
 المستثمر بها.

 .يكون للمجموعة القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها 
 

تقوم المجموعة بتعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر بهاا اذا ماا كانات الحقاائق والظاروف 
 ن عناصر السيطرة الثالثة الموضحة أعاله.تشير الى أن هناك تغيرات في عنصر أو أكثر م

 

عناادما يكااون للمجموعااة أقاال ماان غالبيااة حقااوق التصااويت أو حقااوق مماثلااة للجهااة المسااتثمر بهااا، تقااوم 
المجموعة بااخذ بعين ااعتبار كافة الحقائق والظروف عند تقيايم ماا اذا كاان لاديها سايطرة علاى الشاركة 

 المستثمر بها أم ا ويشمل ذلك: 
 

 تفاقيات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت في الشركة المستثمر بها.اا 

 .الحقوق الناتجة من ااتفاقيات التعاقدية ااخرى 

 .حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة 
 

يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعاة علاى السايطرة علاى الشاركة التابعاة، ويتوقاف بفقاد 
للسيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه التحديد، يتم ادراو ايارادات ومصاروفات الشاركة المجموعة 

الموحاد مان تااريخ المرحلاي الماوجز في بياان الادخل  الفترةالتابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل 
حصااول المجموعااة علااى الساايطرة وحتااى التاااريخ الااذ  تتوقااف  فيااه ساايطرة المجموعااة علااى الشااركة 

 تابعة. ال
 

تنسب اارباح أو الخسائر وكافة بنود الدخل الشامل ااخر الى مالكي المجموعاة والاى الحصاص غيار 
 المسيطرة حتى لو أدى ذلك الى عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.

 
يااتم، عنااد الضاارورة، اجااراء تعااديالت علااى البيانااات الماليااة للشااركة التابعااة لكااي تتوافااق سياساااتها 

 مع السياسات المحاسبية للمجموعة.المحاسبية 
 

يتم حذف جميع الموجودات والمطلوباات وحقاوق الملكياة واايارادات والمصاروفات والتادفقات النقدياة 
 المرتبطة بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد.

 
ان المجموعاة إن التغيرات في حصاص ملكياة المجموعاة فاي الشاركة التابعاة، والتاي ا تاؤد  الاى فقاد

سيطرتها على الشركة التابعة، يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل القايم الدفترياة لحصاص 
المجموعاااة والحصاااص غيااار المسااايطرة لاااتعكس التغيااارات فاااي حصصاااهم فاااي الشاااركة التابعاااة. ياااتم 

ر المسايطرة ااعتراف مباشرة في حقوق الملكياة باالفرق باين المبلا  الاذ  ياتم باه تعاديل الحصاص غيا
 والقيمة العادلة للمبل  المدفوع أو المقبوض، وينسب الى مالكي المجموعة.
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 )ش.م.ع( شركة الخليج للمشاريع الطبية
  الموحدةالموجزة  المرحلية ايضاحات حول البيانات المالية
  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

 أسس االعداد )تتمة((   2
 

 )تتمة( أساس توحيد البيانات المالية 2-5
 

 إن تفاصيل الشركة التابعة هي على النحو التالي:
 

  الشركة 
 نسبة الملكية %

 النشاطات
 الرئيسية

 
 بلد المنشأ

   2021مارس  31 2020مارس  31 

     
 أ.ع.م مستشفى عام 68.38 68.38 مستشفى الزهراء الخاص دبي )ش.ذ.م.م(

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة (3
 

هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة هي نفاس السياساات  إعدادإن السياسات المحاسبية المتبعة في 
  2020ديسمبر  31 حدة السنوية المدققة للمجموعة للسنة المنتهية فيالمتبعة في تجهيز البيانات المالية المو

 
لم يكن للمعايير الدولية اعداد التقاارير المالياة الجديادة والمعدلاة ذات العالقاة التاي أصابحت ساارية المفعاول 

عاة أ  تأثير جوهر  على بيان المركز الماالي المرحلاي الماوجز الموحاد أو أداء المجمو 2021يناير  1من 
 خالل الفترة.
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 )ش.م.ع( شركة الخليج للمشاريع الطبية
  الموحدةالموجزة  المرحلية ايضاحات حول البيانات المالية
  2021مارس  31في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ممتلكات ومعدات  (4
 

 على النحو التالي: إن تفاصيل هذا البند هي
 

 أراضي

 نـىامب
 المستشفى

 أثاث ومعدات
 سيارات  المستشفى

 أثاث
 ومعدات أخرى

 أعمال
 رأسمالية

 
 المجموع

 درهـمألف  درهـمألف  درهـمألف  درهـمألف  درهـمألف  درهـمألف  درهـمألف  ة/ التقييمالتكلفــ
        

 969.949 20.383 14.607 5.342 119.285 555.314 255.018 2020يناير  1في 

 7.745 80 202 823 6.073 567 -- خالل السنة إضافات

 (775) -- (50) (622) (103) -- -- خالل السنة استبعادات

 -- (20.398) 1.365 -- 379 18.654 -- تتحويال
 __________ __________ ___________ ________ _________ ________ ___________ 

 976.919 65 16.124 5.543 125.634 574.535 255.018 2020ديسمبر  31كما في 

 475 -- 181 -- 261 33 -- الفترةخالل  إضافات

 (600) -- -- (600) -- -- -- الفترة خالل استبعادات
 __________ __________ ___________ ________ _________ ________ ___________ 

 976.794 65 16.305 4.943 125.895 574.568 255.018 2021مارس  31الرصيد في 
 __________ __________ ___________ ________ _________ ________ ___________ 

        االستهالك المتراكم

 205.797 -- 12.621 4.672 91.059 97.445 -- 2020يناير  1في 

 27.189 -- 1.175 622 9.857 15.535 --  للسنةالمحمل 

 (604) -- (46) (467) (91) -- -- المتعلق باإلستبعادات
 __________ __________ ___________ ________ _________ ________ ___________ 

 232.382 -- 13.750 4.827 100.825 112.980 -- 2020ديسمبر  31كما في 

 6.285 -- 260 77 1.988 3.960 -- المحمل للفترة 

 (600) -- --     (600) -- -- -- المتعلق باإلستبعادات
 __________ __________ ___________ ________ _________ ________ ___________ 

 238.067 -- 14.010 4.304 102.813 116.940 -- 2021مارس  31لرصيد في ا
 __________ __________ ___________ ________ _________ ________ ___________ 

        صافي القيمة الدفترية

 738.727 65 2.295 639 23.082 457.628 255.018 [غير مدققة]بيان )أ(  - 2021مارس  31في 
 ========== ========== ========== ========= ========== ========= ========== 

 744.537 65 2.374 716 24.809 461.555 255.018 [مدققة]بيان )أ(  – 2020ديسمبر  31في 
 ========== ========== ========== ========= ========== ========= ========== 

 

قدم مربع مسجلا لدى الدوائر الرسميا باسم  350.000في القيما العادلا لقطعا ارض مساحتها درهم يتمثل الف  250.481تتضمن مبلغ درهم الف  255.018  اعاله بمبلغ الظاهر االراضي ان -ب

 الشركا التابعا. ان هذه االرض مره نا للبنك لضمان التسهيالت الممن حا من البنك.

 الف درهم في ا مالي مبلغ التكاليف المتكبد  عن اعمال طريق فرعي. 65النجاز الظاهر  اعاله بمبلغ تتمثل اعمال رأسماليا قيد ا - ـ
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 )ش.م.ع( شركة الخليج للمشاريع الطبية
  الموحدةالموجزة  المرحلية ايضاحات حول البيانات المالية
  2021مارس  31في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

 غير ملموسة موجودات (5
 

 يتكون هذا البند مما يلي:

 برنامج  
 الحاسب اآللي

 ألف درهم 
  التكلفة

  

 3.017 2020يناير  1في 
 440 اضافات

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 

 3.457  2020يسمبر د 31كما في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ 

 3.457 2021مارس  31الرصيد في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ 

  اإلطفاء المتراكم
 950 2020يناير  1في 

 366 للسنةالمحمل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ 

 1.316 2020ديسمبر  31كما في 
 106 المحمل للفترة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 

 1.422 2021مارس  31الرصيد في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ 

  صافي القيمة الدفترية
  

 2.035 بيان )أ( ]غير مدققة[ – 2021مارس  31في 
 ====== 
 2.141 بيان )أ( ]مدققة[ – 2020ديسمبر  31في 
 ====== 

 

 الموجوداتحق استخدام  (6
 

 ما يلي:ك الموجوداتكة في حق استخدام تتلخص الحر
 

   2021مارس  31 2020 ديسمبر 31
   )غير مدققة( )مدققة(

 التكلفة  درهـمألف  درهـمألف 
    

 يناير 1في   --      --      
 اضافات خالل الفترة/ السنة  1.688 --      

___________________ ___________   

 في نهاية الفترة/ السنة الرصيد  1.688 --      
___________________ ___________   

  المتراكم االستهالك   
 يناير  1في   -- --      
 محمل للفترة/ السنةال  209 --      

___________________ ___________   

 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  209 --      
___________________ ___________   

 بيان )أ(  - للفترة / السنة صافي القيمة الدفترية  1.479 --      
======= =======   
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 )ش.م.ع( شركة الخليج للمشاريع الطبية
  الموحدةالموجزة  المرحلية ايضاحات حول البيانات المالية
  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

 استثمارات عقارية  (7
 

 يتكون هذا البند مما يلي:  (أ
 

   2021مارس  31 2020 ديسمبر 31
   )غير مدققة( )مدققة(

   درهـمألف  درهـمألف 
    

 يناير  1القيمة العادلة في   86.924 92.321
 في القيمة العادلة  لنقصا  -- (5.397)

   ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيان )أ(  - / السنةالقيمة العادلة في نهاية الفترة  86.924 86.924
======= =======   

 

في القيمة العادلة لها كما في درهم تتمثل ألف  86.924إن اإلستثمارات العقارية الظاهرة أعاله بمبل  ب( 
 تاريخ تقرير المراجعة وفق تقديرات اإلدارة.

 

 تتمثل اإلستثمارات العقارية في أراضي وعقارات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.جـ( 
 

 الموجودات المالية (8
 

 فيما يلي: الموجودات الماليةتتمثل 
 

 لشامل اآلخرإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ا  أ(
 

 هذا البند مما يلي: يتكون
 

   2021مارس  31 2020 ديسمبر 31
 )غير مدققة( )مدققة(

  

 درهـمألف  درهـمألف 
  

    

 يناير 1القيمة العادلة في   134.047 161.076
 خالل الفترة/ السنة مبيعات  --     (20.171)
 ةفي القيمة العادل (النقص) الزيادة  4.764 (6.858)

   ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيان )أ(  - / السنةنهاية الفترةالقيمة العادلة في   138.811 134.047
======== ========   

 

أساواق ااساهم تتمثل اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خاالل الادخل الشاامل اآلخار فاي أوراق مالياة مدرجاة فاي 
 .المحلية

 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة     (ب
 

 يتكون هذا البند مما يلي:
 

   2021مارس  31 2020 ديسمبر 31
   )غير مدققة( )مدققة(

 درهـمألف  درهـمألف 
  

    

 يناير 1القيمة العادلة في   129 109
 مشتريات خالل الفترة/ السنة  26.027 --
 في القيمة العادلة الزيادة  1.308 20

   ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

 بيان )أ(  - / السنةنهاية الفترةالقيمة العادلة في   27.464 129
====== =======   

 

سواق امالية مدرجة في في أوراق  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةتتمثل اإلستثمارات 
 .ةاإلقليميو المحليةااسهم 
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  الموحدةالموجزة  المرحلية ايضاحات حول البيانات المالية
  2021مارس  31في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

 بضاعة (9
 

 يتكون هذا البند مما يلي:
 

   2021مارس  31 2020 ديسمبر 31

   مدققة(غير ) )مدققة(

   درهـمألف  درهـمألف 
    

 بضاعة للبيع )أدوية ومستحضرات طبية(  7.096 7.001
 ن العام ولوازم المستشفىومخزال  7.222 7.574

  الحركة بطيئة بضاعة مخصص  (590) (590)
   ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

 بيان )أ( -الصافي   13.728 13.985
===== =======   

 
 األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (10

 

القااة تقااوم المجموعااة فااي سااياق األعمااال اإلعتياديااة بالاادخول فااي معااامالت متنوعااة مااع األطااراف ذات الع
 الرئيسايينوتتمثل األطراف ذات العالقة في المساهمين الرئيسيين وأعضااء مجلاس اإلدارة وماوظفي اإلدارة 

في المجموعة والشركات المدارة من قبلهم أو تحت الرقابة المشتركة أو المتأثرة بشكل كبير بتلك األطاراف. 
ل لسياسات التسعير وشرو  ط الدفع المتفق عليها مع إدارة المجموعة.يتم إجراء المعامالت بين األطراف وفقا

 

 مستحق من شركة زميلة 
 

بموجاب  .الشاارقة –شركة الوكاات الطبياة الخليجياة )ذ.م.م(  الرصيد المستحق من يتمثل هذا البند في
اارباااح )الخسااائر(  الشااركة الزميلااة مقاباال حصااولها علااى وتموياالعقااد إدارة تتااولى المجموعااة إدارة 

ياتم إدراجهاا فاي بياان الادخل المرحلاي الماوجز الموحاد التاي وة من قبل الشركة الزميلة السنوية المحقق
 : تفاصيل الحركة على هذا الحساب كما يلي إن .للمجموعة

 

   2021مارس  31 2020 ديسمبر 31

   )غير مدققة( )مدققة(

   درهـمألف  درهـمألف 
    

 يناير 1 الرصيد في  2.709 3.676
 لشركة الزميلةالنقد المستلم من ا صافي  (148) (379)
 المحول  /السنةالفترة خسارة  (14) (588)

_________ ________   

 بيان )أ( - / السنةالرصيد في نهاية الفترة  2.547 2.709
===== =====   

 
 ومبالغها هي على النحو التالي: ااطراف ذات العالقةعامالت مع مإن تفاصيل أهم ال 

 

   الثالثة أشهر المنتهية في لفترة
   2021مارس  31 2020مارس  31
   )غير مدققة( ة(ـمدققغير )

 درهـمألف  درهـمألف 
  

    

 مشتريات  817 9
 مصاريف  145 145
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  2021مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

 )تتمة( األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (10
 

خاالل الفتارة علاى كانات سايين إن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ورواتب ومزايا وماوظفي اإلدارة الرئي 
 النحو التالي:

 

   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
   2021مارس  31 2020مارس  31
   )غير مدققة( ة(ـمدققغير )

   درهـمألف  درهـمألف 
    

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  3.105 5.841
 واللجان مصاريف وبدات أعضاء مجلس اإلدارة  42 67

 رواتب ومزايا أخرى لموظفي اإلدارة الرئيسيين  2.015 1.930
    

 

 ذمم مدينة وأخرى  (11
 

 يتكون هذا البند مما يلي:  -أ
 

   2021مارس  31 2020 ديسمبر 31
   )غير مدققة( ة(ـ)مدقق

   درهـمألف  درهـمألف 
    

  ذمم مدينة  221.985 231.286

 )ب( 11ايضاح  – انخفاض ذمم مدينة مخصص  (92.421) (95.557)
____________ ________________   

 الصافي   129.564 135.729
    

ل  مدفوعة مصاريف  5.361 5.384   مقدما
 مستردةضريبة   4.415 4.252
 مؤجلةمستلمة شيكات   169 123

 تأمينات مستردة  1.225 1.237
 فوائد مستحقة  4 67
 ذمم موظفين مدينة  93 192

 محتجزات لدى البنوك  1.131 1.119
 دفعات مقدمة  445 322

 اخرى  531 26.539
________________ ________________   

 بيان )أ( -المجموع   142.938 174.964
======== =======   

 

 انخفاض ذمم مدينة مخصص -ب
 

 ان الحركة على مخصص انخفاض الذمم المدينة هي على النحو التالي:
 

   2021مارس  31 2020 ديسمبر 31
   )غير مدققة( ة(ـ)مدقق

   درهـمألف  درهـمألف 
    

 يناير 1الرصيد في   95.557 81.435
 اضافات خالل الفترة/ السنة  7.578 28.838

 المحذوف خالل الفترة/ السنة  (10.714) (14.716)
________________ ________________   

 )أ( 11ايضاح  -  الفترة/ السنةية الرصيد في نها  92.421 95.557
======== =======   
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  الموحدةالموجزة  المرحلية ايضاحات حول البيانات المالية
  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك (12
 

 يتكون هذا البند مما يلي:
 

   2021مارس  31 2020 ديسمبر 31

   )غير مدققة( ة(ـ)مدقق

   درهـمألف  درهـمألف 
    

 نقد في الصندوق  261 275

 لب  حسابات جارية وتحت الط –أرصدة لدى البنوك   76.301 73.004
  ثابتة ودائع  12.225 74.261
___________ __________________   

 بيان )أ( -المجموع   88.787 147.540
======= =========   

 
 

 رأس المال  (13
 

 يتكون هذا البند مما يلي:
 

   2021مارس  31 2020 ديسمبر 31
   )غير مدققة( ة(ـ)مدقق

   درهـمألف  درهـمألف 

698.916 698.916 

 698.916.094األسررررهم المصرررررح بهررررـا والمصرررردرة  
درهررم لكررل سررهم مدفوعررة  1سررهم عررادق  بقيمررة اسررمية 

 بيان )أ( -بالكامل 

====== =======   

 

 حقوق ملكية غير المسيطرة (14
 

 :هي على النحو التالي /السنةإن تفاصيل الحركة على هذا البند خالل الفترةأ( 
 

   2021مارس  31 2020 ديسمبر 31
   )غير مدققة( ة(ـ)مدقق

   درهـمألف  درهـمألف 
    

 يناير  1الرصيد في   38.104 31.289

 الفترة/ السنة ربح  حصة في  2.855 6.815
__________ _________   

 بيان )أ(  - / السنةالرصيد في نهاية الفترة  40.959 38.104
===== ======   

 

الماوجز  كما في تاريخ بياان المركاز الماالي المرحلايالظاهرة اعاله يطرة تمثل حقوق ملكية غير المستب( 
 :الموحد على النحو التالي

 

   2021مارس  31 2020ديسمبر  31
   )غير مدققة( )مدققة(
% %   
    

 )ش.ذ.م.م( –مستشفى الزهراء الخاص دبي حصة في   31.62 31.62

====== =======   
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_____________________________________________________________________________________________________ 

 

    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (15
 

 ان تفاصيل الحركة على هذا البند خالل الفترة/ السنة هي على النحو التالي:
 

   2021مارس  31 2020ديسمبر  31

   )غير مدققة( )مدققة(

   درهـمألف  درهـمألف 
    

 يناير 1الرصيد في   18.800 18.433
 تكلفة الخدمة الجارية  1.027 5.289

 تسديدات  (1.282) (4.922)
___________ ___________   

 بيان )أ( - / السنةالرصيد في نهاية الفترة  18.545 18.800

====== =======   
 

 عقود االيجار مطلوبات (16
 

 خالل الفترة/ السنة هي على النحو التالي: عقود اايجار مطلوباتان تفاصيل 
 

   2021مارس  31 2020ديسمبر  31

   )غير مدققة( )مدققة(

   درهـمألف  درهـمألف 
    

 يناير 1الرصيد في   --     --     
 الفترة/ السنةخالل اضافات   1.688 --     
 للفترة/ السنة عقود اايجار مطلوبات  8 --     
 خالل الفترة/ السنة المدفوع  (215) --     

___________ ___________   

 بيان )أ( - الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  1.481 --     
========== ==========   

 بيان )أ( –غير متداولة   642 --     
 بيان )أ( –متداولة   839 --     

___________ ___________   

 المجموع  1.481 --     
========== ==========   

 

 قروض بنكية (17
 

 يتكون هذا البند مما يلي:
 

   2021مارس  31 2020 ديسمبر 31
   )غير مدققة( ة(ـدقق)م

   درهـمألف  درهـمألف 
    

 بيان )أ(  -أقساط غير جارية   -- 11.750
 بيان )أ( -أقساط جارية   47.000 47.000
____________ ______________________   

 المجموع   47.000 58.750
========== ==========   
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 ش.م.ع() شركة الخليج للمشاريع الطبية
  الموحدةالموجزة  المرحلية ايضاحات حول البيانات المالية
  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 ذمم دائنة وأخرى (18
  

 يتكون هذا البند مما يلي:
 

   2021مارس  31 2020 ديسمبر 31
   )غير مدققة( ة(ـ)مدقق

   درهـمألف  درهـمألف 
    

 ذمم دائنة  46.444 45.827
 الجزء غير المدفوع من المبل  المعاد للمساهمين   1.091 1.091
 توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين  191 191

 مؤجلةصادرة شيكات   8.924 8.912
 ريف مستحقةمصا  7.574 6.672
 الموظفين وتذاكر سفر مخصص بدل إجازات  8.924 11.585

 دائنة فوائد مستحقة  262 355
ل  ايرادات  1.293 1.953  مقبوضة مقدما
 ذمم موظفين دائنة   601 330

 أخرى  43.853 41.789
____________ ___________ 

  

 بيان )أ( -المجموع   119.157 118.705
======= ========   

 
 

 معلومات حول القطاعات (19
 

ان مجلااس اادارة هااو المسااؤول الرئيسااي عاان اتخاااذ القاارارات التشااغيلية للمجموعااة. تقااوم اادارة بتحديااد 
 القطاعات التشغيلية بناء على الغرض من توزيع الموارد وتقييم ااداء.

 :ان القطاعات المتعلقة بالمجموعة تنقسم الى قطاعين أساسيين هما كما يلي
 

i. الصاحية والعناياة الطبياة يتولى بشكل رئيسي تقاديم الخادمات  قطاع الخدمات الطبية وأخرى
 وخدمات أخرى ذات الصلة

  

ii. وااستثمارات فاي  العقارات ااستثماريةيتولى بشكل رئيسي  قطاع ااستثمارات
 المالية األوراق

 

دارة باأن الاربح هاو أهام عامال لتقيايم نتاائا يتم قياس اداء كل قطااع بنااءل علاى أربااح القطااع حياد تعتقاد اا
 القطاعات.
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 )ش.م.ع( شركة الخليج للمشاريع الطبية
  الموحدةالموجزة  المرحلية ايضاحات حول البيانات المالية
  2021مارس  31في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 )تتمة( معلومات حول القطاعات(  19
 

 إن تحليل المعلومات المالية حول قطاعات العمل على النحو التالي:
 

  خرىوأ خدمات طبية ستثمـاراتاإل المجمــوع

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  2021مارس  31 2020مارس  31 2021مارس  31 2020مارس  31 2021مارس  31 2020مارس  31
  )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(
 اإليراد درهـمألف  ألف درهـم درهـمألف   ألف درهـم  درهـمألف  ألف درهـم

       

 ات إجمالي اإليراد 124.778 130.799 3.345 2.387 128.123 133.186
======== ======== ======= ======= ======= =======  
 النتيجة      

 القطاع نتيجة 35.217 34.392 1.294 (313) 36.511 34.079
       

 مخصصة غيرإدارية مصروفات      (25.910) (25.682)
___________________ ___________________      

 يالتشغيلي الربح     10.601 8.397
       

 إيرادات أخرى 2.157 3.098 2.011 2.385 4.168 5.483
___________________ ___________________      

 التشغيلي صافي الربح     14.769 13.880
       

 حقوق ملكية غير المسيطرةحصة      (2.855) (1.919)
___________________ ___________________      

 الفترة ربح     11.914 11.961
======== ========      
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 ش.م.ع() شركة الخليج للمشاريع الطبية
  الموحدةالموجزة  المرحلية ايضاحات حول البيانات المالية
  2021مارس  31في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 (  معلومات حول القطاعات )تتمة(19
 

  خرىخدمات طبية وأ ستثمـاراتاإل المجمــوع

  2021مارس  31 2020 ديسمبر 31 2021مارس  31 2020 ديسمبر 31 2021مارس  31 2020 ديسمبر 31
  )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )مدققة(

  خرىأات ـمعلوم درهـمألف  ألف درهـم درهـمألف  ألف درهـم درهـمألف  هـمألف در
       

 موجودات القطاع 986.213 1.056.400 257.227 250.576 1.243.440 1.306.976
======== ========      

 مطلوبـات القطاع 176.511 185.749 9.672 10.506 186.183 196.255
======== ========      

  
     

 رأسماليةمصروفات  475 8.185 -- -- 475 8.185
======== ========      
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 )ش.م.ع( شركة الخليج للمشاريع الطبية
  الموحدةالموجزة  المرحلية ايضاحات حول البيانات المالية
  2021مارس  31في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

  اإليرادات (20
 

 يتكون هذا البند ما يلي: -أ
 

   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
   2021مارس  31 2020مارس  31

   )غير مدققة( )غير مدققة(
   ألف درهـم ألف درهـم

    

 بيان )ب( - رادات من العقود مع العمالءااي  124.778 130.799
======= =======   

 
 تحليل االيرادات من العقود مع العمالء -ب
 

 :مالءعايرادات المجموعة من العقود مع ال تفاصيل فيما يلي
 

   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
   2021مارس  31 2020مارس  31

   )غير مدققة( )غير مدققة(
 :القطاعات  درهـم ألف ألف درهـم

    

 نوع الخدمات    
    

 اايرادات من خدمات الرعاية الصحية  124.778 130.799
======= =======   

 االسواق الجغرافية   
    

 ايرادات: داخل اامارات العربية المتحدة  124.778 130.799
======= =======   

 توقيت االعتراف بااليراد   
    

 خدمات وبضاعة يتم نقلها في وقت محدد من الزمن  124.778 130.799
======= =======   

 
 داءالتزامات األ -جـ
 

 ملخص للمعلومات حول التزامات اداء المجموعة: فيما يلي
 

 تقديم الخدمات
 

تشمل اايرادات خدمات الرعاية الصحية بشكل اساسي علاى الرساوم المفروضاة علاى الخادمات الطبياة 
الطبيااة المهنيااة والمعاادات والعيااادات مل الخاادمات رسااوم ااقامااة تتشاا مرضااى الااداخليين والخااارجيين.لل

 والمختبرات والمواد الصيدانية المستخدمة وتسجيلها في وقت اصدار الفواتير.
 

 بيع البضائع
 

وياتم ااعتاراف  المقدماة للعماالء والمواد الطبيةاجمالي بيع اادوية  من تمثل اايرادات من بيع البضائع
 .واصدار الفاتورةبها عندما يتم تحويل المنفعة والسيطرة 
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 )ش.م.ع( شركة الخليج للمشاريع الطبية
  الموحدةالموجزة  المرحلية ايضاحات حول البيانات المالية
  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

  اإليراداتتكلفة  (21
 

 يتكون هذا البند ما يلي:
 

   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
   2021مارس  31 2020مارس  31

   )غير مدققة( )غير مدققة(
   ألف درهـم ألف درهـم

    

 ى رواتب ومزايا أخر  47.174 56.680

 لوازم وخدمات   35.787 31.998

 ممتلكات ومعداتاستهالك   6.285 7.644
 الموجوداتاستهالك حق استخدام   209 --    
 موجودات غير ملموسة إطفاء  106 85

__________________ __________________   

 بيان )ب( -المجموع   89.561 96.407
======= ======   

 

 ريةالمصاريف اإلدا (22
 

 هذا البند مما يلي: يتكون
 

   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
   2021مارس  31 2020مارس  31

   )غير مدققة( )غير مدققة(

    درهـمألف  ألف درهـم
    

 رواتب ومزايا الموظفين   10.290 11.734
 مصاريف وبدات اعضاء مجلس اادارة واللجان  42 67

 ف ماء وكهرباء مصاري  1.388 1.599
 دعاية وإعالن  2.731 523

 مخصص انخفاض ذمم مدينة  7.578 6.214
 مصاريف حكومية  914 1.517
 وبريد هاتف  242 254
 تأمين   340 343
 اتعاب قانونية ومهنية  644 736
 رسوم بنكية وبطاقات ائتمان  442 369

 مصاريف متنوعة  1.009 1.565
________________________ _________________________    

 بيان )ب( -المجموع   25.620 24.921
======== ========   

 

 الربح األساسي للسهم (23
 

 هذا البند مما يلي: يتكون
 

   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
   2021مارس  31 2020مارس  31

   )غير مدققة( )غير مدققة(
    

 ( درهمألف  ترة العائد لمساهمي الشركة األم )ربح الف  11.914 11.961
========= =========   

 ) ألف سهم ( األسهم القائمة المتوسط المرجح لعدد  698.916 698.916
========= =========   

 بيان )ب( -الربح األساسي للسهم )درهم(   0.017 0.017
========= =========   
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 )ش.م.ع( ع الطبيةشركة الخليج للمشاري

  الموحدةالموجزة  المرحلية ايضاحات حول البيانات المالية
  2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

  النقد والنقد المعادل (24
 

الظااهر فاي بياان التادفقات النقدياة المرحلاي  2020و 2021ماارس  31والنقاد المعاادل كماا فاي يتمثل النقاد 
 يلي:فيما  الموجز الموحد بيان )د(

 
   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

   2021مارس  31 2020مارس  31
   )غير مدققة( )غير مدققة(
    درهـمألف  ألف درهـم

    

 قنقد في الصندو  261 214
 حسابات جارية وتحت الطلب –أرصدة لدى البنوك   76.301 48.215

_____________ _____________    

 (دبيان ) -المجموع   76.562 48.429
======= ========   

 

 توزيعات االرباح ومكافأة اعضاء مجلس االدارة المقترحة (25
 

، وافق المساهمين علاى توزياع اربااح 2021مارس  7 في في اجتماع الجمعية العمومية السنو  المنعقد -1
 كما اقتراحها مجلس اادارة. %10نقدية بنسبة 

 

، وافااق المساااهمون علااى مكافااأة 2021مااارس  7فااي اجتماااع لجمعيااة العموميااة الساانو  المنعقااد فااي  -2
 .2020ديسمبر  31الف درهم للسنة المنتهية في  3.105مقترحة اعضاء مجلس اادارة بقيمة 

 

 الطارئة/ اإلرتباطات اإللتزامات (26
 

i) اإللتزامات الطارئة 
 

بلغت لمجموعة كما في تاريخ بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد على اإن اإللتزامات الطارئة 

تتمثل  ])مدققة( 2020ديسمبر  31الف درهم كما في  1.540)مبل  [درهم )غير مدققة( ألف  1.306

 في خطابات ضمان صادرة.
 
 

ii) اإلرتباطات 
 

 كما يلي: هيإن تفاصيل اإلرتباطات للمجموعة كما في تاريخ بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد 
 

   2021مارس  31 2020 ديسمبر 31
   )غير مدققة( )مدققة(

 درهـمألف  درهـمألف 
  

    

 مشتريات رأسمالية  2.681 2.700
======= ========   

 

 ارقام المقارنة  (27
 

 دة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتالئم مع تصنيف ارقام الفترة الحالية.تم اعا
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