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 مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  تقرير 

   ش.م.خإلى إدارة ريسبونس بلس القابضة  

 

 

 المقدمة 

)"الشركة"( وشركاتها التابعة   ش.م.خ لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لشركة ريسبونس بلس القابضة 

  30، والتي تتضمن بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر كما في 2022يونيو 30)يشار إليها سوية بـ "المجموعة"( كما في  

التغيرات    وبيان  والستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ،  لفترة الثالثة أشهر  المختصر  الدخل الشامل المرحلي الموحد  وبيان،  2022يونيو

المنتهية في ذلك  الستة أشهرلفترة  المختصر التدفقات النقدية المرحلي الموحدبيان و المختصر المرحلي الموحد في حقوق المساهمين

المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة  لموحدة  االتاريخ واإليضاحات. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية  

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة بناًء  التقارير المالية المرحلية.  34الدولي رقم 

 .  مراجعتناعلى 

 

 نطاق المراجعة 

بأعمال   المتعلق  الدولي  للمعيار  مراجعتنا وفقاً  المرحلية من قبل مدقق "  2410المراجعة رقم  لقد تمت  المالية  المعلومات  مراجعة 

ال للشركة".الحسابات  المسؤولين عن    مستقل  الموظفين  المرحلية بصفة رئيسية في االستفسار من  المالية  المعلومات  تتمثل مراجعة 

ت مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن  األمور المالية والمحاسبية، وبإجراء مراجعة تحليلية للمعلومات المالية وإجراءا

نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي فإنها ال تمكننا من الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن  

 . كافة األمور الجوهرية خالل أعمال التدقيق. ونظراً لذلك فإننا ال نبدي رأي مدققي الحسابات

 

 االستنتاج 

المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها،   الموحدة بناًء على مراجعتنا، لم يصل إلى علمنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية 

 . التقارير المالية المرحلية 34من كافة النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 

 مسألة أخرى 

  2021يونيو    30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  ذات الصلة  واإليضاحات    المرحلي الموحد المختصر  بيان الدخل الشامللم يتم مراجعة  

 من قبل مدقق حسابات، وتم عرضها ألغراض المقارنة فقط.

 

 

 بتوقيع:

   انتوني اوسيلفان

 شريك

 إرنست ويونـغ 

 687رقم القيد 

 

 2022يوليو  27

 أبوظبي
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 )غير مدقق( بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر

 2022 يونيو 30المنتهية في  للفترة

 

 

 
 يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في  يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  2022 2021 2022 2021 

 درهم  درهم درهم  درهم إيضاحات  

      

 69.982.152 162.583.389 69.574.511 74.986.720 11 اإليرادات

 137.941 183.380 137.941 43.652  اإليرادات األخرى 
      

  75.030.372 69.712.452 162.766.769 70.120.093 

      

 ( 42.775.261) ( 110.572.957) ( 42.360.230) ( 55.103.620)  تكاليف الموظفين 

 ( 8.535.261) ( 14.722.146) ( 8.363.854) ( 5.555.907)  المخزون المستهلك 

 ( 1.364.487) ( 2.615.398) ( 1.097.031) ( 1.340.579)  االستهالك واإلطفاء 

 ( 519.291) ( 1.701.079) ( 519.291) ( 856.571)  مصاريف اإليجار 

 ( 182.267) ( 329.534) ( 182.267) ( 168.082)  تكاليف التمويل 

 ( 178.491) ( 566.169) ( 178.491) ( 247.664)  مصاريف المنافع 

 ( 148.149) ( 262.162) ( 148.149) ( 121.312)  مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 

 ( 98.585) ( 197.169) ( 98.585) ( 98.584)  استهالك موجودات حق استخدام 

 ( 3.797.657) ( 11.176.387) ( 3.224.372) ( 5.226.193)  مصاريف أخرى 
      

 12.520.644 20.623.768 13.540.182 6.311.860  الربح للفترة

      

 - - - -  زكاة 
      

 12.520.644 20.623.768 13.540.182 6.311.860  الربح وإجمالي الدخل الشامل للفترة 
      

 0.06 0.10 0.07 0.03 15 العوائد األساسية للسهم 
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 )غير مدقق(   المختصرالتغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد بيان  

 2022 يونيو 30المنتهية في  للفترة

 

 

 حساب المساهمين  احتياطي الدمج  االحتياطي النظامي  رأس المال  

 (الخسائر المتراكمة)

 اإلجمالي  األرباح المحتجزة

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  

       

 ( 28.476.097) ( 29.601.097) 825.000 - - 300.000 )مدقق( 2021يناير  1الرصيد في 

 12.520.644 12.520.644 - - - - للفترة   الربح

 183.096.318 - - 183.096.318 - - دمج أعمال شركات خاضعة لسيطرة مشتركة  

 29.473.635 - 29.473.635 - - - الحركة في حساب المساهمين 
       

 196.614.500 ( 17.080.453) 30.298.635 183.096.318 - 300.000 )مدقق( 2021 يونيو 30الرصيد في 
       

 249.102.990 35.408.037 13.694.953 - - 200.000.000 )مدقق( 2022يناير  1الرصيد في 

 20.623.768 20.623.768 - - - - الربح للفترة 

 (5.502.727) - - (5.502.727)  - ( 9دمج أعمال شركات خاضعة لسيطرة مشتركة )إيضاح 

 - - - - - - الحركة في حساب المساهمين 
       

 264.224.031 56.031.805 13.694.953 ( 5.502.727) - 200.000.000 )غير مدقق(  2022يونيو  30الرصيد في 
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 )غير مدقق(   المرحلي الموحد المختصربيان التدفقات النقدية 

 2022 يونيو 30المنتهية في  للفترة

 

 
 2021 يونيو 30 2022 يونيو 30  
 درهم درهم إيضاحات  
    

    األنشطة التشغيلية 
 12.520.644 20.623.768  الربح قبل الزكاة للفترة  

    
    تعديالت للبنود التالية: 

 1.364.487 2.615.398 5 استهالك الممتلكات والمعدات  
 98.585 197.169  استهالك موجودات حق االستخدام   
 986.754 2.999.108  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  
 (94.096) -  ربح من إلغاء عقد إيجار   
 182.267 329.534  تكاليف تمويل  
    
  26.764.977 15.058.641 

    تعديالت رأس المال العامل:
 ( 1.472.079) 758.670  مخزون   
 ( 24.668.397) 16.036.644  ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى  
 15.094.205 3.495.842  مبلغ مستحق من أطراف ذات عالقة   
 10.976.118 586.113  ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى   
 ( 9.011.133) ( 1.799.986)  مبلغ مستحق إلى أطراف ذات عالقة   
    

 5.977.355 45.842.260  النقد من العمليات
 (941.736) ( 619.329)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 (229.974) ( 304.073)  تكاليف تمويل مدفوعة 
    

 4.805.645 44.918.858  صافي النقد من األنشطة التشغيلية 
    
    

    النشاط االستثماري 
 ( 1.143.848) ( 6.677.409) 5 شراء ممتلكات ومعدات 

    
 ( 1.143.848) ( 6.677.409)  النقد المستخدم في النشاط االستثماري 

    
    األنشطة التمويلية

 (177.849) ( 299.331)  صافي الحركة في قرض ألجل
 (205.843) -  لحساب المساهميننقد محول 

 17.503.259 -  نقد مستلم من خالل دمج أعمال خاضعة لسيطرة مشتركة 
 - ( 380.000)  سداد مطلوبات عقود اإليجار 

    
 17.119.567 ( 679.331)  صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التمويلية 

    
 20.781.364 37.562.118  صافي الزيادة في النقد وما يعادله

    
 262.690 31.062.835  النقد وما يعادله في بداية الفترة 

    
 21.044.054 68.624.953  النقد وما يعادله في نهاية الفترة 

    

 
    المعامالت غير النقدية الجوهرية:

 29.473.635 -  حساب المساهمينصافي الحركة على 
 - ( 9.468.244)  تابعة )صافي النقد( استحواذ على شركة 
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 معلومات عامة  1

 

القابضة    القانون االتحادي رقم )  ش.م.خ إن ريسبونس بلس  ( لسنة  2)"الشركة"( هي شركة مساهمة خاصة تأسست بموجب 

 ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. 130336في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب    2015

 

القابضة ش.م.خ من مركز  2021مارس    15بتاريخ    بلس  إلى ريسبونس  الشركة  لتغيير اسم  الشركة قراراً  ، أصدر مساهمو 

مول(   )ياس  الطبي  بتاريخ  ش.م.خبرجيل  الشركة  اسم  لتغيير  القانونية  اإلجراءات  واكتملت  وأصدر 2021أغسطس    29،   .

إلى   الشركة  لزيادة رأس مال  بتاريخ  14جى االطالع على إيضاح  درهم )ير  200.000.000المساهمون أيضاً قراراً   .)14  

 مليون من أسهمها العادية في السوق الثانوي بسوق أبوظبي لألوراق المالية.  20أدرجت الشركة  2021سبتمبر 

 

تتضمن هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة نتائج العمليات والمركز المالي للشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها   

،  إدارة المرافق الطبية، وخدمات اإلسعافتقديم الخدمات الطبية المهنية، و  األنشطة الرئيسية للمجموعة هي   إن عاً بـ "المجموعة(.  م

 ادر الطبية، وخدمات استقدام الموظفين.، واستقدام الكوصحية المنزليةومركز الخدمات ال

 

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. ، 130336إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص.ب   

 

 . 2022يوليو   27تم اعتماد إصدار البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ   

 

 

 أساس اإلعداد  2.1

 

 ، التقارير المالية المرحلية. 34المحاسبة الدولي رقم تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً لمعيار   

 

 ال تتضمن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة جميع المعلومات المالية واالفصاحات المطلوبة عند إعداد البيانات المالية   

البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما   الموحدة السنوية وفقاُ للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ويجب أن تقرأ مع 

بالضرورة إلى النتائج للسنة المنتهية  2022 يونيو  30. باإلضافة لذلك، ال تشير النتائج للفترة المنتهية في 2021ديسمبر  31في 

 . 2022ديسمبر   31في 

 

التكلفة التاريخية، باستثناء بعض األدوات المالية التي تم قياسها  تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً لمبدأ   

 بالقيمة العادلة. 

 

عملة العرض  تم عرض البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"درهم إماراتي"(، وهو 

 للمجموعة والعملة الوظيفية للشركة.

 

 معلومات المقارنة  

ومات المقارنة المدرجة في هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي عمليات مركز برجيل الطبي )ياس مول( إن معل 

شركة مشغلة اقتصادية  لتمثل ، حيث أن هذه الشركات مملوكة بشكل فعال من قبل نفس المساهمين 13الفرع   –وصيدلية برجيل 

باإلضاف الموقع.  نفس  في  أبوظبي  في  المالية  واحدة  السياسات  لتحكم  لديها سيطرة  التي  الشركات  أيضاً  مساهم  يدير  لذلك،  ة 

وموجودات،  إيرادات، ومصاريف،  المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  البيانات  هذه  تتضمن  ال  الشركات.  لهذه  والتشغيلية 

 . 13الفرع   –ومطلوبات صيدلية برجيل 
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 أساس التوحيد  2.2

 

 البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة من المعلومات المالية للشركة وشركاتها التابعة. تتكون  

 

 يتم تحقيق السيطرة في حال أن للمجموعة:  

 

 المستثمر فيها؛ سيطرة على الجهة  •

 التعرض، أو الحقوق في العوائد المتغيرة الناجمة عن تعاملها مع الجهة المستثمر فيها؛ و  •

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

 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على جهة مستثمر فيها في حال أن الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغييرات   

 السيطرة الثالثة المذكورة أعاله.   عناصرفي أحد أو أكثر من 

 

ن للمجموعة أقل من غالبية حقوق التصويت للشركة المستثمر فيها، يكون لجيها سيطرة على الشركة المستثمر فيها  عندما يكو 

 عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنح قدرة عملية على إدارة األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها من طرف واحد. 

 

والظروف عند تقييم ما إذا كان لديها حقوق تصويت كافية لمنح السيطرة في الجهة تقوم المجموعة باألخذ باالعتبار كافة الحقائق  

 المستثمر فيها أم ال، ويشمل ذلك: 

 

 بحجم وفرق ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين؛ ذو صلة حجم حقوق التصويت التي تحملها المجموعة  •

 ق التصويت اآلخرين أو األطراف األخرى؛ حقوق التصويت المحتملة المحتفظ بها من قبل المجموعة، حاملي حقو •

 الحقوق الناتجة من االتفاقيات التعاقدية األخرى؛ و •

أية حقائق أو ظروف إضافية تشير إلى أن المجموعة لديها، أو ليس لديها، قدرة حالية على إدارة األنشطة ذات الصلة في  •

 مين السابقة.  وقت اتخاذ القرارات، بما فيها نماذج التصويت في اجتماعات المساه

 

يبدأ توحيد شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على سيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على   

الشركة التابعة. يتم إدراج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة  

شامل الموحد منذ التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة إلى التاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة عن  في بيان الدخل ال 

 السيطرة على الشركة التابعة. 

 

ينسب الربح أو الخسارة وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر في الشركات التابعة إلى مساهمي الشركة والحقوق غير المسيطرة.   

يرجع إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي الشركة والحقوق غير المسيطرة حتى لو كانت النتيجة في الحقوق غير  

 يد. المسيطرة ستؤدي إلى عجز في الرص

 

المحاسبية    السياسات  المحاسبية مع  توافق سياساتها  التابعة بهدف  للشركات  المالية  للبيانات  يتم إجراء تعديالت  عند الضرورة، 

 للمجموعة. 
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 أساس التوحيد )تتمة(  2.2

 

( إجمالي القيمة العادلة  1)عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، يتم إدراج الربح أو الخسارة ويحتسب كالفرق بين   

العادلة ألي فائدة مستردة و )  المستلم والقيمة  التابعة وأية  2لالعتبار  للشركة  للموجودات والمطلوبات  السابقة  الدفترية  القيمة   )

كما لو أن  حقوق غير مسيطرة. يتم احتساب جميع المبالغ المدرجة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك الشركة التابعة 

الخسارة أو   أو  الربح  تعيد تصنيف  التابعة )أي،  بالشركة  الموجودات والمطلوبات ذات الصلة  المجموعة تخلصت مباشرة من 

تحولها إلى فئة أخرى من فئات حقوق المساهمين كما ورد أ تسمح به المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المطبقة(. تعتبر  

ستثمار مسترد في الشركة التابعة السابقة بتاريخ فقدان السيطرة كقيمة عادلة عند اإلدراج المبدئي للمحاسبة  القيمة العادلة ألي ا

، عند إمكانية التطبيق، التكلفة عند اإلدراج المبدئي لالستثمار في 9الالحقة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

 شركة زميلة أو شركة ائتالف. 

 

المجموعة ذات الصلة  يتم    النقدية داخل  المساهمين، والمصاريف، والتدفقات  الموجودات والمطلوبات، وحقوق  استبعاد جميع 

 بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد. 

 

 إن تفاصيل الشركات التابعة للشركة هي كما يلي:  

 
 األنشطة الرئيسية   محل التأسيس   نسبة الملكية % اسم الشركات التابعة 

 2022 2021   

     

 ريسبونس بلس القابضة للخدمات الطبية

 ذ.م.م وفروعها   

اإلمارات العربية المتحدة  98% 98%

وفرع في المملكة العربية 

 السعودية 

 خدمات الرعاية الصحية المنزلية  -

 إدارة المرافق الطبية وخدمات اإلسعاف  -

 وحقول النفط والغاز البرية والبحرية خدمات مرافق  -

 مجمع طبي - اإلمارات العربية المتحدة %98 %98 أوكو ميد كلينيك ذ.م.م 

 ريسبونس للخدمات الطبية ون بيرسون 

 ذ.م.م  

األجهزة  - عُمان 98% 98% في  المتخصصة  المخازن  في  بالتجزئة  البيع 

 والمعدات الطبية وأجهزة تقويم العظام

 األعمال التجارية وكاالت  -

الطبية،  - اإلمارات العربية المتحدة %100 %100 ريسبونس بلس الستقدام العمالة ذ.م.م*  المرافق  وإدارة  الطبية،  الكوادر  استقدام  خدمات 

الطبية  الخدمات  وإدارة  الموظفين،  استقدام  وخدمات 

 للشركات والمؤسسات االستثمارية

 بلس لالستثمار شركة الشخص   ريسبونس

 ذ.م.مالواحد   

 إدارة الخدمات الطبية للشركات والمؤسسات االستثمارية - اإلمارات العربية المتحدة 100% 100%

 تجارة المعدات الطبية بالجملة  - اإلمارات العربية المتحدة %98 %98 مخزن ريسبونس بلس لألدوية ذ.م.م

 والمستلزمات الطبية والجراحية التجارة بالجملة للمعدات  -

 تجارة األدوية بالجملة  -

 تجارة مستحضرات التجميل ومعداتها وأدواتها بالجملة -

إصالح وصيانة المعدات الطبية ومعدات المعامل وتركيب  -

 أجهزة تقويم العظام

 تجارة مستحضرات التجميل بالجملة  -

 لتصديرا -

 استيراد المخازن الطبية -

 تدريب الطاقم الطبي  - اإلمارات العربية المتحدة - 100 تيك للتدريب ذ.م.م   هيلث

 خدمات حقول النفط والغاز البرية والبحرية  -

 

وفقاً لقرار   من الملكية في الشركات أعاله إلى الشركة  %2تم تخصيص جميع حصص الملكية والمخاطر والمكافآت بأكملها بنسبة   

 المساهمين. 

 

 تحويل حصة ملكيتهم إلى الشركة.   2021سبتمبر  5قرر مساهمو ريسبونس بلي الستقدام العمالة ذ.م.م بتاريخ  * 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3

 

إن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة متوافقة مع السياسات المحاسبية المطبقة  

، باستثناء تطبيق المعايير  2021ديسمبر    31كما في وللسنة المنتهية في    الموحدةفي إعداد البيانات المالية  من قبل المجموعة  

. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو  2022يناير  1الفعالة كما في  ووالتفسيرات والتعديالت الجديدة التالية 

 تعديل آخر صادر ولم يصبح فعال بعد. 

 

 3قم  تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ر –مرجع اإلطار النظري  •

 16: المتحصالت قبل االستخدام المقصود ـ تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم الممتلكات واآلالت والمعدات •

 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –تكاليف استيفاء عقد  –العقود الملزمة  •

الشركة التابعة كمطبق للمعايير   –تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   •

 ألول مرة

المالية رقم   • التقارير  الدولي إلعداد  المالية    9المعيار  "   –األدوات  المطلوبات    10الرسوم في اختبار  المائة" الستبعاد  في 

 المالية

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

 

 المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة.  ال تؤثر هذه التعديالت على البيانات 

 

 

 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة 4

 

المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من اإلدارة وضع األحكام  يتطلب إعداد البيانات المالية  

والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية واالفصاح 

والتقديرات واالفتراضات على اإليرادات والمصاريف والمخصصات باإلضافة عن المطلوبات الطارئة. كما تؤثر هذه األحكام  

   إلى التغيرات في القيمة العادلة. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

 

ديرات واألحكام  قد تؤثر هذه األحكام والتقديرات واالفتراضات على المبالغ المدرجة في السنوات المالية الالحقة. يتم حالياً تقييم التق 

 وهي تعتمد على الخبرة التاريخية والعوامل األخرى. 

 

الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق    الجوهرية  المختصرة، كانت األحكام  الموحدة  المرحلية  المالية  البيانات  عند إعداد هذه 

كما في  تم تطبيقها عند إعداد البيانات المالية  والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة مماثلة للتي للشركةالسياسات المحاسبية 

طبقتها اإلدارة نسبة لالستحواذ على شركة باستثناء التقديرات الجوهرية التالية، والتي    . 2021ديسمبر   31وللسنة المنتهية في  

 . تابعة جديدة خالل الفترة

 

 دمج األعمال 

الشراء للعديد من الموجودات والمطلوبات لألعمال المستحوذ عليها. بالنسبة  تتطلب محاسبة االستحواذ على أعمال تخصيص سعر   

لغالبية الموجودات والمطلوبات، يتم تخصيص سعر الشراء من خالل إدراج األصل أو االلتزام بقيمته العادلة المقدرة. يتطلب 

قبل اإلدارة، وغالباً ما يتضمن استخدام تقديرات    تحديد القيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة قرار من

المستقبلية، ومعدالت الخصم،   الداخلة والخارجة  النقدية  بالتدفقات  يتعلق  فيما  بما في ذلك االفتراضات  وافتراضات جوهرية، 

تحديدات القيمة   واألعمار اإلنتاجية للموجودات ومضاعفات السوق. تستخدم إدارة المجموعة جميع المعلومات المتاحة إلجراء

 العادلة.
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 الممتلكات والمعدات  5

 

بلغت اإلضافات    الفترة،  الممتلكات والمعدات ما قيمته  خالل   يونيو  30المنتهية في    الستة أشهردرهم )فترة    6.677.409على 

لفترة  درهم  1.143.848:  2021 درهم    2.615.398ما قيمته    2022  يونيو  30المنتهية في    الستة أشهر ( وبلغ االستهالك 

 درهم(.  1.364.487: 2021 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهر)فترة 

 

 

 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى  6

 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 2021 ديسمبر  31 2022 يونيو  30 
 درهم درهم  
   

 127.702.171 100.350.976 ذمم تجارية مدينة  
 ( 4.224.670) ( 4.486.832) خسائر االئتمان المتوقعةناقصاً: مخصص 

   
 95.864.144 123.477.501 

 29.154.139 36.455.315 ذمم مدينة غير مقيدة بفواتير 
 7.436.954 14.979.348 ودائع

 6.617.050 7.818.621 مصاريف مدفوعة مقدماً 
 5.410.753 1.192.505 مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

   
 156.309.933 172.096.397 
   

 

  4.224.670: 2021ديسمبر  31درهم )  4.486.832، انخفضت الذمم التجارية المدينة بقيمة اسمية  2022 يونيو  30كما في  

 درهم( وتم تخصيصها بالكامل. إن الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة هي كما يلي:

 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 2021ديسمبر  31 2022يونيو 30 
 درهم درهم  
   

 585.042 4.224.670   بداية الفترة/ السنةفي 
 ( 585.042) - محول إلى طرف ذو عالقة

 1.866.114 - سيطرة مشتركةمحول من خالل دمج أعمال تحت  
 2.358.556 262.162 للفترة/ السنة المحمل 

   
 4.224.670 4.486.832   نهاية الفترة/ السنةكما في 
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 معامالت األطراف ذات العالقة 7

 

المسيطرة، والشركات ذات السيطرة  تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة، والشركات   

المشتركة التي يمارس عليها هؤالء األطراف نفوذاً جوهرياً. يتم اعتماد سياسات وشروط التسعير لهذه المعامالت من قبل إدارة  

 المجموعة.

 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 2021 ديسمبر  31 2022 يونيو  30 
 درهم درهم  
   

   :أطراف ذات عالقةالمبالغ المستحقة من 
 12.283.494 9.648.313 ش.م.خ مستشفى أل أل أتش مصفح   
 10.785.235 23.483 في بي أس للرعاية الصحية ذ.م.م   
 8.392.551 8.392.551 ش.م.خ مخزن اليف الين لألدوية   
 3.605.009 5.106.846 مستشفى برجيل ش.م.خ، أبوظبي   
 3.300.000 3.300.000 مستشفى اليف الين، عمان   
 598.359 598.359 مستشفى أل أل أتش الطبي مصفح ش.م.خ   
 548.331 1.065.900 مستشفى برجيل للجراحة المتقدمة ش.م.خ   
 306.790 1.432.805 أبوظبي  –ذ.م.م  24X7مستشفى ميدور   
 239.075 841.026 مستشفى برجيل رويال ش.م.خ، العين   
 237.132 225.534 مستشفى اليف كير ش.م.خ، الراحة بني ياس   
 5.124.837 7.148.311 مدينة برجيل الطبية ش.م.خ   
 - 22.623 1الفرع  –مركز تجميل لطب األسنان ش.م.خ   
 - 10.025 برجيل لخدمات الرعاية الطبية المنزلية، أبوظبي  
 2.599.532 2.229.850 أخرى   
   
 40.045.626 48.020.345 
   

   
   المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة:

 3.500.598 3.668.182 مستشفى برجيل، مسقط   
 1.742.366 179.766 مستشفى أل أل أتش ش.م.خ، أبوظبي   
 1.548.870 2.506.803 ش.م.خ مركز برجيل الواحة الطبي    
 785.166 848.269 صيدلية مستشفى أل أل أتش مصفح   
 596.569 - مدينة برجيل الطبية   
 489.212 490.505 ش.م.خ، دبي  24x7مستشفى ميدور   
 430.242 - مركز أل أل أتش للتدريب اإلداري  
 361.248 361.248 ش.م.خ مخزن في بي أس لألدوية  

 446.744 1.202.784 أخرى   
   
 9.257.557 9.901.015 
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 األطراف ذات العالقة )تتمة( معامالت  7

 

 خالل الفترة، أبرمت المجموعة المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة: 

 
 يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في  يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2022 2021 2022 2021 
 درهم  درهم درهم  درهم 
     

 84.550 5.235.801 84.550 1.890.623 إيرادات
     

 486.124 55.591 486.124 16.523 مشتريات 
     

 695.744 83.837 695.744 44.893 تكاليف الموظفين 
     

 432.579 5.033.124 432.579 3.200.316 المحملة من قبل طرف ذو عالقة  لفةالتك
     

 

 

 األرصدة البنكية والنقد  8

 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 2021 ديسمبر  31 2022يونيو 30 
 درهم درهم  
   

 63.635 72.916 النقد في الصندوق 
 30.999.200 68.552.037 األرصدة البنكية

   
 68.624.953 31.062.835 
   

 

 

 مشتركة  الخاضعة لسيطرة  دمج األعمال 9

 

، استحوذت المجموعة على الشركات التالية تحت سيطرة مشتركة. تم استبعاد هذه  2022  يونيو  30في    المنتهية  خالل الفترة (أ

دمج أعمال لشركات  تمثل  "دمج األعمال" حيث أنها   3االستحواذات من نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

مع العلم أن الشركة والشركات المستحوذ عليها مسيطرة بشكل نهائي من قبل نفس المساهمين قبل تحت سيطرة مشتركة،  

وبعد االستحواذ. تم احتساب االستحواذات في البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة باستخدام تجميع طريقة الفائدة،  

بتوح المجموعة  للمعاملة. قامت  الجوهر االقتصادي  يد اإليرادات، والمصاريف، والموجودات، والمطلوبات والذي يعكس 

 السيطرة. تحقق عند  2022  يناير 3للشركات المستحوذ عليها من تاريخ 

 

 ذ.م.م لتدريب ل هيلث تيك  

  9.800.000بمبلغ    في هيلث تيك للتدريب ذ.م.م، استحوذت المجموعة على أسهم  2022يونيو    30المنتهية في    خالل الفترة 

كشركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، وتعمل في  هيلث تيك للتدريب ذ.م.م تأسست درهم. 

ذ.م.م    هيلث تيك للتدريب. من تاريخ االستحواذ، ساهمت  ، وخدمات حقول النفط والغاز البرية والبحريةمجال تدريب الطاقم الطبي 

  درهم على التوالي. 632.995و درهم  1.756.746بإيرادات وأرباح للمجموعة بقيمة 
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 مشتركة )تتمة( الخاضعة لسيطرة دمج األعمال  9

 

 القابلة للتحديد هي كما يلي:   المفترضة والمطلوباتالمستحوذة إن المبالغ المدرجة فيما يتعلق بالموجودات  

 
 اإلجمالي 
 درهم 
  

  الموجودات 
 19.418 ممتلكات ومعدات 

 136.390 مخزون
 250.180 ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 

 4.989.367 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 331.756 نقد وأرصدة بنكية

  
 5.727.111 
  

  المطلوبات 
 273.310 ذمم دائنة ومستحقات 

 1.156.528 عالقةمبالغ مستحقة إلى أطراف ذات  
  
 1.429.838 
  

 4.297.273 إجمالي صافي الموجودات القابلة للتحديد 
 ( 9.800.000) االعتبار المدفوع 

  
 ( 5.502.727) احتياطي الدمج 

  

 

 

 الذمم الدائنة والمستحقات  10

 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 2021ديسمبر  31 2022يونيو 30 
 درهم درهم  
   

 21.017.867 19.550.187 تجارية دائنة ذمم 
 5.528.540 5.855.290 تكاليف الذمم الدائنة المتعلقة بالموظفين 

 4.690.637 2.895.481 مصاريف مستحقة
 7.991.120 12.294.866 ذمم ضريبة القيمة المضافة الدائنة 

 525.797 17.560 ذمم دائنة أخرى
   
 40.613.384 39.753.961 
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 اإليرادات 11

 
 يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في  يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2022 2021 2022 2021 
 درهم  درهم درهم  درهم 
     

 29.607.447 59.675.846 29.607.447 31.005.188 العمليات واإلدارة 

 25.733.653 56.963.706 25.733.653 25.718.306 إيرادات المشروع 

 6.237.081 13.488.899 6.237.081 6.049.943 إيرادات الشركة 

 2.902.450 1.556.064 2.902.450 1.394.113 تزويد المعدات

 973.564 615.571 973.564 270.077 األدوية والمستهلكات  

 851.771 2.440.971 851.771 1.492.065 اإليرادات من استخدام المرافق 

 796.951 10.374.721 796.951 2.265.812 إيرادات الفعاليات

 642.576 328.150 642.576 ( 140.434) استقدام العمالة 

 315.838 - - - إيرادات العيادة 

 91.803 - - - مبيعات الصيدلية 

 - 1.770.742 - 865.959 إيرادات التدريب 

 30.810 125.010 30.810 98.594 إيرادات تحويل المرضى 

 1.798.208 15.243.709 1.798.208 5.967.097 خدمات إضافية 
     

 74.986.720 69.574.511 162.583.389 69.982.152 
     

     توقيت إدراج اإليرادات

 68.916.785 160.411.754 68.600.947 73.322.530 الخدمات المحولة عبر الزمن 

 1.065.367 2.171.635 973.564 1.664.190 زمنية الخدمات والبضائع المحولة في نقطة 
     

 74.986.720 69.574.511 162.583.389 69.982.152 
     

     األسواق الجغرافية 

 68.304.679 152.153.849 67.897.038 70.900.548 اإلمارات العربية المتحدة   

 851.771 2.440.971 851.771 1.492.065 سلطنة عُمان   

 825.702 7.988.569 825.702 2.594.107 المملكة العربية السعودية   
     

 74.986.720 69.574.511 162.583.389 69.982.152 
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 )مدققة(  )غير مدققة( 
 2021 ديسمبر  31 2022يونيو 30 
 درهم درهم  
   

 32.299.216 35.303.979 خطابات االعتماد  
   

 

 تم إصدار خطابات االعتماد ضمن سياق األعمال االعتيادية.   

  



 ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ  
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

 2022يونيو  30للفترة المنتهية في 

16 

 

 

 موسمية النتائج 13

 

، وعليه ال  هناك قطاع تشغيلي واحد، وهو استقدام العمالة وتزويد المعدات الطبية وإدارة المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية 

لم يتم إدراج إيرادات جوهرية ذات طبيعة موسمية في بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد  توجد افصاحات للتقرير القطاعي

 . 2021 يونيو 30و 2022 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرالمختصر لفترة 

 

 

 رأس المال  14

 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 2021ديسمبر  31 2022يونيو 30 
 درهم درهم  
   
   والصادر والمدفوع بالكامل مصرح به ال
  200.000.000  ( عادي    200.000.000:  2021ديسمبر    31سهم 

 200.000.000 200.000.000 درهم للسهم( 1: بقيمة 2020ديسمبر  31درهم للسهم ) 1بقيمة  سهم(
   
 200.000.000 200.000.000 
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األساسية للسهم عن طريق تقسيم إجمالي الدخل الشامل للفترة للشركة من خالل عدد المتوسط المرجح لألسهم العوائد تم احتساب  

 خالل الفترة كما يلي: المصدرة 

 
 يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في  يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2022 2021 2022 2021 
 درهم  درهم درهم  درهم 
     

 12.520.644 20.623.768 13.540.182 6.311.860 الربح العائد لمالكي الشركة )درهم( 
     

 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 عدد المتوسط المرجح لألسهم )أسهم(* 
     

 0.06 0.17 0.07 0.03 العوائد األساسية للسهم في الفترة )درهم( 
     

 

 المتوسط المرجح لألسهم في الحسبان تأثير المتوسط المرجح للزيادة في عدد األسهم خالل الفترة. *يأخذ عدد  


