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فوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، شركة مھنیة مسجلة في المملكة العربیة كي بي ام جي ال 
السعودیة وعضو غیر شریك في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي ام جي العالمیة، 

 شركة تعاونیة سویسریة.
 

 

 ئم المالیة األولیةتقریر المراجع المستقل حول فحص القوا
 الموجزة الموحدة

 السادة / مساھمي
 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة 

 (شركة مساھمة سعودیة)
 جدة، المملكة العربیة السعودیة.

   مقدمة 

شركة الشرق األوسط للرعایة ل م۲۰۱۸یونیو  ۳۰المرفقة كما في الموحدة لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة الموجزة 
 المكونة من:وشركتھا التابعة (یشار إلیھا بـ"المجموعة")  ("الشركة") الصحیة

 

 م؛۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في  الموحدةقائمة المركز المالي الموجزة  •
لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في الموحدة الموجزة  األخرى قائمة الدخل الشاملوقائمة الربح أو الخسارة  •

 م؛۲۰۱۸یونیو  ۳۰
 م؛۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  الموحدة ائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموجزةق •
 م؛ ۲۰۱۸یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  الموحدة قائمة التدفقات النقدیة الموجزة •
 الموجزة الموحدة. اإلیضاحات حول القوائم المالیة األولیة •

 

) ۳٤الدولي ( ةوفقاً لمعیار المحاسب الموحدةن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة إن اإلدارة ھي المسئولة ع
ھذه القوائم المالیة األولیة  استنتاج عنلیتنا ھي إبداء ؤومسوفي المملكة العربیة السعودیة.  "التقریر المالي األولي" المعتمد

 استناًدا إلى فحصنا.الموحدة الموجزة 

 حصنطاق الف

) "فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل المراجع المستقل ۲٤۱۰لقد قمنا بالفحص طبقاً لمعیار ارتباطات الفحص (
للمنشأة" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ویتكون فحص القوائم المالیة األولیة من توجیھ استفسارات بشكل أساسي 

المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى. ویعد الفحص أقل لألشخاص المسؤولین عن األمور 
بشكٍل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا وفقًا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، 

ألمور الھامة التي یمكن التعرف علیھا خالل المراجعة. وبالتالي لن یمكننا من الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع ا
 لن نُبدي رأي مراجعة.ف وعلیھ،
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 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )مراجعة(غیر  الموحدة الموجزةولیة إیضاحات حول القوائم المالیة األ

 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في 
 (بالریاالت السعودیة)

 

٥ 

 التنظیم واألنشطة الرئیسیة -۱
 

تتك�ون م�ن ) "المجموعةیش�ار إلیھ�ا ب�ـ") ("الش�ركة"( وش�ركتھا التابع�ةوسط للرعای�ة الص�حیة سست شركة الشرق األأت
 في المملكة العربیة السعودیة.فروعھا المختلفة وشركتھا التابعة الشركة و

ربی�ع الث�اني  ٦بت�اریخ  ٤۰۳۰۱٤۹٤٦۰بموجب سجل تجاري رقم مقفلة تعمل كشركة مساھمة سعودیة كانت الشركة       
  .م۲۰۰٤مایو  ۲٥الموافق  ھـ۱٤۲٥

كة عل�ى موافق�ة م�ن ھیئ�ة س�وق الم�ال ، حص�لت الش�رم۲۰۱٥دیس�مبر  ۳۰المواف�ق  ھ�ـ۱٤۳۷ول ربیع األ ۱۹بتاریخ  
ت�داول) س�ھم الس�عودیة (ف�ي س�وق األ الع�ام، وق�د أدرج�ت الش�ركة لالكتت�ابم�ن أس�ھم الش�ركة  ۲۷٫٦۱۲٫۰۰۰لطرح 
 .شركة مساھمة عامة إلىوتحولت  م۲۰۱٦مارس  ۲۹الموافق  ھـ۱٤۳۷جماد الثاني  ۲۰ بتاریخ

تش��غیل وص��یانة المستش��فیات والمستوص��فات والمراك��ز والمعاھ��د نش��اء وإدارة وإف��ي  الرئیس��ي یتمث��ل نش��اط الش��ركة      
ومراكز التأھیل الصحي والعالج الطبیع�ي ومختب�رات التحلی�ل واألش�عة والص�یدلیات وش�راء األراض�ي إلقام�ة مب�اني 

 .لصالح الشركة في المشاریع الطبیةعلیھا واستثمارھا 
ق�ة الموج�ودات والمطلوب�ات ونت�ائج العملی�ات والت�دفقات النقدی�ة المرف الموح�دة الم�وجزةولی�ة القوائم المالیة األتتضمن  

 للفروع التالیة:
 

 اســـــــــم الفرع
 

 السجل التجاري
 

 الموافق تاریخ اإلصدار
 م ۱۹۹۸مایو  ۳۰ ھـ ۱٤۱۹صفر  ٥ ٤۰۳۰۱۲٤۱۸۷ جدة –المستشفى السعودي األلماني 
 م ۲۰۰۰أكتوبر  ۲۲ ھـ ۱٤۲۱جب ر ۲٤ ۱۰۱۰۱٦۲۲٦۹ الریاض –المستشفى السعودي األلماني 
 م ۲۰۰۰إبریل  ۳ ھـ ۱٤۲۰ذو الحجة  ۲۸ ٥۸٥٥۰۱۹۳٦٤ عسیر  –المستشفى السعودي األلماني 
 م ۲۰۰۲أغسطس  ٥ ھـ ۱٤۲۳صفر  ۱۸ ٤٦٥۰۰۳۲۳۹٦ المدینة –المستشفى السعودي األلماني 

 م ۲۰۰۸أغسطس  ٦ ھـ ۱٤۲۹شعبان  ٤ ٤۰۳۰۱۸۱۷۱۰ اوالد عبد الجلیل ابراھیم بترجي للتنمیة
 م ۲۰۱٥مایو  ۷ ھـ ۱٤۳٦رجب  ۱۸ ۲۰٥۰۱۰٥۷۱۳ الدمام-المستشفى السعودي األلماني 

 م ۲۰۱۷نوفمبر  ۱٥ ھـ ۱٤۳۹صفر ۲٦ ٤۰۳۰۲۹۷٦۸۸ جدة  –عیادات بیفرلي 
 
 كما یلي: في فترات التقریر شركة تابعة فيتملك الشركة استثمارات  

 الموافق  دارتاریخ اإلص السجل التجاري الشركة التابعة
شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة 

 م ۲۰۰۷یولیو  ۱٦ ھـ ۱٤۲۸رجب  ۲ ۳۳٥۰۰۱۹۷۳٥ (شركة مساھمة مقفلة)
 

الص�حیة، وم�ع ذل�ك تس�تند ش�ركة حائ�ل الوطنی�ة للخ�دمات  في )%۳۲٫۳۳ :م۲۰۱۷( %۳۲٫۳۳ شركة نسبةالتمتلك 
تابع�ة. ی�تم اإلفص�اح  ةة للخ�دمات الص�حیة كش�ركشركة حائل الوطنیتوحید الى السیطرة التي تمارسھا المجموعة، تم 

 غیر مسیطرة. ملیكةالكحقوق شركة حائل الوطنیة للخدمات الصحیة  في سھماألمن  %٦۷٫٦۷عن 
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 )مراجعة(غیر  الموحدة الموجزةولیة إیضاحات حول القوائم المالیة األ
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٦ 

 أسس إعداد القوائم المالیة -۲
 

   المعاییر المحاسبیة المطبقة ۱ /۲
 للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملك�ة فقاً و للمجموعة ولیة الموحدة الموجزةالقوائم المالیة األعداد تم إ

لمعی�ار  خرى المعتمدة من الھیئة الس�عودیة للمحاس�بین الق�انونیین ووفق�اً العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األ
متطلب�ات نظ�ام ل فق�االمعتمد في المملكة العربیة الس�عودیة. وو“المرحلیة  المالیة " التقاریر ۳٤رقم بة الدولي سالمحا

 ساسي للمجموعة.الشركات والنظام األ
لمتطلب�ات المع�اییر الدولی�ة  كاف�ة المعلوم�ات واالیض�احات وفق�اً ولی�ة الموح�دة الم�وجزة الی�ة األال تتضمن القوائم الم

دیس�مبر  ۳۱ة ف�ي المع�دة للس�نة المنتھی�القوائم المالی�ة الموح�دة ألعداد القوائم المالیة ویستخدم تلك القوائم مقترنا مع 
 .م۲۰۱۷

 
  س القیاسأس )أ
 

من�افع باس�تثناء ومفھ�وم االس�تمراریة التكلف�ة التاریخی�ة وفق�اً لمب�دأ  ولی�ة الموح�دة الم�وجزةالقوائم المالیة األ تم إعداد
ة لق��د ت��م إع��اد .المتوقع��ةی��تم اثباتھ��ا بالقیم��ة الحالی��ة لاللت��زام المس��تقبلي باس��تخدام طریق��ة االئتم��ان والت��ي  الم��وظفین

 لتتوافق مع عرض الفترة الحالیة. أرقام المقارنةتصنیف بعض 
 

 عملة العرض والنشاط )ب
 

 .للشركة والنشاط والذي یمثل عملة العرض باللایر السعودي ولیة الموحدة الموجزةالقوائم المالیة األ تم إعداد ھذه
 

 توحید القوائم المالیةسس أ ۲/۲
كم�ا ھ�و موض�ح ف�ي  ولجمی�ع الش�ركات التابع�ة لھ�ا األم ئم المالی�ة للش�ركةالموح�دة عل�ى الق�واتشتمل القوائم المالی�ة 

 .۱إیضاح 
تتحق�ق الس�یطرة عن�دما تك�ون المجموع�ة  .التابع�ة ھ�ي ش�ركات تابع�ة ی�تم ال�تحكم بھ�ا بواس�طة المجموع�ةالشركات 

معرض��ة او لھ��ا حق��وق لعائ��دات متغی��رة م��ن عالقتھ��ا م��ع المنش��أة المس��تثمر فیھ��ا ول��دیھا المق��درة للت��أثیر عل��ى تل��ك 
وبصفة خاصة تسیطر المجموع�ة عل�ى منش�أة مس�تثمر فیھ�ا إذا  العائدات خالل سلطاتھا على المنشأة المستثمر فیھا.

 وفقط إذا كان لدى المجموعة:
(أي، الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة عل�ى توجی�ھ األنش�طة ذات ص�لھ  سیطرة على المنشأة المستثمر فیھا -

 .للشركة المستثمر فیھا)
 متغیرة من انشطتھا مع المنشأة المستثمر فیھا.التعرض الى عوائد متغیرة ولھا حقوق في عائدات  -
 المقدرة الستخدام سلطاتھا على المنشأة المستثمر فیھا للتأثیر على عائدتھا.  -
 
بصورة عامة، ھناك افتراض بان اغلبیة حقوق التصویت تؤدي ال�ى الس�یطرة. ل�دعم ھ�ذا االفت�راض وعن�دما یك�ون   

خاصة بالمنشأة المستثمر فیھا او حقوق مماثلة، تدرس المجموعة جمیع للمجموعة اقل من اغلبیة حقوق التصویت ال
 الحقائق او الظروف ذات الصلة لتقدیر ما إذا كانت لھا سلطة على المنشأة المستثمر فیھا وتشمل:

 الترتیبات التعاقدیة مع الشركاء االخرین ممن لھم حقوق تصویت في المنشأة المستثمر فیھا. -
 تیبات تعاقدیة اخرى.حقوق ناشئة من تر -
 حقوق تصویت المجموعة وحقوق تصویت محتملة. -
 

كان�ت الحق�ائق والظ�روف ت�دل  إذاكانت تسیطر على المنش�أة المس�تثمر فیھ�ا ام ال  إذاتقوم المجموعة بإعادة تقییم ما 
بع�ة عن�دما م�ن عناص�ر الس�یطرة الثالث�ة یب�دأ توحی�د بیان�ات ش�ركة تا أكث�رعلى وجود تغیرات ف�ي عنص�ر واح�د او 

تحصل المجموعة على سیطرة عل�ى الش�ركة التابع�ة وتنتھ�ي عن�دما تفق�د المجموع�ة الس�یطرة عل�ى الش�ركة التابع�ة. 
ت�درج اص�ول وخص�وم وای�رادات ومص�اریف الش�ركة التابع�ة المكتس�بة او المس�تبعدة خ�الل الس�نة ف�ي قائم�ة ال�دخل 

السیطرة حتى الت�اریخ الت�ي تتوق�ف فی�ھ المجموع�ة ع�ن الشامل الموحد من التاریخ الذي تحصل فیھ المجموعة على 
 السیطرة على الشركة التابعة.
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۷ 

 (تابع) أسس إعداد القوائم المالیة -۲
 

 أسس توحید القوائم المالیة (تابع) ۲/۲
حق�وق ل�ى إم للمجموع�ة ومس�اھمي الش�ركة األلى إخرى وكل بند من االیرادات الشاملة األو الخسائر أرباح تنسب األ

 . غیر المسیطر علیھا ةالملكی
 المالیة للشركات التابعة لتتطابق سیاساتھا المحاسبیة مع تل�ك المس�تخدمة القوائمعند الضرورة یتم ادخال تعدیالت في 

والت��دفقات النقدی��ة  والمص��روفاتوحق��وق الملكی��ة واالی��رادات  الموج��ودات والمطلوب��اتجمی��ع م��ن قب��ل المجموع��ة. 
 المجموعة یتم استبعادھا بالكامل عند التوحید. تشركاالمتعلقة بالمعامالت بین 

 
 المعدلة ھم السیاسات المحاسبیةأ ۲/۳

باستثناء ما ھو وارد في الفقرات التالیة فقد تم تطبیق كافة السیاسات المحاسبیة في القوائم المالیة االولیة الموحدة 
 .م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المنتھیة في الموجزة التي تم تطبیقھا في إعداد القوائم المالیة الموحدة للسنة 

ات المحاسبیة على القوائم المالیة الموحدة السنویة كما في وللسنة لسیاسیتوقع تطبیق التغیرات الطارئة على ا
 م.۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 
أ)  رة(الفقالعمالء"  مع العقود من " اإلیراد ۱٥قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

. إن تأثیر التطبیق لتلك م۲۰۱۷ینایر  ۱المالیة" إبتداءا من  "األدوات ۹والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
  إلى:المعاییر یعزى بصفة أساسیة 

  (أنظر ادناه). العرض لصافي االیرادات بعد خصم الحسمیات والفواتیر المرفوضة. ۱
 المالیة (أنظر ادناه). . الزیادة في خسائر الھبوط في الموجودات۲
 

 اإلیرادات من العقود مع العمالء )أ
 

إطار شامل لتحدید مبلغ وتوقیت اإلعتراف باإلیرادات. ویحل ھذا المعیار  ۱٥ینشئ المعیار الدولي للتقریر المالي 
المتعلقة "عقود اإلنشاءات" والتفسیرات  ۱۱"اإلیرادات" ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۸محل معیار المحاسبة الدولي 

مالم تكن ھذه العقود في نطاق المعاییر األخرى  ن العقود مع العمالء،ععلى جمیع اإلیرادات الناشئة وینطبق بھا. 
تقوم المجموعة  .الجدید نموذج من خمس خطوات الحتساب األرباح الناتجة من العقود مع العمالء د المعیارویحد

بإثبات اإلیرادات عند حصول العمیل على السیطرة على البضائع في المرحلة الزمنیة عند تسلیم البضائع واالقرار 
 . ۱٥باستالمھا، بما یتماشى مع متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي 

قیاس واألخذ باألعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبیق كل خطوة من  منشأتیتطلب المعیار من ال
العقود والتكالیف المرتبطة النموذج على العقود مع العمالء. یخصص المعیار أیًضا حساب التكالیف اإلضافیة ألبرام 

 مباشرة بتنفیذ العقد.
 

باستخدام طریقة األثر المتراكم فقط على الفترات الحالیة  ۱٥قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
قاً، وفقاً المعروضة في القوائم المالیة. وعلیھ، لم یتم تعدیل المعلومات المقدمة للسنة السابقة، كما تم إدراجھا ساب

للتقاریر للمعیار الدولي المجموعة التطبیق المبدئي سجلت والتقسیرات المتعلقة بھا.  ۱۸لمعیار المحاسبة الدولي 
كتسویة على الرصید االفتتاحي لألرباح المبقاة بأثر رجعي تراكمي في تاریخ التطبیق األولي  ۱٥رقم  المالیة

 وبناًء على ذلك، لم یتم تعدیل المعلومات المقدمة للفترة السابقة الماثلة. م. ۲۰۱۸ینایر  ۱المسموح بھ في المعیار أي 
 

محددة بشكل  وتسجل في عقود الخدماتو. یتم بیع البضائع العملیاتوتحقق المجموعة ایراداتھا من مبیعات البضائع 
 . واحدة من السلع و/أو الخدماتمة حزكعاً مومع العمالء  منفصل

 
 مبیعات بضائع  )۱

وخلصت  والذي یستلزم الوفاء بھا مرة واحدة.العمالء عقود لبیع األدویة والعقاقیر  تتضمن عقود المجموعة مع
المجموعة إلى أنھ ینبغي تحصیل اإلیرادات من بیع األدویة والعقاقیر في الوقت الذي تنتقل فیھ السیطرة على 

ني المعیار الدولي للتقاریر المالیة الموجودات إلى العمیل أي عند تسلیم األدویة والعقاقیر. لذلك، لیس ھنالك تأثیر لتب
 توقیت ومبالغ اإلیرادات التي سیتم إثباتھا.على  ۱٥رقم 
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 )مراجعة(غیر  الموحدة الموجزةولیة إیضاحات حول القوائم المالیة األ

 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في 
 (بالریاالت السعودیة)

 

۸ 

 (تابع)أسس إعداد القوائم المالیة    -۲
 

 (تابع) المعدلة ھم السیاسات المحاسبیةأ ۲/۳
 

 ایرادات التشغیل  )۲
 

في إیرادات التشغیل، یتم تحصیل االیرادات عند تقدیم الخدمة وإصدار فاتورة لھذه الخدمة (اي بعد الرضا عن 
. قبل اعتماد المعیار دمة). تحتوي بعض العقود على اعتبارات متغیرة مثل الخصومات واالعتراضاتالخدمة المق

 ،۱٥الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 

قدمت اإلدارة أفضل تقدیراتھا لتعدیل الخصم / الرفض استناًدا على معرفتھا وخبرتھا من األحداث الماضیة 
 والحالیة. 

اإلدارة بتقدیر االعتبارات المتغیرة باستخدام طریقة القیمة المتوقعة للخصومات  ، ستقوم۱٥بموجب المعیار رقم 
 واالعتراضات. 

لألعتبارات المتغیرة التي ستفرض على الشركة فیجب على االدارة تطبیق طریقة  عند تقدیر مبالغ غیر جوھریة
 واحدة طوال فترة العقد. 

میع المعلومات (التاریخیة والحالیة والمتوقعة) التي تتوفر بشكل ، یجب على اإلدارة النظر في جباإلضافة إلى ذلك
 معقول للشركة، ویجب أن تعطي عدًدا معقوًال من مبالغ اإلعتبارات المحتملة.

 
 على الذمم المدینة واالیرادات ھو كالتالي:  ۱٥تأثیر التبني للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 
دفتریة بموجب القیم ال ۲۰۱۷ینایر  ۱كما في 

معیار المحاسبة 
 ۱۸الدولي 

مخصص الخصومات 
 واالعتراضات

القیم الدفتریة بموجب 
المعیار الدولي للتقاریر 

 ۱٥المالیة 
    

 ۱,۱٤٤,٤٦٤,۳٦۹ (۲۷۸,۳۰۲,۰۸٦) ۱,٤۲۲,۷٦٦,٤٥٥  جماليباإل -ذمم مدینة 
مخصص الخصومات 

 -- ۲۷۸,۳۰۲,۰۸٦ (۲۷۸,۳۰۲,۰۸٦) واالعتراضات
 ۱,۱٤٤,٤٦٤,۳٦۹ -- ۱,۱٤٤,٤٦٤,۳٦۹ صافي –دینة ذمم م

 
 حققةلمااالیرادات  

بموجب معیار 
 ۱۸المحاسبة الدولي 

خصص الخصومات م
 واالعتراضات

بموجب  حققةلمااالیرادات 
المعیار الدولي للتقاریر 

 ۱٥المالیة 

یرادات لفترة الستة اإل
 ۳۰أشھر المنتھیة في 

 ۷٤٤,۸۰۹,۳۸٦ (۷۰,۸۷۹,۸۷٥) ۸۱٥,٦۸۹,۲٦۱ م۲۰۱۷یونیو 
دات لفترة الثالثة ایراإل

 ۳۰أشھر المنتھیة في 
 ۳٥۱,۲۷۹,۱۲۱ (٤۰,٤۰٦,۰٤۰) ۳۹۱,٦۸٥,۱٦۱ م۲۰۱۷یونیو 

یرادات للسنة المنتھیة اإل
 ۱,٤٦۲,۳۹۰,۳۹۹ (۱٦۷,۰۳۹,۲۰۸) ۱,٦۲۹,٤۲۹,٦۰۷ م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

 
 
 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )مراجعة(غیر  الموحدة الموجزةولیة إیضاحات حول القوائم المالیة األ

 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في 
 (بالریاالت السعودیة)

 

۹ 

 أسس إعداد القوائم المالیة (تابع)   -۲
 

 (تابع) المعدلة ھم السیاسات المحاسبیةأ ۲/۳
 
 األدوات المالیة  –) ۹ولي للتقریر المالیة رقم (المعیار الد )ب

 :المالی�ةاألدوات " ۳۹ رق�م المحاس�بة ال�دولي بمعیار "الدوات المالیةا" ۹یستبدل المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
ة م والت�ي تجم�ع جمی�ع الجوان�ب الثالث�۲۰۱۸ین�ایر  ۱بع�د ف�ي / أو للفت�رات الس�نویة الت�ي تب�دأ  "االعتراف والقیاس

 ."التصنیف والقیاس وانخفاض القیمة ومحاسبة التحوط :األدوات المالیة"لمحاسبة 
 

إثب�ات أي ب، قام�ت الش�ركة بتع�دیل أرق�ام المقارن�ة للفت�رة وقام�ت ۹عند اعتماد المعی�ار ال�دولي للتقری�ر الم�الي رق�م 
قة والقیمة الدفتریة الجدیدة من خالل تعدیل الرص�ید االفتت�احي لألرب�اح المبق�اة فروق قیاس بین القیمة الدفتریة الساب

 م.۲۰۱۷ینایر  ۱كم في 
 

 القیاسالتصنیف و )۱
، لدى المجموعة موجودات مالیة یتم قیاسھا بالتكلفة ۹یار الدولي للتقریر المالي رقم في تاریخ التحول إلى المع

 للمجموعة كما یلي:المطفأة. إن تصنیف وقیاس األصول المالیة 
 

أدوات الدین بالتكلفة المطفأة للموجودات المالیة المحتفظ بھا في نموذج األعمال بھدف االحتفاظ باألصول المالیة 
من أجل جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة التي تستوفي معیار "المدفوعات فقط ألصل الدین وفوائده". تشمل ھذه الفئة 

 لمجموعة والذمم المدینة األخرى.الذمم المدینة التجاریة ل
 

م یتعلق ۲۰۱۷ینایر  ۱على القیم الدفتریة لألصول المالیة في  ۹إن أثر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 بالمتطلبات الجدیدة النخفاض القیمة، كما ھو موضح أدناه:

 
. وبناًء ۳۹ظل معیار المحاسبة الدولي رقم  إن محاسبة المطلوبات المالیة للمجموعة تبقى إلى حد كبیر كما ھي في

تأثیًرا كبیًرا على السیاسات المحاسبیة للمجموعة  ۹على ذلك، لم یكن لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 المتعلقة بالمطلوبات المالیة. كما في تاریخ التقریر، یتم إدراج كافة المطلوبات المالیة للشركة بالتكلفة المطفأة.

 
 انخفاض القیمة )۲

بشكل جوھري محاسبة المجموعة عن خسائر انخفاض القیمة  ۹لقد غّیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
بنھج خسارة  ۳۹للموجودات المالیة عن طریق استبدال نھج الخسارة المتكبدة في معیار المحاسبة الدولي رقم 

ص مخصوم باثبات تقأن عة ولمجمن ام ۹م قر المالي ریرلي للتقدولر المعیاب الطیتاالئتمان المتوقعة المستقبلیة. 
بھا بالقیمة ظ لمحتفر اغیرى ألخالمدینة المالیة ول األصروض والقالجمیع خسارة االئتمان المتوقعة المستقبلیة 

 ر.لخسائح وابارألل اخالن لة مدلعاا
 

قات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفًقا للعقد وجمیع تستند خسارة االئتمان المتوقعة المستقبلیة على الفرق بین التدف
 التدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا. یتم خصم النقص عند تقریب معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل.

 
بالنسبة لذمم المدینة والذمم المدینة األخرى، قامت المجموعة بتطبیق النھج المبسط الخاص بالمعیار وحسبت 

ء مخصص عة بإنشاولمجمت اقامارة االئتمان المتوقعة المستقبلیة على أساس عمر خسائر االئتمان المتوقعة. خس
ن ینیدلخاصة بالمالمستقبلیة ل اموایلھا للعدتعم لتي تواعة ویخیة للمجمرلتان االئتمار اخسائخبرة على مجدول بناءا 

 یة.دالقتصاالبیئة وا
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 )مراجعة(غیر  الموحدة الموجزةولیة إیضاحات حول القوائم المالیة األ

 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في 
 (بالریاالت السعودیة)

 

۱۰ 

 الیة (تابع)أسس إعداد القوائم الم   -۲
 

 (تابع) المعدلة ھم السیاسات المحاسبیةأ ۲/۳
 

اختارت المجموعة تأثیر اعتماد عمر الخسارة االئتمانیة المتوقعة على لذمم المدینة والذمم المدینة األخرى بموجب 
 كما یلي: ۹المعیار الدولي للتقریر المالي 

 

 ۲۰۱۷ینایر  ۱كما في 

القیمة الدفتریة 
بموجب معیار 

المحاسب الدولي 
 ۳۹رقم 

مخصص انخفاض 
 القیمة

الدفتریة القیمة 
بموجب المعیار 
الدولي للتقاریر 

 ۹المالیة رقم 
    

ذمم مدینة بالصافي بعد تطبیق المعیار 
(انظر إیضاح  ۱٥الدولي للتقریر المالي رقم 

 ۱٫۱٤٤٫٤٦٤٫۳٦۹ -- ۱٫۱٤٤٫٤٦٤٫۳٦۹ أ أعاله) ۲
مشكوك في مخصص دیون معدومة و

 )۲۷٤٫۲٦۸٫۲٥٤( )۲۷٤٫۲٦۸٫۲٥٤( -- تحصیلھا
    

 ۸۷۰٫۱۹٦٫۱۱٥ )۲۷٤٫۲٦۸٫۲٥٤( ۱٫۱٤٤٫٤٦٤٫۳٦۹ مدینة بالصافيذمم 
 
 الھامة المحاسبیة األحكام واإلفتراضات -۳

عند اعداد ھذه القوائم المالیة األولی�ة، قام�ت االدارة بإص�دار أحك�ام وتق�دیرات ت�ؤثر عل�ى تطبی�ق السیاس�ات المحاس�بیة 
  روفات. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمص المعروضةوالمبالغ 

 
 كان��تة یأن األحك��ام الھام��ة الت��ي اتخ��ذتھا اإلدارة ف��ي تطبی��ق السیاس��ات المحاس��بیة للمجموع��ة ومص��ادر التق��دیر الرئیس��

تطبی�ق ة المتعلق�ة بیللش�ركة. باس�تثناء االحك�ام الھام�ة الجدی�دة ومص�ادر التق�دیر الرئیس� س�نویة خر ق�وائم مالی�ةمماثلة آل
 .۲في إیضاح  والتي ذكرت ،۹ للتقاریر المالیة والمعیار الدولي ۱٥المعیار الدولي 

 
 ممتلكات ومعدات -٤

 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰  

     
 ۱,۱۱۰,۰٦۱,۹٤۰  ۱,۰۸۱,۷۲٦,۲۷٥  موجودات التشغیل الثابتة

 ۱٥٦,۹٦٥,۲۰۰  ۲۳۱,۰۹٤,۲۷۳  رأسمالیة تحت التنفیذ مشروعات
 ۱,۲٦۷,۰۲۷,۱٤۰  ۱,۳۱۲,۸۲۰,٥٤۸  ليإجما

 
مب��اني ت��رمیم ع��دة عل��ى بن��اء مستش��فى جدی��د ف��ي ال��دمام وبش��كل أساس��ي تح��ت التنفی��ذ  رأس��مالیة یحت��وي مش��اریع ۱-٤

 .مستشفیات في مواقع مختلفة
 
 سعودي.ملیون لایر  ۲٫۹الرأسمالیة تحت التنفیذ بمبلغ  المشروعاتخالل الفترة تم رسملة أعباء تمویلیة على  ۲-٤
 
ملیون لایر سعودي مرھونة كضمان لقرض وزارة  ۳٤۷٫٥األرض والمباني البالغ صافي قیمتھا الدفتریة  ۳-٤

 المالیة.
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 )مراجعة(غیر  الموحدة الموجزةولیة إیضاحات حول القوائم المالیة األ

 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في 
 (بالریاالت السعودیة)

 

۱۱ 

 ذمم مدینة -٥
 

 یلي:مما  الذمم المدینة تتكون
 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰  إیضاح 
      

 ۱٫۱۳٤٫۲۱۲٫٤۳٥  ۱,۲۷۲,۰۱۹,۳۹۷   عمالء
 ۳,۸۳۱,۳٦۳  ۱,۲٥۹,۸۸۹  ۱۲ ةأطراف ذات عالق

   ۱,۲۷۳,۲۷۹,۲۸٦  ۱,۱۳۸,۰٤۳,۷۹۸ 
 (۲٥٤,۸٦٥,٤۸۸)  (۲٤۷,٥۰۰,۲۹۲)   خسائر ائتمانیة متوقعة 

   ۱,۰۲٥,۷۷۸,۹۹٤  ۸۸۳٫۱۷۸٫۳۱۰ 
 
 رأس المال -٦

 
سھم  ۹۲٫۰٤۰٫۰۰۰لایر سعودي موزع الى  ۹۲۰٫٤۰۰٫۰۰۰بلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمدفوع بالكامل 

 ریاالت. ۱۰السھم  قیمة
 

ملیون لایر سعودي للسنة  ۱۸٤٫۰۸لایر سعودي للسھم الواحد بمبلغ  ۲وافق المساھمون على توزیع أرباح بواقع 
ملیون لایر  ۱٤۸٫۰۸م (۲۰۱۸یونیو  ۲٤في  العمومي المنعقد في االجتماع السنوي م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ في المنتھیة

 . م)۲۰۱۷ یونیو ۸م في االجتماع السنوي العمومي المنعقد في ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱سعودي للسنة المنتھیة في 
 
 طویلة االجلالقروض  -۷
 

 یلي:مما  القروض طویلة األجلتألف ت
 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰ 
    

 ۲٤۰,٤٤٥,۸٦۹  ۲۹۲,۷۷۸,٦٤٤ قروض من بنوك تجاریة
 ۸۸,۳۳۸,۱۸۲  ۸٤,۸٥٥,٦۸۳ قروض من وزارة المالیة

 (۲٤,۸۸۲,۰۰٤)  (۲۱,٦۳۲,٥۹۱) ادات مؤجلة تعدیالت إلیر
 ٦۳,٤٥٦,۱۷۸  ٦۳,۲۲۳,۰۹۲ الصافيب -قرض من وزارة المالیة 

    
 ۳۰۳,۹۰۲,۰٤۷  ۳٥٦,۰۰۱,۷۳٦ اإلجمالي

    
    الجزء المتداول: 

 ۷۸,۷٥۰,۰۰۰  ۲٦,۲٥۰,۰۰۰ قروض من بنوك تجاریة
 ۸٥,۰۰۰,۰۰۰  ۱٥٤,۰۰۰,۰۰۰ قروض قصیرة االجل

 ۹,۱۲٦,٤٥۳  ۹,۱۲٦,٤٥۳ زارة المالیةقروض من و
    

 ۱۷۲,۸۷٦,٤٥۳  ۱۸۹,۳۷٦,٤٥۳ إجمالي الجزء المتداول
    

    قروض طویلة االجل
 ۷٦,٦۹٥,۸٦۹  ۱۱۲,٥۲۸,٦٤٦ قروض من بنوك تجاریة
 ٥٤,۳۲۹,۷۲٥  ٥٤,۰۹٦,٦۳۷ قروض من وزارة المالیة

    
 ۱۳۱,۰۲٥,٥۹٤  ۱٦٦,٦۲٥,۲۸۳ إجمالي الجزء غیر المتداول من قروض طویلة األجل

    
 ۳٥٦,۰۰۱,۷۳٦  ۳۰۳,۹۰۲,۰٤۷ 

 
. ھ�ذه ومب�اني المستش�فى الس�عودي االلم�اني بالری�اض والمدین�ة وحائ�ل بأراض�يالقروض م�ن وزارة المالی�ة مض�مونة 

 القروض من غیر فوائد. 
علی�ھ مض�مونة بس�ندات  ساس س�ایبور مض�اف إلیھ�ا ھ�امش رب�ح متف�قالقروض من البنوك التجاریة على أ تم اقتراض

 ألمر مقدمة من الشركة.



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )مراجعة(غیر  الموحدة الموجزةولیة إیضاحات حول القوائم المالیة األ

 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في 
 (بالریاالت السعودیة)

 

۱۲ 

 ذمم دائنة  -۸
 

 یلي:مما  الذمم الدائنة تتكون
 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۸یونیو  ۳۰ إیضاح  
     

 ٦۱,۱۰۲,٦۱۳  ٦۹,٦٥۹,٥۲۷ ۱۲ أطراف ذات عالقة مستحق إلى 
 ۲۱۲,۷۸۳,۱٦۰  ۲٦۳,۰۰۹,٥۰۳  طرف ثالث موردون

     
   ۳۳۲,٦٦۹,۰۳۰   ۲۷۳,۸۸٥,۷۷۳ 

 
 الزكــاة  -۹

 
م االقرارات دون یدکة بتقرلشت اقامم. ۲۰۰۸م الى ۲۰۰٥تم تقدیم االقرارات الزكویة للھیئة العامة للزكاة والدخل من 

للھیئة شھادة الزكاة لسنة  ذه االقرارات. وعلیھ، لم تصدرفقا لھودي وسعون لایر ملی ۰٫٤٤ة المستحقة البالغة کازلافع د
 م.۲۰۰۸

 
م، وبموجبھ ۲۰۰۸م إلى ۲۰۰٥دیسمبر  ۳۱یئة العامة للزكاة والدخل الربط الزكوي للسنوات المنتھیة في أصدرت الھ

ور، وعلیھ فإن الھیئة کذلمالربط اکة علی رلشت اضرعتملیون لایر سعودي. ا ۱۸٫۱طالبت الھیئة، زكاة إضافیة بمبلغ 
ملیون لایر سعودي. قامت الشركة مرة أخرى  ٦٫۷قامت بإصدار ربط معدل بعد تخفیض المطالبة اإلضافیة بمبلغ 

بتقدیم اعتراض ضد الربط المعدل والذي تم تحویلھ إلى لجنة االعتراض األولیة للمراجعة وإصدار القرار. أصدرت 
ملیون لایر سعودي. قامت  ۱٫۱لجنة االعتراض األولیة قراًرا وتم تخفیض المطالبة اإلضافیة مرة أخرى بمبلغ 

بتقدیم طلب استئناف ضد قرار لجنة االعتراض األولیة مع لجنة االستئناف العلیا وقدمت ضماًنا  الشركة مرة أخرى
 ملیون لایر سعودي، والزالت تحت مراجعة لجنة االستئناف العلیا. ۱۰٫۲۳مصرفًیا بقیمة 

 
وحصلت على م، ۲۰۱۷م إلى ۲۰۰۹دیسمبر  ۳۱قدمت الشركة اإلقرارات الزكویة والضریبیة للسنوات المنتھیة في 

 . لم تصدر الھیئة الربط الزكوي النھائي لھذه السنوات حتى تاریخھ.لھذه السنواتخطاب تسھیل 
 

  األساسیة والمخفضةربحیة السھم  -۱۰
 

على  من العملیات لھذه الفترةبقسمة صافي الدخل  األساسیة والمخفضة للفترة المنتھیة یتم احتساب ربحیة السھم
 .كما في نھایة الفترة م القائمةالمتوسط المرجح لعدد األسھ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )مراجعة(غیر  الموحدة الموجزةولیة إیضاحات حول القوائم المالیة األ

 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في 
 (بالریاالت السعودیة)

 

۱۳ 

 إدارة المخاطر المالیة -۱۱
 

إن أنشطة المجموعة تعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العملة، 
سیولة. ویركز القیمة العادلة والتدفق النقدي لمخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار)، مخاطر االئتمان ومخاطر ال

ویسعى للتقلیل من التأثیرات السلبیة المحتملة  ،برنامج إدارة المخاطر الكلیة للمجموعة على تقلبات األسواق المالیة
  على األداء المالي للمجموعة. 

 
 إطار إدارة المخاطر المالیة

 
ن قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة یتم العمل بسیاسة إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العلیا بموجب سیاسات  معتمدة م

العلیا بتحدید، و تقییم، والتحوط للمخاطر المالیة بالتعاون الوثیق مع وحدات التشغیل للمجموعة. أھم أنواع المخاطر 
 ھي مخاطر السوق و مخاطر االئتمان، ومخاطر السیولة.

 
إدارة المخاطر للمجموعة. فریق اإلدارة یتولى مجلس اإلدارة المسؤولیة الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار 

التنفیذیة ھو المسؤول عن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر للمجموعة. یقوم فریق العمل بإجراء إجتماعات 
 بشكل منتظم، وإن أي تغیرات أو أمور تتعلق باالمتثال للسیاسات یتم إبالغ المجلس بھا من خالل لجنة المراجعة. 

 
ظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فریق اإلدارة التنفیذیة لتعكس التغیرات في ظروف السوق یتم مراجعة أن

 وأنشطة المجموعة. 
 

تشرف لجنة المراجعة على امتثال اإلدارة لسیاسات إدارة المخاطر للمجموعة وإجراءاتھا، وتقوم بمراجعة مدى 
 تواجھھا المجموعة. مالئمة إطار إدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي

 
یتم ادارج األدوات المالیة ضمن القائمة الموحدة المختصرة للمركز المالي وتتضمن النقد وما في حكمھ، ذمم تجاریة 
وأرصدة مدینة أخرى، استثمارات، ذمم مدینة طویلة األجل، قروض، مشتقات، ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات 

 ثبات المتبعة في بیان السیاسات الفردیة المتعلق بكل بند.متداولة أخرى. تم اإلفصاح عن طرق اإل
 

تتم المقاصة ما بین االصل و اإللتزام المالي و یتم تسجیل الصافي ضمن القوائم المالیة ، عندما یكون للمجموعة حق 
الصافي أو نظامي ملزم إلجراء تلك التسویة  للمبالغ المعترف بھا و لدیھا النیة إما أن یتم تسویتھا على أساس 

 اإلعتراف باالصل واإللتزام في آن واحد.
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
 

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة بشكل رئیسي من القروض والتي تكون بأسعار فائدة معومة والتي تخضع الى 
 رة.إعادة التسعیر على أساس اعتیادي ویتم مراقبة تلك التغیرات في أسعار الفائدة من قبل اإلدا

 
فیما یلي ملخص بمعدل الفائدة على األدوات المالیة المحملة بفائدة على المجموعة والذي تم اإلعالن عنة إلدارة 

 المجموعة.
 یونیو ۳۰ 

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
   أدوات ذات معدل متغیر

 ۲٤۰,٤٤٥,۸٦۹ ۲۹۲,۷۷۸,٦٤٤ مالیة  التزامات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة
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 )مراجعة(غیر  الموحدة الموجزةولیة إیضاحات حول القوائم المالیة األ

 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في 
 (بالریاالت السعودیة)

 

۱٤ 

 ابع)إدارة المخاطر المالیة (ت  -۱۱
 

 تحلیل حساسیة سعر الفائدة
 

الربح أو الخسارة وحقوق المساھمین تكون حساسة لمصروفات الفوائد األعلى / األقل من االقتراض نتیجة للتغیرات 
 في أسعار الفائدة. یتأثر ربح الشركة قبل الضریبة والزكاة كما یلي:

 
 یونیو ۳۰ 

 م۲۰۱۸
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۷
   

 ۲,٤۰٤,٤٥۹  ۲,۹۲۷,۷۸٦ نقطة أساس ۱۰۰بمقدار  زیادة -سعر الفائدة 
  (۲,٤۰٤,٤٥۹)   (۲,۹۲۷,۷۸٦)  نقطة أساس ۱۰۰نقص بمقدار  -سعر الفائدة 

 
 مخاطر العملة

 
تقوم إدارة . ھي المخاطر الناجمة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت

رض ال تتع تدیر أثرھا على القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقاً لذلك.المجموعة بمراقبة تلك التذبذبات و
اللایر یکي. رألمر االدولودي والسعل ایاربالم معامالتھا تتظم معل ھام ألن ألجنبیة بشکت العمالطر اعة لمخاولمجما

 السعودي مربوط بالدوالر األمریكي.
 

 مخاطر األسعار
مالیة  نتیجة لتغیر أسعار السوق، سواء كانت تلك التغیرات نتیجة لعوامل مرتبطة  تتمثل في مخاطر تذبذب قیمة اداة

باألداة أو الجھة المصدرة لألداة أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المتداولة في السوق. ال تتعرض المجموعة ألي 
 مخاطر األسعار

 
 مخاطر االئتمان

رة طرف ما على الوفاء بإلتزامتھ ألداة مالیة مما یتسبب بخسائر مخاطر االئتمان ھي المخاطر المتمثلة في عدم مقد
لتخفیض التعرض لمخاطر االئتمان وضعت المجموعة عملیة اعتماد بحیث یتم تطبیق الحدود  مالیة للطرف اآلخر.

كل متواصل بمراقبة مخاطر التعرض لإلئتمان تجاه العمالء وتكوین االئتمانیة على العمالء. كما تقوم اإلدارة أیضا بش
مخصص مقابل األرصدة المشكوك في تحصیلھا والتي ھي على أساس ملف العمیل وتواریخ السداد السابقة للسداد. تتم 

 مراقبة ذمم العمالء المدینة القائمة بشكل منتظم. 
 

 في المجموعة كما في تاریخ التقریر ھي كما یلي:إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
 

 یونیو ۳۰ 
 م۲۰۱۸

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۷

   الموجودات المالیة
 ۸۸۳,۱۷۸,۳۱۰ ۱,۰۲٥,۷۷۸,۹۹٤ ذمم مدینة 

 ۱,۹۳۲,۰۲۷ ۲,٤۸۸,۰۷۸ سلف للموظفین
 ۱۰۸,٦۰۲,٦٤٥ ۱٤٥,۳۲۲,٥۱٦ أرصدة بنكیة

   
 ۱,۱۷۳,٥۸۹,٥۸۸ ۹۹۳,۷۱۲,۹۸۲ 

 
تمان المتوقعة. في تاریخ یتم إثبات الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى بعد صافي مخصص خسائر االئ

من إجمالي المستحقات. ومع ذلك،  )٪۸٤م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱( ٪۸٥، یمثل أربعة عمالء رئیسیین نسبة التقریر
 قامت الشركة بتقییم تركز المخاطر فیما یتعلق بالحسابات المستحقة القبض وخلصت إلى أن أنھا منخفضة.

 
 
 



 شركة الشرق األوسط للرعایة الصحیة
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 )مراجعة(غیر  الموحدة الموجزةولیة إیضاحات حول القوائم المالیة األ

 م۲۰۱۸یونیو  ۳۰كما في 
 (بالریاالت السعودیة)

 

۱٥ 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  -۱۱
 

 مخاطر السیولة
 

الالزم للوفاء  مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على التمویل
بإلتزامات مرتبطة بأدوات مالیة. قد تنتج مخاطر السیولة من عدم القدرة على بیع أصل مالي بسرعة وبمبلغ یقارب 
قیمتھ العادلة. ویتم إدارة مخاطر السیولة وذلك بمراقبتھا بشكل دوري للتأكد من توفر أموال كافیة من خالل 

 ت مستقبلیة.تسھیالت بنكیة متاحة للوفاء باي التزاما
 

إن منھج المجموعة في إدارة السیولة ھو التأكد بالقدر الممكن من أن لدیھا دائماً سیولة كافیة للوفاء بالتزاماتھا عند 
استحقاقھا في ظل الظروف العادیة والغیرعادیة دون تكبد خسائر غیر مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة. ولھذا 

 ود االئتمان مع بنوك تجاریة مختلفة من أجل تلبیة متطلبات السیولة لدیھا.الغرض، حافظت المجموعة على حد
 

فیما یلي االستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالیة المتبقیة كما في تاریخ التقریر.إن المبالغ اجمالیة وغیر مخصومة 
 وتتضمن مدفوعات فوائد تعاقدیة باستثناء تأثیر اتفاقیات المقاصة.

 
 لنقدیة التعاقدیةالتدفقات ا  
 
 
یونیو  ۳۰ 

 م۲۰۱۸
 

 القیمة الدفتریة
 

 أقل من ستة أشھر 

 
ستة أشھر إلى  

 سنة

 
سنة إلى ثالث 

 سنوات
ثالث سنوات إلى 

 خمس سنوات
أكثر من خمس 

 سنوات
مطلوبات مالیة 

       غیر مشتقة
       

 ۱۰٥,۰۱۹,۳۲۰ ۳۹,۱۱٦,۰٤۰ ٤۳,٥۱٦,٤٦۷ ۳,٤۸۲,٥۰۰ ۱۸٦,٥۰۰,۰۰۰ ۳۷۷,٦۳٤,۳۲۷ سلف وقروض
  ذمم دائنة 

۳۳۲,٦٦۹,۰۳۰ 
 

۳۳۲,٦٦۹,۰۳۰ -- -- -- -- 
مطلوبات مالیة 

  ۳,۱۸۸,٤۷٥  ۷,۸۲٦,۲۰٤  ۲۳,٦٦۱,٤۷٥ ۸,۸٤٥,٤٥٥  ۱۰,٥٥٦,۱۱۰  ٥٤,۰۷۷,۷۱۹ أخرى
مستحقات 

ومطلوبات 
 أخرى

 
 

۲٦٥,۳۸۷,۸۷۷ 

 
 

۲٦٥,۳۸۷,۸۷۷ -- -- -- -- 
 ۱,۰۲۹,۷٦۸,۹٥۳  ۷۹٥,۱۱۳,۰۱۷   ۱۲,۳۲۷,۹٦   ٥٥۷,۱۷۷,۹٤۲   ٤٦,۹٤۲,۲٤٤   ۱۰۸,۲۰۷,۷۹٥  

 
 تدفقات نقدیة تعاقدیة  
 
 

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۷

 
 القیمة الدفتریة

 
 أقل من ستة أشھر

 
ستة أشھر إلى  

 سنة

 
سنة إلى ثالث 

 سنوات
ثالث سنوات إلى 

 خمس سنوات
أكثر من خمس 

 سنوات
مطلوبات مالیة 

 غیر مشتقة
      

       
 ۹٦,۰٦۳,۷۰۸  ۳۱,۹٤۱,۲۹۱  ۲۸,٥٤٦,٥٥۲   ۳٤,۷۳۲,٥۰۰  ۱۳۷,٥۰۰,۰۰۰  ۳۲۸,۷۸٤,۰٥۱ سلف وقروض

 -- -- -- -- ۲۷۳,۸۸٥,۷۷۳ ۲۷۳,۸۸٥,۷۷۳  ذمم دائنة 
مطلوبات مالیة 

 ۲,۲۹۰,۲٥٤ ۱۲,۷٦۷,۰۲۹ ۲٥,۸٥۰,۸۳۳ ۸,۲۸٤,۲۸۷ ۱۰,٥۹۸,۹٤۰ ٥۹,۷۹۱,۳٤۳  أخرى
مستحقات 

 ومطلوبات أخرى
 

۷٥,۰۳۲,۲۸٦ 
 

۷٥,۰۳۲,۲۸٦ -- -- -- -- 
 ۷۳۷,٤۹۳,٤٥۳ ٤۹۷,۰۱٦,۹۹۹ ٤۳,۰۱٦,۷۸۷ ٥٤,۳۹۷,۳۸٤٤ ٥,۷۰۸,۳۲۰ ۹۸,۳٥۳,۹٦۲ 

 
و بمبالغ أبشكل مبكر جداً  ةنھ لیس من المتوقع أن تصبح التدفقات النقدیة المدرجة في تحلیل االستحقاق مستحقإ

 مختلفة جوھریاً.
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۱٦ 

 ذات العالقة المعامالت مع األطراف -۱۲
     

مساھمي المجموعة وأقربائھم حتى الجیل الرابع، والشركات الزمیلة، والكیانات الت�ي لھ�ا  عالقةتشمل األطراف ذات 
ت��أثیر كبی��ر عل��ى المجموع��ة، الم��دراء وم��وظفي اإلدارة الرئیس��ة ف��ي المجموع��ة. ی��تم اعتم��اد ش��روط وأحك��ام وھ��ذه 

 المعامالت من قبل مجلس إدارة المجموعة. 
 

 ویتم تسویتھا نقدا.دة لدى ھذه األطراف ذات العالقة على أساس تنازلي یتم تسعیر جمیع األرصدة غیر المسد
 

 كما یلي: واألرصدة الناشئة الفترة  لھذهالمعامالت األطراف ذات العالقة الھامة 
 

 الرصید الختامي معامالت خالل الفترة طبیعة المعاملة العالقة معاملة مع

   
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
یونیو  ۳۰

 م۲۰۱۸
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۷
مستحق من أطراف ذات 

 عالقة
  

    
شركة بیت البترجي 

 للتعلیم والتدریب
 تدریب موظفین زمیلة

۱۰٦,٦٦۸ ۱۸۳,۲٥۰ ٤٥۱,٥۷۸ ٤۹۳,۸۹۹ 
الشركة االماراتیة 

 للرعایة والتنمیة الصحیة
 اتعاب االدارة زمیلة

(٤,٥۲۷,۳۷٤) (۱۲,٥۰۷,۹٤٦) ۸۰۸,۳۱۱ ۳,۳۳۷,٤٦٤ 
     ۱,۲٥۹,۸۸۹ ۳,۸۳۱,۳٦۳ 

مستحق ألطراف ذات 
 عالقة

  
    

شركة بیت البترجي 
 للصناعات الدوائیة

 وریدت زمیلة
المستحضرات 

 ٤,۱۱۹,۰٤۰ ٦,۲٥٥,۸٦۹ ۱۹,٦۹۷,۸۸۰ ۱۰,٤۷۹,۸۲٥ الدوائیة 
شركة عبد الجلیل خالد 
 بترجي لصیانة االجھزة

اصالح األدوات  زمیلة
 ۱,٥٤۳,۲۷۱ ۱,٤٦٤,۷۹۷ ٤,۷۳۳,٤۳۳ ۱,٥۲۱,۲۳۳ الطبیة

شركة انشاء المستشفیات 
 الدولیة المحدودة

أعمال البناء  زمیلة
 ٥٤,٥۱۱,۹٤٦ ٦۱,۲٦۳,۸٥٥ ۱٤٥,٦۷٤,۲۰۸ ٥۸,۰۸۲,٤٤٥ والترمیم

البترجي للرعایة  بیت
 الصحیة

ش����ركة 
 قابضة

 رسوم استشاریة 
۳,۰۰۰,٤۲٥ ٦,۲۳۸,۸٤۲ ۳۲۱,۳۹۱ -- 

شركة شباب الخلیج 
لالستثمار والتطویر 

 برو) العقاري (جان

 خدمات التنظیف  زمیلة

٥,۳۸۳,۹۹۲ ۱۱,۰۱۸,۳۳٦ ۳٥۳,٦۱٥ ۹۲۸,۳٥٦ 
     ٦۹,٦٥۹,٥۲۷ ٦۱,۱۰۲,٦۱۳ 
 

 مكافآت اإلدارة العلیا وكبار التنفیذیین
 كما یلي: الفترةخالل  مكافآت اإلدارة العلیا وكبار التنفیذیین

 
 یونیو ۳۰ 

 م۲۰۱۸
 یونیو ۳۰

 م۲۰۱۷
   

 ۱٫۷۰۱٫۷٦۹ ۱٫٥٦۹٫۲٦٥ مزایا قصیرة األجل
 ۹۲٫۸۳۱ ۹۲٫۸۳۱ مزایا ما بعد التوظیف

 
تشمل مزایا قصیرة األجل الراتب الشھري اإلجمالي المدفوع ألعضاء اإلدارة الرئیسیین بما في ذلك الراتب األساسي 

ایا طویلة والبدالت. تم تعیین موظفي اإلدارة الرئیسیین من قبل المساھمین وبالتالي یتم دفع مزایا ما بعد التوظیف ومز
 األجل من قبل المساھمین.
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۱۷ 

  یةمعلومات القطاع -۱۳
 

ألغراض اإلدارة، یتم تنظیم المجموعة إلى وحدات أعمال بناًء على منتجاتھا وخدماتھا ولھا ثالثة قطاعات یمكن 
 اإلبالغ عنھا. فیما یلي المعلومات المتعلقة بقطاعات الشركة التي یتم اإلبالغ عنھا:

 
 دمات على أساس طبیعة الخ

 
 اإلجمالي أخرى  مبیعات الصیدلة خدمات العیادات  خدمات التنویم 
      

 ۷٤۱,۲۳٦,۲۹۰ ٤,۹۸٥,٦٤۳ ۱٤٤,٥۹۲,٦۳٥ ۱۸۸,۷۲٥,۸۷۱ ٤۰۲,۹۳۲,۱٤۱ إیرادات 
 (٤٦۳,۹۰۹,۰٤۷) (۲٤۱,۷۷۰) (۱۲۰,۲۳۲,۸۲٤) (۱۲۰,۹۹۷,٤۱٥) (۲۲۲,٤۳۷,۰۳۸) تكلفة اإلیرادات 

 ۲۷۷,۳۲۷,۲٤۳ ٤,۷٤۳,۸۷۳ ۲٤,۳٥۹,۸۱۱ ٦۷,۷۲۸,٤٥٦ ۱۸۰,٤۹٥,۱۰۳ اجمالي الربح
مصروفات 

 تشغیلیة 
    (۱٥۹,۸٤۸,۸۲۰) 

 ۱۱۷,٤۷۸,٤۲۳     ربح تشغیلي 
 ٥,۸۸۲,۷۱۳     إیرادات أخرى 

 (۳,۷٦۱,۰۲۳)     أعباء تمویلیة
 (۳,۰٥۰,۰۰۰)     الزكاة 

 ۱۱٦,٥٥۰,۱۱۳     صافي الربح
 

 لیة الخاصة بھا بشكل منفصل لغرض تقییم األداء.تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغی
 

 القطاع الجغرافي
 تقع جمیع الموجودات التشغیلیة للمجموعة وأسواق األنشطة الرئیسیة في المملكة العربیة السعودیة.

 
 المعاییر الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا  -۱٤

 
 االیجار عقود ۱٦ المالیة للتقریر الدولي المعیار )أ(

 
للمستأجرین نموذج موحد للمحاسبة عن عقود اإلیجار في قائمة المركز  ۱٦لدولي للتقریر المالي یقدم المعیار ا

المالي. یقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي یمثل حقھ في استخدام األصل ذو الصلة 
وجد إعفاءات اختیاریة لعقود اإلیجار باإلضافة إلى التزام اإلیجار الذي یمثل التزامھ بسداد دفعات اإلیجار .ت

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

 
التوجیھات الحالیة لعقود االیجار بما في ذلك معیار المحاسبة الدولي محل  ۱٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي 

تحدید ما إذا كان ترتیب ما یتضمن عقد  ٤عقود االیجار، وتفسیرات لجنة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  ۱۷
فسیرات الدولیة الحوافز، وتفسیر لجنة الت -عقود اإلیجار التشغیلي  ۱٥إیجار، وتفسیر لجنة التفسیرات الدولیة 

 تقییم  جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار. ۲۷
 

م مع السماح بالتبني المبكر  ۲۰۱۹ینایر  ۱إن ھذا المعیار یسري مفعولھ للفترات السنویة التي تبدأ من أو بعد 
لعمالء في أو قبل تاریخ التطبیق االیراد من العقود مع ا ۱٥للمنشات التي تطبق المعیار الدولي للتقریر المالي 

 .۱٦األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي 
 

 تحدید ما إذا كان الترتیب یتضمن عقد إیجار
 

 ، إختیار إما: ۱٦یجوز للمجموعة عند التحول إلى المعیار الدولي للتقریر المالي 
 عقودھا، أو لعقد اإلیجار لكافة ۱٦تطبیق تعریف المعیار الدولي للتقریر المالي  -
 تطبیق وسیلة عملیة وعدم إعادة تقییم ما إذا كان العقد یمثل إیجار أو یحتوي على إیجار. -
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۱۸ 

 المعاییر الصادرة والتي لم یتم تطبیقھا (تابع) -۱٤
 

 (تابع) االیجار عقود ۱٦ المالیة للتقریر الدوليالمعیار (أ) 
 

 التحول
 

 طبیق المعیار باستخدام:یجوز للمجموعة كمستأجر إما ت
 منھج األثر الرجعي، أو  -
 منھج األثر الرجعي المعدل مع وسائل عملیة إختیاریة. -
 

یقوم المستأجر بتطبیق الخیار باستمرار على جمیع عقود اإلیجار. وتخطط المجموعة حالیا  تطبیق المعیار 
 لمجموعة بعد نھج التحول الذي ستقوم بتطبیقھ.م. لم تحدد ا۲۰۱۹ینایر  ۱مبدئیا في  ۱٦لمالي الدولي للتقریر ا

 
ال یتطلب من المجموعة كمؤجر إجراء أي تعدیالت لعقود االجار التي تكون فیھا مؤجرا بخالف مؤجر وسیط 

 في عقد تأجیر بالباطن.
 

 م) ۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥(دورة لمالیة ایر رلیة للتقاولدالسنویة للمعاییر ت التعدیالا )ب(
 

یوضح  -تركة لمشت الترتیباا ۱۱لمالي الي للتقریر ولدر المعیال واألعمااندماج ا ۳لمالي الي للتقریر ولدر المعیاا -
 یة.رلتجال األعماالتي تستوفي تعریف المشتركة ت العملیااحصصھا في دة یازلشركة عن اریقة محاسبة ط

 
 لمحتفظ بھا سابقاً. الحصة س اقیاد مشتركة فال یعاة حصل على) سیطر(أو ما ف رطحتفظ إذا ا •
ف لطرم ایقووحل امرل ن خالعلیھا مل لحصوایتم ل عماأمج دي ھلمعاملة ن افإة ما على سیطرف رطحصل إذا  •

 لة.دلعاالمحتفظ بھا سابقاً بالقیمة الحصة س اقیادة بإعاذ لمستحوا
 

(بما فیھا ح بات أریعازلناتجة من توالدخل ائب اضرت كافة تبعاأن یبین  -لدخل ائب اضر ۱۲لي ولدالمحاسبة ر امعیا -
لتي نتج عنھا المعامالت اشكل ثابت ضمن بھا باف العتراملكیة) یتم ق لمصنفة كحقوالمالیة دوات الألت لمدفوعاا

 لملكیة.  ق احقوأو آلخر الشامل الدخل المكسب أو الخسارة، ایع في زقابلة للتوح باأر
 

تكالیف ب لمستخدمة الحتساالعامة وض القرامجموعة أن توضح  -اض القتراتكالیف  ۲۳لي ولدالمحاسبة ر امعیا -
ء. إلنشاأو التطویر الت تحت زالتي الالة ھلمؤدات الموجوامویل لتدة لمحدوض القرالة یستثني فقط ھلمؤاض االقترا
غیر دات موجوأو أي لبیع د أو المحدام الالستخدن آلة ازھلجاالة ھلمؤدات الموجوالتمویل دة لمحدوض القراما أ

بیق یا فیتم تطالمزق اجعي قد یفورتكالیف تطبیق بأثر ن ألاً نظرولعامة. المجموعة اجھا في تلك إدرالة  فیتم ھمؤ
 ت. للتعدیالة لمنشأایخ تطبیق ربعد تاأو في ة لمتكبداض االقترابأثر مستقبلي على تكالیف ات لتغیرا

 
 تعدیالت أخرى )ج(
 

ي رھلھا تأثیر جون یكوأن ال یتوقع ن وآلالم یتم تطبیقھا حتى ه ناأدلمعاییر اعلى ت لتعدیالة وادلجدیالمعاییر ا
 المالیة األولیة الموحدة المختصرة:ئم القواعلى 

 
یوضح  -لدخل اضریبة ت معالجال لتأكد حوم احالة عد ۲۳لمالي الیة للتقریر ولدالمعاییر ات اتفسیر لجنة تفسیر -

 ضریبة الدخل التي لم یتم قبولھا من قبل السلطات الضریبیة بعد.المحاسبة عن معالجات 
 ). ۹لمالي الي للتقریر ولدر المعیااعلى ت لسالب (تعدیالالتعویض امقدماً مع ت لمدفوعاخصائص ا -
 ). ۲۸لي ولدالمحاسبة ر اعلى معیات لمشتركة (تعدیالایع رلمشاوالزمیلة ت الشركااألجل في اویلة طلحصص ا -
 ). ۱۹لي ولدالمحاسبة ر اعلى معیات لتسویة (تعدیالر أو االختصاأو الخطط ت اتعدیال -
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۱۹ 

 الموحدة الموجزةالقوائم المالیة االولیة اعتماد  -۱٥
ھـ ۱٤۳۹ ذو القعدة ۲٦بتاریخ  الموحدة الموجزةولیة القوائم المالیة األدارة الشركة باعتماد ھذا إقام مجلس 

 . م۲۰۱۸ غسطسأ ۸الموافق 
 




