
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة المواساة للخدمات الطبية  
 )شركة مساهـمة سعـودية(  

 
 القوائم المالية الُموّحدة   

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 مع تقريـر مراجع الحسابات المستقل 

 

 

  



 
 

 شركة المواساة للخدمات الطبية 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 القوائم المالية الُموّحدة  

 م2021ديسمبر  31ة المنتهية في سن لل 

 
 الصفحة  الفهرس 

  

  - تقريـر مراجع الحسابات المستقل 

 1 قائمة المركز المالي الُموّحدة 

 2 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الُموّحدة 

 3 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الُموّحدة  

 5 - 4 قائمة التدفقات النقدية الُموّحدة 

 49 - 6 اإليضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة 



                              

 

 1/4 
 

 

 

 تقريـر مراجع الحسابات المستقل  
 للسادة مساهمي شركة المواساة للخدمات الطبية )شركة مساهمة سعودية( 

 الرأي 

ئمة لقد راجعنا القوائم المالية الُموّحدة لشركة المواساة للخدمات الطبية )"الشركة"( والشركة التابعة لها )"المجموعة"(، والتي تشمل قا
م، والقوائم الُموّحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، والتغيرات في حقوق  2021ديسمبر    31المركز المالي الُموّحدة كما في  

ياسات  الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية الُموّحدة، المكونة من ملخص للس 
 محاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.ال

  وفي رأينا، إن القوائم المالية الُموّحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما 
للمعايير الدولية للتقرير م، وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الُموّحدة للسنة المنتهية ف2021ديسمبر    31في   ي ذلك التاريخ، وفقاً 

 المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 أساس الرأي

يحها  لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توض 
في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الُموّحدة" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد  

خالقية ك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الُموّحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األ سلو
 األخرى وفقاً لتلك القواعد.  

 
 ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.

 ة الرئيسيةأمور المراجع

لفترة أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي اعتبرناها، بحسب حكمنا المهني، األكثر أهمية عند مراجعتنا للقوائم المالية الُموّحدة ل
أياً منفصالً في تلك الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الُموّحدة ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ال نبدي ر

 األمور.
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 تقريـر مراجع الحسابات المستقل  
 للسادة مساهمي شركة المواساة للخدمات الطبية )شركة مساهمة سعودية( )يتبع( 

 أمور المراجعة الرئيسية )يتبع( 

 تحقق اإليرادات

( 28المحاسبية المتعلقة باالعتراف اإليرادات وإيضاح )والسياسة  المحاسبية  )هـ( التقديرات    3( وإيضاح  3)  4يرجى الرجوع إلى إيضاح  
 اإلفصاح عن اإليرادات. 

 مراجعتنا  أثناءكيفية معالجة األمر  رئيسيمراجعة أمر 

م، اعترفت المجموعة 2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
مليار لاير   2.045م: 2020مليار لاير سعودي ) 2.144بإيرادات بمبلغ 

 سعودي(. 
 
المتعلقة  األداء  بالتزامات  الوفاء  عند  باإليرادات  المجموعة  تعترف 
المادي   للعوض  العادلة  بالقيمة  الصلة  ذات  والخدمات  الطبية  بالخدمات 

 المستلم أو مستحق القبض، بالصافي من العوض المادي المتغير. 

تتضمن بعض العقود مع العمالء عوضاً مادياً متغيراً مثل خصم الكميات  
المرفوضة(.   )المطالبات  المجازة  والمطالبات غير  الفوري  الدفع  وخصم 
وهي تعّد عوضاً متغيراً وتُؤخذ في االعتبار عند االعتراف باإليرادات على  

 ساس تقديري في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات ذات الصلة.  أ

يعتبر االعتراف باإليرادات أمر مراجعة رئيسي ألن تقدير العوض المادي  
 المتغير ينطوي على أحكام وتقديرات هامة في تحديد المبلغ.   

 
 

  

 قمنا بما يلي من بين إجراءات أخرى: 

قمنا بتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية لالعتراف    -
مراعاة   خالل  من  للمجموعة  متطلبات باإليرادات 

 المعايير المحاسبية ذات الصلة. 

قمنا بتقييم تصميم وتنفيذ واختبار، على أساس عينة،    -
الفعالية التشغيلية للرقابة الداخلية الرئيسية للمجموعة 

 الخاصة بتقديرات العوض المادي المتغير.

والتقديرات   - األحكام  مالءمة  مدى  بتقييم  قمنا 
تي وضعتها اإلدارة  واالفتراضات المحاسبية الهامة ال

 لتحديد العوض المادي المتغير.

قمنا بفحص بأثر رجعي، على أساس العينة، للمطالبات    -
المطالبات  إجمالي  مقابل  تسويتها  تمت  التي  الفعلية 

 األصلية.  

للتسويات    - العينة،  أساس  على  باختبارات،  قمنا 
التي تمت مع كبار عمالء   والمطالبات والتحصيالت 

 المجموعة. و  

اإلفصاحاتقمنا    - كفاية  مدى  العالقة   بتقييم    ذات 
 . في القوائم المالية الُموّحدة هاوعرض
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 تقريـر مراجع الحسابات المستقل  
 سعودية( )يتبع( للسادة مساهمي شركة المواساة للخدمات الطبية )شركة مساهمة  

 المعلومات األخرى

إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكنها ال تتضمن  
 تقريرنا هذا.القوائم المالية الُموّحدة وتقريرنا عنها. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ 

 وال يغطي رأينا في القوائم المالية الُموّحدة المعلومات األخرى، وال نُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد فيما يخص ذلك.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الُموّحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تصبح متاحة،  
د القيام بذلك، نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الُموّحدة، أو مع وعن

 المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.  

لنا، إ ذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه يتعين علينا إبالغ األمر للمكلفين عند قراءتنا للتقرير السنوي، عندما يكون متاحاً 
 بالحوكمة.

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الُموّحدة 

في  إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الُموّحدة وعرضها بصورة عادلة، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة  
المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واألحكام المعمول بها  

نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم في 
 مالية موحدة خالية من تحريف جوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ. 

موعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية، وعن  وعند إعداد القوائم المالية الُموّحدة، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المج
االفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، ما لم تكن  

 ذلك.  هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام ب

 إن المكلفين بالحوكمة، أي لجنة المراجعة، هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في المجموعة. 

 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الُموّحدة 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الُموّحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواًء بسبب غش أو 
خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أن  

تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري    المراجعة التي
عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها 

 رارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الُموّحدة. أو في مجموعها على الق

وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على 
 نزعة الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضاً: 

غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات   كانت ناتجة عنوتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الُموّحدة، سواًء    تحديد •
لتوفير أساس البداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف  مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة

الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر  
 إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية. 
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 تقريـر مراجع الحسابات المستقل  
 للسادة مساهمي شركة المواساة للخدمات الطبية )شركة مساهمة سعودية( )يتبع( 

 مراجعة القوائم المالية الُموّحدة )يتبع( مسؤوليات مراجع الحسابات عن 

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض  •
 فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة.  عنإبداء رأي  

التي قامت بها  • المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة  التقديرات  المستخدمة، ومدى معقولية  السياسات المحاسبية  تقييم مدى مناسبة 
 اإلدارة.  

استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها،  •
كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ  ما إذا  

ة االستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الوارد
ة الُموّحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة  في القوائم المالي

المجموعة عن   إلى توقف  قد تؤدي  المستقبلية  الظروف  أو  فإن األحداث  ذلك،  تاريخ تقريرنا. ومع  الحصول عليها حتى  تم  التي 
 رارية.  االستمرار وفقاً لمبدأ االستم

عن  تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الُموّحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية الُموّحدة تعبر   •
 المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة. 

المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن المجموعة، إلبداء رأي   الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات •
الوحيدة   الجهة  ونظل  للمجموعة.  المراجعة  عملية  وأداء  واإلشراف  التوجيه  عن  مسؤولون  ونحن  الُموّحدة.  المالية  القوائم  حول 

 المسؤولة عن رأينا في المراجعة.

بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى،  
أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل المراجعة لشركة المواساة للخدمات الطبية )“الشركة”( والشركة 

 التابعة لها )“المجموعة”(.

د بأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقاللية، وأبلغناهم بجميع العالقات كما زودنا المكلفين بالحوكمة ببيان يفي
 واألمور األخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقاللنا، وإجراءات الوقاية ذات العالقة، إذا تطلب ذلك. 

نقوم بتحديد تلك األمور التي اعتبرناها األكثر أهمية عند مراجعة القوائم المالية    ومن ضمن األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة،
علني الُموّحدة للفترة الحالية، والتي تُعّد أمور المراجعة الرئيسية. ونوضح هذه األمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو الئحة اإلفصاح ال

ن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ عنه في تقريرنا ألن التبعات السلبية للقيام بذلك من  عن األمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغاية، أ
 المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا اإلبالغ.

 عن/ كي بي إم جي لالستشارات المهنية 

 

 

_____________________ 

 عبدالعزيز عبدهللا النعيم 

394الترخيص: رقم   
 

 هـ1443شعبان  13الخبر، في  

 م2022مارس  16الموافـق:  

mohammedaziz
Kpmg Professional Services
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 عام  .1

الصادر بتاريخ    2050032029الطبية )"الشركة"( مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  شركة المواساة للخدمات  
 الصادر  1880  م(. تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية وفقاً للقرار الوزاري رقم1997يناير    21هـ )الموافق  1417رمضان    12

 م(. 2006نـاير ي  4هـ )الموافق 1426ذي الحجة  4بتاريخ 
 

 فيما يلي تفاصيل الشركة التابعة للشركة:
 

 النشاط  بلد التأسيس  االسم 
 النسبة المئوية 

% 

 شركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة 
المملكة العربية 

 %51 خدمات طبية السعودية
 

المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  محدودة مسجلة في  لمحدودة، هي شركة ذات مسؤولية  شركة الشرقية للخدمات الطبية ا
يتمثل نشاط هذه الشركة التابعة في اقامة وتشغيل    م(.1999ديسمبر    18هـ )الموافق  1420رمضان    10الصادر بتاريخ    2051023824

 المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية الخاصة.
 

تملك وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية ومخازن األدوية والصيدليات   يتمثل نشاط الشركة من خالل فروعها المتعددة في
 وتجارة الجملة في المعدات الطبية واألدوية. 

    

 تاريخه   رقم السجل التجاري   الفرع 

 هـ18/09/1425  2050046891  الدمام 

 هـ  20/04/1438  2050111494  الدمام 

 هـ25/05/1438  2050111780  الدمام 

 هـ27/11/1433  2050086573  الدمام 

 هـ12/09/1438  2051064380  الخبر

 هـ09/03/1421  2055004626  الجبيل

 هـ19/09/1425  2055006727  الجبيل

 هـ06/05/1421  4650029967  المدينة المنورة 

 هـ11/11/1421  4650030759  المدينة المنورة 

 هـ18/01/1438  4650083001  المدينة المنورة 

 هـ09/11/1431  1010295838  الرياض
 

 (. تتضمن القوائم المالية الُموّحدة المعلومات المالية للفروع المذكورة أعاله والشركة التابعة لها )يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"
 

 أسس اإلعداد   .2

 المطبقة  المعايير المحاسبية 2-1

والمعايير واإلصدارات األخرى   إعداد هذه القوائم المالية الُموّحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعوديةتم 

بـ "المعايير الدولية للتقري  عتمدة في المملكة  ر المالي المالمعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار إليهم مجتمعين فيما بعد 

 العربية السعودية"(.

 

 أسس القياس  2-2

اسها بالقيمة الحالية  تم إعداد هذه القوائم المالية الُموّحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين التي تم قي 

 المعنية. لاللتزامات على النحو المبين في السياسات المحاسبية

 

 عملة العرض والعملة الوظيفية  2-3

هذه    يتم عرض هذه القوائم المالية الُموّحدة باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للمجموعة. جميع المعلومات المالية المعروضة في

 القوائم المالية باللاير السعودي تم تقريبها ألقرب لاير سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك.
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 السياسات المحاسبية الهامة  .3

 تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية، ما لم يذكر خالف ذلك. 

 أساس التوحيد )أ( 

. إن الشركات م2021ديسمبر    31التابعة لها كما في  تتألف القوائم المالية الُموّحدة من القوائم المالية الُموّحدة للشركة )الشركة األم( والشركة  
التابعة هي جميع المنشآت التي تسيطر عليها المجموعة. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات  

ثمر ت من خالل سيطرتها على الشركة المست متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدا
 فيها. 

 

 تتحقق السيطرة على الشركة المستثمر فيها، على وجه التحديد، عندما يكون لدى المجموعة:

 

 مرالقدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة المستث  •

 فيها(.

 العوائد المتغيرة نتيجة ارتباطها بالشركة المستثمر فيها؛ وتعرضات أو حقوق على  •

 القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار العوائد. •

 
موعة  المسبق وعندما يكون لدى المج بصورة عامة، هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. لتأييد هذا االفتراض  

حقوق أقل في أغلبية التصويت أو حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في 
 تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك: 

 

 مستثمر فيها؛ق التصويت اآلخرين للشركة الالترتيبات التعاقدية مع حاملي حقو •

 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛  •

 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.  •

 

ث  تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدو 

ى تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار أليها أعاله. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة عل

لتابعة ويتم إيقاف التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفات  الشركة ا

لتابعة المشتراة أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الُموّحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة لغاية تاريخ إيقاف  الشركة ا

 الشركة التابعة.   لسيطرة علىا

 

تى إذا أدت النتائج  يوزع الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر على مساهمي الشركة األم والحصة غير المسيطرة، ح

 إلى عجز في رصيد الحصة غير المسيطرة. 

 

مع   لتتماشي  التابعة  للشركات  المالية  القوائم  في  تعديالت  عمل  يتم  األمر،  لزم  الموجودات إذا  استبعاد  تم  للمجموعة.  المحاسبية  السياسات 

 ت التي تتم بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.والمطلوبات والحقوق والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامال 

 
  التغيرات في حصص الملكية

 
ال تؤدي إلى فقدان السيطرة على أنها معامالت مع مالكي حقوق ملكية بالشركة  تعامل المجموعة المعامالت في الحصة غير المسيطرة التي  

 هم في الشركة التابعة. ترية للحصص المسيطرة وغير المسيطرة لتعكس نسب ملكيت نتج عن التغير في حصة الملكية تعديل بين القيم الدف  األم.
وأي مقابل مدفوع أو مستلم ضمن حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة    تم االعتراف بأي فرق بين مبلغ التعديل على الحصة غير المسيطرة

  األم.
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(    .3

 ساس التوحيد )يتبع( أ أ()

 خسارة السيطرة 
 

الشركة التابعة وأي حصة غير مسيطرة عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تتوقف عن االعتراف بموجودات ومطلوبات  
محتفظ بها في الشركة  ي حصة  تقاس أ  يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتج في الربح أو الخسارة.  ذات عالقة والمكونات األخرى لحقوق الملكية.

حصة المحتفظ التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة. تصبح هذه القيمة العادلة القيمة الدفترية أولية ألغراض المحاسبة الحقاً عن ال
خاصة بتلك المنشأة تتم المحاسبة خر الامل اآل بها كشركة زميلة أو أصل مالي. إضافة إلى ذلك، فإن أي مبالغ مثبتة سابقاً في بنود الدخل الش

 عنها كما لو أن المجموعة قد قامت باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة.  
 

 الحصة غير المسيطرة  
 

التغيرات في حصة  تقاس الحصة غير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ. تُحتسب  
 عة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة ضمن معامالت حقوق الملكية.مجموعة في شركة تاب ال

 
 حصص في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 

 
 تتكون حصص المجموعة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية من حقوق ملكية في شركة زميلة.

 
ولكن دون وجود سيطرة أو سيطرة مشتركة على السياسات المالية والتشغيلية عة نفوذ هام عليها  ك التي يكون للمجموالشركات الزميلة هي تل

في المائة من    50و    20يفترض أن يكون للمجموعة تأثير هام عندما تمتلك الشركة حصة في المنشأة األخرى تتراوح ما بين    لهذه المنشآت.
 خدام طريقة حقوق الملكية.شركات الزميلة باست االستثمارات في ال حقوق التصويت. تتم المحاسبة عن

 
ئر الشركة  وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يتم تسجيل االستثمار أولياً بالتكلفة ثم بتم تعديل االستثمار لالعتراف بنصيب المجموعة في أرباح أو خسا

الدخل الشامل   يبها في حركات ما بعد االستحواذ علىفي الربح أو الخسارة، واالعتراف بنص  المستثمر فيها والمحققة بعد تاريخ االستحواذ
رية  اآلخر للشركة المستثمر فيها في الدخل الشامل اآلخر حتى تاريخ توقف السيطرة. تدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفت 

شركة الزميلة باح المستلمة أو مستحقة القبض من النخفاض القيمة. يُعترف بتوزيعات األرلالستثمار وال يتم اختبارها بشكل فردي لتحديد ا
 كتخفيض في القيمة الدفترية لالستثمار. 

 
عندما تتجاوز حصة المجموعة في خسائر شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية استثمارها في الشركة المستثمر فيها، يتم تخفيض القيمة 

منها، إلى صفرستثمار، بما في ذلك أي حصص ملكية طوالدفترية لال باستثناء    يلة األجل تكون جزءاً  ويتم إيقاف تحمل أي خسائر أخرى 
 الحاالت التي تكّبدت المجموعة فيها التزامات أو دفعت مبالغ نيابة عن الشركة المستثمر فيها.

 
الشركات. كما يتم استبعاد الخسائر الزميلة بقدر حصة المجموعة في هذه    تحذف األرباح غير المحققة عن المعامالت بين المجموعة وشركاتها

فيها عند  غ المستثمر  للشركات  المحاسبية  السياسات  تعديل  تم  المحولة.  قيمة األصول  في  انخفاض  إلى  تشير  المعاملة  إذا كانت  المحققة  ير 
 الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة. 

 
أو الخسارة. يتم اختبار القيمة الدفترية لالستثمارات   سارة الشركة الزميلة في قائمة الربحعرض مجموع حصة المجموعة من ربح أو خيتم  

 الذي يتم المحاسبة عنه بطريقة حقوق الملكية لالنخفاض في القيمة وفقا للسياسة الموضحة في السياسة المحاسبية المعنية.
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(    .3

 حيد )يتبع( س التوأسا  أ()

 معامالت مستبعدة من القوائم الُموّحدة 
 
يتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك وكذلك أي دخل ومصروفات غير محققة ناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة. يتم استبعاد األرباح  

ة مقابل االستثمار إلى درجة حصة المجموعة في الشركة  المعامالت مع الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكي غير المحققة الناشئة عن 
لى حد  ستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية. ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي تستبعد فيها األرباح غير المحققة ولكن فقط إالم

 نخفاض في القيمة.عدم وجود دليل على ا
 

 تجميع األعمال  )ب( 

 
الستحواذ للمحاسبة تجميع األعمال عندما تستوفي مجموعة األنشطة والموجودات المكتسبة تعريف األعمال استخدام طريقة اتقوم المجموعة ب 

المجموعة بتقييم ما إذا    عمل تجاري، تقوموعند انتقال السيطرة للمجموعة. لتحديد ما إذا كانت مجموعة محددة من األنشطة والموجودات تمثل  
جوهرية وما إذا كانت المجموعة المستحوذ    بحد أدنى، عملية مدخالتات واألنشطة التي تم االستحواذ عليها تشمل،  كانت مجموعة الموجود

 عليها لديها القدرة على إنتاج مخرجات. 
 

االستحواذ عليها التركيز’ الذي يجيز إجراء تقييم مبسط ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات التي تم    لدى المجموعة خيار تطبيق ‘اختبار
ز االختياري إذا كانت القيمة العادلة إلجمالي الموجودات التي تم االستحواذ عليها مركزة  ال تمثل عمل تجاري. يتم استيفاء شروط اختبار التركي 

 في أصل واحد محدد أو مجموعة من الموجودات المماثلة القابلة للتحديد.  
 

المقابل المحول، وذلك كما في  اذ بالقيمة العادلة لمجموع  ام طريقة االستحواذ. وتقاس تكلفة االستحوتتم المحاسبة عن االندماج التجاري باستخد
تاريخ االستحواذ، باإلضافة إلى قيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. وبالنسبة لكل عملية تجميع منشآت، تقوم المجموعة  

ودات التي يمكن تحديدها  ستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في قيمة صافي الموج بقياس الحصة غير المسيطرة في الشركة الم
 بذاتها للشركة المستحوذ عليها. وتدرج تكاليف االستحواذ المتكبدة ضمن المصروفات اإلدارية.

 
لمحول والمبلغ الُمثبت مقابل الحصة غير المسيطرة( وأي يتم قياس الشهرة أوليّا بالتكلفة )اعتبارها تمثل الزيادة في إجمالي المقابل المادي ا

بقاً تزيد عن صافي الموجودات المشتراة والمطلوبات المتكبدة. إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة تزيد عن  حصة مملوكة مس
امت بتحديد كافة الموجودات المشتراة والمطلوبات المتكبدة على  إجمالي المقابل المادي المحول، تقوم المجموعـة بإعـادة تقييـم ما إذا كانت قد ق

يح وقامت بمراجعـة اإلجراءات المستخدمة في قيـاس المبالغ التي سيُعترف بها في تاريخ االستحواذ. إذا نتج عن إعادة القياس زيادة  نحو صح
 المحول، يُعترف بالربح في األرباح أو الخسائر.في القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة على إجمالي المقابل المادي 

 
ي، تقاس الشهرة بالتكلفة مطروحاً منها أي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة. ولغرض اختبار االنخفاض في القيمة، يتم بعد االعتراف المبدئ 

المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات المولدة  توزيع الشهرة المكتسبة من خالل عمليات تجميع المنشآت، إلى كل وحدة من وحدات المجموعة  
ن تستفيد من عمليات تجميع المنشآت بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للمنشأة المشتراة  للنقد والتي من المتوقع أ

 إلى تلك الوحدات. 
  

العمليا استبعاد جزء من  النقد ويتم  توليد  من وحدة  الشهرة جزءاً  تشكل  بالعمليات عندما  المرتبطة  الشهرة  إدراج  يتم  الوحدة،  تلك  ت ضمن 
ذلك عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه مة الدفترية للعمليات المستبعدة و المستبعدة في القي 

من وحدة توليد النقد.  الحالة على أساس القيمة النسبية للعمليات المستبعدة والجزء المحتفظ به
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .3

 تصنيف المتداول وغير المتداول  )ج(

 
المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي بناًء على تصنيفها كمتداولة / غير متداولة. يتم تصنيف األصل كمتداول  تعرض  
 عندما:

 

 .أو استهالكه في دورة التشغيل العادية يتوقع أن يتحقق أو يقصد أن يتم بيعه  •

 في حالة اقتنائه بشكل أساسي بغرض المتاجرة،  •

 يتوقع أن يتحقق خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي، أوعندما  •

 قرير المالي.نقد أو ما في حكمه ما لم يحظر أن يتم تبادله أو استخدامه لتسوية مطلوبات لمدة أقلها اثنى عشر شهراً بعد فترة الت  •
 

 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 
 

 زام كمتداول عندما: يتم تصنيف االلت 
 

 يتوقع أن يتم تسويته في دورة التشغيل العادية. •

 في حالة االحتفاظ به بشكل أساسي بغرض المتاجرة.  •

 لي، أو عندما يستحق السداد خالل اثني عشر شهراً من تاريخ التقرير الما •

 بعد فترة التقرير المالي.عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً  •
 

إن شروط االلتزام التي قد تؤدي، بناًء على خيار الطرف المقابل، إلى تسويتها بإصدار أدوات حقوق ملكية ال تؤثر على تصنيفها. تصنف  
 ت األخرى غير متداولة.المجموعة جميع المطلوبا

 

 قياس القيمة العادلة )د( 
الذي يتم استالمه لبيع أصل ما أو دفعه لتحويل التزام ما في معاملة متكافئة بين المشاركين في السوق في تاريخ تعرف القيمة العادلة بأنها الثمن  

 االلتزام يتم إما: القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل

 

 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو •

 ة لألصل أو االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي. في السوق األكثر فائد •

  على  وتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، وهذا
اس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي قدرة المشاركين افتراض أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق مصالحهم االقتصادية المثلى. يراعي قي 

 في السوق على تكوين منافع اقتصادية باستخدام األصل بأعلى وأفضل منفعة أو بيعه ألحد المشاركين اآلخرين في السوق بحيث يستخدمه بأعلى
 أفضل منفعة. و

يانات كافية لقياس القيمة العادلة مع تحقيق اقصى استخدام للمدخالت  تستخدم المجموعة طرق تقييم مالئمة وفقاً للظروف والتي يتوفر بشأنها ب 
العادلة أو االفصاح القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها  

وبيان ذلك كما يلي بناًء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس   لعادلة.عنها في القوائم المالية الُموّحدة مصنفة ضمن مستويات القيمة ا
 القيمة العادلة ككل: 

 ثلة.األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات متما - 1المستوى 

 يمة العادلة قابالً للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس الق - 2المستوى 

 : أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة.3المستوى 

تدرج في القوائم المالية الُموّحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا تمت تحويالت بين المستويات  والمطلوبات التي    بالنسبة للموجودات
ل في هيكل التدرج عن طريق إعادة تقييم فئات التصنيف )بناًء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية ك

 لسياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وغير المتكرر.. تحدد المجموعة افترة تقرير مالي



 شركة المواساة للخدمات الطبية 

 همة سعودية()شركة مسا

 

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة
  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 المبالغ الُمدرجة بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك()جميع 

 

11 
 

 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(    .3

 قياس القيمة العادلة )يتبع(  ( د)
وموافقة  مناقشة    يشارك مقّيمون خارجيون في تقييم الموجودات الجوهرية، عند الضرورة. ويتم إشراك ُمقّيم خارجي من قبل المجموعة بعد

لمجموعة إدارة الشركة. وتشتمل معايير االختيار المعرفة بالسوق والسمعة واالستقاللية وما إذا كانت المعايير المهنية قد تم مراعاتها. تقرر ا
 وتدرس مع المقيّم الخارجي للمجموعة أساليب وافتراضات التقييم التي تستخدم لكل حالة.

موعة بتحليل الحركة في قيم الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقا للسياسات قوم المج وفي تاريخ كل تقرير مالي، ت 
في  المحاسبية للمجموعة. ولهذا التحليل، تتولى المجموعة التحقق من المدخالت الرئيسية في أحدث تقييم من خالل مطابقة المعلومات الواردة  

القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع المصادر    والوثائقحسابات التقييم للعقود   تقوم المجموعة بمقارنة التغير في  األخرى ذات العالقة. كما 
 الخارجية وذلك لتحديد ما إذا كان التغيير معقوالً. 

اللتزام  صل أو الغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األ
 ومستوى تسلسل القيمة العادلة على النحو المبين أعاله.

 

 تحقق اإليرادات  (ه)
بيع المواد الصيدالنية وتقديم الخدمات لمرضى العيادات الخارجية ومرضى التنويم بمرور الوقت وفي فترة    تستمد إيرادات المجموعة من 

عقد مع عميل وتستبعد المبالغ المحصلة   المجموعة أن يكون لها الحق في استالمه بموجب  تُقاس اإليرادات على أساس المقابل الذي تتوقع  محددة.
عة من البضائ  ع بالنيابة عن الغير. وتُباع البضائع والخدمات كل على حدة بموجب عقود محددة مستقلة مبرمة مع العمالء كحزم منتجات ُمجمَّ

 لخدمات. و/أو ا

عة والخدمات إلى العميل لقاء مبلغ يعكس المقابل المادي الذي تتوقع مالء عندما تنتقل السيطرة على البضا يُعترف باإليرادات من العقود مع الع
 المجموعة الحصول عليه مقابل نقل البضائع أو الخدمات. 

 
 إيرادات تشغيلية

الخدمات المقدمة. تشمل اإليرادات بشكل   تتوقع المجموعة أحقيتها في الحصول عليه مقابلتُقاس اإليرادات بسعر المعاملة وهو المقابل الذي  
األتعاب الُمحّملة على خدمات العيادات الخارجية ومرضى التنويم. بالنسبة لإليرادات التشغيلية، يتم االعتراف باإليرادات عند تقديم   رئيسي

قابلة للتحقق من مرضى بصافي المبالغ المقدرة اليُعترف بصافي إيرادات خدمات ال  تزام األداء(.العالج وعند إنشاء الفاتورة )أي بعد استيفاء ال
الغير الذي يقوم بعملية الدفع )شركات التأمين( وغيرها من الخدمات المقدمة األخرى، بالصافي بعد خصم تسويات اإليرادات المقدرة بأثر 

خدمة المقدمة عندما لم يتم إخراج المرضى ولم لعالقة. يتم تسجيل اإليرادات غير المفوترة للرجعي )فض المطالبات( عند تقديم الخدمات ذات ا
 تصدر الفاتورة النهائية للخدمات.

وتتضمن بعض العقود عوض متغير مثل عدم إجازة المطالبات )رفض المطالبات( غير المدفوعة من طرف ثالث وخصم الكميات وخصم 
تُقّدم لبعض شركاتتكون الخصوم    الدفع الفوري. ل  ت التأمين عند الحصول على بعض مستويات األعما من من خصوم كميات بأثر رجعي 

نهاية وتمثل عوضاّ متغيراً. وهي تستحق على مدى فترة الترتيب بناًء على تقديرات مستوى األعمال المتوقعة ويتم تعديلها مقابل اإليرادات في  
صص  ركات التأمين مبلغ المطالبات غير المجازة )مخاألعمال االعتيادية المرتبطة بالمعامالت مع ش الترتيب لتعكس األحجام الفعلية. تتضمن  

جموعة عدم إجازة حسومات( التي ال تدفعها شركة التأمين. قد تكون هذه المطالبات غير المجازة ألسباب فنية أو طبية متنوعة. وعليه، تتوقع الم
مات )السابقة عوضاً متغيراً وتُقّيم بناًء على جميع المعلواتورة به في األصل. تمثل عدم إجازة الحسومات مبلغاً أقل من المبلغ الذي تم إصدار ف

تقوم اإلدارة بتقدير المبلغ المتغير باستخدام    والحالية والمتوقعة( المتاحة بشكل معقول للمجموعة، وتحدد عدداَ معقوالً لمبالغ العوض المحتمل.
 مرجح لخصم الدفع الفوري. طريقة المبلغ الوحيد ال

 م على طول الفترة الزمنية، وتتحقق إيرادات خدمات مرضى العيادات الخارجية في وقت معين. خدمات مرضى التنوي  تتحقق اإليرادات من
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(    .3

 تحقق اإليرادات )يتبع( (ه)
 

 بيع البضائع
البضائع في   مبيعات  المجمتتمثل  قامت  التي  المفوترة لألدوية والعقاقير  بتزويدها.القيمة  المبرمة مع   وعة  المجموعة  تتضمن عقود  ما    عادةً 

منية التي تنتقل العمالء لبيع األدوية والعقاقير الطبية التزام أداء واحد. يجب االعتراف باإليرادات من بيع األدوية والعقاقير الطبية في النقطة الز
 األدوية والعقاقير الطبية أو االستتغناء عنها. على األصل إلى العميل، ويكون ذلك عادةً عند تسليم  فيها السيطرة

 
 إيرادات الفوائد عن ودائع ألجل 

بشكل يتحقق ايراد الفوائد من الموجودات المالية عندما يكون من المحتمل ان تتدفق منافع اقتصادية الى المجموعة مع امكانية قياس االيراد  
وهو المعدل الذي يقوم    بناء على مبلغ األصل القائم ومعدل الفائدة الفعلي المطبق،  موثوق. يستحق ايراد الفوائد على أساس الفترات الزمنية

 األولي.  بالضبط بخصم المبالغ النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألصل المالي إلى صافي القيمة الدفترية لألصل عند االعتراف
 

 إيرادات إيجار 
د اإليجار. ويتم إثبات حوافز عقد االيجار المقدمة كجزء ال يتجزأ من يقة القسط الثابت على مدى فترة عقيُعترف بإيرادات اإليجار وفقا لطر

 مجموع إيرادات اإليجار على مدى فترة عقد االيجار. 
 

 توزيعات أرباح 
 االستثمارات عند نشوء حق المساهمين في استالمها. يُعترف بإيرادات توزيعات األرباح من 

 

 ة عمالت األجنبيالمعامالت بال (و)
 المعامالت واألرصدة 

 
 الصرف أسعار العمالت الوظيفية الخاصة بكل شركة من شركات المجموعة باستخدام إلى األجنبية بالعمالت تتم التي يتم ترجمة المعامالت

مالت ومن تحويل الموجودات يتم إثبات أرباح وخسائر فروق صرف العمالت الناتجة عن تسوية هذه المعا  المعامالت. تلك في تاريخ السائدة
  أسعار الصرف السائدة في نهاية السـنة في الربح أو الخسارة.والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى 

 
يتم عرض جميع    القروض في قائمة الربح أو الخسارة ضمن "تكاليف التمويل".يتم إثبات أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية المتعلقة ب 

 ية األخرى في قائمة الربح أو الخسارة بالصافي ضمن "إيرادات ومصروفات أخرى". ائر صرف العمالت األجنب أرباح وخس
  

لعادلة إلى العملة الوظيفية بأسعار التحويل السائدة في يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية التي تقاس بالقيمة با
يتم تحويل البنود غير النقدية بعمالت أجنبية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية، باستخدام أسعار الصرف السائدة   لة.تاريخ تحديد القيمة العاد

لبنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة يتم معاملتها بما يتوافق مع بتاريخ المعاملة األّولّية. إن األرباح أو الخسائر الناتجة من تحويل ا
لتحويل على البنود التي تم االعتراف بأرباح أو خسائر القيمة  العتراف باألرباح أو الخسائر من التغيرات في القيمة العادلة للبند )أي أن فروق اا

لربح أو  ائمة الربح أو الخسارة يُعترف بها أيضاً ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر أو قائمة االعادلة لها ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر أو ق
 الخسارة، على الترتيب(. 

 
 شركات المجموعة 

لمالية  عند توحيد القوائم المالية، يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية إلى اللاير السعودي بسعر الصرف السائد بتاريخ القوائم ا
ترف بفروق التحويل الناتجة من توحيد القوائم المالية ضمن  ويتم تحويل قائمة الربح أو الخسارة بسعر الصرف السائد بتاريخ تلك المعامالت. يُع

إلى الربح  ر. عند استبعاد عملية أجنبية، يُعاد تصنيف الصرف ببنود الدخل الشامل اآلخر المتعلق بتلك العملية األجنبية  بنود الدخل الشامل اآلخ
 أو الخسارة. 

 
تنتج من االستحواذ    في القيمة العادلة للقيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات  أي شهرة تنتج من االستحواذ على عملية أجنبية وأي تعديالت

 تعامل على أنها موجودات ومطلوبات العملية األجنبية وتحول بسعر الصرف بتاريخ التقرير المالي.
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 ممتلكات ومعدات  (ز)

األ باستثناء  والمعدات،  الممتلكات  إثبات  بعيتم  بالتكلفة  التنفيذ،  تحت  اإلنشاء  وأعمال  المتراكمة  رض  والخسارة  المتراكم  االستهالك  د خصم 

 لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. 

 

النفقات العائدة مباشرة لالستحواذ على األصل. وتدرج التكاليف الالحقة بالقيمة الدفترية للموجودات أو يُعترف بها كموجودات  تتضمن التكلفة  

سبما يكون مناسبا وذلك فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مرتبطة بالبند إلى المجموعة وعندما يمكن قياس تكلفة  مستقلة، ح

 موثوقة.ورة البند بص 

 

ة لذلك المكون  تتم رسملة النفقات المتكبدة الستبدال أحد مكونات الممتلكات والمعدات التي تم احتسابها بشكل منفصل ويتم شطب القيمة الدفتري 

ويتم رسملة النفقات الالحقة األخرى فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة ببند الممتلكات والمعدات. يتم   الذي تم استبداله.

 االعتراف بجميع النفقات األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الُموّحدة عند تكبدها. 

 

تصبح    للموجودات الخاضعة باستخدام طريقة القسط الثابت ابتداًء من الوقت الذيالمقدرة  ء على االعمار االنتاجية  يتم احتساب االستهالك بنا

بتاريخ كل قائمة   فيه هذه الموجودات جاهزة لالستخدام المرجو منها. تتم مراجعة االعمار اإلنتاجية المقدرة والقيمة المتبقية وطريقة االستهالك

 رات بأثر مستقبلي. ال يتم استهالك أراضي التملك الحر والعقارات قيد اإلنشاء.  حاسبة عن أثر اي تغيرات في التقدي مركز مالي، مع الم 

 

 وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المستخَدمة في حساب االستهالك: 

 

 السنوات 

 سنة 33      مباني

 سنوات 10إلى  3    نظام مبنى وتحسينات 

 سنوات 10 إلى 4    معدات وأدوات طبية

 سنوات 10ى إل 3     أثاث وتركيبات

 سنوات 4       سيارات 

 

منافع   يتم التوقف عن االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود

خسائر ناتجة عن استبعاد أو التخلص من أي بند من  ألصل. يتم إثبات أرباح أو  اقتصادية مستقبلية من المتوقع أن تنشأ من االستخدام المستمر ل

 . الممتلكات واآلالت والمعدات والناشئة عن الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل المستبعد في قائمة الربح أو الخسارة

 
 أعمال إنشاء قيد التنفيذ  

خصم الخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم نقل ااالعمال الرأسمالية لتنفيذ بالتكلفة بعد  يُعترف باألعمال الرأسمالية تحت ا

إلعداد الممتلكات والمعدات    تحت التنفيذ إلى الممتلكات والمعدات ذات الصلة عند اكتمال اإلنشاء أو التركيب واألنشطة ذات الصلة الالزمة

 جاهزة لالستخدام التشغيلي. الممتلكات والمعدات  لالستخدام المقصود منها، وتكون

 

 يُعترف باألرض بالتكلفة، ناقصاً االنخفاض في القيمة، إن وجد.

 

 موجودات غير ملموسة   ( ح)
وتتم المحاسبة عنها باستخدام نموذج التكلفة حيث  تمثل الموجودات غير الملموسة رخص البرمجيات والرخصة التشغيلية لبعض المستشفيات.

تتم مراجعة   سنوات.  10و    3التكاليف المرسملة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها االنتاجية والتي تتراوح بين  وجبه اطفاء  يتم بم
 األعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير مالي.
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 موجودات غير ملموسة )يتبع( )ح(
 

 مستحوذ عليها بصورة مستقلةموسة موجودات غير مل 
اكم والخسائر تُْدَرُج الموجودات غير الملموسة، ذات األعمار اإلنتاجية الُمحدَّدة المستحَوذ عليها بصورة مستقلة، بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتر

ت على مدى األعمار اإلنتاجية الُمقدَّرة لها. الثاب المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القيمة، إن وجدت. ويُعتَرف باإلطفاء وفقاً لطريقة القسط  
 يتم بنهاية كل فترة تقرير سنوي مراجعة األعمار اإلنتاجية وطريقة اإلطفاء مع المحاسبة عن أي تغيرات في التقديرات على أساس مستقبلي.

الخسائر المتراكمة    عليهاوتُْدَرُج الموجودات غير الملموسة، ذات األعمار اإلنتاجية غير الُمحدَّدة المستحَوذ   بصورة مستقلة، بالتكلفة ناقصاً 
 الناشئة عن االنخفاض في القيمة. 

 
 التوقف عن االعتراف بالموجودات غير الملموسة 

بالموجودات غير الملموسة عند استبعادها أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستعمال أو   يتم التوقف عن االعتراف 
عاد. تقاس األرباح او الخسائر الناتجة من التوقف عن االعتراف باألصل غير الملموس بالفرق بين متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية  ستب اال

 لألصل، وتسجل في الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف باألصل. 
 

 ة  االنخفاض في قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة بخالف الشهر
القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة، للتأكد من عدم وجود مؤشر يدل على   بتاريخ كل فترة مالية بمراجعة  تقوم المجموعة 

ض  خفاانخفاض في قيمة هذه الموجودات. في حالة وجود هذا المؤشر، يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لتلك الموجودات للتوصل الى قيمة االن 
ترداد يمة الموجودات )ان وجدت(. وعند تعذر تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات الفردية، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسي قف

يتم توزيع الموجودات المشت  تنتمي إليها الموجودات. وعند إمكانية تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع،  ى عل   ركةللوحدة المنتجة للنقد التي 
ع الوحدات الفردية المنتجة للنقد، أو بخالف ذلك يتم توزيعها على الهيئة األصغر من الوحدات المنتجة للنقد والتي يمكن تحديد أساس توزي 

 معقول وثابت لها.
 

ام بعد يتم فحصها  تخدالسالموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير محددة المدة وكذلك الموجودات غير الملموسة غير المتاحة ل
 لالنخفاض في قيمتها سنوياً على األقل وكلما كان هناك مؤشر على االنخفاض في قيمة الموجودات. 

 
ستخدمة، يتم القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف االستبعاد والقيمة المستخدمة، أيهما أعلى. وعند تقييم القيمة الم

النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد  ات  دفقخصم الت 
 والمخاطر المحددة للموجودات التي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لها.

 
ات )أو الوحدة المولدة للنقد( إلى ما دون قيمتها الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات جودلموإذا تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد ل

 )أو الوحدة المولدة للنقد( إلى قيمتها القابلة لالسترداد. يُعترف بخسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في الربح أو الخسارة.
 

الحق، يتم زيادة القيمة الدفترية للموجودات )أو الوحدة المولدة للنقد( إلى التقدير المعدل   وقتفي  وعندما يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة  
عتراف بخسارة  لقيمتها القابلة لالسترداد بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية التي تمت زيادتها، القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها لو لم يتم اال

القيمة مباشرة في الربح أو )أ  داتاالنخفاض في قيمة الموجو يُعترف برد خسارة االنخفاض في  للنقد( في سنوات سابقة.  و الوحدة المولدة 
 الخسارة. 

 

 عقود اإليجار  (ط)

إذا   تحدد المجموعة عند بداية اإليجار ما إذا كان العقد يمثل إيجار أو يحتوي على إيجار. ويعتبر العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار

لعقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية معينة مقابل عوض مادي. كان ا
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .3

 اليجار )يتبع( عقود ا (ط)
 

 المجموعة كمستأجر  (1
عقود اإليجار على عند بدء أو تعديل العقد الذي يحتوي على عنصر إيجار، توزع المجموعة المقابل المادي في العقد على كل عنصر من  

 إيجاري.  أساس أسعارها المستقلة النسبية. حالياً، ال يوجد لدى المجموعة عقد يتضمن مكون إيجاري وغير
 

مجموعة بموجودات حق االستخدام والتزام عقود اإليجار في تاريخ بدء اإليجار. تُقاس موجودات حق االستخدام أولياً بالتكلفة، وتتكون تعترف ال
ها  ولي اللتزام عقود اإليجار المعدل ألي مدفوعات إيجار تتم في أو قبل تاريخ البدء، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة أولية تم تكبدمن المبلغ األ

  حوافز وتقدير للتكاليف المطلوبة لتفكيك وإزالة األصل محل العقد أو الستعادة األصل محل العقد أو الموقع الذي يوجد عليه، مطروحاً منها أي  
 جار مستلمة. ي إ

 
اإليجار، ما لم ينقل عقد اإليجار  يتم استهالك موجودات حق االستخدام الحقاً باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية مدة عقد  

تمارس خيار   ملكية هذه الموجودات إلى المجموعة بنهاية مدة عقد اإليجار أو أن تعكس تكلفة موجودات حق االستخدام أن المجموعة سوف
ديده على نفس األساس  شراء. في هذه الحالة، سيتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدار العمر اإلنتاجي لهذا األصل، والذي يتم تح

الخاص بالممتلكات واآلالت والمعدات. باإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيض موجودات حق االستخدام بشكل دوري عن طريق خسائر انخفاض 
 ، إن وجدت، وتعديلها من أجل إجراء بعض إعادة القياس اللتزامات عقود اإليجار. القيمة

 
التزام اإليجار أولياً   باستخدام سعر الفائدة  يتم قياس  يتم خصمها  تاريخ البدء، والتي  يتم دفعها في  بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم 

تحديد ذلك المعدل، بمعدل االقتراض المتزايد للمجموعة. بشكل عام، تستخدم المجموعة    المتضمن في عقد اإليجار أو، إذا لم يكن باإلمكان
 ل خصم.معدل االقتراض المتزايد كمعد 

 
تحدد المجموعة معدل االقتراض المتزايد من خالل الحصول على أسعار فائدة من مصادر تمويل خارجية مختلفة لتعكس شروط عقد اإليجار  

 ونوع األصل المؤجر. 
 

 ن دفعات اإليجار المدرجة في قياس التزام عقود اإليجار بشكل رئيسي من مدفوعات إيجار ثابتة. كوتت 
 

يجار الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويُعاد قياسها عند وجود تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية  يُحّمل التزام اإل
أو معدل، أو في حال وجود تغير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا  الناشئة عن تغيير في مؤشر  

أو إذا كان هناك مراجعة للمدفوعات الثابتة الجوهرية   غيرت تقييمها حول ما إذا كانت ستمارس خيار شراء أو تمديد أو إنهاء  المجموعة 
 لإليجار.

 
الربح    ، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام، أو يتم تسجيلها فياإليجار بهذه الطريقة  عند إعادة قياس التزام

 أو الخسارة إذا تم خفض القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام إلى صفر.
 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة 
قصيرة    تراف بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة وعقود اإليجاروعة عدم االعاختارت المجم

ت األجل، بما في ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات. تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المتعلقة بهذه العقود كمصروفات بطريقة القسط الثاب 
 اإليجار.  على مدى فترة عقد
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 عقود االيجار )يتبع(  (ط)
 

 المجموعة كمؤجر  (2
 

 تبرم المجموعة اتفاقيات إيجار بصفتها مؤجر بخصوص بعض مبانيها.
 

ر بشكل جوهري يتم تصنيف عقود اإليجار التي تكون المجموعة فيها مؤجراً كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي. عندما تنقل شروط عقد اإليجا
 العقد كعقد إيجار تمويلي. وتصنف جميع اإليجارات األخرى كإيجارات تشغيلية.جميع مخاطر ومنافع الملكية إلى المستأجر، يتم تصنيف 

 
تبارهما  عندما تكون المجموعة مؤجراً وسيطاً، فإنها تقوم بالمحاسبة عن حقوق ملكيتها في عقد اإليجار الرئيسي وعقد اإليجار من الباطن باع

عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي بالرجوع إلى موجودات حق االستخدام  عقدين منفصلين. يتم تصنيف عقد اإليجار من الباطن على أنه 
 الناشئة عن عقد اإليجار الرئيسي.  

 
اتفاقية اإليجار المعنّية. يتم إضافة التكاليف    يتم إثبات إيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلي وفقاً لطريقة القسط الثابت على مدى فترة

رة المتعلقة بالتفاوض وإعداد عقد اإليجار التشـغيلي إلى القيمة الدفترية لألصـل المؤجر بحيث يُعترف بها بطريقة القسط الثابت األّولّية المباشـ
 على مدى فترة العقد. 

 
ار. تم توزيع عقود اإليج  جار تمويلي كذمم مدينة بقيمة صافي استثمار المجموعة فييُعترف بالمبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود إي 

قد إيرادات عقود اإليجار التمويلي على الفترات المحاسبية بحيث يعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة القائم المتعلق بع
 اإليجار.

 
ع المقابل المادي بموجب ( لتوزي 15رير المالي )إيجارية، تطبق المجموعة المعيار الدولي للتقعندما يشتمل العقد على مكونات إيجارية وغير  

 العقد لكل مكون. 
 

 تكاليف االقتراض  (ي)

للغرض  ليكون جاهزا لالستخدام  كبيراً  بالضرورة وقتاً  تستغرق  التي  باستحواذ وإنشاء وإنتاج األصل  مباشرة  المرتبطة  تكاليف االقتراض 

تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي حدثت  م رسملتها كجزء من تكلفة األصل المتعلق بها. يتم تحميل كافة  المقصود منه يت 

 فيها. تتكون تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تكّبدتها الشركة الخاصة باالقتراض. 

 

 األدوات المالية  (ك)

 أخرى. أداة حقوق ملكية لمنشأة  نه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أوإن األداة المالية هي أي عقد ينشأ م

 
 االعتراف والقياس األولي  (1

دما تكون  يُعترف أولياً بالذمم المدينة وأوراق الدين المصدرة في تاريخ نشوئها. يُعترف بجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى أولياً عن 
 ة لألداة.المجموعة طرفاً في الشروط التعاقدي 

 
بالقيمة العادلة مضافاً إليه، بالنسبة لبند غير مدرج يُقاس أصل مالي )ما لم يكن ذمم مدينة دون   مكون تمويل جوهري( أو التزام مالي أولياً 

مم المدينة التي ال تحتوي  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة العائدة مباشرة القتنائها أو إصدارها. يتم أولياً قياس الذ
 لمعاملة.على مكون تمويل كبير بسعر ا

 
 الموجودات المالية  (2

أو بالقيمة عند االعتراف األولّي، تُصنّف الموجودات المالية على أنها تقاس بـالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
ي، باستثناء في الفترة التي تلي تغيير المجموعة لنموذج أعمالها إلدارة الموجودات  ف الموجودات المالية الحقاً على االعتراف األولد تصني ال يعا

 ل. ما المالية، وفي هذه الحالة يعاد تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في أول يوم من أول فترة تقرير مالي بعد التغير في نموذج األع
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 األدوات المالية )يتبع( )ك( 

 )يتبع(  ( الموجودات المالية2

 رة: يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء الشرطين التاليين وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسا
 

 نقدية تعاقدية. و  تدفقات إلى االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل يُحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف •

 تؤدي شروطها التعاقدية إلى نشوء تدفقات نقدية في مواعيد محددة تكون دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة على أصل المبلغ القائم. •
 

حقة  لمجموعة أن تقرر دون رجعة عرض التغيرات الالعند االعتراف األولي باستثمارات أسهم غير محتفظ بها بغرض المتاجرة، يجوز ل
 لالستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويتم اتخاذ هذا القرار على أساس كل استثمار على حدة.

 
نحو المبين أعاله تُقاس بالقيمة جميع الموجودات المالية غير المصنفة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على ال

العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يشتمل هذا على جميع الموجودات المالية المشتقة. عند االعتراف األولي، يجوز للمجموعة تخصيص أصل  
 الل الدخل الشامل اآلخر وذلك ألن مالي بشكل غير قابل لإللغاء يستوفي المتطلبات التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خ

 قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يؤدي إلى إزالة أو تخفيض كبير لعدم تطابق محاسبي كان سينشأ بخالف ذلك.
 

 نموذج األعمال والتقييم  -الموجودات المالية  (3

المحفظة ألن هذا يعكس أفضل طريقة باألصل المالي على مستوى    تقوم المجموعة بإجراء تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه
 إلدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على:

دارة على السياسات واألهداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبيق تلك السياسات عملياً. وهي تشتمل على مدى تركز استراتيجية اإل •
لعمولة المتعاقد عليها، والحفاظ على معدل فائدة معينة، ومطابقة هذه الموجودات المالية مع مدة المطلوبات المالية ذات تحقيق إيرادات ا

 العالقة أو التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات. 

 ك. وإبالغ إدارة المجموعة بذلكيفية تقويم أداء المحفظة  •

 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال(، وكيفية إدارة تلك المخاطر.  •

لتدفقات النقدية كيفية تعويض مدراء األعمال، على سبيل المثال فيما إذا تم التعويض على أساس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو ا •
 والتي يتم تحصيلها، و التعاقدية

 تكرار وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. •

 
ى مع اعتراف  ف كمبيعات، وذلك بما يتماشال يتم االعتراف بعمليات تحويل موجودات مالية إلى أطراف أخرى في معامالت غير مؤهلة للتوق

 المجموعة المستمر بالموجودات. 
 

الل الربح  تُقاس الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو اإلدارة والتي يُقاس أداؤها على أساس القيمة العادلة، بالقيمة العادلة من خ
 أو الخسارة. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .3
 

 وات المالية )يتبع( داأل)ك( 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة  -الموجودات المالية  (4

 

ف "الفائدة" بأنها مقابل   ف "األصل" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. تُعرًّ منية للقيمة الزألغراض هذا التقييم، يُعرًّ
  د وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية معينة ولمخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى )مثل مخاطر للنقو

ائدة، لمبلغ والفعات ألصل االسيولة والتكاليف اإلدارية( باإلضافة إلى هامش الربح. عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفو
أو    تأخذ المجموعة باالعتبار الشروط التعاقدية لألداة. ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت

 : مقدار التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا الشرط. عند إجراء التقييم، تأخذ المجموعة باالعتبار
 

 ن شأنها أن تغير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية.حتملة مأحداث م •

 الشروط التي تعدل سعر القسيمة التعاقدية، بما في ذلك مزايا المعدالت المتغيرة. •

 مزايا الدفع المسبق والتمديد. و  •

 دم الرجوع( ل، ميزات عالشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة )على سبيل المثا •
 

ن تتفق ميزة الدفع المسبق مع فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة إذا كان المبلغ المدفوع مقدماً يمثل على نحو جوهري مبالغ غير مدفوعة م
ات  ذلك، بالنسبة للموجودللعقد. باإلضافة إلى  أصل المبلغ والفوائد على أصل المبلغ القائم، والتي قد تتضمن مقابالً إضافياً مقبوالً لإلنهاء المبكر  

بمبلغ   المالية التي يتم اقتناؤها بخصم أو عالوة على السعر االسمي التعاقدي، فإنه يتم التعامل مع الميزة التي تسمح أو تتطلب الدفع المسبق
إلنهاء المبكر( بل إضافي مقبول عند اي قد تتضمن أيضاً مقايمثل قيمة العقد باإلضافة إلى الفائدة التعاقدية المستحقة )ولكن غير المدفوعة( )والت 

 على أنها متوافقة مع هذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة لخاصية الدفع المسبق غير هامة عند االعتراف األولي.
 

 القياس الالحق واألرباح والخسائر  -الموجودات المالية  (5

 
الربح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 أو الخسارة 
بالقيمة العادلة. يُعترف بصافي األرباح أو الخسائر، بما في  ذه الم تقاس ه وجودات الحقاَ 

 ذلك مصروفات الفوائد وإيرادات توزيعات األرباح، في الربح أو الخسارة. 
  

لي. تنخفض  المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعتُقاس هذه الموجودات الحقاً بالتكلفة   مالية بالتكلفة المطفأةموجودات  
ض في قيمة الموجودات. يُعترف بإيرادات الفوائد وأرباح التكلفة المطفأة بخسائر االنخفا

وخسائر التغيرات في صرف العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. 
 راف في الربح أو الخسارة.يُعترف بأي ربح أو خسارة عند التوقف عن االعت 

  
بالقيمة العادلة من خالل الدخل  ية مالموجودات  

 الشامل اآلخر 
تقاس هذه الموجودات الحقاَ بالقيمة العادلة. يُعترف بتوزيعات األرباح كإيراد في الربح أو 

 االستثمار.الخسارة إال إذا كانت التوزيعات تمثل بوضوح استرداداً لجزء من تكلفة 
 

 ألرباح والخسائر التصنيف والقياس الالحق وا -المطلوبات المالية  (6

بالقيمة    يتم تصنيف المطلوبات المالية كمقاسة بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تصنيف المطلوبات المالية
بها للمتاجرةالعادلة من خالل   لهذا األساس عند  أو إذا كانت أداة مشتقة أو إذا تم تصنيف  الربح أو الخسارة إذا تم تصنيفها كمحتفظ  ها وفقاً 

لي. يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ويُعترف بأي صافي أرباح وخسائر، بما في ذلك االعتراف األو
باستخدام  مصروفات الفوائ  بالتكلفة المطفأة  المالية األخرى الحقاً  تم قياس المطلوبات  طريقة معدل الفائدة الفعلي.  د، في الربح أو الخسارة. 

جنبية في الربح أو الخسارة. يُعترف بأي ربح أو خسارة عند التوقف  يُعترف بمصروف الفوائد وأرباح وخسائر التغيرات في صرف العمالت األ 
ضاً في الربح أو الخسارة. عن االعتراف أي 
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .3
 

 األدوات المالية )يتبع(  (ك)
 تراف عن االعالتوقف   (7

 الموجودات المالية 
الحق  تتوقف المجموعة عن االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات، أو عندما يتم تحويل 

جودات المالية، أو التي ال تقوم فيها المجموعة  باستالم التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي بموجبها يتم نقل جميع مخاطر ومنافع ملكية المو 
قوم بموجبها االحتفاظ بالسيطرة على الموجودات المالية. تبرم المجموعة معامالت ي بنقل او االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية مع عدم  

لكية الموجودات المحولة. في هذه الحاالت، ال بتحويل الموجودات المعترف بها في قائمة المركز المالي مع االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع م
 يتم التوقف عن االعتراف بالموجودات المحولة. 

 
 المطلوبات المالية 

تزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها. كما تقوم المجموعة بالتوقف عن االعتراف  تقوم المجموعة باستبعاد المطلوبات المالية عند الوفاء بال 
لحالة يُعترف بمطلوب  لية عندما يتم تعديل شروطها وعندما تختلف التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة بشكل جوهري، وفي هذه ابالمطلوبات الما

لعادلة. عند التوقف عن االعتراف بمطلوبات مالية، يعترف بالفرق بين القيمة الدفترية المطفأة  مالي جديد بناًء على الشروط المعدلة بالقيمة ا
 سارة.المادي المدفوع، بما في ذلك الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المتكبدة، في الربح أو الخ والمقابل

 
 المقاصة  (8

والمطلوبات المالية ويُعرض المبلغ الصافي قائمة المركز المالي فقط عندما يكون لدى المجموعة حق يتم إجراء مقاصة بين الموجودات المالية  
 مبالغ والنية إما لتسويته على أساس الصافي أو تحقق األصل وتسديد االلتزام في آٍن واحد.قانوني بمقاصة ال

 

 االنخفاض في القيمة  (ل)

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  (1)

 

و الخسارة. تعترف المجموعة بمخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أ

المجموعة    دفقات النقدية التي تتوقعتستند الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقاً للعقد وجميع الت 

قدية من بيع الضمانات الرهنية  استالمها، المخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي التقريبي. وتشتمل التدفقات النقدية المتوقعة على التدفقات الن 

 المحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من شروط العقد.

 
لتكوين مخصص لجميع األدوات المالية األخرى. يُعترف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة    تطبق المجموعة الطريقة العامة

التي لم تشهد زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي، يتم تكوين مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة    لتعرضات االئتمان
ت التعثر في السداد خالل مدة االثني عشر شهراً المقبلة )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار اثني عشر االئتمان الناتجة عن حااللخسائر  

تعرضات االئتمان التي شهدت زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األول، يجب تكوين مخصص للخسائر االئتمانية  شهراً( بالنسبة ل
 للتعرض، بغض النظر عن المدة الزمنية للتعثر في السداد )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار عمر األداة(.  عة على مدى العمر المتبقيالمتوق

 

 موجودات العقود، تطبق المجموعة النهج المبسط عند احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. مم المدينة بالنسبة للذ

 

بتتبع   تقوم المجموعة  بناًء على الخسائر االئتمانية ولذلك، ال  التغيرات في مخاطر االئتمان، ولكنها بدال من ذلك تعترف بمخصص خسارة 

كل تقرير مالي. وقد أنشأت المجموعة مصفوفة مخصصات استناداً إلى خبرتها السابقة في خسائر    المتوقعة على مدار عمر األداة في تاريخ

ستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. تقوم المجموعة بتقييم جميع المعلومات المتاحة، بما في االئتمان، والتي تُعدَّل حسب العوامل الم

الئتمانية، ووجود تأمين طرف ثالث والعوامل االقتصادية المستقبلية عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ذلك حالة تأخر السداد، والتصنيفات ا

 . موجودات العقودالمرتبطة بالذمم المدينة و
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .3
 )ل( االنخفاض في القيمة )يتبع( 

 بع(  ( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )يت1)

 

االئتمانية المتوقعة،  عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألصل مالي ما قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف األولي وعند تقدير الخسارة  

مات  ويشمل ذلك المعلو   فإن المجموعة تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر.

 معلومات النظرة المستقبلية. لكمية والنوعية، استناداً إلى الخبرة السابقة للمجموعة والتقييم االئتماني المطلع بما في ذلك والتحليالت ا

 
ة كبيرة في إذا لم ترتفع مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف األولي أو إذا تحسنت جودة االئتمان لألدوات المالية بحيث لم تعد هناك زياد

 شهراً. 12عة على مدى مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي، يتم قياس مخصص الخسارة بمبلغ مساٍو للخسائر االئتمانية المتوق
 

 يوماً.  30تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على أصل مالي قد زادت زيادة كبيرة إذا مضى تاريخ استحقاقها بمدة أكثر من 
 

للمجموعة  لي في حالة تعثر عن السداد عندما يكون من غير المرجح أن يقوم المقترض بدفع التزاماته التعاقدية  أن األصل الما  تعتبر المجموعة
 بالكامل، دون لجوء المجموعة إلى استخدام الضمانات المحجوزة )إن وجد(.

 
اقدي للمجموعة  المرجح أن يقوم المقترض بدفع التزامه التع  في حالة تعثر عن السداد عندما يكون من غير  موجودات العقودتعتبر المجموعة أن  

 الضمانات المحجوزة )إن وجد(.بالكامل، دون لجوء المجموعة إلى استخدام 
 

مجموعة  تعتبر الفترة القصوى التي توضع في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفترة التعاقدية القصوى التي تتعرض فيها ال
 مخاطر االئتمان. ل

 
 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 
تُقاس خسائر االئتمان بالقيمة الحالية لجميع حاالت النقص النقدي )أي   تقدير مرجح محتمل لخسائر االئتمان.إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي  

يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة  ية التي تتوقع المجموعة استالمها(.الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقد
 علي األصلي لألصل المالي.بمعدل الربح الف

 
 الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية 

 
ضة القيمة. يتم تقييم الموجودات  تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة منخف

أو أكثر يكون له أثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل    المالية على أنها منخفضة القيمة االئتمانية عند وقوع حدث
 المالي.

 
 حظة: تتضمن األدلة على أن األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية البيانات التالية القابلة للمال

 

 صعوبات مالية كبيرة تواجه المدين.  •

 اإلخالل بالعقد، مثل التعثر في السداد.  •

 إعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل المجموعة بشروط ال تراها المجموعة خالف ذلك؛  •

 من المحتمل أن يدخل المدين في إفالس أو إعادة هيکلة مالية أخرى. أو •

 بسبب الصعوبات المالية.اختفاء السوق النشطة لألداة المالية 

 
 المركز المالي عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في قائمة 

 
 من إجمالي القيمة الدفترية لهذه الموجودات.   موجودات العقوديُخصم مخصص الخسارة للموجودات المالية التي تقُاس بالتكلفة المطفأة و
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .3
 اض في القيمة )يتبع( النخف )ل( ا

 ( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )يتبع(  1)
 

 الشطب 
وتكون هذه هي الحالة    يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي )جزئياً أو كلياً( إلى الحد الذي ال يوجد فيه احتمال واقعي لالسترداد.

ومع   تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب.موجودات أو مصادر دخل قد    عموماً عندما تقرر المجموعة أن المدين ليس لديه
 ذلك، فإن الموجودات المالية المشطوبة ال تزال تخضع ألنشطة التنفيذ من أجل االمتثال إلجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة. 

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية ( 2)

المخزون والقيمة    راجعةيتم م للمجموعة، بخالف  المالية  للموجودات غير  العقودالدفترية  إذا كان هناك مؤشر على موجودات  ما  لتحديد   ،

بالنسبة للشهرة، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد   في حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل.  انخفاض قيمتها.

إن المبلغ القابل لالسترداد لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد أو قيمته أثناء االستخدام، أيهما   الوقت. كل عام في نفس في

التي يتم أعلى. ويتم تحديد القيمة االستردادية لكل أصل على أساس فردي ما لم يكن األصل منتجا لتدفقات نقدية مستقلة على نحو كبير عن تلك  

اد، ها من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قيمته القابلة لالستردإنتاج

 فإن األصل يعتبر منخفضاً ويتم تخفيضها إلى قيمتها القابلة لالسترداد. 

 
ستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق للقيمة  ات النقدية الم عند تقييم القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفق

راً في  الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. عند تحديد القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع، يتم مراعاة المعامالت التي تمت مؤخ
ز هذه العمليات الحسابية بطرق التقييم المتعددة وأسعار األسهم  المعامالت، تُ   السوق. وفي حال تعذُّر تحديد هذه ستخَدم طريقة تقييم مالئمة. وتُعزَّ

 المدرجة للشركات أو المؤشرات األخرى المتاحة للقيمة العادلة. 
 

وحدة من الوحدات    ورة منفصلة لكليستند احتساب المجموعة النخفاض القيمة على أحدث موازنات وحسابات متوقعة والتي تم إعدادها بص 
نسبة المولدة للنقد لدى المجموعة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية عليها. تغطي هذه الموازنات والحسابات المتوقعة فترة خمس سنوات. بال

 لسنة الخامسة.للفترات األطول، يُحتسب معدل نمو طويل المدى ويتم تطبيقه لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بعد ا
 

والً  يُعترف بخسارة االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. تتحقق خسائر االنخفاض في القيمة بالنسبة للوحدات المولدة للنقد بتخفيضها أ
بي من يضها بشكل تناسمن القيمة الدفترية للشهرة الُمحّملة على الوحدات المولدة للنقد )مجموعة الوحدات المولدة للنقد( ثم يتم بعد ذلك تخف

 الموجودات األخرى المكونة للوحدات المولدة للنقد )مجموعة الوحدات المولدة للنقد(.
 

بقة ال يتم رد خسائر االنخفاض في القيمة على الشهرة. في تاريخ التقرير المالي، يتم مراجعة خسائر االنخفاض التي تم اثباتها في فترات سا
يتم رد خسائر االنخفاض في القيمة وذلك في حالة وجود تغير في التقديرات   فاض أو زواله.فاض قيمة االنخفي حالة وجود مؤشرات على انخ

مستبعداً منها اإلستهالكات    –يتم رد خسائر اإلنخفاض في القيمة في حدود القيمة الدفترية لألصل    المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد.
 إثبات أي خسائر لالنخفاض مسبقاً.يتم  بافتراض أنه لم –واإلطفاءات 

 
الزميلة بمقارنة القيمة القابلة لالسترداد لالستثمارات مع قيمتها الدفترية وفقاً لمتطلبات الموجودات    تقاس خسارة االنخفاض في قيمة الشركة

قيمة وذلك في حالة وجود تغير مواتي في في اليتم إثبات خسارة انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة. يتم رد خسائر االنخفاض    غير المالية.
 التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ وفقط إلى حد زيادة القيمة القابلة لالسترداد. 

 
ردي ال يُعترف بالشهرة التي تعد جزءاً ال يتجزأ من القيمة الدفترية لالستثمار في شركة زميلة بشكل مستقل ولذلك، ال يتم اختبارها بشكل ف

ض القيمة. وبدالً من ذلك، يتم اختبار كامل قيمة االستثمار في الشركة الزميلة لتحديد انخفاض القيمة كأصل واحد عندما يكون انخفا   لتحديد
 هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة.
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 المخزون  (م)
كلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. وتتضمن التكلفة النفقات المتكبدة في إحضار كل منتج إلى أساس سعر الت المخزون على  يقيد  

نشاط الموقع بحالته الراهنة والتي يتم المحاسبة عنها على أساس المتوسط المرجح. صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع التقديري في ال 
 تقديرية لمصروفات البيع.التكاليف ال عادي بعد خصمال

 

 النقد وما في حكمه  (ن)
 لغرض قائمة التدفقات النقدية، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بها تحت الطلب لدى المؤسسات المالية 

ل، والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ  ة أشهر أو أقية تبلغ ثالث واستثمارات أخرى عالية السيولة قصيرة األجل ذات فترات استحقاق أصل
نقدية معروفة وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات في القيمة والبنوك السحب على المكشوف التي تكون مستحقة السداد عند الطلب  

سحب على المكشوف ضمن القروض   تُعرض البنوكما في حكمه. والتي تعد جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقد بالمجموعة يتم إدراجها في النقد و 
 في المطلوبات المتداولة بقائمة المركز المالي، إن وجدت. 

 

 مخصصات   (س)
د  يقيد المخصص عندما يكون على المجموعة التزام حالي قانوني أو استداللي نتيجة لحدث سابق ويكون من المرجح أن يتطلب ذلك تدفقاً للموار 

عندما تتوقع المجموعة استرداد جزء من المخصص    إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.  لتسوية االلتزام، مع  تتضمن منافع اقتصاديةالتي  
أو استرداد المخصص بالكامل، بموجب عقد تأمين على سبيل المثال، يتحقق االسترداد كأصل منفصل ولكن فقط عندما يكون هذا االسترداد 

 الدخل الُموّحدة بعد خصم أي مبالغ مستردة. لق بالمخصص في قائمة تم عرض المصروف المتعمؤكداً. ي 
 

ئماً. إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل خصم يعكس المخاطر المتعلقة بااللتزام، عندما يكون مال
 كلفة تمويلية. ص بسبب مرور الزمن كت عند استخدام الخصم، يُعترف بالزيادة في المخص 

 
 التزام إيقاف التشغيل 

جها كجزء من  يتم احتساب تكاليف إيقاف التشغيل بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إدرا 
إطفاء الخصم كمصروف في   قاف التشغيل. يتم قيدطر الخاصة بالتزام إي تكلفة األصل ذي الصلة. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل يعكس المخا

لزوم. يتم إضافة قائمة الدخل الُموّحدة ضمن التكلفة التمويلية. تتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة إليقاف التشغيل سنوياً ويتم تعديلها عند ال
 صمها من تكلفة األصل. لخصم المطبق أو يتم خالتغيرات في التكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل ا

 

 ارتباطات محتملة    (ع)
افع االقتصادية  ال يُعترف باالرتباطات المحتملة في القوائم المالية الُموّحدة. وينبغي اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال تدفق الموارد التي تمثل المن 

في   تسجيلها  فيتم  المحتملة  المطلوبات  أما  وارد.  الُموحّ غير  المالي  المركز  والمصرقائمة  الدائنة  الذمم  المستحقة.دة ضمن  يُعترف   وفات  ال 
صبح الموجودات المحتملة Jبالموجودات المحتملة في القوائم المالية الُموّحدة ولكن يُفصح عنها عندما يكون تدفق المنافع االقتصادية وارداً.  

 ة المرتبطة به مؤكًدا بشكل نسبي. ا يصبح تحقق التدفقات النقدي لمركز المالي الُموّحدة عندمأصاًل قابالً للتحقق قابالً للتسجيل في قائمة ا
 

 الزكاة والضريبة  (ف)

 الزكاة 
الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة  تخضع المجموعة ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( في المملكة العربية السعودية. تحمل

لزكوي أو صافي الربح المعدل، أيهما أعلى. تقيد أي ّملة على حصة المساهمين من الوعاء ااالستحقاق. يتم احتساب الزكاة الُمحعلى أساس  
 فروق بين التقديرات والربط النهائي عند الموافقة عليه وعندها يتم تسوية المخصص. 
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 )يتبع(  الزكاة والضريبة (ف)

 الزكاة )يتبع( 
 المضافة ضريبة القيمة

 
 يتم إثبات المصروفات والموجودات بالصافي من ضريبة القيمة المضافة، فيما عدا:

 

عندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء موجودات أو خدمات غير قابلة لالسترداد من الهيئة، وفي هذه الحالة يتم إثبات   •
 .و كجزء من بنود المصروفات، حيثما ينطبق ذلكالقيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أضريبة 

 عند إثبات الذمم المدينة والدائنة مع مبلغ ضريبة القيمة المضافة المدرجة. •

 صافي قيمة ضريبة قيمة مضافة مستردة أو مستحقة الدفع   •
 

 منافع الموظفين   ( ص)
   إنهاء الخدمةتكاليف منافع التقاعد ومنافع 

 
افع باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة، مع إجراء التقييمات االكتوارية في ددة، يتم تحديد تكلفة تقديم المن بالنسبة لخطط منافع التقاعد المح

المركز المالي مباشرة، مع إثبات  نهاية كل فترة تقرير سنوي. يتم إثبات "إعادة القياس"، التي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية في قائمة  
التي يحدث فيها. يتم إثبات إعادة القياس المدرجة في الدخل الشامل اآلخر في  الخصم أو القيد المقابل في قائمة الدخل الشامل اآلخر في الفترة  

في الربح أو الخسارة في فترة تعديل الخطة.  األرباح المبقاة مباشرة وال يُعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة. يُعترف بتكلفة الخدمة السابقة  
يُحتسب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم في بداية الفترة على صافي أصل أو التزامات المنافع المحددة. يتم تصنيف تكاليف االستحقاقات 

 المحددة على النحو التالي:
 

ا • الخدمة  وتكاليف  الحالية  الخدمة  تكاليف  تشمل  )التي  الخدمة  التخفيضات تكاليف  من  والخسائر  األرباح  إلى  باإلضافة  لسابقة 
 والتسويات(.

 صافي مصروفات أو إيرادات الفوائد. و •

 إعادة القياس.  •
 

 تُحتسب مكاسب وخسائر تقليص التكلفة كتكاليف خدمة سابقة.
 

ما تعترف المنشأة بأي تكاليف إعادة هيكلة عنديُعترف بالتزام منافع اإلنهاء عندما لم يعد بإمكان المنشأة سحب عرض هذه منافع اإلنهاء أو  
 مرتبطة، أيهما أقرب.

 
 التزامات قصيرة األجل  

سدادها  إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات السنوية واإلجازات المرضية المتراكمة المتوقع 
ترة التي يقوم فيها الموظفين بتقديم الخدمات ذات العالقة، يتم إثباتها في الربح والخسارة فيما يتعلق  الفبالكامل خالل اثني عشر شهرا بعد انتهاء  

زامات بخدمات الموظفين حتى نهاية فترة إعداد القوائم المالية وتقاس بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية المطلوبات. يتم عرض المطلوبات كالت 
الحالية في الموظفين  بالقيمة غير قا  منافع  الموظفين قصيرة األجل  منافع  بها بخصوص  المعترف  المطلوبات  قياس  يتم  المالي.  المركز  ئمة 

 المخصومة للمنافع المتوقع سدادها مقابل الخدمات ذات العالقة. 
 

 تقارير القطاعات  (ق)
 

تحصل على   التي من خاللها  بأنشطتها  يرتبط  المجموعة  في  التشغيل هو عنصر  وتت قطاع  اإليرادات إيرادات  ذلك  في  بما  كبد مصروفات 
والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي عناصر أخرى في المجموعة. يتم مراجعة كافة النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل بصورة منتظمة 

ا على القطاعات وتقييم أداءها يتم توزيعه  بواسطة صانع القرار التشغيلي الرئيسي في المجموعة حيث يقوم باتخاذ قرارات بشأن الموارد التي
 والتي تتوفر معلوماتها المالية المفصلة.
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 المعلومات القطاعية )يتبع(  (ق)
 

في المجموعة    التشغيلي الرئيسييعتبر مجلس إدارة المجموعة هو متخذ القرارات التشغيلية الرئيس. تشتمل نتائج القطاع المرفوعة لصانع القرار  
 على بنود منسوبة مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول. يتم التقرير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتماشى 

الم في  تتم  المجموعة  نظراً ألن عمليات  الرئيس.  التشغيلية  القرارات  إلى متخذ  المقدمة  الداخلية  التقارير  السمع  العربية  عودية، وعليه ملكة 
 ووألغراض اإلدارة، تم تنظيم المجموعة إلى وحدات تجارية تبعاً لمنتجاتها وخدماتها.

 

 السهم ربحية  (ر)
ة تحتسب ربحية السهم األساسية والمخفضة بقسمة الربح العائد لمساهمي الشركة، باستثناء أي تكاليف خدمة حقوق ملكية بخالف األسهم العادي 

 د األسهم العادية القائمة خالل السنة المالية.المرجح لعد المتوسط على 
 

 احتياطي نظامي  (ش)
من رأس المال.   %30من صافي الربح حتى يبلغ هذا االحتياطي    %10وفقاً لعقد تأسيس الشركة، تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل  

 هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع كأرباح.
 

 صيرة األجل استثمارات ق (ت)
ستثمارات قصيرة األجل المدرجة في قائمة المركز المالي في ودائع لدى البنوك والتي تستحق خالل أكثر من ثالثة أشهر وأقل من تتمثل اال

 سنة من تاريخ اإليداع.
 

 توزيعات أرباح  (ث)
 ها من قبل مساهمي المجموعة.فترة التي يتم اعتماديتم قيد توزيعات األرباح على مساهمي الشركة كمطلوبات في القوائم المالية للشركة في ال

 

 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة  .4
ن اإلدارة عمل  يتطلب إعداد القوائم المالية الُموّحدة للمجموعة، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، م

المعلنة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة، واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ  األحكام والتقديرات  
ة. على وإفصاحات المطلوبات المحتملة. استندت المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها على المعطيات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الُموّحد 

ن التطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو ظروف خارجة عن نطاق سيطرة  غير الظروف الحالية واالفتراضات بشأالرغم من ذلك، قد تت 
المجموعة. تظهر هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها. عالوة على ذلك، تتضمن بعض التقديرات واالفتراضات التأثير المباشر وغير 

لياتها. يعتمد التأثير االقتصادي للجائحة على عمل المجموعة على  ل المجموعة ووضعها المالي ونتائج عمعلى أعما   19-المباشر لجائحة كوفيد
ئج  حّدته ومّدته، والتي بدورها تعتمد على عوامل غير مؤكدة للغاية. إن عدم التأكد حول هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتا

 ة في الفترات المستقبلية.رية للموجودات أو المطلوبات المتأثرتتطلب تعديل جوهري على القيم الدفت 
 
ة إن األحكام التقديرات واالفتراضات التي لها مخاطر جوهرية تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السن 

 المالية التالية يتم تناولها أدناه: 
 

 االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة وموجودات العقود . مخصص الخسائر 1
ستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة وموجودات العقود. وتستند معدالت المخصص إلى ت 

مشاب  خسارة  أنماط  لها  التي  العمالء  قطاعات  مختلف  من  لمجموعات  السداد  في  التأخر  أيام  مصفوفة عدد  تستند  الدفع(.  )مجموعات  هة 
ى الخبرة السابقة لمعدالت التعثر في السداد التي تم مالحظتها في المجموعة. سوف تقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة  المخصصات أولياً إل

 لتعديل الخبرة السابقة للخسارة االئتمانية مع المعلومات المستقبلية المتوقعة. 
 

ظة ويتم تحليل التغيرات في تقديرات النظرة المستقبلية. يعتبر  تقرير مالي، يتم تحديث معدالت التعثر في السداد السابقة الملحوفي تاريخ كل  
التقدي  من  المتوقعة  االئتمانية  والخسائر  المتوقعة  االقتصادية  والظروف  الملحوظة  السابقة  السداد  في  التعثر  معدالت  بين  العالقة  رات  تقدير 

ف واألحوال االقتصادية المتوقعة. قد ال يمثل وقع الخبرة السابقة . إن مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة حساس للتغيرات في الظروالجوهرية
 للخسارة االئتمانية للمجموعة والتنبؤ بالظروف االقتصادية حاالت التعثر في السداد الفعلية للعمالء في المستقبل. 
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 والتقديرات المحاسبية الهامة )يتبع(األحكام  .4
 

 . مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 2
قد   تحديد تكلفة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين باستخدام تقييمات إكتوارية. يتضمن التقييم اإلكتواري القيام بوضع إفتراضات مختلفة والتي  يتم

ونظرا للتعقيدات التي   ديد معدل الخصم والزيادات في الرواتب في المستقبلتختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وهي تشتمل على تح
  طوي عليها التقييم وطبيعته طويلة األجل، فإن التزامات المنافع المحددة يكون شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة ين 

 جميع االفتراضات في تاريخ كل تقرير مالي.
 

 تقدير المقابل المتغير  –االعتراف باإليرادات . 3
سيدرج في سعر المعاملة الخاصة بكل اتفاقية لها مع العمالء. عند إجراء مثل هذا التقدير، تقوم تقوم المجموعة بتقدير المقابل المتغير الذي  

بيرة في الكميات، وخصومات الدفع الفوري،  المجموعة بتقييم تأثير أي مقابل متغير في العقد، وحق العمالء في الحصول على خصومات ك
يم الفواتير للعمالء. وتستخدم المجموعة خبرتها التاريخية المتراكمة لتقدير النسبة  ورفض مطالبات بعض الخدمات المقدمة للمرضى عند تقد

جوهرية في الخبرة مقارنة بنمط العائد التاريخي المئوية. ويتم تطبيق هذه النسب المئوية لتحديد القيمة المتوقعة للمقابل المتغير. إن أي تغيرات  
 ل المجموعة.ستؤثر على التسويات المتوقعة المقدرة من قب 

 
 . االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 4

مثل القيمة العادلة ناقصا يحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد والذي ي 
يمة العادلة ناقصا تكاليف البيع يتم بناًء على البيانات المتاحة من معامالت البيع تکاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام، أيهما أعلی. إن حساب الق

للمالحظة مطرو  القابلة  أو أسعار السوق  بحتة من أصول مماثلة  تجارية  في معامالت  تتم  التي  الالزمة  الملزمة  التكاليف اإلضافية  منها  حاً 
ى نموذج التدفقات النقدية المخصومة. تستمد تلك التدفقات النقدية من الموازنة التقديرية  الستبعاد األصل. يتم تقدير القيمة المستخدمة بناًء عل

ها المجموعة بعد أو أي استثمارات جوهرية في  وتوقعات التسويق للخمس سنوات المقبلة والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم ب 
و الوحدة المولدة للنقد التي يتم اختبارها في المستقبل. إن القيمة القابلة لالسترداد هي أكثر  المستقبل والتي من شأنها أن تعزز أداء األصل أ

 لنمو المستخدم ألغراض االستدالل.حساسية لمعدل الخصم المستخدم من خالل نموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك معدل ا
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات  .5
  اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات بغرض احتساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باإلعتبارتحدد  

 التجديد. وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية سنوياً والتغيرات في اإلستخدام المتوقع للموجودات وعوامل اإلحالل و
 معدالت االستهالك )إن وجدت( في الفترات الحالية والمستقبلية. 

 
 األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة  .6

الملموسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة مالية. إذا تقوم اإلدارة بمراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير  
توقع لألصل عن التقديرات السابقة، تقوم الشركة بتغيير فترة اإلطفاء تبعاً لذلك. إذا كان هناك تغيير في النمط المتوقع  اختلف العمر اإلنتاجي الم

 نة في األصل، تقوم المجموعة بتغيير طريقة اإلطفاء لتعكس النمط المتغير.الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضم
 

 تفاقيات اإليجار  . معدل االقتراض المتزايد ال7
تزامات ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة سعر الفائدة المدرج في اتفاقية اإليجار، وبالتالي، فإنها تستخدم معدل االقتراض المتزايد لقياس ال

دة مماثلة، وبضمان معدل االقتراض المتزايد هو معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة دفعه القتراض األموال الالزمة خالل ماإليجار.  
 مماثل، للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة ألصل حق استخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. لذلك فإن معدل االقتراض المتزايد يعكس ما "يجب 

تراض المتزايد المجموعة دفعه"، وهو األمر الذي يتطلب تقديراً عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة. تقوم المجموعة بتقدير معدل االقعلى 
 باستخدام مدخالت قابلة للمالحظة، مثل أسعار الفائدة في السوق عندما تكون متاحة ومطلوبة إلجراء بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة.

 
 مدة اإليجار للعقود   . تحديد8

مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إذا كان من تحدد المجموعة مدة اإليجار بأنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات  
 ارسته.المؤكد إلى حد ما أن تتم ممارسته، أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، إذا من المؤكد أنه لن تتم مم
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 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة )يتبع( .4
 . الزكاة  9

لزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(. يتضمن احتساب الزکاة معرفة وتقدير لقوانين ولوائح الزکاة  تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة هيئة ا
يعتبر هذا االلتزام تقديرياً حتى يتم إصدار الربط النهائي من الهيئة وحتى ذلك الحين تظل المجموعة لتقييم أثر التزام الزکاة في نهاية فترة معينة.  

 ي.ُمعّرضة اللتزام زكاة إضاف 
 

  المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير القائمة .5

 تعديالت على معايير حالية طبقتها المجموعة 

 : م2021يناير  1طبقت المجموعة التعديالت التالية للمرة األولى في فترة التقرير المالي السنوي التي تبدأ من 

 (.  16لمعيار الدولي للتقرير المالي ))تعديالت على ا 19-تخفيضات اإليجار استجابة لتأثيرات كوفيد -

( والمعيار 39( والمعيار الدولي للمحاسبة )9)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 2المرحلة  -إصالح معدَّل الفائدة المعياري  -

 ((. 16ي )( والمعيار الدولي للتقرير المال4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7الدولي للتقرير المالي )

وعة. ولم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل  مع ذلك، لم يكن لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية الُموّحدة للمجم

 آخر أُْصِدَر ولم يصبح سارياً المفعول حتى اآلن. 

 التعديالت على المعايير القائمة التي صدرت ولم تدخل حيز التنفيذ 

إصدار القوائم المالية الُموّحدة للمجموعة مبينة أدناه.  إن التعديالت على المعايير القائمة الصادرة والتي لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ  
 تعتزم المجموعة تطبيق هذه لتعديالت على المعايير القائمة، إذا كانت واجبة التطبيق، عندما تصبح سارية المفعول: 

 

 (.16المالي )على المستأجرين )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير  19-بة لتأثيرات كوڤيدالتخفيضات استجا •

 (( 1تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة )تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة ) •

 . ((37تكلفة إتمام العقد )التعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة ) -العقود الُمحّملة بخسائر  •

 .م2020- 2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي لدورة سنة  •

 (.16المتحصالت قبل االستخدام المقصود )تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة ) -الممتلكات واآلالت والمعدات  •

 (.2ان الممارسة ( وبي 1اإلفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة ) •

 (( 8ي )تعريف التقدير المحاسبي )تعديالت على معيار المحاسبة الدول •

 ((. 3الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) •

 "  ((17"عقود التأمين" )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي ) •
 

 القطاعات التشغيلية  .6
ويتم تقييم    يراقب مجلس اإلدارة النتائج التشغيلية لوحدات العمل بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء.

 لمالية الُموّحدة.األداء القطاعي على أساس ثابت في القوائم المالية األّولّية الُموّحدة، ويتم قياسه على أساس ثابت في القوائم ا
 
تتكون عمليات المجموعة بشكل رئيسي من الخدمات الطبية ومبيعات المنتجات الصيدالنية، وعليه، فيما يلي عرض لبعض المعلومات المالية  

 حسب القطاع التجاري: م2020و   م2021ديسمبر  31كما في المحددة 
 

 يادات الخارجية.خدمات المرضى المنومين وخدمات الع قطاع الخدمات الطبية -
 مواد صيدالنية -

 
 لم يتم تجميع أي قطاعات تشغيلية لتكوين قطاعات التشغيل المفصح عنها المذكورة أعاله. 
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 التشغيلية )يتبع( القطاعات  .6
 المجموع  المواد الصيدالنية  الخدمات الطبية  

    م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
    

 2,144,143,112 277,997,225 1,866,145,887 خارجيين   إيرادات من عمالء
    

 995,778,153 74,021,745 921,756,408 إجمالي الربح 
    إيرادات/ )مصروفات( غير موزعة 

( 98,877,562)   مصروفات بيع وتسويق   
( 274,971,694)   مصروفات عمومية وإدارية   

 10,449,544   الحصة في نتائج شركة زميلة 
 8,016,728   آخر دخل 

( 8,199,051)   تكلفة تمويلية  

 632,196,118   الربح قبل الزكاة 
    

( 21,734,758)   مصروف الزكاة للفترة   

 610,461,360   ربح الفترة 
    
    

    م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 2,045,031,618 243,961,272 1,801,070,346 إيرادات 

94,684,9658 إجمالي الربح   65,612,111 960,297,076 
    إيرادات/ )مصروفات( غير موزعة 

(124,246,714)   مصروفات بيع وتسويق   
(258,214,905)   وإدارية مصروفات عمومية   

 4,156,267   الحصة في نتائج شركة زميلة 
(14,039,394)   تكلفة تمويلية  

 8,915,525   دخل آخر 

867,855576,   الربح قبل الزكاة   
    

(15,241,952)   مصروف الزكاة للفترة   

 561,625,903   ربح الفترة 

 
    م 2021ديسمبر  31كما في 

 4,059,002,662 202,950,133 3,856,052,529 القطاع موجودات 

 1,356,931,338 128,908,477 1,228,022,861 مطلوبات القطاع 

    
    م 2020ديسمبر  31كما في 

 3,648,779,178 182,437,445 3,466,341,733 القطاع  موجودات

 1,269,136,849 120,565,125 1,148,571,724 مطلوبات القطاع 

 
 القطاعات الجغرافية:

 تـقع جميع الموجودات التشغيلية للمجموعة والسوق الرئيسي ألنشطتها في المملكة العربية السعودية. 
 

الربح المكتسب من كل قطاع دون  عنها هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة. يمثل ربح القطاع    إن السياسات المحاسبية للقطاعات المفصح

ائر  توزيع الحصة في نتائج الشركات الزميلة وتكاليف اإلدارة المركزية بما في ذلك رواتب المديرين والربح من الودائع ألجل واألرباح والخس

ارة المجموعة بغرض توزيع الموارد وتقييم لتكاليف التمويلية. هذا هو اإلجراء الذي يتم إبالغه لمجلس إدغير التشغيلية الخاصة باألدوات المالية وا

  الُموّحدة.أداء القطاعات.تم اإلفصاح عن التفاصيل المتعلقة بالنفقات الرأسمالية واالستثمار في شركة زميلة بشكل منفصل في هذه القوائم المالية 



 شركة المواساة للخدمات الطبية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

  

 المالية الُموّحدة   إيضاحات حول القوائم

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

   )جميع المبالغ الُمدرجة بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 ممتلكات ومعدات  .7

 

 

 

 راضي أ

 
 

 المجموع أعمال إنشاء قيد التنفيذ سيارات أثاث وتركيبات معدات وأدوات طبية نظام مباني وتحسينات  مباني 

         التكلفة

 2,940,083,659 241,969,969 30,540,476 162,851,778 711,299,153 490,600,857 919,720,324 383,101,102 م 2020يناير  1

 إضافات
- 3,167,716 277,64020,  52,344,111 9,423,273 6,508,557 176,855,103 268,576,400 

 تحويالت
- 1,425,497 8,633,453 - - - (10,058,950 )  - 

 استبعادات 
- - (108,870 )  (3,532,967 )  (1,047,633 )  (4,175,997 )  - (8,865,467 )  

 م 2020ديسمبر  31
383,101,102 924,313,537 519,403,080 760,110,297 71,227,4181  32,873,036 408,766,122 3,199,794,592 

 إضافات
- 1,108,834 10,928,309 87,812,081 24,416,243 4,892,288 241,559,200 370,716,955 

 تحويالت
- 31,615,584 14,284,982 217,226 3,116,605 - (49,234,397 )  - 

 استبعادات 
(5,039,470 )  - (692,811 )  (4,506,545 )  (24629,2 )  (2,036,776 )  - (12,904,826 )  

 3,557,606,721 601,090,925 35,728,548 198,131,042 843,633,059 543,923,560 957,037,955 378,061,632 م 2021ديسمبر  31 

 
 االستهالك المتراكم 

        

,545,639864 - 20,544,405 85,874,628 350,879,376 189,622,431 217,624,799 - م 2020يناير  1  

 140,807,453 - 4,084,132 14,780,765 55,761,544 42,148,334 24,032,678 - استهالك محمل للسنة 

( 108,862) - - استبعادات   (3,491,935 )  (1,005,967 )  (3,883,114 )  - (8,489,878 )  

,863,214996 - 20,745,423 99,649,426 403,148,985 231,661,903 241,657,477 - م 2020ديسمبر  31  

 149,523,092 - 4,533,920 16,305,179 59,407,446 44,716,016 24,560,531 - استهالك محمل للسنة 

( 692,156) - - استبعادات   (4,139,272 )  (622,680 )  (1,957,692 )  - (7,411,800 )  

974,5061,138, - 23,321,651 115,331,925 458,417,159 275,685,763 266,218,008 - م 2021ديسمبر  31  

         القيمة الدفترية 

 2,418,632,215 601,090,925 12,406,897 82,799,117 385,215,900 268,237,797 690,819,947 378,061,632 م 2021ديسمبر  31كما في 

,122408,766 12,127,613 71,577,992 356,961,312 287,741,177 682,656,060 383,101,102 م 2020ديسمبر  31كما في   2,202,931,378 
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 الممتلكات والمعدات )يتبع(  .7

 

 تم توزيع االستهالك المحمل للسنة كما يلي: 7-1

 

مليون لاير سعودي( كضمان    56.1:  م2020مليون لاير سعودي )  56.1، تم رهن قطع أراضي قيمتها  م2021ديسمبر    31في    كما  7-2

 مقابل قروض ألجل من وزارة المالية.

 

 أعمال إنشاء قيد التنفيذ  7-3

شفيات قائمة في المدينة المنورة الدمام تمثل أعمال اإلنشاء تحت التنفيذ بشكل رئيسي تكاليف متكبدة النشاء مستشفيات جديدة ولتوسعة مست 

 مليون لاير سعودي(. 8.63: م2020مليون لاير سعودي )  8.32، تم رسمة تكاليف اقتراض بمبلغ م2021على الترتيب. خالل سنة 

 

 الشهرة  .8
  لمحدودة، وهي شركة % من حقوق التصويت في شركة الشرقية للخدمات الطبية ا51م، استحوذت المجموعة على  2006يوليو    24بتاريخ  

القيمة   وقارنت  م2021قامت المجموعة باختبار النخفاض القيمة السنوي في شهر ديسمبر    غير مدرجة مسجلة في المملكة العربية السعودية.
 مقدر القابل لالسترداد وفقا للطريقة المناسبة. الدفترية بالمبلغ ال

 
رقية للخدمات الطبية المحدودة بناًء على احتساب القيمة المستخدمة باستخدام توقعات التدفقات تم أيضاً تحديد القيمة القابلة لالسترداد لشركة الش

فترة خمس سنوات. تم تحديث التدفقات النقدية المتوقعة إلظهار زيادة  النقدية من الميزانيات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا والتي تغطي  
(. معدل النمو طويل األجل %16: م2020% )12ل الضريبة المطبق على توقعات التدفقات النقدية هو الطلب على الخدمات. معدل الخصم قب 

%(. يتراوح معدل النمو في المملكة العربية 2:  م2020% )2المستخدم في الوصول إلى التدفقات النقدية للوحدة بعد فترة الخمس سنوات هو  
بين   بين  م2020)  %2.5% و  1السعودية ما  مليون لاير سعودي   229(. ونتيجة للتحليل، إن المبالغ القابلة لالسترداد هي  %3و  %  1: ما 

 للنقد. مليون لاير سعودي(، ولم تحدد اإلدارة أي انخفاض في قيمة هذه الوحدة المولدة 156: م2020)
 

 االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة المستخدمة 
   حساسية لالفتراضات التالية:ان حساب القيمة المستخدمة أكثر 

 

 إجمالي الهوامش   •

 معدالت الخصم  •

 معدالت النمو المستخدمة الستقراء التدفقات النقدية بعد فترة التوقع.  •

 
ى  يتم احتساب إجمالي الهوامش بناًء على متوسط القيم التي تحققت خالل السنوات الثالث التي سبقت بداية فترة الموازنة. ويتم زيادتها عل

 فترة الموازنة للتحسينات المتوقعة في الكفاءة. مدى 

 
األخذ في االعتبار القيمة الزمنية للنقود والمخاطر الفردية معدالت الخصم تمثل تقييم السوق الحالي للمخاطر الخاصة بالوحدة المولدة للنقد، مع  

حتساب معدل الخصم على الظروف الخاصة بالمجموعة وقطاع  للموجودات الكامنة التي لم يتم إدراجها في تقديرات التدفقات النقدية. يستند ا
متوسط التكلفة المرجح لرأس المال في الحسبان كالً من الدين من متوسط التكلفة المرجح لرأس المال. يضع    التشغيل الخاص بها والمستمدة

بفوائد  المجموعة. ان تكلفة الدين تعتمد على قروض وحقوق الملكية. تستمد تكلفة األسهم من العائد المتوقع على االستثمار من قبل مستثمري
عوامل التجربة الفردية. يتم تقييم عوامل المخاطر المنتظمة  يتم دمج المخاطر الخاصة بالقطاعات من خالل تطبيق  المجموعة ملزمة بأدائها.

 سنوياً بناًء على بيانات السوق المتاحة للعامة.

 
 بحاث المنشورة حول القطاع. إن تقديرات معدل النمو تستند إلى اال

 
قامت اإلدارة بدراسة وتقييم التغيرات المحتملة على نحٍو معقول لالفتراضات الرئيسية ولم تكتشف أي حاالت قد تتسبب في تجاوز القيمة  

فقات  في أي من االفتراضات ضمن التدالدفترية للوحدة المولدة للنقد لقيمتها القابلة لالسترداد. ترى اإلدارة أن النطاق المعقول للزيادة أو النقص  
 النقدية المتوقعة لن يغير نتيجة تحليل انخفاض قيمة الشهرة. 

 
 
 
 
 

 م2020  م2021  إيضاح   

 112,645,962  119,618,473  29  تكلفة التشغيل 
 28,161,491  29,904,619  31  مصروفات عمومية وإدارية  

    149,523,092  140,807,453 
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 الموجودات غير الملموسة  .9

 المجموع  تراخيص التشغيل  برامج حاسب آلي  

    التكلفة 

 29,486,500 6,953,641 22,532,859 م2020يناير  1

,2181,401 2,593,307 إضافات خالل السنة   3,994,525 

 33,481,025 8,354,859 25,126,166 م 2020ديسمبر  31

 3,283,156 2,774,142 509,014 إضافات خالل السنة 

( 32,857) - مشطوب خالل السنة   (32,857 )  

 36,731,324 11,096,144 25,635,180 م 2021ديسمبر  31

 

 اإلطفاء المتراكم 

 

  

2,471,1901 3,284,575 9,186,615 م2020يناير  1  

 4,087,653 2,148,856 1,938,797 إطفاء محمل للسنة 

 16,558,843 5,433,431 11,125,412 م 2020ديسمبر  31

 4,497,847 2,444,563 2,053,284 إطفاء محمل للسنة 

( 32,857) - مشطوب خالل السنة   (32,857 )  

 21,023,833 7,845,137 13,178,696 م 2021ديسمبر  31

    

    لدفترية القيمة ا

 15,707,491 3,251,007 12,456,484 م 2021ديسمبر  31

 16,922,182 2,921,428 14,000,754 م 2020ديسمبر  31

 

 تم توزيع إطفاء الموجودات غير الملموسة كما يلي:

 م2020  م2021    

 1,551,037  1,642,627    (29تكلفة التشغيل )إيضاح 

 2,536,616  2,855,220    (31وإدارية )إيضاح مصروفات عمومية 

    4,497,847  4,087,653 

 

 موجودات حق االستخدام  .10

 

 سنة. 11لدى المجموعة عقد إيجار مبنى مع شركة تابعة لها مدته 

 

   

موجودات حق   
 استخدام 

التزامات عقود  
 إيجار 

 37,826,595  34,522,331    م2021يناير  1

( 3,473,942)    االستهالك مصروف    - 

 1,600,011  -    مصروفات فوائد 

( 6,898,371)  -    مبالغ مدفوعة   

 32,528,235  31,048,389    م 2021ديسمبر  31
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 موجودات حق االستخدام )يتبع( .10

 

   

موجودات حق   
  استخدام

التزامات عقود   
 إيجار 

 37,974,563  37,974,563    م2020يناير  1

(3,452,232)    مصروف االستهالك    - 

 1,727,032  -    مصروفات فوائد 

(1,875,000)  -    مبالغ مدفوعة   

 37,826,595  34,522,331    م 2020ديسمبر  31

 

 تم توزيع استهالك موجودات حق االستخدام كما يلي:

 م2020  م2021    

 2,761,786  2,779,154    (29)إيضاح تكلفة التشغيل 

 690,446  694,788    (31ارية )إيضاح مصروفات عمومية وإد

    3,473,942  3,452,232 

 

 استثمار في شركة زميلة  . 11

 

  المملكة العربية % في شركة المجمعات الطبية المتطورة المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في  50لدى المجموعة حصة بنسبة  

 العيون واالنف واالذن والحنجرة.  يتمثل نشاط الشركة في تشغيل عيادات طب السعودية.

 

 فيما يلي الحركة في االستثمار خالل السنة:

 م2020  م2021     

 12,362,672  12,899,870    يناير 1

 4,156,267  10,449,544    الحصة في النتائج

( 4,156,267)    توزيعات أرباح    (3,619,069)  

 12,899,870  19,193,147    ديسمبر  31

 

المعلومات المالية للشركة الزميلة ليست جوهرية على مستوى المجموعة، وبالتالي لم يتم عرض ملخص بالمعلومات المالية للشركة  إن 

 الزميلة.

 

 دفعات مقدمة إلى مقاولين وموردين . 12

رد مشاريع المستشفيات قيد االنشاء وشراء المعدات الطبية.تمثل الدفعات المقدمة   كة الدفعات المقدمة للمقاولين هي كما  إن حر  لمقاول وُمّوِ

 يلي:

 

 م2020  م2021    

 103,226,793  169,638,055    يناير 1الرصيد كما في 
 96,632,666  108,656,469    مدفوع خالل السنة

( 35,459,818)    إنشاءات تحت التنفيذ تحويالت إلى أعمال    (30,221,404)  

,834,706242    ديسمبر  31الرصيد كما في    169,638,055 

 

 المخـزون  . 13

 م2020  م2021    

 92,791,837  85,951,867    األدوات الجراحية والمستهلكات 
 88,575,500  96,484,079    مواد صيدالنية ومواد تجميل 

 4,214,711  4,456,299    غيار ومستهلكات قطع 

 
 

   186,892,245  185,582,048 
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 يتبع(المخـزون ) . 13
 

الصالحية الى الموردين قبل تاريخ انتهاء    لم يتم قيد أو رد قيد أي مصروف متعلق بانخفاض قيمة المخزون حيث يتم استرجاع المخزون منتهي
 الصالحية وفقا للشروط المتفق عليها. 

 
أسعار بيع مخزون األدوية منظمة من قبل لم يتم تخفيض قيمة المخزون الى صافي قيمته القابلة للتحقق، وتم االعتراف برد التخفيض ألن  

 وزارة الصحة، ولم تتغير بعد نهاية السنة.
 

 ارية ذمم مدينة تج . 14

 م2020  م2021    

 743,801,955  847,327,352    ذمم مدينة 
( 57,510,112)    يخصم: خسارة انخفاض في القيمة    (55,176,841)  

    789,817,240  688,625,114 

 954,743  1,216,001    (35رف ذو عالقة )إيضاح مستحق من ط

    791,033,241  689,579,857 

 
يوًما من تاريخ المطالبة اعتماًدا على نوع العميل، وهو ما يتماشى مع   90-60تتطلب شروط ائتمان المجموعة سداد الذمم المدينة في غضون 

لك، فإن هذه الذمم غير مضمونة. ال يتم تحميل أي فوائد على الرصيد القائم.  قطاع الرعاية الصحية. ال تحصل المجموعة على ضمانات، ولذ
 31% من رصيد الذمم المدينة للمجموعة مستحقًا من جهات حكومية وتأمينية مختلفة )92، كان ما يقرب من  م2021ديسمبر    31  كما في

  %(96: م2020ديسمبر 
 

المدينـ للذمم  الخسارة  مخصص  دائماً  المجموعة  المتوقع  تقيس  الزمني  العمر  مدى  على  المتوقعة  االئتمانية  للخسائر  مساٍو  بمبلغ  للخسائر ة 
في  االئتمانية المتوقعة. يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة باستخدام جدول مخصصات بالرجوع إلى خبرة المقترض في التعثر في السداد  

عمل فيها ديله للعوامل الخاصة بالمدينين وبالظروف االقتصادية العامة للصناعة التي ي السابق وتحليل للمركز المالي الحالي للمقترض، مع تع
 المقترض وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك المتوقع للظروف في تاريخ التقرير المالي. 

الية شديدة وال يوجد توقعات  تقوم المجموعة بشطب الذمم المدينة عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن المقترض يعاني من صعوبات م
 قترض تحت التصفية أو عندما يدخل في إجراءات إفالس. باالسترداد، على سبيل المثال، عندما يُوضع الم

يوضح الجدول التالي تفاصيل مخاطر الذمم المدينة بناًء على جدول مخصصات المجموعة. وألن خبرة الخسارة االئتمانية السابقة للمجموعة  
  خسارة مختلف لمختلف شرائح العمالء.ال تظهر نمط 

 
 تاريخ االستحقاق أيام تجاوز  -الذمم المدينة 

 المجموع 360أكثر من  360-180 180- 90 90-30 غير متأخرة السداد م 2021ديسمبر  31

معدل الخسارة االئتمانية 
  19.3%  7.1%  3.7%  3.5%  1.5%  المتوقعة % 

 847,327,352 161,118,246 164,192,567 133,077,329 210,760,833 178,178,377 إجمالي القيمة الدفترية
الخسارة االئتمانية المتوقعة 

( 2,644,198) على مدى العمر   (7,271,942 )  (4,875,597 )  (11,593,014 )  (31,125,361 )  (57,510,112 )  

 175,534,179 203,488,891 128,201,732 152,599,553 129,992,885 789,817,240 

 
 االستحقاق أيام تجاوز تاريخ  -م المدينة الذم

 المجموع  360أكثر من  360- 180 180- 90 90-30 غير متأخرة السداد م 2020ديسمبر  31

معدل الخسارة االئتمانية 
% 3.67 المتوقعة %   6.03 %  7.63 %  7.89 %  14.73 %   

7,417,5059 139,798,091 173,493,822 182,871,870 150,220,667 إجمالي القيمة الدفترية  743,801,955 
الخسارة االئتمانية المتوقعة 

( 5,517,684) على مدى العمر   (11,035,368 )  (13,242,442 )  (11,035,368 )  (14,345,979 )  (55,176,841 )  

 144,702,983 171,836,502 160,251,380 128,762,723 83,071,526 688,625,114 
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 الذمم المدينة )يتبع(  . 14

 
 يلي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:فيما  14-1

 

 م2020  م2021    

 29,213,550  55,176,841    يناير  1الرصيد في 

 32,960,556  5,488,648    (30مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل السنة )إيضاح 
( 3,155,377)    شطب    (6,997,265)  

510,11257,    ديسمبر  31الرصيد في    55,176,841 

 
 دفعات مقدمة ومدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى  . 15

 

 م2020  م2021    

 ً  39,602,902  44,742,850    مصروفات مدفوعة مقدما

 30,172,298  25,741,759    دفعات مقدمة لموردين 
 3,360,156  3,405,998    (28موجودات عقود )إيضاح 

 4,043,690  6,530,833    موجودات أخرى 

    80,421,440  77,179,046 

 

 ودائع ألجل  . 16

مليون لاير سعودي( لدى بنك محلي  83: م2020مليون لاير سعودي ) 100، تم إيداع ودائع ألجل إسالمية بمبلغ م2021ديسمبر  31كما في 
عدل ثابت متفق عليه محدد في خطاب اإليداع. المعدل المتفق عليه وتحقيق إيرادات عمولة بمبفترات استحقاق تزيد عن ثالثة أشهر عند شرائها 

 بسعر الفائدة السائد في السوق وقت إيداعه.

 

 في حكمه  نقد وما . 17

 م2020  م2021  

 390,555  368,898  نقد بالصندوق

 159,762,856  156,499,890  أرصدة لدى البنوك

  156,868,788  160,153,411 

 

ما في حكمه من أرصدة لدى البنوك ونقد بالصندوق وودائع إسالمية قصيرة األجل وودائع تحت الطلب واستثمارات ذات سيولة  يتكون النقد و

  ثالثة أشهر أو أقل، التي تخضع لمخاطر تغيرات قيمة غير جوهرية. عالية تستحق خالل

 

عثر ألنها تخضع لرقابة عالية من قبل البنوك المركزية في البلدان المعنية. البنوك على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة للت يتم تقييم االرصدة لدى  

انية وعليه، تقوم إدارة المجموعة بتقدير مخصص الخسارة على األرصدة لدى البنوك في نهاية فترة التقرير المالي بمبلغ معادل للخسارة االئتم

في االعتبار تجارب التعثر عن السداد السابقة   داد بنهاية فترة التقرير المالي، ومع األخذال توجد أرصدة بنكية متأخرة الس  شهراً.  12فترة  المتوقعة ل

ارة  في القيمة، وبالتالي لم تسجل أي مخصصات خس والتصنيفات االئتمانية الحالية للبنك، قامت إدارة الشركة بتقييم نتج عنه عدم وجود انخفاض

 على هذه األرصدة.  
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 مــال رأس ال . 18

بالكامل للشركة مقسم إلى   لاير   10مليون سهم( قيمة كل سهم    100م:  2019مليون سهم )  100رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 

 سعودي. 

 

 توزيعات األرباح  . 19

لاير سعودي    2.5بلغ  ( توزيع أرباح نقدية بمم2021فبراير    25هـ )الموافق  1442رجب    13أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  

وتم اعتماد هذه التوصية الحقاً من قبل المساهمين في   م2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في   250للسهم الواحد بمجموع مبلغ 

 (. م2021إبريل  29هـ )الموافق 1442رمضان  17ماع الجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ اجت 

 
لاير سعودي للسهم   2( توزيع أرباح نقدية بمبلغ  م2020مارس    16هـ )الموافق  1441رجب    21ماعه المنعقد بتاريخ  أوصى مجلس اإلدارة في اجت 

م وتم اعتماد هذه التوصية الحقاً من قبل المساهمين في اجتماع  2019ديسمبر    31هية في  مليون لاير سعودي للسنة المنت   200الواحد بمجموع مبلغ  
 (.م2020إبريل  22هـ )الموافق 1441شعبان  29د بتاريخ الجمعية العمومية الذي عق 

 

 احتياطي نظامي  . 20

من رأس   %30من ربح السنة إلى احتياطي نظامي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي    %10طبقاً ألحكام نظام الشركات السعودي، يجب تحويل  

 ظام الشركات السعودي. المال. ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في ظروف محددة وفقا لن 

 

 الحصة غير المسيطرة  . 21

بالشركة التابعة للمجموعة )شركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة( والتي لها حصة غير مسيطرة  يلخص الجدول التالي   المعلومات المتعلقة 
 جوهرية قبل أي استبعاد بين شركات المجموعة.

 
 قوائم المركز المالي الملّخصة 

 م2020  م2021  

     
 106,369,451  108,156,087  موجودات غير متداولة 

 139,017,206  135,164,074  موجودات متداولة 

( 18,408,560)  مطلوبات غير متداولة    (18,176,244)  

( 25,153,842)  مطلوبات متداولة    (22,099,926)  

 205,110,487  199,757,759  صافي الموجودات 

     عائد إلى:
 104,606,348  101,876,466  مي الشركة األم مساه

 100,504,139  97,881,293  الحصة غير المسيطرة 
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 الحصة غير المسيطرة )يتبع(  . 21

 ديسمبر: 31قوائم مختصرة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 

 

 م2020  م2021  
4,035,38724  241,605,409  إيرادات   

( 117,143,351)  المبيعاتتكلفة    (117,795,247)  
( 10,766,491)  مصروفات بيع وتوزيع    (12,838,802)  

( 43,658,133)  مصروفات عمومية وإدارية    (43,875,464)  
 553,205  101,762  إيرادات أخرى 

 70,079,079  70,139,196  الربح قبل الزكاة 
( 4,220,814)  الزكاة للسنة    (1,778,111)  

 68,300,968  65,918,382  صافي ربح السنة 
( 1,271,110)  الخسارة الشاملة األخرى للسنة    (288,027)  

 68,012,941  64,647,272  مجموع الدخل الشامل للسنة

     
 33,468,870  32,300,007  الربح العائد إلى الحصة غير المسيطرة 

 33,327,737  31,677,163  الحصة غير المسيطرة إلىمجموع الدخل الشامل العائد 

 29,400,000  34,300,000  توزيعات األرباح إلى الحصة غير المسيطرة 

 

 معلومات التدفقات النقدية الُمختصرة للسنة المنتهية في 

 م2020  م2021  
 50,057,215  74,497,729  النقد من األنشطة التشغيلية

( 7,527,310)  ة االستثماريةالمستخدم في األنشطالنقد    (10,058,389)  
( 71,929,932)  النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   (61,929,933)  

( 4,959,513)  صافي النقص في النقـد وما في حـكمه   (21,931,107)  

%49  نسبة الحصة غير المسيطرة    49%  

 
 قروض طويلة األجل  . 22

 م2020  م2021  

     متداول 
 162,610,570  226,587,265  وض من بنوك تجارية )أ(قر

 7,876,873  5,946,940  قروض من وزارة المالية )ب(

  232,534,205  170,487,443 

     غير متداولة 
 486,987,179  481,671,844  قروض من بنوك تجارية )أ(

 88,074,849  82,127,908  قروض من وزارة المالية )ب(

  52563,799,7   575,062,028 

 فيما يلي الحركة في قروض وسلف بنكية:

 م2020  م2021  

 722,210,584  745,549,471  يناير  1الرصيد في 

 135,000,000  235,000,000  إضافات 

( 184,215,514)  مدفوع خالل السنة   (111,661,113)  

 745,549,471  796,333,957  ديسمبر  31الرصيد في 

 
ة على تسهيالت قروض إسالمية من عدة بنوك تجارية. وهذه القروض مكفولة بسندات ألمر وبالتنازل عن المتحصل حصلت المجموع (أ

 %.1.6% و  1من التأمين وإيرادات العقود. وتخضع التسهيالت لعمولة على أساس السايبور زائداً نسبة تتراوح ما بين 
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جديدة    مليون لاير سعودي من وزارة المالية ألغراض التوسعة وبناء مستشفيات  147.3تسهيل قروض بقيمة  حصلت المجموعة على   (ب

تحمل هذه  أقساط سنوية متساوية. وال  للمجموعة، ويستحق سدادها على  أراضي  برهن عن  والقروض مكفولة  معدات طبية.  وشراء 
 روفات تمويلية.القروض أي مص 

 
مليون   1.835يون لاير سعودي تسهيالت غير مستخدمة متاحة للسحب من مجموع التسهيالت البالغة  مل  629.5لدى المجموعة مبلغ   ( ج

 1.765مليون لاير سعودي من التسهيالت غير المستخدمة المتاحة للسحب من مجموع التسهيالت البالغة    795:  م2020لاير سعودي )
  دي(.مليون لاير سعو

 
تراطات بموجب اتفاقيات تسهيالت القروض المذكورة أعاله. قد تؤدي مخالفة االشتراطات في  يجب على المجموعة االمتثال لبعض االش

باتخاذ  تقوم االدارة  امتثال،  قبل االدارة، وفي حال وجود اي حالة عدم  من  تتم مراقبة االشتراطات شهرياً  التفاوض.  إعادة  إلى    المستقبل 
 كانت المجموعة ممتثلة لالشتراطات المالية. ، م2021ديسمبر  31االمتثال. كما في  اجراءات لضمان

 
عة لالستحقاقات المستقبلية التي تمثل أصل مبالغ القروض ألجل كما في   ديسمبر: 31وفيما يلي إجمالي المبالغ الُمجمَّ

 

 م2020  م2021  

 170,487,443  232,534,205  خالل سنة واحدة 
8479,904,04  سنة وال تزيد عن خمس سنواتأكثر من    457,498,622 

 117,563,406  83,895,704  أكثر من خمس سنوات 

  796,333,957  745,549,471 

 
 منافع الموظفين  . 23

مكافأة نهاية الخدمة إلى رواتبهم  تدير المجموعة خطة منافع محددة وفقاً لمتطلبات نظام العمل في المملكة العربية السـعودية. تستند مدفوعات  
وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة، في تاريخ إنهاء الخدمة وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانون العمل والعمال في المملكة    وبدالتهم األخيرة 

 العربية السعودية. خطط مكافأة نهاية الخدمة للموظفين هي خطة غير ممولة.
 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الُموّحدة المبالغ الُمثبتة في 
 فيما يلي المبالغ المعترف ها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين:

 
 مجموع المبلغ الُمثبت في الربح أو الخسارة:

 م2020  م2021  

 19,732,645  22,522,197  تكلفة الخدمة الحالية

 2,844,612  2,048,761  تكلفة فوائد عن التزام منافع 

  24,570,958  22,577,257 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 مجموع المبلغ الُمثبت في الدخل الشامل اآلخر 
 خسارة / )ربح( إعادة القياس ناشئة عن:  

 م2021  
 

 م2020

 4,655,165  4,302,674  تعديالت الخبرة خسارة اكتوارية بسبب التغير في 

 19,927  )570,309(   التغير في االفتراضات المالية )ربح(/ )خسارة( اكتوارية بسبب

  3,732,365  4,675,092 
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 المحددة:الحركة في القيمة الحالية اللتزام المنافع 

 م2020  م2021  

 97,142,980  111,253,975  يناير  1كما في 

 19,732,645  22,522,197  الحالية تكلفة الخدمة

 2,844,612  2,048,761  تكلفة الفوائد

 4,675,092  3,732,365  خسائر إعادة قياس على التزام

 )13,141,354(  )14,735,304(   منافع مدفوعة خالل السنة 

 111,253,975  124,821,994  ديسمبر  31كما في 
 

 تحديد المنافع المحددة بعد التوظيف على ما يلي: تشتمل االفتراضات الهامة المستخدمة في

 م2020  م2021 

%2.20 معدل الخصم    1.75%  

%2.45 الزيادات المستقبلية في الراتب    2%  

  -العالمية منظمة الصحة  معدالت الوفاة 
 ( %75 - 19السعودية )

  -منظمة الصحة العالمية  
( %75 - 16السعودية )  

 كبير  كبير  معدل دوران الموظفين 

 
اُستخدم جدول معدالت   الحالية،  السنة  إلى إحصاءات منشورة وجداول وفيات. خالل  المستقبل  في  بالوفيات  المتعلقة  استندت االفتراضات 

: اُستخدم جدول معدالت الوفيات لمنظمة الصحة العالمية "دبليو اتش أو اس ايه  م2020" )19العالمية "دبليو اتش أو  الوفيات لمنظمة الصحة  
 "( بالمملكة العربية السعودية. ال يوجد أي انحراف كبير في جداول الوفيات المستخدمة. 16

 
 ديسمبر:  31المحددة في فيما يلي تحليل حساسية كمي الفتراض معدل الخصم على التزامات المنافع 

 

 معدل الخصم   االفتراضات  

 % 0.5انخفاض بنسبة   %0.5زيادة بنسبة   تحليل الحساسية 

( 127,982,430)  119,716,588  م 2021المنافع المحددة في  التزام  

(115,641,470)  107,809,825  م 2020التزام المنافع المحددة في   
   

 المستقبلية في الراتب الزيادات   

 % 0.5انخفاض بنسبة   %0.5زيادة بنسبة   

( 119,707,075)  127,950,379  م 2021التزام المنافع المحددة في   

(107,800,796)  115,610,890  م 2020زام المنافع المحددة في الت   

 
التأثير على التزام المنافع المحدَّدة كنتيجة لتغيُّرات معقولة في االفتراضات ُحّدِدت تحليالت الحساسية المذكورة أعاله بناًء على طريقة تستقرئ  

اسية إلى التغير في افتراض جوهري مع ثبات جميع االفتراضات األخرى. يستند تحليل الحس  الرئيسة وقعت في نهاية فترة التقرير المالي.
ح أن تنشأ التغيُّرات في االفتراضات بمعزل عن  وقد ال يمثل تحليل الحساسية تغيُّراً فعلياً في التزام المنا فع الُمحدَّدة؛ ذلك أنَّه من غير المرجَّ

  بعضها البعض.
 

 قابل التزام المنافع المحدَّدة في السنوات المستقبلية:يُتوقَّع أن تكون المدفوعات التالية م
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 م2020  م2021  

     
 10,080,371  11,707,980  السنة األولى 
 22,860,113  25,258,236  السنة الثانية
 12,886,149  17,014,567  السنة الثالثة 

 15,248,691  16,877,539  السنة الرابعة
 15,781,514  17,743,200  السنة الخامسة 

 80,230,281  90,613,317  سنوات  5أكثر من 

  179,214,839  157,087,119 

 
 التزامات عقود اإليجار  . 24

 
ذلك بموافقة الطرفين. يتم سنة من تاريخ إبرام االتفاقية مع خيار التجديد بعد  11لدى المجموعة عقد إيجار مبنى مع شركة تابعة. مدة اإليجار 

  فترة االتفاقية بموافقة الطرفين.االتفاق على مدفوعات اإليجار وقت بدء عقد اإليجار وقد تتغير خالل 
 

 فيما يلي معلومات حول عقود اإليجار التي تكون المجموعة فيها مستأجراً: 
 

 التزامات عقود اإليجار  24-1
 م2020  م2021 

004,300,0 الجزء المتداول    6,503,302 

 31,323,293  28,228,235 الجزء غير المتداول 

 37,826,595  32,528,235 م 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 مبالغ مثبتة في الربح أو الخسارة   24-1

 
 م2020  م2021 ( 16عقود االيجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

 1,727,032  1,600,011 (33فوائد عن التزامات عقود إيجار )إيضاح 

 3,452,232  3,473,942 (10استخدام )إيضاح استهالك موجودات حق 

 
 عقود إيجار كمؤجر  24-3

 ال يوجد عقد إيجار جوهري تكون المجموعة فيه مؤجراً.
 

 ذمم دائنة تجارية  . 25

 م2020  م2021   

 176,141,378  186,725,394  ذمم دائنة
78221,510,  محتجزات دائنة    16,239,748 

 5,638,299  10,717,136  (35عالقة )إيضاح مستحق إلى أطراف ذات 

  218,953,312  198,019,425 

 

ال يتم تحميل فوائد   أشهر.  3إن متوسط فترة االئتمان لمشتريات السلع من أطراف ذات عالقة هو شهران، ومن غير األطراف ذات عالقة هي  

إلدارة المخاطر المالية لضمان تسديد جمع الذمم الدائنة وفق شروط االئتمان المتفق  لدى المجموعة سياسات    لقائمة.على ارصدة الذمم الدائنة ا

 عليها مسبقاً.
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 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى   . 26

 م2020  م2021   

 41,863,748  45,548,516  حوافز إدارة مستحقة 
1,549,5064  تكاليف موظفين مستحقة    39,537,490 

 9,123,904  12,559,089  تكاليف مواد وخدمات مستحقة 
 3,330,426  274,784  تكاليف تمويلية مستحقة

 20,892,165  24,619,701   ذمم دائنة أخرى

  124,551,596  114,747,733 

 

 الزكاة  . 27

 
 فيما يلي المكونات الرئيسية للوعاء الزكوي: 

 م2020  م2021     

( 2,850,119,713)    موجودات غير متداولة    (2,560,919,544)  

 872,285,309  989,227,699    مطلوبات غير متداولة 

 2,152,612,671  2,484,248,686    الرصيد االفتتاحي -حقوق المساهمين 

 628,221,481  695,874,099    الربح قبل الزكاة 

( ,000250,000)    توزيعات أرباح مدفوعة    (200,000,000)  

 

 فيما يلي حركة المخصص الزكوي:

 م2020  م2021   

 33,325,254  30,738,896  يناير  1الرصيد في 

 15,241,952  21,734,758  مخصص مكون خالل السنة 
( 28,750,204)  مدفوع خالل السنة   (17,828,310)  

 30,738,896  23,723,450  ديسمبر  31الرصيد في 

 
 مواساة للخدمات الطبية شركة ال 

وقامت بتسوية الزكاة وفقا لإلقرارات وحصلت على الشهادات   م2020ديسمبر    31قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى السنة المنتهية في  
السنوات من   النهائية عن  الربوط  تم إصدار  الرسمية.  في سنة  2016م حتى  2013المطلوبة واإليصاالت  ت  مازال   م.2018م وتسديدها 

 )"الهيئة"(.  قيد المراجعة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك م2020م و2019م و 2018م و 2017الربوط لسنة 
 

 شركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة 
  ة وفقاً م وقامت بتسديد الزكا 2019ديسمبر    31قدمت شركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة إقراراتها الزكوية حتى السنة المنتهية في  

النهائي  الربوط  تم إصدار  الرسمية.  المطلوبة واإليصاالت  الشهادات  من  لإلقرارات وحصلت على  السنوات  م 2016م حتى  2013ة عن 
 قيد المراجعة لدى الهيئة.  م2020م و2019م و 2017مازال الربط لسنة  م.2018وتسديدها في سنة 

 
 اإليرادات  . 28

 ن:تحقق المجموعة إيرادات بشكل رئيسي م

 خدمات تتعلق بـالمريض المنوم والمريض الخارجي. و  •

 مبيعات مواد صيدالنية •
 

 تقسيم اإليرادات 
يعرض الجدول التالي توزيع اإليرادات من العقود مع العمالء حسب خطوط الخدمة الرئيسية وتوقيت االعتراف باإليرادات. تتحقق جميع 

 اإليرادات داخل المملكة العربية السعودية.

 م2020  م2021  

    اإليرادات حسب خطوط الخدمة 
 1,801,070,346  1,866,145,887 خدمات طبية

 243,961,272  277,997,225 مواد صيدالنية 

 
 

  

2,144,143,112  2,045,031,618 



 شركة المواساة للخدمات الطبية 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الُموّحدة

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 اإليرادات )يتبع(  . 28

 

 م2021  توقيت االعتراف باإليرادات 

 

 م2020
 

 لة في فترة معينة صيدالنية محوخدمات طبية ومبيعات مواد 
 

1,199,163,751 
  

1,140,573,013 
 904,458,605  944,979,361 خدمات طبية محولة بمرور الوقت 

 2,144,143,112  2,045,031,618 

 
 م2020  م2021  ديسمبر  31كما في 

 3,360,156  3,405,998 (1-28موجودات عقود )إيضاح 

 31,000,754  36,018,794 (2-28التزامات إرجاع )إيضاح 

 
 موجودات العقود: 28-1

ما  تتعلق موجودات العقود بالمرضى المنومين الذين تقدم لهم خدمات خالل فترة التقرير المالي ولكن لم يتم إخراجهم أو إصدار فواتير لهم ك 
 في تاريخ التقرير المالي. 

 
 التزامات إرجاع: 28-2

أثر رجعي تُقّدم لشركات التأمين عند الحصول على بعض مستويات الدخول/ بعض تتكون من خصوم كميات ب بعض العقود التي تقدم عقود  
تنشيء خصومات الكميات بأثر رجعي مقابالً متغيراً. يعترف بالمقابل المتغير كإيراد بالقدر الذي ال يكون من    مستويات زيارات المرضى.

على تقديرات مستويات األعمال المتوقعة باستخدام طريقة المبلغ الوحيد    على مدى الفترة بناءً   المحتمل بشكل كبير عدم رده. تستحق الخصومات
لوبات  المرجح. ويتم تعديله في نهاية الفترة المالية ليعكس الكميات الفعلية. يتم تسجيل خصومات الكميات كتخفيض في اإليرادات ويتم تكوين مط

 بناًء على هذه التقديرات.  

 م2020  م2021   

 39,102,903  31,000,754  ير ينا 1الرصيد في 

 36,735,336  45,600,120  إضافات خالل السنة 
( 40,582,080)  المعدل خالل السنة    (44,837,485)  

 31,000,754  36,018,794  ديسمبر  31الرصيد في 

 
 تكلفة التشغيل  . 29

 

 م2020  م2021   

 441,968,942  465,990,721  تكاليف موظفين
 168,957,850  180,812,844  م استهالك مواد خا

 112,645,962  119,618,473  ( 7استهالك )إيضاح 
 82,172,654  84,939,303  استهالك عقاقير
 27,334,070  33,411,213  إصالح وصيانة

 28,310,657  27,269,531  خدمات دعم 
 14,637,375  15,591,214  منافع وخدمات 

 2,761,786  2,779,154  (10اح استهالك موجودات حق استخدام )إيض 
 1,551,037  1,642,627  (9إطفاء موجودات غير ملموسة )إيضاح 

 26,045,048  12,334,399  أخرى 

  944,389,479  906,385,381 

 
 مصروفات بيع وتوزيع  . 30

 م2020  م2021   

 63,138,420  66,570,103  موظفينتكاليف 
 32,960,556  5,488,648  ( 14عة )إيضاح مخصص الخسائر االئتمانية المتوق

 28,147,738  26,818,811  إعالنات ودعاية 

 
 
 

 98,877,562  124,246,714 
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 مصروفات عمومية وإدارية  . 31

 م2020  م2021   

 126,276,841  133,140,205  تكاليف موظفين
 28,161,491  29,904,619  ( 7استهالك )إيضاح 

,752,59128  مكافآت اإلدارة    26,181,153 
 11,714,602  14,319,091  إصالح وصيانة

 11,612,348  10,953,366  خدمات دعم 
 10,050,000  10,050,000  رواتب تنفيذيين 

 8,045,228  7,925,098  قرطاسية وأدوات مكتبية 
 6,273,160  6,681,949  منافع وخدمات 

03,600,00  3,600,000  مكافآت مجلس اإلدارة   
 2,536,616  2,855,220  (9إطفاء موجودات غير ملموسة )إيضاح 

 690,446  694,788  (10استهالك موجودات حق استخدام )إيضاح 
 99,111  -  إيجار
 22,973,909  26,094,767  أخرى 

  274,971,694  258,214,905 

 
 إيرادات أخرى، بالصافي  . 32

 م2020  م2021   

66,9111,4  إيرادات إيجار    1,916,710 
 1,293,835  3,811,676  خصم الدفع الفوري لموردين 

 1,396,104  321,847  إيرادات عن ودائع ألجل 
( 15,515)  خسائر / )أرباح( استبعاد ممتلكات ومعدات    397,159 

 3,911,717  2,431,809  أخرى 

  8,016,728  8,915,525 

 
 تكاليف تمويلية  . 33

 م2020  م2021   

     
 12,312,362  6,599,040  فوائد عن قروض إسالمية 

 1,727,032  1,600,011  فوائد عن التزامات عقود إيجار 

  8,199,051  14,039,394 

 
 السهم  ربحية . 34

خالل   هم القائمةتحتسب ربحية السهم األساسية والمخفضة بقسمة صافي ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األس 
   الفترة على النحو التالي:

 م2020  م2021  

 578,161,353 ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة 
 

528,157,033 
 100,000,000  100,000,000 األسهم القائمة خالل الفترةالمتوسط المرجح لعدد 

 5.28  5.78 نصيب السهم األساسي والمخفض من الربح العائد إلى مساهمي الشركة 
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقـة  . 35

 
اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة والمنشآت التي تخضـع  تشمل األطراف ذات العالقة مساهمي الشركة والشركات الزميلة وشركاءها وأعضاء  
شروط وأحكام هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. لسيطـرة كامـلة أو مشـتركة أو تأثير جوهري من قبل تلك األطراف. تتم الموافقة على  

 خالل الفترة، قامت المجموعة بمعامالت مع األطراف ذات العالقة التالية:
 

 م2020  م2021 طبيعة المعاملة  عالقة الطرف ذو ال

     
 -شركة المجمعات الطبية المتطورة المحدودة 

 شركة زميلة 
 إيرادات  -

 )2,983,565( 
 

(2,466,868)  

 شراء خدمات  -
6,832,680 

 
6,616,627 

 خدمات أخرى  -
 )571,970( 

 
(540,861)  

     
 مشتريات  - طرف ذو عالقة آخر  -شركة المواساة العالمية 

25,348,018 
 

17,347,081 

 إيجار -
2,676,000 

 
2,313,000 

 مصروفات  -
1,229,125 

 
1,305,860 

 خدمات أخرى  -
(201,443 )  

 
(328,511)  

     
 طرف ذو عالقة آخر  –العالنية للتجارة النظرة ا

 خدمات إعالن  -
26,915,749 

  
19,623,277 

     
  -الطبية شركة مستشفيات ومراكز المغربي 

 طرف ذو عالقة آخر 
 إيرادات  -

1,993,359 
  

1,661,410 

 مصروفات  -
1,150,315 

 
- 

 فوائد عن التزامات عقود إيجار  -
1,600,011 

 
1,727,032 

 بالمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة: وفيما يلي تحليل 

 مستحق إلى أطراف ذات عالقة  (أ
 م2020  م2021     

 3,941,962  5,314,287    االعالنية للتجارةالنظرة 
 1,015,552  1,802,087    شركة المجمعات الطبية المتطورة المحدودة 

 680,785  3,600,762    شركة المواساة العالمية

    13610,717,   5,638,299 

 مستحق من طرف ذو عالقة   (ب
 م2020  م2021     

       
 954,743  1,216,001    المغربي الطبيةشركة مستشفيات ومراكز 

تتضمن بشكل رئيسي ارصدة متعلقة بالمعامالت المذكورة   م2021ديسمبر    31ان المبالغ المستحقة إلى والمستحقة من أطراف ذات عالقة كما في  
األرصدة القائمة في تاريخ التقرير المالي غير مكفولة  وهي مدرجة ضمن الذمم الدائنة والذمم المدينة على الترتيب في قائمة المركز المالي.    أعاله

يتم الموافقة عليها إن أسعار وشروط سداد المعامالت المذكورة أعاله    شهراً في السياق االعتيادي لألعمال.  12وغير ُمحّملة بفوائد وتستحق خالل  
 من قبل إدارة المجموعة. 
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة )يتبع(     .35

 

 مكافآت أعضاء اإلدارة العليا  (ج
 فيما يلي مكافأة المديرين وأعضاء اإلدارة العليا اآلخرين خالل الفترة: 

 م2020  م2021     

       
 14,790,000  14,890,000    رواتب وبدالت 

815,152,75  16,618,477    حوافز تشجيعية ومنافع أخرى   

    31,508,477  29,942,758 

ب مجلس  يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين من قبل لجنة المكافآت مع مراعاة أداء األفراد واتجاه السوق. أدرجت اتعا 
   العليا. مليون لاير سعودي( كجزء من مكافآت أعضاء اإلدارة  3.6م: 2019مليون لاير سعودي ) 3.6اإلدارة بمبلغ 

 
 االرتباطات الرأسمالية وااللتزامات المحتملة  . 36

 
 ضمانات 
لاير سعودي مليون    18.3، أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة ضمانات نيابة عن المجموعة بمبلغ  م2021ديسمبر    31كما في  

 ن.مليون لاير سعودي( تتعلق بشكل رئيسي بضمانات أداء للعمالء وآخري  1.91: م2020)
 

 رأسمالية  ارتباطات
 

مليون لاير سعودي(   156.64:  م2020مليون لاير سعودي )  82.75الرأسمالية للمجموعة    االرتباطات، بلغت  م2021ديسمبر    31كما في  
 التوسع. تتعلق ببعض مشروعات 

 
بمبلغ  م2021ديسمبر    31كما في   قائمة  مليون لاير   132.88:  م2020)مليون لاير سعودي    60.89، لدى المجموعة اعتمادات مستندية 

 سعودي(.
 
 

 األدوات المالية . 37

 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية  37-1
القروض والتزامات عقود اإليجار والذمم الدائنة والمصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى.  تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من  

ن الموجودات المالية الرئيسية لدى المجموعة الذمم المدينة إن الغرض الرئيسي من   هذه المطلوبات المالية هو تمويل أعمال المجموعة. وتتضمَّ
 يتحقق مباشرة من عملياتها.والودائع ألجل والنقد وما في حكمه الذي 

 
تراجع اإلدارة    لمجموعة على إدارة هذه المخاطر.المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تشرف اإلدارة العليا ل

قاً لسياسات المجموعة وأهداف العليا للمجموعة السياسات واإلجراءات على نحٍو منتظم لضمان تحديد جميع المخاطر المالية وقياسها وإدارتها وف 
ة على سياسات إدارة كل من هذه المخاطر، والتي المخاطر بها. ال تقوم المجموعة بأي أنشطة تحوط. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة والموافق

  نلخصها فيما يلي:
 

 مخاطر السوق 

النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تشتمل  هي مخاطر التعرض لتقلبات القيمة العادلة للتدفقات    مخاطر السوق
الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم   أسعار السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر

 لقروض والسلف والودائع وبعض األدوات المالية األخرى. ومخاطر أسعار السلع. تتضمن األدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق: ا
 

 مخاطر أسعار الفائدة 

ة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر التعرض لتقلبات القيم
ار الفائدة في السوق يتعلق بشكل رئيسي بالتزامات القروض طويلة األجل للمجموعة  في السوق. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسع

رات التي تطرأ على أسعار الفائدة وترى اإلدارة أن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية  تراقب إدارة الشركة التغي   بمعدالت فائدة متغيرة.
 ألسعار الفائدة غير جوهرية بالنسبة للمجموعة. 
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 األدوات المالية )يتبع(  . 37

 

 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية )يتبع(  37-1

 مخاطر أسعار الفائدة )يتبع( 

 الفائدة  حساسية سعر

المتغيرات يوضح الجدول التالي حساسية التغير المحتمل والمعقول في أسعار الفائدة على ذلك الجزء من القروض والسلف. مع ثبات كافة  
 األخرى، تتأثر أرباح المجموعة قبل الزكاة من خالل التأثير على القروض ذات المعدالت المتغيرة كما يلي:

 م2020  م2021 
( 1,208,673) نقطة أساس 50 زيادة بمقدار   (1,764,183)  

 1,764,183  1,208,673 نقطة أساس  50انخفاض بمقدار 

 مخاطر العمالت األجنبية 

ب التغيرات  مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما بسب 
صرف العمالت األجنبية. يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية بشكل أساسي باألنشطة    في أسعار

 شغيلية للمجموعة )عندما تكون اإليرادات أو المصروفات مقومة بعملة مختلفة عن العملة الوظيفية للمجموعة(.الت 
 

بخالف اللاير السعودي والدوالر األمريكي. نظراً ألن اللاير السعودي سعره ثابت مقابل   ولم تقم المجموعة بإجراء معامالت هامة بعمالت
 أن المجموعة غير معرضة بشكل جوهري لمخاطر العمالت.الدوالر األمريكي، ترى اإلدارة 

 
 مخاطر أسعار السلع 

المستلزمات الصيدالنية. تقوم المجموعة بإعداد    منهاتتعرض المجموعة لتأثير تقلبات السوق في أسعار مدخالت متنوعة لتكلفة اإليرادات و
 حساسية فيما يتعلق بالمستويات المختلفة لهذه المواد إلدارة المخاطر.الميزانيات التقديرية السنوية والتوقعات الدورية ومنها تحليالت ال

 
 مخاطر االئتمان 

أداة مالية أو عقد مع عميل مما يؤدي إلى خسارة مالية. المجموعة    مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء الطرف المقابل التزاماته بموجب
التشغيلية )بشكل رئيسي في الذمم المدينة( وفي أنشطتها االستثمارية، بما في ذلك الودائع لدى البنوك معرضة لمخاطر االئتمان في أنشطتها  

 والمؤسسات المالية. 

 م2021 
 

 م2020
762,856159,  156,499,890 نقد وما في حكمه   

 83,000,000  100,000,000 ودائع ألجل 

 689,579,857  791,033,241 ذمم مدينة 

 3,360,156  3,405,998 موجودات عقود 

 4,043,690  6,530,833 موجودات متداولة أخرى 

 1,057,469,962  939,746,559 

 الذمم المدينة
ات العمل وفقاً لسياسة المجموعة وإجراءاتها وضوابطها المتعلقة بإدارة مخاطر تتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء من قبل كل قطاع من قطاع

  ائتمان العمالء. تتوزع الذمم المدينة للمجموعة على عدد كبير من العمالء يتألفون من وزارات وشركات تأمين وشركات شبه حكومية والمرضى 
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة مع األفراد. تحتفظ المجموعة بذمم مدينة بغرض تحصيل التدفقات ال دل  نقدية التعاقدية وبالتالي تقيسها الحقاً 

المدينة الفائدة الفعلي. تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان الخاصة بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمان للعمالء األفراد ومراقبة الذمم  
  سة ائتمان يتم بموجبها تحليل كل شركة تأمين جديدة على حدة للوصول إلى سماتهم القائمة وضمان المتابعة عن كثب. وضعت اإلدارة سيا

  االئتمانية قبل تقديم شروط وأحكام وشروط الدفع القياسية للمجموعة. يتم تحليل االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير مالي بشكل فردي 
لذمم المدينة الصغيرة ضمن مجموعات متجانسة وتقييم االنخفاض في القيمة بشکل  لكبار العمالء. باإلضافة إلی ذلك، يتم تجميع عدد کبير من ا

تقوم المجموعة بتقييم تركز المخاطر الخاص بالذمم المدينة حسب المسموح، حيث ج ماعي. ويستند الحساب إلى البيانات التاريخية الفعلية. 
ملون في أسواق مستقلة على نحو كبير. يتم شطب الذمم المدينة وموجودات  يوجد عمالؤها في العديد من االختصاصات والقطاعات المتعددة ويع 

عندما ال يكون هناك توقع معقول الستردادها. تشمل المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود توقع معقول باالسترداد، من بين أمور أخرى، العقود  
 يع السبل القانونية للحصول على االستردادات، وعدم سداد المبالغ التعاقدية. إخفاق المدين في إبرام خطة سداد مع المجموعة واستنفاد اإلدارة لجم
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 األدوات المالية )يتبع(  . 37

 

 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية )يتبع(  37-1
 )يتبع( مخاطر االئتمان 

 
 األدوات المالية والودائع النقدية 

لسياسة المجموعة. تسعى  لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل إدارة الخزينة بالمجموعة وفقا تتم إدارة مخاطر االئتمان من األرصدة 
أي  المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان بالنسبة للبنوك عن طريق التعامل مع بنوك ذات سمعة جيدة. في تاريخ التقرير المالي، لم تحدد الشركة 

 تركيز جوهري لمخاطر اإلئتمان.
 

 لة مخاطر السيو 

وقد تنشأ مخاطر السيولة    للوفاء بالتزاماته المرتبطة باألدوات المالية.مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة صعوبة في توفير األموال  
ل  وتدير المجموعة مخاطر السيولة بمراقبة رأس الما   عن عدم القدرة على تسييل موجودات مالية بشكل سريع وبمبلغ يُقارب قيمتها العادلة.

رة مخاطر السيولة من خالل التأكد من توفر التسهيالت البنكية. تتطلب  العامل ومتطلبات التدفقات النقدية بشكل منتظم. تقوم المجموعة بإدا
ادة يوماً من تاريخ تقديم الفاتورة. يتم ع  60يوماً إلى    30شروط مبيعات وخدمات المجموعة أن يتم سداد المبالغ المستحقة إلى العمالء خالل  

 اء. يوماً من تاريخ الشر 120يوماً إلى  60تسوية الذمم الدائنة خالل 

 

 التركز المفرط للمخاطر 
لهم ميزات   يكون  أو  الجغرافية  المنطقة  نفس  أنشطة في  في  أو  تجارية مماثلة،  أنشطة  في  مقابلة  التركزات عند مشاركة عدة أطراف  تنشأ 

الظروف االقتصادية أو السياسية  لتزاماتها التعاقدية لتتأثر بشكل متشابه من قبل التغيرات في  اقتصادية تتسبب في تعرض قدرتها على الوفاء با
 أو غيرها من الظروف األخرى. تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع معين.

 
سياسات تشتمل  للمخاطر،  الشديدة  التركزات  تجنب  أجل  على    ومن  المحافظة  على  للتركيز  محددة  إرشادات  المجموعة  محفظة وإجراءات 

بسجل االستحقاقات للمطلوبات   لذلك. يعرض الجدول أدناه ملخصاً  يتم التحكم في تركزات مخاطر االئتمان المحددة وإدارتها وفقاً  متنوعة. 
 المالية للمجموعة بناًء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة: 

 دفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة الت   

 سنوات  5إلى  2 شهراً  12خالل   القيمة الدفترية  م 2021ديسمبر  31كما في 
 5أكثر من 
 المجموع  سنوات 

       

 218,953,312 - - 218,953,312  218,953,312 ذمم دائنة
مصروفات مستحقة وذمم  

51,596124,5 - - 124,551,596  124,551,596 دائنة أخرى  
 36,018,794 - - 36,018,794  36,018,794 التزامات إرجاع 
 826,251,540 84,296,758 496,517,180 245,437,602  796,333,957 قروض وسلف 

 41,105,000 18,960,000 17,845,000 4,300,000  32,528,235 التزامات عقود إيجار 

 1,208,385,894  629,261,304 514,362,180 ,758103,256  1,246,880,242 

 
 التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة    

 سنوات 5إلى  2 شهرا  12خالل   القيمة الدفترية م 2020ديسمبر  31كما في 
 5أكثر من 
 المجموع  سنوات 

       

 198,019,425 - - 198,019,425  198,019,425 ذمم دائنة
مصروفات مستحقة وذمم  

,733114,747 أخرى    دائنة    114,747,733 - - 114,747,733 
 31,000,754 - - 31,000,754  31,000,754 التزامات إرجاع 
 800,436,221 79,251,026 524,466,023 196,719,172  745,549,471 قروض وسلف 

 45,480,891 18,960,000 22,145,000 4,375,891  37,826,595 التزامات عقود إيجار 

 1,127,143,978  62,975544,8  546,611,023 98,211,026 1,189,685,024 
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 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية )يتبع(  37-1
 

 تسويات حركة المطلوبات على التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
                     

   حقوق الملكية   المطلوبات    

 المجموع   الحصة غير المسيطرة  أرباح مبقاة  احتياطي نظامي   التزامات عقود إيجار  األجل قروض طويلة   إيضاح  

           

 2,163,018,395  100,504,130 979,138,199 300,000,000  37,826,595 745,549,471   م2021يناير  1الرصيد في 

           التغيرات في التدفقات النقدية التمويلية 

 235,000,000  - - -  - 235,000,000  22 متحصالت من قروض طويلة األجل 

 )184,215,514(   - - -  - )184,215,514(   22 المسدد من قروض طويلة األجل 

 )5,298,360(   - - -  )5,298,360(  -   المدفوع من التزامات عقود إيجار 

 )16,518,768(   - - -  )1,600,011(  )14,918,757(    فوائد مدفوعة 

 28,967,358  - - -  )6,898,371(  35,865,729   مجموع التغيرات في التدفقات النقدية التمويلية 

             

           تغيرات أخرى 

 8,199,051  - - -  1,600,011 6,599,040  33 مصروفات فوائد 

 8,319,717  - - -  - 8,319,717   فوائد مرسملة 

 16,518,768  - - -  1,600,011 14,918,757   التغيرات ذات العالقة  -وبات المطل مجموع 

 322,428,995  )2,622,837(  325,051,832 -  - -   التغيرات ذات العالقة  -مجموع حقوق الملكية 

           

 2,530,933,516  97,881,293 1,304,190,031 300,000,000  32,528,235 796,333,957   م 2120ديسمبر  31الرصيد في 
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 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية )يتبع(  37-1
 

 تسويات حركة المطلوبات على التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية )يتبع(
                     

   حقوق الملكية   المطلوبات    

 المجموع   الحصة غير المسيطرة  أرباح مبقاة  احتياطي نظامي   تزام عقود إيجارال قرض طويلة األجل   إيضاح 

           

 1,812,376,138  96,675,866 673,685,617 281,829,508  37,974,563 722,210,584   م 2020يناير  1الرصيد في 

           التمويلية التغيرات في التدفقات النقدية 

 135,000,000  - - -  - 135,000,000  22 ة األجل متحصالت من قروض طويل

 )111,661,113(  - - -  - )111,661,113(  22 المسدد من قروض طويلة األجل 

 )147,968(  - - -  )147,968( -   المدفوع من التزامات عقود إيجار 

 )22,668,781(  - - -  )1,727,032( )20,941,749(   فوائد مدفوعة 

 522,138  - - -  )1,875,000( 2,397,138   ات في التدفقات النقدية التمويلية مجموع التغير

           

           تغيرات أخرى 

 14,039,394  - - -  1,727,032 12,312,362  33 مصروفات فوائد 

 8,629,387  - - -  - 8,629,387   فوائد مرسملة 

           عقد إيجار جديد 

 22,668,781  - - -  1,727,032 20,941,749   التغيرات ذات العالقة  -مجموع المطلوبات 

 327,451,338  3,828,264 305,452,582 18,170,492  - -   التغيرات ذات العالقة  -مجموع حقوق الملكية 

           

 2,163,018,395  100,504,130 979,138,199 300,000,000  37,826,595 745,549,471   م 2020ديسمبر  31الرصيد في 
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 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية )يتبع(  37-1
 

 إدارة رأس المال 
 

الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة هو ضمان المحافظة على تصنيف ائتماني قوي ومعدالت رأس مال جيدة لدعم األعمال التي إن الهدف  
بها وتعظيم القيمة للمساهمين. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإدخال تعديالت عليه، في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية تقوم  

طات المالية. ومن أجل المحافظة على أو تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل توزيعات األرباح على المساهمين ومتطلبات االشترا
 عادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة.أو إ

 
الشتراطات المالية المرتبطة بالقروض ولتحقيق هذا الهدف العام، تستهدف إدارة رأس مال المجموعة، من بين أمور أخرى، ضمان الوفاء با

ى استرجاع التسهيالت. لم يكن هناك أي مخالفة قد يؤدي عدم الوفاء باالشتراطات المالية إل  والسلف التي تحدد متطلبات هيكل رأس المال.
و إجراءات إدارة رأس المال لالشتراطات المالية ألي قروض وسلف في الفترة الحالية. ولم يتم إجراء أي تغيرات في أهداف أو سياسات أ

 . م2020ديسمبر  31و م2021ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 

 التصنيف المحاسبي والقيمة العادلة 
ة   الـي ة للموجودات الـم ادـل ة الـع ات القيـم ل معلوـم ة. وهي ال تشــــــم الـي ات الـم ة والمطلوـب الـي ة للموجودات الـم دفترـي اه القيم اـل دول أدـن يعرض الـج

 والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
 

 الموجودات المالية  37-2

 م2021  
 

 م2020
 689,579,857  791,033,241 (14ذمم مدينة تجارية )إيضاح 

 3,360,156  3,405,998 (15موجودات عقود )إيضاح 

 4,043,690  6,530,833 موجودات متداولة أخرى 

 83,000,000  100,000,000 (16ودائع ألجل )إيضاح 

,411160,153  156,868,788 (17نقـد وما في حـكمه )إيضاح   

 940,137,114  1,057,838,860 مجموع الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 

 
 المطلوبات المالية  37-3

 م2021 
 

 م2020
 745,549,471  796,333,957 (22قروض وسلف )إيضاح 

 37,826,595  32,528,235 (24التزامات عقود إيجار )إيضاح 

12218,953,3 ( 25ذمم دائنة )إيضاح    198,019,425 

 84,731,664  87,372,806 مطلوبات متداولة أخرى 
 31,000,754  36,018,794 (28التزامات إرجاع )إيضاح 

 1,097,127,909  1,171,207,104 مجموع المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 
 قياس القيمة العادلة  37-4

عملياتها.  جموعة النقد وما في حكمه والذمم المدينة وبعض الذمم المدينة األخرى التي تنشأ مباشرة من تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للم
تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من قروض طويلة األجل وذمم دائنة ومستحق إلى أطراف ذات عالقة وذمم دائنة أخرى. إن 

  تمويل أعمال المجموعة. نظًرا للطبيعة قصيرة األجل للموجودات والمطلوبات المالية المصنفة  الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية هو
بالنسبة للمطلوبات المالية غير المتداولة، ترى اإلدارة   كموجودات متداولة ومطلوبات متداولة، تعتبر قيمتها الدفترية هي تقريباً قيمتها العادلة.

 ً   عن قيمتها الدفترية.أن القيمة العادلة ال تختلف جوهريا
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 التجارية البيئة االقتصادية وتأثيرها على األعمال  . 38

 
، تتخذ الحكومة وعلى نحٍو منتظم تدابير تستهدف معالجة قضايا الصحة العامة والتأثير االقتصادي. وتواصل 19-مع استمرار جائحة كوفيد

 لها.تأثر بأي تطورات وتدابير تتخذها الحكومة وتقييم تأثيرها بشكل استباقي على أعماإدارة المجموعة، تبعاً لذلك، تقييم ما إذا كانت ست 
 

، مثل  ما زال من غير المؤكد تحديد حجم ومدى هذه التأثيرات، بناًء على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الحالي
التوصل  تخذة بهدف احتوائه. في ضوء عدم اليقين بشأن التأثير االقتصادي، من غير الممكن  معدل تفشي الفيروس وحجم وفعالية اإلجراءات الم

 لتقدير موثوق لألثر الناتج في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية. 
 

ة والتشريعات / التوجيهات تراقب المجموعة باستمرار التأثير المحتمل للتطورات المتعلقة بالمناخ على أعمالها التجارية واستراتيجياتها التشغيلي 
وقت الحالي، لم يتم لعتماد أي تشريع من شأنه التأثير على المجموعة. تتخذ اإلدارة اختيارياً  الحكومية المتعلقة بالمسائل المتعلقة بالمناخ. في ال

اءة والتخلص من النفايات وما إلى بعض التدابير الخاصة باالستراتيجيات المستدامة مثل تحسين أداء الطاقة من خالل استهالك الطاقة بكف
 األمور المتعلقة بالمناخ غير جوهرية في القوائم المالية للمجموعة. ذلك. في الوقت الحالي، ترى اإلدارة أن تأثير 
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م توزيعات أرباح نقدية بمبلغ 2022يناير    17هـ الموافق  1443جمادى اآلخرة    14اقترح مجلس إدارة المجموعة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  
. يتعين الحصول على موافقة مساهمي  م2021ديسمبر    31لاير لكل سهم( للسنة المنتهية في    2.5:  م2020لاير سعودي لكل سهم )  2.75

ديسمبر   31منتهية في  المجموعة على توزيعات األرباح في اجتماع الجمعية العامة السنوي القادم. ال تتضمن القوائم المالية الُموّحدة للسنة ال
ا  م2021 المقترحة  توزيعات األرباح  في  تأثير  المنتهية  للسنة  الُموّحدة  المالية  القوائم  في  التي سيتم احتسابها  ديسمبر   31لمذكورة أعاله، 
 م.2022

 
يكون لها أثر جوهري على والتي قد    م2021ديسمبر    31باستثناء المذكور أعاله، لم تحدث أي أحداث الحقة هامة منذ السنة المنتهية في  

 موعة.المركز المالي أو األداء المالي للمج 
 

 اعتماد القوائم المالية الُموّحدة  . 40
 م.2022مارس  16هـ، الموافق 1443شعبان  13تم اعتماد هذه القوائم المالية الُموّحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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Relevant factors considered in identifying the significant risk. (For fraud risks, it is not necessary to duplicate fraud risk factors documented at 2.14.2.)


We considered the following factors:


 ·          whether the risk is a risk of fraud - No as per the assessment of ET there is no risk of fraud associated with valuation of receivable, considering the fact 
that major receivable are from few major insurance companies which cleared on an average 80% of the invoice within 5 to 10 days and remaining amount are 
settled upon reconciliation with insurance companies. Further, other parties have to pay with 60-90 days as per the agreed terms. 


·          whether the risk is related to recent significant economic, accounting or other developments which requires specific attention - No


·          the complexity of transactions - assumptions used in expected credit losses (ECLs) measurement for impairment of financial assets are not appropriate.


·          whether the risk involves significant transactions with related parties - no such transactions involved based on inquiries and initial risk assessment


·          the degree of subjectivity in the measurement of financial information related to the risk - There are high degrees of subjectivity and levels of judgment 
involved in deciding the measurement of allowance of expected credit losses.


·          whether the risk involves significant transactions that are outside the normal course of business for the entity, or that otherwise appear to be unusual - no 
such transactions involved based on inquiries and initial risk assessment 


Summary of RoMM due to error for assertions associated with the significant risk of error


Significant Account(s) / Disclosure(s)
Rationale if RoMM assessment is inconsistent with 


RoMM matrix and/or RoMM is assessed as Low for an 
assertion associated with a significant risk


Rationale for reassessment of RoMM, including 
reassessed control risk


Accounts receivable The RoMM is consistent with the RoMM Matrix


Control testing decisions (if applicable) and RoMM due to error C E A V O P


Test of operating effectiveness? Y


Inherent Risk of Error S


Initial Control Risk L


Initial RoMM due to error M


Reassessed RoMM due to error N/S


Significant Account(s)/Disclosure(s) Estimate C E A V O P Risk Of Error Risk Of Fraud


Accounts receivable ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☐


4.5.4.4 Valuation of receivable


(?) Detailed Description


Valuation of receivables have been identified as significant risk. There is risk due to requirements of IFRS 9 which require to book provision for impairment of 
receivables balances.


The calculation of the estimate of the allowance for impairment of receivables involves subjective judgments or uncertainties, which requires special audit 
consideration. An inappropriate amount is estimated and recorded for the ECL allowance against accounts receivable. 


Component(s) if applicable Standalone


● Eastern Medical Services Company Limited (Subsidiary)
● Mouwasat Medical Services Company (Separate financial statements) [Refer attached MMSC 
Component memo 1.2.3.0010] ☐







Results of substantive procedures that are specifically responsive to the significant risk


Identifier Procedure
Type of risk 
procedure 
addresses


APG Procedure 
Type Timing IPE *RoMM


*Audit 
Misstatement 


or Further 
Investigation 


Required


Evidence 
Obtained


R 5


ECL analysis and 
claculation


Risk of 
Error


Revenue and 
receivables


ToD Entire 
Population


Final Debtor ageing; 
Receivable 
ageing 
(extracted from 
system and 
categorized as 
per different 
category); 
Collection 
report


N/A Yes Yes


Were there any deficiencies in process/transaction level 
controls that were intended to address the significant risk?


Ο Yes ⊙ No Ο Not Selected


*RoMM - L -Low ; M- Moderate ; H- High. For MUS, the corresponding sample Reference Number will list after 
each L/M/H (e.g., "L-2,4").


Significant Account(s) / 
Disclosure(s) C E A V O P


Accounts receivable ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐


Testing results over controls that are intended to address the significant risk


Identifier Control Type of risk control addresses Processes WCGW Nature IPE Risk Of 
Failure D & I TOE 


Results


04
Computation of ECL is 
reviewed and 
approved. 


Risk of Error Revenue 
and 
receivables


Allowance for 
impairment of 
receivables 
estimate 
errors


Manual Debtor 
ageing 
report


Higher Effective,TO
E Planned


TOE 
Effective


Approach to address the significant risk, including how the nature, timing, and extent of tests of controls, if applicable, and substantive procedures are specifically 
responsive to the significant risk.


1. Obtain and review the accuracy of the system generated ageing of customer receivable balances and classification of balances into correct age buckets from 
the date of invoice after taking into account credit period, if any, granted to the customer.


2. Evaluate the reasonableness of management’s key judgements in estimating ECLs allowance.


3. Assess the completeness, accuracy and relevance of data.


4. Review the management’s process of assessing long outstanding customer balances on periodic basis.


5. Perform back testing to assess the appropriateness of management basis for accounting estimate of provisioning.


6. Obtain confirmation replies for independent verification of customer balances and review the subsequent collections against outstanding receivable balances 
at the period end. 


7. Involve Financial Risk Management (FRM) specialists to recalculate the ECL allowance for trade receivable as at reporting date.
 


No control deficiencies have been associated with the assertions of account(s)/disclosure(s) to which this significant risk related


Significant accounts/disclosure C E A V O P


Accounts receivable ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐







Misstatement(s) identified in relation to the significant risk


ID Description Of Misstatement Type Of Misstatement Identified During Indicative Of 
Fraud(Y/N)


Impact on 
Nature,Timing 
and Extent of 
Procedures


Tax Entry


SUAD 7 Allowance for expected credit losses (ECL) Judgemental Final No No ☐


(i) Document results / findings (applicable to siginficant risks and going concern risks; not applicable to financial statement level risks) and the consideration of 
inconsistent or contradictory evidence in assessing management's judgments regarding accounting estimates.


We have performed following procedures in order to obtain sufficient and appropriate audit evidence over the above:


1. Obtained and review the accuracy of the system generated ageing of customer receivable balances and classification of balances into correct age buckets 
from the date of invoice after taking into account credit period, if any, granted to the customer.


2. Evaluated the reasonableness of management’s key judgements in estimating ECLs allowance.


3. Assessed the completeness, accuracy and relevance of data.


4. Reviewed the management’s process of assessing long outstanding customer balances on periodic basis.


5. Performed back testing to assess the appropriateness of management basis for accounting estimate of provisioning.


6. Reviewed the subsequent collections against outstanding receivable balances at the period end and perform alternative testing for parties against which 
confirmation not received. 


7. Involved Financial Risk Management (FRM) specialists to recalculate the ECL allowance for trade receivable as at reporting date.


Based on the procedures performed we conclude that we have obtained sufficient and appropriate audit evidence over receivable. 


Sign Off History    


Status User Date


Reviewed Muhammad Ali 3/15/2022


Reviewed Naveed Khan 3/15/2022


Reviewed Bilal Marroush 3/13/2022


Reviewed Naveed Khan 3/13/2022


Reviewed Muhammad Ali 3/10/2022


Prepared Huzaifa Mati 3/6/2022


Were there any misstatements identified that relate to the 
significant risk?


⊙ Yes Ο No Ο Not Selected


*Audit Misstatement or Further Investigation Required - The test of details identified an audit misstatement, or 
the substantive analytical procedure required further investigation.


At least one misstatement has been identified by a test of details, or a substantive analytical procedure required further investigation. Consider the impact on the 
audit approach and overall sufficiency of audit evidence in responding to the significant risk


There is at least one account associated with this significant risk where a misstatement has been identified








Significant Account(s)/Disclosure(s) Estimate C E A V O P Risk Of Error Risk Of Fraud


Operating revenues, net ☑ ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑


Refund liabilities ☑ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☑ ☑


The significant risk relates only to a part of the account balance or types of transactions, identified as follows:


As per ISA 240, there is a rebuttable presumption that there exists a risk of fraudulent revenue recognition to influence users of the financial statements or for 
earnings management.


Component(s) if applicable Standalone


● Eastern Medical Services Company Limited (Subsidiary)
● Mouwasat Medical Services Company (Separate financial statements) [Refer attached MMSC 
Component memo 1.2.3.0010] ☐


4.5.4.3 Revenue Recognition


(?) Detailed Description


As per ISA 240, there is a rebuttable presumption that there exists a risk of fraudulent revenue recognition to influence users of the financial statements or for 
earnings management.


Revenue has following streams:
a) Operating revenue (in-patients and out-patient);
b) Pharmacy sales.


No fraud risks was identified on the revenue streams except for operating revenue due to existence of variable consideration for which the inputs could be 
inappropriately manipulated (i.e. opportunity exists).


Operating revenue (in-patient and out-patient)
We have identified significant fraud risk on operating revenue due to the fact that certain contracts with customers include variable consideration such as volume 
discounts, prompt payment discounts and claims disallowed. These constitute variable consideration and are considered in the recognition of revenue on an 
estimated basis in the period in which the related services are rendered. There is a risk of fraud relating to recognition of in-patient and out-patient services 
revenue which requires special audit consideration because of the nature of the risk and the potential for misstatements to the ‘E’ and ‘A’ of over said revenue 
stream. It is the only factor that an entity has complete control over and the risk is that management could manipulate the method of estimation which is 
mechanical and the judgment applied in estimating the variable consideration to fraudulently misstate revenue through the manual journal entries. While there is 
a risk of material misstatement, previous estimate have not deviated materially from historical actual results. However, the volume of revenue transactions and 
the size of the account result in the magnitude of potential misstatement being material. Further, as the entity is Listed and we identified a risk of fraud as stated 
above related to variable consideration to fraudulently misstate revenue at year-end through manual journal entries to meet analyst targets or to hold back 
revenue if targets have been already met.
Because of the manual process in place to record variable elements of transaction price, this may indicate, absent other factors, an opportunity to manipulate 
revenue (by either overstating or understating revenue to achieve specific results). Hence, there is a risk that the entity intentionally misstate revenue through 
use of incorrect data to calculate the adjustment to revenue (i.e. variable consideration [an inappropriate amount is estimated] included in the transaction price) 
to achieve specific financial results.
Pharmacy sales


ET has not assessed any risk of fraud in pharmacy sales. Revenue from pharmacy sales are recognized at point in time which occur when the products are 
delivered to the customer at the counter. Sales are simple revenue transaction, occur on credit or cash, the likelihood of a material misstatement is lower since 
the recording of revenue for pharmacy sales, including the determination of the timing of control transfer, is routine and involves no judgmental aspect to revenue 
recognition. Prices are regulated from Ministry of Health for all the medicines. There is lack of complexity and ability to manipulate revenue. Though the sales 
involve some cash transactions, each transaction amount is small and with the popularity of credit card and mobile payments, the amount of payments in cash is 
low. Moreover, operation is disaggregated with a number of pharmacies operating within hospital location different cities with no one location contributing a 
significant portion of the Company's revenue or PBT. Each location has different local management (pharmacy store incharge and cashiers). There is not one 
individual who is overseeing multiple locations who would/could create pressure to a significant number of cashiers to manipulate revenues, and we see limited 
opportunities for individually material fraud at each location. As a result, if immaterial fraud (by for example cashiers) were perpetrated in one location, it is not 
expected or likely that the same fraud would be committed at multiple locations. Therefore, there is not expected to be a material misstatement due to fraud for 
this revenue stream.
 







The engagement team has disaggregated the revenue financial statement caption and identified two revenue streams and significant accounts:
- Operating revenue (in-patients and out-patient);
- Pharmacy sales


No fraud risks was identified on the revenue streams except for operating revenue due to existence of variable consideration for which the inputs could be 
inappropriately manipulated (i.e. opportunity exists). As described in below, the entity's senior management has an incentive to over and understate revenues 
and there are more opportunities to do this on the operating revenue stream through manual adjustments to revenue for variable consideration and deliberately 
use incorrect data to calculate the adjustment to achieve specific financial targets.


The following facts and circumstances led us to this conclusion:
Incentive or pressure:
- Information available does not indicate that the personal financial situation of management or those charged with governance is threatened by the Group’s 
financial performance through:
  - having significant financial interests in the entity
  - having personal guarantees of debts of the entity
  - large individual sales of the entity’s shares by senior management
  - significant related party loans without a clear business purpose


Limited perceived opportunity to commit fraud, as in case of variable consideration which requires special audit consideration as it is the only factor that an entity 
has complete control over:
- Opportunity to perpetrate fraudulent financial reporting is very low due to well controlled revenue cycle.
- Revenue cycle management (RCM) have certain operational elements which are system based and interconnected that leaves no opportunity to circumvent the 
well-defined and robust process. This start with patience acceptance and registration to patient treatment its documentation till the billing and claim management. 
- The lifecycle of a patient and subsequent revenue and payments through a typical healthcare encounter from admission (registration) to final payment passes 
various approvals process.
- All administrative and clinical functions that contribute to the capture, management, and collection of patient service revenue are well defined and system based.
- Patient acceptance and registration are the first gate keepers in ensuring that the patient is both medically and financially eligible for treatment at the hospital
- Medical documentation created provides the main evidence that procedures have been conducted and forms the basis for the RCM function to generate 
invoices
- The deductibles (patient portion) are taken at acceptance process whereas insurer portion is invoiced at ------- end accompanied with medical /clinical records 
evidencing the treatment / procedures performed. In case of self-paying patient the amount is collected in full at the time of the admission of patient hence 
revenue converts to cash very quickly meaning limited opportunity to manipulate revenue recognition
- Robust system exist for cash collection process thereby no perceived opportunity to manipulate the revenue. 


Attitude or rationalization: 
- No history of violations of laws and regulations or claims against the entity, its senior management, or those charged with governance alleging fraud or non-
compliance;
- There is no history of significant audit misstatements relating to revenue recognition;
- There are no indicators that management possesses the attitude, character or ethical values that would cause it knowingly commit a dishonest act;
- We have not identified any other fraud risk factors;
- We have not identified any other assertion level fraud risks .


Variable consideration


We have identified significant fraud risk on operating revenue due to the fact that certain contracts with customers include variable consideration such as volume 
discounts, prompt payment discounts and claims disallowed. These constitute variable consideration and are considered in the recognition of revenue on an 
estimated basis in the period in which the related services are rendered. There is a risk of fraud relating to recognition of in-patient and out-patient services 
revenue which requires special audit consideration because of the nature of the risk and the potential for misstatements to the ‘E’ and ‘A’ of over said revenue 
stream. It is the only factor that an entity has complete control over and the risk is that management could manipulate the method of estimation which is 
mechanical and the judgment applied in estimating the variable consideration to fraudulently misstate revenue through the manual journal entries. While there is 
a risk of material misstatement, previous estimate have not deviated materially from historical actual results. However, the volume of revenue transactions and 
the size of the account result in the magnitude of potential misstatement being material. Further, as the entity is Listed and we identified a risk of fraud as stated 
above related to variable consideration to fraudulently misstate revenue at year-end through manual journal entries to meet analyst targets or to hold back 
revenue if targets have been already met.


Because of the manual process in place to record variable elements of transaction price, this may indicate, absent other factors, an opportunity to manipulate 
revenue (by either overstating or understating revenue to achieve specific results). Hence, there is a risk that the entity intentionally misstate revenue through 
use of incorrect data to calculate the adjustment to revenue (i.e. variable consideration [an inappropriate amount is estimated] included in the transaction price) 
to achieve specific financial results.t. 


Pharmacy sales
ET has not assessed any risk of fraud in pharmacy sales. Revenue from pharmacy sales are recognized at point in time which occur when the products are 
delivered to the customer at the counter. Sales are simple revenue transaction, occur on credit or cash, the likelihood of a material misstatement is lower since 
the recording of revenue for pharmacy sales, including the determination of the timing of control transfer, is routine and involves no judgmental aspect to revenue 
recognition. Prices are regulated from Ministry of Health for all the medicines. There is lack of complexity and ability to manipulate revenue. Though the sales 
involve some cash transactions, each transaction amount is small and with the popularity of credit card and mobile payments, the amount of payments in cash is 
low.


The operation is disaggregated with a number of pharmacies operating within 6 hospitals in 6 cities with no one location contributing a significant portion of the 







Operating revenues, net The RoMM is consistent with the RoMM Matrix


Control testing decisions (if applicable) and RoMM due to error C E A V O P


Test of operating effectiveness? Y Y


Inherent Risk of Error S S


Initial Control Risk L L


Initial RoMM due to error M M


Reassessed RoMM due to error N/S N/S


Summary of RoMM due to fraud for assertions associated with the fraud risk


Control testing decisions (if applicable) and RoMM due to error C E A V O P


Test of operating effectiveness? Y


Inherent Risk of Error S


Initial Control Risk L


Initial RoMM due to error M


Reassessed RoMM due to error N/S


Group's revenue or PBZ.  Each location has different local management (i.e. Consultant and cashiers) responsible for the operation of pharmacy. There is not 
one individual who is overseeing multiple locations who would/could create pressure to a significant number of cashiers to manipulate revenues, and we see 
limited opportunities for individually material fraud at each location. As a result, if immaterial fraud (by for example cashiers) were perpetrated in one location, it is 
not expected or likely that the same fraud would be committed at multiple locations (fraudulent activity through misappropriation of assets would need to be in 
such vast quantities to result in a material error that the probability of this occurring is considered remote). Therefore, there is not expected to be a material 
misstatement due to fraud for this revenue stream. There is appropriate communication, implementation, support, and enforcement of the entity’s values and 
ethical standards. Pharmacy sales are recorded automatically in the system upon delivery of drugs through Hospital Information System (HIS).  Moreover, for the 
credit pharmacy sales are only made to those patients which have MMSC doctor's prescription. Management also has an arrangement with suppliers whereby 
expired pharmacy inventories are recalled by them before the expiry date as per terms of agreement; hence no obsolescence or inventory expiry risk exist. There 
is no history of audit misstatements relating to revenue recognition for this revenue stream. Further the team noted that no apparent incentives, rationalizations 
and/or opportunities to fraudulently adjust revenue recognition is present in that revenue stream. There is appropriate communication, implementation, support, 
and enforcement of the entity’s values and ethical standards. Accordingly, ET do not consider there is much opportunity for management to fraudulently misstate 
the revenue for this revenue stream, so we have rebutted the fraud risk for this revenue stream.
 


Relevant factors considered in identifying the significant risk. (For fraud risks, it is not necessary to duplicate fraud risk factors documented at 2.14.2.)


MMSC mainly provides healthcare services through hospital, clinics and pharmacies. Revenue is mainly generated from two main streams i.e Operating 
Revenue and Pharmacy Sales.


Pharmacy sales are straightforward and the process for recording of revenue is automated and there is no complexity involved, further the prices are also 
regulated by Ministry of Health, hence ET not identifying any significant risk in this part of stream.


Operating revenue mainly include revenue generated from inpatient and outpatient services. There are certain contracts with customers include variable 
consideration such as volume discounts, prompt payment discounts and claims disallowed. These constitute variable consideration and are considered in the 
recognition of revenue on an estimated basis in the period in which the related services are rendered. There is a risk of fraud relating to recognition of in-patient 
and out-patient services revenue which requires special audit consideration because of the nature of the risk and the potential for misstatements to the ‘E’ and ‘A’ 
of over said revenue stream.  


Furthermore, MMSC is listed on Saudi Exchange (Tadawul). There may be a possibility for management to overstate revenue to meet stakeholder expectations 
which may indicate incentives, pressure and opportunities for Fraudulent financial reporting related to revenue.  


Summary of RoMM due to error for assertions associated with the significant risk of error


Significant Account(s) / Disclosure(s)
Rationale if RoMM assessment is inconsistent with 


RoMM matrix and/or RoMM is assessed as Low for an 
assertion associated with a significant risk


Rationale for reassessment of RoMM, including 
reassessed control risk


Refund liabilities The RoMM is consistent with the RoMM Matrix







Control testing decisions (if applicable) and RoMM due to fraud C E A V O P


Test of Operating effectiveness? Y Y


Inherent Risk of Fraud S S


Initial Control Risk L L


Initial RoMM due to fraud M M


Reassessed RoMM due to fraud N/S N/S


Approach to address the significant risk, including how the nature, timing, and extent of tests of controls, if applicable, and substantive procedures are specifically 
responsive to the significant risk.


1. Obtain understanding of the process followed by management to estimate variable consideration.


2. Review the terms and conditions of revenue agreements with customers.


3. Evaluate the appropriateness of method used by management to estimate the variable consideration such as volume discounts, disallowed claims (rejection 
claims) and prompt settlement discounts. Test the operating effectiveness of related controls.


4. Evaluate the appropriateness of assumptions used to measure the estimate related to rejection claims (claims disallowed by insurance companies) and 
assess whether the data used in the calculation is based on latest reconciliation agreed with respective customers or consistent with historical rejection against 
each customer. 


5. Recalculate the prompt settlement discount based on the percentage contained in the agreement with respective customers and compare it to the amount 
charged as adjustment to transaction price.


6. Assess the accuracy and completeness of the underlying data to determine if the gross revenue, agreed volume discounts and prompt settlement discounts 
for selected customers used in the estimate of variable consideration is appropriate.


7. Review adequacy of disclosures and presentation in the financial statements in compliance with IFRS. 


Testing results over controls that are intended to address the significant risk


Identifier Control Type of risk control addresses Processes WCGW Nature IPE Risk Of 
Failure D & I TOE 


Results


05


Review of provision for 
prompt payment 
discount, volume 
discount and rejection 
claims


Risk of Error;Risk of Fraud Revenue 
and 
receivables


The volume 
discount, 
prompt 
payment 
discount and 
rejection 
claims is not 
computed 
accurately.


Manual Revenu
e report 
(HIS)


Higher Effective,TO
E Planned


TOE 
Effective


Significant Account(s) / Disclosure(s)
Rationale if RoMM assessment is inconsistent with 


RoMM matrix and/or RoMM is assessed as Low for an 
assertion associated with a significant risk


Rationale for reassessment of RoMM, including 
reassessed control risk


Refund liabilities ROMM is consistent with ROMM matrix


Control testing decisions (if applicable) and RoMM due to fraud C E A V O P


Test of Operating effectiveness? Y


Inherent Risk of Fraud S


Initial Control Risk L


Initial RoMM due to fraud M


Reassessed RoMM due to fraud N/S


Operating revenues, net ROMM is consistent with ROMM matrix







*Audit Misstatement or Further Investigation Required - The test of details identified an audit misstatement, or 
the substantive analytical procedure required further investigation.


*RoMM - L -Low ; M- Moderate ; H- High. For MUS, the corresponding sample Reference Number will list after 
each L/M/H (e.g., "L-2,4").


Significant Account(s) / 
Disclosure(s) C E A V O P


Operating revenues, net ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐


Sales ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐


(i) Document results / findings (applicable to siginficant risks and going concern risks; not applicable to financial statement level risks) and the consideration of 
inconsistent or contradictory evidence in assessing management's judgments regarding accounting estimates.


Were there any misstatements identified that relate to the 
significant risk?


Ο Yes ⊙ No Ο Not Selected


No misstatements have been identified for the account(s)/disclosure(s) to which this significant risk relates


Were there any deficiencies in process/transaction level 
controls that were intended to address the significant risk?


Ο Yes ⊙ No Ο Not Selected


No control deficiencies have been associated with the assertions of account(s)/disclosure(s) to which this significant risk related


Significant accounts/disclosure C E A V O P


Operating revenues, net ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐


Accounts receivable ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐


Refund liabilities ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐


R 8 Pricing and 
Insurance 
Discount 


Risk of 
Error; Risk 
of Fraud


Revenue and 
receivables


ToD Other Final Price List N/A No Yes


Significant Account(s) / 
Disclosure(s) C E A V O P


Refund liabilities ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐


Operating revenues, net ☐ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐


Accounts receivable ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐


Results of substantive procedures that are specifically responsive to the significant risk


Identifier Procedure
Type of risk 
procedure 
addresses


APG Procedure 
Type Timing IPE *RoMM


*Audit 
Misstatement 


or Further 
Investigation 


Required


Evidence 
Obtained


R 7 Refund liability, 
rejections and 
prompt payment 
discount 
calculation


Risk of 
Error; Risk 
of Fraud


Revenue and 
receivables


ToD Entire 
Population


Final HIS revenue 
report


N/A No Yes







Sign Off History    


Status User Date


Reviewed Muhammad Ali 3/15/2022


Reviewed Naveed Khan 3/15/2022


Reviewed Bilal Marroush 3/13/2022


Reviewed Naveed Khan 3/13/2022


Reviewed Muhammad Ali 3/10/2022


Prepared Huzaifa Mati 3/6/2022


We have performed following main procedures in order to obtain sufficient and appropriate audit evidence over the above:


1. Obtained understanding of the process followed by management to estimate variable consideration and assessed fraud risk (refer 2.14.2.0010)


2. Reviewed the terms and conditions of revenue agreements with customers.


3. Evaluated the appropriateness of method used by management to estimate the variable consideration such as volume discounts, disallowed claims (rejection 
claims) and prompt settlement discounts. Test the operating effectiveness of related controls.


4. Evaluated the appropriateness of assumptions used to measure the estimate related to rejection claims (claims disallowed by insurance companies) and 
assess whether the data used in the calculation is based on latest reconciliation agreed with respective customers or consistent with historical rejection against 
each customer. 


5. Recalculated the prompt settlement discount based on the percentage contained in the agreement with respective customers and compare it to the amount 
charged as adjustment to transaction price.


6. Assessed the accuracy and completeness of the underlying data to determine if the gross revenue, agreed volume discounts and prompt settlement discounts 
for selected customers used in the estimate of variable consideration is appropriate.


7. Reviewed adequacy of disclosures and presentation in the financial statements in compliance with IFRS.


Based on the procedures performed we conclude that we have obtained sufficient and appropriate audit evidence over revenue. 







