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شركة المواساة للخدمات الطبیة (شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة
َدةالقوائم المالیة ا لِیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ألوَّ

٢٠١٨مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

الصفحةجدول المحتویات

١تقریر الفحص

َدة ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ٢قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر األوَّ

دَةقائمة المركز ال ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ٣مالي األوَّ

دَة ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ٤قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األوَّ

َدة لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ ٥قائمة التدفقات النقدیة األوَّ

دَة لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ ١٤-٦إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
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معلومات حول الشركة٠١

وتاریخ ٢٠٥٠٠٣٢٠٢٩مملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم إن شركة المواساة للخدمات الطبیة ("الشركة") مسجلة في ال
للقرار الوزاري رقم ١٩٩٧ینایر ٢١ھـ (الموافق ١٤١٧رمضان ١٢ ً الصادر ١٨٨٠م). ُحّوِلَت الشركة إلى شركة مساھمة سعودیة وفقا

م).٢٠٠٦ینایر ٤ھـ (الموافق ١٤٢٦ذي الحجة ٤بتاریخ 

من خالل فروعھا المتعددة تملك وإدارة وتشغیل وصیانة المستشفیات والمراكز الطبیة ومخازن األدویة والصیدلیات وتجارة تزاول الشركة
الجملة في المعدات الطبیة واألدویة.

َدة المرفقة أعمال الشركة وشركاتھا التا لِیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ القوائم المالیة األوَّ ُن بعة التالیة (الُمشار إلیھا معا بـ "المجموعة"):تَتََضمَّ

النشاطاتنسبة الملكیةبلد التسجیلاسم المنشأة
خدمات طبیة%٥١المملكة العربیة السعودیةشركة الشرقیة للخدمات الطبیة المحدودة

خدمات طبیة%٩٥المملكة العربیة السعودیةشركة العیادة الطبیة المتخصصة المحدودة

َدة الخاصة بالمجموعة كما في  ِلیَّة المُوَجَزة الُمَوحَّ على قرار مجلس اإلدارة، اعتُمد إصدار القوائم المالیة األوَّ بتاریخ ٢٠١٨مارس ٣١بناًء
م).٢٠١٨مایو ٩ھــ (الموافق ١٤٣٩شعبان ٢٣

السیاسات المحاسبیة الھامة٠٢

أساس اإلعداد
َدة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم ( لِیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ) "التقریر المالي األولي" المعتمدة بالمملكة العربیة ٣٤أِعدّت ھذه القوائم المالیة األوَّ

َدة والسعودیة.  لیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ القوائم المالیة األوَّ ُن جمیع المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المـالیة السنویة، لذا یجب ال تَتََضمَّ
َدة السنویة للمجموعة كما في  . باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج عملیات ٢٠١٧دیسمبر ٣١أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم المالیة الُمَوحَّ

.٢٠١٨دیسمبر ٣١نتائج عملیات السنة التي تنتھي في ال تمثل بالضرورة مؤشًرا ل٢٠١٨مارس ٣١الفترة المنتھیة في 

َدة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسب ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ھذه القوائم المالیة األوَّ ق بمكافآت نھایة ي. وفیما یتعلتُعَدُّ
َدة باللایر السعودي، الذي ویة االكتواریة. الخدمة للموظفین، یُستخدم حساب القیمة الحال ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ تُْعَرض ھذه القوائم المالیة األوَّ

ھو أیًضا العملة الوظیفیة المستخدمة لدى المجموعة.

التغیُّرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة
السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد الق َدة تتماشى مع تلك السیاسات المتبعة في إعداد القوائم المالیة إنَّ لیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ وائم المالیة األوَّ

َدة السنویة للمجموعة عن السنة المنتھیة في  . ولم تقم ٢٠١٨ینایر ١، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة اعتباًرا من ٢٠١٧دیسمبر ٣١الُمَوحَّ
ولم یصبح ساریًا المفعول حتى اآلن.المجموعة بالتطبیق  المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر أُْصِدَر

) "اإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء" والمعیار الدولي للتقریر ١٥وتطبِّق المجموعة للمرة األولى المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
عن طبیعة ھذه التغیُّرات وتأثیرھا أدناه.٣٤الیة". ووفقًا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم () "األدوات الم٩المالي رقم ( )، فقد أُْفِصَح

) المعني باإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
(١١ر المحاسبة الدولي رقم () معیا١٥یلغي المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( "عقود اإلنشاء" ومعیار المحاسبة الدولي رقم   (١٨ (

على جمیع اإلیرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء، ما لم تكن ھذه العقود ضمن  طاق ن"اإلیرادات والتفسیرات ذات الصلة" ویُطبَُّق
خمس خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات التي تنشأ من العقود المبَرمة مع العمالء. المعاییر األخرى. ویضع المعیار الجدید نموذجا مكونا من

باإلیرادات حسب القیمة التي تعكس الِعَوض الذي تتوقع المنشأة استحقاقھ مقابل ١٥وبموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( ْعتََرُف )، یُ
تحویل البضائع أو الخدمات إلى عمیل.

ِزم المعیار المنشآت باستخدام الحكم المحاسبي بمراعاة جمیع الحقائق والظروف ذات العالقة عند تطبیق كل خطوة من النموذج على ویُل
دُ المعیار طریقة المحاسبة عن التكالیف اإلضافیة للحصول على عقد والتكالیف التي تتعلق مباشرة  الوفاء بالعقود المبَرمة مع عمالئھا. ویُحّدِ

د.بالعق
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٠٢

(تتمة)) المعني باإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء١٥لمالي رقم (المعیار الدولي للتقریر ا
وقد اختارت المجموعة طریقة التطبیق بأثر رجعي ُمعدَّل، وطبَّقت المعیار بأثر رجعي فقط على الفترة الحالیة األحدث المعروضة في 

) تطبیقا مبدئیًا كتعدیل على الرصید ١٥ر الدولي للتقریر المالي رقم (القوائم المالیة. واعترفت المجموعة بالتأثیر التراكمي لتطبیق المعیا
المعلومات المعروضة ٢٠١٨ینایر ١أي االفتتاحي لألرباح المبقاة كما بتاریخ التطبیق المبدئي ( ) المسموح بھ وفقًا للمعیار. وعلیھ فإنَّ

تعدیلھا. للفترة المقابلة السابقة لم یُجَر

مجموعة إیراداتھا من بیع البضائع والعملیات. وتُباع البضائع والخدمات كل على حدة بموجب عقود محددة مستقلة مبرمة مع وتحقق ال
عة من بضائع و / أو خدمات. عمالء ومعًا كحزمة منتجات مجمَّ

(أ) مبیعات البضائع
عقود المجموعة المبرمة مع العمال ُن ء لبیع األدویة والعقاقیر الطبیة التزام أداء وحید. وقد خلَُصت المجموعة إلى أنھ یجب عادة ما تَتََضمَّ

عندھا السیطرة على األصل إلى العمیل، وذلك ُل ادة عاالعتراف باإلیرادات من بیع األدویة والعقاقیر الطبیة في النقطة الزمنیة التي تَُحوَّ
) أي تأثیر على توقیت االعتراف ١٥على ذلك، لم یكن لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (عند تسلیم األدویة والعقاقیر الطبیة. وبناًء

باإلیرادات وومبلغ اإلیرادات المعتَرف بھ.

(ب) إیرادات تشغیلیة
باإلیرادات عند تقدیم المعاملة وإصدار الفاتورة  ْعتََرُف (أي بعد الوفاء بالتزام األداء).بالنسبة لإلیرادات التشغیلیة، یُ

بعض العقود مبالغ متغیرة مثل خصم الكمیة وخصم الدفع الفوري. وقبل اعتماد المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( ُن )، استخدمت ١٥وتَتََضمَّ
ب جاإلدارة أفضل تقدیراتھا للتعدیل الذي أجري بأثر رجعي / تعدیل الخصم استنادًا إلى معرفتھا وخبرتھا باألحداث الماضیة والحالیة. وبمو

)، ستقوم اإلدارة بتقدیر المبلغ المتغیر باستخدام طریقة القیمة المتوقعة لخصومات الكمیة وطریقة ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
المبلغ الوحید المرجح لخصم الدفع الفوري. وتطبق اإلدارة طریقة واحدة على أساس ثابت طوال العقد عند تقدیر تأثیر عدم التأكد بشأن 

الذي تستحقھ الشركة. باإلضافة إلى ذلك، یجب على اإلدارة النظر في جمیع المعلومات (التاریخیة والحالیة ةلغ المتغیرابلغ من المبم
من مبالغ اإلعتبارات المحتملة. والمتوقعة) المتاحة بشكل معقول للشركة، ویجب أن تحدد عدًدا معقوًال

باألدوات المالیة:٩ي رقم (المعیار الدولي للتقریر المال ) المعنّي
): التصنیف والقیاس فیما یتعلق بالفترات السنویة التي ٣٩) محل معیار المحاسبة الدولي رقم (٩یحل المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

ع الثالثة جوانب كافة المتعلقة ب٢٠١٨ینایر ١تبدأ في تاریخ  المحاسبة عن األدوات المالیة: التصنیف والقیاسأو بعد ذلك التاریخ، حیث یُجّمِ
واالنخفاض في القیمة ومحاسبة التحوط.

وقد طبَّقت المجموعة اإلعفاء بعدم تعدیل معلومات المقارنة عن الفترات الماضیة.

(أ) التصنیف والقیاس
)، لدى المجموعة أصول مالیة مقاَسة بالتكلفة المطفأة. وفیما یلي التصنیف ٩لي رقم (كما بتاریخ التحول إلى المعیار الدولي للتقریر الما

والقیاس لألصول المالیة الخاصة بالمجموعة:

أدوات الدین بالتكلفة المطفأة لألصول المالیة التي یُحتفظ بھا ضمن نموذج أعمال بغرض امتالك األصول المالیة من أجل تحصیل التدفقات 
ھذه الفئة الحسابات التجاریة المدینة والحساباتالنقدیة ا ُن لتعاقدیة التي تستوفي معیار المدفوعات الحصریة ألصل المبلغ والفائدة. وتَتََضمَّ

المدینة األخرى الخاصة بالمجموعة.

بالمتطلبات الجدیدة ٢٠١٨ینایر ١لیة كما في ) على القیم الدفتریة لألصول الما٩یتعلق تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
لالنخفاض في القیمة كما ھو ُمبیَّن تفصیال أدناه.
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٠٢

باألدوات المالیة:٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( (تتمة)) المعنّي
وتظل طریقة المحاسبة عن المطلوبات المالیة للمجموعة إلى حد كبیر ھي نفس طریقة المحاسبة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 

) لم یكن لھ تأثیر جوھري على السیاسات المحاسبیة للمجموعة المتعلقة ٩).  وعلیھ فإن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٣٩(
بالمطلوبات المالیة.

(ب) انخفاض في القیمة
اسبة المجموعة عن الخسائر الناشئة عن االنخفاض ) إلى تغیر جوھري في طریقة مح٩أدى تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

الدولي ةفي قیمة األصول المالیة باستبدال طریقة الخسائر االئتمانیة المتوقعة المستقبلیة بطریقة الخسارة المتكبدة المتبعة في معیار المحاسب
ل مخص٩). ویلزم المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٣٩رقم ( ص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكافة القروض ) المجموعة أن تُسّجِ

لة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة. المدینةواألصول المالیة  األخرى غیر الُمسجَّ

للعقد وجمیع التد قات النقدیة التي تتوقع فوتُحتَسب الخسائر االئتمانیة المتوقعة على أساس الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستَحقة وفقاً
المجموعة الحصول علیھا. وعندئٍذ یُخصم العجز بما یقارب ُمعدَّل الفائدة الفعلي األصلي لألصل.

وفیما یتعلق بالحسابات التجاریة المدینة والحسابات المدینة األخرى، فقد طبَّقت المجموعة طریقة المعیار المبسَّطة، واحتسبت الخسائر
على الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر. وجنَّبت المجموعة جدول مخصص یعتمد على الخبرة السابقة االئت مانیة المستقبلیة بناًء

للمجموعة بشأن الخسارة االئتمانیة، ویُعدَّل حسب العناصر المتوقعة الُمحدَّدة للمدینیین والبیئة االقتصادیة.

) والمعیار ١٥یة التسویات الُمْعتََرف بھا لكل بند متأثر بالتغییرات عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (توضح الجداول التال
:٢٠١٨ینایر ١) كما في ٩الدولي للتقریر المالي رقم (

تعدیالت ناتجة عن تطبیق
ینایر ١

٢٠١٨
المعیار الدولي للتقریر 

)٩المالي رقم (
المعیار الدولي للتقریر 

)١٥المالي رقم (
ینایر١

٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

(معدلة)

١٠١٬٢٤٣٬١٥٤٤١٣٬٤٧٠٬٣٤١)٣٦٬٥٠٠٬٤٣٤(٣٤٨٬٧٢٧٬٦٢١مدینون
٤٨٬٩٩٧٬٣٤٠٤٨٬٩٩٧٬٣٤٠--التزامات عقود

٤٩٬٧١٩٬٢٦٧٨٠٠٬٧٠٢٬٠٧٩)٣٧٬٠٧٦٬٦٣٥(٧٨٨٬٠٥٩٬٤٤٧أرباح مبقاة
٨٢٬١٨٦٬٢١١٥٧٦٬٢٠١٢٬٥٢٦٬٥٤٧٨٥٬٢٨٨٬٩٥٩حصة غیر مسیطرة

التقدیرات المحاسبیة واألحكام واالفتراضات الھامة٠٣

َدة للمجموعة من اإلد لِیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ إعداد القوائم المالیة األوَّ ارة استخدام التقدیرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر على یتطلُب
المبالغ المفصح عنھا من اإلیرادات والمصاریف واألصول والمطلوبات واالفصاحات المرتبطة بھا وإفصاحات االلتزامات المحتملة. وقد 

تي على القیمة الدفتریة لألصول أو المطلوبات الینشأ عن عدم التیقن حیال االفتراضات والتقدیرات نتائج تتطلب إجراء تعدیل جوھري 
تتأثر في الفترات المستقبلیة.

بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یُع ْعتََرُف ل دَّوتُجَرى مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة بصورة مستمرة. ویُ
بھذه التعدیالت.فیھا التقدیر وفي أي فترات مستقبلیة تتأثر 



٩

شركة المواساة للخدمات الطبیة (شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة
دَة (تتمة) لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

٢٠١٨مارس ٣١في 

(تتمة)التقدیرات المحاسبیة واألحكام واالفتراضات الھامة٠٣

ات روقد كانت التعدیالت الھامة التي أجرتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد بشأن التقدی
دة السنویة األخیرة، باستثناء التعدیالت الجوھریة الجدید لرئیسیة ة والمصادر االمحاسبیة ھي ذاتھا كما ھي ُمبیَّنة في القوائم المالیة الُموحَّ

) ٩) والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (١٥لعدم التأكد بشأن التقدیرات المحاسبیة فیما یتعلق بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
) أعاله.٢كما ھو ُمبیَّن في اإلیضاح (

رأس المال٠٤

لایر ١٠ملیون سھم) بقیمة ٥٠: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون سھم (٥٠ّرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل من یتكون رأسمال الشركة المص
سعودي للسھم الواحد.

مجلس اإلدارة،  َر ١٠٠م)، زیادة رأس المال من ٢٠١٨ینایر ٢٩ھـ (الموافق ١٤٣٩ُجمادى األولى ١٢بتاریخ في اجتماعھ المنعقد قَرَّ
لایر سعودي من األرباح المبقاة، على أن ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠لایر سعودي للسھم الواحد من خالل رسملة مبلغ قدره ١٠قیمة ملیون سھم ب

لمال.ایخضع ذلك لموافقة الجمعیة العامة غیر العادیة في اجتماعھا القادم. ولم تُستَكمل حتى اآلن اإلجراءات النظامیة المتعلقة بزیادة رأس 

ألجلقروض٠٥
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي
(مدققة)(غیر مدققة)

متداول
٨٦٬٧٠٥٬٧٧٤٩٤٬٨٢٨٬٧٠١قرض متوسط األجل (أ)

٧٬٨٧٦٬٨٧٣٧٬٨٧٦٬٨٧٣قروض من وزارة المالیة (ب)
٩٤٬٥٨٢٬٦٤٧١٠٢٬٧٠٥٬٥٧٤

غیر متداول
٤١٨٬٨٧٧٬١٨٨٣٤٩٬٣٨٠٬٦٨٩قرض متوسط األجل (أ)

١١١٬٠٦٢٬١٧٨١١١٬٧٠٥٬٤٦٨قروض من وزارة المالیة (ب)
٥٢٩٬٩٣٩٬٣٦٦٤٦١٬٠٨٦٬١٥٧

قروض وزارة المالیة:
ة بنوك تجاریة. وھذه القروض مكفولة بسندات إذنیة وبالتنازل عن المتحصل حصلت المجموعة على تسھیالت قروض إسالمیة من عدأ)

من التأمین وإیرادات العقود. وتخضع التسھیالت لعمولة على أساس أسعار العمولة للتعامل بین البنوك السعودیة ("سایبور") زائًدا نسبة 
.%٢إلى %١٫٥تتراوح ما بین 

ملیون لایر سعودي من وزارة المالیة ألغراض التوسعة وبناء مستشفیات جدیدة. ١٤٧٫٣ل قروض بقیمة حصلت المجموعة على تسھیب)
والقروض مكفولة برھن عن أراضي المجموعة، ویُستحق سدادھا على أقساط سنویة متساویة. وال تحمل ھذه القروض أي تكالیف 

تمویل.

دات بموجب اتفاقیة تسھیالت القروض المذكورة أعاله.ویتعین على المجموعة االلتزام ببعض التعھ



١٠

شركة المواساة للخدمات الطبیة (شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة
دَة (تتمة) لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

٢٠١٨مارس ٣١في 

زكاة٠٦

فترة الثالثة أشھر المنتھیةالمحمل للفترة
(غیر مدققة)مارس٣١في 

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي

٦٬٣١٢٬٧٠٠٥٬٧٤٣٬٨٢٠المخصص والُمحّمل للفترة

على الوعاء الزكوي للشركة وشركاتھا التابعة، كل  على حدة.اُحتُسب مخصص الفترة بناًء

الحركة في المخصص

كانت الحركة في مخصص الزكاة على النحو التالي:
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي
(مدققة)(غیر مدققة)

٣٦٬٢٨٨٬٥٥٦٢٨٬٩٠٧٬٧٥٨في بدایة الفترة / السنة
٦٬٣١٢٬٧٠٠٢٣٬٣٢٥٬٥٥٢المحمل للفترة / للسنة

)١٥٬٩٤٤٬٧٥٤()٣٬٢٥٩٬٩٦٦(المدفوع خالل الفترة / السنة
٣٩٬٣٤١٬٢٩٠٣٦٬٢٨٨٬٥٥٦في نھایة الفترة / السنة

موقف الربوط
مع الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") على اإلقرارات الزكویة  . وقد قُدِّمت للھیئة الربوط الزكویة ٢٠١٢الخاصة بالشركة حتى عام اتُِفَق

. غیر أن الھیئة لم تصدر الربوط عنھا حتى اآلن.٢٠١٧حتى ٢٠١٣عن األعوام من 

شركة الشرقیة للخدمات الطبیة المحدودة
مع الھیئة العامة للزكاة والدخل مت للھیئة الربوط الزكویة ٢٠١٢السنوات حتى عام على اإلقرارات الزكویة عن جمیع("الھیئة")اتُِفَق . وقد قُّدِ

. غیر أن الھیئة لم تصدر الربوط عنھا حتى اآلن.٢٠١٧حتى ٢٠١٣عن األعوام من 

شركة العیادة الطبیة المتخصصة المحدودة
مع الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") على الربوط الزكویة حتى عام  قد قُدمت إلى الھیئة اإلقرارات الزكویة عن األعوام . و٢٠٠٨اتُِفَق

م الشركة اإلقرارات الزكویة عن عام ٢٠١٢حتى ٢٠٠٩من  فما ٢٠١٣. غیر أن الھیئة لم تصدر الربوط النھائیة عنھا حتى اآلن. ولم تُقّدِ
بعد.



١١

شركة المواساة للخدمات الطبیة (شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة
دَة (تتمة)إی لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ ضاحات حول القوائم المالیة األوَّ

٢٠١٨مارس ٣١في 

ربحیة السھم األساس والمخفف العائدة للمساھمین في الشركة األم٠٧

ح لعدد األسھم اتُحتسب ربحیة السھم األساس والمخفف بقسمة صافي دخل الفترة العائد للمساھمین في الشركة األم ع لقائمة لى المتوسط المرجَّ
خالل الفترة على النحو التالي:

فترة الثالثة أشھر المنتھیة
(غیر مدققة)مارس٣١في 

٢٠١٨٢٠١٧

١٠٦٫٠٠٦٫٥٦٧٨٥٬١١٤٬٨٦٧صافي دخل الفترة العائد للمساھمین في الشركة األم (لایر سعودي)
٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠سط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة (للسھم)المتو

٢٫١٢١٫٧٠ربحیة السھم األساس والمخفف العائدة للمساھمین في الشركة األم



١٢

ركة المواساة للخدمات الطبیة (شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعةش
دَة (تتمة)إیضاحات حول ال لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ قوائم المالیة األوَّ

٢٠١٨مارس ٣١في 

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا٠٨

تھا وجھاتھا المنتسبة وموظفي اإلدارة الرئیسیین بھا والمنشآت المسیطر علیھا من قِبل ھذه الجھات أو تمثل الجھات ذات العالقة الشركات الزمیلة للمجموعة والمساھمین فیھا وأعضاء مجلس إدار
التي تمارس ھذه الجھات نفوذًا ھاًما علیھا.

:وفیما یلي تفاصیل المعامالت التي تمت مع الجھات ذات العالقة خالل الفترة وأرصدتھا في نھایة الفترة / السنة

الرصیدمبلغ المعاملةطبیعة المعاملةالعالقةالجھة ذات عالقة
دیسمبر٣١مارس٣١(غیر مدققة)مارس٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
(مدققة))(غیر مدققةلایر سعوديلایر سعودي

لایر سعوديلایر سعودي
أ) مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة:

٦٧٩٬١٤٦٢٬٤٧٢٬٤٦٦إیراداتشركة زمیلةشركة المجمعات الطبیة المتطورة المحدودة
٧٤٬٦٨٠٥٩٬١٠٦خدمات أخرى

١٬٥١٣٬٠٢٠١٬٤٢٧٬٠٧٥٤٣٧٬٢٨٥٤٦٨٬٧٩٧مشتریات وخدمات
٤٣٧٬٢٨٥٤٦٨٬٧٩٧

ب) مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة:
٦٬٥١١٬٩٧٧٣٬٦٣٢٬٧٤٨٣٬٠٠٢٬٧٢٤٣٬٦٩١٬٧٠٠مشتریات وخدماتجھة منتسبةشركة المواساة العالمیة

٧٬٢٨٠٬٩٥٨١٠٬٢٦١٬٤١٨٧٬٢٤٣٬٨٥٨٢٬٥٩٨٬٦٦٠مشتریات وخدماتنتسبةجھة مالنظرة االعالنیة للتجارة
٦٣٥٬٧٥٩٦١٦٬٨٨٢مصاریفجھة منتسبةشركة مستشفیات ومراكز المغربي الطبیة المحدودة

٧٣٩٬٠٥٩١٬١٦٧٬٦٦٧٢٬٣٦٩٬٠٢٢١٬٦٤٤٬٦٧٨إیرادات
--١٤٨٬٣٣٣-رادات إیجارإیجھة منتسبةشركة جیالن للمطاعم المحدودة

١٢٬٦١٥٬٦٠٤٧٬٩٣٥٬٠٣٨
رواتب ومكافآت موظفي اإلدارة الرئیسیین بالمجموعة:

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي

١٬٩٧٧٬٧٥٠١٬٩٧٧٬٧٥٠رواتب وبدالت
٢٬٥٤٠٬٦٨١٢٬٣٣٢٬٠٦٩تشجیعیة ومزایا أخرىحوافز 

٤٬٥١٨٬٤٣١٤٬٣٠٩٬٨١٩
تُعتمد أسعار المعامالت أعاله وشروط الدفع المتعلقة بھا من قِبل إدارة المجموعة.



١٣

شركة المواساة للخدمات الطبیة (شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة
َدة (تتمة)إیضاحات حول ال لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ قوائم المالیة األوَّ

٢٠١٨مارس ٣١في 

المعلومات القطاعیة٠٩

القطاعات التشغیلیة:

عات قابلة لالفصاح على النحو ألغراض اإلدارة، فإن المجموعة منظمة في وحدات أعمال حسب المنتجات والخدمات الخاصة بھا وفي ثالثة قطا
التالي:

خدمات تُقدَّم للعمالء مع اإلقامة اللیلیة بالمستشفى-التنویم 
خدمات تُقدَّم للعمالء بدون اإلقامة اللیلیة بالمستشفى-العیادات الخارجیة 
بضاعة مثل األدویة ومنتجات الرعایة الصحیة-المواد الصیدالنیة 

لجنة اإلدارة النتائج التشغیلیة لوحدات العمل بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصیص الموارد وتقییم األداء. وُیقیَّم األداءتراقب
دَة. ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ على أساس ثابت في القوائم المالیة األوَّ القطاعي على أساس اإلیرادات، ویُقاُس

اإلجماليالمواد الصیدالنیةلعیادات الخارجیةاالتنویم
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٠١٨مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
١٩٥٫٢٣٨٫٤٠٤١٨١٫٦٩٧٫٨٤٦٦١٫٥٧٢٫٧٠٨٤٣٨٫٥٠٨٫٩٥٨إیرادات

١٠٣٫٢٤٠٫٨٧٠٩٦٫٠٨٠٫٧٠٦١٦٫٦٧١٫٥٠٧٢١٥٫٩٩٣٫٠٨٣إجمالي الربح

إیرادات (مصاریف) غیر موزعة
)٤٨٬٨٧١٬٨٥٩(مصاریف بیع وتوزیع

)٥٠٬٩١٧٬٧٣٩(مصاریف عمومیة وإداریة
٨٠٥٬٧١٩حصة في نتائج شركة زمیلة

)٦٥٨٬٩٥٤(تكالیف تمویل
٢٬١٥١٬٥٦٣إیرادات أخرى

١١٨٫٥٠١٫٨١٣الدخل قبل حساب الزكاة
)٦٬٣١٢٬٧٠٠(زكاة

١١٢٬١٨٩٬١١٣صافي دخل الفترة

اإلجماليالمواد الصیدالنیةالعیادات الخارجیةالتنویم
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
١٤٥٬٩٨٢٬٦٨٢١٦٤٬٨٣٧٬٠٩٢٥٢٬١٥٠٬٢٠٥٣٦٢٬٩٦٩٬٩٧٩إیرادات

٧٣٬٤٤٥٬٨٥٨٨٢٬٩٣١٬٧٦٥١٦٬٩٨٨٬٧٦٨١٧٣٬٣٦٦٬٣٩١إجمالي الربح

إیرادات (مصاریف) غیر موزعة
)٣٩٬٥٢٣٬٨٢١(مصاریف بیع وتوزیع

)٤٠٬٦٧٧٬٥٢٦(مصاریف عمومیة وإداریة
١٬١٠٣٬٠٢١حصة في نتائج شركة زمیلة

)١٬٦١٤٬٨٣٨(تكالیف تمویل
٢٬٣٦٨٬٣٤٠إیرادات أخرى

٩٥٬٠٢١٬٥٦٧الدخل قبل حساب الزكاة
)٥٬٧٤٣٬٨٢٠(زكاة

٨٩٬٢٧٧٬٧٤٧صافي دخل الفترة



١٤

شركة المواساة للخدمات الطبیة (شركة مساھمة سعودیة) وشركاتھا التابعة
َدة (تتمة)إیضاحات حول ال لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ قوائم المالیة األوَّ

٢٠١٨مارس ٣١في 

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠٩

اإلیرادات القطاعیة الُمْفَصح عنھا أعاله إیرادات محققة ِمن العمالء الخارجیین. لم یكن ھناك إیرادات فیما بین القطاعات  لثالثة في فترة اتَُمثُِّل
.٢٠١٧و ٢٠١٨مارس ٣١أشھر المنتھیة في 

اإلجماليالمواد الصیدالنیةالعیادات الخارجیةالتنویم
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٠١٨مارس ٣١كما في 
١٫٤٠٥٫٧٥٣٫٩٧٩١٫٠٤٧٫٤٢٤٫٥٣٣٣٠٣٫٢٠١٫٨٣٩٢٫٧٥٦٫٣٨٠٫٣٥١إجمالي األصول

٤٨٥٫٧٢٢٫٣٠٧٣٩٠٫٦٨٩٫٦٨٢١٧٩٫٥٠٦٫٠٧٠١٫٠٥٥٫٩١٨٫٠٥٩إجمالي المطلوبات

٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 
١٬٢٦٤٬٤٩٤٬٣٣٢٩٤٢٬١٧٢٬٢٤٧٢٧٢٬٧٣٤٬٠٧٢٢٬٤٧٩٬٤٠٠٬٦٥١إجمالي األصول

٤١٧٬١٦١٬٥١٢٣٣٥٬٥٤٢٬٩٥٥١٥٤٬١٦٨٬٣٨٥٩٠٦٬٨٧٢٬٨٥٢إجمالي المطلوبات

القطاعات الجغرافیة:

إن جمیع أصول المجموعة التشغیلیة وأسواق نشاطاتھا الرئیسیة تقع في المملكة العربیة السعودیة.

التزامات رأسمالیة٠١٠

ملیون لایر سعودي) تتعلق ٤٧٢٫٧: ٢٠١٧دیسمبر ٣١لایر سعودي (ملیون ٤١٨٫٨اعتمد مجلس اإلدارة مصاریف رأسمالیة مستقبلیة بقیمة 
ببعض مشاریع التوسعة.

القیم العادلة لألدوات المالیة٠١١

بقیمتھا العادلة أو یُفَصح عنھا، ضمن التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على أسا ْعتََرُف لمستوى س مدخالت اتُصنَّف كافة األدوات المالیة، التي یُ
ة لقیاس القیمة العادلة ككل، وذلك على النحو التالي: األدنى والھامَّ

) : األسعار الُمدَرجة (بدون تعدیل) في سوق نشط ألصول ومطلوبات مماثلة١المستوى (
دلة لھا قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة) : طرق تقییم فنیة تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العا٢المستوى (
) : طرق تقییم فنیة تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا غیر قابلة للمالحظة.٣المستوى (

متداولة األخرى. وتتألف المطلوبات المالیة من وتتألف األصول المالیة من األرصدة لدى البنوك والنقدیة والحسابات المدینة وبعض األصول ال
دفتریة.لالقروض ألجل والحسابات الدائنة وبعض المطلوبات المتداولة األخرى. تقارب القیم العادلة لألصول المالیة والمطلوبات المالیة قِیمھا ا

أحداث الحقة٠١٢

َرت الجمعیة العامة، بتاریخ  ملیون ١٥٠لایر سعودي للسھم بمبلغ ٣م)، توزیع أرباح نقدیة بقیمة ٢٠١٨مایو ٢ھـ (الموافق ١٤٣٩بان شع١٦قَرَّ
.٢٠١٧لایر سعودي عن حساب عام 


