شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
قائمة المركز المالي الم َُوحَّ دَة
كما في  31ديسمبر 2016

إيضاحات

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

األصول
األصول المتداولة
أرصدة لدى البنوك ونقدية
وديعة ألجل
مدينون ومبالغ مدفوعة مقدمًا
مخزون
إجمالي األصول المتداولة

4
5
6

األصول غير المتداولة
استثمار في شركة زميلة
ممتلكات ومعدات
ُدفعات مقدمة إلى مقاولين
شهرة
أصول غير ملموسة أخرى
إجمالي األصول غير المتداولة
إجمالي األصول

7
9
10
11
12

124,902,512
30,000,000
343,115,146
124,342,199
622,359,857

81،002،809
150،000،000
271،278،813
107،529،613
609،811،235

11,782,496
1,381,310,201
70,859,039
16,371,000
1,497,293
1,481,820,029
2,104,179,886

8،743،603
1،212،212،035
23،308،370
16،371،000
1،053،382
1،261،688،390
1،871،499،625

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
قروض قصيرة األجل
جزء متداول من قروض ألجل
مخصص زكاة
إجمالي المطلوبات المتداولة

13
14
15
16

184,078,309
1,057,500
142,256,059
28,907,758
356,299,626

146،739،183
120،881،091
22،411،354
290،031،628

المطلوبات غير المتداولة
قروض ألجل
مكافآت نهاية خدمة للموظفين

15

322,711,970
58,132,937

326،231،195
50،849،918

380,844,907
737,144,533

377،081،113
667،112،741

إجمالي المطلوبات غير المتداولة
إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين
حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
توزيعات أرباح مقترحة

500,000,000
17
170,032,563
494,097,412
125,000,000
18
1,289,129,975
77,905,378
حصص غير مسيطرة
20
1,367,035,353
إجمالي حقوق المساهمين
2,104,179,886
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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500،000،000
144،444،240
390،202،507
100،000،000
1،134،646،747
69،740،137
1،204،386،884
1،871،499،625

شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
قائمة الدخل الموحدة
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

1,045,947,795
198,832,871
1,244,780,666

810،118،673
189،964،089
1،000،082،762

()524,728,316
()145,067,377
()669,795,693

()416،942،086
()136،335،221
()553،277،307

إجمالي الربح

24

574,984,973

446،805،455

مصاريف
بيع وتوزيع
عمومية وإدارية
إطفاء أصول غير ملموسة أخرى

21
22
12

()141,732,650
()145,937,553
()560,817

()93،769،345
()117،475،255
()657،655

()288,231,020

()211،902،255

286,753,953

234،903،200

3,038,893
12,415,726
()6,536,746

3،323،055
8،364،900
()7،389،052

295,671,826

239،202،103

()17,965,241

()14،316،236

277,706,585

224،885،867

()21,823,357

()16،083،972

صافي دخل السنة

255,883,228

208،801،895

ربحية السهم:
من العمليات الرئيسية
من صافي الدخل
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

5.74
5.12
50,000,000

إيضاحات
إيرادات:
إيرادات تشغيلية ،بالصافي
مبيعات
24
تكاليف مباشرة:
تكلفة عمليات
تكلفة مبيعات

الدخل من العمليات الرئيسية
حصة في نتائج شركة زميلة
إيرادات أخرى
تكاليف تمويل

7
23

الدخل قبل حساب الزكاة والحصص غير المسيطرة
حصص غير مسيطرة

20

الدخل قبل حساب الزكاة
زكاة

16

19
19
17

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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4.70
4.18
50،000،000

شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

2016
لاير سعودي

النشاطات التشغيلية
الدخل قبل حساب الزكاة والحصص غير المسيطرة
التعديالت على:
استهالك
إطفاء أصول غير ملموسة أخرى
حصة في نتائج شركة زميلة
مكافآت نهاية خدمة للموظفين ،بالصافي
تكاليف تمويل
ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

2015
لاير سعودي

295,671,826

239،202،103

75,532,757
560,817
()3,038,893
7,283,019
6,536,746
()1,619,238
380,927,034

53،671،427
657،655
()3،323،055
10،011،970
7،389،052
()288،985
307،320،167

التغيرات في األصول والمطلوبات التشغيلية:
مدينون ومبالغ مدفوعة مقدمًا
مخزون
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

()71,836,333
()16,812,586
35,939,126

()51،398،448
()31،723،376
3،519،996

النقدية من العمليات
تكاليف تمويل مدفوعة
زكاة مدفوعة

328,217,241
()6,536,746
()15,326,953

227،718،339
()7،389،052
()12،999،905

صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

306,353,542

207،329،382

النشاطات االستثمارية
وديعة ألجل
شراء ممتلكات ومعدات
المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات
إضافات على أصول غير ملموسة أخرى
توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
ُدفعات مقدمة إلى مقاولين

120,000,000
()240,054,343
3,580,213
()1,004,728
()54,088,224

()50،000،000
()168،414،991
539،555
()1،025،585
3،109،482
()23،308،370

صافي النقدية المستخدمة في النشاطات االستثمارية

()171,567,082

()239،099،909

النشاطات التمويلية
المتحصل من قروض قصيرة األجل
سداد قروض قصيرة األجل
المتحصل من قروض ألجل
سداد قروض ألجل
توزيعات أرباح مدفوعة
الحركة في حصص غير مسيطرة

1,410,000
()352,500
145,875,438
()128,019,695
()100,000,000
()9,800,000

()1،907،525
148،964،408
()110،948،783
()100،000،000
()4،900،000

صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية

()90,886,757

()68،791،900

الزيادة (النقص) في األرصدة لدى البنوك والنقدية
األرصدة لدى البنوك والنقدية في بداية السنة

43,899,703
81,002,809

()100،562،427
181،565،236

األرصدة لدى البنوك والنقدية في نهاية السنة

124,902,512

81،002،809

(يتبـــع)
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شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

إيضاحات
معامالت غير نقدية:
مكافأة مجلس إدارة
تحويل من قروض قصيرة األجل إلى قروض ألجل
تحويل من ُدفعات مقدمة إلى مقاولين إلى أعمال إنشائية قيد التنفيذ
(إيضاح )10

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

1,400,000
-

1،400،000
17،176،163

6.537.555

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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15،222،744

شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة

رأس المال
لاير سعودي

احتياطي نظامي
لاير سعودي

أرباح مبقاة
لاير سعودي

توزيعات أرباح
مقترحة
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

الرصيد في  31ديسمبر 2014
صافي دخل السنة
المحول إلى االحتياطي النظامي
توزيعات أرباح (إيضاح )18
توزيعات أرباح مقترحة (إيضاح )18
مكافأة مجلس إدارة

500،000،000
-

123،564،050
20،880،190
-

303،680،802
208،801،895
()20،880،190
()100،000،000
()1،400،000

100،000،000
()100،000،000
100،000،000
-

1،027،244،852
208،801،895
()100،000،000
()1،400،000

الرصيد في  31ديسمبر 2015
صافي دخل السنة
المحول إلى االحتياطي النظامي
توزيعات أرباح (إيضاح )18
توزيعات أرباح مقترحة (إيضاح )18
مكافأة مجلس إدارة

500،000،000
-

144،444،240
25،588،323
-

390،202،507
255،883،228
()25،588،323
()125،000،000
()1،400،000

100،000،000
()100،000،000
125،000،000
-

1،134،646،747
255،883،228
()100،000،000
()1،400،000

الرصيد في  31ديسمبر 2016

500,000,000

170,032,563

494,097,412

125,000,000

1,289,129,975

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2016
 01النشاطات
إن شركة المواساة للخدمات الطبية ("الشركة") مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 2050032029
وتاريخ  12رمضان 1417هـ (الموافق  22يناير 1997م) .تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية وفقا ً للقرار الوزاري رقم
 1880الصادر بتاريخ  4ذي الحجة 1426هـ (الموافق  4يناير 2006م).
تزاول الشركة من خالل فروعها المتعددة ،المدرج قائمة بها أدناه ،تملك وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية ومخازن
األدوية والصيدليات وتجارة الجملة في المعدات الطبية واألدوية.
رقم السجل التجاري للفرع
2050086573
2055004626
4650029967
1010295838
2053017288
2250111494
2050046891
2055006727
4650030759
2051032510
2053018168
2050111780

الموقع
الدمام
الجبيل
المدينة المنورة
الرياض
القطيف
الدمام
الدمام
الجبيل
المدينة المنورة
الخبر
القطيف
الدمام

التاريخ
1433/11/27
1421/03/09
1421/05/06
1431/11/09
1427/12/20
1438/04/20
1425/09/18
1425/09/19
1421/11/11
1427/03/27
1428/08/14
1438/05/25

تتضمن القوائم المالية الموحدة أعمال الشركة وشركاتها التابعة التالية (المُشار إليها معا بـ "المجموعة"):
اسم المنشأة
شركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة
شركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة

بلد التسجيل
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

نسبة الملكية
%51
%95

إن شركة الشرقية للخدمات الطبية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مُسجَّ لة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم
 2051023824وتاريخ  10رمضان 1420هـ (الموافق  17ديسمبر 1999م) .وتزاول الشركة إقامة وتشغيل المستشفيات
والمستوصفات والعيادات الطبية الخاصة.
إن شركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مُسجَّ لة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل
التجاري رقم  2051032296وتاريخ  11صفر 1427هـ (الموافق  11مارس 2006م) .وتزاول الشركة إقامة وإدارة وتشغيل مجمع
عيادات بموجب موافقة وزارة الصحة المبدئية رقم  038-105-023-033-10001بتاريخ  7ربيع األول 1433هــ (الموافق 30
يناير .)2012
 02أساس اإلعداد
بدأت وزارة التجارة واالستثمار العمل بنظام الشركات الجديد اعتبارً ا من  25رجب 1437هـ (الموافق  2مايو 2016م) ("تاريخ
التطبيق") .وسيحل النظام الجديد محل نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 6/بتاريخ  22ربيع األول 1385هـ
ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .يجب على الشركات القائمة كما بتاريخ تطبيق النظام إجراء كافة التعديالت الالزمة على نظامها
األساسي لتتوافق مع متطلبات أحكام نظام الشركات الجديد خالل فترة مدتها سنة واحدة من تاريخ تطبيق نظام الشركات.
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شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2016
 02أساس اإلعداد (تتمة)
والشركة بصدد إجراء التعديالت الالزمة على نظام الشركة األساسي وف ًقا لمقتضى النظام الجديد .وتنوي اإلدارة استكمال كافة
اإلجراءات النظامية خالل فترة السماح الممنوحة بموجب النظام الجديد ( 24رجب 1438هـ  ،الموافق  21إبريل 2017م) .وعليه،
فقد أُعِ دَّت هذه القوائم المالية وف ًقا لنظام الشركات القديم.
 03السياسات المحاسبية الهامة
أعِ دّت القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية .ونورد فيما يلي بيانا بأهم السياسات
المحاسبية المتبعة:
أساس التوحيد
تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة األصول والمطلوبات ونتائج العمليات الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة كما هي مفصح عنها في
إيضاح ( )1أعاله .والشركة التابعة هي تلك التي تمتلك المجموعة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر استثمارً ا طويل األجل يمثل حصة
في رأس المال الذي له حق التصويت والذي تمارس المجموعة سيطرة عليه .و ُتوحَّ ُد القوائم المالية للشركة التابعة ابتدا ًء من تاريخ
حصول المجموعة على السيطرة حتى انقطاع هذه السيطرة .و ُتع ّد القوائم المالية الموحدة بنا ًء على القوائم المالية للشركة والقوائم المالية
لشركاتها التابعة ،كل على حِدة .و ُتع ُّد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس فترة إعداد القوائم المالية للشركة باتبـاع سياسات محاسبية
ثابتة .و ُتحذف بالكامل كافة األرصدة واإليرادات والمصاريف فيما بين شركات المجموعة وكذلك األرباح والخسائر غير المحققة
الناتجة عن المعامالت فيما بين شركات المجموعة.
ُت ِّ
مث ُل الحصص غير المسيطرة نسبة الربح أو الخسارة وصافي األصول التي ال تملكها المجموعة و ُت ْد َرج في قائمة الدخل الموحدة
وضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي الموحدة ،وذلك بمعزل عن حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة.
ال ُعرف المحاسبي
ُتع ّد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية.
استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة ،طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ،استخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ
األصول والمطلوبات المصرح بها واإلفصاح عن األصول والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية الموحدة ومبالغ اإليرادات
والمصاريف المصرح عنها خالل فترة القوائم المالية.
مدينون
تدرج الحسابات المدينة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا المخصص ألي مبالغ غير قابلة للتحصيل .و َيجري تقدير الديون المشكوك في
تحصيلها عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ .وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها.
مخزون
ي ُْد َر ُج المخزون بالتكلفة أو القيمة السوقية ،أيُّهما أقل .وتمثل التكاليف تلك المصاريف المتكبَّدة للوصول بكل منتج إلى موقعه الراهن
وحالته الراهنة والمحتسبة بناء على تكلفة الشراء على أساس المتوسط المر ّجح.
استثمار في شركة زميلة
ُحاسبُ عن االستثمار في شركة زميلة وف ًقا لطريقة حقوق الملكية.
ي َ
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شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2016
 03السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ممتلكات ومعدات  /االستهالك
ُت َسجَّ ُل الممتلكات والمعدات مبدئيًا بالتكلفة و ُت ْد َر ُج بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة .وال تستهلك األراضي
المملوكة واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ .و ُتستهلك تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية
المتوقعة لألصول.
ُتحمّل مصاريف اإلصالح والصيانة على الدخل عند تكبدها .و ُت َرسْ َم ُل التحسينات التي من شأنها زيادة قيمة األصول ذات العالقة أو
إطالة أعمارها االنتاجية بشكل جوهري.
شهرة
ُتقاس الشهرة بالتكلفة ،التي تمثل فائض تكلفة تجميع المنشآت عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة لألصول والمطلوبات
وااللتزامات المحتملة القابلة للتحديد للمنشأة المستحوذ عليها .وبعد االعتراف المبدئيّ بالشهرة ،فإنها ُتقاس بالتكلفة ناقصً ا أي خسائر
متراكمة ناشئة عن انخفاض القيمة.
ويُحدّد االنخفاض في قيمة الشهرة بتقييم القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المُدرَّ ة للنقد (أو مجموعة الوحدات المُدرَّ ة للنقد) التي تتعلق بها
الشهرة .وفي حال انخفاض القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المُدرَّة للنقد (أو مجموعة الوحدات المُدرَّ ة للنقد) عن القيمة الدفترية للوحدة
المُدرَّ ة للنقد (أو مجموعة الوحدات المُدرَّ ة للنقد) التي تم تخصيص الشهرة لها ،يُعْ َت َرفُ بخسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة .علمًا
بأن الخسائر الناشئة عن االنخفاض في قيمة الشهرة ال يمكن عكس قيدها في الفترات المستقبلية.
ويُراجع االنخفاض في قيمة الشهرة سنويًا ،ويتم تكرار ذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال تعرّ ض القيمة
جري المجموعة اختبار االنخفاض في القيمة السنوي للشهرة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية.
الدفترية لالنخفاض .و ُت ِ
وعند بيع الشركات التابعة ،يُعترف بالفرق بين سعر البيع وصافي األصول زائ ًدا فروق الترجمة المتراكمة والشهرة في قائمة الدخل
الموحدة.
أصول غير ملموسة أخرى
ُتعتبر التكاليف ذات المنافع المستقبلية الطويلة األجل كأصول غير ملموسة أخرى ،و ُتطفأ على مدى فترة االنتفاع المُقدّرة لها.
انخفاض قيمة األصول غير المتداولة
ُ
تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المتداولة فيما يتعلق باالنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التقلبات في الظروف إلى
عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية .وفي حال وجود هذا المؤشر وعندما تتجاوز القيم الدفترية لألصول القيم القابلة لالسترداد المتوقعة،
ُتخ َّفض األصول غير المتداولة إلى قيمتها القابلة لالسترداد ،والتي تمثل القيمة العادلة لألصول ناق ً
صا تكاليف بيعها أو قيمتها قيد
االستخدام ،أيُّهما أعلى .ويُحمَّل فائض القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد المتوقعة على قائمة الدخل الموحدة.
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
يتم االعتراف بااللتزامات بشأن المبالغ التي يتعين دفعها مستقبال لقاء البضائع المستلمة أو الخدمات التي تم الحصول عليها ،سواء
تسلمت المجموعة فواتير بها أم ال.
مخصص
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام (نظامي أو ضمني) نتيجة لحدث سابق ،وتكون تكاليف تسوية هذا
االلتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق.
زكاة
يُج ّنب مخصص زكاة مستقل لكل من الشركة وشركاتها التابعة وف ًقا لألنظمة الزكوية السعودية .وي َُح َّم ُل المخصص على قائمة الدخل
الموحدة .أما المبالغ اإلضافية ،إن وُ جدت ،والتي قد تصبح مستحقة عند استكمال ربط ما ،فتقيّد في الحسابات في السنة التي يُستكمل
الربط خاللها.
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شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2016
 03السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
مكافآت نهاية خدمة للموظفين
ً
يُج ّنـب مخصص للمبالغ المستحقة الدفع للموظفين وفقا لعقود التوظيف لتعويضهم عن فترات خدمتهم المتجمعة كما بتاريخ قائمة المركز
المالي الموحدة.
احتياطي نظامي
طب ًقا ألحكام نظام الشركات السعودي ،ح ُِّول  %10من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي .ويجوز للشركة أن تقرّ ر التوقف
عن إجراء هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي  %50من رأس المال .علمًا بأن االحتياطي غير قابل للتوزيع.
إيرادات

إيرادات تشغيلية

ُت ِّ
مث ُل اإليرادات التشغيلية قيمة فواتير الخدمات المقدّمة من قِبل المجموعة إلى المرضى ،ويُعترف بها عند تأدية الخدمات ،بالصافي بعد
حسم الخصومات والمرفوضات المتوقعة.

مبيعات

ُت َم ِّث ُل المبيعات قيمة فواتير األدوية والعقاقير الطبية المو ّردة من قِبل المجموعة ،ويُعترف بها ،بالصافي بعد حسم الخصومات ،عند
انتقال المخاطر والمنافع الهامّة المتعلقة بملكية هذه البضاعة إلى المشتري بحيث تكون قيمة اإليرادات قابلة للقياس بشكل موثوق ،وذلك
عادة عند تسليم البضاعة للعميل  /المريض.
يُعْ َت َرف بإيرادات العمولة من الودائع وإيرادات اإليجار على أساس االستحقاق.
عقد إيجار تشغيلي
يُعْ َت َرف بدفعات عقود اإليجار التشغيلي كمصروف في قائمة الدخل الموحدة وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
مصاريف
إن مصاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد بموظفي التسويق واإلعالنات والترويج وكذلك مخصص الديون
المشكوك في تحصيلها .باستثناء إطفاء األصول غير الملموسة وتكاليف التمويلُ ،ت َّ
أساس ثابتٍ،
وزع كافة المصاريف األخرى ،على
ٍ
فيما بين تكاليف مباشرة ومصاريف عمومية وإدارية وف ًقا لعوامل توزيع تح ِّد ُدها المجموعة حسبما تراه مناسبًا.
عمالت أجنبية
تسجل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالرياالت السعودية حسب أسعار التحويل السائدة وقت حدوث المعامالت .ويعاد تحويل
أرصدة األصول والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة .و ُتدرج
كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل الموحدة.
تكلفة اقتراض
ً
ارتباطا مباشرً ا بإنشاء أصل ما حتى الوصول إلى المرحلة التي ُتستكمل عندها جميع األعمال
ترسمل تكاليف االقتراض المرتبطة
الالزمة إلعداد األصل المؤهل لالستخدام المستهدف له بشكل جوهري ،ومن ثم ُتحمّل هذه التكاليف على قائمة الدخل الموحدة.
التقارير القطاعية
يمثل القطاع وحدة قابلة للتمييز في المجموعة حيث تزاول هذه الوحدة إما تقديم منتجات أو خدمات (قطاع األعمال) ،أو تقديم منتجات
أو خدمات في نطاق بيئة اقتصادية محددة (القطاع الجغرافي) على أن يكون لكل قطاع مخاطره ومنافعه المختلفة عن مخاطر ومنافع
القطاعات األخرى .ونظراً ألن المجموعة تجري كافة نشاطاتها داخل المملكة العربية السعودية ،فقد قُدم التقرير القطاعي حسب قطاع
األعمال فقط.
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شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2016
 04وديعة ألجل
إن الوديعة ألجل اإلسالمية محتفظ بها لدى بنك محلي وتبلغ تواريخ استحقاقها أكثر من ثالثة أشهر عند الشراء وتحقق إيرادات بنسبة
متوسطها من  %1.05إلى " :2015( %1.1بالمثل").
 05مدينون ومبالغ مدفوعة مقد ًما

مدينون ،بالصافي
محتجزات مستحقة القبض
مصاريف مدفوعة مقدمًا
ُدفعات مقدمة إلى مو ّردين
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة (إيضاح )8
أخرى

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

283,229,278
23,408,298
16,948,925
12,179,812
1,177,552
6,171,281
343,115,146

203،529،754
27،198،012
15،267،956
13،155،319
5،388،016
6،739،756
271،278،813

كما في  31ديسمبر  ،2016انخفضت قيمة حسابات مدينة تبلغ قيمتها االسمية  194،315،951لاير سعودي (66،790،159 :2015
لاير سعودي) .كانت الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص المرفوضات المتوقعة ومخصصات المبيعات
باألجل األخرى على النحو التالي:

في بداية السنة
مخصص م َُج َّنب خالل السنة
المشطوب

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

66,790,159
167,305,947
()39,780,155
194,315,951

63،208،868
121،432،421
()117،851،130
66،790،159

بنا ًء على الخبرة السابقة ،من المتوقع تحصيل الحسابات المدينة غير المنخفضة القيمة بالكامل .علما ً بأنه ليس من عادة الشركة الحصول
على ضمانات على الحسابات المدينة؛ ولذلك فإن معظمها غير مكفولة بضمانات.
 06مخزون

مواد صيدالنية ومواد تجميل
أدوات جراحة وأدوات مُستهلَكة
قِطع غيار ومستهلكات

11

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

58,399,682
60,347,597
5,594,920
124,342,199

52،342،255
50،294،321
4،893،037
107،529،613

شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2016
 07استثمار في شركة زميلة
لدى المجموعة حصة بنسبة  %50في شركة المجمعات الطبية المتطورة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مُسجَّ لة بالمملكة العربية
السعودية .وتزاول الشركة تشغيل عيادات طب العيون واألنف والحنجرة.
كانت الحركة في االستثمار خالل السنة على النحو التالي:

في بداية السنة
حصة في نتائج األعمال
توزيعات أرباح

12

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

8,743,603
3,038,893
-

8،530،030
3،323،055
()3،109،482

11,782,496

8،743،603

شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2016
 08المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
تمثل الجهات ذات العالقة الشركات الزميلة للمجموعة والمساهمين فيها وأعضاء مجلس إدارتها وجهاتها المنتسبة وموظفي اإلدارة الرئيسيين بها والمنشآت المسيطر عليها من قِبل هذه
الجهات أو التي تمارس هذه الجهات ً
نفوذا هامًا عليها .وفيما يلي تفاصيل المعامالت التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل السنة وأرصدتها في نهاية السنة:
الجهة ذات عالقة
أ) مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة ُأ ْظهِ َرت في إيضاح :5
شركة المجمعات الطبية المتطورة المحدودة

أخرى

العالقة

شركة زميلة
جهات منتسبة

ب) مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة ُأ ْظهِ َرت في إيضاح :13

شركة المواساة العالمية
شركة مستشفيات ومراكز المغربي الطبية المحدودة

جهة منتسبة
جهة منتسبة

طبيعة المعاملة

مبلغ المعاملة
2016
2015
لاير سعودي
لاير سعودي

إيرادات
خدمات أخرى (إيضاح )23
أخرى

8,663,710
433,976
670,811

مشتريات وخدمات
مصاريف

29,960,413
4,236,890

بلغت مكافأة أعضاء وموظفي اإلدارة الرئيسيين ما قيمته  18.6مليون لاير سعودي ( 12.3 :2015مليون لاير سعودي).
ُتعتمد أسعار المعامالت أعاله وشروط الدفع المتعلقة بها من قِبل إدارة المجموعة.
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9،005،650
423،109
703،889

30،807،056
3،842،537

2016
لاير سعودي
407,551
770,001
1,177,552

5,924,999
159,072
6,084,071

الرصيد

2015
لاير سعودي
4،562،106
825،910
5،388،016

4،007،829
359،969
4،367،798

شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2016
 09ممتلكات ومعدات
فيما يلي األعمار اإلنتاجية ال ُم َقد ََّرة لألصول ألغراض حساب االستهالك:
مبان
معدات وأدوات طبية
أجهزة تقنية معلومات وبرامج إلكترونية

 33سنة
 4إلى  13سنة
 10سنوات

 3إلى  10سنوات
 4سنوات

نظام للمباني وتركيبات وأثاث
سيارات
أجهزة تقنية
معلومات
وبرامج
إلكترونية
لاير سعودي

أعمال إنشائية
قيد التنفيذ
لاير سعودي

اإلجمالي
2016
لاير سعودي

اإلجمالي
2015
لاير سعودي

في بداية السنة
إضافات
تحويالت
استبعادات

283،568،596
-

545،730،930
2،019،102
76،975،291
()16،325

272،291،759
19،718،238
44،738،774
()3،258،677

432،673،564
51،840،949
19،736،934
()9،906،220

27،046،869
5،064،247
()2،862،534

15،339،425
5،437،216
2،235،759
-

135،005،210
162،512،146
()143،686،758
()1،116،274

1,711,656,353
246,591,898
()17,160,030

1،534،763،876
183،637،735
()6،745،258

في نهاية السنة

283،568،596

624،708،998

333،490،094

494،345،227

29،248،582

23،012،400

152،714،324

1,941,088,221

1،711،656،353

في بداية السنة
المُحمّل للسنة
استبعادات

-

144،071،121
17،689،400
-

118،084،440
18،304،034
()3،038،368

212،485،353
33،445،604
()9،487،132

18،355،289
4،262،803
()2،673،555

6،448،115
1،830،916
-

-

499,444,318
75,532,757
()15,199,055

452،267،579
53،671،427
()6،494،688

في نهاية السنة

-

161،760،521

133،350،106

236،443،825

19،944،537

8،279،031

-

559,778,020

499،444،318

462,948,477
401،659،809

200,139,988
154،207،319

257,901,402
220،188،211

9,304,045
8،691،580

14,733,369
8،891،310

أراض
لاير سعودي

مبان
لاير سعودي

نظام للمباني
وتركيبات وأثاث
لاير سعودي

معدات وأدوات
طبية
لاير سعودي

سيارات
لاير سعودي

التكلفة:

االستهالك المتراكم:

صافي القيم الدفترية:

في  31ديسمبر 2016
في  31ديسمبر 2015

283,568,596
283،568،596

152,714,324
135،005،210

1,381,310,201
1،212،212،035

ُت ِّ
مث ُل األعمال اإلنشائية قيد التنفيذ التكاليف المتكبدة على إنشاء مستشفيات جديدة في مدينة الخبر وتوسعة المستشفيات القائمة في مدن الدمام والمدينة المنورة والجبيل .وقد رُسملت خالل
السنة تكاليف اقتراض بقيمة  7.25مليون لاير سعودي ( 2.8 :2015مليون لاير سعودي).
ثمة أراض بمبلغ  56.1مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر  43.5 :2015( 2016مليون لاير سعودي) مرهونة كضمان مقابل قروض ألجل (إيضاح .)15
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شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2016
ُ 010د ْف َعة ُم َق َّد َمة إلى مقاولين
كانت الحركة في ال ُدفعة المقدمة إلى مقاولين على النحو التالي:

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

في بداية السنة
المدفوع خالل السنة
تحويل إلى أعمال إنشائية قيد التنفيذ

23,308,370
54,088,224
()6,537,555

15،222،744
23،308،370
()15،222،744

في نهاية السنة

70,859,039

23،308،370

 011شهرة
استحوذت المجموعة بتاريخ  24يوليو  2006على نسبة  %51من األسهم التي لها حق التصويت في شركة الشرقية للخدمات الطبية
المحدودة ،وهي شركة غير مدرجة في السوق المالية مُسجَّ لة بالمملكة العربية السعودية .وقد أجرت المجموعة اختبار االنخفاض في
القيمة السنوي في ديسمبر  ،2016وقارنت القيمة الدفترية بقيمتها القابلة لالسترداد المقدرة باستخدام طريقة مناسبةُ .تحدَّد أيضًا القيمة
القابلة لالسترداد لشركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة بنا ًء على حساب القيمة قيد االستخدام باستخدام توقعات التدفقات النقدية من
الموازنة المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا لفترة خمس سنوات .ونتيجة لذلك التحليل ،لم تحدد اإلدارة أي خسارة ناشئة عن انخفاض
في القيمة.
 012أصول غير ملموسة أخرى

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

3,250,737
1,004,728
4,255,465

7،165،908
1،025،585
()4،940،756
3،250،737

2,197,355
560,817
2,758,172

6،480،456
657،655
()4،940،756
2،197،355

التكلفة:
في بداية السنة
إضافات
المشطوب

اإلطفاء المتراكم:
في بداية السنة
المُحمّل للسنة
المشطوب

صافي القيمة الدفترية
1,497,293

 31ديسمبر

ُت ِّ
مث ُل األصول غير الملموسة األخرى تراخيص بعض المستشفيات و ُتطفأ على مدى فترة  3سنوات.
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1،053،382

شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2016
 013دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

دائنون
مصاريف مستحقة الدفع
محتجزات مستحقة الدفع
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة (إيضاح )8
ُد ْف َعات ُم َق َّد َمة من عمالء
أخرى

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

86,363,002
75,971,606
9,553,824
6,084,071
6,105,806

74،029،628
41،688،602
11،167،938
4،367،798
6،604،380
8،880،837

184,078,309

146،739،183

 014قروض قصيرة األجل
حُصِ َل على القروض القصيرة األجل من بنك محلي لتلبية متطلبات رأس المال العامل .وهذه القروض مكفولة بسند إذني صادر عن
الشركة وتحمل عمولة حسب أسعار االقتراض السائدة بالسوق.
 015قروض ألجل

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

ناقصا :الجزء المتداول

122,155,564
342,812,465
464,968,029
()142,256,059

123،717،688
323،394،598
447،112،286
()120،881،091

الجزء غير المتداول

322,711,970

326،231،195

وزارة المالية
بنوك تجارية

قروض وزارة المالية:
حصلت المجموعة على تسهيل قروض بقيمة  147.3مليون لاير سعودي من وزارة المالية ألغراض التوسعة وبناء مستشفيات جديدة.
والقروض مكفولة برهن عن أراضي المجموعة (إيضاح  ،)9ويُستحق سدادها على أقساط سنوية متساوية .وال تحمل هذه القروض
أي تكاليف تمويل.

قروض بنوك تجارية:
حصلت المجموعة أيضًا على تسهيالت قروض إسالمية بقيمة  990مليون لاير سعودي من عدة بنوك تجارية .وهذه القروض مكفولة
بسندات إذنية وبالتنازل عن المتحصل من التأمين وإيرادات العقود .وتخضع التسهيالت لعمولة على أساس أسعار العمولة للتعامل بين
البنوك السعودية ("سايبور") ً
زائدا نسبة تتراوح ما بين  %1.5إلى .%2
ويتعين على المجموعة االلتزام ببعض التعهدات بموجب اتفاقية تسهيالت القروض المذكورة أعاله.
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شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2016
 015قروض ألجل (تتمة)
وفيما يلي إجمالي المبالغ المجمعة لالتفاقية فيما يتعلق باستحقاقات أرصدة القروض ألجل للسنوات القادمة كما في  31ديسمبر :2016
لاير سعودي
142،256،059
108،987،413
36،197،216
24،880،588
24،814،964
127،831،789
464،968،029

2017
2018
2019
2020
2021
 2022إلى 2036

 016زكاة
ال ُمح ّمل للسنة

مخصص السنة

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

21,823,357

16،083،972

21,823,357

16،083،972

اُح ُتسب مخصص السنة بنا ًء على الوعاء الزكوي للشركة وشركاتها التابعة ،كل على حدة.
الحركة في المخصص
كانت الحركة في مخصص الزكاة على النحو التالي:

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

في بداية السنة
المُحمّل للسنة
المدفوع خالل السنة

22,411,354
21,823,357
()15,326,953

19،327،287
16،083،972
()12،999،905

في نهاية السنة

28,907,758

22،411،354

موقف الربوط
ا ُت ِفقَ مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") على اإلقرارات الزكوية الخاصة بالشركة حتى عام  .2012وقد قُ ِّدمت للهيئة الربوط
الزكوية عن األعوام من  2013حتى  .2015غير أن الهيئة لم تصدر الربوط عنها حتى اآلن.
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شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2016
 016زكاة (تتمة)
موقف الربوط (تتمة)

شركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة

ا ُت ِفقَ مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على اإلقرارات الزكوية عن جميع السنوات حتى عام  .2012وقد قُ ِّدمت للهيئة الربوط الزكوية
عن األعوام من  2013حتى  .2015غير أن الهيئة لم تصدر الربوط عنها حتى اآلن.

شركة العيادة الطبية المتخصصة المحدودة

ا ُت ِفقَ مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على اإلقرارات الزكوية عن جميع السنوات حتى عام  .2008وقد قُدمت إلى الهيئة اإلقرارات
الزكوية عن األعوام من  2009حتى  .2012غير أن الهيئة لم تصدر الربوط عنها حتى اآلن.
 017رأس المال
يتكون رأسمال الشركة المصرّح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  50مليون سهم ( 50 :2015مليون سهم) بقيمة  10لاير سعودي
للسهم الواحد.
 018توزيعات أرباح
اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  5ربيع اآلخر 1437هـ (الموافق  25يناير 2016م) توزيعات أرباح نقدية بقيمة
 2.0لاير سعودي للسهم بقيمة  100مليون لاير سعودي عن السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2015وقد اعتمد المساهمون ذلك الح ًقا
في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ  26جمادى اآلخرة 1437هـ (الموافق  4إبريل 2016م) ( 31ديسمبر  :2015اقترح مجلس
اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  7ربيع اآلخر 1436هـ (الموافق  27يناير 2015م) توزيعات أرباح نقدية بقيمة  2.0لاير سعودي
للسهم بقيمة  100مليون لاير سعودي عن السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2014وقد اعتمد المساهمون ذلك الحقا ً في اجتماع الجمعية
العامة المنعقد بتاريخ  12جمادى اآلخرة 1436هـ (الموافق  1إبريل 2015م)).
باإلضافة إلى ذلك ،اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  25ربيع اآلخر 1438هـ (الموافق  23يناير 2017م) توزيعات
أرباح نقدية بقيمة  2.5لاير سعودي للسهم بقيمة  125مليون لاير سعودي عن السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2016العتمادها في
اجتماع الجمعية العامة.
 019ربحية السهم
ُتحتسـب ربحية السهم من العمليات الرئيسية بقسمة الدخل من العمليات الرئيسية للسنة على المتوسط المرجَّ ح لعدد األسهم القائمة خالل
السنة.
و ُتحتسب ربحية السهم من صافي الدخل بقسمة صافي دخل السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.
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شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2016
 020حصص غير مسيطرة
ُت ِّ
مث ُل الحصص غير المسيطرة نسبة  %49في شركة الشرقية للخدمات الطبية المحدودة ونسبة  %5في شركة العيادة الطبية
المتخصصة المحدودة.
فيما يلي الحركة في الحصص غير المسيطرة:

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

في بداية السنة
حصة في نتائج
صافي الحركة

69,740,137
17,965,241
()9,800,000

60،323،901
14،316،236
()4،900،000

في نهاية السنة

77,905,378

69،740،137

 021مصاريف بيع وتوزيع

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
تكاليف موظفين
دعاية وإعالن

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

84,669,755
40,498,097
16,564,798

52،116،848
33،907،983
7،744،514

141,732,650

93،769،345

 022مصاريف عمومية وإدارية

تكاليف موظفين
استهالك
مكافأة إدارة (إيضاح )8
رواتب مديرين تنفيذيين (إيضاح )8
منافع خدمية
صيانة وإصالح
خدمات دعم ومساندة
إيجار
أخرى

19

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

80,996,194
15,106,551
11,839,007
5,358,750
4,829,328
4,693,595
3,482,594
2,274,542
17,356,992
145,937,553

69،100،137
10،353،175
7،933،480
2،985،000
3،887،993
2،325،814
3،694،624
2،568،805
14،626،227
117،475،255

شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2016
 023إيرادات أخرى

إيرادات إيجار
خصم مقابل سداد فوري من م َُو ِّردِين
ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات
خدمات مقدمة إلى شركة زميلة (إيضاح )8
أخرى

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

2,081,033
1,801,454
1,619,238
433,976
6,480,025
12,415,726

2،051،894
1،927،757
288،985
423،109
3،673،155
8،364،900

 024المعلومات القطاعية
قطاعات األعمال:
وفقـا إلجراءات إصدار التقارير الداخلية لدى المجموعة ،اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال فيما يتعلق بأنشطة المجموعة .و ُتسجّل
المعامالت بين قطاعات األعمال بالتكلفة .وفيما يلي إيرادات المجموعة وربحها اإلجمالي وممتلكاتها ومعداتها وإجمالي أصولها وإجمالي
مطلوباتها حسب قطاعات األعمال:

قسم التنويم
لاير سعودي

العيادات الخارجية
لاير سعودي

المواد الصيدالنية
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
إيرادات
إجمالي الربح

510,275,076
254,745,874

535,672,720
266,473,605

198,832,870
53,765,494

1,244,780,666
574,984,973

كما في  31ديسمبر 2016
ممتلكات ومعدات
إجمالي األصول
إجمالي المطلوبات

676,841,998
1,029,658,102
337,211,690

511,084,775
777,496,935
271,646,338

193,383,428
297,024,849
128,286,505

1,381,310,201
2,104,179,886
737,144,533

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
إيرادات
إجمالي الربح

353،157،105
171،398،476

456،961،569
221،778،112

189،964،088
53،628،867

1،000،082،762
446،805،455

كما في  31ديسمبر 2015
ممتلكات ومعدات
إجمالي األصول
إجمالي المطلوبات

569،739،656
879،604،824
306،872،298

448،518،453
692،454،861
246،832،066

193،953،926
299،439،940
113،408،377

القطاعات الجغرافية:
إن جميع أصول المجموعة التشغيلية وأسواق نشاطاتها الرئيسية تقع في المملكة العربية السعودية.
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1،212،212،035
1،871،499،625
667،112،741

شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2016
 025التزامات رأسمالية
اعتمد مجلس اإلدارة مصاريف رأسمالية مستقبلية بقيمة  368.8مليون لاير سعودي ( 302.2 :2015مليون لاير سعودي) تتعلق
ببعض مشاريع التوسعة.
 026التزامات محتملة
قدَّمت البنوك التي تتعامل معها المجموعة بالنيابة عنها ضمانات بقيمة  1.8مليون لاير سعودي ( 14 :2015مليون لاير سعودي)
تتعلق بصورة رئيسية بضمانات حسن أداء لصالح عمالء.
 027عقود إيجار تشغيلي
لدى المجموعة عقود إيجار تشغيلي الستئجار بعض العقارات تتراوح مدتها عموما  21سنة (" :2015بالمثل") .وقد بلغت اإليجارات
المحملة للسنة  4.2مليون لاير سعودي ( 4.5 :2015مليون لاير سعودي).
وفيما يلي التزامات اإليجار المستقبلية بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة بموجب عقود اإليجار التشغيلي:

لاير سعودي
5,125,740
17,118,165
22,243,905

خالل سنة واحدة
للخمس سنوات التالية

 028إدارة المخاطر
مخاطر أسعار العمولة
تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار العمولة في السوق .وتتعرض
المجموعة لمخاطر أسعار العمولة على ودائعها وقروضها القصيرة األجل وقروضها ألجل التي تحمل عمولة .وتدير المجموعة
تعرضها لمخاطر أسعار العمولة بالمراقبة المستمرة لحركة أسعار العمولة.
مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في عجز أحد طرفي األداة المالية في الوفـاء بالتزاماته والتسبب بخسارة مالية للطرف اآلخر .وتسعى المجموعة
إلى إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنوك بعدم التعامل إال مع بنوك تتمتع بسمعة حسنة ،كما تسعى إلى إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة
بالعمالء بوضع حد ائتماني لكل عميل وبمراقبة الحسابات المدينة غير المُسدَّدة والتأكد من متابعتها عن كثب .وتقدم الشركة خدمات
لعدد كبير من العمالء .ويمثل أكبر  5عمالء  %82من الحسابات التجارية المدينة غير المسددة كما في  31ديسمبر :2015( 2016
.)%68
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المجموعة للصعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة باألدوات المالية .وقد تنشأ مخاطر
السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بشكل سريع وبمبلغ يُقارب قيمته العادلة .وتعمل المجموعة على الحد من مخاطر السيولة
بضمان توفير التسهيالت البنكية .وتتطلب شروط المبيعات لدى المجموعة أن ُتسدد المبالغ المستحقة خالل  30إلى  90يومًا من تاريخ
البيع .و ُتسدد الحسابات التجارية الدائنة عادة خالل  60إلى  90يوما من تاريخ الشراء.
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شركة المواساة للخدمات الطبية (شركة مساهمة سعودية) وشركاتها التابعة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
في  31ديسمبر 2016
 028إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر العمالت
تتمثل مخاطر العمالت في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .وتتعرَّ ض
المجموعة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها العادي .ولم ُتجر المجموعة خالل السنة معامالت هامة
بعمالت غير اللاير السعودي والدوالر األمريكي .ونظرً ا لكون سعر صرف اللاير السعودي ثابت مقابل الدوالر األمريكي ،فال تش ّكل
األرصدة بالدوالر األمريكي مخاطر عمالت هامة.
 029القيم العادلة لألدوات المالية
تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي تتم على أساسه مبادلة أصل ما أو سداد التزام ما بين أطراف مدركة وراغبة وعلى أساس السعر الفوري
للمعاملة في تعامالت السوق المباشرة .وتتألف األصول المالية للمجموعة من األرصدة لدى البنوك والنقدية والحسابات المدينة والودائع
ألجل .وتتألف المطلوبات المالية من الحسابات الدائنة والقروض القصيرة األجل والقروض ألجل.
وال يوجد فرق جوهري بين القيم العادلة لألدوات المالية وقِيمها الدفترية كما بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
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