
نشرة إصدار تكميلية

اأن تقراأ ن�صرة الإ�صدار التكميلية هذه مع ن�صرة الإ�صدار الأولية التي �صدرت يف 1437/03/19هـ )املوافق 2015/12/30م( عن  يجب 
�صركة ال�صرق الأو�صط للرعاية ال�صحية بخ�صو�س طرح �صبعة وع�صرون مليون و�صتمائة واثنا ع�صر األف )27.612.000( �صهم عادي متثل 

30% من راأ�س مال �صركة ال�صرق الأو�صط للرعاية ال�صحية لالكتتاب العام )»نûسôة الإ�سدار الأولية«(.

:Ωسعار هاTاإ

املالية  ال�صوق  ال�صادرة عن هيئة  والإدراج  الت�صجيل  التكميلية هذه على معلومات قدمت بح�صب متطلبات قواعد  الإ�صدار  ن�صرة  حتتوي 
باململكة العربية ال�صعودية )و امل�صار اإليها بـ«الهيئة«( ويتحمل اأع�صاء جمل�س الإدارة الذين تظهر اأ�صماوؤهم على ال�صفحة )د( من ن�صرة 
الإ�صدار الأولية جمتمعني ومنفردين كامل امل�صوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�صرة الإ�صدار التكميلية هذه، ويوؤكدون بح�صب علمهم 
واعتقادهم، بعد اإجراء جميع الدرا�صات املمكنة واإلى احلد املعقول، اأنه ل توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�صمينها يف الن�صرة 
اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها م�صللة. ول تتحمل الهيئة و�صركة ال�صوق املالية ال�صعودية )تداول(، اأي م�صوؤولية عن حمتويات ن�صرة الإ�صدار 
التكميلية هذه، ول تعطيان اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخليان نف�صيهما �صراحة من اأي م�صوؤولية مهما كانت عن اأي خ�صارة تنتج 

عما ورد يف ن�صرة الإ�صدار التكميلية هذه اأو عن العتماد على اأي جزء منها.

�صدرت ن�صرة الإ�صدار التكميلية هذه بتاريخ 1437/05/05هـ )املوافق 2016/02/14م(

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

الجهات المستلمة

شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية 
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الشركة. 1

�صركة ال�صرق الأو�صط للرعاية ال�صحية هي �صركة م�صاهمة مقفلة تاأ�ص�صت مبوجب القرار الوزاري ال�صادر عن معايل وزير التجارة وال�صناعة برقم 2554 وتاريخ 1425/03/16هـ 
)املوافق 2004/05/05م( القا�صي باإعالن تاأ�صي�س ال�صركة، وقيدت ال�صركة ب�صجل جتاري رقم 4030149460 وتاريخ 1425/04/06هـ )املوافق 2004/05/25م( وعنوانها، 

�صارع البرتجي بحي الزهراء يف مدينة جدة. 

فترة االكتتاب المعدلة. 2

تبداأ فرتة الكتتاب املعدلة من يوم اخلمي�س 1437/05/23هـ )املوافق 2016/03/03م( وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء 1437/05/29هـ )املوافق 2016/03/09م(.

)ف�صاًل راجع اجلدول الزمني املعدل الوارد يف الق�صم رقم 6 من هذه الن�صرة التكميلية(.

إقرارات أعضاء مجلس االدارة. 3

يقر ويتحمل اأع�صاء جمل�س الإدارة الذين تظهر اأ�صماوؤهم على ال�صفحة )د( من ن�صرة الإ�صدار الأولية بالتايل: 

عدم وجود اأي م�صتجدات اأو معلومات جوهرية من �صاأنها اأن توؤثر على قرار املكتتبني وامل�صتثمرين يف اأ�صهم ال�صركة غري التي اأف�صح عنها يف الق�صم رقم 6 من ن�صرة  �
الإ�صدار التكميلية هذه )»ن�صرة الإ�صدار التكميلية«(. 

اإن ن�صرة الإ�صدار التكميلية قدمت اإلى الهيئة و�صدرت بتاريخ 1437/05/05هـ )املوافق 2016/02/14م( وهي مكّملة لن�صرة الإ�صدار الأولية التي �صدرت عن  �
ال�صركة يف 1437/03/19هـ )املوافق 2015/12/30م( والتي مت ن�صرها على موقع الهيئة بتاريخ 1437/04/01هـ )املوافق 2016/01/11م(.

مالحظات. 4
يجب قراءة ن�صرة الإ�صدار التكميلية هذه الى جانب ن�صرة الإ�صدار الأولية ويتعني على كل من يقراأها احل�صول على ا�صت�صارة متخ�ص�صة من قبل �صخ�س مرخ�س  �

له من قبل الهيئة بتقدمي امل�صورة، للتاأكد من اأن ا�صتثماره يف اأ�صهم الكتتاب واملخاطر املرتبطة بال�صتثمار بها ل يتعار�س مع اأهدافه ال�صتثمارية وو�صعه املايل.
يكون للم�صطلحات والتعريفات امل�صتخدمة يف ن�صرة الإ�صدار التكميلية هذه ذات املعاين املحددة لها يف ن�صرة الإ�صدار الأولية )يرجى الطالع على ال�صفحات )1(  �

اإلى )4( من ن�صرة الإ�صدار الأولية(
مينع منعًا باتًا توزيع ن�صرة الإ�صدار التكميلية هذه وبيع الأ�صهم املطروحة لالكتتاب لأي �صخ�س غري امل�صتثمرين املذكور و�صفهم يف ن�صرة الإ�صدار الأولية اأو يف اأي  �

بلد اآخر �صوى اململكة العربية ال�صعودية. وتلفت ال�صركة وامل�صاهمون الكبار وامل�صت�صار املايل عناية م�صتلمي ن�صرة الإ�صدار التكميلية هذه اإلى �صرورة مراعاة هذه 
القيود والتقيد بها.

سبب إصدار نشرة اإلصدار التكميلية . 5

تن�س قواعد الت�صجيل والإدراج على ال�صركة امل�صدرة اأن تقدم اإلى الهيئة ن�صرة اإ�صدار تكميلية اإذا علمت ال�صركة امل�صدرة يف اأي وقت من تاريخ ن�صر ن�صرة الإ�صدار وقبل 
الإدراج باأي من الآتي:

وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف ن�صرة الإ�صدار، اأو اأي م�صتند مطلوب مبوجب قواعد الت�صجيل والإدراج. �
ظهور اأي م�صائل مهمة كان يجب ت�صمينها يف ن�صرة الإ�صدار. �

وحيث طراأت بع�س التطورات التي تعترب تغيريًا مهمًا اأو حتديثًا يف اأمور جوهرية وردت يف ن�صرة الإ�صدار الأولية والتي يتوجب الإف�صاح عنها مبوجب ن�صرة اإ�صدار تكميلية، لذا 
فقد اأ�صدرت ال�صركة الن�صرة التكميلية والتي تت�صمن املعلومات املتعلقة بالتطورات املذكورة. 

التعديالت التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار األولية. 6

تت�صمن ن�صرة ال�صدار التكميلية هذه بع�س التعديالت والإ�صافات على املعلومات الواردة يف ن�صرة ال�صدار على الوجه التايل:

طلبت ال�صركة من الهيئة تاأجيل موعد طرح اأ�صهمها لالإكتتاب. وحيث وافق جمل�س اإدارة الهيئة على طلب ال�صركة تاأجيل موعد الطرح على اأن يتم النتهاء منه قبل  �
تاريخ 1437/06/22هـ املوافق 2016/03/31م، فقد مت حتديث اجلدول رقم 4 )اجلدول الزمني لالكتتاب( الوارد يف ال�صفحة )ن( من الق�صم )التواريخ املهمة 

واجراءات الكتتاب( من ن�صرة الإ�صدار الأولية على النحو التايل:
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الجدول الزمني المعدل لالكتتاب 

اجلدول الزمني املعدل لالكتتاب 

التواريخاحلدث

يبداأ الكتتاب اعتبارًا من يوم اخلمي�س 1437/05/23هـ )املوافق 2016/03/03م( وي�صتمر فرتة الكتتاب 
ملدة )7( �صبعة اأيام تنتهي بانتهاء يوم الأربعاء 1437/05/29هـ )املوافق 2016/03/09م(

يوم الثالثاء 1437/05/14هـ )املوافق 2016/02/23م(اآخر موعد لتقدمي طلبات الكتتاب للموؤ�ص�صات املكتتبة

يوم الأثنني 1437/05/27هـ )املوافق 2016/03/07م(اآخر موعد ل�صداد قيمة الكتتاب للموؤ�ص�صات املكتتبة

يوم الأربعاء 1437/05/29هـ )املوافق 2016/03/09م(اآخر موعد لتقدمي طلبات الكتتاب و�صداد قيمة الكتتاب للمكتتبني الأفراد

يوم الأربعاء 1437/06/07هـ )املوافق 2016/03/16م(الإعالن عن التخ�صي�س النهائي لأ�صهم الكتتاب

يوم الأربعاء 1437/06/07هـ )املوافق 2016/03/16م(اإعادة مبالغ الكتتاب الفائ�صة للمكتتبني )يف حال جتاوز حد الكتتاب(

يتوقع اأن يبداأ تداول اأ�صهم ال�صركة يف ال�صوق املالية بعد ا�صتيفاء جميع املتطلبات والنتهاء التاريخ املتوقع لبدء تداول الأ�صهم يف ال�صوق املالية
من جميع الإجراءات النظامية ذات العالقة. و�صيتم العالن عن بدء تداول الأ�صهم يف 

.)www.tadawul.com.sa( ال�صحف املحلية وموقع تداول الإلكرتوين

بتاريخ 1436/11/29هـ )املوافق 2015/09/13م(، وافقت اجلمعية العامة غري العادية ل�صركة حائل الوطنية على زيادة راأ�س مالها من )80.350.000( ثمانني  �
مليون وثالثمائة وخم�صني األف ريـال �صعودي الى )101.600.000( مائة وواحد مليون و�صتمائة األف ريـال �صعودي مق�صم اإلى )10.160.000( ع�صرة ماليني 
ومائة و�صتون األف �صهمًا بقيمة ا�صمية قدرها )10( ع�صرة ريـالت �صعودية لل�صهم الواحد، وبتاريخ 1437/03/05هـ )املوافق 2015/12/16م( مت اإ�صدار ال�صجل 
التجاري املعّدل ل�صركة حائل الوطنية ليعك�س هذه الزيادة يف راأ�س املال. وقد مت تغطية هذه الزيادة من خالل حتويل مبلغ )21.250.000( واحد وع�صرين مليون 
ومائتان وخم�صون األف ريال �صعودي من ح�صاب م�صتحقات اأطراف ذات عالقة الى ح�صاب راأ�س املال. وقد نتج عن هذه الزيادة اإنخفا�س ن�صبة ملكية ال�صركة يف 
راأ�س مال �صركة حائل الوطنية من 32.33% اإلى 30.89%، وذلك ب�صبب كون م�صتحقات ال�صركة يف ذمة �صركة حائل الوطنية التي متت ر�صملتها اأقل من م�صتحقات 

م�صاهمني اآخرين، مما اأدى الى اإ�صدار عدد اأقل من الأ�صهم اجلديدة لل�صركة مقارنًة بالأ�صهم اجلديدة امل�صدرة للم�صاهمني الآخرين.

وبهدف اإبقاء ن�صبة ملكية ال�صركة يف راأ�س مال �صركة حائل الوطنية على 32.33% قامت ال�صركة بتاريخ 1437/03/06هـ )املوافق 2015/12/17م(، ب�صراء )146.758( مائة 
و�صتة واأربعون األف و�صبعمائة وثمانية وخم�صون �صهمًا ا�صافيًا يف �صركة حائل الوطنية من ال�صيد علي حممد اجلميعة وهي ت�صكل جزء من م�صاهمته يف �صركة حائل الوطنية وذلك 

مقابل مبلغ )1.467.580( مليون واأربعمائة و�صبعة و�صتني األف وخم�صمائة وثمانني ريال. 

وعلى �صوء الزيادة الثانية التي طراأت على راأ�س مال �صركة حائل الوطنية وعملية �صراء الأ�صهم املو�صحة اأعاله، فقد مت تعديل الفقرة 4-8-1 )�صركة حائل الوطنية( واجلدول 
رقم 73 )هيكل ملكية �صركة حائل الوطنية( من ن�صرة الإ�صدار الأولية، بحيث ي�صبح هيكل ملكية �صركة حائل الوطنية املعدل بعد زيادة راأ�س املال الثانية وعملية �صراء الأ�صهم 

امل�صار اإليهما اأعاله على ال�صكل التايل: 

هيكل ملكية شركة حائل الوطنية المعدل 

ن�سبة امللكيةعدد الأ�سهما�سم امل�ساهم

32.33%3.284.728ال�صركة

20.92%2.125.272علي حممد اجلميعة 

15.11%1.535.000الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل

4.92%500.000موؤ�ص�صة الأمري �صلطان بن عبد العزيز اآل �صعود )اخلريية( 

2.95%300.000نا�صر اإبراهيم الر�صيد 

2.21%225.000�صليمان حممد �صالح القري�صي 

1.18%120.000�صعد �صالح عبداهلل الباحوث 

0.98%100.000عليان را�صد احلربي 

0.98%100.000خالد بن حممد بن علي املطلق 

1.97%200.000فهد عبداهلل حممد الطخيم 

16.45%1.670.000م�صاهمون اآخرون

100%10.160.000املجموع

امل�صدر: ال�صركة

ي�صاف الى الق�صم 19 )تقرير مراجعي احل�صابات( من ن�صرة الإ�صدار الأولية، القوائم املالية املدققة املوحدة وتقرير مراجع احل�صابات لل�صنة املالية املنتهية يف  �
31 دي�صمرب 2015م على ال�صكل التايل:
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شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية
شركة مساهمة سعودية مقفلة

جـدة - المملكة العربية السعودية
القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2015 

اإي�ساح
20152014

ريال �سـعوديريال �سـعودي

55.800.376136.226.389نقــد وودائع

874.434.035600.413.857ذمم مدينة 

77.004.44075.877.833مواد طبية

36.571.21222.899.377م�صاريف مدفوعة مقدمًا واأر�صدة مدينة اخرى

418.454.16010.847.463اأطراف ذات عالقة مدينة 

1.062.264.223846.264.919جمموع ال�صول املتداولة

ال�صول غري املتداولة

5838.932.340808.317.868ممتلكات واآلت ومعدات – بال�صايف 

155.879.487123.791.287م�صاريع حتت التنفيذ

994.811.827932.109.155جمموع الأ�صول غري املتداولة

2.057.076.0501.778.374.074جمموع الأ�صول 

اخل�صوم وحقوق امل�صاهمني

اخل�صوم

اخل�صوم املتداولة

188.161.768160.443.690ذمم دائنة

96.138.77993.868.773م�صاريف م�صتحقة واأر�صدة دائنة اأخرى 

9.001.8388.767.985اجلزء امل�صتحق من ذمم دائنة طويلة الأجل 

695.950.00094.297.296قرو�س ق�صرية الأجل واجلزء امل�صتحق من قرو�س طويلة الأجل 

389.252.385357.377.744جمموع اخل�صوم املتداولة

اخل�صوم غري املتداولة

153.855.339136.200.312خم�ص�س مكافاأة ترك اخلدمة 

673.293.18269.148.182قرو�س طويلة الأجل

26.987.97328.739.510ذمم دائنة طويل الأجل

254.136.494234.088.004جمموع اخل�صوم غري املتداولة

643.388.879591.465.748جمموع اخل�صوم

حقوق امل�صاهمني

7920.400.000767.000.000راأ�س املال

888.633.32449.608.394اإحتياطي نظامي 

343.615.858323.144.448اأرباح مبقاة 

1.352.649.1821.139.752.842جمموع حقوق امل�صاهمني

961.037.98947.155.484حقوق الأقلية

1.413.687.1711.186.908.326جمموع حقوق امل�صاهمني والقلية

2.057.076.0501.778.374.074جمموع اخل�صوم وحقوق امل�صاهمني

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم «
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 

2014 2015 اإي�ساح

ريال �سـعوديريال �سـعودي

1.534.527.9761.398.751.612ايرادات الت�صغيل

)648.987.912 ()724.393.232(تكلفة الإيرادات

810.134.744749.763.700جممل الربح

)189.950.643 ()162.353.036(م�صاريف بيعية وت�صويقية

)239.948.190 ()261.597.992(10امل�صاريف العمومية والدارية

)429.898.833 ()423.951.028(اجمايل م�صاريف الت�صغيل 

386.183.716319.864.867�صايف ربح الت�صغيل 

16.236.06823.163.265اإيرادات اخرى

)6.688.208 ()7.981.707(اإ�صتهالك 

394.438.077336.339.924�صايف دخل ال�صنة قبل الأعباء املالية

)4.129.177 ()4.470.416(اعباء مالية

389.967.661332.210.747�صايف دخل ال�صنة قبل الزكاة و ال�صريبة

)584.886 ()2.116(11زكاة ال�صركات التابعة 

389.965.545331.625.861�صايف دخل ال�صنة قبل حقوق الأقلية 

283.757343.344ح�صة حقوق القلية

390.249.302331.969.205�صايف دخل ال�صنة 

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم «
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 

املجمــوعارباح مبقـاةاإحتياطي نظاميراأ�س املال

ريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديالبيـــــان

767.000.00016.411.473122.684.296906.095.769ر�صيد 2013/12/31

331.969.205331.969.205-�صايف دخل ال�صنة

-)33.196.921(33.196.921-الربح املحول لالإحتياطي النظامي

798.648798.648--تعديالت �صنوات �صابقة

)92.040.000()92.040.000(--ارباح موزعة

)7.070.780()7.070.780(--الزكاة وال�صريبة امل�صتحقة

767.000.00049.608.394323.144.4481.139.752.842ر�صيد 2014/12/31

-)153.400.000(-153.400.000املحول لزيادة را�س املال

390.249.302390.249.302--�صايف دخل ال�صنة

-)39.024.930(39.024.930-الربح املحول لالإحتياطي النظامي

)165.672.000()165.672.000(--ارباح موزعة

)920.343()920.343(--تعديالت �صنوات �صابقة

)10.760.619()10.760.619(--الزكاة وال�صريبة امل�صتحقة

920.400.00088.633.324343.615.8581.352.649.182ر�صيد 2015/12/31

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم «
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 

 2015 2014

ريال �سـعوديريال �سـعودي

التدفقات النقدية من الن�صطة الت�صغيلية 

390.249.302331.969.205�صايف دخل ال�صنة

تعديالت لت�صوية �صايف الدخل مع النقد املورد من )امل�صتخدم يف(:

52.295.12244.545.560ا�صتهالك 

17.655.02719.480.781مكافاأة ترك اخلدمة 

460.199.451395.995.546�صايف الدخل املعدل

التغري يف ال�صول واخل�صوم املتداولة : 

)57.191.553 ()274.020.178(ذمم مدينة 

22.879.995)1.126.607(مواد طبية

8.222.803)13.671.835(م�صاريف مدفوعة مقدمًا واأر�صدة مدينة اخرى

6.233.902)7.606.697(اطراف ذات عالقة مدينة 

)14.183.274 (27.951.931ذمم دائنة 

)12.675.788 (2.270.006م�صاريف م�صتحقة واأر�صدة دائنة اخرى

193.996.071349.281.631�صايف النقد املورد من الن�صطة الت�صغيلية

التدفقات النقدية من الن�صطة ال�صتثمارية 

)109.733.108()82.909.594(ممتلكات واآلت ومعدات – �صايف 

)13.512.912 ()32.088.200(م�صاريع حتت التنفيذ 

)123.246.020()114.997.794(�صايف النقد ) امل�صتخدم يف ( الن�صطة ال�صتثمارية 

التدفقات النقدية من الن�صطة التمويلية

5.797.7042.542.500قرو�س 

)36.881.302 ()1.751.537(ذمم دائنة طويلة الأجل 

798.648)920.343(تعديالت �صنوات �صابقة

)92.040.000 ()165.672.000(ارباح موزعة

)1.149.093 (13.882.505حقوق الأقلية

)7.070.780 ()10.760.619(الزكاة وال�صريبة امل�صتحقة

)133.800.027()159.424.290(�صايف النقد)امل�صتخدم يف( الن�صطة التمويلية

92.235.584)80.426.013(�صايف التغري يف النقد

136.226.38943.990.805ر�صيد النقد يف اول ال�صنة

55.800.376136.226.389ر�صيد النقد يف اخر ال�صنة

معامالت غري نقدية

-153.400.000املحول لزيادة راأ�س املال من الرباح املبقاه

» اإن الإي�صاحات املرفقة تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم «
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

الكيان القانوني ونشاط الشركة - 1

تعمل �صركة ال�صرق الأو�صط للرعاية ال�صحية ك�صركة م�صاهمة مقفلة حتت �صجل جتاري رقم 4030149460 �صادر من مدينة جدة بتاريخ 6 ربيع الثاين 1425 املوافق 25 مايو 2004.

والأ�شعة  التحليل  الطبيعي وخمتربات  والعالج  ال�شحي  الت�أهيل  ومراكز  واملع�هد  واملراكز  وامل�شتو�شف�ت  امل�شت�شفي�ت  و�شي�نة  وت�شغيل  واإدارة  ان�ش�ء  ال�شركة يف  ن�ش�ط  يتمثل 
وال�صيدليات و�صراء الأرا�صي لإقامة مباين عليها وا�صتثمارها ل�صالح ال�صركة يف امل�صاريع الطبية .

تت�صمن القوائم املالية املوحدة ح�صابات املركز الرئي�صي لل�صركة وح�صابات الفروع وال�صركات التالية:

امل�صت�صفى ال�صعودي الأملاين - جدة والذي يعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 4030124187 بتاريخ 5 �صفر 1419هـ املوافق 30 مايو 1998 م . �
امل�صت�صفى ال�صعودي الأملاين – الريا�س والذي يعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 1010162269 بتاريخ 24 رجب 1421هـ املوافق 22 اكتوبر 2000م. �
امل�صت�صفى ال�صعودي الأملاين – ع�صري والذي يعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 5855019364بتاريخ 28 ذو احلجة 1420 هـ املوافق 3 ابريل 2000م. �
امل�صت�صفى ال�صعودي الأملاين – املدينة املنورة والذي يعمل مبوجب �صجل جتاري رقم 4650032396 بتاريخ 18 �صفر 1423هـ املوافق 1 مايو 2002م. �
�صركة اولد عبد اجلليل ابراهيم برتجي للتنمية املحدودة التي تعمل كفرع لل�صركة مبوجب �صجل جتاري رقم 4030181710 ال�صادر من جدة بتاريخ  �

4 �صعبان 1429هـ املوافق 5 اغ�صط�س 2008م.
بتاريخ  � حائل  من  ال�صادر   3350019735 رقم  جتاري  �صجل  مبوجب  تعمل   - مقفلة  م�صاهمة  �صركة   – ال�صحية  للخدمات  الوطنية  حائل  �صركة 

1428/7/2هـ املوافق 2007/7/16م.

أسس اإلعداد- 2

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمعايري املحا�صبية ال�صادرة عن الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني.

اسس التوحيد

ت�صتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية لل�صركة وجلميع ال�صركات التي ت�صيطر عليها ال�صركة. تتحقق ال�صيطرة عندما متتلك ال�صركة القدرة على التحكم يف ال�صيا�صات 
املالية والت�صغيلية للمن�صاأة امل�صتثمر فيها من اجل احل�صول على منافع ان�صطتها.

الوطنية  �صركة حائل  م�صاهمي  بني  الإتفاق  وبح�صب  ال�صحية  للخدمات  الوطنية  �صركة حائل  مال  راأ�س  % من  ن�صبة 32.33  ال�صحية  للرعاية  الأو�صط  ال�صرق  �صركة  متتلك 
للخدمات ال�صحية و�صركة ال�صرق الأو�صط للرعاية ال�صحية باإدارة امل�صت�صفى، مت ت�صمني ح�صابات �صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية يف القوائم املالية املوحدة .

لقد مت ا�صتبعاد جميع املعامالت والر�صدة اجلوهرية املتبادلة بني �صركات املجموعة عند اعداد القوائم املالية املوحدة.

أسس القياس

يتم اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية واأ�صا�س ال�صتحقاق املحا�صبي ومفهوم ال�صتمرارية . 

عملة العرض والنشاط 

مت عر�ض القوائم امل�لية املوحدة ب�لري�ل ال�شعودي والذي ميثل عملة الن�ش�ط .

الدفاتر التجارية

مت�صك ال�صركة ح�صابات منتظمة على احلا�صب الآيل.

استخدام التقديرات

امل�صجلة  واخل�صوم  الأ�صول  مبالغ  على  توؤثر  قد  التي  والفرتا�صات  التقديرات  ا�صتخدام  يتطلب  عليها،  املتعارف  املحا�صبية  للمعايري  وفقا  املوحدة،  املالية  القوائم  اإعداد  اإن 
املوحدة  املالية  القوائم  اأعدت  التي  لل�صنة  امل�صرح عنها  وامل�صروفات  الإيرادات  اإلى مبالغ  اإ�صافة  املالية،  القوائم  بتاريخ  املحتملة  بالأ�صول واخل�صوم  املتعلقة  والف�صاحات 

ب�صاأنها. وبالرغم من اأن هذه التقديرات مبنية على اأف�صل املعلومات والأحداث احلالية املتوفرين لدى الإدارة اإل اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمه( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

ملخص ألهم السياسات المحاسبية- 3

النقد والودائع

يتكون النقد من نقد يف ال�صندوق ونقد لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل لفرتة ا�صتحقاق ملدة ثالثة اأ�صهر اأو اأقل يف قائمة املركز املايل والتدفقات النقدية .

الذمم المدينـة

تظهر الذمم املدينة ب�صايف قيمتها احلالية بعد خ�صم خم�ص�س كاف للديون امل�صكوك يف حت�صيلها.

الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة

تقوم ال�شركة مبراجعة الأ�شول غري املتداولة ب�شكل دوري ملعرفة م� اإذا ك�نت هن�ك موؤ�شرات على وجود هبوط يف قيمته� الدفرتية ويتم يف ح�لة وجود هذه املوؤ�شرات تقدير 
القيمة املمكن اإ�صرتدادها لالأ�صل وت�صتخدم لهذا الغر�س وحدة توليد النقد التي يتبع لها الأ�صل يف حالة تعذر تقدير القيمة القابلة لالإ�صرتداد مبفرده وتعترب الزيادة يف القيمة 
الدفرتية لالأ�شل عن القيمة املمكن اإ�شرتداده� هبوط يف قيمة الأ�شل ت�شجل كخ�ش�رة يف ق�ئمة الدخل للفرتة امل�لية التي حتدث فيه� . واإذا ثبت م�شتقباًل زوال الأ�شب�ب التي ادت 
الى الهبوط يف قيمة الأ�شل فيتم عك�ض خ�ش�رة هبوط القيمة وتثبت كدخل يف ق�ئمة الدخل يف الفرتة امل�لية التي حتدث فيه� ، على اّل تزيد القيمة الدفرتية التي يتم زي�دته� عن 

القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�س حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�صارة الإنخفا�س يف قيمة ذلك الأ�صل . 

الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة 

تدرج اخل�صوم املتعلقة باملبالغ املطلوب �صدادها يف امل�صتقبل مقابل اخلدمات التي يتم احل�صول عليها �صواء مت تقدمي فاتورة بها من قبل املورد اأم ل .

تحقق اإليـرادات

يتحقق الإيراد عند تقدمي اخلدمة وقبولها من قبل العمالء وتظهر بال�صايف بعد اخل�صم املمنوح ان وجد.

المصاريـف

تت�صمن امل�صاريف العمومية والإدارية امل�صاريف املبا�صرة وغري املبا�صرة والتي ل تتعلق ب�صكل مبا�صر بالتكاليف املبا�صرة لالإيرادات وفقًا للمعايري املحا�صبية املتعارف عليها . 
ويتم توزيع امل�صاريف ، اإذا دعت احلاجة لذلك بني امل�صاريف العمومية والإدارية والتكلفة املبا�صرة لالإيرادات على ا�صا�س ثابت . 

المواد الطبية 

يتم ت�صعري املواد الطبية بالتكلفة اأو �صايف القيمة املحققة اأيهما اأقل وذلك باتباع طريقة متو�صط الأ�صعار ، ويتم اأخذ خم�ص�س للمخزون املتقادم وبطيئ احلركة . 

الممتلكات واآلالت والمعدات

تظهر املمتلكات والآلت واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل ال�صتهالكات املرتاكمة . وتعترب م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف ايرادية اأما م�صاريف التح�صينات فتعترب م�صاريف 
راأ�صمالية . ويجري احت�صاب الإ�صتهالك على ا�صا�س احلياة العملية املقدرة للممتلكات والآلت واملعدات وذلك باإ�صتخدام طريقة الق�صط الثابت . ويتم اطفاء التح�صينات على 
املاأجور على ا�صا�س احلياة العملية املقدرة لهذه التح�صينات اأو املتبقي من مدة عقد الإيجار اأيهما ينتهي اأوًل . ان معدات الإ�صتهالك للبنود الرئي�صية لهذه الأ�صول ترتاوح بني 

3% -12.5% �صنويًا .

العمالت االجنبيـة

يتم حتويل كافة املعامالت املالية التي متت بالعمالت الجنبية الى الريال ال�صعودي وفقًا ل�صعر التحويل ال�صائد بتاريخ املعاملة، كما يتم حتويل كافة ال�صول واخل�صوم بالعمالت 
الجنبية بتاريخ قائمة املركز املايل الى الريال ال�صعودي وفقًا ل�صعار التحويل ال�صائدة يف ذلك التاريخ. ان كافة الرباح واخل�صائر الناجتة عن حتويل العمالت الجنبية م�صمولة 

يف قائمة الدخل.

مكافأة ترك الخدمة 

يتم الإ�صتدراك لتعوي�صات ال�صرف من اخلدمة يف القوائم املالية املوحدة وفقًا ملتطلبات نظام العمل والعمال ال�صعودي على ا�صا�س الفرتة التي اأم�صاها املوظف يف خدمة ال�صركة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمه( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

الزكـاة والضريبة

ال�صعودية، يتم الإ�صتدراك للزكاة وال�صريبة وفقًا ملبداأ الإ�صتحقاق، يتم احت�صاب  لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية  التابعة لها  ال�صركة وال�صركات  تخ�صع 
خم�ص�س الزكاة وال�صريبة على ا�صا�س الوعاء الزكوي وال�صريبي لكل �صركة من ال�صركات كل على حدة ويجري ت�صجيل اأية فروقات بني املخ�ص�س والربط النهائي حني يتم 

اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال املخ�ص�س.

عقود اإليجـار

يتم ت�صنيف عقود الإيجار كعقود اإيجار متويلي اإذا ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقة بالأ�صل مو�صوع العقد امل�صتاأجر، ويتم ت�صنيف عقود 
اأو القيمة  اإيجار ت�صغيلي. ان الأ�صول اململوكة مبوجب عقود الإيجار التمويلي يتم اثباتها كاأ�صل لل�صركة بالقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار  الإيجار الأخرى كعقود 

ال�صوقية العادلة لالأ�صل يف تاريخ ن�صوء الإيجار، اأيهما اأقل . 

ان تكاليف التمويل والتي متثل الفرق بني جمموع التزامات عقود الإيجار والقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار اأو القيمة ال�صوقية العادلة لالأ�صل يف تاريخ ن�صوء الإيجار، 
اأيهما اأقل، ويتم حتميلها على قائمة الدخل خالل فرتة الإيجار للو�صول الى معدل حتميلي ثابت للمبالغ املتبقية لالإلتزامات لكل فرتة حما�صبية . 

اطراف ذات عالقة :- 4

قامت ال�صركة خالل ال�صنة باإجراء معامالت مع اجلهات ذات العالقة التالية :

العالقـــةاالإ�ســــــــــــــم

�صركة قاب�صة�صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة
زميلة�صركة كلية بيت البرتجي الطبية للعلوم الطبية والتكنولوجيا

زميلة�صركة ان�صاء امل�صت�صفيات الدولية املحدودة
زميلة�صركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب

زميلة�صركة بيت البرتجي للياقة 
زميلةال�صركة ال�صعودية اليمنية للرعاية ال�صحية املحدودة

زميلة�صركة بيت البرتجي لل�صناعات الدوائية 
زميلة�صركة عبد اجلليل خالد برتجي ل�صيانة الأجهزة الطبية 

زميلة�صركة �صباب اخلليج لالإ�صتثمار والتطوير العقاري ) جان برو (
زميلةال�صركة الإماراتية لتنمية الرعاية ال�صحية 

ان الأر�صدة املطلوبة من جهات ذات عالقة ن�صاأت عن اخلدمات املقدمة من ال�صركة من خالل الأن�صطة الإعتيادية ومبوافقة الإدارة تف�صيلها كما يف 31 دي�صمرب كما يلي:  اأ( 

20152014

ريال �سـعوديريال �سـعودي

4.573.9923.096.960�صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة 

762.361776.829�صركة بيت البرتجي للتعليم والتدريب

2.277.4514.878.626�صركة كلية بيت البرتجي الطبية للعلوم الطبية والتكنولوجيا 

-424.431�صركة بيت البرتجي للياقة 

18.800.7206.721.533ال�صركة الماراتية لتنمية الرعاية ال�صحية

26.838.95515.473.948املجمــوع

ان الأر�صدة امل�صتحقة الى جهات ذات عالقة ن�صاأت عن اخلدمات املقدمة لل�صركة من خالل الأن�صطة الإعتيادية ومبوافقة الإدارة تف�صيلها كما يف 31 دي�صمرب كما يلي: ب( 

2015 2014

ريال �سـعوديريال �سـعودي

-2.353.821�صركة كلية بيت البرتجي الطبية للعلوم الطبية والتكنولوجيا

-1.283.609�صركة عبد اجلليل خالد برتجي ل�صيانة الأجهزة الطبية

4.747.3654.626.485�صركة اإن�صاء امل�صت�صفيات الدولية املحدودة

8.384.7954.626.485املجموع

18.454.16010.847.463ال�صايف ) اأ – ب (
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الممتلكات واآلالت والمعدات - 5
يتاألف هذا البند مما يلي :  اأ( 

ر�سيد 31 دي�سمرب
2014

احلذوفات/ تعديالتالإ�سافات
ر�سيد 31 دي�سمرب

2015

ريال �سـعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديالتكلفـــة

181.244.120--181.244.120ارا�صي 

804.735.527-785.170.93319.564.594مباين

536.383.27344.098.18218.908.146561.573.309معدات طبية

9.906.5971.329.2611.594.0629.641.796�صيارات

28.335.7971.903.0371.323.80028.915.034معدات غري طبية

103.626.90313.245.6114.085.964112.786.550اثاث وادوات مكتبية

10.106.689698.966462.20010.343.455ادوات املطبخ و الور�صة

24.077.986482.8561.012.16823.548.674تكييف مركزي 

32.850.2011.760.5791.252.39333.358.387معدات كهربائية

2.173.8161.022.556399.9572.796.415مواد غري م�صتهلكة 

1.713.876.31584.105.64229.038.6901.768.943.267املجمــوع

ال�صتهالك املرتاكم

375.746.647-354.861.93720.884.710مباين

381.191.98023.540.83718.466.424386.266.393معدات طبية

6.277.920653.8151.587.3645.344.371�صيارات

20.196.6691.238.5891.196.42420.238.834معدات غري طبية

83.749.5884.036.7913.718.00584.068.374اثاث وادوات مكتبية

7.527.784346.257392.5577.481.484ادوات املطبخ و الور�صة

21.465.852307.8501.008.84820.764.854تكييف مركزي 

29.267.146433.2531.225.50428.474.895معدات كهربائية

1.019.571853.020247.5161.625.075مواد غري م�صتهلكة 

905.558.44752.295.12227.842.642930.010.927املجمــوع

808.317.868838.932.340�صايف القيمة الدفرتية

تت�صمن املمتلكات واملعدات املذكورة اعاله اأر�صي ومباين ومعدات مملوكة للم�صت�صفى ال�صعودي الأملاين – الريا�س املدينة وجدة مرهونة لدى وزارة املالية . اما الأر�س  ب( 
املقام عليها مبنى م�صت�صفى فرع ع�صري فهى غري مرهونة .

ان ال�صركة ب�صدد فك رهن ال�صول اخلا�صة مب�صت�صفى ال�صعودي الملاين – جدة لدى وزارة املالية. ج( 
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القـروض- 6

1/6 فيما يلي القرو�س التي ح�صلت عليها ال�صركة من وزارة املالية : 

قر�س للم�صت�صفى ال�صعودي الأملاين - ع�صري حمول من �صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة )طرف ذو عالقة( مبلغه 40.548.895 ريال �صعودي . بلغ اإجمايل القر�س  اأ( 
الذي ح�صلت عليه �صركة بيت البرتجي الطبية املحدودة 50 مليون ريال �صعودي يتم �صداده على �صتة ع�صر ق�صط مت�صاوي مببلغ 3.125.000 ريال �صعودي ابتداء من 

1422/2/25هـ املوافق 2001/5/18م . بلغ ر�صيد القر�س بتاريخ املركز املايل �صفر ريال �صعودي )3.047.296 ريال �صعودي عام 2014م (.
ان القر�س املمنوح للم�صت�صفى ال�صعودي الملاين – املدينة املنورة البالغ 49.938.182 ريال �صعودي حمول من �صركة بيت البرتجي الطبية )طرف ذو عالقة(. ي�صدد  ب( 
هذا القر�س على 16 ق�صط مت�صاوي القيمة بلغ 3.125.000 ريال �صعودي بداأ من تاريخ 1427/12/21هـ املوافق 2007/01/21م، بلغ ر�صيد القر�س بتاريخ املركز املايل 

18.688.182 ريال �صعودي )21.813.182ريال �صعودي عام 2014م(.
ان القر�س املمنوح للم�صت�صفى ال�صعودي الملاين – الريا�س البالغ 18.750.000ريال �صعودي حمول من �صركة بيت البرتجي وزهري ال�صباعي الطبية )طرف ذو عالقة  ج( 
�صابقا(. بلغ اجمايل القر�س املتح�صل عليه 50.000.000 ريال �صعودي ي�صدد على 16 ق�صط مت�صاوية القيمة مببلغ 3.125.000 ريال �صعودي، وقد مت دفع الق�صط الول 

بتاريخ 15 �صفر 1426هـ املوافق 26 مار�س 2005م. بلغ ر�صيد القر�س بتاريخ املركز املايل12.500.000 ريال �صعودي )15.625.000 ريال �صعودي عام 2014(.
قر�س ممنوح ل�صركة حائل الوطنية للخدمات ال�صحية )�صركة تابعة( وذلك لإن�صاء امل�صت�صفى مببلغ 69.650.000 ريال �صعودي وفقًا للم�صتخل�صات املقدمة لوزارة املالية،  د( 

يتم �صداد القر�س ابتداء من عام 2018 على 20 ق�صط مت�صاوي بلغ ر�صيده 39.605.000 ريال �صعودي )24.210.000 ريال عام 2014(.

– جدة واملحولة من �صركة بيت البرتجي الطبية )طرف ذو عالقة( مبلغ 89.069.926 ريال �صعودي. ان هذه  ال�صعودي الأملاين  2/6 بلغت القرو�س املمنوحة للم�صت�صفى 
القرو�س م�صمونة ب�صمانات �صخ�صية من ع�صوين رئي�صيني مبجل�س الدارة. ان العمولت املدفوعة عن ترك القرو�س متت وفقا ل�صعار متفق عليها بني الطرفني. بلغ ر�صيد 

القرو�س بتاريخ املركز املايل 73.450.000 ريال �صعودي )93.750.000 ريال �صعودي عام 2014م(. 

3/6 مت احل�صول بتاريخ 25 مار�س 2015 على قر�س مببلغ 50.000.000 مليون ريال �صعودي من جمموعة �صامبا املالية مقابل اتفاقية مرابحة ق�صرية الجل يتم �صداد القر�س 
على 18 ق�صط مت�صاوي مببلغ 2.777.777،8 ريال �صعودي. اآخر ق�صط م�صتحق ال�صداد يف 16 �صبتمرب 2016. �صايف ر�صيد القر�س بتاريخ املركز املايل يبلغ 25.000.000 

ريال �صعودي.

بلغ ر�صيد القرو�س بتاريخ املركز املايل 169.243.182ريال �صعودي )163.445.478ريال �صعودي لعام 2014( مت ت�صنيفه كما يلي : 

20152014

ريال �سـعوديريال �سـعودي

95.950.00094.297.296قرو�س ق�صرية الأجل 

73.293.18269.148.182قرو�س طويلة الأجل 

169.243.182163.445.478املجمــوع

رأس المـــال- 7

بلغ راأ�س مال ال�صركة امل�صرح به املدفوع بالكامل 767.000.000 ريال �صعودي موزع الى 76.700.000 �صهم قيمة ال�صهم 10 ريالت متمثلة يف 4.204.000 �صهم نقدا و 
72.496.000 �صهم عينيا وقد جرى توثيق هذه التعديالت لدى اجلهات الر�صمية.

ال�صهم  لي�صبح عدد  وال�صناعة  التجارة  وزارة  موافقة  مال ومت احل�صول على  را�س  زيادة  العادية  العمومية غري  اجتماع اجلمعية  امل�صاهمني يف  قرر  مايو 2015  بتاريخ 17 
92.040.000 �صهما بقيمة 10 ريال �صعودي لل�صهم الواحد وعليه ا�صبح را�س املال بعد الزيادة 920.400.000 ريال �صعودي وذلك بتوزيع �صهم منحة لكل 5 ا�صهم مملوك 

من امل�صاهمني.

اإلحتياطي النظامي- 8

مت�صيًا مع متطلبات نظام ال�صركات يف اململكة العربية ال�صعودية تقوم ال�صركة بتكوين احتياطي نظامي بن�صبة 10% من �صايف الدخل ويجوز لل�صركة وقف هذا الحتياطي عندما 
يبلغ 50% من راأ�س املال. هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع كاأن�صبة ارباح.

حقوق األقليـة- 9

للرعاية ال�صحية  الأو�صط  ال�صرق  ل�صركة  تابعة  الوطنية للخدمات ال�صحية وهي �صركة م�صاهمة مقفلة وهى �صركة  راأ�صمال �صركة حائل  البند يف 67.67% من  ميثل هذا 
) متتلك ال�صركة 32.33 % من راأ�صمالها (. �صفر % )2% عن 2014( من راأ�س مال �صركة اأولد عبد اجلليل ابراهيم البرتجي للتنمية املحدودة وهي فرع ل�صركة ال�صرق 

الأو�صط للرعاية ال�صحية .
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المصاريف العموميـة واالداريـة : - 10

2014 2015 يتاألف هذا البند مما يلي :

ريال �سـعوديريال �سـعودي

150.534.310141.312.843رواتب واأجور وملحقاتها 

10.144.4358.075.897اأدوات مكتبية وقرطا�صية 

16.268.48614.008.735م�صاريف �صكن العاملني 

17.135.80615.293.220عالج العاملني

23.786.48920.817.934م�صاريف �صفريات

6.411.0676.377.646�صيانة واإ�صالح 

3.853.3725.711.328بريد وهاتف

4.776.1583.691.647اأمن و�صالمة 

1.213.6191.299.347تاأمني 

11.952.07710.731.826تدقيق واتعاب اإ�صت�صارية 

951.582947.340م�صاريف بنكية

-1.493.000اأتعاب جمل�س الإدارة 

13.077.59111.680.427اخرى

261.597.992239.948.190املجمــوع

الزكــاة والضريبة - 11
بلغت الزكاة وال�صريبة امل�صتحقة على ال�صركة عن عام 2015 مبلغ 10.760.619ريال �صعودي )7.070.780 ريال �صعودي عن عام 2014 ( .  اأ( 

بلغت الزكاة وال�صريبة امل�صتحقة على ال�صركات التابعة عن عام 2015 مبلغ 2.116ريال �صعودي )584.886 ريال �صعودي عن عام 2014( .  ب( 
ل زال الربط الزكوي حل�صابات ال�صركة عن عام 2005 الى 2014 حتت الدرا�صة وح�صلت ال�صركة على �صهادة موؤقتة لعام 2014 .  ج( 

االلتزامات الطارئة- 12

هناك التزامات طارئة مقابل اعتمادات م�صتندية وخطابات �صمان بلغت بتاريخ املركز املايل 6.114.696ريال �صعودي )9.097.429ريال �صعودي عام 2014 (.

قطاعات تشغيلية :- 13

ح�صب �صيا�صة ال�صركة فاإن القطاعات الت�صغيلية الرئي�صية تتاألف من : 

 2015 2014

ريال �سـعوديريال �سـعودي

857.249.310807.920.257اإيرادات العيادات الداخلية 

383.669.322323.306.819اإيرادات العيادات اخلارجية 

277.022.770257.321.669اإيرادات ال�صيدلية واملواد الطبية 

16.586.57410.202.867اإيرادات جتارية ذات عالقة – بال�صايف 

1.534.527.9761.398.751.612املجموع 
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إدارة المخــاطر- 14

مخاطر االئتمـان

متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالإلتزامات مما يوؤدي الى تكبد الطرف الخر خ�صارة مالية. تقوم ال�صركة باحلد من خماطر الإئتمان اخلا�صة بها و 
املتعلقة بذمم العمالء وذلك بو�صع حدود الإئتمان لكل عميل ومراقبة الذمم املدينة القائمة. 

مخاطر العمـالت 

تخ�صع ال�صركة ملخاطر التقلبات يف اأ�صعار ال�صرف الجنبي خالل اأعمالها العادية .تقوم ال�صركة مبعامالتها العادية بالريال ال�صعودي والدولر المريكي خالل اعمالها العادية. 
مل يكن لدى ال�صركة اأر�صدة هامة مدينة ودائنة م�صتحقة بالعمالت الجنبية يف نهاية ال�صنة.

مخاطر السيولة :

تقوم ال�صركة باحلد من خماطر ال�صيولة وذلك مبراقباتها بانتظام للتاأكد من توفرال�صيولة الكافية والالزمة للوفاء باأية التزامات م�صتقبلية.

القيمـة العادلـة- 15

هي القيمة التي يتم مبوجبه� تب�دل اأ�شل اأو �شداد التزام م� بني اأطراف راغبة يف ذلك وتتم بنف�ض �شروط التع�مل التج�ري مع الطراف الخرى . تتكون الأ�شول امل�لية لل�شركة 
من النقد و ذمم مدينة وخمزون بينما تتكون اخل�صوم املاليـة من الذمم الدائنة وامل�صاريف امل�صتحقة. تعتقد الإدارة ان القيم العادلة لالأدوات املالية ل تختلف ب�صكل مادي 

عن قيمتها الدفرتية. 

إنخفاض قيمة األصول - 16

الذمم المدينـة 

يتم تكوين خم�ص�س تقديري للذمم املدينة عندما ي�صبح من غري املحتمل حت�صيل كامل املبلغ.

يتم تكوين هذه املخ�ص�س التقديري اإذا كان املبلغ كبري يف حد ذاته على ا�صا�س كل مبلغ على حده، اأما املبالغ التي هي لي�صت كبرية يف حد ذاتها ولكن جتاوزت موعد اإ�صتحقاقها 
فيتم تقديرها على ا�صا�س اإجمايل ويتم تكوين املخ�ص�س على ا�صا�س طول مدة جتاوز الإ�صتحقاق بناء على معدلت التح�صيل التاريخية. 

المخـزون

مت ت�صعري املواد الطبية بالتكلفة اأو �صايف القيمة املحققة اأيهما اأقل عندما ت�صبح املواد الطبية متقادمة وبطيئة احلركة يتم اأخذ املخ�ص�س كاف لها. 

يتم فح�س املواد الطبية الفردية الهامة للوقوف على مدى الإنخفا�س يف القيمة على ا�صا�س فردي اما باقي املواد الطبية غري الهامة واملعتربة متقادمة اأو بطيئة احلركة فيتم 
فح�س مدى الإنخفا�س يف قيمتها واأخذ املخ�ص�س الكاف لتغطية الإنخفا�س يف قيمتها. 

الممتلكات واآلالت والمعدات

تتم مراجعة القيم الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�صر على اإنخفا�س قيمتها يف حالة وجود اأي موؤ�صر يتم تقدير مبلغ 
القيمة القابلة لالإ�صرتداد لالأ�صل. يتم اإدراج جميع خ�صائر الإنخفا�س يف القيمة )اإن وجد( يف قائمة الدخل. 
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