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شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2017 

2017ايضاح
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

الموجودات
موجودات متداولة

871.343.009 31.140.536.949النقد وما يماثله
41.687.144.8651.938.534.025مدينون، صافي

12.906.857 7.655.147مدفوعات مقدما للموردين والمقاولين
261.321.613 6308.558.458مخزون، صافي

143.375.668 7172.755.757مدفوعات مقدماَ وموجودات أخرى
3.316.651.1763.227.481.172مجموع الموجودات المتداولة

موجودات غير متداولة
843.677.95343.881.020استثمارات في شركات زميلة

93.652.168.5633.454.238.504ممتلكات ومعدات، صافي
3.695.846.5163.498.119.524مجموع الموجودات غير المتداولة

7.012.497.6926.725.600.696مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية

مطلوبات متداولة
10281.508.777276.435.032الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 

11482.733.731468.239.067دائنون
15.951.65640.800.240مقبوض مقدماً من العمالء

512.479.49520.979.495مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
12428.017.816366.466.134مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

48.530.096 1382.388.707مخصص الزكاة 
1.303.080.1821.221.450.064مجموع المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة
10927.266.682904.159.367قروض طويلة األجل 

185.911.344 219.197.659تعويضات نهاية الخدمة
1.146.464.3411.090.070.711مجموع المطلوبات غير المتداولة

2.449.544.5232.311.520.775مجموع المطلوبات
حقوق الملكية

حقوق المساهمين
3.500.000.000 13.500.000.000رأس المال

14300.718.722234.880.523احتياطي نظامي
19531.764.132539.220.341ارباح مبقاة 

4.332.482.8544.274.100.864مجموع حقوق المساهمين
139.979.057 15230.470.315حقوق الملكية غير المسيطرة

4.562.953.1694.414.079.921مجموع حقوق الملكية 
7.012.497.6926.725.600.696مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

2017ايضاح
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

4.868.000.834 4.687.369.672اإليرادات
)2.979.312.378()3.137.361.747(تكلفة اإليرادات 
1.550.007.9251.888.688.456الربح اإلجمالي

)591.994.135()496.695.464(16مصاريف بيع وتسويق
)372.035.416()416.013.751(17مصاريف عمومية وادارية 

637.298.710924.658.905الربح من العمليات الرئيسية
13.654.261 87.296.933حصة الشركة في صافي أرباح شركات زميلة

)2.191.657( )19.409.073(نفقات تمويل 
18103.688.915113.414.423إيرادات أخرى، صافي

728.875.4851.049.535.932الربح قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة
)39.840.639( )70.755.477(13زكاة

658.120.0081.009.695.293الربح قبل حقوق الملكية غير المسيطرة 
241.892 15261.982حصة حقوق الملكية غير المسيطرة

1.009.937.185 658.381.990صافي الربح للسنة
20ربح السهم: 

2.64 1.82الربح من العمليات الرئيسية
1.882.89صافي الربح

350.000.000 350.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
728.875.4851.049.535.932الربح قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة 

تعديالت لبنود غير نقدية:
200.046.273162.178.838استهالك

)13.654.261( )7.296.933(حصة الشركة في صافي أرباح شركات زميلة
)1.658.388(298.844خسارة )ربح( استبعاد ممتلكات ومعدات

429.166.831528.927.426مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
3.829.438 2.454.585مخصص مخزون

55.337.27954.088.934تعويضات نهاية الخدمة
التغيرات في رأس المال العامل

)779.236.373()177.777.671(المدينون
5.251.71019.452.588المدفوعات مقدماً للموردين والمقاولين

8.188.965 )8.500.000(المطلوب من / الى أطراف ذات عالقة، صافي
)14.142.512()49.691.430(المخزون

)25.742.608()29.380.089(المدفوعات مقدماَ والموجودات األخرى
14.494.66490.277.232الدائنون

5.908.332 )24.848.584(المقبوض مقدماً من العمالء
)113.770.134()21.434.240(المصاريف المستحقة والمطلوبات االخرى

1.116.996.724974.183.409النقد الناتج من األعمال
)60.006.653()36.896.866(زكاة مدفوعة

)14.304.359()22.050.964(تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة
1.058.048.894899.872.397صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية
)1.242.133.415()403.836.993(شراء ممتلكات ومعدات 

5.561.8175.853.531المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات 
-7.500.000توزيعات أرباح من شركات زميلة

)17.000.000(-االستحواذ على شركة تابعة
)1.253.279.884()390.775.176(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
269.160.456 28.181.060إضافات للقروض طويلة األجل، صافي

)199.854.077()517.014.078(توزيعات أرباح مدفوعة
90.753.24053.083.772التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة

122.390.151)398.079.778(صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التمويلية
)231.017.336(269.193.940صافي التغير في النقد وما يماثله 

871.343.0091.099.929.929النقد وما يماثله في بداية السنة
2.430.416 -النقد من االستحواذ على شركة تابعة

1.140.536.949871.343.009النقد وما يماثله في نهاية السنة
المعامالت غير النقدية:

170.000.000-تسوية دفعة مقدمة لمساهم 
تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

إيضاح
المجمــــوعأرباح مبقاةاحتياطي نظاميرأس المــال

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

2016
3.500.000.000133.886.804130.9523.634.017.756في بداية السنة

1.009.937.1851.009.937.185--صافي الربح للسنة
)369.854.077()369.854.077(--19توزيعات أرباح

-)100.993.719(100.993.719-محول الى اإلحتياطي النظامي
3.500.000.000234.880.523539.220.3414.274.100.864الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016

2017
658.381.990658.381.990--صافي الربح للسنة

)600.000.000()600.000.000(--19توزيعات أرباح
-)65.838.199(65.838.199-محول الى اإلحتياطي النظامي

3.500.000.000300.718.722531.764.1324.332.482.854الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية  
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2017 

التنظيم والنشاط   1

الكيان القانوني 

إن شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية )»الشركة«( )شركة مساهمة سعودية مقفلة(، مسجلة في الرياض بالمملكة 
العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010118330 بتاريخ 11جمادى األخر 1414 هـ )الموافق 25 نوفمبر 1993م(. 

بتاريخ 26  وزارة الصحة رقم 014-101-012-012-00129  الصادر من  الطبي  الترخيص  الشركة بممارسة نشاطها بموجب  تقوم 
جمادى االخر 1428هـ )الموافق 11 يوليو 2007(، وتقوم الشركة بتشغيل مستودع األدوية بموجب الترخيص الصادر من الهيئة العامة 

للغذاء والدواء رقم 6375/ع بتاريخ 13 ربيع األول 1432 هـ )الموافق 16 فبراير 2011(. 

تشمل أهداف الشركة إقامة وإدارة المستشفيات الطبية والمستوصفات ومختبرات التحاليل واالشعة وشراء االراضي القامة مباني 
عليها واستثمارها بالبيع او االيجار لصالح الشركة والمشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها وتجارة الجملة في االدوية 

ومستحضرات التجميل واالجهزة والمعدات الطبية.

تدير الشركة فرعها في المملكة العربية السعودية »فرع شركة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية« )»الفرع«( بموجب السجل 
في  والتجزئة  الجملة  تجارة  الفرع  نشاط  يتضمن   .)2012 ديسمبر   8 )الموافق  1434هـ  24 محرم  بتاريخ   1010357146 التجاري 
مستحضرات التجميل وصيانة أجهزة ومعدات الطبية. ويقوم فرع الشركة بتشغيل المستودع بموجب الترخيص الصادر من الهيئة 

العامة للغذاء والدواء رقم 00231-01-06 تاريخ 24 محرم 1435 هـ )الموافق 27 نوفمبر 2013(.

أسست الشركة فرعها في البحرين باسم »شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة - فرع شركة أجنبية« 
)»الفرع أجنبية«( بموجب السجل التجاري رقم 81609 - 1 بتاريخ 22 رجب 1433 هـ )الموافق 12 يونيو 2012(. يتضمن نشاط فرع 

أجنبية الشركة ادارة الوحدات الطبية وتطويرها وتموينها. فيما تتضمن هذه القوائم المالية البيانات المالية لفرع الشركة.

تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة البيانات المالية لهذه الفروع المشار اليها أعاله.

فيما يلي بيان بتوزيع حصص المساهمين كما في 31 ديسمبر 2017:

القيمةعدد األسهم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
%

48,54%169.885.3301.698.853.300الدكتور سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب
48,54%169.885.3301.698.853.300شركة محمد عبدالعزيز الحبيب و أوالده القابضة

2,00%7.000.00070.000.000االستاذ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب 
0,92%3.229.34032.293.400االستاذ محمد سليمان عبدالعزيز الحبيب

350.000.0003.500.000.000%100
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شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية  
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2017 

ملخص ألهم السياسات المحاسبية   2

لقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ اإلستحقاق وطبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها 
في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، علماً بأن السياسات المحاسبية الواردة أدناه يتم تطبيقها 
بشكل مستمر من قبل المجموعة لجميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية الموحدة، وعند الضرورة يتم إعادة تبويب أرقام المقارنة 

للسنة السابقة لتتوافق مع عرض وتصنيف السنة الحالية. 

بناًء على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ستقوم الشركة من 1 يناير 2018م بإعداد القوائم المالية الموحدة 
للشركة وشركاتها التابعة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى 

المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

فيما يلي بياناً ألهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة: 

استخدام التقديرات

ان اعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية يتطلب استخدام التقديرات 
المالية  القوائم  بتاريخ  المحتملة  والمطلوبات  الموجودات  وكذلك  والمطلوبات  الموجودات  مبالغ  على  تؤثر  قد  التي  واالفتراضات 
المعلومات  أفضل  على  مبنية  التقديرات  هذه  ان  من  وبالرغم  السنة.  خالل  والمصروفات  االيرادات  مبالغ  الى  اضافة  الموحدة، 

واالحداث الحالية المتوفرة لدى اإلدارة، اال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.
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شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية  
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2017 

ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(    2

أسس توحيد القوائم المالية

تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة )»المجموعة«(. فيما يلي بيان بأسماء الشركات التابعة:

نسبة ملكيــــــــة الشركـــــــــــة
بلد التسجيل

2016 2017
%100 %100 السعودية شركة مجمع صحة العليا الطبي 
%100 %100 السعودية شركة صيدليات الشرق األوسط )أ(
%100 %100 اإلمارات مستشفى الدكتور سليمان الحبيب منطقة حرة-ذ.م.م.
%100 %100 السعودية شركة المستقبل إلقامة المستشفيات
%100 %100 السعودية شركة مستشفى بريدة التخصصي للرعاية الطبية
%100 %100 السعودية شركة مستشفى العظام والمفاصل والعمود الفقري 
%100 %100 السعودية شركة مستشفى الريان للرعاية الطبية
%100 %100 السعودية شركة العناية الصحية المنزلية 
%100 %100 السعودية شركة أنتاب الرياض للتشغيل والصيانة
%100 %100 السعودية شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية
%100 %100 السعودية شركة المختبرات التشخيصية الطبية
%100 %100 السعودية شركة صحة السويدي الطبية 
%100 %100 السعودية شركة حلول السحابة لالتصاالت وتقنية المعلومات
%100 %100 السعودية شركة الريان للصيانة والتشغيل
%100 %100 السعودية شركة روافد الصحة العالمية 
%100 %100 السعودية شركة صيدليات العافية لألدوية )أ(

- %100 السعودية شركة دار الصحة لالستثمار )ب(
%50 %50 السعودية شركة صحة الشرق الطبية المحدودة 
%50 %50 السعودية شركة الوسطى الطبية المحدودة 
- %50 السعودية شركة مستشفى غرب جدة )ج(

أ( تنازل الشريك )الطرف اآلخر( عن حصته في الملكية لصالح الشركة.
ب( تم تاسيس شركة دار الصحة لالستثمار في 25 ربيع الثاني 1438هـ )الموافق 23 يناير 2017(.
ج( تم تاسيس شركة مستشفى غرب جدة في 19 جمادي األول 1438هـ )الموفق 16 فبراير 2017(.
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شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية  
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2017 

ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(    2

تعتبر الشركات التابعة منشآت تمارس عليها السيطرة، وتتحق السيطرة عندما يكون للشركة حقوق ملكية فعلية بنسبة 50% أو أكثر 
و/أو تسيطرعلى أكثر من نصف حقوق التصويت فيها أو لديها القدرة على توجيه السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة وذلك 
للحصول على منافع من أنشطتها. يتم تضمين نتائج الشركات التابعة المستحوذة أو المباعة خالل السنة في قائمة الدخل الموحدة 

من تاريخ سريان االستحواذ، ويتم االستمرار في التوحيد حتى تاريخ توقف السيطرة أو استبعاد الشركة التابعة.

فيما يتم استبعاد األرصدة والمعامالت الهامة بين شركات المجموعة عند توحيد القوائم المالية، علماً بأن القوائم المالية للشركات 
التابعة تعد لنفس الفترة المحاسبية للشركة األم، وعند الضرورة يتم إجراء التعديالت كي تتفق السياسات المحاسبية مع تلك الخاصة 

بالمجموعة.

كما يتم تحديد حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي موجودات الشركات التابعة الموحدة بشكل مستقل عن حقوق ملكية الشركة، 
المسيطرة من  الملكية غير  وقيمة حقوق  األصلي،  اإلستحواذ  بتاريخ  الحقوق  تلك  قيمة  المسيطرة من  الملكية غير  وتتكون حقوق 

التغيرات في حقوق الملكية منذ تاريخ اإلستحواذ.

اإليرادات

يتم اإلعتراف باإليرادات عند توفر شروط اكتسابها وإعتبارها متحققة أو قابلة للتحقق ويمكن قياسها بشكل موثوق؛ حيث يتم إثبات 
إيرادات خدمات المرضى عند تأدية وتنفيذ الخدمة الطبية للمريض، ويتم قيد اإليرادات بالصافي بعد حسم أي خصومات. 

فيما يتم إثبات اإليرادات المترتبة على عمليات بيع األدوية وكل من المستلزمات التجميلية والطبية باإلضافة إلى األجهزة الطبية، 
عند تسليم البضاعة للمشتري وإنتقال كل من مخاطر وملكية البضاعة له، فيما يتم قيد المبيعات بالصافي بعد حسم أي خصومات 

أو تخفيضات. 

يتم إثبات أي ايرادات أخرى وفقاً لمبدأ اإلستحقاق.

المصاريف 

تتكون مصاريف البيع والتسويق بشكل رئيسي من مصاريف التسويق لخدمات المجموعة باإلضافة الى مخصص الديون المشكوك في 
تحصيلها. فيما تصنف المصاريف األخرى والتي ال تكون مرتبطة بتكلفة اإليرادات كمصاريف عمومية وإدارية.

اإليجارات التشغيلية 

يتم تحميل مصاريف االيجارات لعقود االيجار التشغيلي الى قائمة الدخل الموحدة بإستخدام طريقة القسط الثابت على اساس مدة 
التأجير التشغيلي. في حال وجود حوافز للدخول في عقود تاجير تشغيلية، يتم تخفيض نفقات االيجار بمجموع منافع تلك الحوافز 
على أساس القسط الثابت خالل مدة اإليجار إال إذا توفر أساس نظامي أكثر تمثياًل للنمط الزمني الذي تصوره الفوائد اإلقتصادية 

للموجودات المؤجرة. 
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النقد وما يماثله

يتضمن النقد وما يماثله النقد من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع ألجل القابلة للتحويل الفوري الى مبالغ نقدية 
معروفة والتي غالباً ما تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل.

المخـزون

يقيد المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، بعد حسم أي مخصص للبضاعة المتقادمة أو 
بطيئة الحركة، فيما يتم تحديد سعر تكلفة المخزون على أساس المتوسط التكلفة المرجح. 

الذمم المدينة

تظهر الذمم المدينة بالقيمة االصلية للفاتورة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، ويتم إثبات المخصصات عند وجود 
دليل موضوعي على امكانية عدم التحصيل، مع االخذ في االعتبار الخبرات السابقة للمجموعة متضمنة رأي اإلدارة في الخسائر 
المتوقعة من المطالبات المقدمة سابقاً. عندما يتم تحديد أن الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم تسويتها مقابل المخصص 

المتوفر ومن ثم إلى قائمة الدخل الموحدة. 

االستثمارات في الشركات الزميلة

يتم المحاسبة عن إستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية. الشركة الزميلة هي منشأة تمارس 
عليها المجموعة تأثيراً هاماً وال تعتبر شركة تابعة أو مشروعاً مشتركاً.

وبموجب طريقة حقوق الملكية، يقيد اإلستثمار في الشركة الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة المعدلة بالتغيرات في 
حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة. تتضمن قائمة الدخل الموحدة الحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة.

يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركات الزميلة بقدر حصتها في الشركة الزميلة.

يتم اعداد القوائم المالية للشركات الزميلة لنفس الفترة المحاسبية للشركة. وعند الضرورة، يتم إجراء التعديالت كي تتفق السياسات 
المحاسبية مع تلك الخاصة بالمجموعة.
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الشركات الزميلة للمجموعة كما في 31 ديسمبر هي كما يلي:

بلد التسجيلالشركة الزميلة
الملكية %

20172016
شركة مجمع عيادات الدكتور عبدالعزيز ابراهيم العجاجي لطب االسنان )»العجاجي لطب 

األسنان«(* 
50%50%السعودية

40%40%السعوديةشركة انتاب للتشغيل للمقاوالت )»أنتاب«(

* ال تعتبر هذه الشركة الزميلة شركة تابعة ألن المجموعة ال تملك السيطرة عليها.

الممتلكات والمعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض المتراكمة في القيمة المتراكمة.

تتضمن تكلفة إقتناء الموجودات كل من تكلفة الشراء و المصاريف المتعلقة مباشرة باقتناء األصل حتى يكون جاهزا لالستعمال.

يتم رسملة تكاليف التمويل المتعلقة بإنشاء الموجودات خالل الفترة الالزمة الستكمال وتجهيز األصل للغرض المعد من أجله، كما يتم 
رسملة التكاليف الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها بند الممتلكات والمعدات، فيما تعتبر كل 

من مصاريف الصيانة واإلصالح كمصاريف تشغيلية.

تستهلك الممتلكات والمعدات )فيما عدا األراضي والمشاريع تحت التنفيذ( وفقاً لطريقة القسط الثابت بإستخدام األعمار اإلنتاجية 
التالية:

الســنوات
33مباني

5 - 10معدات طبية وعامة
4 - 10وسائل نقل، سيارات إسعاف

4-6.67أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية 
الفترة اإليجارية أو العمر اإلنتاجي المقدر، أيهما أقلالتحسينات على المأجور

تقيد المشاريع تحت التنفيذ بالتكلفة. يتم تحويل هذه الموجودات إلى فئات الموجودات المعنية وتستهلك عندما تكون متاحة للغرض 
الذي أنشئت من أجله.
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االنخفاض في قيمة األصول غير المتداولة

تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المتداولة فيما يتعلق باإلنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التقلبات في الظروف 
الى عدم إمكانية إسترداد القيمة الدفترية، وفي حال وجود هذا المؤشر وعندما تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات القيم القابلة 
لإلسترداد المتوقعة، تخفض الموجودات غير المتداولة إلى قيمتها القابلة لإلسترداد المتوقعة، والتي تمثل القيمة العادلة للموجودات 
ناقصاً تكاليف بيعها او قيمتها قيد اإلستخدام، أيهما أعلى. تقيد خسائر االنخفاض في القيمة كمصاريف مباشرة في قائمة الدخل 

الموحدة.

تحويل العمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعامالت. ويتم تحويل الموجودات 
والمطلوبات المالية بالعمالت االجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة إلى الريال السعودي باألسعار السائدة في ذلك 
التاريخ. إن األرباح والخسائر الناتجة عن التسديدات وتحويل العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة الدخل الموحدة، اذا كانت 

جوهرية.

يتم تحويل بنود قائمة الدخل والمركز المالي لمنشآت المجموعة التي لها عملة وظيفية مختلفة عن عملة العرض إلى عملة العرض 
كما يلي:

تترجم بنود حقوق الملكية )ما عدا األرباح المبقاة وحقوق المكية غير المسيطرة( على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ  �
االستحواذ.

تترجم الموجودات والمطلوبات وفقاً لسعر الصرف السائد في تاريخ قائمة المركز المالي. �
يترجم بند األرباح المبقاة كما يلي: األرباح المبقاة المترجمة في نهاية العام الماضي مضافاً إليها صافي الربح للسنة من قائمة  �

الدخل الموحدة المترجمة مطروحاً منها قيمة التوزيعات المعلنة مترجمة بسعر الصرف السائد وقت إعالنها.
بنود قائمة الدخل الموحدة يتم ترجمتها باستخدام المتوسط المرجح لسعر الصرف خالل السنة. أما بنود االرباح والخسائر  �

الجوهرية فتترجم على أساس سعر الصرف السائد وقت حدوثها.
كل فروقات تحويل العملة الناتجة يتم تسجيلها كبند مستقل ضمن حقوق الملكية، إذا كانت جوهرية. �

وعند بيع هذه المنشآت جزئياً أو استبعادها، فإن الفروقات التي سبق تسجيلها ضمن حقوق الملكية يتم إثباتها في قائمة الدخل 
الموحدة كجزء من مكاسب أو خسائر البيع.

تكاليف االقتراض

إن تكاليف اإلقتراض التي تتعلق مباشرة بإقتناء أو إنشاء الموجودات المؤهلة، والتي تستغرق وقتاً طوياًل كي تكون جاهزة لالستخدام 
الذي أنشئت من أجله، تضاف إلى تكلفة تلك الموجودات حتى التاريخ الذي يكون فيه االصل جاهزاَ لإلستخدام للغرض الذي أنشئت 
من أجله. كما يتم االعتراف بكافة تكاليف اإلقتراض األخرى كنفقات تمويل في قائمة الدخل الموحدة خالل الفترة التي تتكبد فيها. 
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تعويضات نهاية الخدمة

تقيد تعويضات نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لمبدأ االستحقاق على أساس فترة خدمة الموظفين، وفقاً لألنظمة المعمول بها في 
المملكة العربية السعودية والدول التي تتواجد فيها الشركات التابعة للمجموعة وتدفع للموظفين عند إنتهاء عقود عملهم.

الزكــاة

تقوم المجموعة بإحتساب الزكاة وفقاً ألنظمة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، كما يتم معالجة 
التسويات الناتجة عن الربوط الزكوية النهائية خالل السنة التي يتم فيها إصدار مثل هذه الربوط، فيما يتم تطبيق ضريبة اإلستقطاع 

طبقاً لألنظمة الضريبية التي تصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، إن وجدت. 

إن الشركة التابعة المسجلة في المنطقة الحرة في دبي - االمارات العربية المتحدة، باإلضافة لفرع الشركة في دولة البحرين، ال 
يخضعان لكل من الزكاة أو الضرائب. 

النقد وما يماثله   3

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

6.316.9886.476.038نقد في الصندوق
431.719.961659.866.971نقد لدى البنوك

205.000.000 702.500.000ودائع قصيرة األجل لدى البنك

1.140.536.949871.343.009

المدينون، صافي   4

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

2.227.214.4282.222.334.210ذمم مدينة تجارية
)283.800.185( )540.069.563(يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

1.687.144.8651.938.534.025
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كانت حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي:

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

283.800.185475.779.682الرصيد اإلفتتاحي
97.508-االستحواذ على شركة تابعة

429.166.831528.927.426المخصص للسنة

)721.004.431()172.897.453(ديون معدومة*

540.069.563283.800.185

*خالل شهر ديسمبر 2016م، وافقت المجموعة على اتفاقية التسوية النهائية مع وزارة الصحة بخصوص المطالبات المستحقة من الوزارة، وبناء على تلك االتفاقية قامت المجموعة بشطب 
الديون المعدومة المتعلقة بتلك التسوية.

المعامالت مع أطراف ذات عالقة   5

قامت المجموعة بإجراء معامالت مع أطراف ذات عالقة. اعتمدت شروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة واألطراف األخرى.

فيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة والمبالغ المتعلقة بها:

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

126.483.84796.327.958أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
68.671.63570.433.337مشتريات وخدمات 

38.541.46137.477.971ايرادات 
1.626.0002.850.000مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة لها

2017مطلوب إلى أطراف ذات عالقة:
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

مساهم: 
9.476.0339.476.033األستاذ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب

أطراف أخرى:
1.570.0867.095.086الدكتور عبدالعزيز ابراهيم عبداهلل العجاجي
1.433.3764.408.376األستاذ عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز الحبيب

12.479.49520.979.495

كما يشتمل رصيد الدائنين )ايضاح 11( على رصيد مطلوب إلى طرف ذوعالقة بمبلغ 48.537.235 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2017 )2016: 40.619.835 ريال سعودي(.



621

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية  
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2017 

المخــزون، صافي   6

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

142.171.904 161.900.170مخزون الصيدليات
93.162.128 125.989.041مستلزمات طبية 

30.543.555 23.717.985أخرى
311.607.196 265.877.587

)4.555.974( )3.048.738(يخصم: مخصص مخزون
308.558.458261.321.613

المدفوعات مقدمًا والموجودات األخرى   7

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

77.214.38070.419.872مصاريف مدفوعة مقدماً 
44.119.99236.795.141مدفوعات مقدمة للموظفين

51.421.38536.160.655أخرى

172.755.757143.375.668

اإلستثمارات في شركات زميلة   8

كانت حركة اإلستثمارات في شركات زميلة كما في 31 ديسمبر كما يلي:

نسب 2017
الملكية

رصيد بداية السنة
ريال سعودي

الحصة في االرباح
ريال سعودي

توزيعات أرباح
ريال سعودي

رصيد نهاية السنة
ريال سعودي

شركة مجمع عيادات 
الدكتورعبدالعزيز ابراهيم العجاجي 

لطب االسنان

%5036.397.7705.553.045)7.500.000(34.450.815

9.227.138-407.483.2501.743.888%شركة أنتاب للتشغيل للمقاوالت

43.677.953)7.500.000(43.881.0207.296.933المجموع

نسب 2016
الملكية

رصيد بداية السنة
ريال سعودي

الحصة في االرباح
ريال سعودي

توزيعات أرباح
ريال سعودي

رصيد نهاية السنة
ريال سعودي

شركة مجمع عيادات الدكتور 
عبدالعزيز ابراهيم العجاجي لطب 

االسنان

%5024.889.63211.508.138-36.397.770

7.483.250-405.337.1272.146.123%شركة أنتاب للتشغيل للمقاوالت

43.881.020-30.226.75913.654.261المجموع
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طبية  
ت ال

ب للخدما
سليمان الحبي

شركة مجموعة الدكتور 
سعودية مقفلة(

ساهمة 
شركة م

(
م المالية الموحدة )تتمة(

ت حول القوائ
ضاحا

إي
 2017

سمبر 
319 دي

 
  

صافي
ت، 

ت والمعدا
الممتلكا

ضي
أرا

مباني وتحسينات على 
المأجور

معدات طبية
 وعامة

وسائل نقل وسيارات 
إسعاف

أثاث وتركيبات ومعدات 
مكتبية

مشاريع
تحت التنفيذ

المجمــوع

ريال سـعودي
ريال سـعودي

ريال سـعودي
ريال سـعودي

ريال سـعودي
ريال سـعودي

ريال سـعودي

التكلفـة:
في بداية السنة

 1.309.023.424
1.513.229.129

929.546.280
12.262.662

299.283.687
207.894.183

4.271.239.365
ضافات

ا
90.753.240

32.488.153
58.314.400

946.985
20.917.585

200.416.630
403.836.993

استبعادات / تحويالت 
6.275.677

12.892.996
)1.327.540(

78.542.758
)110.406.698(

)14.022.807(
في نهاية السنة

1.399.776.664
1.551.992.959

1.000.753.676
11.882.107

398.744.030
297.904.115

4.661.053.551

االستهالك:
في بداية السنة

 242.348.965
384.611.827

 10.207.623
179.832.446

-
817.000.861

المحمل للسنة
51.101.767

99.379.303
973.071

48.592.132
-

200.046.273
االستبعادات / تحويالت

)60.306(
)4.821.270(

)1.763.717(
)1.516.853(

-
)8.162.146(

في نهاية السنة
293.390.426

479.169.860
9.416.977

226.907.725
-

1.008.884.988

صافي القيمة الدفترية:
31 ديسمبر 2017

1.399.776.664
1.258.602.533

521.583.816
2.465.130

171.836.305
297.904.115

3.652.168.563

31 ديسمبر 2016
 1.309.023.424

1.270.880.164
544.934.453

2.055.039
119.451.241

207.894.183
3.454.238.504

ضاح رقم 10(.
صول عليها من وزارة المالية )اي

ض التي تم الح
ض الموجودات المرهونة مقابل القرو

ضمن الممتلكات والمعدات بع
*تت
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شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية  
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2017 

القروض    10

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

805.070.944 848.273.696قروض من بنوك محلية )إيضاح 10- أ(
375.523.455 360.501.763قروض من وزارة المالية )إيضاح 10- ب(

1.208.775.459 1.180.594.399
)276.435.032( )281.508.777(الجزء المتداول من القروض 

927.266.682904.159.367

إن استحقاق القروض اإلجمالية كما في 31 ديسمبر هي كما يلي:

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

281.508.777276.435.032خالل سنة
671.873.388623.744.380من سنة الى خمس سنوات

255.393.294280.414.987أكثر من خمسة سنوات 
1.208.775.4591.180.594.399

قروض من بنوك محلية:أ  

حصلت الشركة على تسهيالت اسالمية على شكل قروض طويلة وقصيرة االجل )تورق( من بنوك محلية. تخضع التسهيالت لعمولة 
وفقاً لمعدالت العمولة المتعارف عليها ما بين البنوك في السعودية )SIBOR( باالضافة الى هامش متفق عليه. ان هذه التسهيالت 

مضمونة بسندات إذنية وبضمانات شخصية من المساهمين الرئيسيين. 

إن إستحقاقات القروض من البنوك المحلية كما في 31 ديسمبرهي كما يلي:

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

266.487.083261.413.339خالل سنة
581.786.613543.657.605من سنة الى خمس سنوات

848.273.696805.070.944
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شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية  
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2017 

القروض )تتمة(    10

قروض من وزارة المالية:	  

تشتمل القروض على قروض طويلة األجل بدون فائدة من وزارة المالية لتمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالمجموعة والشركات 
التابعة لها. تسدد تلك القروض على أقساط سنوية متساوية.

إن استحقاق قروض وزارة المالية كما في 31 ديسمبر هي كما يلي:

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

15.021.69415.021.693خالل سنة
90.086.77580.086.775من سنة الى خمس سنوات

255.393.294280.414.987أكثر من خمسة سنوات 
360.501.763 375.523.455

الدائنـــون   11

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

457.574.818443.105.329دائنون )ايضاح 5(
24.027.59224.356.886ذمم وحجوزات للمقاولين

776.852 1.131.321دائنون أخرون

 482.733.731468.239.067

المصاريف المستحقة والمطلوبات االخرى   12

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

296.700.329 279.731.199رواتب ومزايا موظفين مستحقة 
91.836.0148.850.092توزيعات أرباح مستحقة )إيضاح 19(

40.221.782 44.642.210مصاريف مستحقة
11.808.39320.693.931أخرى

428.017.816366.466.134
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شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية  
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2017 

مخصص الزكاة   13

يتم احتساب الزكاة للشركة والشركات التابعة لها المملوكة بنسبة 100% على اساس القوائم المالية الموحدة. حيث، تعتبر كل من 
الشركة والشركات التابعة لها المملوكة بنسبة 100% كشركة واحدة ألغراض إحتساب الزكاة. فيما يتم إحتساب الزكاة للشركات التابعة 

المملوكة بنسبة أقل من 100% على أساس منفرد. 

سجلت المجموعة مخصص زكاة بمبلغ 70.755.477 ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )2016: 48.168.911 ريال 
سعودي( في قائمة الدخل الموحدة بما يتفق مع أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية.

إن العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي هي كالتالي:

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

4.322.986.2733.691.464.248حقوق المساهمين
)3.908.833.428()4.376.659.975(موجودات غير متداولة
1.054.760.713451.401.814مطلوبات غير متداولة
1.048.246.5011.434.318.597صافي الربح المعدل

2.049.333.5121.668.351.231وعاء الزكاة

كانت حركة مخصص الزكاة كما في 31 ديسمبر كما يلي:

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

48.530.09668.082.050الرصيد االفتتاحي
70.755.47748.168.911مخصص السنة

)60.006.653()36.896.866(المدفوع خالل السنة
)8.328.272(-تسويات عن ربوط زكوية سابقة

614.060-إستحواذ على شركة تابعة

82.388.70748.530.096

الربط الزكوي كما في 31 ديسمبر 2017

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية الموحدة )للشركة والشركات التابعة لها بالكامل( الى الهيئة العامة للزكاة والدخل )»الهيئة«(، وحصلت 
على شهادة الزكاة عن كافة السنوات حتى 31 ديسمبر 2016. كما تم استالم الربوط الزكوية النهائية حتى العام 2014 حيث قامت 
الشركة باستدراك وتسجيل كافة الفروقات بين مخصص الزكاة والربوط النهائية المعتمدة وسداد كافة االلتزامات الزكوية الناتجة 

عن تلك الربوط. 

حصلت شركة صيدليات الشرق األوسط على شهادة الزكاة حتى عام 2016. خالل عام 2017، استلمت الشركة الربوط الزكوية لألعوام 
من 2008 وحتى 2016، والتي اشتملت على فروقات زكوية قدمت الشركة اعتراًضا حولها والتي ماتزال تحت الدراسة من جانب الهيئة. 

تعتقد اإلدارة ان نتائج تلك االعتراضات ستكون لصالح الشركة.

كما حصلت شركة صيدليات العافية لألدوية على شهادة الزكاة حتى عام 2016، وحصلت كل من شركة صحة الشرق الطبية المحدودة 
وشركة الوسطى الطبية المحدودة على خطاب تسهيل من الهيئة للعام 2016 حيث ال تزال كل من الشركتين تحت التطوير واليوجد 

ايرادات تشغيلية لهما.
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شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية  
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2017 

اإلحتياطي النظامي    14

طبقاً لنظام الشركات بالمملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، قامت الشركة بتحويل 10% من صافي دخل السنة إلى أن 
يعادل اإلحتياطي النظامي 30% من رأس المال. أن هذا االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع. 

حقوق الملكية غير المسيطرة   15

يتم إظهار حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي موجودات الشركات التابعة كبند مستقل في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن 
حقوق الملكية. كما يتم إظهار حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي نتائج الشركات التابعة كبند مستقل في قائمة الدخل 

الموحدة. 

كانت حركة حقوق الملكية غير المسيطرة في قائمة المركز المالي الموحدة كالتالي:

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

139.979.05787.137.177في بداية السنة
90.753.24053.083.772إضافات إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

)241.892( )261.982(حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في خسارة السنة
230.470.315139.979.057الرصيد كما في نهاية السنة

مصاريف البيع والتسويق   16

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

429.166.831528.927.426مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )إيضاح 4(
30.968.19931.074.281إعالنات وعروض تسويقية
25.363.990 27.274.560رواتب وأجور ومزايا أخرى

1.011.708 1.290.626استهالك
5.616.730 7.995.248أخرى

496.695.464591.994.135
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شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية  
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2017 

المصاريف العمومية واإلدارية    17

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

280.398.503261.411.252رواتب وأجور موظفين ومزايا اخرى
21.605.512 32.454.571استهالكات 

16.657.873 21.142.290ايجارات 
12.313.594 13.719.281منافع واتصاالت 

7.323.016 13.067.460استشارات وخدمات مهنية 
5.527.986 9.131.488صيانة واصالحات

8.364.4537.999.285نظافة
7.553.5868.263.530رسوم وعموالت بنكية

4.269.970 4.385.739رخص ورسوم حكومية 
5.474.516 3.378.439طباعة وقرطاسية 
591.866 3.136.582رسوم واشتراكات 

2.617.224 2.578.029سفر
17.979.792 16.703.330أخرى 

416.013.751372.035.416

االيرادات األخرى، صافي   18

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

38.852.35329.436.737دعم فني من الموردين
15.098.81324.039.304دعم صندوق الموارد البشرية

15.506.809 13.188.720ايجارات
8.889.470 7.891.646عموالت بنكية 

1.658.388)298.844()خسارة( ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات
28.956.22733.883.715أخرى

103.688.915113.414.423
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شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية  
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2017 

توزيعات األرباح   19

قرر مجلس اإلدارة خالل العام 2017 توزيع أرباح مرحلية بقيمة 600.000.000 ريال سعودي )2016: 369.854.077 ريال سعودي( 
على أن يتم اعتماد تلك التوزيعات في الجمعية العمومية القادمة. 

كما اعتمد المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 18 رمضان 1438هـ )الموافق 13 يونيو 2017( االرباح المرحلية 
التي تم توزيعها خالل عام 2016م.

ربح السهم    20

تم إحتساب ربح السهم بتقييم كل من الربح من العمليات الرئيسية وصافي الربح للسنة على عدد األسهم القائمة في نهاية السنة 
والبالغ 350.000.000 سهم.

التعهدات وااللتزامات المحتملة   21

يوجد على المجموعة االلتزامات والمطلوبات المحتملة التالية:- 1

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

41.567.16724.717.187اعتمادات مستندية 
46.440.35840.507.790خطابات ضمان 

فيما يلي بياناً بااللتزامات بالحد االدنى لدفعات االيجار بموجب عقود اإليجار التشغيلي والغير قابلة لإللغاء:- 2

2017
ريال سعودي

2016
ريال سعودي

59.949.94964.098.508أقل من سنة 
154.871.359180.057.950من سنة الى خمس سنوات 

37.865.57956.062.510أكثر من خمس سنوات

252.686.887300.218.968

تمثل دفعات اإليجار التشغيلي إيجارات مستحقة الدفع من المجموعة مقابل إستئجار أرض ومباني. بلغت دفعات اإليجار التشغيلي 
المسجلة كمصروف خالل السنة المنتهية 31 ديسمبر 2017 مبلغ 64.513.954 ريال سعودي )2016: 67.320.443 ريال سعودي(.

كما في 31 ديسمبر 2017، لدى المجموعة تعهدات رأسمالية لبناء مستشفيات بمبلغ 400.413.553 ريال سعودي )2016: - 3
205.362.814 ريال سعودي(.
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شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية  
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2017 

المعلومات القطاعية   22

بيئة اقتصادية معينة  التي تعمل في قطاع األعمال أو في تقديم منتجات أو خدمات في  القطاع هو جزء مميز من المجموعة  إن 
كالقطاعات الجغرافية، والتي قد تكون خاضعة لمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أخرى. 

)مليون ريال سعودي(
المجموعأخرىالصيدلياتالمستشفيات2017
المملكة العربية السعودية:

3.591680284.299االيرادات 
1.233212101.455الربح اإلجمالي

5.2092551.0066.470مجموع الموجودات
1.2392159352.389مجموع المطلوبات

خارج المملكة العربية السعودية:
10388-378االيرادات 

995-86الربح اإلجمالي
542--542مجموع الموجودات
61--61مجموع المطلوبات

اإلجمالي:
3.969680384.687االيرادات 

1.319212191.550الربح االجمالي
5.7512551.0067.012مجموع الموجودات
1.3002159352.450مجموع المطلوبات
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شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية  
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2017 

المعلومات القطاعية )تتمة(    22

)مليون ريال سعودي(
المجموعأخرىالصيدلياتالمستشفيات2016
المملكة العربية السعودية:

3.746656454.447االيرادات 
1.4572071221.786الربح اإلجمالي

5.2212287466.195مجموع الموجودات
1.0621781.0062.246مجموع المطلوبات

خارج المملكة العربية السعودية:
10421-411االيرادات 

10103-93الربح االجمالي
531--531مجموع الموجودات
66--66مجموع المطلوبات

اإلجمالي:
4.157656554.868االيرادات 

1.5502071321.889الربح اإلجمالي 
5.7522287466.726مجموع الموجودات
1.1281781.0062.312مجموع المطلوبات

األدوات المالية وإدارة المخاطر    23

تتمثل المخاطر الرئيسي من األدوات المالية للمجموعة في مخاطر أسعار العموالت ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر 
العمالت والقيم العادلة لألدوات المالية. 

تدير اإلدارة تلك المخاطر والتي تتلخص بما يلي:

مخاطر أسعار العموالت 

مخاطر أسعار العموالت تتمثل في مخاطر التقلبات في أسعار العموالت السائدة في السوق فيما بين مستويين من األسعار، إما في 
منحنى العائد أو في أي معدل عمولة أخرى ذو عالقة. 

تقوم إدارة المجموعة بمراقبة التغيرات في أسعار العموالت بشكل دوري، لتالفي أية آثار أو أضرار سلبية قد تطرأ.
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مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان تتمثل في اخفاق أحد طرفي األداة المالية في الوفاء بالتزاماته والتسبب بخسارة مالية للطرف اآلخر. إن األدوات 
المالية التي تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان تتضمن بشكل أساسي باألرصدة لدى البنوك والمدينين. 

تقوم المجموعة بايداع األرصدة البنكية لدى عدة مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عالي، ويوجد لدى المجموعة سياسة تتمثل 
بوضع حدود لألرصدة المودعة كل من تلك المؤسسات. 

يتنوع رصيد المدينين في المجموعة ما بين مؤسسات حكومية، وشركات تامين، وحسابات المرضي الخاصة، والتي تدار بمراجعة 
منتظمة لألرصدة المشكوك في تحصيلها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في تاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة.

مخاطر السيولة 

مخاطر السيولة تتمثل في المخاطر التي تواجهها المجموعة في بيع الموجودات أو توفير األموال للوفاء بإلتزاماتها المتعلقة باألدوات 
المالية، أو قد تنشأ عند عدم التمكن من بيع أصل مالي بشكل سريع وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. 

يتم التقليل من مخاطر السيولة عن طريق اإلدارة الفاعلة للتدفقات النقدية، واإلستخدام األمثل لموارد رأس المال العامل، وباإلحتفاظ 
بحدود تسهيالت تمويلية مناسبة للتأكد من توفر سيولة كافية ومناسبة، للوفاء بأية إلتزامات مستقبلية. 

مخاطر العمالت

مخاطر العمالت تتمثل في التقلبات التي تطرأ في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن اإلدارة 
تراقب تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية، وتعتقد المجموعة انها ال تتعرض لمخاطر تقلبات عمالت هامة، حيث أن المجموعة 

تتعامل بشكل رئيسي بالريال السعودي، والمثبت سعر صرفه حالياً مع هامش ضيق مقابل الدوالر األمريكي. 

القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

تتضمن األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة بشكل موجودات مالية ومطلوبات مالية. تتكون الموجودات المالية 
بشكل رئيسي من النقد وما يماثله ومدفوعات مقدمة للموردين والمقاولين والمدينون التجاريون. وتتكون المطلوبات المالية من دائنون 

والمطلوب إلى أطراف ذات عالقة والمصاريف المستحقة والمقبوض مقدماً من العمالء والقروض.

أرقام المقارنة    24

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لعام 2016 لتتفق مع عرض السنة الحالية. 


