
والشركات التابعة لھاشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة
مقفلة)سعودیة (شركة مساھمة 

الموحدةاألولیة القوائم المالیة 
٢٠١٩مارس٣١المنتھیة في للفترة



والشركات التابعة لھامجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدةاألولیة القوائم المالیة 
٢٠١٩مارس٣١للسنة المنتھیة في 

صفحـةفھـرس

٣–١مراجع المستقلالتقریر 

٤األولیة الموحدةقائمة المركز المالي 

٥األولیة الموحدةقائمة الدخل 

٦األولیة الموحدةقائمة الدخل الشامل 

٧األولیة الموحدةالملكیةقائمة التغیرات في حقوق 

٨األولیة الموحدةقائمة التدفقات النقدیة 

٥٤–٩األولیة الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة 









لھاشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة والشركات التابعة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة األولیةقائمة المركز المالي 
٢٠١٩مارس٣١كما في 

الموحدةاألولیة تشكل اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة 
٤

إیضاح
٢٠١٩مارس ٣١

لایر سعودي
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي
الموجودات

الموجودات المتداولة
٧١٬٥٠٠٬٦١٠٬٦٦٠١٬٣٦٩٬١١٨٬٤٢٧النقد وما یماثلھ

٨١٬٢٤٦٬٢٤٢٬٨٤٢١٬٣١١٬١٠٠٬٣٩٥مدینون
١٨٬١٦٣٬٣٦٦١٧٬٦٧١٬٠٦٤دفعات مقدمة للموردین والمقاولین

٩٢٧٩٬٢٧٣٬٥٩٧٣٠٢٬٥٣٦٬٦٥٥مخزون
وموجودات أخرى ١٠١٨١٬٣٧٩٬٢٧٧٢١٠٬٢٢٥٬٨٧٩مصاریف مدفوعة مقدماَ

٣٬٢٢٥٬٦٦٩٬٧٤٢٣٬٢١٠٬٦٥٢٬٤٢٠اجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غیر المتداولة

١١٤٥٬٠٤٩٬٦٩٦٤٣٬٤٨٨٬١٨٠في شركات زمیلةاستثمارات
١٢٤٬٥٩٩٬٧١٩٬٠٥٤٤٬٢٨٧٬٠٢٢٬٩٩٩ممتلكات ومعدات

٤٬٦٤٤٬٧٦٨٬٧٥٠٤٬٣٣٠٬٥١١٬١٧٩اجمالي الموجودات غیر المتداولة
٧٬٨٧٠٬٤٣٨٬٤٩٢٧٬٥٤١٬١٦٣٬٥٩٩اجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكیة
المطلوبات

المطلوبات المتداولة
١٢٥٣٬٣٢٠٬١٦٢٢٢٨٬٥١٢٬٨١٤-٢٧الجزء المتداول من قروض طویلة األجل

-٢٤٥٬٣٦٧٬١٥٧-٢٧الجزء المتداول من مستحقات االیجار 
١٣٥١٢٬٨١٠٬٩٩٢٥٣١٬٦١٠٬٩٤٦دائنون

من العمالء ً ١٩٬٦٦٩٬٦٦٠١٨٬٩٥٧٬٧٥٣مقبوض مقدما
١٥٥٨٩٬٦٣٨٬٤١٩٥٠٣٬٢٣٧٬٣٦٥ومطلوبات أخرىمصاریف مستحقة 

١٦٤٨٬٧١٠٬٠٨٥٧٩٬١٣٥٬٨٠٧مخصص الزكاة
١٧٢٬١٨٠٬٠٠٤٢٬٧٠٦٬٩٤٤الجزء المتداول من منحة حكومیة

١٬٤٧١٬٦٩٦٬٤٧٩١٬٣٦٤٬١٦١٬٦٢٩اجمالي المطلوبات المتداولة
المطلوبات غیر المتداولة

١١٬٣٧٤٬٠١٦٬٩١٢١٬٣٣٨٬٢٥٧٬٠٦٨-٢٧قروض طویلة األجل
١٧٤٧٬٤١٥٬٠٨٧٤٧٬٤٣٣٬١٥١منحة حكومیة
-٢١٥٥٬٤١٨٬٥٨٣-٢٧اریجمستحقات اإل

١٨٢٤٢٬٥٠٩٬١١٨٢٣٤٬٠٥٢٬٥١٦مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
١٬٨١٩٬٣٥٩٬٧٠٠١٬٦١٩٬٧٤٢٬٧٣٥اجمالي المطلوبات غیر المتداولة

٣٬٢٩١٬٠٥٦٬١٧٩٢٬٩٨٣٬٩٠٤٬٣٦٤اجمالي المطلوبات
حقوق الملكیة

١٩٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال المصدر
٢٠٣٨٠٬٨٤٩٬٤٥٧٣٨٠٬٨٤٩٬٤٥٧احتیاطي نظامي

٤٦٩٬٧٥٦٬٩٠٧٤٤٧٬١٧٢٬٨٤١أرباح مبقاة
٤٬٣٥٠٬٦٠٦٬٣٦٤٤٬٣٢٨٬٠٢٢٬٢٩٨حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة األم

٢٢٨٬٧٧٥٬٩٤٩٢٢٩٬٢٣٦٬٩٣٧حقوق الملكیة غیر المسیطرة
٤٬٥٧٩٬٣٨٢٬٣١٣٤٬٥٥٧٬٢٥٩٬٢٣٥اجمالي حقوق الملكیة

٧٬٨٧٠٬٤٣٨٬٤٩٢٧٬٥٤١٬١٦٣٬٥٩٩اجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة



الحبیب للخدمات الطبیة والشركات التابعة لھاشركة مجموعة الدكتور سلیمان 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة األولیةقائمة الدخل 
٢٠١٩مارس٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر

الموحدةاألولیة تشكل اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة 
٥

إیضاح
٢٠١٩

سعوديلایر

٢٠١٨
لایر سعودي

)غیر مراجعة(

١٬٢٤٧٬٠٧٢٬٠٣٧١٬١٦٩٬٤١٠٬٠٢٩اإلیرادات
)٨٠٨٬٠١٢٬٩٦٦()٨٢٣٬٧٠٥٬٢٥٥(تكلفة اإلیرادات 

٤٢٣٬٣٦٦٬٧٨٢٣٦١٬٣٩٧٬٠٦٣الربحإجمالي 

)٤٠٬٦٠٥٬٦٩٧()٥٨٬٤٤٦٬١٢٥(٢٢مصاریف بیع وتسویق
)٩٩٬٧٨١٬٧٥٠()١١٦٬٧٤٤٬٥٩٥(٢٣مصاریف عمومیة واداریة 

٢٤٨٬١٧٦٬٠٦٢٢٢١٬٠٠٩٬٦١٦الدخل من العملیات

١١١٬٥٦١٬٥١٦١٬٦٨٥٬١١٨حصة الشركة في أرباح شركات زمیلة
)٤٬٢٠٦٬٣٣٥()٦٬٣٦٩٬٤٢٠(نفقات تمویل 

٢٤١٦٬٥٧٩٬٢٧٢١٩٬٢٩٨٬٢٩٥إیرادات أخرى
٢٥٩٬٩٤٧٬٤٣٠٢٣٧٬٧٨٦٬٦٩٤الدخل قبل الزكاة

)٢١٬٦١٠٬٠١٤()٢٦٬٣٢٨٬١٧٧(١٦زكاة
٢٣٣٬٦١٩٬٢٥٣٢١٦٬١٧٦٬٦٨٠للفترةالدخل 

العائد الى:الفترةدخل 
٢٣٤٬٠٨٠٬٢٤١٢١٦٬٥٢٦٬٥٩٩لمساھمین في الشركة األما

)٣٤٩٬٩١٩()٤٦٠٬٩٨٨(حقوق الملكیة غیر المسیطرة
٢٣٣٬٦١٩٬٢٥٣٢١٦٬١٧٦٬٦٨٠

٢٥لسھم:لالربحوللسھم الدخل من العملیات 
٠٫٧١٠٫٦٣ربح السھم األساسي والمخفض للدخل من العملیات 

ربح السھم األساسي والمخفض العائد للمساھمین في الشركة 
٠٫٦٧٠٫٦٢األم



شركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة والشركات التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الدخل الشامل األولیة الموحدةقائمة 
٢٠١٩مارس٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر

الموحدةاألولیة تشكل اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة 
٦

إیضاح
٢٠١٩

لایر سعودي

٢٠١٨
لایر سعودي

)غیر مراجعة(

٢٣٣٬٦١٩٬٢٥٣٢١٦٬١٧٦٬٦٨٠للفترةالدخل

الدخل الشامل اآلخر(الخسائر) / 
:بنود لن یعاد تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة

١٬٩٤٣٬٢٥٠)١٬٤٩٦٬١٧٥(١٨إعادة قیاس مكافأة نھایة الخدمة للموظفینربح (خسائر) 
١٬٩٤٣٬٢٥٠)١٬٤٩٦٬١٧٥(للفترةخر الشامل األالدخل (الخسارة)صافي 

٢٣٢٬١٢٣٬٠٧٨٢١٨٬١١٩٬٩٣٠للفترةإجمالي الدخل الشامل 

العائد إلى: للفترةإجمالي الدخل الشامل 
٢٣٢٬٥٨٤٬٠٦٦٢١٨٬٤٦٩٬٨٤٩لمساھمین في الشركة األما

)٣٤٩٬٩١٩()٤٦٠٬٩٨٨(حقوق الملكیة غیر المسیطرة
٢٣٢٬١٢٣٬٠٧٨٢١٨٬١١٩٬٩٣٠



شركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة والشركات التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدةالتغیرات في حقوق الملكیة األولیة قائمة 
٢٠١٩مارس٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر

الموحدةاألولیة تشكل اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة 
٧

العائد إلى المساھمین في الشركة األم

اإلجمالياألرباح المبقاةاالحتیاطي النظاميالمصدررأس المال
حقوق الملكیة غیر 

إجمالي حقوق الملكیةالمسیطرة
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

────────────────────────────────────────────────────────────
٢٠١٨٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٧١٨٬٧٢٢٥١٧٬٨٩٢٬٤٥٢٤٬٣١٨٬٦١١٬١٧٤٢٣٠٬٤٧٠٬٣١٥٤٬٥٤٩٬٠٨١٬٤٨٩ینایر ١كما في 

٢١٦٬١٧٦٬٦٨٠)٣٤٩٬٩١٩(٢١٦٬٥٢٦٬٥٩٩٢١٦٬٥٢٦٬٥٩٩--الدخل (الخسارة) للفترة
١٬٩٤٣٬٢٥٠-١٬٩٤٣٬٢٥٠١٬٩٤٣٬٢٥٠--خرالشامل اآلالدخل

────────────────────────────────────────────────────────────
٢١٨٬١١٩٬٩٣٠)٣٤٩٬٩١٩(٢١٨٬٤٦٩٬٨٤٩٢١٨٬٤٦٩٬٨٤٩--إجمالي الدخل الشامل

)٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(-)٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠()٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(--)٢١توزیعات أرباح (إیضاح
────────────────────────────────────────────────────────────

٢٠١٨مارس ٣١كما في 
٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٧١٨٬٧٢٢٣٣٦٬٣٦٢٬٣٠١٤٬١٣٧٬٠٨١٬٠٢٣٢٣٠٬١٢٠٬٣٩٦٤٬٣٦٧٬٢٠١٬٤١٩(غیر مراجعة)

════════════════════════════════════════════════════════════

٢٠١٩٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٨٠٬٨٤٩٬٤٥٧٤٤٧٬١٧٢٬٨٤١٤٬٣٢٨٬٠٢٢٬٢٩٨٢٢٩٬٢٣٦٬٩٣٧٤٬٥٥٧٬٢٥٩٬٢٣٥ینایر ١كما في 
٢٣٣٬٦١٩٬٢٥٣)٤٦٠٬٩٨٨(٢٣٤٬٠٨٠٬٢٤١٢٣٤٬٠٨٠٬٢٤١--الدخل (الخسارة) للفترة

)١٬٤٩٦٬١٧٥(-)١٬٤٩٦٬١٧٥()١٬٤٩٦٬١٧٥(--الخسارة الشاملة األخرى
────────────────────────────────────────────────────────────

٢٣٢٬١٢٣٬٠٧٨)٤٦٠٬٩٨٨(٢٣٢٬٥٨٤٬٠٦٦٢٣٢٬٥٨٤٬٠٦٦--إجمالي الدخل الشامل
)٢١٠٬٠٠٠٬٠٠٠(-)٢١٠٬٠٠٠٬٠٠٠()٢١٠٬٠٠٠٬٠٠٠(--)٢١توزیعات أرباح (إیضاح

────────────────────────────────────────────────────────────
٢٠١٩٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٨٠٬٨٤٩٬٤٥٧٤٦٩٬٧٥٦٬٩٠٧٤٬٣٥٠٬٦٠٦٬٣٦٤٢٢٨٬٧٧٥٬٩٤٩٤٬٥٧٩٬٣٨٢٬٣١٣مارس ٣١كما في 

════════════════════════════════════════════════════════════



شركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة والشركات التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

التدفقات النقدیة األولیة الموحدةقائمة 
٢٠١٩مارس٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر

الموحدةاألولیة تشكل اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة 
٨

ایضاح
٢٠١٩

لایر سعودي

٢٠١٨
لایر سعودي

(غیر مراجعة)
التشغیلیةاالنشطة 

٢٥٩٬٩٤٧٬٤٣٠٢٣٧٬٧٨٦٬٦٩٤الدخل قبل الزكاة
التعدیالت غیر النقدیة لتسویة الدخل قبل الزكاة إلى صافي النقد من األنشطة التشغیلیة:

١٢٥٦٬٣٠٧٬٢٤١٥٠٬٠٩٩٬٣١٢استھالك
)١٬٦٨٥٬١١٨()١٬٥٦١٬٥١٦(١١حصة الشركة في أرباح شركات زمیلة

٢٤٢٣٣٬٤٨٢٣٣٨٬٨٩٠ممتلكات ومعداتخسارة استبعاد
٢٢٣٥٬٢٠٦٬٧٣٨٢١٬٦٦٠٬٦٥٣و٨مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

-)٥٤٥٬٠٠٤(١٧منح حكومیة تم االعتراف بھا
٢٬٢٦٠٬٠٩٠١٬١٣٧٬٦٤٧مخصص مخزون

٦٬٣٦٩٬٤٢٠٤٬٢٠٦٬٣٣٥نفقات تمویل
١٨١٣٬٥٦٨٬٦٣٢١٢٬٥٣٠٬٨٣٠مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

٣٧١٬٧٨٦٬٥١٣٣٢٦٬٠٧٥٬٢٤٣
تعدیالت رأس المال العامل:

)٣٦٬٥٣١٬٢٧٠(٧٬٨٣٥٬٥٢٦مدینون
)٥٨٬٢٨١٬٦٩٨()٣٬٩٣٧٬٥٩٧(دفعات مقدمة للموردین والمقاولین

٤٨٬٢٩٨٬٩٣٨١٦٥٬٧٢٠مطلوب من / الى أطراف ذات عالقة، صافي
١١٬٦٤٧٬٩١٨)١٣٬٨٢٦٬٣٧٧(مخزون

وموجودات أخرى َ )٩٣٬١٩٣٬٦٠٣(٨٬٥١٧٬٧٦٠مصاریف مدفوعة مقدما
)٥٨٬٠٧٠٬٣٣٩()٤٬٠٥٤٬٩٦٦(دائنون

من العمالء ً ١٬٣٢١٬٩٦٤٤٬٨٥٤٬٨٢٠مقبوض مقدما
٢٦٬٠٢٨٬٧٤٦٦١٬٧٩٥٬٨٢٩مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى

٤٤١٬٩٧٠٬٥٠٧١٥٨٬٤٦٢٬٦٢٠النقد الناتج من األعمال

)٨٤٬٥٨٢٬٦١٧()٥٦٬٧٥٣٬٨٩٩(١٦زكاة مدفوعة
)٦٬٠٣٣٬٥٢٢()٥٬٢٩٣٬٠٦٤(١٨مكافأة نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة

٣٧٩٬٩٢٣٬٥٤٤٦٧٬٨٤٦٬٤٨١صافي النقد من األنشطة التشغیلیة

االنشطة االستثماریة
)٤٦٬٥٧٥٬٩٣٧()١٤٤٬٧١٠٬١٠٠(١٢شراء ممتلكات ومعدات

١٬٠٨١٬٧٢٠١٬١٣٣٬٦٧٠متحصالت من بیع ممتلكات ومعدات
-)٢٬٧٧٢٬٦٤١(٣٠تدفقات نقدیة ناتجة من استبعاد شركة تابعة

)٤٥٬٤٤٢٬٢٦٧()١٤٦٬٤٠١٬٠٢١(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

األنشطة التمویلیة
)١١٬٣٠٧٬٧٤٤(٦٠٬٥٦٧٬١٩٢صافيمن قروض طویلة األجل، (مدفوعات) متحصالت 

-)١٠٬٢١٠٬٧٥٠(مستحقات ایجار مدفوعة
)٤٬٢٤٠٬٣٣٧()٤٬٠٤١٬٥٨٩(مدفوعةنفقات تمویل

)١٧٩٬٠٠٠٬٠٠٠()١٤٨٬٣٤٥٬١٤٣(توزیعات أرباح مدفوعة
)١٩٤٬٥٤٨٬٠٨١()١٠٢٬٠٣٠٬٢٩٠(األنشطة التمویلیةصافي النقد المستخدم في

)١٧٢٬١٤٣٬٨٦٧(١٣١٬٤٩٢٬٢٣٣في النقد وما یماثلھ(النقص) صافي الزیادة 
٧١٬٣٦٩٬١١٨٬٤٢٧١٬١٤٠٬٥٣٦٬٩٤٩النقد وما یماثلھ في بدایة الفترة

٧١٬٥٠٠٬٦١٠٬٦٦٠٩٦٨٬٣٩٣٬٠٨٢النقد وما یماثلھ في نھایة الفترة

المعامالت غیر النقدیة
-١٢٢٢٧٬٦١٦٬١٠٧االعتراف بحق استخدام أصول

-٩٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢-٤االعتراف بمستحقات ایجار



شركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة والشركات التابعة لھا 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدةاألولیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٩

معلومات حول الشركة والنشاطات-١

جلة في الریاض  عودیة مقفلة)، مس اھمة س ركة مس ركة") (ش لیمان الحبیب للخدمات الطبیة ("الش ركة مجموعة الدكتور س إن ش
نوفمبر ٢٥ھـ (الموافق ١٤١٤جمادى األخر ١١بتاریخ ١٠١٠١١٨٣٣٠بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

، المملكة العربیة السعودیة.١١٦٤٣، الریاض ٩١٨٧٧و: حي العلیا ص.ب. ھالمسجل م). إن عنوان المكتب الرئیسي ١٩٩٣

حة رقم  ادر من وزارة الص اطھا بموجب الترخیص الطبي الص ة نش ركة بممارس بتاریخ ٠١٤-١٠١-٠١٢-٠١٢-٠٠١٢٩تقوم الش
)، وتقوم الشركة بتشغیل مستودع األدویة بموجب الترخیص الصادر من ٢٠٠٧یولیو ١١ھـ (الموافق ١٤٢٨جمادى االخر ٢٦

). ٢٠١١فبرایر ١٦ھـ (الموافق ١٤٣٢ربیع األول ١٣ع بتاریخ /٦٣٧٥الھیئة العامة للغذاء والدواء رقم 

تشفیات الطبیة والمستوصفات ومختبرات التحالیل واالشعة وشراء االراضي إلتشمل أھداف الشر قامة مباني كة إقامة وإدارة المس
الجملة التجزئة وعلیھا وتجارة علیھا واستثمارھا بالبیع او االیجار لصالح الشركة والمشاركة في الشركات بنسبة تمكنھا من السیطرة 

في االدویة ومستحضرات التجمیل واالجھزة والمعدات الطبیة.

جل  لیمان الحبیب للخدمات الطبیة" ("الفرع") بموجب الس ركة الدكتور س عودیة "فرع ش ركة فرعھا في المملكة العربیة الس تدیر الش
). یتضمن نشاط الفرع تجارة الجملة والتجزئة ٢٠١٢دیسمبر ٨ھـ (الموافق ١٤٣٤محرم ٢٤بتاریخ ١٠١٠٣٥٧١٤٦التجاري 

یانة أجھزة و رات التجمیل وص تحض غیل مستودع في مس بموجب الترخیص الصادر األدویة معدات الطبیة. ویقوم فرع الشركة بتش
).٢٠١٣نوفمبر ٢٧ھـ (الموافق ١٤٣٥محرم ٢٤تاریخ ب٠٦-٠١-٠٠٢٣١من الھیئة العامة للغذاء والدواء رقم 

م "تدیر ركة فرعھا في البحرین باس لیمان الحبیب للخدمات االش ركة مجموعة الدكتور س ة لطبیة ش ركة أجنبیة" -القابض فرع ش
یتضمن ).٢٠١٢یونیو ١٢ھـ (الموافق ١٤٣٣رجب ٢٢بتاریخ ١–٨١٦٠٩") بموجب السجل التجاري رقمجنبياأل("الفرع 

الشركة ادارة الوحدات الطبیة وتطویرھا وتموینھا.جنبياألفرع النشاط 

.٣والشركات التابعة المشار الیھا في إیضاح لفروع المشار الیھا أعالهلة الموحدة البیانات المالیاألولیة تتضمن ھذه القوائم المالیة 

أسس اإلعداد-٢

بة وفقااألولیة الموحدةذه القوائم المالیة أعدت ھ ادرة عن مجلس معاییر المحاس یرات الص للمعاییر الدولیة للتقریر المالي والتفس
الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین المعتمدة من قبللدولیة والمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى ا

في المملكة العربیة السعودیة").(ویشار إلیھم مجتمعین بـ"المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة 

لمبدأ التكلفة التاریخیةلیة الموحدةاألوتم إعداد ھذه القوائم المالیة  ً تثناء المنح الحكومیة والقروض طویلة األجل من وزارة وفقا باس
عودي والذي یعتبر العملة الوظیفیة األولیة الموحدة. تم عرض ھذه القوائم المالیة ، والتي یتم ادراجھا بالقیمة العادلةالمالیة باللایر الس

خالف ذلك.یردوعملة العرض للشركة. تم تقریب كافة المبالغ الى أقرب لایر السعودي، مالم 



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

١٠

أسس التوحید-٣

من  ركة والموحدةاألولیة القوائم المالیة ھذه تتض ركات التابعة الالقوائم المالیة للش "المجموعة") لھا ش ار إلیھا مجتمعة بـ (یش
:٢٠١٨دیسمبر ٣١و٢٠١٩مارس٣١كما في في المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدةالمتواجدةو

نسبة الملكیة  األنشطة التأسیس والعملبلد 
دیسمبر ٣١

٢٠١٨
مارس٣١
٩٢٠١

──── ──── ───────────── ──────
١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة مجمع صحة العلیا الطبي 
١٠٠% ١٠٠% صیدلیة السعودیة (أ)شركة صیدلیات الشرق األوسط 

١٠٠% ١٠٠% مستشفى اإلمارات ذ.م.م.-مستشفى الدكتور سلیمان الحبیب منطقة حرة
١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة المستقبل إلقامة المستشفیات
١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة بریدة التخصصي للرعایة الطبیةشركة مستشفى 
١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة مستشفى الریان للرعایة الطبیة
١٠٠% ١٠٠% العنایة الصحیة المنزلیة السعودیة شركة العنایة الصحیة المنزلیة 
١٠٠% ١٠٠% مساعدةخدمات  السعودیة شركة أنتاب الریاض للتشغیل والصیانة
١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعایة الطبیة
١٠٠% ١٠٠% خدمات مخبریة السعودیة شركة المختبرات التشخیصیة الطبیة
١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة صحة السویدي الطبیة 
١٠٠% ١٠٠% خدمات تقنیة المعلومات السعودیة شركة حلول السحابة لالتصاالت وتقنیة المعلومات
١٠٠% ١٠٠% مساعدةخدمات  السعودیة شركة الریان للصیانة والتشغیل
١٠٠% - خدمات تجاریة السعودیة (ب)شركة روافد الصحة العالمیة

١٠٠% ١٠٠% صیدلیة السعودیة (أ)شركة صیدلیات العافیة لألدویة 

١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة العنایة المركزة للرعایة الطبیةشركة 
٥٠% ٥٠% مستشفى السعودیة شركة صحة الشرق الطبیة المحدودة 
٥٠% ٥٠% مستشفى السعودیة شركة الوسطى الطبیة المحدودة 
٥٠% ٥٠% مستشفى السعودیة شركة مستشفى غرب جدة

١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة شمال الریاض للرعایة الطبیة
١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة للرعایة الطبیةشركة مستشفى المحمدیة 

تنازل الشریك (الطرف اآلخر) عن حصتھ في الملكیة لصالح الشركة.)أ

).٣٠(إیضاح ٢٠١٩ینایر ١القیمة الدفتریة في صافي شركة روافد الصحة العالمیة لطرف ذو عالقة ببتحویلب) قامت الشركة 



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

١١

أسس التوحید (تتمة)-٣
لمخاطر، أو یكون لدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتھا بالشركة المستثمر المجموعةتتحقق السیطرة عندما تتعرض 

المجموعةفیھا، ولدیھا المقدرة في التأثیر على تلك العوائد من خالل ممارسة سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا. وبشكل خاص، تقوم 
:یھاون لدبالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عندما یك

المقدرة على توجیھ األنشطة ذات العالقة بالشركة المستثمر المجموعةالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي وجود حقوق بمنح ·
فیھا).

التعرض لمخاطر، أو لدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا.·
على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عائداتھا.المقدرة على استخدام سلطاتھا·

لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى  أقل من المجموعةوبشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصویت سیطرة. وتأییداً
تبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بعین االعالمجموعةاألغلبیة في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ 

بذلك عند التأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك:

آلخرین في الشركة المستثمر فیھا.ا) التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت التعاقدیة(الترتیباتالتعاقدي الترتیب ·
األخرى.الحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة·
وحقوق التصویت المحتملة.مجموعةبالحقوق التصویت الخاصة ·

یر  تثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تش ركة المس یطرة على الش تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس س
یطرة ر الس ر واحد او أكثر من عناص ركة التابعة عند .الثالثةالحقائق والظروف إلى وجود تغیر في عنص نتقال ایبدأ توحید الش

تدرج موجودات ومطلوبات ودخل السیطرة على الشركة التابعة إلى المجموعة ویتم التوقف عند فقدان المجموعة مثل ھذه السیطرة.
نة في القوائم المالیة  تبعادھا خالل الس تحواذ علیھا أو اس ركة التابعة التي تم االس اریف الش من تاریخ ةاألولیة الموحدومص اعتباراً

انتقال السیطرة إلى المجموعة ولحین توقف المجموعة عن ممارسة مثل ھذه السیطرة.

سب شامل اآلخر إلى المساھمین في أوصافي الربح ین وحقوق الملكیة غیر المسیطرة المجموعةالخسارة وكل بند من بنود الدخل ال
غیر المسیطرة عجزاً.رصید حقوق الملكیةبحتى لو أدى ذلك إلى أن یكون 

بیة مع تلك المتبعة من قبل  اتھا المحاس یاس ى س ركات التابعة كي تتماش ویات على القوائم المالیة للش رورة، یتم اجراء تس عند الض
اریف والتدفقات النقدیة المتعلقة  المجموعة. یتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكیة والدخل والمص

بالمعامالت بین شركات المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة.

یطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. إذا فقدت  ركة التابعة، دون فقدان الس ة ملكیة الش بة عن التغیر في حص یطرة المجموعةتتم المحاس الس
على شركة تابعة، فإنھا تقوم بـ:

التابعةالتوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة ·
التوقف عن إثبات القیمة الدفتریة ألي حقوق ملكیة غیر مسیطرة·
إثبات القیمة العادلة للعوض المستلم·
إثبات القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ·
الربح أو الخسارةإثبات أي فائض أو عجز في ·
ابقا في بنود · اھمین من البنود المثبتة س ة المس نیف حص امل الدخل القائمة إعادة تص ارةإلى اآلخرش أو األرباح الربح أو الخس

المبقاة، حسبما ھو مالئم، وكما ھو مطلوب في حالة قیام المجموعة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة مباشرة.



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

١٢

الھامةلسیاسات المحاسبیةلملخص -٤

:األولیة الموحدةفیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المتبعة من قبل المجموعة في إعداد ھذه القوائم المالیة 

األعمالتجمیع١-٤

المحول، والذي یتم العوضإجمالياألعمال باستخدام طریقة االستحواذ. یتم قیاس تكلفة االستحواذ بعملیات تجمیعیتم المحاسبة عن 
سھ بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ وقیمة أي  وبالنسبة لكل عملیة من ملكیة غیر مسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا. حقوققیا

ا تقوم المجموعة باختیار ما اذا كانت ستقوم بقیاس حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھعملیات تجمیع األعمال، 
بیة أو بالقیمة العادلة  ة النس افي الموجودات في بالحص تحوذ علیھا. یتم القابة للتمییز ص ركة المس التكالیف المتعلقة اثباتللش

.عند تكبدھا وتدرج ضمن المصاریف العمومیة واإلداریةباالستحواذ كمصاریف

تحواذ على أعمال، یتم تقییم الموجودات و تحوذ علیھا عندما تقوم المجموعة باالس التي تم التعھد بھا والمطلوبات المالیة المالیة المس
نیف من أجل اجراء ا یص لتص لة كما في تاریخ والتخص روط ذات الص روط التعاقدیة والظروف االقتصادیة والش ب وفقًا للش المناس

االستحواذ.

تحوذ بالقیمة العادلة عوضیتم ادراج أي  تحواذتاریخ بمحتمل من قبل المس تثناء تلك كافة العوض المحتملیتم قیاس .االس (باس
ن . ال یتم إعادة قیاس األولیة الموحدةقائمة الدخل التغیرات في القیمة العادلة في ، وتدرج فة كحقوق ملكیة) بالقیمة العادلةالمص
ملكیة ویتم المحاسبة عن التسویات الالحقة ضمن حقوق الملكیة.المصنف كحقوق المحتمل العوض

والتي تمثل الزیادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكیة غیر المسیطرة (في األصل، قیاس الشھرة بالتكلفةیتم، 
تحواذ علیھا والمطلوبات التي تم التعھد بھا افي الموجودات القابلة للتمییز التي تم االس ابقا، عن ص ص مملوكة س . وفي )وأي حص

تحوذ علیھا عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة التقدیر للتأكد من حالة زیادة القیمة العادل افي الموجودات المس ة لص
تحوذ علیھا وكافة المطلوبات التي تم التعھد بھا، ومراجعة االجراءات  حیحة بتحدید كافة الموجودات المس ورة ص قیامھا بص

تخدمة في قیاس المبالغ المراد إثباتھا بتاریخ اال افي المس تحواذ. وإذا ما زال ینتج عن إعادة التقدیر ھذه، زیادة القیمة العادلة لص س
.المكاسب في الربح والخسارةإجمالي العوض المحول، یتم إثباتالموجودات المستحوذ علیھا عن 

خسائر االنخفاض المتراكمة. ولغرض إجراء االخ تبار للتأكد من وجود انخفاض بعد اإلثبات األولي لھا، تقاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً
من تاریخ االستحواذ –في القیمة، تخصص الشھرة المستحوذ علیھا عند تجمیع األعمال  إلى كل وحدة من الوحدات المدرة –اعتباراً

ت موجودات أو مطلوبات  ص رف النظر عما إذا خص تفید من تجمیع األعمال، بص ة بالمجموعة التي یتوقع بأن تس للنقدیة الخاص
ى خاصة بالشركة المستحوذ علیھا إلى تلك الوحدات.أخر

ھرة المتعلقة  من تلك الوحدة، یتم عندئذ إدراج الش تبعاد جزء من العملیة ض ھرة إلى الوحدة المدرة للنقدیة واس یص الش عند تخص
المستبعدة في مثل ھذه الحاالت على بالعملیة المستبعدة في القیمة الدفتریة للعملیة عند تحدید أرباح أو خسائر االستبعاد. تقاس الشھرة

أساس القیمة النسبیة للعملیة المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من الوحدة المدرة للنقدیة.



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

١٣

(تتمة)ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة-٤

االستثمارات في الشركات الزمیلة٢-٤

ً أة تمارس علیھا المجموعة تأثیرا ات الشركة الزمیلة عبارة عن منش یاس ھاماً. یمثل التأثیر الھام المقدرة على المشاركة في اتخاذ الس
والقرارات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا، ولیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على تلك السیاسات.

بة عن  تثمارات المجموعةتتم المحاس تخدام طریقة حقوق الملكیة. وبموجاس ركات الزمیلة باس ب طریقة حقوق الملكیة، یقید في الش
تثمار ركة الزمیلةاالس ل بالتكلفة. وفي الش ة المجموعة في یفي األص تثمار إلثبات التغیرات في حص تم تعدیل القیمة الدفتریة لالس

.صافي موجودات الشركة الزمیلة منذ تاریخ االستحواذ

ركات الزمیلة. یتم األولیة الموحدةقائمة الدخل تعكس ة المجموعة في أرباح الش امل اآلاظھارحص خر أي تغیر في الدخل الش
إضافة الى ذلك، فإنھ في حالة اثبات أي تغیر بصورة مباشرة في خر للمجموعة. اآلالدخل الشامل كجزء منالمستثمر فیھاللشركات 

تھا في ركة الزمیلة، فإن المجموعة تقوم بإثبات حص في قائمة التغیرات في حقوق أي تغیرات عندما ینطبق ذلك،حقوق ملكیة الش
ركات الزمیلة بقدر األولیة الموحدةالملكیة  ئة من المعامالت بین المجموعة والش ائر غیر المحققة الناش تبعاد األرباح والخس . یتم اس

حصة المجموعة في الشركة الزمیلة.

خارج الربح من العملیات وتمثل تلك األولیة الموحدةالزمیلة في قائمة الدخل حصة المجموعة في أرباح الشركات اجماليیتم اظھار 
.وضریبة الدخلاألرباح بعد الزكاةفي الحصة 

. وعند الضرورة، یتم إجراء التعدیالت كي تتفق السیاسات للمجموعةیتم اعداد القوائم المالیة للشركات الزمیلة لنفس الفترة المحاسبیة 
الخاصة بالمجموعة.المحاسبیة مع تلك

تثمار في  ارة انخفاض في قیمة االس روري إثبات خس بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بتحدید فیما إذا كان من الض
ركة الزمیلة. وبتاریخ إعداد كل قوائم مالیة تثمار موحدةالش وعي على أن االس ، تقوم المجموعة بتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل موض

اب مبلغ االنخفاض في القیمة بالفرق ف ت قیمتھ. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة باحتس ركة الزمیلة قد انخفض ي الش
"حصة في أرباح شرك زمیلة "في قائمة اتبین القیمة القابلة لالسترداد للشركة الزمیلة وقیمتھ الدفتریة، ثم تقوم بإثبات الخسارة كـ

.وحدةاألولیة المالدخل 

تثمار محتفظ بھ بقیمتھ العادلة. یتم إثبات أي فرق  ركة الزمیلة، تقوم المجموعة بقیاس وإثبات أي اس وعند فقدان التأثیر الھام على الش
ائمة بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقدان التأثیر الھام والقیمة العادلة لالستثمار المحتفظ بھ والمتحصالت من االستبعاد في ق

.األولیة الموحدةالدخل 



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

١٤

(تتمة)ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة-٤

قیاس القیمة العادلة٣-٤

داده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم بین  تالمھ عند بیع موجودات ما أو س یتم اس عر الذي س القیمة العادلة ھي الس
قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات ستتم إما:متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. یحدد 

في السوق الرئیس للموجودات أو المطلوبات، أو•
في حالة عدم وجود السوق الرئیس، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.•

إن السوق الرئیس أو األكثر فائدة یجب أن تكون قابلة للوصول إلیھا من قبل المجموعة 

عیر الموجودات والمطلوبات  تفیدون عند تس یس وق س تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في الس
وأنھم یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة.

للمجموعة بعین االعتبار قدرة المتعاملین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة عن للموجودات غیر المالیة یأخذ قیاس القیمة العادلة 
طریق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بیعھ لمتعاملین آخرین في السوق یستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.

تخدم المجموعة طرق  تخدام المدخالت تس أنھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة اس للظروف، وتتوفر بش ً تقویم مالئمة وفقا
غیر القابلة للمالحظة.تلكالقابلة للمالحظة وتقلیل استخدام 

اح عنھا في القوائم المالیة  ھا بالقیمة العادلة أو االفص نف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس من األولیة الموحدةتص ض
التسلسل الھرمي لمستویات القیمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل:

في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة.(غیر المعدلة) المستوى األول: األسعار المتداولة •
قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو -الھامة لقیاس القیمة العادلة -تعتبر مدخالت المستوى األدنى المستوى الثاني: طرق تقویم •

غیر مباشرة.
غیر قابلة للمالحظة.-الھامة لقیاس القیمة العادلة -المستوى الثالث: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى •

بالقیمة العادلة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد األولیة الموحدةا في القوائم المالیة بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھ
فیما إذا تم التحویل بین التسلسل الھرمي لمستویات القیمة العادلة وذلك بإعادة تقویم التصنیف (على أساس مدخالت المستوى األدنى 

ة مالیة.الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فتر

ولغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة، قامت المجموعة بتحدید فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر 
الموجودات والمطلوبات والتسلسل الھرمي لمستویات قیاس القیمة العادلة المذكورة أعاله.



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
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الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

١٥

(تتمة)ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة-٤

اإلیراداتباالعتراف٤-٤

على نموذج مكون من خمس خطوات كما ھو محدد في المعیار الدولي للتقریر  تعترف المجموعة بإیرادات العقود مع العمالء بناًء
):١٥المالي (

١ًالخطوة (· ئ حقوقا والتزامات قابلة ) تحدید العقد (العقود) المبرم مع العمیل: یُعّرف العقد بأنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر ینش
للتنفیذ ویحدد المعاییر الخاصة بكل عقد التي یجب الوفاء بھا.

) تحدید التزامات األداء في العقد: التزام األداء ھو وعد في عقد مع العمیل لنقل سلعة أو خدمة إلى العمیل.٢الخطوة (·

تحقھ المجموعةیتوالذي العوض) تحدید سعر المعاملة: یمثل سعر المعاملة مبلغ ٣الخطوة (· مقابل تحویل البضائع أو قع أن تس
الخدمات الموعودة إلى العمیل، باستثناء المبالغ المحصلة نیابة عن أطراف ثالثة.

تقوم ٤الخطوة (· من أكثر من التزام أداء واحد، س بة للعقد الذي یتض عر المعاملة على التزامات األداء في العقد: بالنس ) توزیع س
عر المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ یحدد مبلغ  تحقھ المجموعةالذي العوضالمجموعة بتوزیع س مقابل الوفاء یتوقع أن تس

بكل التزام أداء.

عندما تفي المجموعة بالتزام األداء.ات) االعتراف باإلیراد٥الخطوة (·

التالیة:الشروطالتزام األداء وتعترف باإلیرادات مع مرور الوقت، إذا تم استیفاء أحد بي المجموعة فت

یتلقى العمیل المنافع التي یوفرھا أداء المجموعة ویستھلكھا في نفس الوقت أثناء أداء المجموعة.)أ

األصل أو تحسینھ.تكوینالعمیل عند یتحكم فیھأصلأو تحسین انشاءیؤدي أداء المجموعة إلى أن ب)

تالم قیمة األداء )جـ تخدام بدیل للمجموعة، وللمجموعة حق قابل للتنفیذ في اس ل مع اس اء أص أن ال یؤدي أداء المجموعة الى إنش
المكتمل حتى تاریخھ.

بة اللتزامات  أنھا داء التي لم یتم األبالنس روط المذكورة أعالهاسبش في الوقت الذي یتم فیھ باإلیراداتعتراف اال، یتم تیفاء أحد الش
.األداءاستیفاء التزام 

ل قائم على عقد وذلك بقیمة  اء أص العوضعندما تفي المجموعة بالتزام األداء من خالل تقدیم الخدمات الموعودة، فإنھا تقوم بإنش
المعترف بھ، فإنھ ینشأ عن ذلك التزام عقد.اتالمستلم من العمیل مبلغ اإلیرادالعوضالذي یحققھ األداء. وعندما یتجاوز مبلغ 

تبعاد للعوضیتم قیاس االیرادات بالقیمة العادلة  روط الدفع المحددة تعاقدیًا واس تحق، مع األخذ بعین االعتبار ش تلم أو المس المس
الضرائب والرسوم. تقوم المجموعة بتقییم ترتیبات إیراداتھا مقابل معاییر محددة لتحدید ما إذا كانت تعمل كأصیل أو وكیل.

تدفق ا مل  یھ من المحت لذي یكون ف حد ا بات االیرادات إلى ال یاس االیرادات یتم إث نھ یمكن ق عة وأ یة إلى المجمو اد نافع االقتص لم
والتكالیف، إذ ینطبق ذلك، بطریقة موثوقة.
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الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

١٦

ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٤

االعتراف باإلیرادات (تتمة)٤-٤

خدمات المرضى
عندوحاالت الرفض المتوقعة خصم أو تخفیضاتأي بیتم االعتراف بإیرادات خدمات المرضى عند تقدیم الخدمات للمریض معدلة 

.تقدیم الخدمة

بیع البضائع
المبیعات من األدویة ومستحضرات التجمیل والمستلزمات الطبیة والمعدات الطبیة عندما یتم تسلیم البضائع للمرضى بیتم االعتراف 

تسلیم البضائع وحاالت الرفض المتوقعة عند لھم. یتم تسجیل المبیعات بعد خصم أي خصومات أو حسوماتالسیطرةونقل 
.للمرضى

إیرادات اإلیجار
یتم المحاسبة عن إیرادات االیجار الناتجة عن عقود االیجار التشغیلیة على أساس القسط الثابت على مدى فترات االیجار وتدرج في 

.األولیة الموحدةبند اإلیرادات االخرى قائمة الدخل 

أخرى
اإلیرادات األخرى وفقًأ لمبدأ االستحقاق.یتم إثبات جمیع 

وص، )١٥عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي ( من العمالء أو بخص ً دة المدینینالمقبوض مقدما تخدم اأرص عةولمجم، تس
مة، حیث ال تقوم المجموعة بتعدیل  یة مالئ ما یخص مبلغ العوضطرق عمل من العقود، حیث تتوقع مكون التمویلالموعود بھ وب

سنة واحدة أو أقل.تكونالعقد أن الفترة الزمنیة بین التحصیل وبین تحویل السلعة أو الخدمة سانشاءالمجموعة عند 

العمالت األجنبیة٥-٤

ویتم تحویل الموجودات . المعامالتبالعمالت األجنبیة إلى اللایر السعودي بأسعار التحویل السائدة عند إجراءالمعامالت یتم تحویل 
عودي األولیة الموحدةكما في تاریخ قائمة المركز المالي بالعمالت االجنبیة والمطلوبات المالیة عار إلى اللایر الس ائدة في باألس الس

، لیة الموحدة األوقائمة الدخل التسدیدات وتحویل العمالت األجنبیة یتم إدراجھا ضمن الناتجة عن ذلك التاریخ. إن األرباح والخسائر 
.اذا كانت جوھریة

والمركز المالي لمنشآت المجموعة التي لھا عملة وظیفیة مختلفة عن عملة العرض إلى عملة العرض كما یلي:النتائجیتم تحویل 

ائد في تاریخ تترجم بنود حقوق الملكیة (ما عدا األرباح المبقاة· رف الس عر الص اس س یطرة) على أس وحقوق المكیة غیر المس
االستحواذ.

لسعر الصرف السائد في تاریخ قائمة المركز المالي.· ً تترجم الموجودات والمطلوبات وفقا
تخداماألولیة الموحدةالدخلقائمةبنودتترجم · طباس عرالمرجحالمتوس رفلس نةخاللالص ائرحاالربابنودأما. الس والخس

.حدوثھاوقتالسائدالصرفسعرأساسعلىفتترجمالجوھریة
كبند مستقل ضمن حقوق الملكیة.ترجمة العمالت، اذا كانت جوھریة،فروقات تدرج كافة·

تبعادھا،  أو اس ً آت جزئیا من حقوق الملكیة في قائمة الدخل یتم اثباتوعند بیع ھذه المنش جیلھا ض بق تس األولیة الفروقات التي س
كجزء من مكاسب أو خسائر البیع.الموحدة
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المنح الحكومیة٦-٤

یتم اثبات المنح الحكومیة عندما یكون ھناك تأكید معقول بأن المنحة سیتم استالمھا وسیتم االلتزام بكافة الشروط المرفقة بھا. وعندما
د تتعلق المنحة ببند  اس منتظم على مدى الفترات التي یتم فیھا تحمیل التكالیف، والتي یقص روفات، یتم إثباتھا كدخل على أس المص

.ول ذات الصلةتعویضھا. وعندما تتعلق المنحة بأصل ما، یتم إثباتھا كدخل بمبالغ متساویة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألص

األولیة الموحدةسمیة، ویتم تسجیلھ في قائمة الدخل اإلعندما تستلم المجموعة منح غیر نقدیة، یتم قید كل من المنحة واألصل بالقیمة 
على نمط استھالك منافع األصل األساسیة من خالل أقساط سنویة متساویة. عندما  على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل، وبناًء

عر السوق الحالي، یعتبر یتم تقدیم قروض  عر فائدة أقل من س لة بس ات ذات الص س اعدات مماثلة من قبل الحكومات أو المؤس أو مس
األثر اإلیجابي لھذه الفائدة بمثابة منحة حكومیة.

والمعداتالممتلكات ٧-٤

االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة.  ً ستبدال قطع تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا تشتمل تلك التكالیف على تكلفة ا
اء طویلة األجل إذا تم الوفاء بمعاییر اإلثبات وتكالیف اإلزالة وإعادة الموقع  اریع األنش المعدات والممتلكات وتكالیف االقتراض لمش

.، اذ ینطبق ذلكإلى وضعھ السابق

ساب االستھالك على كافة المم ستثناء یتم احت سياألراضتلكات والمعدات، با اإلنتاجیة رمالیة تحت التنفیذ، وفقًا لألعماواألعمال الرأ
اإلنتاجي المقدر لھ.رالمقدرة التالیة لتخفیض تكلفة األصل بطریقة القسط الثابت على مدى العم

الســنوات
٣٣–١٠مبانيال

أیھما أقل،أو العمر اإلنتاجي المقدرالفترة االیجاریةالتحسینات على المأجور
١٠–٥عامةالطبیة والمعدات ال

١٠–٤سعافاإلسیارات ونقلالوسائل 
٦٫٦٧–٤مكتبیة المعدات التركیبات والثاث واأل

مالیة تحت التنفیذ بالتكلفة.  غیل التجریبي لھا، تقید األعمال الرأس مالیة تحت التنفیذ إلى فئیتم تحویل األعمالوعند اجراء التش ةالرأس
فقًا لسیاسات المجموعة.ووتستھلك الممتلكات والمعدات المالئمة

یر األحداث أو للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذلك للممتلكات والمعداتالدفتریة ةتتم مراجعة القیم في التغیراتعندما تش
تردادالظروف الى عدم إمكانیة  ر وعندما.القیمة الدفتریةاس ةتتجاوز القیمة الدفتریة للموجودات القیموفي حال وجود ھذا المؤش

.لالستردادتخفض الموجودات إلى قیمتھا القابلة عندئذ ، قدرةالملالستردادالقابلة 

تبدال ألجزاء ھامة من الممتلكات والمعدات على فترات زمنیة، ف ن المجموعة تقوم بإثبات تلك األجزاء إوعندما یتعین اجراء اس
األعمار اإلنتاجیة الخاصة بھا وتستھلك وفقًا لذلك.كموجودات فردیة مع 
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(تتمة)الممتلكات والمعدات٧-٤
ي، یتم إثبات تكلفتھ في القیمة الدفتریة  تبدالكالمعداتولآلالت عند إجراء فحص رئیس تیفاء معاییر اس ملة االثباتإذا تم اس . تتم رس

تقبلیة للبند المتعلق بالممتلكات والمعدات. یتم إثبات جمیع  ادیة المس روفات الالحقة األخرى فقط عندما تزید من المنافع االقتص المص
عند تكبدھا.األولیة الموحدةالدخل قائمة المصروفات األخرى في 

یة متوقعة من  تقبل تبعاد أو عند عدم وجود منافع مس یتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وذلك عند االس
افي  ابھا كفرق بین ص ل (التي یتم احتس ائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أص تبعاده. تدرج أیة أرباح أو خس تخدامھ أو اس اس

تبعاد والقیمة الدفت الت االس ل) في قائمة الدخل متحص من ربح العملیات األخرى وذلك عند التوقف عن األولیة الموحدةریة لألص ض
إثبات األصل.

ین تتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المتوقعة والقیم المتبقیة للممتلكات والمعدات سنویًا وتعدیلھا بأثر مستقبلي حسبما ھو مالئم. یؤخذ بع
كل االعتبار عند مراجعة األعمار  اریف المتكبدة بش تویات المص اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات والمعدات خطط األعمال ومس

مستمر للحفاظ على الممتلكات والمعدات في حالة مناسبة ومالئمة لالستخدام المستمر في المستشفیات والتنبؤ بتوقیت االستبعاد.

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة٨-٤

ل ما. وفي حالة موحدةالمجموعة، بتاریخ كل قوائم مالیةتقوم  ، بإجراء تقویم للتأكد من وجود دلیل على وقوع انخفاض في قیمة أص
نوي للتأكد من وجود انخفاض في القیمة، تقوم المجموعة  روري إجراء اختبار س وجود مثل ھذا الدلیل، أو عندما یكون من الض

ترداد  ة تكالیف البیع بتقدیر القیمة القابلة لالس ل أو الوحدة المدرة للنقدیة ناقص ل، والتي تمثل القیمة األعلى للقیمة العادلة لألص لألص
كل كبیر عن الموجودات  تقلة بش ل تدفقات نقدیة واردة تعتبر مس ل فردي ما لم ینتج من األص والقیمة الحالیة، ویتم تحدیدھا ألص

األخرى أو مجموعات الموجودات.

القیمة الدفتریة لألًصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد، فإن األصل أو الوحدة المدرة للنقدیة تعتبر في حالة زیادة 
منخفضة القیمة وتخفض إلى القیمة القابلة لالسترداد لھا.

تقبلیة المقدرة إلى القیمة الحال م التدفقات النقدیة المس م لما قبل الزكاة والذي عند تقدیر القیمة الحالیة، تخص تخدام معدل الخص یة باس
تبعاد، والمخاطر المالزمة لألصل.للنقودیعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة  ا تكالیف االس وعند تحدید القیمة العادلة ناقًص

وق بعین االعتبار، وفي حالة عدم إمكانیة ت تخدام طریقة تقویم دید تلك المحفإنھ یتم أخذ آخر معامالت تمت في الس عامالت، یتم اس
مالئمة.

لة لكل  ورة منفص یلیة والتوقعات والتي یتم إعدادھا بص اس الموازنات التفص اب االنخفاض في القیمة على أس تقوم المجموعة باحتس
ت إلیھا الموجودات الفردیة. تغطي ھذه الموازنات والتو ص قعات بوجھ عام وحدة من الوحدات المدرة للنقدیة بالمجموعة التي خص

فترة خمس سنوات. یتم احتساب معدل النمو للمدى الطویل األجل وتطبیقھ على التدفقات النقدیة المستقبلیة بعد السنة الخامسة.

ضمن فئات المصاریف وبما یتماشى مع وظیفة األولیة الموحدةیتم إثبات خسائر االنخفاض في العملیات المستمرة في قائمة الدخل 
الذي انخفضت قیمتھ.األصل 

لم تعد موجودة أو موحدة بتاریخ اعداد كل قوائم مالیة إجراء تقویم یتم ً ابقا ائر االنخفاض المثبتة س للتأكد من وجود دلیل على أن خس
ل أو الوحدة المدرةأنھا قد  ترداد لألص ت. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالس للنقدیة. یتم نقص

ترداد  تخدمة في تحدید القیمة القابلة لالس ات المس فقط في حالة وجود تغیر في االفتراض ً ابقا ارة االنخفاض المثبتة س عكس قید خس
ترداد عن  بحیث ال تزید القیمة القابلة لالس ارة انخفاض في القیمة. یعتبر عكس القید ھذا محدوداً ل منذ تاریخ اثبات آخر خس لألص

ل القیم ارة االنخفاض لذلك األص تھالك، فیما لو لم یتم إثبات خس ل التي كان من المفروض تحدیدھا، بعد خصم االس ة الدفتریة لألص
.األولیة الموحدةكإیرادات في قائمة الدخل القید ھذا في السنوات السابقة. یتم إثبات عكس 
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اإلیجارات٩-٤

منتقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد ، عند بدء العقد بة لجمیع یتض التأجیر، تعترف المجموعة بحق عقودعلى إیجار. بالنس
ألصول منخفضة القیمة على النحو التالي:ااستخدام األصول والتزامات اإلیجار باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وإیجارات 

استخدام األصولحق 
تخدام  ول تعترف المجموعة بحق اس تخدام). یتم قیاس حق األص ي لالس اس ل األس في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي تاریخ توفر األص

، ویتم تعدیلھا ألي إعادة قیاس اللتزامات واالستھالكأي خسائر متراكمة من انخفاض القیمة بالتكلفة، مطروًحا منھاألصل استخدام 
اإلیجار المعترف بھا، والتكالیف المباشرة األولیة المتكبدة، ومدفوعات التزاماتعلى مبلغ األصل استخدام اإلیجار. تشتمل تكلفة حق 

أي حوافز تأجیر مستلمة. ما لم تكن المجموعة على یقین معقول من الحصول على ناقًصااإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ البدء، 
ل المؤجر في نھایة مدة عقد اإل تھالكیجار، یتم ملكیة األص تخدام المعترف اس ط الثابت على مدى بھ وفقًا لطریقةقیمة حق االس القس

القیمة.في نخفاض االإلى األصل خضع حق استخدام یمدة اإلیجار. وألھالمقدر االنتاجيالعمر 

رالتزامات اإلیجا
ة بالقی مدىعلى دفعھامة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي یتعین في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تدرج المجموعة التزامات اإلیجار المقاس

ّمنة) مطروًحا منھا حوافز اإلیجار مستحقة  من مدفوعات اإلیجار مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة مض عقد اإلیجار. تتض
وجب ضمانات القیمة المتبقیة. تتضمن القبض ومدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بم

ا سعر ممارسة خیار الشراء الذي من المؤكد أن تمارسھ المجموعة ومدفوعات غرامات إنھاء عقد اإلیجار،  مدفوعات اإلیجار أیًض
تعتمد على مدفوعات اإلیجار المتغیرة التي الباالعترافإذا كانت مدة عقد اإلیجار تعكس أن المجموعة تمارس خیار اإلنھاء. یتم 

الدفع.یؤدي الىفیھا الحدث أو الشرط الذي یحدثأو سعر كمصروف في الفترة التي مؤشر

عر  افي في تاریخ بدء اإلیجار إذا كان س تخدم المجموعة معدل االقتراض اإلض اب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تس عند احتس
مني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید  ھولة. بعد تاریخ البدء، یتم زیادة مبلغ مطلوبات اإلیجار لتعكس تراكم الفائدة الفائدة الض بس

افة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة اللتزامات اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو  وتخفیض مدفوعات اإلیجار المقدمة. باإلض
أو تغیر في التقییم لشراء األصل األساسي.ةمضمونالةتغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في مدفوعات اإلیجار الثابت

عقود اإلیجار قصیرة األجل واإلیجارات لألصول منخفضة القیمة
یرة األجل للمباني التجاریة واإلقامة  یر على عقود اإلیجار قص تطبق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإلیجار على المدى القص

بیل المثال، عقود اإلی ھًرا أو أقل من تاریخ البدء وال ١٢جار التي تبلغ مدتھا والمكاتب (على س منش راء). كما العلى خیار تتض ش
ا إعفاء إیجار تطبق المجموعة ة القیمة على عقود إیجار المباني التجاریة واأیًض كنلموجودات منخفض والمكاتب التي تعتبر الس

ة القیمة (أي أقل من  عودي). یتم إدراج مدف٢٠٫٠٠٠منخفض یرة األجل وعقود تأجیر لوعات اإلیجار لایر س عقود اإلیجار قص
األصول منخفضة القیمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.
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(تتمة)اإلیجارات٩-٤

"عقود اإلیجار")١٦(للتقریر الماليالمعیار الدولي تطبیقأثر
بة الدولي )١٦(الماليللتقریریحل المعیار الدولي  یر ، االیجار"عقود ")١٧(محل معیار المحاس ادر عن لجنة )٤(والتفس الص

یر  یرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي "تحدید ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار"، والتفس ادر عن لجنة )١٥(تفس الص
غیلیة  یرات الدائمة "عقود اإلیجارات التش یر –التفس یرات الدائمة "تقییم جوھر )٢٧(الحوافز"، والتفس ادر عن لجنة التفس الص

اإلیجارات وقیاسھا وعرضھا واإلفصاح عنھا ب. یحدد المعیار مبادئ االعتراف المعامالت التي تتضمن الشكل القانوني لعقد اإلیجار"
للمركز المالي.من المستأجرین حساب معظم عقود اإلیجار وفقًا لنموذج واحد ویتطلب

بة المؤجرین بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  ب)١٦(لم تتغیر محاس تمر و. )١٧(الدولي ةإلى حد كبیر عن معیار المحاس یس
ت غیل أو تمویل باس نیف عقود اإلیجار على أنھا إما عقود تش بةمعیارخدام مبادئ مماثلة كما في المؤجرون في تص الدولي المحاس

أي تأثیر على عقود اإلیجار عندما تكون المجموعة ھي المؤجر.)١٦(الماليللتقریرالدوليللمعیار. وبالتالي، لم یكن )١٧(

تخدام طری)١٦(الماليللتقریرالمجموعة المعیار الدولي طبقتفي الفترة الحالیة،  ینایر ١منالمعدل ابتداًءرجعي الاألثرة قباس
٢٠١٩.

لعدم إعادة تقییم ما إذا )١٦(الماليللتقریرالمعیار الدولي تطبیق إلى االنتقالعند المتاحةالعملیة المالئمةاستخدام بالمجموعة قامت
ابقًا على أنھا عقود إیجار على عقد إیجار أم ال، مما یسمح بتطبیق المعیار فقط على العقود التي تم تحدییتضمنكان العقد  عند دھا س

بة الدولي (یتطب یر (١٧ق معیار المحاس یرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي ٤) "عقود االیجار"، والتفس ادر عن لجنة تفس ) الص
"تحدید ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار" في تاریخ التطبیق األولي.

ا قامت  نفة )١٦(المالي للتقریرالتالیة عند تطبیق المعیار الدولي لیات المالئمة بتطبیق العمالمجموعة أیًض على عقود اإلیجار المص
) "عقود االیجار":١٧سابقًا على أنھا عقود إیجار تشغیلیة بموجب معیار المحاسبة الدولي (

عقول.عقود اإلیجار ذات الخصائص المتشابھة إلى حد ممن تطبیق معدل خصم واحد على محفظة أ)
.٢٠١٩المتعلقة بحق االستخدام لعقود اإلیجار التي تنتھي خالل عام المطلوباتق اإلعفاء بعدم االعتراف باألصول ویبتطب)
استبعاد التكلفة األولیة المباشرة من قیاس أصل حق االستخدام في تاریخ التطبیق األولي.(ج)

شھًرا أو أقل وال ١٢قود اإلیجار التي، في تاریخ البدء، لھا مدة إیجار مدتھا اختارت المجموعة أیًضا استخدام إعفاءات االعتراف لع
("األصول منخفضة القیمة").منخفض القیمة ألصل لتحتوي على خیار شراء ("عقود إیجار قصیرة األجل") وعقود اإلیجار 

)١٦(المالي للتقریرالمعیار الدولي تطبیقأثرطبیعة 

:)١٦(الماليللتقریرقبل اعتماد المعیار الدولي 
تئجارلدى المجموعة عقود إیجار یوجد  كنالمباني التجاریة والس ، )١٦(الماليللتقریروالمكاتب. قبل اعتماد المعیار الدولي الس

تأجر) في تاریخ  نفت المجموعة كل من عقود اإلیجار (كمس أتھاص اس نش غیلي على أس إما كعقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تش
.العقدفي تاریخ العقدمضمون 



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٢١

ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٤

(تتمة)اإلیجارات٩-٤

(تتمة))١٦(المالي للتقریرالمعیار الدولي تطبیقأثرطبیعة 

:(تتمة))١٦(الماليللتقریرقبل اعتماد المعیار الدولي 
نیف عقد اإلیجار على أنھ عقد إیجار تمویلي  لعة المؤجرة إلى لتحویل اذا كان ھنالك تم تص جمیع المخاطر والمزایا لملكیة الس

ملتھا كل جوھري، ویتم رس عند بدء عقد اإلیجار بالقیمة العادلة للعقار المؤجر أو في القیمة الحالیة للحد األدنى المجموعة بش
اریف التمویل وتخفیض التزامات اإلیجار وذلك لتحقیق معدل فائدة ، أیھما أقللمدفوعات اإلیجار م مدفوعات اإلیجار بین مص . تقس

ثابت على الرصید المتبقي من االلتزام.

غیل في عقد اإلیجاحالة في  روفات تش ملة الممتلكات المؤجرة وتم إدراج مدفوعات اإلیجار كمص غیلي، لم یتم رس الدخلقائمةر التش
اس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. تم األولیة الموحدة بقًا ومستحقة ضمن مدفوعات باالعترافعلى أس أي مبالغ مدفوعة مس

مسبقة وذمم دائنة أخرى، على التوالي.

:)١٦(الماليللتقریراعتماد المعیار الدولي بعد
بة لجمیع عقود اإلیجار، )١٦(الماليللتقریرعند اعتماد المعیار الدولي  ، طبقت المجموعة منھًجا وحیًدا لالعتراف والقیاس بالنس

تثناء اإلیجارات قصیرة األجل وعقود اإلیجار لألصول منخفضة القیمة.  التزامات باالعتراف بالمجموعة قامتوھو المستأجر، باس
تخدام  دید مدفوعات اإلیجار وحق االس ول اإلیجار لتس یة. وفقًا لطریقة االعتماد بأثر األص اس ول األس تخدام األص التي تمثل حق اس

دلرجعي  دولي مع ار ال ة المعی ت المجموع اليللتقریر، طبق اریخ )١٦(الم ب التطبیقفي ت ة األثر الرجعياألولي. بموج طریق
بقًا أو مستحقة المعدل ، تم قیاس حق استخدام األصول بالمبلغ المساوي اللتزام اإلیجار، بعد تعدیلھ بأي مدفوعات تأجیر مدفوعة مس

مالي تتعلق بعقد إیجار معترف بھ في  مة المركز ال یة الموحدةقائ مبر ٣١كما في األول یھ. ٢٠١٨دیس عدیل أرقام یتم لم، وعل ت
.المقارنة

ھو كما یلي:٢٠١٩ینایر ١التغیر في السیاسة المحاسبیة على عناصر قائمة المركز المالي األولیة الموحدة كما في ان أثر 

لایر سعودي وعرضھ ضمن الممتلكات والمعدات في قائمة المركز ٢٢٧٬٦١٦٬١٠٧تم االعتراف بحق استخدام األصول بقیمة ·
.األولیة الموحدةالمالي 

لایر سعودي.٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢تم االعتراف بمستحقات ایجار بقیمة ·
اریف المدفوعة مقدًما والموجودات األخرى بقیمة · نیف المص عودي متعلقة بایجارات ١٨٬٥٧٩٬٣٣٥تم إعادة تص لایر س

تشغیلیة سابقة إلى الحق في استخدام األصول.

:٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

تھالك بقیمة زیادة في· تخدام ٦٬٩٧٧٬٤٤٧االس افیة التي تم االعتراف بھا (الحق باس عودي متعلقة بالموجودات اإلض لایر س
األصل).

لایر سعودي متعلقة بایجارات تشغیلیة سابقة.١١٬٤٦١٬٥٦٧نقص في مصاریف االیجار بقیمة ·
الفائدة على مستحقات االیجار المعترف بھا.لایر سعودي متعلقة بمصروف ١٬٩٥٩٬٧١٨زیادة في تكالیف التمویل بقیمة ·
طة التمویلیة بقیمة · عودي٦٬٨٥٦٬١٥١زیادة في التدفقات النقدیة من األنش طة لایر س ، ونقص في التدفقات النقدیة من األنش

لایر سعودي، والتي تمثل دفعات أصل المبلغ والفائدة.١٠٬٢١٠٬٧٥٠التمویلیة بقیمة 



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٢٢

المحاسبیة الھامة (تتمة)ملخص للسیاسات -٤

(تتمة)اإلیجارات٩-٤

(تتمة))١٦(المالي للتقریرالمعیار الدولي تطبیقأثرطبیعة 

:٢٠١٩ینایر ١األثر على قائمة المركز المالي األولیة الموحدة (زیادة / (نقص)) كما في 
لایر سعودي

الموجودات
٢٢٧٬٦١٦٬١٠٧الحق في استخدام األصل–الممتلكات والمعدات 

)١٨٬٥٧٩٬٣٣٥(دما وموجودات أخرىقمدفوعات م
٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢إجمالي الموجودات

المطلوبات
٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢مستحقات ایجار

٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢اجمالي المطلوبات

:٢٠١٩مارس٣١فيلفترة الثالثة أشھر المنتھیةاألولیة الموحدة (زیادة / (نقص)) الدخلاألثر على قائمة 
لایر سعودي

)٦٬٩٧٧٬٤٤٧(االستھالك (ضمن تكلفة اإلیرادات والمصاریف العمومیة واإلداریة)
)٢٬٠٨١٬٠١٤(مصروف االیجار (ضمن تكلفة اإلیرادات والمصاریف العمومیة واإلداریة)

)٩٬٠٥٨٬٤٦١(الدخل من العملیات
)١٬٩٥٩٬٧١٨(نفقات التمویل
)١١٬٠١٨٬١٧٩(الدخل للسنة

:٢٠١٩مارس٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة فياألولیة الموحدة (زیادة / (نقص)) التدفقات النقدیةاألثر على قائمة 
لایر سعودي

٦٬٨٥٦٬١٥١من األنشطة التشغیلیةصافي التدفقات النقدیة 
)١٠٬٢١٠٬٧٥٠(التمویلیةصافي التدفقات النقدیة من األنشطة 

)١٦تسویة مستحقات االیجار طبقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي (
لایر سعودي

٢٠١٨٢٢٢٬٩١١٬٢٣٠دیسمبر ٣١حد األدنى للدفعات بموجب االیجار التشغیلي كما في ال

:استثناءات االعتراف
ایجارات قصیرة األجل

ایجارات األصول منخفضة القیمة
)٢٬١٨١٬٤٣٠(
)١٧٬٠٠٠(

)١١٬٦٧٦٬٠٢٨(٢٠١٩ینایر ١أثر التخفیض بمعدل االقتراض كما في 
على التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي ( ١) كما في ١٦المطلوبات المعترف بھا بناًء

٢٠١٩٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢ینایر 
-٢٠١٨دیمسبر ٣١مطلوبات االیجار التمویلي كما في 
٢٠١٩٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢ینایر ١المطلوبات من اإلیجارات كما في 



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٢٣

ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٤

(تتمة)اإلیجارات٩-٤

(تتمة))١٦(المالي للتقریرالمعیار الدولي تطبیقأثرطبیعة 

المبالغ المعترف بھا في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة

أدناه، القیم الدفتریة للحق في استخدام األصول ومستحقات االیجار للمجموعة والحركة خالل الفترة:یوضح الجدول 

الحق –ممتلكات ومعدات 
مستحقات االیجارفي استخدام األصول

لایر سعوديلایر سعودي

٢٠١٩٢٢٧٬٦١٦٬١٠٧٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢ینایر ١كما في 
-)٦٬٩٧٧٬٤٤٧(استھالك

١٬٩٥٩٬٧١٨-تمویلنفقات 
)١٠٬٢١٠٬٧٥٠(-دفعات

٢٠١٩٢٢٠٬٦٣٨٬٦٦٠٢٠٠٬٧٨٥٬٧٤٠مارس ٣١كما في 

یوضح الجدول أدناه، المبالغ المعترف بھا في قائمة الدخل األولیة الموحدة:

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
٢٠١٩مارس ٣١

لایر سعودي

٦٬٩٧٧٬٤٤٧األصولاالستھالك المتعلق بحق استخدام 
١٬٩٥٩٬٧١٨مصروف الفائدة على مستحقات االیجار

٢٬١٨١٬٤٣٠ایجارات قصیرة األجل–مصروف ایجار 
١٧٬٠٠٠ایجارات أصول منخفضة القیمة–مصروف ایجار 

١١٬١٣٥٬٥٩٥اجمالي المبلغ المعترف بھ في قائمة الدخل األولیة الموحدة

االقتراضتكالیف ١٠-٤

كي لةطویلفترة زمنیةالمتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي یستغرق إنشاؤه أو إعداده االقتراضترسمل تكالیف 
ل یكون  ئ من أجلھاألص للغرض الذي أنش ل. تقید كافة تكالیف،جاھزاً األخرى االقتراضأو للبیع كجزء من تكلفة ذلك األص

روف خالل الفترة التي تتكبد فیھا. تتكون تكالیف  أن الفوائدمن االقتراضكمص أة بش المالیة والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المنش
الحصول على القروض.



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٢٤

(تتمة)الھامة لسیاسات المحاسبیة لملخص -٤

األدوات المالیة١١-٤

أو أداة حقوق ملكیة لجھة أخرى.ومطلوبات مالیةمالیة للمجموعةموجودات األداة المالیة ھي أي عقد ینتج عنھ إن 

االعتراف
، والتي عادة ما تكون في ًفا في األحكام التعاقدیة لألداةالمجموعة طرتكونعندما الموجودات أو المطلوبات المالیةباالعترافیتم 

تاریخ المتاجرة.

التصنیف
:وفقًا لفئات التصنیف التالیةلمالیةاتھاوداجومفبتصنیعةولمجماومتق

ة،فأطلمابالتكلفةالحقًا لمقاسةالمالیةاوداتجولما·
من خالل الدخل الشامل اآلخر،لةدلعاابالقیمةلمقاسةالمالیةاوداتجولما·
.الربح والخسارةمن خالل لةدلعاابالقیمةلمقاسةالمالیةاوداتجولما·

ملماةفأطلمابالتکلفةمقاسةلمالیةاتباولطلمافتصنیمیتیعتمد التصنیف على الشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة للموجودات المالیة. 
ارةلخالنملةدلعاابالقیمةالحقاًقیاسھامیتكمطلوباتتصنیفھامیت بة للموجودات والالربح والخس ة بالقیمة . بالنس مطلوبات المقاس

ائر العادلة جیل األرباح والخس ارةقائمة في إما ، یتم تس امل اآلخرأالربح أو الخس نیف المطلوبات یتمال . و الدخل الش إعادة تص
المالیة.

قیاسال
افة إلى، في حالة مة العادلة عند اإلعتراف المبدئيیجب قیاس جمیع األدوات المالیة بالقی ةالمالیالموجودات أو المطلوبات، باإلض

امل اآلخروأاألولیة الموحدةقائمة الدخل غیر المدرجة بالقیمة العادلة من خالل  رة، تكالیف المعاملة الدخل الش راءالمتعلقة مباش بش
دار الموجودات  المالیة المدرجة بالقیمة العادلة والمطلوبات الموجودات المتعلقة بالتمعامال. إن تكالیف المالیةأو المطلوبات أو إص

.األولیة الموحدةقائمة الدخل یتم تسجیلھا كمصروف في األولیة الموحدةقائمة الدخل لالمن خ

منإن الموجودات المالیة المحتفظ بھا  یل تم تحقیق ھدفھا من خاللیونموذج أعمال ض والتي تمثل ، التدفقات النقدیة التعاقدیةتحص
الفترة یتم قیاسھا عموًما بالتكلفة المطفأة في نھایة على المبلغ األصلي القائمتدفقات نقدیة تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة 

.)بتاریخ االثباتلإللغاءغیر القابلاالختیار(وتدرج أیة تغیرات في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر.المحاسبیة الالحقة

اإلثباتعنالتوقف
تالم التدفقات النقدیة من ةالمالیالموجوداتالتوقف عن اثباتیتم  الحیة حقوق اس أو تقوم المجموعة الموجوداتعندما تنتھي ص

جوھريأو تتحمل التزاًما بسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل دون تأخیر الموجوداتالتدفقات النقدیة من الستالمبتحویل حقوقھا 
كل جوھري أو لم الموجوداتمنافعمجموعة بتحویل جمیع مخاطر وإما أن تقوم الو؛ "فوریةاتترتیب"بموجب طرف ثالث إلى  بش

لموجودات.السیطرة على ابنقل، ولكنھا قامت الموجوداتمنافعتقم المجموعة بنقل أو االحتفاظ بكافة مخاطر و

ةقائمةمالیمطلوباتیتم استبدال االلتزام أو إلغاؤه أو انتھاء صالحیتھ. عندماسداد عندما یتم ةالمالیالمطلوباتالتوقف عن اثباتیتم 
روط مختلفة إلى حد كبیرمن نفس بمطلوبات مالیة أخرى روط االلتزام الحالي بشالمقرض بش ، یتم كل جوھري، أو یتم تعدیل ش

لیةالتعامل مع مثل ھذا التبادل أو التعدیل على أنھ  یتم إثبات بمطلوبات جدیدة، واالعتراف یتم وتوقف عن اثبات المطلوبات األص
.األولیة الموحدةالدخل الفرق في القیمة الدفتریة المعنیة في قائمة 
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الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٢٥

ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٤

(تتمة)األدوات المالیة١١-٤

مقاصة األدوات المالیة
افي في قائمة المركز المالي  ة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتدرج بالص فقط عند وجود حق األولیة الموحدةتتم مقاص

نظامي ملزم لتسویة المبالغ وعند وجود نیة للسداد على أساس الصافي، أو بیع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.

لقیمةافيضالنخفاا
یةالاعداد القوائم في تاریخ  یة الموحدة مال ائر ة، تطبق المجموعة منھًجا من ثالثاألول المتوقعة على االئتمانمراحل لقیاس خس

امل اآلخر. لةدلعااوالقیمةبالتكلفة المطفأة المقاسةمالیة الموجودات ال ةخالل المراحل الثالثالموجوداتتصنفمن خالل الدخل الش
على التغییر في جودة االئتمان منذ االعتراف األولي: التالیة بناًء

شھًرا:١٢على مدى خسائر االئتمان المتوقعة : ١أ) المرحلة 
اتبالنسبة كل جوھري منذنئتمااالطرمخاتزدادمللتيااالئتمانیةللتعرض ة بھا بش توى لیسولھا األولياالثباتالخاص لھا مس
باحتمال التعثر عن السداد المتعلقة بھا على مدى العمرخسائر االئتمان المتوقعةنمزءبجرافالعتامیتمنذ نشوئھا، منخفضائتمان

.المقبلةشھر١٢الـخاللالذي یقع

:لیست ذات مستوى ائتماني منخفض–مدى العمرعلى خسائر االئتمان : ٢ب) المرحلة 
ات االئتمانیة التي  بة للتعرض توى ائتماني ولي وفي مخاطر االئتمان منذ االعتراف األوقع فیھا زیادة جوھریةبالنس ت ذات مس لیس

.على مدى العمربخسائر االئتمان المتوقعةاالعتراف، یتم منخفض

:ذات مستوى ائتماني منخفض–على مدى العمرخسائر االئتمان : ٣ج) المرحلة 
یة على أنھا ی توى ائتماني منخفضتم تقییم الموجودات المال یة ھامعند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر ذات مس على التدفقات النقد

االئتمان المتوقعة بخسائررافالعتامیت، ذات مستوى ائتماني منخضلمالیةاللموجوداتبالنسبة. الموجوداتك تلالمستقبلیة المقدرة ل
ابعلى مدى العمر ویتم تخدامالفائدةایراداتاحتس م(المطفأةالتكلفةعلىالفعليالفائدةمعدلباس صبعد خص نمبدالً) المخص

.الدفتریةلقیمةااجمالي

داد عند التعثر عناحتمالعین االعتبارتأخذ المجموعة في  جوھریةك زیادة لوما إذا كانت ھنابالموجوداتاألولياالعترافالس
تمر طوال االئتمانفي مخاطر  اس مس تقوم، نالئتمااطرمخافيجوھریةدةیازھنالككانتإذا مالتقییم. المالیةفترة العلى أس

دادالتعثر عنمخاطرمعاألولیة الموحدةمخاطر التعثر التي تقع على الموجودات بتاریخ اعداد القوائم المالیة بمقارنةالمجموعة الس
المتاحة والمعقولة.المؤیدة المستقبلیة نظر في المعلومات یتم ال. واألولياالعتراف تاریخدعن

عن خسائر انخفاض القیمة االفصاحال یتم فإنھ ، من خالل الدخل الشامل اآلخرلةدلعاابالقیمةالمقاسةبالنسبة ألدوات حقوق الملكیة 
كل من ائر االنخفاض في القیمة) بش ل(وعكس خس ةعن التغیرات األخرى في القیمة العادلة وأدوات الدین فص لةدلعاابالقیمةالمقاس

.األولیة الموحدةقائمة الدخل یتم إثبات أرباح أو خسائر انخفاض القیمة في .من خالل الدخل الشامل اآلخر

علىبناًءلمدینین التجاریینألرصدة االمتوقعةاالئتمانبخسائرباالعترافالمجموعةتقوم، فقطلمدینین التجاریینألرصدة ابالنسبة
العتراف بخسائر االئتمان المتوقعة بتتبع التغیرات اال یتطلب النھج المبسط . )٩المعیار الدولي للتقریر المالي (بموجبالمبسطالنھج

من ذلك، وفي الخسائر االئتمانیة،  العمرمدى على متوقعة الئتماناالخسارة على أساس خسائر بمخصص التعترف المجموعة بدًال
من تاریخ الذمم التجاریة المدینة.ة موحدةمالیقوائمتاریخ كل ب
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الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٢٦

للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)ملخص -٤

(تتمة)األدوات المالیة١١-٤

(تتمة)لقیمةافيضالنخفاا
وعي على انخفاض قیمة الم من الدلیل الموض رات على أن المدین أو وجوداتقد یتض من المدینین یواجھون مجموعةالمالیة مؤش

دخولھم في اإلفالس أو إعادة ، أو احتمالالعمولةأو المبلغ األصليسدادالتعثر أو اإلخفاق في أو عدم سدادصعوبات مالیة كبیرة أو 
، مثل التغیرات المستقبلیة المقدرةالنقدیةفي التدفقات القابلة للمالحظة الى وجود نقص قابل للقیاستشیر البیانات عندماوةمالیھیكلة

عن السداد.بعدمفي المتأخرات أو الظروف االقتصادیة التي ترتبط 

ائر االئتمان المتوقعة بالفرق  تحقة للمجموعة بموجب العقدالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة التعاقدیبینیتم قیاس خس ، والتدفقات ة المس
، السابقةحاالت التأخر عن السدادذلكفيبما، المتاحةالمعلوماتكافةبتقییمالمجموعةتقوماستالمھا. وعةالنقدیة التي تتوقع المجم

نیفو ادوعوامل، ثالثطرف من قبل تأمینوجود، ينالئتماادرجات التص تقبلیةالكلياالقتص ائرقیاسفيالمس نالئتمااخس
.المطفأةبالتكلفةالمقاسةبالموجوداتالمرتبطةالمتوقعة

ائربقیاسالمجموعةتقوم دادالتعثر عنطرمخااالعتبارفياألخذخاللنمالمتوقعةنالئتمااخس ادراجوالعقدفترةخاللالس
.القیاسفيمستقبلیةمعلومات

النقد وما یماثلھ١٢-٤

من ندوق وعلى الودائع األولیة الموحدةفي قائمة المركز المالي المبینالنقد وما یماثلھ یتض على النقد لدى البنوك والنقد في الص
لمخاطر ضئیلة بشأن التغیرات في القیمة.قصیرة األجل والتي تستحق خالل ثالثة أشھر أو أقل، والتي تخضع 

المخزون١٣-٤

ص لقاء أي بنود متقادمة أو بطی ا المخص افي القیمة البیعیة، أیھما أقل، ناقص أو القریبة الحركةئةیتم قیاس المخزون بالتكلفة أو ص
. یتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة المتوسط المرجح.من تاریخ االنتھاء والتالفة

افي  اره الى موقعھ وحالتھ الحالیة. یتم تحدید ص ول على المخزون وتكالیف إحض أن الحص اریف المتكبدة بش من التكلفة المص تتض
القیمة البیعیة على أساس سعر البیع المقدر، ناقًصا أي تكالیف إضافیة من المتوقع تكبدھا عند البیع.

المخصصات١٤-٤

ابقة، ومن المحتمل ان  منیة) على المجموعة ناتجة عن أحداث س ات عند وجود التزامات حالیة (قانونیة أو ض ص یتم إثبات المخص
سداد االلتزام وأنھ یمكن إجراء تقدیر مبلغ االلتزام بشكل موثوق بھ.  یتطلب األمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادیة ل

كأصل مستقل التعویضترداد بعض أو كل المخصصات، على سبیل المثال بموجب عقد تأمین، فإنھ یتم إثبات قد تتوقع المجموعة اس
بعد األولیة الموحدةوذلك فقط عندما تكون عملیة االسترداد مؤكدة فعالً. یتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل 

.تعویضخصم أیة 

تخدام معدل ما قبل الزكاة الحالي والذي یعكس، عندما یكون إذا كان أثر القیمة الزمنیة  ات باس ص م المخص للنقود جوھریًا، یتم خص
ص نتیجة مرور الوقت كنفقات  م، یتم اثبات الزیادة في المخص تخدام الخص احبة لذلك االلتزام. وعند اس ذلك مالئًما، المخاطر المص

تمویل.
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الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٢٧

)ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة-٤

لموظفینلنھایة الخدمة مكافأة ١٥-٤

عودي. إن ھذا البرنامج غیر ممول. للموظفین "مكافأة نھایة الخدمة" تدیر المجموعة برنامج منافع محددة  یتم وفقا لقانون العمل الس
.المتوقعةوحدة االئتمانباستخدام طریقة تحدید تكلفة تقدیم ھذه المنافع بموجب برنامج المنافع المحددة

بشأناألولیة الموحدةالدخل، باستثناء المبالغ المدرجة في قائمة والخسائر االكتواریةتتضمن األرباحالتي ،القیاسإن عملیات إعادة
ید المدین أو الدائن المقابل في األرباح المبقاةاألولیة الموحدةفي قائمة المركز الماليالمنافع المحددة، یتم إثباتھا فوراً من مع الرص

امل خالل ارة في الفترات یتم تحدث فیھا. الالتياألخر في الفترةالدخل الش نیف عملیات إعادة القیاس إلى الربح أو الخس إعادة تص
.الالحقة

األحداث التالیة:وقع أي منعند األولیة الموحدةیتم اثبات تكالیف الخدمة السابقة في قائمة الدخل 
أو تقلیصھا، والمنافعتاریخ تعدیل ·
تكالیف إعادة الھیكلة ذات الصلة.بالمجموعة اعترافتاریخ·

م على التزام المنافع المحددة.  روف العمولة بتطبیق معدل الخص اب مص تقوم المجموعة بإثبات التغیرات التالیة في كما یتم احتس
:األولیة الموحدةقائمة الدخل التزام المنافع المحددة في 

السابقة واألرباح والخسائر الناتجة عن عملیات تقلیص ةالخدمالحالیة وتكالیف ةالخدمات التي تتضمن تكالیف الخدمتكالیف ·
األیدي العاملة وعملیات السداد غیر الروتینیة.

مصروف العمولة.·

وضریبة القیمة المضافةالزكاة١٦-٤

ألنظمة وتعلیمات الھیئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربیة السعودیةتجنیبیتم  كما یتم تقدیر مخصص .مخصص للزكاة وفقاً
لدخل  یة الموحدة الزكاة وتحمیلھ على قائمة ا قدیرات عند اعتماد الربوطاألول ید أي فروقات في الت یة ویتم في ذلك ، فیما تق ھائ الن

.الوقت إجراء التسویة الالزمة للمخصص

. وعلیھ، ٢٠٠٩دیسمبر ٣١على أساس موحد اعتبارا من %١٠٠یتم احتساب الزكاة للشركة والشركات التابعة لھا المملوكة بنسبة 
بة  ركات التابعة لھا المملوكة بنس ركة والش ركة واحدة ألغراض احت%١٠٠تعتبر كل من الش اب الزكاة. اما فیما یتعلق كش س

.، فإنھ یتم احتساب الزكاة على أساس مستقل%١٠٠بالشركات التابعة المملوكة بنسبة أقل من 

االمارات العربیة المتحدة، باإلضافة لفرع الشركة في مملكة البحرین، –كما أن الشركة التابعة والمسجلة في المنطقة الحرة في دبي 
.اة أو الضرائبال یخضعان لكل من الزك

یتم إثبات المصاریف والموجودات بعد خصم مبلغ ضریبة القیمة المضافة، فیما عدا:

عندما تكون ضریبة القیمة المضافة المتكبدة بشأن شراء الموجودات أو الخدمات غیر قابلة لالسترداد من السلطات الضریبیة، •
افة كجز ریبة القیمة المض بما ینطبق، وفي ھذه الحالة یتم إثبات ض روف البند، حس ل أو كجزء من مص راء األص ء من تكلفة ش

و/أو
عند إظھار الذمم المدینة والدائنة شاملة مبلغ ضریبة القیمة المضافة.•

إن صافي مبلغ ضریبة القیمة المضافة القابل لالسترداد من، أو المستحق إلى، السلطات الضریبیة یتم إدراجھ كجزء من الذمم المدینة 
.األولیة الموحدةالذمم الدائنة في قائمة المركز المالي أو
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الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٢٨

ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٤

بعدالمفعولساریةوغیرالصادرةالمعاییر١٧-٤

تمر  نوات المقبلة. تس یتعین على المجموعة اتباعھا في الس بیة التي س فیما یلي نظرة عامة على التغییرات في المعاییر المحاس
.األولیة الموحدةالمجموعة في تقییم أثر ھذه المعاییر على القوائم المالیة 

) "عقود التأمین"١٧المعیار الدولي للتقریر المالي (

در٢٠١٧في مایو  بة الدولیة، أص بة "عقود التأمین")١٧المعیار الدولي للتقریر المالي (مجلس معاییر المحاس ، وھو معیار محاس
امل لعقود التأمین یشمل االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح.  ، سیحل )١٧(المعیار الدولي للتقریر الماليتطبیقبمجرد جدید ش

ھذا المعیار على المجموعةینطبقال . ٢٠٠٥عام في تم إصدارهد التأمین" الذي) "عقو٤المعیار الدولي للتقریر المالي (محل 

) الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي " عدم التأكد بشأن معامالت ضریبة الدخل"٢٣التفسیر (

بة  ریبیة یؤثر على تطبیق معیار المحاس رائب الدخل عندما یكون ھنالك عدم یقین للمعالجات الض بة عن ض یر المحاس یتناول التفس
بة الدولي (١٢الدولي ( وم خارج نطاق معیار المحاس رائب أو الرس مل على وجھ التحدید ١٢) وال ینطبق على الض )، وال یش

ریبة غیر المؤكدة. المتطلبات المتعلقة بالفائدة والعقوب ال ینطبق ھذا على المجموعة نظًرا ألن المجموعة ال ات المرتبطة بمعالجة الض
متعددة الجنسیات.معقدة تعمل في بیئة ضریبیة 

): تعدیل الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھا١٩تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (

یةولتسأو االتقلیصأو ةطلخاعلى لیدتعیكون ھنالكمادعنلمحاسبةاطریقة ) ١٩(ليدولالمحاسبةارمعیاعلیتیالدلتعاولتتنا
یجب على المنشأة أن ، اعداد القوائم المالیةسویتھا خالل فترة . عندما یتم تعدیل الخطة أو تقلیصھا أو تاعداد القوائم المالیةرةفتلخال

:تقوم بـ

، باستخدام االفتراضات االكتواریة المستخدمة دیل الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھاتعتحدید تكلفة الخدمة الحالیة للفترة المتبقیة بعد •
.الخطة بعد ذلك الحدثوأصولالمحددة التي تعكس المنافع المقدمة بموجب الخطة )الموجودات(المطلوباتفي إعادة تقییم 

ھا أو ت• افي الفائدة للفترة المتبقیة من فترة تعدیل الخطة أو تقلیص افي تحدید ص تخدام: ص دیدھا باس )الموجودات(المطلوباتس
ول الخطة بعد ذلك الحدثالتي تعكس المنافع المقدمة بموجب المحددة تخدم في إعادة تقییالخطة وأص م المس م؛ ومعدل الخص
المحددة.المطلوبات )الموجودات(صافي 

أي تكلفة خدمتالمنشأةتوضح التعدیالت أیًضا أن  ، دون األخذ بعین االعتبار تأثیر سقف ربح أو خسارة للتسویةة سابقة أو حدد أوالً
ول. یتم إثبات ھذا المبلغ في  ویتھا. یتقائمة الدخلاألص ھا أو تس ول بعد تعدیل الخطة أو تقلیص قف األص م . ثم تحدد الجھة تأثیر س

الشامل اآلخر.، في الدخلالمبالغ المدرجة في صافي الفائدة، باستثناء رإثبات أي تغییر في ھذا التأثی

لتي تبدأ في السنوي األولى االتقریرالتي تحدث في أو بعد بدایة فترة تسویتھا، أو ھا، أو تقلیصسري التعدیالت على تعدیالت الخطةت
ماح بالتطبیق المبكر. ٢٠١٩ینایر ١أو بعد  تقبلیة تنطبق، مع الس أو للمجموعةھذه التعدیالت على أي تعدیالت في الخطة المس
.ھا فقطتأو تسویھاتقلیص



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٢٩

ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٤

(تتمة)المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد١٧-٤

طویلة األجل في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركةالحصص): ٢٨الدولي (ةتعدیالت على معیار المحاسب

ح التعدیالت أن  أةتوض صعلى )٩(لتقریر الماليلطبّق المعیار الدولي تالمنش روع األجلطویلة الحص ركة زمیلة أو مش في ش
ترك  كلتولكن عندما ال یتم تطبیق طریقة حقوق الملكیة،مش كل، ش افي يجوھربش ركة الزمیلة أو اال، جزًءا من ص تثمار في الش س

ترك ( روع المش ص طویلة األجلالمش صدیھا مثل ھذه بما أن المجموعة لیس لو). الحص ركجل في األطویلة الحص الزمیلة اتھاش
.األولیة الموحدةالمالیة قوائمھالن یكون لھا تأثیر على التعدیالت، فإن والمشروع المشترك

)٢٠١٧في دیسمبر الصادرة(٢٠١٧-٢٠١٥دورة التحسینات السنویة 

تشمل ھذه التحسینات:

تجمیع األعمال"عملیات ) "٣المعیار الدولي للتقریر المالي (•
أةتقوممادعننھأتیالدلتعاضحوت تركةلعمعلیطرةلسیابالمنش تلباطمتتقوم بتطبیقفإنھا، تجاري یعتبر بمثابة عملیة مش

یة  جازھامیتالتيلألعمااتجمیععمل ص المحتفظسقیادةعاإكلذفيبما، لحرامعلیان وداتجومفيسابقًابھاالحص
تحوذ، القیام بذلكعند. لةدلعاابالقیمةکةرلمشتالعملیةاتباولطمو في العملیة المقتناه سابقًاحصتھملكابإعادة تقویم یقوم المس

.المشتركة

أةطبق ت تحواذاألعمال التي یكون تاریخ عملیات تجمیعتلك التعدیالت على المنش نویة التقریرفي أو بعد بدایة فترة االس الس
یتم تطبیق ھذه التعدیالت على ٢٠١٩ینایر ١األولى التي تبدأ في أو بعد  ماح بالتطبیق المبكر. س عملیات تجمیع، مع الس

المستقبلیة للمجموعة.األعمال

) "الترتیبات المشتركة"١١(ریر الماليتقللالمعیار الدولي •
، قد یحصل على سیطرة مشتركة على العملیة التي سیطرة مشتركةلطرف الذي یشارك في عملیة مشتركة، ولكن لیس لھ اإن 

التي الحصص. توضح التعدیالت أن )٣(ھو محدد في المعیار الدولي للتقریر الماليیشكل فیھا نشاط العملیة نشاًطا تجاریًا كما
سبقًا في تلك العملیة المشتركة ال یعاد قیاسھا.مبھا االحتفاظتم

أة تلك ال تركة في أو بعد بدایة فترة تطبق المنش یطرة المش ل فیھا على الس نویة التقریرتعدیالت على المعامالت التي تحص الس
ماح بالتطبیق المبكر. ٢٠١٩ینایر ١األولى التي تبدأ في أو بعد  ھذه التعدیالت غیر قابلة للتطبیق في الوقت الحالي إن ، مع الس

لمستقبلیة.على المجموعة ولكن قد تنطبق على المعامالت ا



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٣٠

ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٤

(تتمة)المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد١٧-٤

"ضریبة الدخل")١٢(معیار المحاسبة الدولي •

ح التعدیالت أن  ریبة الدخل المتعلقة بتوزیعاتتوّض كل مباشر بالمعاماآثار ض ابقة التي األت أو الألرباح ترتبط بش حداث الس
أة ي تم توزیعھا على المالكین. لذلكالتوزیعات التأكثر منأرباًحا قابلة للتوزیع حققت ریبة بآثارباالعتراف، تقوم المنش ض

امل اآلخر أو حقوق الملكیة وفقاًالمتعلقة بتوزیعات األرباحالدخل  ارة أو الدخل الش الذي قامت فیھ للمكانفي الربح أو الخس
.تلك المعامالت أو األحداث السابقةبباالعتراففي األصل أة المنش

أة ھذه التعدیالت لفترات  نويالتقریرتطبق المنش ماح بالتطبیق المبكر. عندما ٢٠١٩ینایر ١التي تبدأ في أو بعد الس ، مع الس
أةطبق ت تلك التعدیالتالمنش ة بتوزیعات األرباح المعترف بھا في أو بعد تا، فإنھأوالً ریبة الدخل الخاص طبقھا على نتائج ض

ة الحالیة لوبدایة فترة المقارنة.  ى مع ھذه التعدیالتبما أن الممارس ، فإن المجموعة ال تتوقع أي تأثیر على لمجموعة تتماش
.األولیة الموحدةالمالیة قوائمھا

"ف االقتراضتكالی")٢٣(معیار المحاسبة الدولي •

ح  أةأن التعدیالت توض ل مؤھل عندما تكون األعامل كجزء من القروض العامة أي اقتراض تم في تالمنش ل لتطویر أص ص
.أو البیع المقصود قد اكتملتلالستخداماألصلعداد ھذا إلنشطة الضروریة األجمیع 

أوالًالمنشأةطبق فیھا تالسنویة التي التقریرتطبق المنشأة تلك التعدیالت على تكالیف االقتراض المتكبدة في أو بعد بدایة فترة 
شأة تلك التعدیالت لفترات  سماح بالتطبیق ٢٠١٩ینایر ١السنویة التي تبدأ في أو بعد التقریرتلك التعدیالت. تطبق المن ، مع ال

ى مع ھذه ابما أن والمبكر.  ة الحالیة للمجموعة تتماش المالیة قوائمھا، فإن المجموعة ال تتوقع أي تأثیر على لتعدیالتالممارس
.األولیة الموحدة



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٣١

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة-٥

التقدیرات واالفتراضات١-٥

ات التي قد تؤثر على مبالغ األولیة الموحدةیتطلب إعداد القوائم المالیة  للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقدیرات واالفتراض
اح عن االلتزامات المحتملة. وقد یترتب على عدم  احات المرفقة واالفص اریف والموجودات والمطلوبات واالفص اإلیرادات والمص

ات والتقدیرات إجراء تعدیل جوھري على القیمة تتأثر بذلك في التأكد من ھذه االفتراض الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي س
المستقبل. 

یة األخرى لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ إعداد القوائم تم أدناه  ادر الرئیس تقبل والمص یة المتعلقة بالمس اس ات األس بیان االفتراض
نة المالیة المالیة، والتي لھا تأثیر جوھري قد یؤدي إلى إجراء تعدیل جوھري على ال قیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل الس

.األولیة الموحدةالقادمة. وقد بنت المجموعة التقدیرات واالفتراضات الخاصة بھا على العوامل المتاحة عند إعداد القوائم المالیة 

تقبلیة  ات القائمة والمتعلقة بالتطورات المس أ ومع ذلك، قد تتغیر الظروف واالفتراض وق أو الظروف التي تنش نتیجة لتغیرات الس
خارج سیطرة المجموعة. وتنعكس ھذه التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا.

اثبات اإلیرادات
:األحكام التالیةباجراءاإلدارة ) من ١٥یتطلب تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

الوفاء بالتزامات األداء·
تقویم لكافة عقودھا المبرمة مع العمالء لتحدید ما إذا كان یتم الوفاء بالتزامات على مدى زمني أو یتعین على المجموعة إجراء 

فترة من الزمن من أجل تحدید الطریقة المالئمة إلثبات اإلیرادات.
تحدید أسعار المعامالت·

. (وبشكل رئیسي شركات التأمین)یتعین على المجموعة تحدید سعر المعامالت المتعلقة بكافة عقودھا المبرمة مع العمالء
وإلجراء ذلك، تقوم المجموعة بتقویم األثر الخاص بأي عوض متغیر في العقد، نتیجة الخصم أو أي بنود متغیرة أخرى، باإلضافة 

إلى وجود أي بند تمویل ھام وأي عوض غیر نقدي في العقد. 
نقل السیطرة في العقود المبرمة مع العمالء·

تبین فیھا للمجموعة أنھ یتم الوفاء بالتزام األداء على مدى فترة من الزمن، فإنھ یتم إثبات اإلیرادات عند انتقال في الحالة التي ی
.العمالءالسیطرة على الموجودات الخاضعة للعقد إلى 

الدیون المشكوك في تحصیلھامخصص 
المشتركة وعدد االئتمانالمتوقعة على خصائص مخاطر االئتمانلقیاس خسائر ینة، تطبق المجموعة النھج المبسطبالنسبة للذمم المد

تنتاج معداألیام ارة المتوقعة من المعلومات التاریخیة للمجموعة وتم تعدیلھا لتعكس النتیجة المالتالمتقادمة. تم اس تقبلیة الخس س
.اإلجماليومعدل نمو الناتج المحلي الكلي مثل التضخم االقتصادا معلومات مستقبلیة لعوامل ًضالمتوقعة والتي تتضمن أی

مكافأة نھایة خدمة الموظفین
من التقویم  تخدام عملیات التقویم االكتواریة. یتض تحدد تكلفة التزام المنافع المحددة للموظفین ومنافع ما بعد التوظیف األخرى باس

تقبل. وتشتمل ھذه االفتراضات على تحدید االكتواري إجراء العدید من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلیة  في المس
معدل الخصم، والزیادات المستقبلیة في الرواتب، ومعدالت الوفیات. ونظرا للطبیعة المعقدة للتقویم واالفتراضات األساسیة وطبیعتھا 

ات. تت ورة كبیرة بالتغیرات في ھذه االفتراض ات بتاریخ طویلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة یتأثر بص م مراجعة كافة االفتراض
إعداد كل قوائم مالیة.



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٣٢

(تتمة)األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة-٥

(تتمة)التقدیرات واالفتراضات١-٥

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
ترداد، والتي تمثل القیمة یحدث االنخفاض في القیمة عند زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة  المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالس

نات العادلة ناقصا تكالیف االستبعاد أو القیمة الحالیة، أیھما أعلى. یتم احتساب القیمة العادلة ناقصة تكالیف االستبعاد على أساس البیا
روط تعامل عادل، لموج ة المتاحة من معامالت البیع الملزمة، التي تمت بش وق القابلة للمالحظة ناقص عار الس ودات مماثلة أو أس

ومة. یتم تحدید التدفقات  اس طریقة التدفقات النقدیة المخص اب القیمة الحالیة على أس ل. یتم احتس تبعاد األص افیة الس التكالیف اإلض
طة إعادة الھیكل مل أنش نوات الخمس القادمة وال تش اس الموازنة التقدیریة للس ة التي لم تلتزم بھا المجموعة بعد أو النقدیة على أس

عة الختبار االنخفاض في القیمة. تتأثر القیمة أنھا تعزیز أداء الوحدة المدرة للنقدیة الخاض تقبلیة الھامة التي من ش تثمارات المس االس
ومة وكذلك ال تخدم في طریقة التدفقات النقدیة المخص م المس ورة كبیرة بمعدل الخص ترداد بص تدفقات النقدیة الواردة القابلة لالس

المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

لممتلكات والمعداتلاألعمار اإلنتاجیة 
على مدى الفترة التي من المتوقع فیھا أن  ة بالمجموعة بناًء یتم تقدیر العمر اإلنتاجي لكل بند من بنود الممتلكات والمعدات الخاص

ل متا ة بأعمال مماثلة، والتقییم الفني الداخلي، یكون األص ات الخاص تخدام. ویعتمد ھذا التقدیر على تقویم جماعي للممارس حا لالس
والخبرة السابقة بشأن الموجودات المماثلة وتطبیق األحكام عندما یصبح األصل متاحا لالستخدام والبدء في احتساب قسط االستھالك.

ورة دوریة، مراجعة العمر ابقة نتیجة یتم، بص ل وتحدیثھ في حالة اختالف التوقعات عن التقدیرات الس اإلنتاجي المقدر لكل أص
االستھالك العادي لألصل، أو التقادم الفني والتجاري لھ، أو القیود القانونیة أو القیود األخرى على استخدام األصل. وعلى الرغم من 

تقبلیة جلة ذلك، فإنھ من المحتمل أن تتأثر النتائج المس اریف المس ورة جوھریة بالتغیرات في المبالغ وتوقیت المص للعملیات بص
الناتجة عن التغیرات في العوامل المذكورة أعاله. وسیؤدي تخفیض العمر اإلنتاجي المقدر ألي بند من بنود الممتلكات والمعدات إلى 

زیادة المصایف التشغیلیة المسجلة وتخفیض الموجودات غیر المتداولة.

صص المخزونمخ
بح المخزون قدیما أو متقادما افي القیمة البیعیة، أیھما أقل. وعندما یص أو قریبًا من تاریخ االنتھاء أو یظھر المخزون بالتكلفة أو ص

بة لكل مبلغ من المبالغ الھامة بمفردھا، فإنھ یتم إجراء ھذا التقدیر لكل لقیمتھ العادلة، فإنھ یتم إجراء تقدیر تالف مبلغ على . وبالنس
ب نوع  ص حس كل جماعي ویجنب مخص حده. أما المبالغ غیر الھامة بمفردھا والتي تعتبر قدیمة أو متقادمة، فإنھ یتم تقدیرھا بش

المخزون وعمره أو درجة تقادمھ على أساس أسعار البیع المتوقعة.

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة
جلة في قائمة المركز المالي في حالة عدم إمكانیة قیاس القیمة العاد األولیة الموحدةلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المس

تخدام طرق التقویم بما في ذلك طریقة التدفقات  اس األسعار المتداولة في أسواق نشطة، فإنھ یتم تحدید القیمة العادلة لھا باس على أس
ة. إن المدخالت لھذه الطرق تتم من واق القابلة للمالحظة حیثما كان ذلك ممكنًا، وعندما ال یكون ذلك النقدیة المخفض خالل األس

ة بالمدخالت مثل  تمل األحكام على االعتبارات الخاص مجدیًا، فإن األمر یتطلب ابداء درجة من األحكام لتحدید القیمة العادلة. تش
ا یولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن التغیرات في االفتراض ت المتعلقة بھذه العوامل یمكن أن تؤثر على القیمة العادلة مخاطر الس

لألدوات المالیة.



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٣٣

(تتمة)األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة-٥

األحكام الھامة المستخدمة عند تطبیق المعاییر المحاسبیة٢-٥

:األولیة الموحدةإن لألحكام الھامة التالیة آثار جوھریة على المبالغ المدرجة في ھذه القوائم المالیة 

مكونات الممتلكات والمعدات
تستھلك موجودات المجموعة، المصنفة ضمن الممتلكات والمعدات، بطریقة القسط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة. وعند تحدید 

ألصل، فإنھ یتم تقسیمھ إلى مكونات ھامة بحیث یتم استھالك كل مكون ھام بشكل منفصل. العمر اإلنتاجي ل
یتطلب األمر اتخاذ األحكام عند التحقق من المكونات الھامة للموجودات الكبرى، وأثناء تحدید أھمیة المكون، فإن اإلدارة تأخذ في 

ل المرتبط بھ، وطریقة االعتبار األھمیة الكمیة لھذا المكون وكذلك العوامل النوع یة مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األص
االستھالك، ودورة االستبدال / جدول الصیانة.

تحدید السیطرة والتأثیر الھام
:األولیة الموحدةأحكام اإلدارة عند تقویم السیطرة على الشركات التابعة 

فیھا التي تسیطر علیھا المجموعة. تعتبر اإلدارة أن المجموعة تسیطر على منشأة إن الشركات التابعة ھي جمیع الشركات المستثمر 
ما عندما تتعرض المجموعة بشأنھا لمخاطر أو یكون لدیھا حقوق في العوائد المتغیرة الناتجة من ارتباطھا بالشركة المستثمر فیھا 

ستثمر فیھا للتأثیر على قیمة تلك العوائد من خالل قدرتھا على وكذلك عندما یكون لدیھا القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة الم
توجیھ األنشطة ذات العالقة بالشركات المستثمر فیھا.

لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى  یطرة. وتأییداً ویت یؤدي إلى الس كل عام، ھناك افتراض بأن امتالك أغلبیة حقوق التص وبش
اویة أو أقل  ویت مس تثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین االعتبار كافة الحقائق المجموعة حقوق تص ركة المس من األغلبیة في الش

والظروف األخرى المتعلقة بذلك عند التأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك الترتیبات التعاقدیة 
كات المستثمر فیھا.وغیرھا التي لھا أثر على األنشطة التي تؤثر على عوائد الشر

على تلك األنشطة ذات العالقة وطریقة اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة وحقوق  ً إن تحدید سیطرة المجموعة یتوقف أیضا
المجموعة في الشركات المستثمر فیھا.

ویت، فإنھا قد ٥٠وفي بعض الحاالت التي تمتلك فیھا المجموعة أقل من  اھم األكبر الوحید الذي لدیھ ٪ من حقوق التص تظل المس
اھمون اآلخرون  تثمر فیھا، وذلك عندما ال یمتلك المس ركات المس طة ذات العالقة للش لطة لتوجیھ األنش ور وتمثیل یعطیھ الس حض

ون بشكل فردي حقوق تصویت كافیة وسیطرة تمكنھم من رفض توجیھات المجموعة. ال توجد حاالت سابقة لمساھمین آخرین یتعاون
لممارسة أصواتھم بشكل جماعي أو لتجاوز المجموعة في عدد األصوات.

اویة أو أقل من أغلبیة  تثمر فیھا (عندما تكون لدى المجموعة أغلبیة مس ركات المس أخذت اإلدارة في االعتبار التكامل بین جمیع الش
من ھیكل المجموعة والمتواجدة في مدن المملكة العربیة  ویت) ض عودیة وقدرة المجموعة على التأثیر على العوائد حقوق التص الس

آت  تثمر فیھا، وعالقة المجموعة بالمنش ركات المس یة للش تثمر فیھا من خالل تقدیم مختلف الخدمات الرئیس ركات المس المتغیرة للش
خرى مختلفة.األخرى التي قد تؤثر على عوائد الشركات المستثمر فیھا، وتعیین بعض كبار موظفي اإلدارة، وعوامل أ



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٣٤

(تتمة)األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة-٥

(تتمة)األحكام الھامة المستخدمة عند تطبیق المعاییر المحاسبیة٢-٥

خیار تجدیدلالمتضمنةفي تحدید مدة عقد اإلیجار للعقود الھامحكم ال

أي فترات مشمولة بخیار تمدید عقد باإلضافة الىد مدة عقد اإلیجار على أنھا المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، یتحدبالمجموعة تقوم 
.تم ممارستھتالمن المؤكد أكان اإلیجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارستھ، أو أي فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا 

سنة. تطبق المجموعة ١٥إلى ٥ما بینلدى المجموعة الخیار، بموجب بعض عقود اإلیجار، في استئجار األصول لفترة إضافیة تتراوح 
ة خیار التجدید. الالحكم في تقییم ما إذا كان من  لة التي تخلق تایعني، أنھما معقول ممارس أخذ بعین االعتبار جمیع العوامل ذات الص

ادیا ة حافزا اقتص أو تغییر في جوھريالتجدید. بعد تاریخ البدء، تعید المجموعة تقییم مدة عقد اإلیجار إذا كان ھناك حدث خیار لممارس
بیل المثال، تغییر في  ة) خیار التجدید (على س ة (أو عدم ممارس یطرتھا ویؤثر على قدرتھا على ممارس الظروف التي تقع تحت س

استراتیجیة العمل).



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٣٥

لقطاعیةالمعلومات ا-٦

على التقاریر الداخلیة یتم غیلیة بناًء انع القرار المعدة للمجموعة تحدید القطاعات التش غیلیة. تم تعیین المدیر المالي لص للعملیات التش
توزیع المصادر للقطاعات التشغیلیة وتقییم أداء كل قطاع.نلإلدارة المالیة كصانع القرار للعملیات التشغیلیة بما أنھ المسؤول ع

الشھریة التنفیذیة واألداء في اجتماعاتھاالمراجعة من قبل اللجنةاإلیرادات األساسیةللعملیات التشغیلیة باستخدام یقوم صانع القرار 
غیلیة بما أنھا تعكس  ي لنتائج القطاعات التش اس غیلي كمقیاس أداء القطاعاتكمقیاس أس للفترة المعنیًة. تعتبر اإلیرادات والدخل التش

ثابت في المجموعة.

.ةرئیسیاتتم تحدید المستشفیات والصیدلیات وقطاعات أخرى كقطاع

ویة بین القطاعات والبنود النظامیة المعنیة ٢٠١٩مارس٣١المنتھیة في للفترةان نتائج القطاعات  في القوائم المالیة المدرجةوالتس
ھي كما یلي:األولیة الموحدة

مالیین الریاالت السعودیة٢٠١٩مارس ٣١كما في 
اإلجماليأخرىالصیدلیاتالمستشفیات

في المملكة العربیة السعودیة
٥٬٧٨٨٢١٥١٬٣٠٨٧٬٣١١إجمالي الموجودات
٢٬١٨٥٢٤٧٧٩٣٣٬٢٢٥إجمالي المطلوبات

خارج المملكة العربیة السعودیة
٥٥٩--٥٥٩إجمالي الموجودات
٦٦--٦٦إجمالي المطلوبات

اإلجمالي
٦٬٣٤٧٢١٥١٬٣٠٨٧٬٨٧٠إجمالي الموجودات
٢٬٢٥١٢٤٧٧٩٣٣٬٢٩١إجمالي المطلوبات

٢٠١٩مارس٣١للفترة المنھیة في 
في المملكة العربیة السعودیة

٩١٤٢٠٧١٥١٬١٣٦اإلیرادات
٣٢٥٧١١١٤٠٧إجمالي الربح

خارج المملكة العربیة السعودیة
١١١١-١١٠اإلیرادات

١١٦-١٥إجمالي الربح

اإلجمالي
١٬٠٢٤٢٠٧١٦١٬٢٤٧اإلیرادات

٣٤٠٧١١٢٤٢٣إجمالي الربح*

إیرادات (مصاریف) غیر موزعة

)٥٨(بیع وتسویق
)١١٧(عمومیة وإداریة

٢٤٨الدخل من العملیات
٢حصة في دخل الشركات الزمیلة

)٦(تكالیف مالیة
١٦إیرادات أخرى

٢٦٠الدخل قبل الزكاة
)٢٦(زكاة

٢٣٤الدخل للسنة



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٣٦

(تتمة)المعلومات القطاعیة-٦

اإلجماليأخرىالصیدلیاتالمستشفیات٢٠١٨دیسمبر ٣١في كما 
مالیین الریاالت السعودیة

في المملكة العربیة السعودیة
٥٬٦٦١٢٣٤١٬٠٧١٦٬٩٦٦إجمالي الموجودات
١٬٨٩٤٢٣٤٧٧٤٢٬٩٠٢إجمالي المطلوبات

خارج المملكة العربیة السعودیة
٩٥٧٥-٥٦٦إجمالي الموجودات
٦٨٢-٧٦إجمالي المطلوبات

اإلجمالي
٦٬٢٢٧٢٣٤١٬٠٨٠٧٬٥٤١إجمالي الموجودات

١٬٩٧٠٢٣٤٧٨٠٢٬٩٨٤المطلوباتإجمالي 

٢٠١٨مارس٣١المنھیة في للفترة
اإلجماليأخرىالصیدلیاتالمستشفیات(غیر مراجعة)

مالیین الریاالت السعودیة
في المملكة العربیة السعودیة

٨٧٤١٨٩٧١٬٠٧٠اإلیرادات
٢٧٤٦٤٣٣٤١إجمالي الربح

خارج المملكة العربیة السعودیة
٣٩٩-٩٦اإلیرادات

٣٢٠-١٧إجمالي الربح

اإلجمالي
٩٧٠١٨٩١٠١٬١٦٩اإلیرادات

٢٩١٦٤٦٣٦١*إجمالي الربح

) غیر موزعةمصاریف(إیرادات

)٤٠(بیع وتسویق
)١٠٠(عمومیة وإداریة

٢٢١الدخل من العملیات
٢الشركات الزمیلةدخلحصة في 

)٤(تكالیف مالیة
١٩إیرادات أخرى

٢٣٨قبل الزكاةالدخل
)٢٢(زكاة

٢١٦للسنةالدخل

لایر سعودي).ملیون ٣١٦٫١: ٢٠١٨لایر سعودي (ملیون ٣١٢٫٤قدرھا تتضمن تكلفة اإلیرادات تكالیف موظفین *



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٣٧

النقد وما یماثلھ-٧

كما في
٢٠١٩مارس٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٨٢٧٬٨٣٨٬٤٢٤٧٧٨٬١١٣٬٢٢٩البنوكودائع قصیرة األجل لدى 
٦٦٥٬٤٤١٬٩٧٥٥٨١٬٧٦٤٬١٧٧نقد لدى البنوك

٧٬٣٣٠٬٢٦١٩٬٢٤١٬٠٢١نقد في الصندوق
١٬٥٠٠٬٦١٠٬٦٦٠١٬٣٦٩٬١١٨٬٤٢٧

المدینون-٨
كما في

٢٠١٩مارس٣١
لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

١٬٣٩٩٬٩٢٠٬٥٣٤١٬٤٣٣٬٥٥٠٬٤٠١مدینون تجاریون
)١٢٢٬٤٥٠٬٠٠٦()١٥٣٬٦٧٧٬٦٩٢(دیون مشكوك في تحصیلھامخصص یخصم: 

١٬٢٤٦٬٢٤٢٬٨٤٢١٬٣١١٬١٠٠٬٣٩٥

ھي كما یلي:الدیون المشكوك في تحصیلھامخصص إن حركة 
كما في

٢٠١٩مارس٣١
لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

١٢٢٬٤٥٠٬٠٠٦٨٢٬١٣١٬٢١٠الفترة/السنةفي بدایة 
٣٥٬٢٠٦٬٧٣٨٨١٬٦٩٦٬١٠٠)٢٢محمل للسنة (إیضاح 

-)٣٬٩٧٩٬٠٥٢(المتعلق بتحویل شركة ذات عالقة
)٤١٬٣٧٧٬٣٠٤(-خالل الفترة/السنةمشطوب
١٥٣٬٦٧٧٬٦٩٢١٢٢٬٤٥٠٬٠٠٦السنةالفترة/في نھایة 

بأعمار  :٢٠١٨دیسمبر ٣١و٢٠١٩مارس٣١كما في ولم تنخفض قیمتھا الذمم المدینة التجاریة المتأخرة السدادفیما یلي تحلیًال

سنةأكثر من سنةأقل من اإلجمالي
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٠١٩١٬٢٤٦٬٢٤٢٬٨٤٢١٬١٩٨٬٤١٨٬٠٦٦٤٧٬٨٢٤٬٧٧٦مارس٣١

٢٠١٨١٬٣١١٬١٠٠٬٣٩٥١٬٢٥٠٬٦٤٧٬٨٨٦٦٠٬٤٥٢٬٥٠٩دیسمبر ٣١



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٣٨

(تتمة)المدینون-٨

على  ة المجموعة اتالخبربناًء یاس یل كافة الذمم المدینة التي لم تنخفض قیمتھا. إنھ لیس من س ابقة، فإنھ من المتوقع تحص الس
مانات. وكما في  أن الذمم المدینة وبالتالي فإن معظمھا بدون ض مانات بش ول على ض ت قیمة ذمم ٢٠١٩مارس٣١الحص ، انخفض

عودي (كما في ١٥٣٬٦٧٧٬٦٩٢مدینة تجاریة قدرھا مبر ٣١لایر س عودي) وتم تجنیب ٢٠١٨:١٢٢٬٤٥٠٬٠٠٦دیس لایر س
مخصص لھا بالكامل. وتتعلق المبالغ المشطوبة خالل السنة بحسابات محددة بشكل فردي على أنھا غیر قابلة للتحصیل.

بتھ ٢٠١٩مارس٣١وكما في  داد من جھات %٩٥، فإن ما نس تقریبًا من رصید الذمم المدینة الخاصة بالمجموعة كان مستحق الس
).%٩٤: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(مختلفة حكومیة وشركات تأمین 

داد الذمم المدینة خالل  ة بالمجموعة أن یتم س روط االئتمان الخاص على نوع العمیل، وھو ما ٩٠-٣٠وتتطلب ش یوما وذلك بناًء
یرة الممنوحة للعمالء، فإن مبلغ كبیر من الذمم المدینة غیر متأخرة  حیة. ونظًرا لفترة االئتمان القص اط الرعایة الص ى مع نش یتماش

ھ. السداد ولم تنخفض قیمت

المخزون-٩
كما في

٢٠١٩مارس٣١
لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

١٦٧٬٩٠٤٬٩٩٤١٦٥٬٣٣٢٬٩٤٤مخزون الصیدلیات
٨٢٬٦٣٩٬٣١١١١١٬٦١٤٬٢٤١مستلزمات طبیة 

٣١٬٨٤١٬٦٩٤٢٧٬٩٦٥٬٥٩٣أخرى
٢٨٢٬٣٨٥٬٩٩٩٣٠٤٬٩١٢٬٧٧٨

)٢٬٣٧٦٬١٢٣()٣٬١١٢٬٤٠٢(مخصص مخزونیخصم: 
٢٧٩٬٢٧٣٬٥٩٧٣٠٢٬٥٣٦٬٦٥٥

من لایر ملیون٢٤٧بقیمة تكلفة مخزون٢٠١٩مارس٣١المنتھیة في للفترةاألولیة الموحدةقائمة الدخل تكلفة اإلیرادات فيتتض
لایر سعودي).ملیون٢٤١٫٥: ٢٠١٨سعودي (

والمصاریف ال-١٠ خرىاألموجودات المدفوعة مقدماَ
كما في

٢٠١٩مارس٣١
لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٧١٬٨٩٧٬٦٢١١٠١٬٢٨٤٬٧٣٥مصاریف مدفوعة مقدماً
٤٥٬٤٠٧٬٤٦٣٤٦٬٢٧٢٬٩٧٦مدفوعات مقدمة للموظفین

١٥٬٠٢٢٬٧٥٣٢٠٬٦٠٧٬٥٠٥عمولة مستحقة من موردین
٤٩٬٠٥١٬٤٤٠٤٢٬٠٦٠٬٦٦٣أخرى

١٨١٬٣٧٩٬٢٧٧٢١٠٬٢٢٥٬٨٧٩



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٣٩

االستثمارات في الشركات الزمیلة-١١

تتكون استثمارات المجموعة في الشركات الزمیلة من:

ة ملكیة قدرھا · نانفي %٥٠حص ركة مجمع عیادات الدكتور عبدالعزیز إبراھیم العجاجي لطب األس عودیة ش ركة س ، ش
جل التجاري رقم  عودیة بموجب الس جلة في الریاض بالمملكة العربیة الس ؤولیة محدودة مس ١٠١٠٢١٨٥٦٥ذات مس

). وتشمل أنشطة العجاجي لطب األسنان إقامة وإدارة المستشفیات ٢٠١٣یولیو ١٤ھـ (الموافق ١٤٣٤رمضان ٦بتاریخ 
نان ومختبرات التحالیل تیراد وتوزیع المعدات الطبیة ومراكز طب األس نان واس عة ومعاھد وجامعات لطب األس واالش

الطبیة.

، شركة سعودیة )شركة انتاب للتشغیل للمقاوالتسیركو السعودیة للخدمات (سابقًا: في شركة %٤٠حصة ملكیة قدرھا ·
جل التجاري  عودیة بموجب الس جلة في الریاض، بالمملكة العربیة الس ؤولیة محدودة مس ١٠١٠٢٤٢٢٥٤رقم ذات مس

وصیانة المباني تحت االنشاء تشغیلوتشمل أنشطة أنتاب .)٢٠١٣یولیو ٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٤رمضان ١٥بتاریخ 
التبرید وتنظیف المباني.أنظمة ویةالمیكانیكاألعمال وأعمال الكھرباء و

ركات الزمیلة بموجب طریقة حقوق ال تثمارات المجموعة في الش بة عن اس إن . األولیة الموحدةملكیة في القوائم المالیة یتم المحاس
للشركات الزمیلة.الملخصة البیانات المالیة للشركات الزمیلة غیر جوھریة بالنسبة للمجموعة، وعلیھ، لم یتم عرض البیانات المالیة 

كانت حركة االستثمارات في الشركات الزمیلة خالل السنة كما یلي:

٢٠١٩مارس٣١للفترة المنتھیة في 
رصید بدایة السنة

لایر سعودي

صافي الحصة في 
الدخل

لایر سعودي
رصید نھایة السنة

لایر سعودي

٣٣٬٨٥٠٬٩٦٣١٬٣٨٥٬٨٦٧٣٥٬٢٣٦٬٨٣٠العجاجي لطب األسنان
٩٬٦٣٧٬٢١٧١٧٥٬٦٤٩٩٬٨١٢٬٨٦٦أنتاب

٤٣٬٤٨٨٬١٨٠١٬٥٦١٬٥١٦٤٥٬٠٤٩٬٦٩٦اإلجمالي

(غیر مراجعة)٨٢٠١مارس ٣١للفترة المنتھیة في 
رصید بدایة السنة

لایر سعودي

الحصة في صافي 
الدخل

لایر سعودي
رصید نھایة السنة

لایر سعودي

٣٤٬٤٥٠٬٨١٦١٬٢٨٧٬٢٨٧٣٥٬٧٣٨٬١٠٣العجاجي لطب األسنان
٩٬٢٢٧٬١٣٨٣٩٧٬٨٣١٩٬٦٢٤٬٩٦٩أنتاب

٤٣٬٦٧٧٬٩٥٤١٬٦٨٥٬١١٨٤٥٬٣٦٣٬٠٧٢اإلجمالي



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

الموحدة (تتمة)األولیةحول القوائم المالیة إیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٤٠

الممتلكات والمعدات-١٢

راضياأل
تحسینات المباني وال

على المأجور
طبیةالمعدات ال

عامةالو
نقل الوسائل 
سعافاإلوسیارات 

تركیبات الثاث واأل
مكتبیةالمعدات الو

األعمال الرأسمالیة 
تحت التنفیذ*

استخدامفيالحق
اإلجمالياألصول

لایر سعوديسعوديلایرلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي
التكلفة

٤٬٦٧٨٬٦١٢٬٧٠٣-٢٠١٨١٬٣٩٩٬٧٧٦٬٦٦٤١٬٥٥١٬٩٩٢٬٩٥٩١٬٠٠٠٬٧٥٣٬٦٧٦١١٬٨٨٢٬١٠٧٣٩٨٬٧٤٤٬٠٣٠٣١٥٬٤٦٣٬٢٦٧ینایر ١كما في 
٨٣٠٬١٢٨٬٢٤٣-٣٠٬٣٣١٬٤٤٩٥٩١٬٢٥٤٬١٣٥-١٧٢٬٠٥٥٬٣٤٠٣٬١٦١٬٣٩٠٣٣٬٣٢٥٬٩٢٩إضافات

)١٢٬٧٧١٬٢٩٠(-)٤٬١٦٩٬٠٩٥()١٬٣١٧٬٢٩١()١٬٦٦٦٬٤٤٧()٦٬٣٧٥٬٧٧٠(٧٥٧٬٣١٣-استبعادات / تحویالت
٥٬٤٩٥٬٩٦٩٬٦٥٦-٢٠١٨١٬٥٧١٬٨٣٢٬٠٠٤١٬٥٥٥٬٩١١٬٦٦٢١٬٠٢٧٬٧٠٣٬٨٣٥١٠٬٢١٥٬٦٦٠٤٢٧٬٧٥٨٬١٨٨٩٠٢٬٥٤٨٬٣٠٧دیسمبر ٣١كما في 

)٣٬٦٧٦٬٦٧٠(--)٢٬٢٩٢٬٢٤٦()٢٠٩٬٥٠٠()٢٥٦٬١٨١()٩١٨٬٧٤٣(-تابعةشركةتحویل
١٢٬٤٦١٬٧٠٠١٢٠٬٠٨٤٬١٢٥٢٢٧٬٦١٦٬١٠٧٣٧٢٬٣٢٦٬٢٠٧-٢٢٥٬٥١١١١٬٩٣٨٬٧٦٤-إضافات

)٥٬٤٠٧٬٣٠٩(-)١٣٬٦٩١٬٢٨٧()٥٩٥٬٤٩٧()٥٧٠٬٠٠٠()٣٬٨٢٥٬٧٧٩(١٣٬٢٧٥٬٢٥٤-استبعادات / تحویالت
٢٠١٩١٬٥٧١٬٨٣٢٬٠٠٤١٬٥٦٨٬٤٩٣٬٦٨٤١٬٠٣٥٬٥٦٠٬٦٣٩٩٬٤٣٦٬١٦٠٤٣٧٬٣٣٢٬١٤٥١٬٠٠٨٬٩٤١٬١٤٥٢٢٧٬٦١٦٬١٠٧٥٬٨٥٩٬٢١١٬٨٨٤مارس٣١كما في 

االستھالك
١٬٠١٦٬٤٧٩٬٤٠٣--٣٠٠٬٩٨٧٬٨٤١٤٧٩٬١٦٩٬٨٦٠٩٬٤١٣٬٩٧٧٢٢٦٬٩٠٧٬٧٢٥-٢٠١٨ینایر ١كما في 
٢٠٠٬١٨٧٬١٣٣--٥٣٬٢٥١٬١٢٦٩٩٬٠٥٥٬٨٩٥٧٦٩٬٠٠٨٤٧٬١١١٬١٠٤-للفترةالمحمل 

)٧٬٧١٩٬٨٧٩(--)٢٬٩٠٨٬٠٢١()١٬٦٦٦٬٤٢٥()٢٬٩٥٣٬١٢١()١٩٢٬٣١٢(-استبعادات / تحویالت
١٬٢٠٨٬٩٤٦٬٦٥٧--٣٥٤٬٠٤٦٬٦٥٥٥٧٥٬٢٧٢٬٦٣٤٨٬٥١٦٬٥٦٠٢٧١٬١١٠٬٨٠٨-٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 

)١٬٦٦٨٬٩٦١(--)١٬٠٩٢٬٩٧٧()١٩٧٬١٢٥()٩٧٬١٣٥()٢٨١٬٧٢٤(-تابعةشركةتحویل
٦٬٩٧٧٬٤٤٧٥٦٬٣٠٧٬٢٤١-١٢٬٦٤٢٬٩٠٦٢٤٬١٧٩٬٥٢٣١٧٢٬٤١١١٢٬٣٣٤٬٩٥٤-المحمل للسنة

)٤٬٠٩٢٬١٠٧(--)٤٥٧٬٤٦٣()٥٧٠٬٠٠٠()٣٬٤٢٩٬٧٤٥(٣٦٥٬١٠١-استبعادات / تحویالت
٦٬٩٧٧٬٤٤٧١٬٢٥٩٬٤٩٢٬٨٣٠-٣٦٦٬٧٧٢٬٩٣٨٥٩٥٬٩٢٥٬٢٧٧٧٬٩٢١٬٨٤٦٢٨١٬٨٩٥٬٣٢٢-٢٠١٩مارس٣١كما في 

صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٩١٬٥٧١٬٨٣٢٬٠٠٤١٬٢٠١٬٧٢٠٬٧٤٦٤٣٩٬٦٣٥٬٣٦٢١٬٥١٤٬٣١٤١٥٥٬٤٣٦٬٨٢٣١٬٠٠٨٬٩٤١٬١٤٥٢٢٠٬٦٣٨٬٦٦٠٤٬٥٩٩٬٧١٩٬٠٥٤مارس٣١كما في 
٤٬٢٨٧٬٠٢٢٬٩٩٩-٢٠١٨١٬٥٧١٬٨٣٢٬٠٠٤١٬٢٠١٬٨٦٥٬٠٠٧٤٥٢٬٤٣١٬٢٠١١٬٦٩٩٬١٠٠١٥٦٬٦٤٧٬٣٨٠٩٠٢٬٥٤٨٬٣٠٧دیسمبر ٣١كما في 

مختلفة للمجموعة.المستشفیات المشاریع بشأن *یمثل بند األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ التكالیف المتكبدة حتى تاریخھ 

(إیضاح )لایر سعودي٥٥٠٬٦٤١٬٥٠٠: ٢٠١٨دیسمبر ٣١لایر سعودي (٣٩١٬٦٢٤٬٩١٥قدرھامرھونة مقابل القروض التي تم الحصول علیھا من وزارة المالیة ومباني ومعدات طبیة أراضي**تتضمن الممتلكات والمعدات 
٢٧.(
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(تتمة)الموحدةاألولیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٤١

(تتمة)الممتلكات والمعدات-١٢

:كما یلياألولیة الموحدةفي قائمة الدخل تم توزیع االستھالك المحمل للسنة
المنتھیة فيللفترة

٢٠١٩مارس٣١
لایر سعودي

٢٠١٨مارس٣١
لایر سعودي

مراجعة)(غیر 

٤٦٬٤٨٩٬٨٨٨٤١٬٣٢٦٬٨٢٩تكلفة اإلیرادات
٩٬٤٣٨٬٤٦٥٨٬٣٩٢٬٧٣١)٢٣مصاریف عمومیة وإداریة (إیضاح 

٣٧٨٬٨٨٨٣٧٩٬٧٥٢)٢٢(إیضاح مصاریف البیع والتسویق
٥٦٬٣٠٧٬٢٤١٥٠٬٠٩٩٬٣١٢

الدائنون-١٣
كما في

٢٠١٩مارس٣١
لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

سعوديلایر 

٤٤٤٬٦٤٥٬٨٨٨٤٥٩٬٣٦٦٬٠٧٢*دائنون
٦٤٬٦٨٨٬٩٨٣٦٨٬٦٣٠٬٨٧٩ذمم وحجوزات دائنة للمقاولین

٣٬٤٧٦٬١٢١٣٬٦١٣٬٩٩٥دائنون أخرون
٥١٢٬٨١٠٬٩٩٢٥٣١٬٦١٠٬٩٤٦

لایر سعودي)٢٠١٧:٥٤٬٢٧٩٬٠٨١لایر سعودي (٥٢٬٣٥٩٬٥٤٩قدرھایتضمن بند الدائنین على مبالغ مستحقة الى أطراف ذات عالقة *

ذات العالقةباألطرافاإلفصاحات المتعلقة -١٤
، أو خاضعة للسیطرة أو السیطرة المشركةوالمدراء ومنشآت بالمجموعة وكبار موظفي اإلدارة المساھمینذات العالقة األطرافتمثل 

من قبل ھذه الجھاتیمارس علیھا  ھاماً ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.سیاسات تسعیر وشروطاعتماد تم. تأثیراً

المعامالت مع أطراف ذات عالقة
األولیة فیما یلي ملخًصا للمعامالت واألرصدة الھامة مع األطراف ذات العالقة خالل دورة األعمال العادیة والمدرجة في القوائم المالیة 

:الموحدة

طبیعة العالقةذات العالقةاألطرافطبیعة المعاملة
٢٠١٩مارس ٣١

لایر سعودي

٢٠١٨مارس٣١
لایر سعودي

(غیر مراجعة)
───────────────────────────────────────────────────
٤٬٥٨٣٬١٦١١٣٬٢٤٩٬٠٩٧طرف ذو عالقة آخرمسح للمقاوالتشركةأعمال رأسمالیة تحت التنفیذ

١٦٬٣٨١٬٢٤٩١٤٬٦٣١٬١٠٧شركة زمیلةللمقاوالتشركة انتاب للتشغیلمشتریات وخدمات

إیرادات
شركة مجمع عیادات الدكتور عبدالعزیز 

٩٬٤٢٦٬٥٧٥٩٬٧٠٦٬٠٨٥شركة زمیلةابراھیم العجاجي لطب االسنان
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

٤٢٤٬٩٩٥٤٥٠٬٠٠٠جھات منتسبةواللجان التابعة لھأعضاء مجلس اإلدارةواللجان التابعة لھ

.١٣تم اإلفصاح عن األرصدة الدائنة لألطراف ذات العالقة في إیضاح 
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(تتمة)الموحدةاألولیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٤٢

(تتمة)ذات العالقةباألطرافاإلفصاحات المتعلقة -١٤

إدارة المجموعةتعویضات كبار موظفي
عن تخطیط وتوجیھ ومتابعة أنشطة یمثل كبار موظفي إدارة المجموعة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئیسیین المكلفین والمسؤولین 

المجموعة.
فيالمنتھیةللفترة

٢٠١٩مارس٣١
لایر سعودي

٢٠١٨مارس٣١
لایر سعودي

(غیر مراجعة)

١٬١٥٣٬٣٧٤١٬١٨١٬٧٠٠منافع قصیرة األجل
٣٠٬٥٠٠٣٠٬٥٠٠منافع ما بعد نھایة الخدمة ومنافع طبیة

٤٢٤٬٩٩٥٤٥٠٬٠٠٠واللجان التابعة لھمجلس اإلدارة مكافآت أعضاء 
١٬٦٠٨٬٨٦٩١٬٦٦٢٬٢٠٠التعویضات المدفوعة إلى كبار موظفي اإلدارةإجمالي

المصاریف المستحقة والمطلوبات األخرى-١٥
كما في

٢٠١٩مارس٣١
لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٣٠٦٬٤١١٬٨٩٦٣٠١٬٤١٧٬٥٠٩رواتب ومزایا موظفین مستحقة
١٦٥٬٠١٥٬٢١٠١٠٣٬٣٦٠٬٣٥٣)٢١(إیضاح توزیعات أرباح مستحقة

٩١٬١٤١٬٩٨٥٧٥٬٩٧٢٬٩٤٠مصاریف مستحقة
٢٧٬٠٦٩٬٣٢٨٢٢٬٤٨٦٬٥٦٣أخرى

٥٨٩٬٦٣٨٬٤١٩٥٠٣٬٢٣٧٬٣٦٥

الزكاة المستحقة-١٦

٢١٬٦١٠٬٠١٤: ٢٠١٨مارس ٣١(لایر سعودي ٢٦٬٣٢٨٬١٧٧قد بلغ٢٠١٩مارس٣١المنتھیة في للفترةإن مخصص الزكاة للمجموعة 
.وفقًا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخلاألولیة الموحدةوتم تحمیلھ على قائمة الدخل )لایر سعودي

مخصص الزكاة-أ
كما یلي:٢٠١٨دیسمبر ٣١و٢٠١٩مارس ٣١كانت حركة مخصص الزكاة كما في 

كما في
٢٠١٩مارس٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٧٩٬١٣٥٬٨٠٧٨٢٬٣٨٨٬٧٠٧السنةالفترة/الرصید في بدایة 
٢٦٬٣٢٨٬١٧٧٨١٬٣٢٩٬٧١٧لسنةللفترة/لالمحمل 

)٨٤٬٥٨٢٬٦١٧()٥٦٬٧٥٣٬٨٩٩(السنةالفترة/المدفوع خالل 
٤٨٬٧١٠٬٠٨٥٧٩٬١٣٥٬٨٠٧
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(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

(تتمة)الموحدةاألولیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٤٣

(تتمة)الزكاة المستحقة-١٦

الزكوي الوضع-ب
ركة إقراراتھا الزكویة الموحدة  ركات التابعة لھا المملوكة بالكامل) قدمت الش ركة والش الى الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة")، (للش

نوات حتى  ھادات الزكاة عن كافة الس لت على ش مبر ٣١وحص تالم الربوط٢٠١٨دیس نوات حتى . كما تم اس الزكویة النھائیة عن كافة الس
قامت الشركة باستدراك وتسجیل كافة الفروقات بین مخصص الزكاة والربوط النھائیة المعتمدة وسداد كافة االلتزامات الزكویة الناتجة و٢٠١٦

عن تلك الربوط. 

ھادة الزكاة حتى عام  ط على ش رق األوس یدلیات الش ركة ص لت ش ركة الربوط الزكویة ٢٠١٧. خالل عام ٢٠١٨حص تلمت الش النھائیة ، اس
ویة جمیع ، ٢٠١٦وحتى ٢٠٠٨لألعوام من  ص الزكاة والربوط الزكویة النھائیة وتس جیل كافة الفروقات بین مخص ركة بتس وقامت الش

.مستحقات الزكاة الناتجة من الربوط النھائیة

شركة و، وحصلت كل من شركة صحة الشرق الطبیة المحدودة٢٠١٨تى عام كما حصلت شركة صیدلیات العافیة لألدویة على شھادة الزكاة ح
من الشركتین تحت التطویر حیث ال تزال كًال٢٠١٨وشركة الوسطى الطبیة المحدودة على خطاب تسھیل من الھیئة لعام مستشفى غرب جدة

غیلیة لھما. تلمت ٢٠١٨خالل عام والیوجد ایرادات تش حة الشرق الطبیة ، اس نوات حتى المحدودةشركة ص الربوط الزكویة النھائیة لكافة الس
ولم یكن ھنالك أیة فروقات عن االقرارات الزكویة المقدمة.٢٠١٦

المنحة الحكومیة-١٧

كما في
٢٠١٩مارس٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي
-٥٠٬١٤٠٬٠٩٥ینایر١كما في 

٥٠٬١٤٠٬٠٩٥-مستلمة خالل الفترة/السنة
-)٥٤٥٬٠٠٤(المعترف بھا خالل الفترة/السنة

٤٩٬٥٩٥٬٠٩١٥٠٬١٤٠٬٠٩٥دیسمبر٣١كما في 

٢٬١٨٠٬٠٠٤٢٬٧٠٦٬٩٤٤الجزء المتداول
٤٧٬٤١٥٬٠٨٧٤٧٬٤٣٣٬١٥١الجزء غیر المتداول

٤٩٬٥٩٥٬٠٩١٥٠٬١٤٠٬٠٩٥

ول علیھ في أكتوبر تمثل المنحة االعتراف بالقیمة  فى ٢٠١٨العادلة للقرض بدون فوائد الذي تم الحص تش اء المس من وزارة المالیة لتمویل إنش
الجدید في وشراء المعدات الطبیة والمعدات غیر الطبیة. وقد تم استیفاء الشروط المرتبطة بالمنحة.
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(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

(تتمة)الموحدةاألولیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٤٤

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین-١٨

الربح أو الخسارةالمثبت في المحددة صافي مصروف المنافع -أ

المنتھیة فيللفترة
─────────────────────────

٢٠١٨مارس ٢٠١٩٣١مارس ٣١

لایر سعودي
لایر سعودي

(غیر مراجعة)
──────────────────

١٠٬٧٧٨٬٩٦٢١٠٬٤٦٨٬٦٤٨تكلفة الخدمة الحالیة
٢٬٧٨٩٬٦٧٠٢٬٠٦٢٬١٨٢تكلفة العمولة على التزام المنافع

──────────────────
١٣٬٥٦٨٬٦٣٢١٢٬٥٣٠٬٨٣٠المحددةصافي مصروف المنافع

══════════════════

التغیرات في القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة-ب
لایر سعودي

─────────
٢٠١٨٢٢٠٬١٠٣٬٧٩٢ینایر ١مكافأة نھایة الخدمة للموظفین كما في 

٨٬٧٩٣٬٩٦٩المحددةتكلفة العمولة على التزام المنافع
٤١٬٣٩٨٬٣٥٣تكلفة الخدمة الحالیة

)٨٬١٠٣٬٧٧١(المثبتة في الدخل الشامل اآلخرالمنافع المحددة اإلكتواریة الناتجة عن التزام المكاسب
)٢٨٬١٣٩٬٨٢٧(ةمدفوعمنافع 

─────────
٢٠١٨٢٣٤٬٠٥٢٬٥١٦دیسمبر ٣١لموظفین كما في لخدمة المكافأة نھایة 

)١٬٣١٥٬١٤١(تحویل شركة تابعة
٢٬٧٨٩٬٦٧٠المحددةتكلفة العمولة على التزام المنافع

١٠٬٧٧٨٬٩٦٢تكلفة الخدمة الحالیة
١٬٤٩٦٬١٧٥المثبتة في الدخل الشامل اآلخرالمنافع المحددة اإلكتواریة الناتجة عن التزام الخسائر

)٥٬٢٩٣٬٠٦٤(ةمدفوعمنافع 
─────────

٢٠١٩٢٤٢٬٥٠٩٬١١٨مارس٣١مكافأة نھایة الخدمة للموظفین كما في 
═════════

االفتراضات الھامة-جـ
٢٠١٩مارس٣١

%
٢٠١٨دیسمبر ٣١

%
%٤٫٧٧%٤٫٧٧معدل الخصم

%٣٫٠٠%٣٫٠٠معدل الزیادات المستقبلیة في الرواتب
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(تتمة)الموحدةاألولیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٤٥

(تتمة)مكافأة نھایة الخدمة للموظفین-١٨

تحلیل الحساسیة
:٢٠١٩مارس٣١فیما یلي بیان بتحلیل الحساسیة الكمیة الفتراض التغیر في الرواتب بشأن مكافأة نھایة الخدمة للموظفین كما في 

نھایة الخدمة للموظفینمكافأة األثر على 
٢٠١٩مارس٣١

مستوى الحساسیة
التغیر في 
االفتراض

القیمة األساسیة 
لایر سعودي

الزیادة في 
االفتراض

لایر سعودي

النقص في 
االفتراض

لایر سعودي
٢٤٢٬٥٠٩٬١١٨٢٣٣٬٩٩٥٬٠٢٨٢٥٧٬١٩٧٬٨٣٠%١معدل الخصم

٢٤٢٬٥٠٩٬١١٨٢٥٤٬٤٣٣٬٢٦٠٢٣٦٬٣٥٣٬٣٥٥%١معدل الزیادات المستقبلیة في الرواتب

یة أعاله وفًقا لطریقة یتم بموجبھا توقع األثرلقد تم تحدید تحلیل  اس على مكافأة نھایة الخدمة للموظفین نتیجة التغیرات المعقولة في الحس
ات الھامة،  یة على حدوث تغیر في االفتراض اس یة التي تحددت في نھایة فترة اعداد القوائم المالیة. یعتمد تحلیل الحس اس ات األس مع االفتراض

ضات األخرى ثابتة، إن تحلیل الحساسیة قد ال یكون مؤشًرا على وجود تغیر فعلي في التزام المنافع المحددة حیث أنھ من غیر بقاء كافة االفترا
المحتمل حدوث التغیرات في االفتراضات بصورة منفصلة عن بعضھا البعض.

رأس المال المصدر-١٩
سھم قیمة كل ٣٥٠٬٠٠٬٠٠٠لایر سعودي من ٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ره یتكون رأس مال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل وقد

على النحو التالي:٢٠١٨دیسمبر ٣١و٢٠١٩مارس ٣١في كانت ملكیة الشركة كما لایر سعودي. ١٠سھم 

نسبة الملكیةعدد
%األسھم

%١٦٩٬٨٨٥٬٣٣٠٤٨٫٥٤الدكتور سلیمان عبدالعزیز سلیمان الحبیب
%١٦٩٬٨٨٥٬٣٣٠٤٨٫٥٤عبدالعزیز الحبیب وأوالده القابضةشركة محمد 

%٧٬٠٠٠٬٠٠٠٢٫٠٠االستاذ ھشام سلیمان عبدالعزیز الحبیب
%٣٬٢٢٩٬٣٤٠٠٫٩٢االستاذ محمد سلیمان عبدالعزیز الحبیب

٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٫٠٠%

االحتیاطي النظامي-٢٠
لنظام الشركات  ً من صافي دخل السنة %١٠بتكوین احتیاطي نظامي من خالل تحویلوالنظام األساسي للشركة، قامت الشركة السعوديطبقا

.على المساھمینن ھذا االحتیاطي النظامي غیر قابل للتوزیعإمن رأس المال. %٣٠اإلحتیاطي النظامي ھذا یعادل حتى

توزیعات األرباح-٢١
عودي ٢١٠٬٠٠٠٬٠٠٠توزیع أرباح مرحلیة بقیمة ٢٠١٩ل خالفي اجتماعھ المنعقد قرر مجلس اإلدارة  عودي ٠٬٦٠بواقعلایر س لایر س

ھم  عودي٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠توزیعات أرباح قدرھا:٢٠١٨(للس ھم١٬١٤بواقع لایر س عودي للس ) على أن یتم اعتماد تلك التوزیعات لایر س
. للشركةالجمعیة العمومیة القادمةخالل
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(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

(تتمة)الموحدةاألولیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٤٦

تسویقالبیع والمصاریف -٢٢
للفترة المنتھیة في

٢٠١٩مارس ٣١
لایر سعودي

٢٠١٨مارس٣١
لایر سعودي

(غیر مراجعة)
٣٥٬٢٠٦٬٧٣٨٢١٬٦٦٠٬٦٥٣)٨دیون مشكوك في تحصیلھا (إیضاح مخصص 

١٠٬٧٥٥٬٤٤٦٨٬٨٤١٬٨٤٢ترویج وإعالن
١٠٬٢٠٠٬٣٤٧٨٬٠٩٣٬١٥٤رواتب وأجور موظفین ومزایا أخرى

٣٧٨٬٨٨٨٣٧٩٬٧٥٢)١٢(إیضاح استھالك
١٬٩٠٤٬٧٠٦١٬٦٣٠٬٢٩٦أخرى

٥٨٬٤٤٦٬١٢٥٤٠٬٦٠٥٬٦٩٧

داریةاإلعمومیة والمصاریف ال-٢٣
للفترة المنتھیة في

٢٠١٩مارس ٣١
لایر سعودي

٢٠١٨مارس٣١
لایر سعودي

(غیر مراجعة)

٧١٬٣٤٤٬٠٦٥٦٣٬٥٩٩٬١٥٨رواتب وأجور موظفین ومزایا أخرى
٩٬٤٣٨٬٤٦٥٨٬٣٩٢٬٧٣١)١٢(إیضاح استھالك

٧٬٤٢٤٬٩٩٥٤٥٠٬٠٠٠والحوافز اإلداریةرأءمكافأت المد
٤٬٧٠٥٬٨٥٧١٬٣٠٢٬٤٢٩رسوم حكومیة وتراخیص

٢٬٨٩٢٬٢٣٠٤٬٥٣٧٬٥٢٧)٢٦(ایجار
٤٬٠٨٩٬٢٧٠٣٬١٩٠٬٩٦٨منافع عامة واتصاالت

٢٬٧١١٬٢٦٨٢٬٧٨١٬٧٤٩أتعاب استشاریة ومھنیة
٢٬٦٥٤٬٣٢٧٤٬٣٥٤٬٢٣٢نظافة

٢٬١٠٥٬٧٥١٢٬٦٦٥٬٧٦٧مصاریف بنكیة وعموالت
١٬٥٩٨٬٤٥٧٥٩٠٬٣١٠سفر

١٬٠٣٩٬٢٦٨٢٬١٨١٬٢١٧وإصالحصیانة 
٣٦٥٬٤٥٢٥٤٢٬٤٠٨رسوم اشتراكات

٦٬٣٧٥٬١٩٠٥٬١٩٣٬٢٥٤أخرى
١١٦٬٧٤٤٬٥٩٥٩٩٬٧٨١٬٧٥٠

خرىاألیرادات اإل-٢٤
للفترة المنتھیة في

٢٠١٩مارس ٣١
لایر سعودي

٢٠١٨مارس٣١
لایر سعودي

(غیر مراجعة)

٦٬٤٦٤٬٩٦٨١٬٣٧٥٬٧٣٦ایراد تمویل
٣٬٥٧٥٬٢٤٠٣٬٧٠١٬٥٤٨ایراد ایجار

٢٬٨٠٠٬٢٦٦٢٬٥٩٥٬٦٢٨دعم فني من الموردین
٩٬٨١٨٬٧٨٠-دعم صندوق تنمیة الموارد البشریة

(٣٣٨٬٨٩٠))٢٣٣٬٤٨٢(من استبعاد ممتلكات ومعداتخسارة
٣٬٩٧٢٬٢٨٠٢٬١٤٥٬٤٩٣أخرى

١٦٬٥٧٩٬٢٧٢١٩٬٢٩٨٬٢٩٥
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(تتمة)الموحدةاألولیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٤٧

ربح السھم-٢٥

في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة العادیین العائد للمساھمین ربح السنةیتم احتساب ربح السھم األساسي والمخفض بقسمة 
سنةالمصدرة خالل  سھم المخفض مثل احتساب ربح السھم ال سندات العادي أو . یتم احتساب ربح ال األساسي حیث أنھ ال یوجد للمجموعة أیة 

.لممارستھامخفضةقابلة للتحویل أو أدوات 

الدخل واألسھم المستخدمة الحتساب ربح السھم األساسي والمخفض:دخل العملیات ویوضح الجدول التالي بیانات 

ألساسي والمخفض للدخل من العملیاتربح السھم ا

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٠١٨
لایر سعودي

(غیر مراجعة)

٢٤٨٬١٧٦٬٠٦٢٢٢١٬٠٠٩٬٦١٦لدخل من العملیات الرئیسیة ا
٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة

٠٫٧١٠٫٦٣ربح السھم األساسي والمخفض 

األساسي والمخفض لدخل السنةربح السھم 
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي
(غیر مراجعة)

٢٣٤٬٠٨٠٬٢٤١٢١٦٬٥٢٦٬٥٩٩لسنة العائد الى المساھمین في الشركة األملالدخل
٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة

٠٫٦٧٠٫٦٢ربح السھم األساسي والمخفض 

التعھدات وااللتزامات المحتملة-٢٦

جرستأكمالمجموعة –التزامات عقود اإلیجار التشغیلیة 
ً قابلة لإللغاء:الالغیر ةالحد االدنى لدفعات االیجار بموجب عقود اإلیجار التشغیلیبالتزاماتفیما یلي بیانا

كما في
٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

١٤٬٣٠٩٬٨٩٨٥١٬٣٧٤٬٤٣١خالل سنة
١٣٧٬٥١٨٬٠٨٣-أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

٣٤٬٠١٨٬٧١٦-أكثر من خمس سنوات
١٤٬٣٠٩٬٨٩٨٢٢٢٬٩١١٬٢٣٠

المجموعة مقابل إستئجار أرض ومباني.قبل تمثل دفعات اإلیجار التشغیلي إیجارات مستحقة الدفع من 

روف خالل إن جلة كمص غیلي المس عودي (٢٬٠٨١٬٠١٤بلغت٢٠١٩مارس٣١المنتھیة الفترةدفعات اإلیجار التش مارس ٣١لایر س
لایر سعودي). ١٢٬٥٣٩٬٩٤٨: ٢٠١٨



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

(تتمة)الموحدةاألولیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٤٨

(تتمة)التعھدات وااللتزامات المحتملة-٢٦

التعھدات الرأسمالیة
:على النحو التاليمستشفیات بشأن انشاءلدى المجموعة تعھدات رأسمالیة یوجد 

كما في
٢٠١٩مارس٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٣٨٧٬٢٨٤٬٥٥٧٤١٥٬٦٤٦٬٧٥١تعھدات رأسمالیة

خطابات الضمان واالعتمادات المستندیة
یوجد لدى المجموعة ضمانات تتعلق بما یلي:

كما في
٢٠١٩مارس٣١

لایر سعودي

فيكما
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٩٣٬٠٦٠٬٣٧٤٥٦٬٢٠٩٬٠٠٤ةاعتمادات مستندی
٧٣٬٥١٨٬٨٠٦٧٢٬٩١٤٬١٣٨خطابات ضمان 

١٦٦٬٥٧٩٬١٨٠١٢٩٬١٢٣٬١٤٢

الموجودات والمطلوبات المالیة-٢٧

األجلةطویلالقروض١-٢٧

كما في
٢٠١٩مارس٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

سعوديلایر
الجزء المتداول من القروض
٢٣٩٬١١٦٬٧٥٥٢١٤٬٣٠٩٬٤٠٧قروض من بنوك محلیة (أ)

١٤٬٢٠٣٬٤٠٧١٤٬٢٠٣٬٤٠٧قروض من وزارة المالیة (ب)
٢٥٣٬٣٢٠٬١٦٢٢٢٨٬٥١٢٬٨١٤

من القروضغیر المتداولةالجزء
٩٩٦٬٥٩٥٬٤٠٣٩٥١٬٧٣٥٬٨٢٦قروض من بنوك محلیة (أ)

٣٧٧٬٤٢١٬٥٠٩٣٨٦٬٥٢١٬٢٤٢قروض من وزارة المالیة (ب)
١٬٣٧٤٬٠١٦٬٩١٢١٬٣٣٨٬٢٥٧٬٠٦٨



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

(تتمة)الموحدةاألولیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٤٩

دات والمطلوبات المالیة (تتمة)جووالم-٢٧

(تتمة)األجلةطویلالقروض١-٢٧

قروض من بنوك محلیة)أ
لت  ع المجموعةحص یرة االجل (تورق) من بنوك محلیة. تخض كل قروض طویلة وقص المیة على ش ھیالت اس ھیالت ھذه على تس التس

عودیة ( لمعدالت العمولة المتعارف علیھا ما بین البنوك في الس ً ایبورلعمولة وفقا ھیالت س افة الى ھامش متفق علیھ. ان ھذه التس ) باالض
ندات إذنیة.  مونة بس ع المجموعة المض بة الرفعتخض إن . ، والتي تلتزم المجموعة بھاالماليلتزامات مالیة معینة مثل االبقاء على نس

ھي كما یلي:مارس٣١القروض من البنوك المحلیة كما في تواریخ االستحقاق المتفق علیھا بشأن

كما في
٢٠١٩مارس٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٢٣٩٬١١٦٬٧٥٥٢١٤٬٣٠٩٬٤٠٧خالل سنة
٥٤٦٬٢٦٦٬٧٣٦٦٠٦٬٤٠٧٬١٥٩من سنة الى خمس سنوات

٤٥٠٬٣٢٨٬٦٦٧٣٤٥٬٣٢٨٬٦٦٧أكثر من خمس سنوات
١٬٢٣٥٬٧١٢٬١٥٨١٬١٦٦٬٠٤٥٬٢٣٣

قروض من وزارة المالیة)ب
تشتمل القروض طویلة األجل الخاصة بالمجموعة على قروض من وزارة المالیة ال تحمل أي عمولة وذلك لتمویل المصاریف الرأسمالیة 

مرھونة مقابل القروض إن بعض الموجوداتعلى أقساط متساویة. السداد الخاصة بالشركة والشركات التابعة لھا. تستحق ھذه القروض 
وفیما یلي بیان بتواریخ االستحقاق المتفق علیھا بشأن القروض من وزارة المالیة:. )١٢(إیضاح ن وزارة المالیةالتي تم الحصول علیھا م

كما في
٢٠١٩مارس٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

١٤٬٢٠٣٬٤٠٧١٤٬٢٠٣٬٤٠٧خالل سنة
١٠١٬٩١٥٬٦٥٤١١١٬٠١٥٬٣٨٧من سنة الى خمس سنوات

٢٧٥٬٥٠٥٬٨٥٥٢٧٥٬٥٠٥٬٨٥٥أكثر من خمس سنوات
٣٩١٬٦٢٤٬٩١٦٤٠٠٬٧٢٤٬٦٤٩

مستحقات اإلیجار٢-٢٧

فیما یلي بیان بتواریخ استحقاق مستحقات اإلیجار:
كما في

٢٠١٩مارس٣١
لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

-٥٣٬١٥٧٬٤٢٦خالل سنة
-١٣٤٬٣٣٣٬٠٦٤سنواتمن سنة الى خمس 

-٥٢٬٩٤٢٬٠٠٠أكثر من خمس سنوات
٢٤٠٬٤٣٢٬٤٩٠-
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(تتمة)الموحدةاألولیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٥٠

الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)-٢٧
(تتمة)مستحقات اإلیجار٢-٢٧

كما في
٢٠١٩مارس ٣١

لایر سعودي

كما في
دیسمبر ٣١

٢٠١٨
لایر سعودي

-٢٤٠٬٤٣٢٬٤٩٠الحد األدنى لدفعات االیجار المستقبلیة
-)٣٩٬٦٤٦٬٧٥٠(ناقًصا: نفقات التمویل غیر المطفأة

-٢٠٠٬٧٨٥٬٧٤٠القیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات االیجار
-)٤٥٬٣٦٧٬١٥٧(ناقًصا: الجزء المتداول من دفعات االیجار

١٥٥٬٤١٨٬٥٨٣-
.والمكاتبلمباني تجاریة والسكن لدى المجموعة عقود ایجار یوجد

إدارة المخاطر٣-٢٧

من العمالءوالوالدائنینطویلة األجل تتكون المطلوبات المالیة الرئیسیة للمجموعة من القروض ً طراف ذات األطلوب إلى والممقبوض مقدما
ینین المد. إن الغرض الرئیسي من ھذه المطلوبات المالیة ھو تمویل عملیات المجموعة. وتتضمن الموجودات المالیة الرئیسیة للمجموعة عالقةال
التي تنشأ مباشرة من عملیاتھا.والنقد وما یماثلھو

تتعرض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. تقوم اإلدارة العلیا بالمجموعة باإلشراف على إدارة ھذه المخاطر. كما
رة ف إداتقوم اإلدارة العلیا للمجموعة بمراجعة السیاسات واإلجراءات وذلك للتأكد من تحدید وقیاس وإدارة المخاطر المالیة وفقا لسیاسات وأھدا

المخاطر الخاصة بالمجموعة. إن المجموعة ال یوجد لدیھا أي أنشطة لتغطیة المخاطر. 

یقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد السیاسات الخاصة بإدارة كافة ھذه المخاطر وكما ھو ملخص أدناه: 

مخاطر السوق
النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة ما نتیجة التغیرات في األسعار السائدة في تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة للتدفقات 

السوق. تتضمن أسعار السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العموالت، ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر 
مخاطر السوق على القروض. أسعار األسھم ومخاطر أسعار السلع. تشتمل األدوات المالیة التي تتأثر ب

مخاطر أسعار العموالت
المخاطر تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة التقلبات في أسعار العموالت السائدة في السوق. إن

علق بصورة رئیسیة بالقروض طویلة قصیرة األجل والودائع التي تتعرض لھا المجموعة بشأن التغیرات في أسعار العموالت السائدة في السوق تت
ألجل الخاصة بالمجموعة المرتبطة بعموالت عائمة. تقوم المجموعة بإدارة التعرض لمخاطر أسعار العموالت من خالل مراقبة التغیرات في 

أسعار العموالت بصورة مستمرة. 

تقوم المجموعة بتحلیل أسعار العموالت على أساس فعال. یتم إعداد سیناریوھات متنوعة افتراضیة مع األخذ بعین االعتبار إعادة التمویل 
لمحدد والتجدید للوضع الحالي وبدائل التمویل. استناًدا لھذه السیناریوھات، تحتسب المجموعة التأثیر على الربح أو الخسارة لمعدل الربحیة ا

السیناریوھات فقط لاللتزامات التي تمثل غالبیة مراكز الربحیة تعدالمتغیر. یتم استخدام نفس معدل الربحیة لكافة العمالت لكل افتراض. 
.إن المجموعة غیر معرضة ألي مخاطر أسعار عموالت جوھریةالمحتملة.

لعمالت امخاطر أسعار 
قیمة أداة مالیة ما نتیجة التغیرات في أسعار الصرف األجنبي. تتم معامالت المجموعة بشكل تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب 

رئیسي باللایر السعودي والدوالر األمریكي. وحیث أن سعر صرف اللایر السعودي مثبت مقابل الدوالر األمریكي، فإن المجموعة ال تتعرض 
بصورة كبیرة لمخاطر أسعار العمالت.
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(تتمة)الموحدةاألولیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٥١

والمطلوبات المالیة (تتمة)الموجودات -٢٧

(تتمة)إدارة المخاطر٣-٢٧

مخاطر االئتمان
العمالء تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق طرف آخر أو عمیل ما في الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة تجاه أداة مالیة ما أو عقد أحد 
الخاصة مما یؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالیة. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشأن النقد وما یماثلھ والودائع ألجل والذمم المدینة 

بھا على النحو التالي: 

كما في
٢٠١٩مارس٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي
١٬٢٤٦٬٢٤٢٬٨٤٢١٬٣١١٬١٠٠٬٣٩٥المدینون

٨٢٧٬٨٣٨٬٤٢٤٧٧٨٬١١٣٬٢٢٩الودائع قصیرة األجل لدى البنوك
٦٦٥٬٤٤١٬٩٧٥٥٨١٬٧٦٤٬١٧٧النقد لدى البنوك

٢٬٧٣٩٬٥٢٣٬٢٤١٢٬٦٧٠٬٩٧٧٬٨٠١

المدینون
على السیاسة واإلجراءات والضوابط المقررة لدى المجموعة بشأن إدارة مخاطر ائتمان العمالء. تتوزع ا لذمم تدار مخاطر ائتمان العمالء بناًء

إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة المدینة التجاریة للمجموعة بشكل رئیسي على شركات التأمین والجھات الحكومیة وآخرون. وتسعى المجموعة الى 
رى على بالعمالء بوضع حد ائتماني لكل عمیل ومراقبة الذمم المدینة القائمة والتأكد من متابعتھا عن كثب. وقد وضعت اإلدارة سیاسة ائتمان، یج

المطبقة بشأن عملیة الدفع والتورید. أساسھا تحلیل كل عمیل جدید على حدة فیما یتعلق بالجدارة االئتمانیة قبل عرض شروط وأحكام المجموعة 
یتم تمدید شروط وأحكام االئتمان للعمالء الذین ال تعتقد المجموعة أنھم غیر قادرین على السداد.

ى ذلك، یتم تحلیل المتطلبات الالزمة للتأكد من وجود انخفاض في القیمة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة بشكل فردي للعمالء الرئیسیین. إضافة إل
یتم تجمیع عدد كبیر من الذمم المدینة غیر الھامة إلى مجموعات متجانسة ویتم إجراء تقویم لھا بشكل جماعي للتأكد من وجود انخفاض في 

ریة منخفضة قیمتھا. یتم االحتساب بناء على البیانات التاریخیة الفعلیة. ترى المجموعة أن تركزات مخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم المدینة التجا
حیث أن عمالئھا یتواجدون في مناطق وبلدان مختلفة في دول مجلس التعاون الخلیجي.

الودائع قصیرة األجل والنقد لدى البنوك
مخاطر االئتمان الناتجة عن األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة من خالل إدارة الخزینة بالمجموعة وفقًا لسیاسة المجموعة. وتسعى تدار 

حدد ة، لم تالمجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنوك من خالل التعامل فقط مع بنوك تتمتع بسمعة طیبة. وبتاریخ إعداد القوائم المالی
اإلدارة أي تركزات ھامة في مخاطر االئتمان.
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(تتمة)الموحدةاألولیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٥٢

الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)-٢٧

(تتمة)إدارة المخاطر٣-٢٧

(تتمة)مخاطر االئتمان

مخاطر السیولة
باألدوات المالیة. وقد تنشأ مخاطر تتمثل مخاطر السیولة في الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في توفیر األموال للوفاء بالتزاماتھا المرتبطة 

طلبات السیولة عن عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بشكل سریع وبمبلغ بقارب قیمتھ العادلة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السیولة بمراقبة مت
رأس المال العامل والتدفقات النقدیة بانتظام.

تحمل المخاطر ولضمان احتفاظ المجموعة بسیولة كافیة. تقوم اإلدارة لقامت اإلدارة بتطویر سیاسات وممارسات إلدارة مخاطر السیولة وفقًا 
.باستمرارالعلیا بمراجعة المعلومات حول تطورات السیولة لدى المجموعة

التحصیلویتطلب ذلك تنظیم أنظمة . لمتاحةایةدلنقاواردللمدامستخالفضأنلضماالخاصة بھا یةدلنقاإلدارةیةوقآلیةسبتأسیعةولمجماتقام
قتراض وضمان االاستثمار األموال غیر المستغلة من خالل الودائع ألجل والودائع قصیرة األجل مع الحد من تسمح بزیادةوالصرف بطریقة 

.التسھیالت الالزمة لتشغیل عملیاتھاتوافر

یوما من تاریخ تقدیم الفاتورة، بینما تسدد الذمم الدائنة ٦٠إلى ٣٠والخدمات الخاصة بالمجموعة على سداد المبالغ خالل وتنص شروط المبیعات 
یوما من تاریخ الشراء.١٢٠إلى ٦٠التجاریة عادة خالل 

دیسمبر وذلك على أساس تواریخ ٣١یلخص الجول أدناه تواریخ االستحقاق الخاصة بالمطلوبات المالیة غیر المخصومة للمجموعة كما في 
السداد المتعاقد علیھا وأسعار الفائدة الحالیة السائدة بالسوق:

خالل سنةمطلوبة السداد٢٠١٩مارس٣١كما في 
من سنة إلى خمس 

المجموعسنوات٥أكثر من سنوات
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٥٣٬٣٢٠٬١٦٢٦٤٨٬١٨٢٬٣٩٠٧٢٥٬٨٣٤٬٥٢٢١٬٦٢٧٬٣٣٧٬٠٧٤-قروض طویلة األجل
٤٥٬٨٩٣٬٨٦٦٩٧٬٩٤٣٬٢٠٣٥٦٬٩٤٨٬٦٧١٢٠٠٬٧٨٥٬٧٤٠-مستحقات ایجار

٥١٢٬٨١٠٬٩٩٢---٥١٢٬٨١٠٬٩٩٢دائنون
٥٨٩٬٦٣٨٬٤١٩--٥٨٩٬٦٣٨٬٤١٩مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى

١٬١٠٢٬٤٤٩٬٤١١٢٩٩٬٢١٤٬٠٢٨٧٤٦٬١٢٥٬٥٩٣٧٨٢٬٧٨٣٬١٩٣٢٬٩٣٠٬٥٧٢٬٢٢٥

خالل سنةمطلوبة السداد٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 
من سنة إلى خمس 

المجموعسنوات٥أكثر من سنوات
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٢٨٬٥١٢٬٨١٤٧١٧٬٤٢٢٬٥٤٦٦٢٠٬٨٣٤٬٥٢٢١٬٥٦٦٬٧٦٩٬٨٨٢-قروض طویلة األجل
٥٣١٬٦١٠٬٩٤٦---٥٣١٬٦١٠٬٩٤٦دائنون

٥٠٣٬٢٣٧٬٣٦٥---٥٠٣٬٢٣٧٬٣٦٥مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى
١٬٠٣٤٬٨٤٨٬٣١١٢٢٨٬٥١٢٬٨١٤٧١٧٬٤٢٢٬٥٤٦٦٢٠٬٨٣٤٬٥٢٢٢٬٦٠١٬٦١٨٬١٩٣
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(تتمة)الموحدةاألولیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٥٣

المالإدارة رأس-٢٨

لغرض إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة، یشتمل رأس المال على رأس المال المصدر وكافة احتیاطیات حقوق الملكیة األخرى العائدة 
للمساھمین. ویتمثل الھدف الرئیسي إلدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في التأكد من الحفاظ على نسبة رأسمال جیدة من أجل دعم عملیاتھا

ادة المنفعة للمساھمین.وزی

تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأس المال الخاص بھا وإجراء التعدیالت علیھ في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة. 

مارس٣١و٢٠١٩مارس٣١المنتھیة في الفتراتلم تطرأ أي تغیرات على األھداف والسیاسات واالجراءات الخاصة بإدارة رأس المال خالل 
٢٠١٨.

القیمة العادلة-٢٩

تتضمن األدوات المالیة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.

ن والمقبوض مقدًما من العمالء ین. تتضمن المطلوبات المالیة القروض طویلة األجل والدائنیتتضمن الموجودات المالیة النقد وما یماثلھ والمدین
والزكاة المستحقة.صاریف المستحقة والمطلوبات األخرىالموالمطلوب من األطراف ذات العالقة و

اغبة في ذلك، یتم إدراج القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بالمبلغ الذي یمكن بھ تبادل األداة المالیة في معاملة متداولة بین أطراف ر
ولیس في معامالت إلزامیة أو بیع من خالل التصفیة.

.بتاریخ إعداد القوائم المالیةلألدوات المالیة ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریةإن القیمة العادلة
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(تتمة)الموحدةاألولیةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩مارس٣١

٥٤

شركة تابعةتحویل -٣٠

، قامت الشركة بتحویل شركة روافد الصحة العالمیة لطرف ذو عالقة بصافي القیمة الدفتریة.٢٠١٩ینایر ١في 

في تاریخ المعاملة:فیما یلي البیانات المالیة للشركة التابعة كما 

لایر سعودي
الموجودات

٢٬٧٧٢٬٦٤١النقد وما یماثلھ
٢١٬٨١٥٬٢٨٩مدینون

١٩٬٥٠٦٬٣٨٨مطلوب من جھات ذات عالقة
ًمدفوعات  ٣٬٤٤٥٬٢٩٥قاولین والموردینمللمقدما

٣٤٬٨٢٩٬٣٤٥مخزون
١٬٧٤٩٬٥٠٧وموجودات أخرىمصاریف مدفوعة مقدماً

٢٬٠٠٧٬٧٠٩ممتلكات ومعدات
٨٦٬١٢٦٬١٧٤اجمالي الموجودات

المطلوبات
١٤٬٧٤٤٬٩٨٨دائنون

٦١٠٬٠٥٨من العمالءمقبوض مقدماً
٥٤٬٠٤٣٬٣٥١مطلوب إلى جھات ذات عالقة

١٬٦٥٠٬٦٦٢مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى
١٬٣١٥٬١٤١مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

٧٢٬٣٦٤٬٢٠٠إجمالي المطلوبات

١٣٬٧٦١٬٩٧٤صافي الموجودات المحولة

صافي التدفقات النقدیة من تحویل الشركة التابعة
)٢٬٧٧٢٬٦٤١(النقد وما یماثلھ المحول

الموحدةاألولیةاعتماد القوائم المالیة -٣١

.)٢٠١٩مایو ٢٢(الموافق ھـ ١٤٤٠رمضان ١٧بتاریخمن قبل مجلس اإلدارة تم اعتماد إصدار ھذه القوائم المالیة الموحدة


