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

الموجزة الموحدةاألولیة القوائم المالیة 
٢٠٢٢سبتمبر٣٠فينی ت ی المنتھالتسعة أشھروالثالثةلفترتي



والشركات التابعة لھاالحبیب للخدمات الطبیةشركة مجموعة الدكتور سلیمان 
(شركة مساھمة سعودیة)

الموجزةالموحدةاألولیة القوائم المالیة 
٢٠٢٢سبتمبر٣٠فيالمنتھیتینتسعة أشھروالالثالثةلفترتي

صفحـةفھـرس

١المستقلالحسابات مراجع فحص تقریر 

٢الموجزةالموحدة األولیة قائمة المركز المالي 

٣األولیة الموحدة الموجزةقائمة الدخل 

٤األولیة الموحدة الموجزةقائمة الدخل الشامل 

٥األولیة الموحدة الموجزة الملكیةقائمة التغیرات في حقوق 

٦األولیة الموحدة الموجزةقائمة التدفقات النقدیة 

١٦–٧األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 





شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية والشركات التابعة لها
سعودية( )شركة مساهمة 

األولية الموحدة الموجزة  المركز الماليقائمة 

 2022 سبتمبر  30في  كما

د. سليمان عبد العزيز الحبيب  يناصر محمد الحقبان   فيصل عبدهللا النصار 

الرئيس التنفيذي لإلدارة المالية  الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة  

الموحدة الموجزة  األوليةتشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  14الى  1 مناإليضاحات المرفقة  إن
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 إيضاح

2022سبتمبر  30
 لاير سعودي 

 )غير مراجعة( 

2021ديسمبر  31
 لاير سعودي 

 ( ة )مراجع

      الموجودات 
      الموجودات المتداولة 

2,643,829,664  2,448,008,788   النقد وما يماثله 
 899,270,622  904,188,884   مدينون 

 15,866,026  18,464,638   دفعات مقدمة للموردين والمقاولين 

 167,575,020  202,330,390   مصاريف مدفوعة مقدماَ وموجودات أخرى 

 406,888,624  487,620,468   مخزون 

4,133,429,956  4,060,613,168   اجمالي الموجودات المتداولة 

      الموجودات غير المتداولة

41,358,409  181,819,423  6 استثمارات في شركات زميلة 

 -  300,000,000  6 صكوك   -استثمارات في أدوات دين 
77,660,215,8596,652,578,893 ممتلكات ومعدات 

8,142,035,2826,693,937,302  اجمالي الموجودات غير المتداولة 

12,202,648,45010,827,367,258  اجمالي الموجودات 

 المطلوبات وحقوق الملكية
 المطلوبات 

 المطلوبات المتداولة 
317,666,499 225,791,500 10 األجل الجزء المتداول من قروض طويلة 

805,131,366 898,634,084  دائنون

33,211,656 32,938,369  مقبوض مقدماً من العمالء 

1,013,950,902715,804,263  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

131,383,111 165,973,208 8 الزكاة المستحقة 

5,328,414 5,497,699  حكومية الجزء المتداول من منحة 

39,194,713 43,864,736  االيجار  عقود الجزء المتداول من مستحقات 

2,386,650,4982,047,720,022  اجمالي المطلوبات المتداولة 

 المطلوبات غير المتداولة 
3,041,029,2032,444,907,730 10 قروض طويلة األجل 

 65,891,978 61,726,383  منحة حكومية 

 252,636,080 246,953,934  اإليجار  عقود مستحقات 

 489,135,445 536,833,356  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

3,886,542,8763,252,571,233  اجمالي المطلوبات غير المتداولة 

6,273,193,3745,300,291,255  اجمالي المطلوبات 

 الملكيةحقوق 
3,500,000,0003,500,000,000  رأس المال المصدر والمدفوع 

   711,082,326 711,082,326  احتياطي نظامي 

1,502,418,6861,128,089,112  أرباح مبقاة

5,713,501,0125,339,171,438 حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم 

 187,904,565 215,954,064  الملكية غير المسيطرة حقوق 

5,929,455,0765,527,076,003  اجمالي حقوق الملكية 

12,202,648,45010,827,367,258  اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 



الطبية والشركات التابعة لهاشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات 
)شركة مساهمة سعودية( 

   األولية الموحدة الموجزة الدخل قائمة 

2022 سبتمبر  30 في  ن يتيالمنته التسعة أشهر و الثالثة  لفترتي 

د. سليمان عبد العزيز الحبيب  يناصر محمد الحقبان   فيصل عبدهللا النصار 

الرئيس التنفيذي لإلدارة المالية  الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة  

الموحدة الموجزة  األوليةتشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  14الى  1 مناإليضاحات المرفقة  إن
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في  ة يالمنته التسعة أشهرلفترة في  ة يالمنته أشهر الثالثة لفترة

إيضاح 

2022 سبتمبر 30

 لاير سعودي

 (مراجعة)غير 

2021 سبتمبر 30

لاير سعودي 

(مراجعة)غير 

2022 سبتمبر 30

 لاير سعودي

 (مراجعة)غير 

2021 سبتمبر 30

لاير سعودي 

(مراجعة)غير 

 5,282,344,562 6,057,063,426 1,836,350,038 2,052,191,099اإليرادات 

( 3,595,490,143)( 4,045,997,495)( 1,249,931,253)( 1,370,561,659)تكلفة اإليرادات 

681,629,440586,418,7852,011,065,9311,686,854,419الربح  إجمالي 

(163,714,290)( 239,054,361)   (63,100,027)( 76,757,594) مصاريف بيع وتسويق 

(  453,242,520)( 499,083,931)(  142,779,947)( 168,778,953)وإدارية مصاريف عمومية 

436,092,893380,538,8111,272,927,6391,069,897,609 الدخل من العمليات 

حصة الشركة في أرباح  

3,736,9711,748,93614,425,6607,315,462 شركات زميلة 

(  28,882,166)( 32,286,178)( 9,451,229)( 12,448,014) نفقات تمويل  

29,875,68113,280,66586,010,11650,510,228 إيرادات أخرى 

457,257,531386,117,1831,341,077,2371,098,841,133 الدخل قبل الزكاة 

   (99,922,278) ( 103,959,020)(  35,659,828)( 25,869,020)8زكاة

431,388,511350,457,3551,237,118,217998,918,855للفترة الدخل 

العائد الى:  الفترةدخل 

420,617,773348,624,3271,209,254,671993,024,138لمساهمين في الشركة األم ا

 10,770,7381,833,02827,863,5465,894,717حقوق الملكية غير المسيطرة 

431,388,511350,457,3551,237,118,217998,918,855 

11 لسهم: ا ربح

ربح السهم األساسي والمخفض  

العائد للمساهمين في الشركة  

1.201.003.462.84 األم 



شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية( 

   األولية الموحدة الموجزة الدخل الشامل قائمة 

2022 سبتمبر  30في  ن يتيالمنته التسعة أشهر لفترتي الثالثة و

د. سليمان عبد العزيز الحبيب  يناصر محمد الحقبان   فيصل عبدهللا النصار 

الرئيس التنفيذي لإلدارة المالية  الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة  

الموحدة الموجزة  األوليةتشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  14الى  1 مناإليضاحات المرفقة  إن
4

في  ة يالمنته التسعة أشهرلفترة في  ة يالمنته أشهر الثالثة لفترة

2022 سبتمبر 30

 سعوديلاير 

 (مراجعة)غير 

2021 سبتمبر30

لاير سعودي 

(مراجعة)غير 

2022 سبتمبر 30

 لاير سعودي

 (مراجعة)غير 

2021 سبتمبر 30

لاير سعودي 

(مراجعة)غير 

431,388,511350,457,3551,237,118,217998,918,855الدخل للفترة   صافي

الدخل الشامل اآلخر 

  الدخل قائمةبنود لن يعاد تصنيفها إلى 

 في الفترات الالحقة:   الموحدة

إعادة قياس مكافأة نهاية   )خسارة(ربح 

 (3,261,084)67,083786,7071,760,856 الخدمة للموظفين 

 (3,261,084)67,083786,7071,760,856 الشامل اآلخر للفترة  (الخسارةالدخل )

431,455,594351,244,0621,238,879,073995,657,771إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 العائد إلى:  

420,628,438349,330,4861,210,829,574989,409,942المساهمين في الشركة األم 

10,827,1561,913,57628,049,4996,247,829حقوق الملكية غير المسيطرة 

431,455,594351,244,0621,238,879,073995,657,771



للخدمات الطبية والشركات التابعة لهاشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب 
 )شركة مساهمة سعودية( 

األولية الموحدة الموجزة التغيرات في حقوق الملكية قائمة 

 2022  سبتمبر 30في   ة يالمنته التسعة أشهر لفترة 

د. سليمان عبد العزيز الحبيب  يناصر محمد الحقبان   فيصل عبدهللا النصار 

الرئيس التنفيذي لإلدارة المالية الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة  

الموحدة الموجزة  األوليةجزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية تشكل   14الى  1من المرفقة اإليضاحات إن 
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العائد إلى المساهمين في الشركة األم 

رأس المال المصدر  
اإلجمالي األرباح المبقاة االحتياطي النظامي  والمدفوع 

حقوق الملكية غير  
إجمالي حقوق الملكية المسيطرة 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي  

 

20223,500,000,000711,082,3261,128,089,1125,339,171,438187,904,5655,527,076,003يناير  1كما في 

1,209,254,6711,209,254,67127,863,5461,237,118,217--للفترة   الدخلصافي  

 185,9531,760,856 1,574,903 1,574,903--الدخل الشامل األخر 

1,210,829,5741,210,829,57428,049,4991,238,879,073-- الشامل  الدخلإجمالي 

 ( 836,500,000)-( 836,500,000) ( 836,500,000)--(9توزيعات أرباح )إيضاح 

2022سبتمبر 30كما في 
3,500,000,000711,082,3261,502,418,6865,713,501,012215,954,0645,929,455,076مراجعة( غير)

20213,500,000,000573,420,806838,322,8874,911,743,693176,785,4435,088,529,136يناير  1كما في 

993,024,138993,024,1385,894,717998,918,855-- صافي الدخل للفترة 

 (3,261,084)353,112 (3,614,196) (3,614,196)--الشامل األخر  )الخسارة( الدخل

 989,409,9426,247,829995,657,771 989,409,942-- الشامل  إجمالي الدخل

(  700,000,000)-(700,000,000)(700,000,000)--(9توزيعات أرباح )إيضاح 

2021سبتمبر 30كما في 
3,500,000,000573,420,8061,127,732,8295,201,153,635183,033,2725,384,186,907مراجعة( غير)



شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية( 

   األولية الموحدة الموجزةالتدفقات النقدية قائمة 

2022  سبتمبر 30 في المنتهية  التسعة أشهر  لفترة

د. سليمان عبد العزيز الحبيب  يناصر محمد الحقبان   فيصل عبدهللا النصار 

الرئيس التنفيذي لإلدارة المالية الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة  

الموحدة الموجزة  األوليةجزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية تشكل   14الى  1من المرفقة اإليضاحات إن 
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2022
لاير سعودي

)غير مراجعة(

2021
سعودي لاير 

مراجعة(غير )

االنشطة التشغيلية
 1,341,077,2371,098,841,133الدخل قبل الزكاة

األنشطة   من  النقد  صافي  إلى  الزكاة  قبل  الدخل  لتسوية  النقدية  غير  التعديالت 
 التشغيلية: 
 231,488,129234,373,104 استهالك

( 7,315,462)( 14,425,660) زميلةحصة الشركة في أرباح شركات 
 152,263,79397,086,081 خسائر االئتمان المتوقعة  مخصص

 32,286,17828,882,166 نفقات تمويل
 85,663,909131,644,888 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

1,828,353,5861,583,511,910 
 تعديالت رأس المال العامل:

( 28,506,328)( 157,182,055) مدينون
(  15,664,234) ( 2,598,612) دفعات مقدمة للموردين والمقاولين

(  38,431,693)( 80,731,844) مخزون
 23,731,342( 33,404,163)مصاريف مدفوعة مقدماَ وموجودات أخرى

 93,502,718132,623,110 دائنون
( 4,670,740) ( 273,287) العمالءمقبوض مقدماً من 

 295,649,66848,237,050 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 1,943,316,0111,700,830,417 النقد الناتج من األعمال

(66,747,062)( 69,368,923) زكاة مدفوعة
(  24,839,869)( 36,205,142)مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

1,837,741,9461,609,243,486 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

 االنشطة االستثمارية
(  888,047,466)( 1,207,550,030) شراء ممتلكات ومعدات

- ( 126,035,354) شركات زميلة استثمارات في
3,000,000   - شركات زميلة توزيعات أرباح من

-(300,000,000) صكوك -استثمارات في أدوات دين  

(885,047,466)( 1,633,585,384)صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

 األنشطة التمويلية
  500,250,164191,257,581 متحصل من قروض طويلة األجل، صافي

   (31,811,415)( 33,938,394) مدفوعةيجار  عقود االمستحقات  
 ( 28,688,826)( 29,789,208) مدفوعة نفقات تمويل

(700,000,000)( 836,500,000) توزيعات أرباح مدفوعة

(569,242,660)( 399,977,438)األنشطة التمويلية  المستخدم في  صافي النقد

  154,953,360 ( 195,820,876)في النقد وما يماثله  الزيادة)النقص(  صافي  
2,643,829,6642,339,263,767 النقد وما يماثله في بداية الفترة

 2,448,008,7882,494,217,127 النقد وما يماثله في نهاية الفترة

 المعامالت غير النقدية
 50,542,85642,317,362صولاألاالعتراف بحق استخدام  
 50,542,85642,317,362 يجاراالاالعتراف بمستحقات  



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

یة الموحدة الموجزةاألولالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

٧

معلومات حول الشركة والنشاطات -١

ركة") في  ركة مسـاھمة مدرجة) (ویشـار إلیھا فیما بعد بــــــ "الـش ركة مجموعة الدكتور سـلیمان الحبیب للخدمات الطبیة (ـش تأســست ـش
عودیة بموجب السـجل التجاري رقم   ٢٥ھــــــ (الموافق  ١٤١٤جمادى اآلخر  ١١الصـادر بتاریخ ١٠١٠١١٨٣٣٠المملكة العربیة الـس

، الریاض  ٣٠١٥٧٨عنوان المكتب الرئیســي للشــركة في حي العلیا، طریق الملك فھد، ص.ب.  یقع  م) بمدینة الریاض،  ١٩٩٣نوفمبر 
ــ (الموافق  ١٤٤١رجب ٢٢، المملكة العربیة السعودیة. وتم إدراج الشركة في السوق المالیة السعودیة (تداول) بتاریخ ١١٣٧٢ ١٧ھـ
م).٢٠٢٠مارس 

ــ "المجموعة") في تقدیم الخدمات الصـحیة الخاصـة والخدمات  تتمثل أنشـطة الشـركة والشـركات التابعة لھا   (ویشـار إلیھا مجتمعة بــــ
المسـاندة لعملیاتھا في المملكة والمنطقة من خالل إقامة وإدارة وتشـغیل المسـتشـفیات والمجمعات الطبیة العامة والمتخصـصـة ومراكز 

خرى والتي تشمل تقدیم خدمات الرعایة الطبیة المنزلیة والمختبرات  جراحة الیوم الواحد والمنشآت الصیدالنیة، والمجاالت المساندة األ
الطبیة المتخصصة وخدمات تقنیة وأنظمة المعلومات وخدمات صیانة المرافق.

یوجد لدى الـشركة فرعین، األول في المملكة العربیة الـسعودیة باـسم "فرع ـشركة الدكتور ـسلیمان الحبیب للخدمات الطبیة" ("الفرع")  
م)، ویتمثل نشاط الفرع  ٢٠١٢دیسمبر ٨ھــ (الموافق  ١٤٣٤محرم ٢٤الصادر بتاریخ ١٠١٠٣٥٧١٤٦السجل التجاري رقم  بموجب

في تجارة الجملة والتجزئة في مســتحضــرات التجمیل وصــیانة أجھزة ومعدات طبیة. والفرع الثاني في مملكة البحرین باســم "شــركة 
فرع شــركة أجنبیة" ("الفرع األجنبي") بموجب الســجل التجاري رقم -بیة القابضــة  مجموعة الدكتور ســلیمان الحبیب للخدمات الط

ــ (الموافق  ١٤٣٣رجب ٢٢الصــادر بتاریخ ١–٨١٦٠٩ م)، ویتمثل نشــاط الفرع األجنبي في أنشــطة المكاتب  ٢٠١٢یونیو ١٢ھــــ
الرئیسة أو اإلداریة.

) لایر سعودي.١٠االسمیة للسھم () سھم وتبلغ القیمة٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠یتكون رأس مال الشركة من (

والشــركات التابعة المشــار الیھا في لفروع المشــار الیھا أعالهلالبیانات المالیة  األولیة الموحدة الموجزةتتضــمن ھذه القوائم المالیة  
.٣إیضاح 

أسس اإلعداد-٢

ا  القوائم الـمالـیة األولـیة الموـحدة الموجزة  أـعدت ـھذه ـــبة اـلدولي (لمعـیار وفـق المعتـمد في المملـكة  ) "التقریر الـمالي األولي"  ٣٤المـحاســ
الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.قبلمنالمعتمدةالعربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى 

المطلوبة في القوائم المالیة الموحدة الســنویة،  واالفصــاحاتالمعلومات  جمیعالقوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة ال تتضــمن إن
.٢٠٢١دیسمبر ٣١فيالمنتھیةللسنةةویجب أن تقرأ جنًبا إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموع

مؤشــــرًا عادًالاألولـیةتعتبر الفترة األولـیة جزًءا ال یتجزأ من الســـــنة الـمالـیة بأكملـھا، ومع ذلك، قد ال تكون نـتائج العملـیات للفترات  
لنتائج عملیات السنة بأكملھا.

ة   الـی ذه القوائم الـم ة  تم إعـداد ـھ دةاألولـی ة  الموجزة الموـح الـی ذه القوائم الـم ة. تم عرض ـھ اریخـی ة الـت دأ التكلـف لمـب اً  ة وفـق دةاألولـی الموـح
باللایر الـسعودي والذي یعتبر العملة الوظیفیة وعملة العرض للـشركة. تم تقریب كافة المبالغ الى أقرب لایر الـسعودي، مالم  الموجزة  

خالف ذلك.یرد
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٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

٨

أسس التوحید-٣
ــ"المجموعة") ولھا  شركات التابعة  الالقوائم المالیة للشركة واألولیة الموحدة الموجزةالقوائم المالیة  ھذه  تتضمن  المتواجدة(یشار إلیھا مجتمعة بـ

:٢٠٢١دیسمبر ٣١و٢٠٢٢سبتمبر ٣٠كما في في المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة

نسبة الملكیة
٣١

دیسمبر  
٢٠٢١

٣٠
سبتمبر
٢٠٢٢

األنشطة بلد التأسیس 
والعمل

 ────  ────  ───────────  ─── ── ───
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ مستشفى  السعودیة  شركة مجمع صحة العلیا الطبي  
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ صیدلیة  السعودیة  شركة صیدلیات الشرق األوسط  
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ مستشفى  اإلمارات  ذ.م.م. -مستشفى الدكتور سلیمان الحبیب منطقة حرة
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ مستشفى  السعودیة  شركة مستشفى بریدة التخصصي للرعایة الطبیة 
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ مستشفى  السعودیة  شركة مستشفى الریان للرعایة الطبیة
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ العنایة الصحیة المنزلیة  السعودیة  شركة العنایة الصحیة المنزلیة  
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 ٪ خدمات طبیة السعودیة  شركة العنایة المركزة للرعایة الطبیة 
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  شركة مستشفى المحمدیة للرعایة الطبیة  
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ ادارة دورة اإلیرادات  السعودیة  شركة تسویات اإلداریة 
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ مراكز الرعایة الصحیة األولیة  السعودیة  شركة المراكز األولیة للرعایة الطبیة 
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ الطب االتصالي  السعودیة  شركة روابط الطبیة 
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ الطبیة المعدات صیانة  السعودیة  شركة فلو الطبیة 
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ مستشفى  السعودیة  الخرج للرعایة الطبیة   صحةشركة 
- ١٠٠ ٪ مستشفى  السعودیة  *شركة بوابة الغرب للرعایة الطبیة
- ١٠٠ ٪ مستشفى  السعودیة  *شركة بوابة الشمال للرعایة الطبیة

). شركة بوابة الشمال للرعایة الطبیةوشركة بوابة الغرب للرعایة الطبیةالمجموعة شركتین تابعتین (، أسست  خالل الفترة*

لمخاطر، أو یكون لدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا، المجموعةتتحقق السیطرة عندما تتعرض  
بالسیطرة على  المجموعةولدیھا المقدرة في التأثیر على تلك العوائد من خالل ممارسة سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا. وبشكل خاص، تقوم  

: یھا ون لدالشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عندما یك

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

أقل من األغلبیة  المجموعة  وبشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصویت سیطرة. وتأییدًا لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى  
بعین االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد المجموعة في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ 
فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك: 

 آلخرین في الشركة المستثمر فیھا.اة مع أصحاب حقوق التصویت ) التعاقدیالتعاقدیة(الترتیباتالتعاقدي الترتیب
 .الحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى
 وحقوق التصویت المحتملة.بالمجموعة حقوق التصویت الخاصة
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٩

أسس التوحید (تتمة)-٣

الشــــركة المســــتثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تشــــیر الحقائق  تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس ســــیطرة على 
نتقال السـیطرة على الشـركة ایبدأ توحید الشـركة التابعة عند  الثالثة  والظروف إلى وجود تغیر في عنصـر واحد او أكثر من عناصـر السـیطرة
دات ومطلوبات ودخل ومصـاریف الشـركة التابعة التي  تدرج موجوالتابعة إلى المجموعة ویتم التوقف عند فقدان المجموعة مثل ھذه السـیطرة.

اعتبارًا من تاریخ انتقال السیطرة إلى المجموعة ولحین األولیة الموحدة الموجزةفي القوائم المالیة  فترةتم االستحواذ علیھا أو استبعادھا خالل ال
توقف المجموعة عن ممارسة مثل ھذه السیطرة.

وحقوق الملكیة غیر المســیطرة حتى لو  المجموعةالخســارة وكل بند من بنود الدخل الشــامل اآلخر إلى المســاھمین في أو  الربح صــافي  ینســب
رصید حقوق الملكیة غیر المسیطرة عجزًا.بأدى ذلك إلى أن یكون 

اتھا المحاـسبی یاـس ة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. یتم عند الضـرورة، یتم اجراء تـسویات على القوائم المالیة للـشركات التابعة كي تتماـشى ـس
ــركات  ــاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین شــ حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكیة والدخل والمصــ

المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة.

ركة التابع ركة المجموعةة، دون فقدان السـیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. إذا فقدت  تتم المحاسـبة عن التغیر في حصـة ملكیة الـش السـیطرة على ـش
تابعة، فإنھا تقوم بـ:

التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة
التوقف عن إثبات القیمة الدفتریة ألي حقوق ملكیة غیر مسیطرة
 إثبات القیمة العادلة للعوض المستلم
  القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھإثبات
 الربح أو الخسارةإثبات أي فائض أو عجز في
  ــابقا في بنود ــاھمین من البنود المثبتة س ــامل  قائمة إعادة تصــنیف حصــة المس ــارةإلى  اآلخر الدخل الش أو األرباح المبقاة،  الربح أو الخس

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

الھامة لسیاسات المحاسبیةل ملخص -٤

مئ والقا داد عإفيلمتبعةا لمحاسبیةاتلسیاسا اكتل مع متماثلةزةجولمادةح ولما لیةو ألالمالیةامئوالقھذه ا دادع إفيلمتبعةا لمحاسبیةا ت لسیاساإن ا 
، باستثناء ما یلي: ٢٠٢١دیسمبر ٣١فيلمنتھیةاللسنةعةوللمجمیةولسنادةح ولمالمالیةا

اعتماد سیاسة محاسبیة جدیدة -أ 

صكوك -استثمارات في أدوات دین -مالیة الدوات األ

االعتراف
أي تكالیف معاملة  منھا  الصكوك بقیمتھا العادلة مضاًفا إلیھا أو ناقًصا  -، تقوم المجموعة بقیاس االستثمارات في أدوات الدین  األولياالعترافعند  

تنسب مباشرة إلى اقتناء األصل. 

قیاس ال
موعة والشروط التعاقدیة لألصل،  الصكوك بالتكلفة المطفأة بناًء على نموذج أعمال المج-تقوم المجموعة بقیاس االستثمارات في أدوات الدین  

مدفوعات أصل الدین والفوائد فقط. تمثل والتي 
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١٠

(تتمة) ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة -٤

(تتمة)اعتماد سیاسة محاسبیة جدیدة-أ 

(تتمة)صكوك -استثمارات في أدوات دین -مالیةالدوات األ

إلغاء االعتراف
الصكوك عند انتھاء الحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل أو عندما تقوم المجموعة  -باالستثمارات في أدوات الدین  یتم إلغاء االعتراف  

ف ثالث. بتحویل حقوقھا في استالم التدفقات النقدیة من األصل أو تحملت التزاًما بدفع التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل دون تأخیر مادي لطر 

ي القیمة االنخفاض ف
المبسط في االعتراف بالخسائر المتوقعة ال یتطلب من المجموعة  النھجتعترف المجموعة بخسائر االئتمان المتوقعة بناًء على الطریقة المبسطة. إن  

تتبع التغیرات في مخاطر االئتمان؛ بدًال من ذلك، تعترف المجموعة بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. 

المجموعة تفسیرات وتعدیالتھا المطبقة من قبل الالجدیدة و لتقریر المالي ل الدولیةمعاییر ال-ب

لم تقم المجموعة  الموحدة الموجزة للمجموعة. األولیةالمالیة  القوائم، ولكن لیس لھا تأثیر على ٢٠٢٢تعدیالت ألول مرة في عام عدة تم تطبیق 
بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیرات أو تعدیالت صادرة وغیر ساریة المفعول. 

٪" إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة١٠"الـ اختبار الرسوم المتضمنة في - ) "األدوات المالیة"٩المعیار الدولي للتقریر المالي (
عند تقییم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجدید أو المعدل تختلف اختالًفا جوھرًیا عن شروط  یوضح التعدیل الرسوم التي تتضمنھا المنشأة 

لمة  االلتزام المالي األصلي. تشمل ھذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة بین المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المست
.  "األدوات المالیة: االعتراف والقیاس "٣٩خر. ال یوجد تعدیل مماثل مقترح لمعیار المحاسبة الدولي من قبل المقترض أو المقرض نیابة عن اآل

حیث لم تكن ھناك تعدیالت على األدوات المالیة للمجموعة  للمجموعةالتعدیل أي تأثیر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةا لم یكن لھذ
خالل الفترة. 

٣٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -تكالیف إتمام العقد -ع خسارتھا المتوق العقود 
ھو عقد تتجاوز فیھ التكالیف التي ال یمكن تجنبھا (أي التكالیف التي ال یمكن للمجموعة تجنبھا ألنھا تمتلك العقد) للوفاء  المتوقع خسارتھالعقد  

بااللتزامات بموجب العقد المنافع االقتصادیة المتوقع استالمھا بموجبھ. 

تضمین التكالیف التي تتعلق مباشرة بعقد لتوفیر السلع أو الخدمات التي  تحدد التعدیالت أنھ عند تقییم ما إذا كان العقد خاسًرا، تحتاج المنشأة إلى
عقد  تتضمن كًال من التكالیف اإلضافیة (على سبیل المثال، تكالیف العمالة والمواد المباشرة) و تخصیص التكالیف المرتبطة مباشرة بأنشطة ال

كذلك تكالیف إدارة العقد واإلشراف). ال تتعلق التكالیف العامة واإلداریة مباشرة  (على سبیل المثال، استھالك المعدات المستخدمة للوفاء بالعقد و
جمیع  بالعقد ویتم استبعادھا ما لم یتم تحمیلھا صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد. طبقت المجموعة التعدیالت على العقود التي لم تِف ب

التزاماتھا في بدایة فترة التقریر. 

١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  -الت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود الممتلكات واآل
یحظر التعدیل على المنشآت أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات، أي عائدات من بیع األصناف المنتجة أثناء  

ن قادًرا على التشغیل بالطریقة التي تقصدھا اإلدارة. وبدًال من ذلك، تعترف المنشأة بعائدات  إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لیكو
بیع ھذه البنود، وتكالیف إنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة. 

مبیعات لھذه البنود التي تنتجھا  الموجزة للمجموعة حیث لم تكن ھناك الموحدة األولیةالمالیة  القوائملم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على 
الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بدایة الفترة األولى المعروضة. 



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

(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

١١

(تتمة) ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة -٤

(تتمة) المجموعة تفسیرات وتعدیالتھا المطبقة من قبل الالجدیدة و لتقریر المالي ل الدولیةمعاییر ال-ب

)٣(تقریر المالي للتعدیالت على المعیار الدولي -الرجوع إلى اإلطار المفاھیمي 
الصادرة في  تحل التعدیالت محل إشارة إلى نسخة سابقة من اإلطار المفاھیمي لمجلس معاییر المحاسبة الدولیة باإلشارة إلى النسخة الحالیة  

دون تغییر متطلباتھا بشكل كبیر. ٢٠١٨مارس 

ا فقرة جدیدة إلى المعیار الدولي للتقریر المالي   لتوضــیح أن األصــول المحتملة غیر مؤھلة لالعتراف بھا في تاریخ )٣(تضــیف التعدیالت أیضــً
أثیر على   ذه التـعدیالت أي ـت ــتحواذ. لم یكن لـھ الـیة  القوائماالســ اك موجودات ومطلوـبات  األولـیة الموـحدةالـم الموجزة للمجموـعة حـیث لم یكن ھـن

.محتملة ومطلوبات طارئة



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

(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

١٢

المعلومات القطاعیة-٥

یقوم صانع القرار للعملیات التشغیلیة .تحدید القطاعات التشغیلیة بناًء على التقاریر الداخلیة للمجموعة المعدة لصانع القرار للعملیات التشغیلیةیتم
ات التـشغیلیة بما أنھا  المراجعة من قبل اللجنة التنفیذیة واألداء في اجتماعاتھا الـشھریة كمقیاس أـساـسي لنتائج القطاعاألـساـسیةاإلیراداتباـستخدام  

للفترة المعنًیة. تعتبر اإلیرادات والدخل التشغیلي كمقیاس ثابت في المجموعة.القطاعاتأداءتعكس 

فترةللان نتائج القطاعات  تم تحدید المســتشــفیات/المنشــآت الصــحیة والصــیدلیات وقطاع الحلول/أخرى كقطاعات تشــغیلیة رئیســیة للمجموعة.
ھي كما یلي:الموجزة الموحدة األولیةفي القوائم المالیةالمدرجةوالتسویة بین القطاعات والبنود النظامیة المعنیة  ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في 

(غیر مراجعة) ٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في تسعة اللفترة 
/ المستشفیات 

الصیدلیات المنشآت الصحیة 
قطاع  

اإلجمالي أخرى الحلول/
مالیین الریاالت السعودیة 

في المملكة العربیة السعودیة 
٤٬٢٨٠١٬١٧٢٢٢٥٥٬٦٧٧اإلیرادات 

١٬٤٩٠٣٧٩٩٠١٬٩٥٩إجمالي الربح 

خارج المملكة العربیة السعودیة 
٣١٧٦٠٣٣٨٠اإلیرادات 

٣٥١٤٣٥٢إجمالي الربح 

اإلجمالي 
٤٬٥٩٧١٬٢٣٢٢٢٨٦٬٠٥٧اإلیرادات 

١٬٥٢٥٣٩٣٩٣٢٬٠١١إجمالي الربح 

إیرادات (مصاریف) غیر موزعة 
) ٢٣٩(بیع وتسویق

) ٤٩٩(عمومیة وإداریة 
١٬٢٧٣الدخل من العملیات 

١٤حصة في دخل الشركات الزمیلة 
) ٣٢(تكالیف مالیة 

٨٦إیرادات أخرى 
١٬٣٤١الدخل قبل الزكاة 

) ١٠٤(زكاة 
١٬٢٣٧فترةالدخل لل

مراجعة) غیر  ( ٢٠٢٢سبتمبر٣٠كما في 
في المملكة العربیة السعودیة 

٨٬٧٠٥٣٦٩٢٬٥٧١١١٬٦٤٥إجمالي الموجودات 
٤٬٩٢٥٤٩١٧١٩٦٬١٣٥إجمالي المطلوبات 

خارج المملكة العربیة السعودیة 
٤٩٥٤٥١٨٥٥٨إجمالي الموجودات 
١١٨١٧٣١٣٨إجمالي المطلوبات 

اإلجمالي 
٩٬٢٠٠٤١٤٢٬٥٨٩١٢٬٢٠٣إجمالي الموجودات 

٥٬٠٤٣٥٠٨٧٢٢٦٬٢٧٣المطلوبات إجمالي 



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

(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

١٣

المعلومات القطاعیة (تتمة)-٥

(غیر مراجعة) ٢٠٢١سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيتسعة اللفترة 
/ المستشفیات 

الصیدلیات المنشآت الصحیة 
قطاع 
اإلجمالي أخرى الحلول/
مالیین الریاالت السعودیة 

السعودیة في المملكة العربیة 
٣٬٧٨١٩٢٣٢٠٩٤٬٩١٣اإلیرادات 

١٬٢٤٢٣٠٩٧٦١٬٦٢٧إجمالي الربح 

خارج المملكة العربیة السعودیة 
٣٢٣٤٣٣٣٦٩اإلیرادات 

٤٨٩٣٦٠إجمالي الربح 

اإلجمالي 
٤٬١٠٤٩٦٦٢١٢٥٬٢٨٢اإلیرادات 

١٬٢٩٠٣١٨٧٩١٬٦٨٧إجمالي الربح 

إیرادات (مصاریف) غیر موزعة 
)  ١٦٤(بیع وتسویق

)  ٤٥٣(عمومیة وإداریة 
١٬٠٧٠الدخل من العملیات 

٧حصة في دخل الشركات الزمیلة 
)  ٢٩(تكالیف مالیة 

٥١إیرادات أخرى 
١٬٠٩٩الدخل قبل الزكاة 

)١٠٠(زكاة 
٩٩٩فترةالدخل لل

(مراجعة) ٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 
في المملكة العربیة السعودیة 

٧٬٤١١٣٢٠٢٬٥٢٦١٠٬٢٥٧إجمالي الموجودات 
٤٬٠٤٠٤٣٥٦٨٦٥٬١٦١إجمالي المطلوبات 

خارج المملكة العربیة السعودیة 
٥١٤٤٠١٦٥٧٠إجمالي الموجودات 
١٢٣١٣٣١٣٩إجمالي المطلوبات 

اإلجمالي 
٧٬٩٢٥٣٦٠٢٬٥٤٢١٠٬٨٢٧إجمالي الموجودات 
٤٬١٦٣٤٤٨٦٨٩٥٬٣٠٠إجمالي المطلوبات 

استثمارات-٦

استثمارات في شركات زمیلة

ملیون لایر سعودي. ١٢٥٪ من شركة تمكین للموارد البشریة ("تمكین") بمبلغ ٢٥خالل الفترة، استحوذت المجموعة على 

خدمات  الاستقدام العمالة وتقدیم  ویتمثل نشاطھا في . ١٠١٠٤٥١٧٤٩تمكین ھي شركة مساھمة سعودیة مقفلة مسجلة تحت رقم السجل التجاري  
قطاعین العام والخاص.للیةالعمال

 صكوك–دینأدواتاستثمارات في

ــتثمار المجموعة  قامت ــعوديلایرملیون٣٠٠بقیمةصــكوكفي  باإلس ــدرةس ــبةویتم،ةمحلیكوبنمنمص ــكوك  عنالمحاس بالتكلفةتلك الص
.٢٠٢٧سبتمبر لایر سعودي في١٥٠بینما یستحق باقي المبلغ ٢٠٢٧ملیون لایر سعودي ھو یونیو ١٥٠استحقاقتاریخبأنعلماالمطفأة،



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

(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

١٤

والمعدات الممتلكات -٧

كما في 
٢٠٢٢سبتمبر٣٠

لایر سعودي 
(غیر مراجعة)

كما في
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعودي
(مراجعة) 

٧٬٣٦٩٬٨٦٥٬٧٥٨٦٬٣٥٧٬١٣١٬٩٢٢ومعداتممتلكات
٢٩٠٬٣٥٠٬١٠١٢٩٥٬٤٤٦٬٩٧١الحق في استخدام األصول 

٧٬٦٦٠٬٢١٥٬٨٥٩٦٬٦٥٢٬٥٧٨٬٨٩٣

الزكاة -٨

) الى ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك،  ٣إیضاح  -٪١٠٠قدمت الشركة إقراراتھا الزكویة الموحدة للشركة والشركات التابعة لھا (بنسبة ملكیة  
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١والربوط الزكویة النھائیة عن كافة السنوات حتى تاریخ ٢٠٢١عامحتى وحصلت على كل من شھادات الزكاة 

) والتي لیست ضمن الوعاء الزكوي الموحد، وتقدم اقرارات  ٣إیضاح  - ٪١٠٠ات التابعة األخرى (بنسبة ملكیة أقل من  أما بخصوص الشرك
زكویة منفصلة، فقد قدمت كل من شركة صحة الشرق الطبیة المحدودة وشركة مستشفى غرب جدة وشركة الوسطى الطبیة المحدودة إقراراتھا  

والضریب الزكاة  الى ھیئة  عام  الزكویة  الزكویة حتى  الشھادات  والجمارك، وحصلت على  الطبیة ٢٠٢١ة  الشرق  شركة صحة  . فیما حصلت 
الزكویة الربوطعلى  شركة مستشفى غرب جدة  فیما حصلت  .٢٠١٦دیسمبر ٣١الربوط الزكویة النھائیة لكافة السنوات حتى تاریخ  على  المحدودة  

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١النھائیة لكافة السنوات حتى تاریخ 

توزیعات األرباح -٩

٨٣٦٬٥٠٠٬٠٠٠بقیمةللسھمسعوديلایر٢٫٣٩بواقعحلیةر محباأر یعوز تدارةإلاسمجلرر ق،٢٠٢٢سبتمبر ٣٠تھیة في نفترة المالخالل
:یليكمالایر سعودي)٧٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠بقیمةللسھمسعوديلایر٢٫٠بواقع : توزیعات أرباح ٢٠٢١سبتمبر ٣٠(سعوديلایر

٠٫٧٠(بواقعســــعوديلایر٢٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠بقیمةمرحلیةأرباحبتوزیعالتوصــــیةعنم  ٢٠٢٢فبرایر ١٩بتاریخاإلدارةمجلسأعلن (
منالربع الرابع  عنتم اعتماد االرباح المرحلیةم.٢٠٢١عاممنالرابعالربععنمن قیمة السـھم اإلسـمیة) ٪٧(تمثل للسـھمھللةسـبعون

م).٢٠٢٢ابریل ١٨ھـ (الموافق ١٤٤٣رمضان ١٧المنعقد بتاریخ ي اجتماع الجمعیة العامة العادیةفم ٢٠٢١عام 
٠٫٨٣لایر ســــعودي بواقع (٢٩٠٬٥٠٠٬٠٠٠أرباح مرحلیة بقیمة بتوزیعالتوصــــیةعنم٢٠٢٢إبریل ٢٣مجلس اإلدارة بتاریخ أعلن (

م.٢٠٢٢من عام األولعن الربع من قیمة السھم اإلسمیة)٪٨٬٣(تمثل ھللھ للسھم ثالث وثمنون
٠٫٨٦لایر سـعودي بواقع (٣٠١٬٠٠٠٬٠٠٠أرباح مرحلیة بقیمة بتوزیعالتوصـیةعنم٢٠٢٢سـطسأغ٠٦مجلس اإلدارة بتاریخ أعلن (

م.٢٠٢٢من عام ثانيالعن الربع من قیمة السھم اإلسمیة)٪٨٬٦(تمثل ھللھ للسھم وثمنونستة

.للشركةالقادمامةالعالجمعیة في اجتماع٢٠٢٢األرباح المرحلیة للربع األول والربع الثاني من العام على أن یتم اعتماد 



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

(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

١٥

األجلالقروض طویلة -١٠

القروضمنالمتداولالجزء

كما في 
٢٠٢٢سبتمبر٣٠

لایر سعودي 
)مراجعة(غیر 

كما في
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعودي
(مراجعة) 

١٩١٬٥٨٨٬٠٩٤٢٩٣٬٤٦٣٬٠٩٣قروض من بنوك محلیة (أ)
٣٤٬٢٠٣٬٤٠٦٢٤٬٢٠٣٬٤٠٦قروض من وزارة المالیة (ب)

٢٢٥٬٧٩١٬٥٠٠٣١٧٬٦٦٦٬٤٩٩

غیر المتداولة من القروضالجزء

٢٬٦٨٨٬٦٩٩٬٩٧٧٢٬٠٦٢٬٣٧١٬٤٠٣قروض من بنوك محلیة (أ)
٣٥٢٬٣٢٩٬٢٢٦٣٨٢٬٥٣٦٬٣٢٧قروض من وزارة المالیة (ب)

٣٬٠٤١٬٠٢٩٬٢٠٣٢٬٤٤٤٬٩٠٧٬٧٣٠

قروض من بنوك محلیة) أ 
تورق) من بنوك محلیة. تخضــع ھذه  المرابحة و التســھیالت اســالمیة على شــكل قروض طویلة وقصــیرة االجل (حصــلت المجموعة على  

الى ھامش متفق علیھ. ان ھذه  ) باالضــافةســایبور التســھیالت لعمولة وفقاً لمعدالت العمولة المتعارف علیھا ما بین البنوك في الســعودیة (
التسھیالت مضمونة بسندات إذنیة.

قروض من وزارة المالیة)ب
تشـتمل القروض طویلة األجل الخاصـة بالمجموعة على قروض من وزارة المالیة ال تحمل أي عمولة وذلك لتمویل المصـاریف الرأسـمالیة  

مرھونة مقابل القروض  الموجوداتبعضإنعلى أقسـاط متسـاویة.  دادالسـ الخاصـة بالشـركة والشـركات التابعة لھا. تسـتحق ھذه القروض  
التي تم الحصول علیھا من وزارة المالیة.

ربح السھم -١١

في الشــركة على المتوســط المرجح لعدد  العادیین  العائد للمســاھمین  فترةالالدخلصــافيیتم احتســاب ربح الســھم األســاســي والمخفض بقســمة  
األســاســي حیث أنھ ال یوجد العادي أو  . یتم احتســاب ربح الســھم المخفض مثل احتســاب ربح الســھم  فترةالاألســھم العادیة المصــدرة خالل 

.لممارستھامخفضةللمجموعة أیة سندات قابلة للتحویل أو أدوات 

الدخل واألسھم المستخدمة الحتساب ربح السھم األساسي والمخفض:دخل العملیات ویوضح الجدول التالي بیانات 
أشھر المنتھیة في تسعةاللفترة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

سبتمبر٣٠
٢٠٢٢

لایر سعودي 

٢٠٢١سبتمبر ٣٠
لایر سعودي

٢٠٢٢سبتمبر٣٠
لایر سعودي 

٢٠٢١سبتمبر ٣٠
لایر سعودي

صافي الدخل للفترة العائد الى  
٤٢٠٬٦١٧٬٧٧٣٣٤٨٬٦٢٤٬٣٢٧١٬٢٠٩٬٢٥٤٬٦٧١٩٩٣٬٠٢٤٬١٣٨األم الشركةفينھمیالمسا

٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ةیالمتوسط المرجح لعدد األسھم العاد
١٫٢٠١٫٠٠٣٫٤٦٢٫٨٤ربح السھم األساسي والمخفض  



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

(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

١٦

القیمة العادلة -١٢

تتضمن الموجودات المالیة النقد وما یماثلھ والمدینین. تتضمن المطلوبات المالیة  تتضمن األدوات المالیة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.
والمقبوض مقدًما من العمالء والمطلوب من األطراف ذات العالقة والمصاریف المستحقة والمطلوبات  القروض طویلة األجل والدائنین 

األخرى والزكاة المستحقة.

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

إن القیمة العادلة لألدوات المالیة ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریة بتاریخ إعداد القوائم المالیة. 

الالحقةاألحداث-١٣

لمالياز كر لماعلىوھريجر تأثیلھاونیكأن  نیمك٢٠٢٢سبتمبر ٣٠فيلمنتھیةارةلفتاذمنامةھالحقةداثحأكناھنتكملدارة،إلرأي افي
.عةوللمجمأو األداء المالي 

الموجزةاعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة-١٤

ــ (المواف١٤٤٤األولربیع٢٦اإلدارة بتاریخمجلسمن قبل  الموجزةالموحدة  األولیةتم اعتماد إصـدار ھذه القوائم المالیة   أكتوبر ٢٢:قھــــ
٢٠٢٢.(
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