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 األنشطة .1
الصادر بتاريخ   1010196714:  رقم  التجاري   السجل  بموجبشركة الحمادي للتنمية واإلستثمار )الشركة( كشركة ذات مسؤولية محدودة    تأسست

هجري  1429رمضان  16 بتاريخ واإلستثمارأصدرت وزارة التجارة  . الرياض مدينة في( 2004 بريلأ 13هجري )الموافق  1425صفر  23
هجري )الموافق   1435رجب    20بتاريخ    .للموافقة على تحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة  ف/ 316  رقم  القرار(  2008  سبتمبر  16)الموافق  

 في الشركة أسهم إدراج  وتم  أولي  عام  طرح  في  سهم مليون   22.5 إلصدار  المالية  السوق   هيئة  من  موافقة علىالشركة    حصلت(  2014مايو    19
 (.2014 يوليو 15)الموافق  هجري  1435 رمضان 17 بتاريخ)تداول(  السعودي األسهم سوق 

 

 .السعودية العربية المملكة، 11534 الرياض، 55004العليا، صندوق بريد رقم:  هو المسجلالشركة  عنوان إن
 

والمستلزمات    معداتال  فيأنشطة تجارة الجملة والتجزئة    مزاولة  في  ، "بالمجموعة"() يشار إليهم مجتمعين    ، الشركة والشركات التابعة لها  أنشطة  تتمثل
 فيالجملة والتجزئة  تجارةو  ، المتخصصة الطبية والمراكز المستشفيات وتشغيل وإدارة وصيانة قامةوإالتجميل،  ومستحضرات ، واألدوية الطبية
المشاريع   إقامة  أو المشاركة في  إنشاءو لصالح الشركة،    اإليجار  أو  بالبيعواستثمارها    عليها  مباني  قامةاألراضي إل  استئجارو   شراءو   ،الغذائية  المواد

 وصيانة مراكز تجارية في المملكة العربية السعودية. إدارةو  إنشاءو الصناعية المختلفة، 
 

 الشركات التابعة للمجموعة:ب ياناب يلي يماف
 

 الملكية نسبة الوظيفية العملة النشاط التأسيس بلد التابعة الشركة اسم
    2019 2018 

%100 سعودي ربال تجارية شركة السعودية العربية المملكة المحدودة المساندة الطبية الخدمات شركة  100%  
%100 سعودي ربال تجارية شركة السعودية العربية المملكة المحدودة الصيدالنية الخدمات شركة  100%  
%100 سعودي ربال تجارية شركة السعودية العربية المملكة *المستشفيات وتشغيل إلدارة الحمادي  شركة  - 

 
 تجارية سجالت ضمن تعمل التيو  أدناه الموضحة لها التابعةوحسابات الفروع  المجموعة،  شركاتهذه القوائم المالية الموحدة حسابات  تتضمن
 :منفصلة

  المدينة التجاري  السجل رقم الفرع اسم
  الرياض 1010263026 الحمادي، فرع العليا  مستشفى
  الرياض 1010934227 السويدي فرع الحمادي، مستشفى
  الرياض 1010374270 الحمادي، فرع النزهة  مستشفى

  الرياض 1010374273 والصيانة اإلنشاءات
  الرياض 1010610529 الضيافة العربية المحدودة

 
ستثمار في شركة تابعة جديدة، شركة الحمادي إلدارة إلجراءات القانونية المتعلقة باإل، ا2019أنهت الشركة، خالل الربع الثالث من عام  *

 واحد( مملوكة بالكامل من قبل الشركة. شخصولية محدودة )شركة ؤ المستشفيات، شركة سعودية ذات مس وتشغيل
 
 ستمرارية اإل

تمتلك الموارد الالزمة لمواصلة  المجموعةوتوصل إلى قناعة مفادها أن  ،قائمة كمنشأة ستمرارعلى اإل المجموعةمجلس اإلدارة تقييم لقدرة  أجرى 
اإلدارة لم تلحظ أي حاالت جوهرية  أنكما    . الموحدة المالية  قوائمال على  الموافقةشهرًا من تاريخ    12العمل في المستقبل المنظور لمدة ال تقل عن  

 المالية على أساس االستمرارية. قوائمباالستمرار كمنشأة قائمة، وبالتالي تم إعداد ال المجموعةقد تلقي بظالل من الشك على قدرة  تيقنال عدممن 
 

 اإلعداد  سأس .2
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 األخرى  واالصدارات والمعايير ، السعودية العربية المملكة في المعتمدة ةالمالي ريرالتقل لدوليةا للمعايير وفقاً  الموحدةالمالية  قوائمال هذه إعداد تم
 للمحاسبين القانونيين. السعودية الهيئة من المعتمدة

كما هو موضح  كتوارياً وظفين المحددة والتي تم تقييمها إمنافع الم مطلوبات ستثناءبإالتاريخية  كلفةتال أساس على الموحدةالمالية  قوائمال إعداد تم
 في السياسات المحاسبية ادناه. 

للمجموعة، ويتم تقريب كافة القيم الى أقرب ريال سعودي الوظيفية و عملة العرض    تم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو العملة  
 .)ريال سعودي( ما لم يذكر خالف ذلك

 جميع على متسقة بصورة السياسات هذه تطبيق وتم ،الموحدة المالية لقوائما هذه إعداد في المطبقة الرئيسية المحاسبية السياساتأدناه  موضح
 .ذلك خالف على ينص مالم ، عروضةالم السنوات

 
 التوحيد  أساس .3

 يرات، قائمة التغ، قائمة الدخل الشامل الموحدةالموحدةالخسارة  أو    الربح، قائمة  على قائمة المركز المالي الموحدةالموحدة    يةالقوائم المال  هذهتشتمل  
تشتمل على  يثالموحدة للمجموعة، ح يةالمتممة للقوائم المال يضاحاتالموحدة وكذلك اإل يةالموحدة وقائمة التدفقات النقد المساهمينفي حقوق 

 عينمجتم إليهم يشار(. الشركة وشركاتها التابعة ۱رقم )  يضاحفي اإل ينو مبهالشركة وشركاتها التابعة كما  أعمال موجودات ومطلوبات ونتائج
لها الحق في العوائد  يكون المجموعة على الشركة عندما  يطرعليها المجموعة. تس يطربــ "المجموعة". الشركات التابعة هي الشركات التي تس

 يخعتبارًا من تار الشركات التابعة إ  توحيد يتم. بالشركة تحكمها خالل من العوائد تلك على التأثير على والقدرة بالشركة مشاركتها نتيجة المختلفة
نتقال عند إ  للمحاسبة ستحواذاإل  يقةستخدام طر . تقوم المجموعة بإالسيطرة تلك  ممارسة  عن  التوقف  ولحين التابعة  الشركات  على  المجموعة  سيطرة

ستحواذ عن صافي تكلفة اإل  زيادة العادلة للموجودات المحددة التي تم الحصول عليها. تسجل  يمةستحواذ بالقتكلفة اإل  ياسق  يتمللمجموعة.    يطرةالس
ستبعاد كل من المعامالت وكذلك األرصدة واألرباح إ يتم. الموحدة المالي المركز قائمة في كشهرة الموجودات المحددة والمستحوذ عليها يمةق

 لضمان  الضرورة عند التابعة للشركات المحاسبية السياسات تعديل يتم. المجموعة شركات نيالمحققة الناتجة عن المعامالت ب يروالخسائر غ
 .التقرير فترات لنفس المالية قوائمها لها التابعة والشركات الشركة تعد. المجموعة قبل من المتبعة السياسات مع توافقها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الهامة المحاسبية  السياسات .4
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 المتداول  غير  مقابل المتداول تصنيف  1- 4
 

 المالي على أساس تصنيف متداول/غير متداول. مركزال قائمةموجوداتها ومطلوباتها في  المجموعة تعرض
 

 :تكون  عندما متداولة الموجودات تعتبر
 

 ،ةالعادي التشغيل دورة في ستهالكهاإ أو بيعها يعتزم أو تحققها متوقع •
 المتاجرة، لغرض أساسية بصفة لكتمت  إ •
 أو بالتقرير، المشمولة الفترة بعد شهراً  12 خالل تحققها متوقع •
 .بالتقرير المشمولة الفترة بعد األقل على شهراً  12 لمدة المطلوبات إحدى لتسوية ستخدامهاإ أو تداولها يقيد مالم يعادله ماأو  نقد •

 

 .متداولة غير كموجودات األخرى  الموجودات جميع تصنف
 

 :تكون  عندما متداولة المطلوبات تعتبر
 

 ،ةالعادي التشغيل دورة في تسويتها متوقع •
 المتاجرة، لغرض أساسية بصفة لكتمت  إ •
 أو بالتقرير،  المشمولة الفترة بعد شهراً  12 خالل التسوية مستحقة •
 بعد الفترة المشمولة بالتقرير. على األقل شهراً  12 لمدة المطلوبات تسوية بتأجيل مطلق حق أي  غياب ظل في •

 

 .متداولة غير كمطلوبات األخرى  المطلوبات جميع تصنف
 

 

 العادلة  القيمة قياس   2- 4
 المشاركين  بين  منظمة  صفقة  سياق  في  المطلوبات  إحدى  لتحويل  دفعه  أو  الموجودات  إحدى  بيع  مقابل  تسلمه  سيتم  الذي  السعر  هي  العادلة  القيمة

 :إما تتم المطلوبات تحويل أو الموجودات بيع صفقة أن فتراضيستند قياس القيمة العادلة إلى إ . القياس تاريخ في السوق  في
 

 أو المطلوبات،  أو للموجودات الرئيسي السوق  في •
 .المطلوبات أو للموجودات نفعاً  األكثر السوق  في رئيسي، سوق  غياب ظل في •
 
 .نفعاً  األكثر السوق  أو الرئيسي السوق  إلى الوصول إمكانية للمجموعة تتاح أن يجب

 

 الموجودات تسعيرالتي سيستخدمها المشاركون في السوق عند  فتراضاتإلحدى الموجودات أو المطلوبات بإستخدام اإل العادلة القيمة قياس يتم
 .الفضلى قتصاديةالسوق يعملون لتحقيق مصلحتهم اإل في المشاركين أن فتراضبإ المطلوبات، أو

 

 وأفضل  أعلى  من  إقتصادية  منافع  تحقيق  على  السوق   في  اركينالمش  قدرة  المالية،  غير  الموجودات  إلحدى  عادلة  قيمة  قياس  عند  الحسبان  في  يؤخذ
 .ستخدامإ وأفضل ألعلى يسخرها السوق  في خرآ لمشارك بيعها طريق عن أو لها ستخدامإ
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 تتمة -العادلة  القيمة قياس   2- 4
 

ضمن التسلسل الهرمي   ،الموحدة  المالية  القوائم  في  عنها  اإلفصاح  تم  أو  لها  العادلة  القيمة  قياس  تم  التي  والمطلوبات  الموجودات  جميع  تصنيف  يتم
 :التالي النحو على ككل،  العادلة القيمة لقياس المهمة المدخالت من مستوى  أدنى إلى ستناداً إ التالي، النحو على ذلك وصف يتمللقيمة العادلة. 

 

 متطابقة، مطلوبات أو لموجودات نشطة أسواق في السوق  أسعار( معدلة)غير  بقائمة مدرج -1 المستوى  •
 مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  للمالحظة  قابلة  العادلة،   القيمة  لقياس  المهمة  األدنى  المستوى   مدخالت  فيها  تكون   تقييم  تقنيات  -2  المستوى  •
 .للمالحظة قابلة غير العادلة، القيمة لقياس المهمة األدنى المستوى  مدخالت فيها تكون  تقييم تقنيات -3 المستوى  •

 

 التحويالت كانت  إذا  ما  المجموعة  تحدد دوري،  أساس  على  العادلة بالقيمة الموحدةللموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية    بالنسبة
 العادلة القيمة لقياس المهم األدنى المستوى  مدخالت إلى ستناداً )إ التصنيف تقييم إعادة طريق عن يالهرم التسلسل في المستويات بين حدثت قد

 . بالتقرير مشمولة فترة كل نهاية في( ككل
 

 أو الموجودات ومخاطر وخصائص،  طبيعة،  أساس على والمطلوبات الموجودات فئات المجموعة حددت العادلة، القيمة عن اإلفصاحات لغرض
 .أعاله موضح هو لما وفقاً  العادلة،  للقيمة الهرمي التسلسل ومستوى  المطلوبات

 
 

 المساهمين  حقوق    3- 4
 

 إصدار لعالوة عادي ال للسهم سميةاإل والقيمة اإلصدار سعر بين لفرق ا صصخ  . أسهمًا عادية تم تصنيفها كحقوق مساهمين الشركة أصدرت
منسوبة  المتزايدةمن عالوة إصدارها بالقدر الذي تكون فيه التكاليف  قتطاعكإ األسهم إلصدار المتكبدة لتعاملا تكاليف حتسابإ ويتم األسهم،

 مباشرة إلى إصدار األسهم وكان من الممكن بخالف ذلك تجنبها.
 

 

 عتمدتها المجموعةإ المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت التي    4-4
 عن اإلفصاح تم. 2019 يناير 1 من عتباراإ " اإليجار"عقود  16رقم الدولي إلعداد التقارير المالية  للمعيارالمجموعة بالتطبيق ألول مرة  قامت

 أدناه. طبيعة وأثر هذه التغييرات
 " عقود اإليجار"  16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  1- 4- 4

"ما إذا  4"عقود اإليجار"، تفسير لجنة معايير التقارير رقم  17محل المعيار الدولي للمحاسبة رقم  16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 27رقم  تفسير لجنة معايير التقريرو حوافز"،  –"عقود إيجار تشغيلية  15كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار"، تفسير لجنة معايير التقرير رقم 

يجار "تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لإليجار". يحدد هذا المعيار مبادئ التعرف، القياس، العرض واإليضاح لعقود اإل
 .ويتطلب من المستأجر المحاسبة عن معظم عقود اإليجار عن طريق نموذج منفرد يتم عرضه على قائمة المركز المالي

 
. يستمر 17لم تتغير المحاسبة بالنسبة للمؤجر بشكل جوهري عن المعيار الدولي للمحاسبة رقم  16للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم بالنسبة 

. 17رقم  المؤجرين بتصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية او عقود إيجار تمويلية بإستخدام مبادئ مقاربة لتلك في المعيار الدولي للمحاسبة  
 تأثير على عقود اإليجار حيث تكون المجموعة هي المؤجر. 16لى ذلك، لم يكن للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ع

 
 
 
 
 تتمة  - الهامة.     السياسات المحاسبية 4

 

 تتمة  -المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت التي إعتمدتها المجموعة   4-4



 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموحدة المالية قوائم ال حولإيضاحات 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

16 
 

 1ستخدام المنهج المعدل بأثر رجعي للتطبيق مع كون التطبيق األساسي بتاريخ  بإ  16الدولي للتقرير المالي رقم   قامت المجموعة بتطبيق المعيار
  .2019يناير 

 
لعقد حتواء ا. على ذلك لن يتم إعادة تقييم إ16ستثناء العملي المتوفر عند التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  المجموعة إستخدام اإل  ختارتإ

 17يجار فقط، بتطبيق المعيار الدولي للمحاسبة رقم للعقود المعترف بها مسبقا كعقود إيجار من عدمه، مما يسمح بتطبيق المعيار على عقد إ
  .في تاريخ التطبيق األساسي 4التقارير رقم  وتفسير لجنة معايير

 
لعقود اإليجار المصنفة مسبقًا كعقود  16للتقرير المالي رقم  ستثناءات العملية التالية عند تطبيق المعيار الدوليقامت المجموعة أيضا بتطبيق اإل

  :17يجار تشغيلية ضمن المعيار الدولي للمحاسبة رقم إ
 

 .يجار بمواصفات متقاربة في إطار المعقولموحدة لمحفظة من عقود اإلة تخفيض تطبيق نسب •
 .2019ستخدام والمطلوبات للعقود المنتهية خالل عام اإل وق تطبيق اإلستثناء بعدم اإلعتراف بحق •
 .ستخدام في تاريخ التطبيق األساسياإل وق حق موجوداتمن إحتساب  وليةالتكاليف المباشرة األ ستثناءإ •

 
قل وال شهر أو أ  12مدة تأجيرية مكونة من  بتداء، تحتوي على  لعقود التأجير التي، في تاريخ اإلستثناء العملي  المجموعة أيضا تطبيق اإل اختارت

  القيمة"(. ةمنخفض موجوداتالقيمة )" ةمنخفض موجوداتجل"(، وعقود التأجير المنطوية على ار شراء )"عقود تأجيرية قصيرة األتحتوي على خي
 

 16 رقم المالي للتقرير  الدولي المعيار بتطبيق المتعلق التأثير طبيعة           
 16ما قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  (أ

كعقد إيجار تمويلي او  اإلبتداء، صنفت المجموعة كل من عقود اإليجار )كمستأجر( في تاريخ 16قبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 .العقد إبتداءإلى جوهر الترتيب في تاريخ  ستناداً كعقد إيجار تشغيلي إ

المستأجر، متالك العنصر مطابق إلينقل للمجموعة بشكل جوهري جميع المخاطر والمنافع بشكل كان  إذا إيجار تمويليتم تصنيف العقد كعقد 
قل، بالقيمة الحالية للحد األدنى للدفعات المستقبلية المستأجرة أو، في حال كونها أ للممتلكاتقيمة العادلة بتداء العقد بالتتم الرسملة في تاريخ إو 

لتحقيق معدل فائدة ثابتة على الرصيد المتبقي  يجار نسبياً مويلية وتخفيضات لمطلوبات عقد اإلدفعات اإليجار بين رسوم تلعقد التأجير. يتم توزيع 
 .للمطلوبات

رة يجار كتكاليف تشغيلية في قائمة الربح أو الخساالمستأجرة وتم اإلعتراف بدفعات عقد اإل  الممتلكاترسملة    يجار التشغيلي، لم تتمفي حالة عقد اإل
ومستحقة الدفع األخرى،   المقدمةوالمستحقات ضمن الدفعات    المقدمةعتراف بمبالغ الدفعات  قسط الثابت على مدة العقد. تم اإلالموحدة على أساس ال

 .بالترتيب
 16بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   (ب

يجار في حال كونها ، قامت المجموعة بتطبيق مبدأ إعتراف وقياس وحيد لجميع عقود اإل16 عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
لمجموعة بمطلوبات لدفعات عترفت االقيمة. إ  ةمنخفض موجوداتالمنطوية على اإليجار تأجر، بإستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود المس

للمنهج المعدل بأثر رجعي  متثاالً التي تنطوي العقود عليها. إالموجودات  ستخدام  لحق في إوالتي تمثل االموجودات  خدام ستعقود اإليجار وحقوق إ
المعدل بأثر رجعي، تم قياس حقوق . ضمن المنهج  تاريخ التطبيق األساسيفي  16للتطبيق، طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

ودفعات عقود اإليجار المستحقة المتعلقة بعقود  المقدمةالدفعات  يجار، وتعديلها بمبالغبمبلغ مساوي لمطلوبات عقود اإل موجوداتستخدام الإ
. بالتالي، مع عدم وجود تأثير على األرباح المبقاة 2018 برديسم 31كما في تاريخ  الموحدةيجار تلك المعترف بها في قائمة المركز المالي اإل

 .حتساب المعلومات المقارنةإال يتم إعادة 
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   الموحدةاألثر على القوائم المالية        

 .للمجموعة الموحدة المالية القوائم على 16 المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق أثر التالية الجداول تلخص
 

 2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة  الموحدة ةالخسار  أو الربح قائمة
 

 األرصدة
 كما في التقرير

 
 تعديالت

 

عتماد األرصدة بدون إ
المعيار الدولي للتقرير 

 ( 16المالي ) 
 

  ر.س.  ر.س.  ر.س.

 اإليرادات 974.058.999  -  974.058.999
 تكلفة اإليرادات (692.024.841)   587.036  ( 691.437.805) 

 الربح اإلجمالي 282.034.158  587.036  282.621.194
      
 مصاريف إدارية و عمومية (137.649.847)   146.756  ( 137.503.091) 
 مصاريف بيع و تسويق (15.530.917)   -  (15.530.917) 

 تشغيلية أخرى  إيرادات 16.952.412  -  16.952.412
 العملياتالربح من  145.805.806  733.792  146.539.598

      
 تكاليف تمويل (36.080.275)   (999.050)   (37.079.325) 

 قبل الزكاة صافي الربح 109.725.531  (265.258)   109.460.273
 الزكاةمصاريف  (16.460.602)   -  (16.460.602) 

 لسنةالربح ل صافي 93.264.929  (265.258)   92.999.671
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 تتمة  -األثر على القوائم المالية الموحدة           
 

 2019  رديسمب 31 في ما ك الموحدةالمالي  قائمة المركز  
 

  األرصدة
 كما في التقرير 

 
  التعديالت

 عتماد المعياراألرصدة بدون إ
 ( 16الدولي للتقرير المالي ) 

 

 موجودات .س ر  .س ر  .س ر
 متداولة غير موجودات     

 معدات ممتلكات و  1.738.721.572  -  1.738.721.572
 موجودات الإستخدام  حق -  23.454.305  23.454.305
 شهرة 31.450.120  -  31.450.120

1.793.625.997  23.454.305  1.770.171.692  
   

 الموجودات المتداولة  
 مخزون  49.018.443  -  49.018.443

 تجارية دينة مذمم  559.597.418  -  559.597.418
 أخرى  مدينة وأرصدة مقدماً  مدفوعة مصاريف 45.800.246  )1.546.000(  44.254.246

 مطلوب من أطراف ذات عالقة  917.132  -  917.132
 تعاقدية  موجودات 14.666.845  -  14.666.845
 في حكمه نقد وما   75.639.567  -  75.639.567

744.093.651  )1.546.000(  745.639.651  

 مجموع الموجودات 2.515.811.343  21.908.305  2.537.719.648
 حقوق المساهمين والمطلوبات     
 المساهمين حقوق      

 رأس المال  1.200.000.000  -  1.200.000.000
 حتياطي النظامي إ 51.138.685  -  51.138.685

 ارباح مبقاة  315.257.408  (265.258)  314.992.150
 مجموع حقوق المساهمين 1.566.396.093  (265.258)  1.566.130.835

 مطلوبات غير المتداولة      
 قروض   429.551.022  -  429.551.022

 مكافآة نهاية خدمة الموظفين  59.871.135  -  59.871.135
 تأجير  ال مطلوبات -  13.149.588  13.149.588

 حكومية منح  144.358.206  -  144.358.206
 المطلوبات المتداولة       633.780.363  13.149.588  646.929.951

 تجارية ذمم دائنة  55.215.359  300.000  55.515.359
 أخرى مستحقة وأرصدة دائنة مصاريف  69.962.426  -  69.962.426

 عالقة  ذو  طرف  إلى مطلوب  18.900    18.900
 قروض   144.640.065  -  144.640.065

 حكومية منح  7.613.597  -  7.613.597
 توزيعات ارباح مستحقة  287.735  -  287.735

 مستحقة زكاة  16.619.782  -  16.619.782
 تأجير  ال مطلوبات -  8.723.975  8.723.975

 تعاقدية  مطلوبات 21.277.023  -  21.277.023
324.658.862  9.023.975  315.634.887  
 مجموع المطلوبات 949.415.250  22.173.563  971.588.813

 مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات 2.515.811.343  21.908.305  2.537.719.648
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 تتمة –األثر على القوائم المالية الموحدة  
 

 2019يناير  1أَثر التغير في السياسة المحاسبية على البنود في قائمة المركز المالي الموحدة في  
 

 في قائمة المركز المالي بند حقوق إستخدام الموجوداتريال سعودي ضمن  32.189.513بمبلغ  موجوداتستخدام الإ عتراف وعرض حقاإل •
 .الموحدة

 .الموحدة ريال سعودي بشكل منفصل في قائمة المركز المالي 30.343.513يجار بمبلغ عقود اإل مطلوباتعتراف وعرض اإل •
 .موجوداتستخدام الإ الى حق مقدمةكدفعات  سابقاً فة يجار تشغيلية مصنريال سعودي متعلقة بعقود إ 1.846.000إعادة تصنيف مبلغ  •

 

   2019يناير 1المالي الموحدة زيادة/)نقص( كما هو في   لمركزاعلى قائمة  األثر
 2019يناير  1  إيضاح 

 ر.س.
     موجوداتال

 32.189.513  (15)  لموجوداتإستخدام ا حق
 (1.846.000)    مقدمةدفعات 

   30.343.513 
    المطلوبات
 30.343.513   التأجير مطلوبات

   30.343.513 
 2019 ديسمبر   31المنتهية بتاريخ  ةلسنل

 

 المعترف بها. موجوداتستخدام الإ ريال سعودي متعلقة بإستهالك حق 8.735.208الك بمبلغ زيادة مصروف اإلسته •
 .يجار تشغيلية سابقاً ريال سعودي متعلق بعقود إ 9.469.000يجار بمبلغ نخفاض مصروف اإلإ •
 يجار اإلضافية المعترف بها.د على مطلوبات عقود اإلريال سعودي متعلقة بمصروف الفوائ 999.050بمبلغ  تمويلتكاليف زيادة  •

 

 2019 ديسمبر 31المنتهية بتاريخ  للسنةزيادة/)نقص(   الموحدةعلى قائمة الربح أو الخسارة  ثراأل
 2019 ديسمبر 31  إيضاح 

 ر.س.
 (735.208. 8)    (و العمومية هالك )متضمن في تكاليف اإليرادات والمصاريف اإلداريةمصروف اإلست

( متعلقة و العمومية يجار )متضمن في تكاليف اإليرادات والمصاريف اإلداريةروف اإلمص
 بعقود إيجار تشغيلية سابقة

  9 .469.000 
 

 792. 733   العملياتالربح من 
 (050. 999)   (12)  تكاليف التمويل

 (265.258)    الربح للسنة
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 تتمة  -األثر على القوائم المالية الموحدة  
 

 المعترف بها في قائمة المركز المالي الموحدة   المبالغ
 

 8.735.208المتراكم هو  اإلستهالكريال سعودي و  32.189.513هي  موجوداتال ستخدامإ ، تكلفة حق2019 ديسمبر 31في تاريخ  كما
 (.15)إيضاح-سعودي  ريال

 

 عقود مطلوباتريال سعودي على  050. 999بقيمة  تكاليف تمويلف المجموعة بمصرو  عترفت، إ 2019 ديسمبر 31المنتهية بتاريخ للسنة 
 ريال سعودي. 9.169.000هو  يجاراإل لعقود النقد تدفقات وإجمالي (12)إيضاح اإليجار

 
 16 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق بعد للمجموعة  الجديدة المحاسبية  السياسات هي يلي فيما

   يجاراإل عقود
ومطلوبات  الموجوداتإستخدام  حقالمشابهة تعترف المجموعة  العقود لترتيبات. العقد نشاءإ عند إيجارإذا كان العقد يحتوي على عقد  ماالمجموعة بتقييم  تقوم

 :كالتالي منخفضة القيمة  موجوداتوالعقود المنطوية على  جلعقود إاليجار بإستثناء عقود اإليجار قصيرة األ

 الموجودات  ستخدامإ حق
 ستخدامإ  لإلستخدام(. يتم قياس حق  الموجوداتعند جاهزية    المثال،)على سبيل    يجارفي تاريخ إبتداء عقد اإل  الموجوداتإستخدام    باإلعتراف بحق  مجموعةال  تقوم

اإليجار. تتضمن تكلفة  عقود لمطلوبات قياس إعادة بأي المبلغ تعديل ويتم القيمة، في  نخفاضبالتكلفة، ناقصا منها أي إستهالك متراكم وخسائر اإل الموجودات
 البدء تاريخ قبل وأ عند، المدفوعة اإليجار عقود ومبالغ المتحملة، لمباشرةا وليةاأل التكاليف بها، المعترف يجارمبلغ مطلوبات عقود اإل الموجودات دامستخإ حق

عقد اإليجار  االمنطوي عليه الموجودات ملكيةعلى  ستحواذباإلفي حال كون المجموعة متأكدة بشكل معقول  إال ،يجاراإل لعقد مستلمة محفزات أي منها مطروحاً 
او مدة العقد، أيهما   موجوداتلل  المتوقع  ضي االفترا  العمر  على   الثابت  القسط  مبدأ  ستخدامبإ  االمعترف به  الموجوداتإستخدام    حقفي نهاية مدة العقد، يتم إستهالك  

 .القيمة نخفاضإل الموجوداتإستخدام  خضع حقيأقصر. 

 التأجير  مطلوبات
فترة العقد. تتضمن دفعات عقد  خالل المدفوعة يجاراإل عقد لدفعات الحالية بالقيمة اإليجارتعترف المجموعة بمطلوبات عقد  يجار،اإل عقد إبتداء تاريخ عند
 على المعتمدة رةالمتغي يجاراإل عقد تدفعا يجار،اإل عقد ضمن إستالمها سيتم محفزات أي منها مطروحاً ( جوهرها في  ثابتة دفعات)تشمل  ثابتة دفعات يجاراإل

 سعر التنفيذ لخيار الشراء في حال كون تنفيذ الخيار من  أيضاً   يجاراإل  عقد  دفعات  تتضمن.  المتبقية  مةالقي  لضمان  دفعها  المتوقع من  مبالغ  يوأ  معدل،  او  مؤشر
 ال التي  يجاراإلنهاء. بالنسبة لدفعات عقد اإل لخيار المجموعة تنفيذ تعكس العقد مدة كانت إذا العقد، إلنهاء جزائية شروط يقبل المجموعة مؤكد بشكل معقول وأ
 بها كمصروف في الفترة التي يقع فيها الشرط او الحدث الذي يوجب الدفع.  عترافتعتمد على مؤشر او معدل، يتم اإل

الفائدة الضمني  معدل إحتسابتاريخ بدء العقد في حال تعذر  في اإلضافي  قتراضاإل معدل المجموعة تستخدم اإليجار، عقد لدفعات الحالية القيمة اسقي عند
 للعقد بشكل جاهز. 

. باإلضافة الى يجاراإل  عقد  على   المدفوعات  بمبلغ  تخفضو   المطلوبات على   المتراكمة  الفائدة لتعكس  يجاراإل  عقد  مطلوبات  مبلغ  زيادة يتم ،العقد بتداءإ  تاريخ  بعد
في حال وجود تعديل، تغيير في مدة العقد، تغيير في جوهر الدفعات الثابتة لعقد االيجار او تغيير  يجاراإل عقد لمطلوبات الدفتريةذلك، يتم إعادة قياس القيمة 

 العقد. اعليه المنطوي  الموجوداتفي تقييم شراء 
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 تتمة  -16السياسات المحاسبية الجديدة للمجموعة بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
 منخفضة القيمة  موجوداتالمنطوية على  اراإليج وعقود جلاأل قصيرة يجاراإل عقود
(. شراء خيار منتتض وال قلأ أو شهر 12 على تحتوي  التي  اإليجار عقود المثال، سبيل)على  جلاأل قصيرة االيجار بعقود اإلعتراف إستثناء المجموعة تطبق

تعتبر ذات قيمة منخفضة. يتم اإلعتراف بدفعات  ي منخفضة القيمة كمعدات المكاتب الت موجوداتل المتضمنة يجاراإل عقود على  أيضا عترافاإل إستثناء ينطبق
 .العقد مدة على  الثابت القسط مبدأ ستخداممنخفضة القيمة كمصروف بإ موجوداتل نةمتضم يجارإ وعقود األجل قصيرة إيجار بعقود المتعلقة اإليجارعقود 

 تجديد   لخيارات  المتضمنة للعقود العقد مدة تحديد في األهمية ذات  الفرضيات
مدمجة بالفترات المشمولة بخيار لتمديد العقد إذا كان تنفيذ الخيار مؤكد بشكل معقول،  يجار،اإل لعقد لإللغاء القابلة غير مدةكال يجاراإل عقد مدة المجموعة تحدد

 إذا كان عدم تنفيذ الخيار مؤكد بشكل معقول.   يجاري،اإل العقد إلنهاء بخيار مشمولة اتفتر  أي وأ
جميع العوامل ذات الصلة التي تجعل  عتبارمعقول. على ذلك، تؤخذ في عين اإل بشكل مؤكد التجديد خيار تنفيذ كان إذا ما تقييم في  الفرضيات المجموعة تطبق

 والذي الظروف في  تغير وأ أهمية ذا حدث وقوع عند العقد دةم تقييم بإعادة المجموعة تقوم العقد، بتداءإ تاريخ بعد. إقتصادية جدوى  ذامن تنفيذ خيار التجديد 
 (.عمالاأل ستراتيجيةإ في  تغيير ل،المثا سبيل)على  التجديد خيار( تنفيذ عدم و)ا تنفيذ في  قدرتها على  ويؤثر مهاتحك نطاق في  يكون 

 

 

 ( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي "عدم اليقين بشأن معاملة ضريبة الدخل"  ٢٣التفسير )  4-4-2

 

("ضرائب الدخل"، عندما يكون هناك عدم اليقين بشأن معالجات   ١٢يوضح هذا التفسير كيف يتم تطبيق متطلبات االعتراف والقياس لمعيار المحاسبة الدولي رقم )  
( ٣٧(، وليس معيار المحاسبة الدولي رقم )١٢ضريبة الدخل. لقد أوضحت لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي سابًقا أن معيار المحاسبة الدولي رقم )

( الصادر عن  ٢٣تنطبق على المحاسبة لمعامالت ضريبة الدخل غير المؤكدة. يوضح التفسير ) "المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" ، 
هناك عدم يقين بشأن المعاملة   لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي كيفية االعتراف باألصول والمطلوبات لضريبة الدخل المؤجلة والحالية وقياسها عندما يكون 

 الضريبية.

 

عاملة من قبل الضريبية غير المؤكدة هي أي معاملة ضريبية يتم تطبيقها من ِقبل كيان عندما يكون هنالك عدم يقين بشأن ما إذا كان سيتم قبول هذه الم المعاملة
ضريبي معاملة ضريبية غير السلطة الضريبية. على سبيل المثال ، يعد قرار المطالبة بخصم مصروفات محددة أو عدم إدراج عنصر محدد من الدخل في اإلقرار ال

( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي على جميع جوانب محاسبة   ٢٣مؤكدة إذا كان قبولها غير مؤكد بموجب قانون الضرائب. ينطبق التفسير )  
الخسارة الخاضعة للضريبة ، واألسس الضريبية لألصول والمطلوبات ضريبة الدخل عندما يكون هناك عدم يقين فيما يتعلق بمعاملة عنصر ما، بما في ذلك الربح أو  

 ، والخسائر الضريبية واإلعفائات ومعدالت الضرائب.

 إن تطبيق هذا التوضيح ليس له أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة خالل السنة.
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 تتمة – الهامة.      السياسات المحاسبية 4
 بعد  المفعلة وغيرالصادرة  المعايير 5- 4

لكن لم  و رم مع السماح بالتطبيق المبك٢٠٢٠يناير  ١فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة للسنوات التي تبدأ في أو بعد 
 .تقم المجموعة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة

 تعريف النشاط التجاري  -( 3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) تعديالت على  4-5-1
معقد جًدا، ويؤدي  يراجع هذا التعديل تعريف النشاط التجاري. وفًق للردود التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدولية ، ي عتقد أن تطبيق التوجيه الحالي

 .عمالإلى عدد كبير جًدا من المعامالت المؤهلة لتكوين دمج األ
 

 ( بشأن تعريف الجوهري 8( و معيار المحاسبة الدولي رقم ) ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )  4-5-2
، )السياسات المحاسبية، والتغيرات في  ( ٨، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )  ()عرض القوائم المالية (١هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) 

 :والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية للتقرير المالي األخرى  (واألخطاء المحاسبيةالتقديرات 
 ستخدام تعريف ثابت للجوهري في جميع المعايير الدولية للتقرير المالي واإلطار المفاهيمي للتقرير المالي؛إ) ١
 توضيح شرح تعريف الجوهري ؛ و) ٢
 .حول المعلومات الغير جوهرية (١المحاسبة الدولي رقم ) إدراج بعض اإلرشادات في معيار ( ٣

 

 ( إصالح مؤشر سعر الفائدة7، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) ( ٩ر الدولي للتقرير المالي رقم ) تعديالت على المعيا 4-5-3
تتعلق اإلعفائات بمحاسبة التحوط ولها تأثير على أن إصالح سعر توفر هذه التعديالت بعض اإلعفائات فيما يتعلق باإلصالح لسعر الفائدة القياسي. 

ستمرار في تسجيل أي تحوط غير فعال في قائمة أن يتسبب في إنهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك ، ينبغي اإل الفائدة السائد بين البنوك ال ينبغي عموماً 
 .الربح أو الخسارة الموحدة
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 تتمة –  الهامةالسياسات المحاسبية  .  4
 م( ٢٠١٧ –م ٢٠١٥التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي )دورة  4-6

 

 . ٢٠١٩يناير  ١هذه التعديالت هي سارية المفعول في أو بعد 
 

فى العمليات المشتركة عندما تقوم الشركة   بإعادة قياس الحصة المحتفظ بها سابقاً   المجموعةتقوم  ( تجميع األعمال"  ٣المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 
 بالسيطرة".

 
المشتركة عندما  بإعادة قياس الحصة المحتفظ بها سابقا فى العمليات المجموعةال تقوم  ( الترتيبات المشتركة "11المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 

 تقوم الشركة بالسيطرة".
 

 بنفس الطريقة". تقوم الشركة بالمحاسبة عن جميع نتائج ضريبة الدخل ومدفوعات توزيعات األرباح ضرائب الدخل " ١٢معيار المحاسبة الدولي رقم ) 
 

ي حالة أنه يهدف ف تقوم الشركة بإعتبار القرض المخصص لتطوير أي موجودات ضمن القروض يف اإلقتراض"( تكال٢٣معيار المحاسبة الدولي رقم ) 
 الى تمويل الموجودات المؤهلة الجاهزة لإلستخدام المحدد أو البيع".

 
 السياسات المحاسبية لإليرادات    7- 4

 

 يتم قياس اإليرادات على أساس المبلغ المحدد في العقد مع العميل ويستثني المبلغ الذي يتم جمعه نيابة عن أطراف ثالثة. 
 

 15رير المالية رقم تعترف المجموعة باإليرادات عندما تنقل السيطرة على منتج أو خدمة إلى عميل. ويتم تطبيق المبادئ في المعيار الدولي للتقا
 ستخدام الخطوات الخمس التالية:بإ
 

 العقد مع العميل في الحاالت التالية: عنالخطوة األولى: تحاسب المجموعة 
 لتزاماتها.إتفقت على العقد وأن تكون ملتزمة بأداء أطراف العقد قد إ ▪
 أو الخدمات التي سيتم تحويلها.  المنتجاتبإمكان المجموعة تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق ب ▪
 التي سيتم تحويلها.  أو الخدمات المنتجاتبإمكان المجموعة تحديد شروط السداد مقابل  ▪
 للعقد مضمون تجاري. ▪
 من المتوقع الحصول على العوض. ▪

 
حتساب كل جب عليها تحديد ما إذا كان سيتم إأو الخدمات المتعهد بها في العقد مع العميل وي المنتجاتالخطوة الثانية: تحدد المجموعة جميع 

 أداء منفصل. إلتزامأو خدمة ك منتج
 

 األخرى في العقد إذا كان كالهما: المطلوباتالخدمة متميزة ويتم فصلها عن  أو منتجعتبر الي
 

 أو الخدمة إلى جانب موارد أخرى متاحة فورًا. منتجنتفاع من الأو خدمة في حد ذاتها أو اإل منتج نتفاع منيستطيع العميل اإل ▪
 أو خدمات أخرى متعهد بها في العقد. منتجاتأو الخدمة ال تعتمد بدرجة عالية أو ال ترتبط بدرجة عالية مع  منتجأن ال ▪

 
أو الخدمات  منتجاتالعوض الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل الالخطوة الثالثة: تحدد المجموعة قيمة المعاملة وهو مبلغ 

 المتعهد بها إلى عميل.
 

لتزام أداء بمبلغ يصف مبلغ العوض/المقابل الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق سعر المعاملة على كل إ  الخطوة الرابعة: تخصص المجموعة
 خدمات المتعهد بها إلى العميل.أو ال منتجاتفيه مقابل تحويل ال
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 تتمة  -السياسات المحاسبية لإليرادات     7- 4
 

أو  المنتجاتأو الخدمات إلى العميل. تحصل عملية نقل  المنتجاتعتراف باإليرادات عندما تتم نقل السيطرة على الخطوة الخامسة: يتم اإل
أو الخدمات إذا  المنتجاتأو الخدمات المحولة له. يحصل العميل على السيطرة على  المنتجاتالخدمات عندما يتملك العميل السيطرة على تلك 

 أو الخدمة. منتجستحقاق الفائدة من القدرة على اإلستخدام المباشر و إكانت لديه ال
 
 

إستبعاد الضرائب أو الرسوم. و اة شروط الدفع المحددة تعاقدًيا يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة لمبلغ العوض أو المبالغ المستحقة، مع مراع
الوفاء بالعقد وتتحمل ستنتجت المجموعة على أنها األصيل في جميع الترتيبات المتعلقة بإيراداتها بمعنى أن المجموعة هي المسؤول الرئيسي عن  إ

 المخاطر عن المخزون ولها القدرة على تحديد األسعار.
 

 أحكام وتقديرات محاسبية هامة 
 واألحكام الهامة لألنشطة الرئيسية التي تحقق منها المجموعة إيراداتها: المحاسبية للتقديراتيلي هو وصف  فيما
 الطبية الخدمات)أ( 

اإليرادات من الخدمات الطبية بشكل رئيسي الرسوم المفروضة على خدمات المستشفيات للمرضى الداخليين والخارجيين. وتشمل تلك  تتضمن
 بيع مع مجمع أو منفصل بشكل إما الخدمات هذه بيع يتم. والمختبر واألشعة،  والمعدات،  الطبية،  المهنية الخدماتو الخدمات رسوم اإلقامة، 

 .للعميل الصيدالنية المنتجات
 

 إلتزامأداء واحد فقط وذلك بسبب أن  لتزامالخدمات الطبية وتبين أنه يوجد إ ، قيمت المجموعة عقود15وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 دمات دون األخرى.أي من الممكن أن ينتفع العميل من بعض الخ تمييزه؛ المجموعة بنقل تلك الخدمات في العقود ال يمكن 

 

من الخدمات سيتم  حزمة شكل علىالمجموعة أن اإليرادات من الخدمات المجمعة  ستنتجتإ، 15المالية رقم  للتقاريربموجب المعيار الدولي 
 المماثلة للسياسة المحاسبية السابقة.لتزام باألداء اس تقدمها نحو الوفاء الكامل باإلستخدام طريقة المدخالت لقيبإ زمني،  مدى على بها عترافاإل

 

 الصيدالنية  المنتجات)ب( بيع 
 البيع نقطة عند التسليم يحدث. العميل إلى المنتجات تسليم يتم عندما ذلك ويتم المنتجات،  تلك على السيطرة نقل يتم عندما اإليرادات إثبات يتم

 .العميل إلى والخسارة التقادم مخاطر نقل تم وقد ،للعميل
 
 تتحمل. المحددة األخرى  والمنتجات الصيدالنية المنتجات تقديم نحو لتزامباإل الوفاء عن أساسي بشكل مسؤولة المجموعة تكون  العقود، هذه في 

 سلطة المجموعة لدى ذلك،  إلى باإلضافة. العمالء إلى األخرى  والمنتجات الصيدالنية المنتجات نقل يتم أن قبل المخزون  مخاطر المجموعة
 بالدفع ملتزمة أنها حيت المعامالت هذه على ئتماناإل مخاطر تتحمل المجموعة أن كما. المحددة الصيدالنية المنتجات أسعار تحديد في تقديرية
 . السداد عن العميل تخلف لو حتى للمورد

 

 المبيعات  حجم على خصومات( ج)
شهًرا. يتم إثبات اإليرادات من هذه المبيعات على أساس السعر  12حجم المبيعات على مدار عتراف باإليراد غالًبا مع خصومات على يتم اإل

 المحدد في العقد، بعد حسم الخصومات المقدرة.
 

ن فيه عتراف باإليراد فقط إلى الحد الذي يكو ستخدام طريقة القيمة المتوقعة، ويتم اإلالخصومات بإ ستخدام الخبرة المتراكمة لتقدير حجم تلكيتم إ
 فيما العمالء من التحصيل المستحقة المبالغ حجم من المتوقعة للخصومات التعاقدي لتزامباإل عترافاإلمن المحتمل جًدا أال يحدث العكس. يتم 

 .بالتقرير المشمولة الفترة نهاية حتى تتم التي بالمبيعات يتعلق
 

 الطبية المطالبات عتراضاتإ)د(  
يرادات المحققة خالل السنة. ويتم اإل على خبرة الشركة السابقة ويتم إثباتها خصما من المطالبات الطبية من العمالء بناءً راضات يتم تقدير إعت

 تعديل تلك التقديرات الحقًا عند التسوية الفعلية مع العمالء.
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 لألدوات المالية   المحاسبيةالسياسات    8- 4
 

عندما تصبح طرًفا في األحكام التعاقدية لألداء. يجب   الموحدةالمالية أو المطلوبات المالية في قائمة المركز المالي    الموجوداتتعترف المجموعة ب
منه، تكاليف المعاملة  أو مطروحاً  العادلة زائداً  ابقيمته ةالماليالمطلوبات أو  ةالمالي موجوداتولي، أن تقيس العتراف األعند اإل على المجموعة

بالقيمة مالية    مطلوباتالالمالية أو    موجوداتال. بإستثناء  الموجودات المالية أو المطلوبات المالية  صدار  قتناء أو إإب  -بشكل مباشر    –التي تتعلق  
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
 المالية   الموجودات

 

. يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية لماليةا وللألص سلقياوا فللتصني دةيدلجا تلباطلمتا ٩ مقر  لماليةا رير للتقا ليدو لا رلمعياا دميق
 الموجودات بالتكلفة المستنفذة أو القيمة العادلة. يعتمد التصنيف على نموذج العمل إلدارة  المالية وقياسها الحقاً   الموجوداتتصنيف جميع   9رقم  

المالية في  الموجوداتعتراف األولي. يتم تصنيف تحديدها في وقت اإلالمالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية، والتي يتم  
 :9الفئات المحددة التالية بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 
 أو  ةأدوات دين بالتكلفة المستنفذ

 ( أوالموحدة خر )مع إعادة التبويب الى قائمة الربح أو الخسارةلة من خالل بنود الدخل الشامل اآللقيمة العادأدوات دين با
 ( أوالموحدة خر )مع عدم إعادة التبويب الى قائمة الربح أو الخسارةلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلأدوات ملكية بالقيمة العاد
 الربح أو الخسارة.بالقيمة العادلة من خالل 

 
 المالية المصنفة كتكلفة مستنفذة   الموجودات

 

ستثناء أدوات )بإ التالين الشرطين من كل إستيفاء تم إذا القيمة في اإلنخفاض خسائر يتم القياس الالحق ألدوات الدين بالتكلفة المستنفذة ناقصاً 
 (:األوليعتراف من خالل الربح أو الخسارة عند اإلالدين المصنفة بالقيمة العادلة 

 المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. الموجوداتحتفاظ بضمن نموذج أعمال هدفه هو اإلبالموجودات المالية يحتفظ  ▪
 والفائدة على المبلغ األصلي.الموجودات تنشأ تدفقات نقدية في تواريخ محددة لمدفوعات  المالية للموجوداتالشروط التعاقدية  ▪

 
 المالية هذين الشرطين، فإنه يتم قياسها بالقيمة العادلة. الموجوداتإذا لم يستوف أحد 

 
 لیإ تماو لمعلا وتوفير لألعماا بها دارت يقةطر  لفضأ هذا سيعک ثحي المحفظة وى مست علی لألعماا وذجلنم متقيي راءبإجتقوم المجموعة 

لجمع التدفقات  الموجوداتحتفاظ بنموذج األعمال الذي يهدف إلى اإل ضمن امحتفظ به المالية الموجودات تكان إذا ما تقييم إجراء عند. دارةإلا
 عتبار:تأخذ بعين اإل النقدية التعاقدية، فإن المجموعة

 المحفظة وتشغيل هذه السياسات في ممارسة؛سياسات اإلدارة المعلنة وأهداف  ▪
المالية المحتفظ بها ضمن نموذج العمل(، وعلى وجه الخصوص، الطريقة   الموجوداتالمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )و  ▪

 التي تدار بها تلك المخاطر؛
 كيف تقوم اإلدارة بتقييم أداء المحفظة؛ ▪
 على كسب إيرادات العموالت التعاقدية؛ستراتيجية اإلدارة تركز ما إذا كانت إ ▪
 المتوقعة؛ موجوداتدرجة تكرار أي مبيعات لل ▪
 و موجوداتالسبب وراء أي مبيعات لل ▪
قدي أو بيعها بعد فترة ستحقاقها التعاتدة من الوقت بالنسبة إلى تاريخ إالتي يتم بيعها يتم االحتفاظ بها لفترة مم  الموجوداتما إذا كانت  ▪

 ستحقاق.كتسابها أو لفترة طويلة قبل اإلوجيزة من إ
 

ة تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد مدفوعات ألصل الدين أو الفائدة، فستقوم المجموعة بالنظر في الشروط التعاقديحالة في 
يمكن أن تغير توقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية بحيث حتوي على مدة تعاقدية ت المالية الموجوداتلألداة. وسيشمل هذا تقييم ما إذا كان 

 ال تستوفي هذا الشرط.
 

 الخسارة أو الربحيتم إثبات الدخل على أساس الفائدة الفعالة ألدوات الدين التي تم قياسها الحقًا بالتكلفة المستنفذة ويتم إثبات الفائدة في قائمة 
 .الموحدة

 ختبار الهبوط في القيمة.بالتكلفة المستنفذة، تخضع إل حقاً ها الأدوات الدين التي يتم قياس
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 الموحدة  الخسارةخر مع إعادة التبويب إلى قائمة الربح أو العادلة من خالل الدخل الشامل اآلالمالية بالقيمة   الموجودات
 

 خر(:العادلة من خالل الدخل الشامل اآليتم القياس الالحق ألدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية في )القيمة 
 
 الموجوداتالمالية ضمن نموذج أعمال والذي يتحقق الهدف منه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع    الموجوداتحتفاظ بيتم اإل ▪

 المالية و
 

 والفائدة على المبلغ األصلي. الموجوداتتنشأ تدفقات نقدية في تواريخ محددة لمدفوعات  المالية للموجوداتالشروط التعاقدية  ▪
 

نخفاض خر(، يتم إثبات دخل العمولة وخسائر اإلالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلبالنسبة لألدوات المالية للديون التي تم قياسها في )القيمة 
 المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المستنفذة. الموجوداتحتسابها بنفس الطريقة كما في ويتم إ الموحدةفي قائمة الربح أو الخسارة في القيمة 

 
وتتراكم تحت إحتياطي إعادة تقييم اإلستثمار   الموحدة  خرالدخل الشامل اآلتدرج جميع التغيرات األخرى في القيمة الدفترية لهذه األدوات في قائمة   

كمة المعترف بها في الدخل الشامل األخر إلى قائمة الربح أو ستبعاد هذه األدوات، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراوعندما يتم إ
 .الموحدة الخسارة

 
 المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   الموجودات

 

ستثمار على بتعين ذلك اإل ال إذا قامت المجموعةادلة من خالل الربح أو الخسارة، إستثمار في الحقوق الملكية بالقيمة العيتم تصنيف أدوات اإل
 .يعتراف األولبنود الدخل الشامل األخر عند اإل أنه محتفظ به لغير المتاجرة كما في القيمة العادلة من خالل

 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  خراآليتم قياس أدوات الدين التي ال تفي بالتكلفة المستنفذة لمعايير القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

ل الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي معايير التكلفة المستنفذة، والتي تم تحديدها بالقيمة العادلة من خال
 .حدةالمو  الخسارة لتجنب عدم مطابقة الحسابات، بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

 
إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبير من  اإلعتراف األولييمكن تصنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند 

مختلفة. لم تقم عتراف بالمكاسب والخسائر على أساسات  أو المطلوبات أو اإل  الموجوداتقياس    عتراف الذي قد ينشأ منأو اإلعدم تناسق القياس  
كما في   9ار الدولي للتقارير المالية رقم  يالمجموعة بتحديد أي أداة دين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة منذ تاريخ التطبيق األولي للمع

 .2018يناير  1
 

خسارة عندما يتم تغيير نموذج األعمال بحيث لم يعد يتم إعادة تصنيف أدوات الدين من التكلفة المستنفذة الى القيمة العادلة من خالل الربح أو ال
 عتراف األولي.ارة عند اإلمستوفي معايير التكلفة المستنفذة. ال ي سمح بإعادة تصنيف أدوات الدين المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس

 
المالية بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مراجعة، مع إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة قياس في قائمة الربح أو  الموجوداتيتم قياس 

 .الموحدة الخسارة
 

 .الموحدة تدرج إيرادات العمولة على أدوات الدين بالقيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة
 

ستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة اإلدخل توزيعات األرباح على    يتم إثبات
 اإليرادات من العقود مع العمالء. 15المالية  للتقاريرار الدولي يستالم توزيعات األرباح وفًقا للمعفي إ عندما يتم تأسيس حق المجموعة الموحدة
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 خر العادلة من خالل الدخل الشامل اآلاإلستثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة 
 

ستثمارات في أدوات حقوق حيث يصنف القرار اإلدة( عتراف األولي، يمكن للشركة إجراء قرار ال رجعة فيها )على أساس كل أداة على حعند اإل
ل الدخل الشامل األخر إذا تم ستثمارات بالقيمة العادلة من خالمل األخر. ال يسمح بتصنيف هذه اإلالملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشا

 حتفاظ بها للمتاجرة.اإل
 

 اجرة في الحاالت التالية:للمت المالية وباتلالمط أو المالية بالموجوداتيتم اإلحتفاظ 
 

 كتسابها أو تكبدها بشكل أساسي لغرض بيعها أو إعادة شرائها على المدى القريب؛يتم إ ▪
، يعد هذا جزًءا من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معًا والتي يوجد دليل على وجود نمط حقيقي من جني األوليعتراف  عند اإل ▪

 القصير. أواألرباح على المدى 
 ستثناء مشتق عقد ضمان مالي أو معين وأداة تحوط فعالة.مشتق بإ ▪

 
 بعد بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر باإلضافة إلى تكاليف المعاملة.بشكل أولي ستثمارات في أدوات حقوق الملكية يتم قياس اإل

  اآلخر  الشامل  دخل ال في العادلة  القيمة في  التغيرات عن  الناتجة والخسائر باألرباح  عترافاإل مع العادلة  بالقيمة  قياسها تمي  ذلك،
  أو  بحالر قائمة  إلى الملكية حقوق أدوات  على والخسائر األرباح تصنيف إعادة أبدا   يتم ل . أخرى حتياطياتإ بند في  والمتراكمة
  الملكية  حقوق في  ستثماراتاإل قياس  األن يتم. الموحدة  الخسارة أو بحالر قائمة في نخفاضإ أي  إثبات يتم ول الموحدة الخسارة

  أو  الربح تصنيف  إعادة  يتم لن. العادلة بالقيمة 39 رقم  الدولي المحاسبة  لمعيار  وفقا   بالتكلفة سابقا    مسجلة  كانت  والتي  مدرجة الغير
 . ستثماراتاإل بيع عند الموحدة  الخسارة  أو  الربح ئمة قا إلى  المتراكمة الخسارة 

 
ستالم توزيعات األرباح وفًقا في إ  عندما يثبت حق المجموعة  الموحدةستثمارات في قائمة الربح أو الخسارة  ثبات توزيعات األرباح على هذه اإليتم إ

 ستثمار.سترداد جزء من تكلفة اإللم تمثل األرباح الموزعة بوضوح إ ، ما15للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 ستثمار في حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خاللكمي الصافي في القيمة العادلة لإلستثمار التغير الترايتضمن إحتياطي إعادة تقييم اإل
إعادة تقييم حتياطي إمن  في القيمة العادلةالتغير  من المبلغ المتراكم يتم تحويلهذه األدوات المالية،  إستبعادالدخل الشامل األخر. عندما يتم 

 إلى األرباح المحتجزة.اإلستثمار 
 

 المالية  الموجوداتاإلنخفاض في قيمة 
 

( ألدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة المستنفذة أو Expected Credit Lossئتمان المتوقعة ) بتحديد مخصص خسائر اإل تقوم المجموعة
 القروض وعقود الضمان المالي.  مطلوباتالمدينة التجارية، باإلضافة الى  بالقيمة العادلة للدخل الشامل األخر، مثل عقود التأجير المدينة، والذمم  

 
ن المتوقعة التغيرات في مخاطر اإلئتمان ئتمالكية. يعكس مبلغ خسائر اإلقوق المستثمارات في أدوات حلإل  نخفاض القيمةال يتم اإلعتراف بخسائر إ

 األولي باألداة المالية المعنية.اإلعتراف منذ 
 

عتبار الخسائر لمدينة التجارية، مع األخذ في اإلنخفاض في القيمة بالنسبة للذمم االطريقة أو المدخل المبسط إلحتساب اإل تطبق المجموعة
ستخدام معدل المالية بإ الموجوداتة المتوقعة على ئتمانية المقدرة. يتم تقدير الخسائر اإلالمتوقعة على مدى العمر في التدفقات النقدي اإلئتمانية
ة العامة وتقييم كل قتصادياإل ئتمانية للشركة، مع تعديلها وفقًا للعوامل الخاصة بالمدينين، والظروفعلى الخبرة التاريخية للخسائر اإل تدفق بناءً 

 ذا كان ذلك مناسًبا.ذلك القيمة الزمنية للنقود إ من الظروف الحالية والمستقبلية في تاريخ التقرير، بما في
 

ئتمانية المتوقعة قة أو النهج العام لحساب قيمة اإلنخفاض. يتم تسجيل الخسائر اإلبالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، تطبق المجموعة الطري
شهًرا   12المتوقعة لمدة    اإلئتمانيةعتراف األولي ويتم تسجيل الخسائر  ون هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ اإلعلى مدى الحياة عندما تك

لمالية قد زادت ئتمانية لألداة اتقييم ما إذا كانت المخاطر اإلعتراف األولي. يتم  األداة المالية بشكل كبير منذ اإلئتمان على  إذا لم تتزايد مخاطر اإل
 عتبار التغير في مخاطر التخلف عن السداد على مدى العمر المتبقي لألداة المالية.تراف األولي من خالل األخذ في اإلعبشكل كبير منذ اإل
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 المتوقعة اإلئتمانيةقياس وتقدير الخسائر 
 

ك فتراضية )بمعنى حجم الخسارة إذا كان هنان السداد، أو الخسارة المعطاة اإلحتمال التخلف عئتمان المتوقعة دالة على إائر اإليعد قياس خس
حتمالية التخلف عن السداد على المعلومات التاريخية التي تم تعديلها بواسطة المعلومات المستقبلية التي من تخلف عن السداد(. يعتمد تقييم إ

 الممكن توقعها كما هو موضح أعاله.
 

يتم الوصول إلى في تاريخ التقرير.  موجوداتن ذلك يتم تمثيله بالقيمة الدفترية اإلجمالية للإالمالية، ف الموجوداتبالنسبة للتخلف عن السداد في 
 التعريض عند التخلف عن البنود خارج الميزانية عن طريق تطبيق معامل تحويل الرصيد على الجزء غير المسحوب من التعرض.

 
مخاطر ى حدوث زيادات كبيرة في ئتمانية المتوقعة على مدى الحياة لمعرفة الحاالت التي قد ال يتوفر فيها دليل علعندما يتم قياس الخسائر اإل

 ئتمان على مستوى األداة الفردية، يتم تجميع األدوات المالية على أساس التالي:اإل
 

والمبالغ المستحقة من العمالء  طبيعة األدوات المالية )أي الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى، مستحقات التأجير التمويلي ▪
 ئتمان المتوقعة على أساس فردي(؛ة، يتم تقييم خسائر اإلف ذات عالقكمجموعات منفصلة. بالنسبة لقروض أطرا

 حاالت تخلف سابقة ▪
 طبيعة وحجم قطاع العمل للمدينين؛ و ▪
 ئتمانية خارجية إذا كان ذلك متاًحا.تصنيفات إ ▪

ة من ل مقابل لقيمتها الدفتريلكافة األدوات المالية مع تعدي  الموحدة  نخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارةبأرباح أو خسائر إ  تعترف المجموعة
لدخل الشامل األخر، والتي يتم ستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل اخالل حساب مخصص للخسارة ، بإستثناء إ

 يقلل من القيمة الدفترية ستثمار ، والل قائمة الدخل الشامل اآلخر في إحتياطي إعادة تقييم اإلعتراف بمخصص بالخسارة فيها من خالاإل
 .الموحدة في قائمة المركز المالي ةالماليللموجودات 

 

 المالية  الموجوداتإستبعاد 
 

 الموجودات؛ أو تقوم بتحويل الموجوداتفقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من  المالية الموجوداتتقوم المجموعة بإلغاء تحقق 
حتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومكافآت الملكية بنقل أو اإل أو جميع مخاطر ومزايا الملكية إلى كيان آخر. إذا لم تقم المجموعة المالية

مبالغ التي قد والمطلوبات المرتبطة بال الموجوداتالمحولة، تعترف المجموعة بحصتها المحتفظ بها في  الموجوداتواستمرت في السيطرة على 
 المالية  بالموجوداتاف  عتر ، تستمر المجموعة في اإلةالمحول  المالية  الموجوداتحتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومزايا ملكية  ا. إذا إتضطر لدفعه

 قتراض المضمون للعوائد المستلمة.وتقر أيًضا باإل
 

 المطلوبات المالية 
 

 ستخدام طريقة العائد الفعلي. ية المدرجة بالتكلفة المستنفذة بإتم تصنيف وقياس المطلوبات المال
ت عزى إلى  التي بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، مقدار التغيير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية

بتأثيرات التغييرات   عترافاألخر ، ما لم يكن اإل  دخل الشاملمن خالل ال  ايتم التعرف عليه بهذه المطلوباتالتغيرات في مخاطر اإلئتمان الخاصة  
. التغيرات الموحدة ئتمان بالمطلوبات في الدخل الشامل األخر سيخلق أو يوسع عدم تطابق محاسبي في قائمة الربح أو الخسارةفي مخاطر اإل
 .الموحدة قائمة الربح أو الخسارةفي  المالية المطلوباتدلة لم يتم إعادة تصنيف مخاطر اإلئتمان الناتجة عن في القيمة العا

خسارة والتي يشتمل إحتياطي ائتمان المطلوبات على التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال
. الموحدة  و عدم تطابق في المحاسبة في قائمة الربح أو الخسارةئتمان لهذه المطلوبات التي لن تؤدي إلى إنشاء أى التغيرات في مخاطر اإلت عزى ال

ستبعادها، يتم . عندما تكون هذه اإلستثمارات عند إالموحدة ح او الخسارةئتمان إلى قائمة الربالحقًا تحويل المبلغ المقدم في إحتياطي اإل ال يتم
 1)  9للمعايير الدولية للتقارير المالية رقم  وليالمحتجزة. منذ تاريخ التطبيق األ ئتمان المطلوبات إلى األرباحبلغ المتراكم في إحتياطي إتحويل الم

 (، لم تقم المجموعة بوضع مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.2018يناير 
 

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 
 

 .هذه المطلوباتنتهاء ط عندما يتم الوفاء أو إلغاء أو إالمالية فقعتراف بالمطلوبات اإل تقوم المجموعة بإلغاء
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 اإليرادات  تكلفة  9- 4
العاملين، المواد واللوازم، المرافق وغيرها من   تومكافآ رواتب  حصر،   دون  ذلك  في  بما  اإليرادات،   بتوليد  مباشرة  تتعلق  نفقات  اإليرادات  تكلفة  تمثل

 التكاليف المباشرة.
 

 العمومية و  اإلدارية المصاريف  10- 4
 المصاريف بين تقسيمها ويتم. اإليرادات تكلفة من جزء التحديد وجه على تشكل ال مباشرة غير تكاليفالعمومية  والمصاريف اإلدارية  تشمل

 وتكلفة اإليرادات، إن لزم األمر، على أساس ثابت. و العمومية اإلدارية
 

 األجنبية  العمالت  11- 4
ت المجموعة بتسجيل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية، مبدئيًا بسعر الصرف الحالي بالعملة الوظيفية للعمالت الخاصة بتلك التعامال تقوم

 .به عترافلإل أوالً  التعامل فيه يتأهل الذيفي التاريخ 
 المالي المركز قائمة تاريخ في السائد األجنبية للعملة الصرف بسعر األجنبية بالعمالت المقومة النقدية والمطلوبات الموجودات تحويل إعادة يتم

 .الموحدة
 تحديدها ميت التي النقدية البنود ستثناءبإالموحدة  الخسارة أو الربحبالفروقات الناشئة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية، في قائمة  عترافاإل يتم

بتلك البنود في قائمة الدخل الشامل الموحدة  عترافاإل يتم حيث األجنبية،  العمليات ىإحد في المجموعة ستثماراتإ لصافي التحوط من كجزء
الموحدة. كما يتم تسجيل الرسوم   الخسارة  أو  الربحوفي ذلك الوقت، يتم تصنيف المبلغ المتراكم في قائمة    ستثمار،اإل  صافي  في  التصرف  يتم  حتى

 .واإلعفاءات الضريبية المنسوبة إلى فروقات الصرف على تلك البنود النقدية، في قائمة الدخل الشامل الموحدة
 

 المنح الحكومية   4-12 
 عندما بالمنحة عترافاإل يتمكما بالمنح الحكومية عند توفر تأكيد معقول على تلقي المنحة والتقيد بجميع الشروط المرتبطة بها.  عترافاإل يتم

 عندما بالمنحة االعتراف ويتم. تعويضها المعتزم التكاليف صرف فيها يتم التي الفترات طوال منتظم أساس على كدخل المصاريف ببند تتعلق
 .الصلة ذات للموجودات المتوقع اإلنتاجي العمر مدى على متساوية بمبالغ كدخل الموجودات،  بإحدى تتعلق
العائدات فقط لغرض إنشاء مباني المستشفيات. يتم التعامل مع الفرق بين  ستخدامإ بشرط فوائد بدون  قروض المالية ارةمن وز  مجموعةال تلقت

 أو الربحالقيمة الدفترية األولية للقرض )قيمته العادلة( والعائدات المستلمة، كمنحة حكومية. يتم تأجيل دخل المنحة وإظهاره الحقًا في قائمة 
 .ةالصل ذات الموجودات ستهالكعن نفس فترة إ الموحدة الخسارة
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 والمعدات  الممتلكات 13- 4
 من أجزاء إستبدال كلفة الكلفة هذه تشمل. القيمة في إنخفاض وأي المتراكم اإلستهالك ناقصاً  الكلفة بسعر والمعدات الممتلكات إظهار يتم

 .اإلعتراف معايير تحققت إذا األجل طويلة اإلنشائية للمشاريع اإلقتراض وتكاليف والمعدات،  الممتلكات
 

 كلفة لشطب المحسوبة التالية بالمعدالتالتنفيذ  تحتعلى جميع الممتلكات والمعدات عدا األراضي واألعمال الرأسمالية  اإلستهالك حتسابإ يتم
 :المتوقع اإلنتاجي عمرها مدى على ثابت قسط أساس على الموجودات من كل

 
 سنة 33 المباني •
 سنة 20 إلى 10 من واألدوات المعدات •
 سنوات 10 إلى 4 من المكتبية والمعدات والتجهيزات األثاث •
 سنوات 4 المركبات •

 
على فترات زمنية، تعترف المجموعة بتلك األجزاء كموجودات فردية ذات أعمار  ستبدالهاإ والمعدات الممتلكات من كبيرة اءأجز  تتطلب عندما

 .ذلك على بناءً  ستهالكهاإ ويتمإنتاجية محددة 
 

 التنفيذ تحت الرأسمالية المشروعاتبسعر التكلفة وال يتم إستهالكها. وعند بدء التشغيل، يتم تحويل  التنفيذ تحت الرأسمالية المشروعاتإظهار  يتم
 . المجموعة لسياسات وفقاً  قيمتها ستهالكإ يتمإلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة، و 

 

 ال قد تريةالدف القيمة أن إلى الظروف في تغيرات أو أحداث تشير عندما القيمة نخفاضإ لتحديد معداتوال للممتلكات الدفترية القيم مراجعة تتم
 قيمة تخفيض يتم سترداد،لإل القابلة المقدرة القيمة عن يةالدفتر  القيمة تزيد وحيث المؤشرات تلك من أي  وجود حال وفي. ستردادلإل قابلة تكون 

 .ستردادلإل القابلة قيمتها إلى الموجودات
 

تتم رسملة المصاريف   .عترافإذا تحققت معايير اإل ستبدال، والمعدات كإ  لآلالت  الدفترية  بالقيمة  بكلفتها  عترافرئيسية، يتم اإل  صيانةإجراء    عند
 المصاريف بجميع عترافإلا ويتم. والمعدات بالممتلكات المتعلق للبند المستقبلية قتصاديةاإل المنافع زيادة على تعمل عندماالالحقة األخرى فقط 

 الموحدة كمصروف عند تكبدها. ةر الخسا أو ربحال قائمة في األخرى 
 

 يوأ.  ستبعادهاإأو   ستخدامهاأو عدم وجود أي منافع إقتصادية مستقبلية متوقعة من إ  ستبعادهاإببند الممتلكات والمعدات عند    عترافاإل  إلغاء  يتم
كفرق بين صافي عائدات التصرف والقيمة الدفترية للموجودات( يتم تضمينها  حتسابها)يتم إ بالموجودات عترافاإل إلغاء عن تنشأ خسارة أو ربح

 .بالموجودات عترافعند إلغاء اإل الموحدة تحت بند إيرادات تشغيلية أخرى  الخسارة أو الربحفي قائمة 
  

 بالحسبان  األخذ  مع  قتضاء،اإل  حسب  رجعي  بأثر  وتعديلها  نوياً س  والمعدات  واآلالت  للممتلكات  المتبقية  والقيم  المتوقعة  اإلنتاجية  األعمار  مراجعة  تتم
 على  للمحافظة  مستمر  أساس  على  المتكبدة  النفقات  ومستويات  العمل  خطط  للممتلكات، المتبقية والقيم  للموجودات  اإلنتاجية  األعمار مراجعة  عند

 .فيها للتصرف المتوقع والتوقيت مستمر، بشكل ستخدامهاإ أجل من والئق مناسب وضع في لكاتالممت
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 الشهرة  14- 4
لإلنخفاض  يتم قيد الشهرة الناتجة عن اإلستحواذ على العمليات بالتكلفة عند نشأتها في تاريخ اإلستحواذ على العمليات ناقصًا الخسائر المتراكمة

 أو) للنقد المنتجة  الوحدات من وحدة  لكل الشهرة تخصيص يتم الشهرة، قيمة في اإلنخفاض مراجعة وألغراض. القيمة، إن وجدتفي 
 .األعمال دمج من تستفيد أن يتوقع التي( للنقد المنتجة الوحدات مجموعة

 

نخفاض وي أو أكثر عند وجود مؤشر على اإلنخفاض في قيمتها بشكل سني تم تخصيص الشهرة لها لتحديد اإليتم مراجعة الوحدة المنتجة للنقد الت
نخفاض في القيمة أواًل ها الدفترية، يتم تخصيص خسارة اإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتدة. وإذا كانت القيمة القابلة لإلفي قيمة الوح

لى الموجودات األخرى في الوحدة بالنسبة والتناسب على أساس القيمة الدفترية لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة تم تخصيصها للوحدة ومن ثم ع
رة الموحدة. ال يتم عكس خسارة نخفاض في قيمة الشهرة مباشرة في قائمة الربح أو الخساالوحدة. تسجل أي خسارة إمن موجودات  موجودل لك
 .نخفاض في القيمة المسجلة للشهرة في الفترات الالحقةاإل

 

 .ستبعادستبعاد الوحدة المنتجة للنقد ذات الصلة، يدرج المبلغ العائد على الشهرة عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن اإلإعند  
 

 المالية  غير  الموجودات قيمة فاضإنخ  15- 4
وفي حال وجود   .الموجودات  إحدى  قيمة  نخفاضإ  إمكانية  على  مؤشرات  ثمة  هناك  انفي كل تاريخ مشمول بالتقرير بتقييم ما إذا ك  المجموعة  تقوم

وتمثل  . ستردادالقابلة لإل الموجوداتقيمة  المجموعةنخفاض القيمة السنوية إلحدى الموجودات، تقّدر إأي مؤشر، أو عند الحاجة إلجراء فحص 
 بالنسبة  .وقيمتها المستخدمة  ستبعادتكاليف اإل  اً أو لوحدة توليد النقد ناقص  الموجودات  لكتل  األعلى  العادلة  القيمة  ستردادالقابلة لإل  الموجوداتقيمة  

أو مجموعات  موجوداتمستقلة إلى حد كبير عن تلك المتأتية من  واردة، يتم تحديد أنها نقدية تدفقات ولدتال  كنتمالم  ة، فرديال للموجودات
 أخرى. موجودات

 

إلى   االقيمة ويتم تخفيضه  ةمنخفض  الموجودات  عتبرت  سترداد،لإل  القابلة  قيمتها  النقد  توليد  ةأو وحد  الموجودات  إلحدىتتجاوز القيمة الدفترية    حيث
 .ستردادالقابلة لإل اقيمته

 

 سيعك الضريبة قبل ما خصم معدل ستخدامبإ الحالية قيمتها إلى ةالمقدر  المستقبلية النقدية دفقاتالت تخفيض يتم المستخدمة، القيمة تقييم عند
 يؤخذ ، إلستبعادتكاليف ا اً عند تحديد القيمة العادلة ناقص . بالموجوداتتقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المتعلقة تحديدًا 

يتم تأكيد هذه الحسابات عن  . مناسب تقييم نموذج ستخدامإ يتم التعامالت،  تلك من أي  تحديدالسوقية الحديثة، فإن تعذر  التعامالت عتباراإل في
 طريق مضاعفات التقييم وأسعار األسهم المدرجة للشركات التابعة المتداولة لدى الجمهور أو غيرها من مؤشرات القيمة العادلة المتاحة.

 
 

الفئات المتعلقة بالنفقات التي تتوافق مع وظيفة   ضمن  الموحدة  الخسارة  أو  الربح  قائمةالقيمة للعمليات المستمرة في    نخفاضإ  ربخسائ  عترافاإل  يتم
كما يتم في  .الموحدةالدخل الشامل  قائمةفي  هإدراج تمالممتلكات التي خضعت سابقًا إلعادة تقييم  ستثناءبإ ،اقيمته نخفضتإ يتال الموجودات

 .سابق تقييم عادةإ  بأي المتعلقة القيمة إلى يصل ماب اآلخر الشامل الدخل بند في القيمة نخفاضهذه الحالة، اإلعتراف بإ
 

 على مؤشر أي  تناقص أو فاءختمشمول بالتقرير لتحديد إمكانية إ تاريخ كل في تقييم إجراء يتم التجارية، الشهرة ستثناءبإ للموجودات بالنسبة
أو وحدة توليد النقد القابلة  الموجوداتفي حال وجود هذا المؤشر، بتقدير قيمة  المجموعةالقيمة المعترف بها سابقًا، وتقوم  نخفاضإ خسائر

القابلة  الموجوداتقيمة  يددلتح المستخدمة فتراضاتاإل على تغيير طرأ إذا إال سابقاً القيمة المعترف بها  نخفاضلإلسترداد، وال يتم عكس خسارة إ
 ستردادالقابلة لإل  اقيمته  للموجوداتتتجاوز القيمة الدفترية    ال  بحيثالعكس محدودًا    يكون و   خيرة،األالقيمة    نخفاضلإلسترداد منذ اإلعتراف بخسارة إ

قيمة بالنسبة  نخفاضإ خسارة بأي  اإلعتراف يتم لم لو ، اإلستهالك صافي بعد خصم تحديدها الممكن من كان التي تريةتتجاوز القيمة الدف وال
بقيمة خضعت  الموجوداتيتم إدراج  مالم الموحدة الخسارة أو الربح قائمةبهذا العكس في  عترافاإل ويتم ،ةخالل السنوات السابق لموجوداتل

 إلعادة تقييم، حيث يتم، في هذه الحالة، التعامل مع العكس كزيادة في إعادة التقييم.
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 تكاليف التمويل  16- 4
كبيرة من الوقت، أكثر من سنة، حتى قتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة )وهي موجودات بحاجة لفترة المنسوبة مباشرة إل تكاليف التمويل
ستخدام المعدة جاهزة لإلضافتها إلى تكلفة هذه الموجودات حتى تصبح هذه الموجودات يتم إ ستخدام المعدة له( جودات جاهزة لإلتصبح هذه المو 

 .له. كما لم يتم رسملة أي تكلفة تمويل خالل فترة التوقف
الفائدة. يتم ير لتمويل الموجودات المؤهلة والتحوط بها في تغطية تدفقات نقدية فعالة لمخاطر أسعار بالقدر الذي يستخدم فيه معدل التمويل المتغ

عند تأثير الموجودات المؤهلة  الموحدة ثبات الجزء الفعلي من المشتقات في قائمة الدخل الشامل اآلخر ويتم تحويله إلى قائمة الربح أو الخسارةإ
قدر الذي يستخدم فيه معدل التمويل الثابت لتمويل الموجودات المؤهلة والتحوط بها في تغطية تدفقات نقدية فعالة على األرباح أو الخسائر، وبال

 .التي تمت رسملتها معدل الفائدة الذي تمت تغطيته تكاليف التمويللمخاطر أسعار الفائدة، تعكس 
تكاليف حددة التي تعتمد تكاليفها على الموجودات المؤهلة يتم خصمها من ستثمارات المؤقتة للقروض المإيرادات اإلستثمارات المكتسبة من اإل

 .المؤهلة للرسملة التمويل
 .التمويل األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند فترة تكبدها تكاليفثبات جميع يتم إ

 
 

 المخزون  17- 4
 موقعه إلى المنتجات من منتج كل نقل في المتكبدة التكاليف تحديد ويتم . أقل أيهما للتحقق القابلة القيمة صافي أو كلفةتبال المخزون  إدراج يتم

تكاليف إضافية يتوقع تكبدها   أيسعر البيع المقدر ناقصًا   إلى  قللتحق  القابلة  القيمة صافي  ستنديو   المرجح،  المتوسط  أساس  على  الحالي  ووضعه
 .إلستبعاده

 

 الموردين  من المقدمة وماتصالخ
 المبرمة  التعاقدية  للترتيبات  وفقاً   الصيدالنية  المنتجات  موردي   من  عدد  من  لألعمال  العادي   السياق  في  خصوماتالصيدالنية    المنتجاتقطاع    يتلقى

المبلغ   حتسابإ  ويتم  معهم،   إجراؤها  يتم  التي اتعقب المفاوض  الموردين من  الموافقة  ستالمإ بمجرد  الخصومات  إحتساب يتم.  محددين  موردين  مع
 خصوماتال  على  تفاقاإل  عند  . الخصم  على  المورد  موافقة  بمجرد  الصيدالنية  المنتجاتشراء    كلفةتمن    قتطاعكإ  صوماتالخ  من  القبض  مستحقال

محددة دفعة واحدة، عندها   شراء  عملية  من  بدالً   محددة  زمنية  لفترة  معينةتطبيق خصم معين على شراء بضائع    على  تفاقاإل مثالً   يتم  كأن  مقدمًا، 
 إحراز  وإمكانية  المشتريات حجم  على  بناءً عرض الخصومات    عند. البضائع  شراء  يتم أن  بمجرد  الشراء  رسع  في  كتخفيض  بالخصم عترافيتم اإل

مراجعة التقييم على أساس مستمر.   موتت  البضائع  شراء  عند  الشراء  سعر  في  كتخفيضبالخصم   عترافيتم اإل  موثوق،   بشكل المبلغ  وتقدير  الخصم
التي تتعلق بها، نظرًا ألنها تخفيض على  الدائنة الذمم حساباتمقابل  خصمها يتم ثم بالصافيالخصومات  منالمبالغ مستحقة القبض  تحتسب

 المبلغ المستحق للموردين بخصوص المنتجات الصيدالنية المشتراة.
 

 في حكمه  وما النقد 18- 4
 إستحقاقها  تاريخالصندوق والودائع قصيرة األجل التي يبلغ    وفي  البنوك  في  النقد  ، المالي الموحدة  المركز  قائمةالوارد في    النقد وما في حكمه  يتضمن

 .القيمة في بتغيرات تتعلق ضئيلة لمخاطر وتخضع قلثالثة أشهر أو أ
 اإلستثمارات من وغيرها البنوك وفي الصندوق يتضمن النقد في  ، في حكمه وما والنقد النقدية التدفقاتفإن  الموحدة،المالية  القوائم إعداد لغرض

 أشهر أو أقل من تاريخ الشراء. 3األجل، إن وجدت، بتاريخ استحقاق أصلي يبلغ  قصيرةالسائلة 
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 تتمة  - الهامة.     السياسات المحاسبية 4
 

 المخصصات  19- 4
 

 موارد  تدفق  ذلكمالي )قانوني أو ضمني( نتيجة حدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب    لتزامإ  للمجموعةبالمخصصات عندما يكون    عترافاإل  يتم
 المخصص،  كامل  أو  بعض  ستردادإ  المجموعةتتوقع    عندما  . لتزاماإل  بلغلم موثوق   تقدير إجراء  ويمكن لتزاماإل  لتسوية  إقتصادية منافع  على  تنطوي 

لكن فقط عندما يكون السداد شبه مؤكد، وت عرض المصاريف  ةمنفصل كموجوداتبالسداد  عترافاإل يتم المثال،  سبيل على تأمين دعق بموجب
 .سداد أي  من صافية الموحدة الخسارة أو الربح قائمةالمتعلقة بالمخصص في 

 
 نهاية خدمة الموظفين  مكافآة 20- 4

محددة للموظفين وفقًا لقانون العمل السعودي على النحو المحدد في الشروط المنصوص عليها في قوانين المملكة  مكافآةخطة  المجموعة تطبق
 المتوقعة. ئتماناإل وحدةطريقة  ستخدامالمحددة بإ كافآةبموجب خطة الم كافآةالم تقديم كلفةتيتم تحديد  .العربية السعودية

 المحتجزة لألرباح المقابل ئتمانمع اإل الموحدة الماليالمركز  قائمةبعمليات إعادة قياس المكاسب والخسائر االكتوارية مباشرة في  عترافاإل يتم
األرباح أو الخسائر في الفترات  إلى القياسفيها، وال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة  حدثت التي الفترة في اآلخر الشامل الدخل خالل من

 الالحقة.
 

التالية على   راتيغبالت  المجموعةتعترف   .المحددة  اياالمز  مطلوباتصافي دخل العموالت الخاصة بتطبيق معدل الخصم على صافي  حتسابإ  يتم
 :الموحدة الخسارة أو الربح قائمةالمحددة في  المزايا مطلوباتصافي 

 

 اإلدارية  المصاريف  بند)تحت    الروتينية  غير  التسوية  عمليات  على  والخسائر  والمكاسب  الحالية،   الخدمة  تكاليف  الخدمة،  تكاليفتتضمن   •
 (يراداتو العمومية و تكلفة اإل

 .(المالية النفقاتالخاصة )تحت بند  تموالالع دخل أو مصاريف صافي •
 

 الزكاة  21- 4
 تسجيل  ويتم  ، الموحدة  الخسارة  أو  الربح  قائمةيتم تقدير مخصص الزكاة وإدراجه في    . والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  قوانينلالشركة للزكاة وفقًا    تخضع

 .المخصص تعديل الوقت ذلك في ويتم النهائي التقدير إقرار عند التقديرات في فروقات أي 

 .التقدير ستكمالفي السنة التي تم فيها إ ةالمستحق ةاإلضافي زكاةال حتسبتتقدير الزكاة،  ستكمالإ عند
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 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  األحكام .5
 والمصاريف باإليرادات والمتعلقة بالتقرير المشمولة المبالغ على تؤثر فتراضاتوإ وتقديرات أحكام إجراء اإلدارة من الموحدةالمالية  قوائمإعداد ال يتطلب

 إلىيؤدي    قدوالتقديرات    فتراضاتاإل  هذه  من  التيقن  وعدم  الشكأن    حيث  . الطارئة المطلوبات  عن  واإلفصاح  المرفقة واإلفصاحات  والمطلوبات  والموجودات
 .رةالمتأث المطلوبات أو للموجودات ةالدفتري القيمة علىفترات مستقبلية  في جوهري  تعديل إجراءنتائج تتطلب 

مناسبة  تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر، وهي مبنية علي الخبرة السابقة وعوامل أخري تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر يتم
 القائمة  فتراضاتواإل  الظروف  أن  إال  ،الموحدةالمالية    قوائمال  إعداد  عند  متاحةال  ضوابطالو   معاييرالعلى    هاوتقديرات  هافتراضاتإ  المجموعةبنت    قدو للظروف.  

 في  يراتالتغ  هذه عكسويتم    ، المجموعةالناشئة خارج سيطرة   فالظرو  بسبب  أو  السوق   على  تطرأ  التي  يراتالتغ  بسبب تتغير قد  المستقبلية  تالتطورا  حول
 .وقوعها عند فتراضاتاإل

 
 
 

 لمحددة ا  مكافآةال خطط
 وضع اإلكتواري  ييمالتق يتضمن. كتواريةبإستخدام عمليات تقييم إ الصلة،  ذي  لتزاموالقيمة الحالية لإل المحددة لما بعد التوظيف كافآةالم كلفةت يدتحد يتم

وبسبب  .ياتالوف معدالتو المستقبلية،  اتبو الر  زيادات الخصم، معدل تحديد تتضمن والتي مستقبالً  الفعلية التطورات عن فتختل قد ةمتنوع فتراضاتإ
 هذه على  تطرأ التي  يراتلتغا  تجاه  الحساسية  من  كبيرة  درجة  على  ةالمحدد  كافآةالم  لتزامإ  يكون األساسية وطبيعتها طويلة األجل،   فتراضاتتعقيد التقييم واإل

 .بالتقرير مشمولفي كل تاريخ  فتراضاتاإل جميع مراجعة تموت فتراضات، اإل
 سعر معدالت عتباراإل بعين تأخذ أنعند تحديد معدل الخصم المالئم،  اإلدارةيدعو  مماوالضابط األكثر عرضة للتغيير،  المعيارمعدل الخصم  يشكل
عن  صادر لتحديد وفقاً  ،علىبتصنيف ال يقل عن "أأ" أو أ  توظيفبعد ال كافآةم لتزامإل المستخدمة عمالتالمع  تتوافق عمالتب التجارية سنداتلل الفائدة

 مراجعة  إجراء  يتم  .ةالمحدد  كافآةالم  لتزامإ  من  المتوقعة  المدة  مع  لتتطابق  دالعائ  منحنى  طول  على  الحاجة  حسب  ستقرائهاوإ  ،تصنيف معترف بها دولياً   ةوكال
من تحليل   فائضة، ال  اإلئتمانية  هوامشال  ذاتويتم شطب السندات    ، السند  حامل  المستثمر لها  يتعرض التي  المخاطر  درجة  لتحديدالحقة للسندات األساسية 

 .السند حامل المستثمر لها يتعرض التي المخاطر من عالية درجة علىالسندات الذي يستند إليه معدل الخصم، على أساس أنها ال تمثل سندات 
بينما  .الديمغرافية للتغيرات ستجابةإ زمنية فتراتل إال تتغير ال قوائمال تلك أن حيثمحددة،  دول فيللعامة  متاحةال وفياتال قوائممعدل الوفيات إلى  يستند

 .المعنية لدولا فيالمستقبلية إلى معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة  اتبو تستند زيادات الر 
 

 المالية  غير الموجودات قيمة إنخفاض
 تكاليف  ناقصاً   العادلة  قيمتها  من  األعلى  ستردادلإل القابلة  قيمتها النقد  توليد  ةوحد  أو  الموجودات  إلحدى الدفترية  القيمة  تتجاوز  عندما  القيمة  نخفاضإ ينشأ

 أساس على تجرى  ملزمة بيع تعامالت من المتاحة البيانات إلى اإلستبعاد تكاليف ناقصاً  العادلة القيمة حساب ويستند. المستخدمة وقيمتها اإلستبعاد
 نموذج  إلى  المستخدمة  القيمة  حساب  يستند.  الموجودات  إلستبعاد  المتزايدة  التكاليف  ناقصاً   للمالحظة  قابلة  سوق   أسعار  أو  مشابهة  لموجودات  الحر  التنافس
بها بعد أو  المجموعةالتدفقات النقدية من موازنة الخمس سنوات السابقة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم  شتقاقيتم إ . المخصوم النقدي  التدفق

 الخصم لمعدل حساسية أكثر سترداديعتبر المبلغ القابل لإل . فحصها يتم التي النقد توليد لوحدة الموجودات أداء ستعزز التي الهامة المستقبلية ستثماراتاإل
 .ستقراءومعدل النمو المستخدم ألغراض اإل المتوقعة الواردة النقدية التدفقات إلى إضافة المخصوم النقدي  التدفق لنموذج لمستخدما
 

 

 المتوقعة اإلئتمانية الخسائر مخصص
حتمال عدم تحصيلها، إالمالية غير مبالغ فيها نتيجة   الموجوداتالمتوقعة بالرجوع إلى مجموعة من العوامل للتأكد أن    ئتمانيةاإليتم تحديد مخصص الخسائر  

 .قتصاديةاإل بما في ذلك جودتها وأعمارها والتقييم االئتماني والضمانات. كما يؤخذ في الحسبان البيانات والمؤشرات
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 تتمة  -الهامة المحاسبية واالفتراضات والتقديرات األحكام .5
 المتوقعة  المطالبات إعتراضات

عتراضات تعمل المجموعة على قياس مدى . لتوقع هذه اإلعتراضات المتوقعة على خبرتها السابقة مع كل عميل على حدهتستند المجموعة عند تقدير اإل
ليه من مفاوضات إعتراضات للمطالبات وما توصلت  ية على أقرب إ فتراضات مبنإالمقدمة وتلجأ الي  الصيدالنية    والمنتجاتقبول العمالء بالخدمات الطبية  

 ة.عتماد على البيانات المتوفرة في السوق وفي الشركات المشابهاشرة مع العمالء وكذلك باإلمب
 

 الحركة وبطيء راكد مخزون  مخصص
 نإ ، ستردادالقابلة لإلسترداد أيهما أقل. تتم التعديالت لتخفيض تكلفة المخزون إلى صافي القيمة في القيمة القابلة لإليثبت المخزون بسعر التكلفة أو صا

 .األمر لزم
على ذلك تقوم   ءً وبناتتضمن العوامل المؤثرة على هذه التعديالت التغيرات في الطلب على المخزون، والتغيرات التكنولوجية وتدهور النوعية وأمور الجودة،  

ختالف اإل  مراجعة أية تعديالت قد تنتج عن  دورياً   يتم.  الحركة  وبطيء  راكد  مخزون   مخصص  حتسابإلعتبار  خذها في اإلالمجموعة بدراسة هذه العوامل وأ
 في تلك العوامل.

 ية القطاع معلوماتال .6
 

 .الصيدالنية المنتجات قطاع و الطبية الخدماتمن قطاع  ةرئيسي صفةب المجموعةعمليات  تتألف
 مصنفة حسب قطاعات األعمال التالية: 2018و 2019 ديسمبر 31 في كما مختارة مالية معلومات يلي فيما

 قطاع الخدمات الطبية: الرسوم المفروضة على خدمات المستشفيات للمرضى الداخليين و الخارجيين.  -
 الصيدالنية. المنتجات قطاع -

 
 المجموع الصيدالنية المنتجات الطبية الخدمات  

 2018 2019 2018 2019 2018 2019  ديسمبر 31
 .س ر .س ر .س ر .س ر .س ر .س ر   

 893.596.735 974.058.999 313.466.373 349.176.913 580.130.362 624.882.086  اإليرادات 

789.196.105 108.749.815 145.163.863 173.871.379  اإلجمالي  الربح  282.621.194 652.360.502  

.581100.305  اإلستهالك   85.951.080 2.104.953 2.482.085 534102.410.  88.433.165 

670.143.33  الربح صافي  21.347.752 001.856.59  68.466.621 671.999.92  89.814.373 

 
 المجموع الصيدالنية المنتجات الطبية الخدمات  

 2018 2019 2018 2019 2018 2019  ديسمبر 31
 .س ر .س ر .س ر .س ر .س ر   .س ر  

 2.484.191.782 2.537.719.648 231.478.137 269.751.426 2.252.713.645 2.267.968.222  الموجودات إجمالي

036.214.944  المطلوبات  إجمالي   978.237.753 27.374.777 27.355.976 813.588.971  1.005.593.729 
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   اإليرادات .7
 

    2019  2018 
 .س.ر  .س.ر    

       

 580.130.362  624.882.086    الطبية الخدمات إيرادات
 313.466.373  349.176.913    الصيدالنية المنتجات إيرادات

    974.058.999  893.596.735 

 اإليرادات تحقق توقيت
    2019  2018 
 .س.ر  .س.ر    

 518.496.420  589.791.621    الزمن من نقطة عند المنقولة الخدمات و المنتجات
 375.100.315  384.267.378    زمني مدى على المنقولة الخدمات و المنتجات

    974.058.999  893.596.735 
 

 :العقود أرصدة
 تعاقدية موجودات    
    2019  2018 
 .س.ر  .س.ر    

 -  7.260.696    يناير  1كما في  الرصيد
 340.087  -    2018يناير  1في  تعاقديةموجودات جارية إلى من ذمم مدينة ت محول

 82.400.327  102.700.915    خالل السنة مكونة تعاقدية موجودات
 (75.479.718)   (95.294.766)     جاريةذمم مدينة تإلى  تعاقدية موجوداتمن  محول

 7.260.696  14.666.845    ديسمبر  31في  الرصيد
 

 
 تعاقدية مطلوبات    
    2019  2018 
 .س.ر  .س.ر    

 -  3.707.730    يناير  1كما في  الرصيد
 12.223.438  35.160.180    مكونة خالل السنة تعاقدية مطلوبات

 (8.515.708)   (17.590.887)     تعاقدية مطلوباتمن  مستخدمال
 3.707.730  21.277.023    ديسمبر  31في  الرصيد
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 ات اإليراد كلفةت .8
 

 2018  2019  إيضاح  
 .س.ر  .س.ر    

 265.387.138  317.453.770    صيدالنيةو  طبية مستهلكاتتكاليف و 
 267.089.266  259.329.142    الموظفين فعمنا و رواتب

 70.738.497  81.758.510  (14)   ستهالكاإل
 19.593.423  19.685.692    مرافق خدمات
 5.993.917  8.437.574    وإصالح صيانة

 9.957.828  1.432.658    اإليجارات
 4.476.014  3.340.459    أخرى 

    691.437.805  083.236.364  
 

 
 

 عمومية و  إدارية مصاريف .9
 2018  2019  إيضاح  
 .س.ر  .س.ر    

       

 68.525.380  71.995.382    الموظفين فعمنا و رواتب
 17.694.668  024. 20.652  (14)   ستهالكاإل

 13.222.419  16.397.809    وإصالح صيانة
 521.945  9.157.145  (18)   المتوقعة اإلئتمانية الخسائر مخصص
 -  4.856.516  (19)   مشكوك في تحصيلها أخرى  مدينة أرصدة مخصص

 3.194.313  3.504.487    إعتماد و رخص و رسوم
 1.359.929  1.315.915    الوقود

 370.476  932.076    المهنية الخدمات
 2.560.857  485.708    اإليجارات
 463.500  174.878    التبرعات

 5.416.880  8.031.151     أخرى 
    137.503.091  113.330.367 

 
 
 
 
 
 



 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموحدة المالية قوائم ال حولإيضاحات 
 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

38 
 

 مصاريف بيع و تسويق   .10
    2019  2018 
 .س.ر  .س.ر    
       

 3.433.633  5.324.090    الموظفين فعمنا و رواتب
 2.229.557  3.651.915    تحصيل مصاريف

 2.717.974  4.588.750    األعمال تطوير و تدريب
 1.378.311  1.966.162    أخرى 

    15.530.917  9.759.475 
 

 أخرى  تشغيلية إيرادات .11
 

 

 2018  2019  إيضاح  
 .س.ر  .س.ر    

       

 6.591.330  7.613.596  (27)   المطفأة الحكومية المنح
 1.879.267  6.601.550    البشرية الموارد دعم صندوق 

 714.205  1.298.096    اإليجارات من الدخل
 1.683.703  1.439.170    أخرى  إيرادات

      16.952.412  10.868.505 
 

 تكاليف تمويل  .12
 

 2018  2019  إيضاح  
 .س.ر  .س.ر    

       

 20.115.560  22.078.571    بنكية قروض من تمويل تكاليف
 10.947.328  11.472.501    حكومية قروض من تمويل تكاليف

 2.353.335  2.529.203    المحددة المكافأت بمطلوباتالعموالت الخاصة  تكلفة
 -  999.050  (4-4)   اإليجار عقودمطلوبات   لفةتك على تمويل تكاليف

      37.079.325  33.416.223 
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 لسهم ا يةبحر  .13
 

 المصدرة العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط على العادية األسهم لحملة المنسوب للسنة الربح تقسيم طريق عن األساسي للسهم الربح حتسابإ يتم
أي أوراق مالية قابلة للتحويل أو  لكتال تم المجموعةالربح للسهم المخفض نفس الربح للسهم المنتظم أو األساسي حيث أن  ويعتبر خالل السنة.

 .بها التعاملأدوات مخفضة ليتم 
 

 والسهم المستخدمة في حسابات الربح للسهم األساسي والمخفض: الربحالجدول التالي بيانات  يعكس      
    2019  2018 
 .س.ر  .س.ر    
       

 89.814.373  92.999.671    السنة ربح صافي
 120.000.000  120.000.000    العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط

 0.75  0.77    للسهم والمخفض األساسي الربح
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 والمعدات  الممتلكات .14
 

  
 األراضي

  
 المباني

  
 واألدوات المعدات

  والتجهيزات األثاث 
 المكتبية والمعدات

  
 المركبات

 
 التنفيذ تحت مشاريع

  
 المجموع

              : التكلفة 
 2.204.002.028  785.672.800  5.234.383  91.278.221  352.837.931  706.582.226  262.396.467 2018  يناير 1 في

 620.556  -  149.316  471.240  -  -  - ستحواذ(عند اإل) التكلفة للشركات التابعة مجمع
 78.012.650  61.211.495  1.199.440  6.175.909  9.425.806  -  - اإلضافات 
 -  (841.890.110)  936.000  32.973.044  203.904.089  604.076.977  - التنفيذ تحت مشاريع من تحويالت 

 2.282.635.234  4.994.185  7.519.139  130.898.414  566.167.826  1.310.659.203  262.396.467 2018 ديسمبر 31 في
 45.067.764  2.452.275  532.343  1.976.483  5.480.309  9.090.980  25.535.374 اإلضافات 

 2.327.702.998  7.446.460  8.051.482  132.874.897  571.648.135  1.319.750.183  287.931.841 2019 ديسمبر 31 في
              

              المتراكم:  اإلستهالك
 406.256.288  -  4.565.741  56.084.604  155.912.117  189.693.826  - 2018  يناير 1 في

 616.647  -  149.315  467.332  -  -  - ستحواذ(عند اإل)  التابعة للشركات المتراكم اإلستهالك
 88.433.165  -  770.995  11.084.620  39.718.295  36.859.255  - للسنة  المحمل 

 495.306.100  -  5.486.051  67.636.556  195.630.412  226.553.081  - 2018 ديسمبر 31 في
 93.675.326  -  866.157  11.681.654  41.718.166  39.409.349  - للسنة  المحمل 

 588.981.426  -  6.352.208  79.318.210  237.348.578  265.962.430  - 2019 ديسمبر 31 في
              

              :الدفترية  القيمة  صافي 
 1.738.721.572  7.446.460  1.699.274  53.556.687  334.299.557  1.053.787.753  287.931.841 2019 ديسمبر 31 في
 1.787.329.134  4.994.185  2.033.088  63.261.858  370.537.414  1.084.106.122  262.396.467 2018 ديسمبر  31 في
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 تتمة  -  والمعدات الممتلكات   .14
 

 والمباني األراضي
 

لقروض   ، مرهونة ضماناً مليون ريال سعودي   1097.4مليون ريال سعودي و مباني بقيمة     152.5األراضي والمباني أعاله، أراضي بقيمة    ي بنديتضمن  
 .ةالنزه فرع الحماديمستشفى  إنشاءالي  اضافةً  لها السويدي و مجمع سكني تابع  فرع الحمادي طويلة األجل من وزارة المالية لتمويل إنشاء مستشفى 

 .(1-28) إيضاح  
 

 التنفيذ تحت مشاريع
 

بما فيها  المستشفى شروعلم الدفترية القيمة بلغت. 2018في فبراير  المشروع هذاإنجاز  تمو ، 2012 عامفي  النزهةمبنى مستشفى  اءبإنش الشركة بدأت
المشروع  تحويل تمهذا و قد  . ( 2018 ديسمبر 31 فيمليون ريال سعودي  868)  2019ديسمبر 31مليون ريال سعودي كما في  832 أرض المشروع
 .2018إفتتاح المستشفى في فبراير  عند والمعدات الممتلكاتفئات  إلى التنفيذ تحتمن مشروعات 

 

 البنوك من المقدمةوزارة المالية، والقروض  من المقدموالقرض  ،األولي العام الطرح من الناتجةالعائدات  من المشروع لهذاتمويل األعمال اإلنشائية  تم
  (. يوجد ال: 2018 ديسمبر 31)  ، 2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  قتراضو لم يتم رسملة أي تكاليف اإل  . المحلية التجارية

 

 (.يوجد ال: 2018 ديسمبر 31) 2019ديسمبر  31كما في  المجموعةللقيمة الدفترية لممتلكات ومعدات  نخفاضإ أي  ي سجلرأي اإلدارة، لم  بحسب
 

 النحو  على  ، و العمومية  والمصاريف اإلدارية  اتاإليراد  كلفةتبين  إستخدام الموجوادت    علقة بالممتلكات و المعدات و حقالمت    اإلستهالكمصاريف    صنفت
 :التالي

 2018  2019  إيضاح  
 .س.ر  .س.ر    
       

 88.433.165  93.675.326    مصاريف إستهالك الممتلكات و المعدات
 -  8.735.208  15  إستخدام الموجودات مصاريف إستهالك حق

 88.433.165  102.410.534    ديسمبر 31
 

 2018  2019  إيضاح  
 .س.ر  .س.ر    
       

 70.738.497  81.758.510  8  اإليرادات تكلفة
 17.694.668  20.652.024  9  العموميةو  اإلدارية المصاريف

 88.433.165  102.410.534    ديسمبر 31
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 إستخدام الموجودات   حق .15
 :المحمل ستهالكإلى اإل باإلضافة الموجودات ستخدامإ حقوق  التالي الجدول ويوضح المستأجرة المباني في الموجودات ستخدامإ حق تمثلت

 
  2019  2018 

 ر.س.  ر.س. يضاحإ التكلفة
 -  -  يناير  1في في  الرصيد

513.189.32 4-4 ضافات خالل السنةاإل   - 
513.189.32  ديسمبر  31في  الرصيد   - 

     اإلستهالك المتراكم
 -  -  يناير  1في  الرصيد

208.735.8 4-4 المحمل للسنة   - 
208.735.8  ديسمبر  31في  الرصيد   - 

305.454.23  الدفترية القيمة يصاف   - 
 
 

 : يلي كما السنة نهاية في كما التأجير مطلوباتبلغت 

  2019  2018 
 ر.س.  ر.س.  

975.723.8   مطلوبات التأجيرل من و االجزء المتد   - 
588.149.13  ل من مطلوبات التأجيرو االجزء غير المتد   - 

563.873.21   إجمالي مطلوبات التأجير   - 
 

 2019ديسمبر  31نتهية في مخالل السنة ال اإليجار عقود مطلوباتريال سعودي على  999.050بقيمة  تكاليف التمويلف المجموعة بمصرو  عترفتإ 
 (.12)إيضاح  -: اليوجد( 2018ديسمبر  31) 
 

 .وال شيء على التوالي سعوديريال  2.998.854مبلغ األجل ومنخفضة القيمة  قصيرة اإليجار بعقود المتعلقة المصاريف بلغت
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 الشهرة  .16
 
 للشهرة الدفترية القيمة (أ

  2019  2018 
 ر.س.  ر.س. إيضاح تكلفة

 -  31.450.120  يناير  1في في  الرصيد
 31.450.120  - ج -33 أعمال ندماجإ خالل من ستحواذاإل

 31.450.120  31.450.120  ديسمبر  31في  الرصيد
     الهبوط خسائر مجمع

 -  -  يناير  1في  الرصيد
 -  -  الهبوط خسائر
 -  -  ديسمبر  31في  الرصيد
 31.450.120  31.450.120  الدفترية القيمة صافي

 

 القيمة  هبوط ختبارإ (ب
 

 النقدية التدفقات ستخدامإب مقدرةً  ستبعادالقيمة العادلة ناقصا تكاليف اإل لىإالمحدودة  لطبية المساندةلشركة الخدمات ا ستردادلإل القابلة القيمة تستند
 .المخصومة

  .ةالمستخدم التقييم آلية في المدخالت ىإل ستناداً إ الثالث المستوى  ضمن العادلة يمةالق قياس تصنيف تم
تجاهات راضات الرئيسية تقييم اإلدارة لإلفتتمثل القيم المعينة لإل . مبينة أدناه ردادتسلإل القابلة القيمةفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير اإلإن 

  . وتستند إلى بيانات تاريخية من مصادر خارجية وداخلية الرعاية الصحية نشاطالمستقبلية في 
 

 2019  2018 
    

 ٪ 16  ٪13.1 الخصم معدل
 ٪3  ٪3 النهائية القيمة نمو معدل
 (٪14)   (٪25.7)  )متوسط الخمس سنوات التالية( EBITDAنمو  معدل

  بنسبة المالية الرافعة ستخدامإ فتراضإ مع ، المرجح المال رأس تكلفة متوسط إلى ستناًداإ تقديره تم معدل عن عبارة الخصم معدل
 %.7 غيبل سنوي  فائدة بمعدل ٪ 30
 
 المرسى التوريدات عقد  نتيجة 2021 و 2020 لسنتي محدد نمو معدلو  سنوات خمس لمدة محددة تقديرات على النقدية التدفقات توقعات شتملتإ

 .المحدودة الصيدالنية الخدمات شركة على
 
 .سنة 30 خالل السعودية العربية المملكة في المحلي للناتج التاريخي النمو معدل على بناءً  النمو معدل تحديد تم

 
مليون ريال سعودي، وبالتالي ال  137.1المحدودة قيمتها الدفترية بمقدار  الطبية المساندةالمقدرة لشركة الخدمات  ستردادلإل القابلة القيمة تتجاوز

 .يوجد أي هبوط في القيمة الدفترية للشهرة
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 المخزون  .17
 

  2019  2018  
  .س.ر  .س.ر  

  29.195.120  21.043.476  والتجميلية الصيدالنية المستحضرات
  19.969.033  24.813.494  الطبية يةاإلستهالكوالمواد  األدوات
  1.913.554  2.512.216  الطبية غير واللوازم األدوات

  222.090  649.257  للبيع المخصصة غير يةاإلستهالكالغيار والمواد  قطع
  49.018.443  51.299.797  

 

 التجارية  المدينة الذمم .18
  2019  2018  
  .س.ر  .س.ر  

      

 499.178.622  590.149.160  مفوترة – تجارية مدينة ذمم
(21.531.756)   (30.551.742)   المتوقعة اإلئتمانية الخسائر مخصص   

  559.597.418  477.646.866  
 
 

   
 

 المجموع 

متأخرة    ليست 
  والالسداد 

 القيمة  مخفضة

  
30-60 

 يوما  

  
 

 يوما   61-90

  
 

 يوما   91-360

  
  360من  أكثر

 يوما  
 .س.ر  .س.ر  .س.ر  .س.ر  .س.ر  .س.ر  
             

  ديسمبر 31 في كما
2019 

 
590.149.160  121.250.190  42.003.681  45.444.873  238.569.766  142.880.650 

             
 ديسمبر 31 في كما

2018 
 

499.178.622  80.791.823  54.817.388  52.320.551  216.416.667  94.832.193 
             
 علىليس من عادتها الحصول  المجموعةأن  وحيث .بالكامل ستردادلإل ابلةق قيمتها تنخفض لم التي المدينة الذمم تكون  أنعلى خبرة سابقة  بناءً  يتوقع

 .مضمونة غيريجعلها  ذلك فإن ، المدينة للذمم ضمان
 

 التي  الطويلة اإلجراءات  بسببمن جهات مرتبطة بالحكومة بطيئة السداد بطبيعتها    قيمتها، تنخفض أن دون   لكن  السداد  متأخرة  المدينة  ذممال معظم  تكون ت
 .ستردادمخاطر عدم اإل يقللالدفعات من هؤالء العمالء  لقيت ستمرارإ لكن على الدفع. ةالفواتير والموافق عتمادإ  عمليات تستغرقها

كان مستحقًا من جهات حكومية وجهات تأمين مختلفة   المجموعةب  الخاصة  التجارية المدينة  الذمم  رصيد  من%  96.2  حوالي  ، 2019  ديسمبر  31  في  كما
 %(.96.1: 2018ديسمبر  31) 

 الصحية،   الرعاية  قطاع  مع  تماشىت  شروط  هييومًا بحسب نوع العميل، و   90-30تسديد الذمم المدينة خالل    المجموعةب  الخاصة  ئتمانيةاإل  الشروط  تتطلب
 .القيمة مخفضة والمتأخرة السداد  ليست ذممللذمم المدينة التجارية  جوهريةال قيمةال عتبارإ  يمكنالمعروضة على العمالء،  ئتمانيةاإل الفترة قصر بسببو 
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 تتمة  -الذمم المدينة التجارية  .   18
 :التالي النحو على ، الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  مخصصحركة  لخصتت

  2019  2018 
 .س.ر  .س.ر  

     

 34.839.047  21.531.756  يناير 1
(15.450.305)   -  2018 يناير 1 في 15 رقم الدولي المالي التقرير معيار تطبيق أثر  
 1.534.069  -  2018 يناير 1 في 9 رقم الدولي المالي التقرير معيار تطبيق أثر

 521.945  9.157.145  المكون خالل السنة
 87.000  -  التابعة الشركة شراء تاريخ في المحول المخصص

 -  (137.159)   السنة خالل معدومة ديون 
 21.531.756  30.551.742  ديسمبر 31

 

 

    أرصدة مدينة أخرى  و  مقدما   مدفوعة مصاريف  .19
  2019  2018  
  .س.ر  .س.ر  
      

  66.932.270  38.660.671  لموردين مقدمة دفعات
  3.011.487  3.750.378  موظفين عهد و سلف

  7.078.152  2.189.718  مقدماً  مدفوعة وتأشيرات طبي وتأمين إيجارات
  7.225.431  1.936.497  البنكية الضمانات هامش

  118.795  118.795  مستردة نقدية تأمينات
  88.363  107.324  أخرى 

  84.454.498  46.763.383  المجموع
  -  (2.509.137)   مشكوك في تحصيلها أخرى  مدينة أرصدة مخصص: يطرح

  44.254.246  84.454.498  
 
 :التالي النحو على ، تحصيلها في المشكوك خرى األ مدينةال األرصدةحركة مخصص  تتلخص

 
 

  2019  2018 
 .س.ر  .س.ر  

     

 -  -  يناير 1
 -  4.856.516  السنة خالل المكون 

 -  (2.347.379)   السنة خالل معدومة ديون 
 -  2.509.137  ديسمبر 31
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 عالقةال ذات  األطرافوأرصدة  تعامالت .20
في المعايير الدولية إلعداد  الواردعالقة  اتذ فاطر أ تعريف ضمن آخرينمع شركات وأفراد  ، لألعمال ي العاد سياقالاألعمال، في  المجموعة تزاول

قائمة على التنافس  المتفق عليها بين الطرفين، المعامالت أسعار بقيم قياسهاو  ألعماللإجراء هذه التعامالت في السياق العادي  ويتمالتقارير المالية، 
 أو تقديم يتم لم كما ،نقداً  تسويتها يتمو   يهاعل فوائد إحتساب يتم ال و ضمان دون  السنة بنهاية المعلقة األرصدة تكون  .تفاضلية أسعار وجود وعدم الحر،

: 2018 ديسمبر 31)  2019ديسمبر  31المنتهية في  للسنة المجموعةتسجل  ولم ، عالقة وأي ضمانات مقابل أي ذمم مدينة أو دائنة من طرف ذ تسلم
 فحص طريق عن مالية سنة كل التقييم هذا إجراء ويتم ،عالقة ذاتلقيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من أطراف  نخفاضإ أي ، (يوجد ال

 .الطرف هذا فيه يعمل الذي والسوق  الصلة ذي  للطرف المالي الوضع
 

 هو حسبما( للشركة الرئيسيين المساهمين: أي) عالقةخالل السياق العادي لألعمال، في تعامالت جوهرية متعددة مع أطراف ذات  ، المجموعة نخرطتإ
 :أدناه موضح

    2019  2018 
 .س.ر  .س.ر    

 شركة من التنفيذ تحت الرأسمالية األعمال مقابل المنجزة األعمال
 المساهمين أحد يملكها إنشاءات

   -  52.384.624 

 9.970.283  10.839.442    موظفي اإلدارة الرئيسيين اتتعويضو  رواتب
 571.903  367.915    المساهمين أحد يملكها شركة من مشتريات
 630.000  630.000    المساهمين أقارب إلى مدفوعة إيجار مصاريف

 544.798  673.925    المساهمين إلى المقدمة الرعاية الصحية خدمات
 8.239.000  8.239.000    المساهمين إلى المدفوعة اإليجار مصاريف

 
 على النحو التالي: ،عالقةالتعامالت مع أطراف ذات  نم السنة بنهاية الجوهرية األرصدة تتلخص

  2019  2018  
  .س.ر  .س.ر  
      

  887.533  885.452  *رئيسيين مساهمين
  -  31.680  الرئيسيين اإلدارة موظفي

  887.533  917.132  عالقة ذات أطراف من المطلوب
دينة تتمثل المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة في خدمات الرعاية الصحية المقدمة لهذه األطراف ذات العالقة، مما يؤدي إلى ظهور أرصدة م* 

 سياق األعمال اإلعتيادية التي ال تعتبر تمويل من قبل الشركة للمساهمين.لألطراف ذات العالقة في 
 

  2019  2018  
  .س.ر  .س.ر  
      

  -  18.900  رئيسيين مساهمين
  -  18.900  عالقة ذو طرف إلى المطلوب
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 في حكمه  وما النقد .21
 

  2019  2018 
 .س.ر  .س.ر  
     

 553.273  574.805  و ما في حكمه النقد
 43.309.865  75.064.762  البنوك لدى النقد

  75.639.567  43.863.138 
 

 المال  رأس .22
 

 31)   ةسعودي  رياالت  10  تبلغ  سميةإ  بقيمة  بالكامل  مدفوع  عادي   سهم  120.000.000من    مكون ريال سعودي    1.200.000.000  الشركة  رأسمال  يبلغ
 (.سعودي ريال 1.200.000.000: 2018 ديسمبر

 
 

 نظامي ال حتياطياإل .23
 

 نظاميال حتياطياإل إلىالسنوي  الربح% من صافي 10تحويل نسبة  يتوجب ، للشركة ساسيالسعودية والنظام األ العربية المملكة في الشركات لنظام وفقاً 
تحويل   تمإلى المساهمين في الوقت الراهن.    عمتاحًا للتوزي  لنظاميا  حتياطياإل  هذا  يكون   وال  المال،   رأس  من%  30  نسبة  إلى  حتياطييصل هذا اإل  إلى أن
 حتياطياإلريال سعودي(، إلى   8.981.437: 2018ديسمبر  31)  2019ديسمبر  31ريال سعودي خالل السنة المنتهية في  9.299.967  مبلغ 

 الشركات السعودية. نظاممن  98وفقًا للمادة  قانونيال
 

 التجارية  الدائنة الذمم .24
 

  2019  2018 
 .س.ر  .س.ر  
     

 37.350.234  49.247.941  طبية ومستلزمات أدوية موردي 
 4.141.018  2.239.566  طبية غير ومستلزمات إدارية لوازم موردي 
 4.970.766  4.027.852  أخرى 

  55.515.359  46.462.018 
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 أخرى  دائنة أرصدة و مستحقة مصاريف .25
 

  2019  2018 
 .س.ر  .س.ر  

     
 47.264.602  30.076.640  الغير من محتجزة ـتأمينات

 14.996.569  37.299.723  الدفع مستحقة مصاريف
 2.378.589  2.586.063  أخرى 

  69.962.426  64.639.760 
 
 
 

 خدمة الموظفين  نهاية كافآةم  .26
 الموحدةالدخل الشامل    قائمةوالمبالغ المعترف بها في    الموحدة  الخسارة  أو  الربح  قائمةالخدمة المعترف بها في    نهاية  كافآةم  مكونات  التالية  الجداول  تلخص

 :الموحدة المالي مركزال قائمةو 
 
 : الموحدة المالي المركز قائمةالمعترف به في  المبلغ( أ) 

  2019  2018 
 .س.ر  .س.ر  

     

 56.204.516  59.871.135  المكافأة المحددة مطلوباتل الحالية القيمة
 
 

 (: الموحدة الخسارة أو الربح قائمة)المعترف بها في  مكافأةال مصاريف( ب) 
    2019  2018 
 .س.ر  .س.ر    

       

 13.758.817  11.529.708    الحالية الخدمات تكلفة
 2.353.335  2.529.203    الخاصة العموالت تكلفة

 16.112.152  14.058.911    المكافأة مصاريف
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تتمة -الموظفين خدمة نهاية مكافآة       . 62  

 ة المحدد  لمكافأةا  مطلوباتالقيمة الحالية ل على حركةال)ج( 
  2019  2018  
  .س.ر  .س.ر  

      
  50.100.456  56.204.516  المكافأة المحددة في بداية السنة مطلوباتل الحالية القيمة

  811.952  -  التابعة للشركة الشراء تاريخ في المحولة المحددة المنافع مطلوبات قيمة
      الموحدة: الخسارة أو الربحالمعترف بها في قائمة  الرسوم

  13.758.817  11.529.708  الحالية الخدمات تكلفة
  2.353.335  2.529.203  الخاصة العموالت تكلفة

 الدخل  قائمة  في  بها  معترف  محددة  مكافأة  خطة  على  بناءً  كتواريةاإل)الربح(    الخسارة 
 الموحدة الشامل

 5.466.889   (3.225.038)  

  (7.595.006)   (15.859.181)   السنة خالل مدفوعة مكافآت
  56.204.516  59.871.135  المكافأة المحددة في نهاية السنة مطلوباتل الحالية القيمة

 
 الرئيسية  االكتوارية  اإلفتراضات( د)  

  2019  2018  
  .س.ر  .س.ر  

  %4.5  %3.1  الخصم معدل
  %3  %3  الرواتب زيادة معدل

  سنة 60  سنة 60  التقاعد سن
 

 المتوقعة   المستقبلية النقدية المدفوعات( )ه
 :المقبلة الخمس للسنوات الخدمة نهاية خطة من المتوقعة المستقبليةالجدول أدناه المدفوعات النقدية  يبين

 النقدية مدفوعاتال  السنة
 المتوقعة

 .س.ر  
2020  10 .949.215 
2021  10 .537.042 
2022  10 .434.211 
2023  7 .930.365 
2024  6.643.969 
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تتمة  -الموظفين خدمة نهاية مكافآة     . 62  

 تحليل حساسية االفتراضات االكتوارية ()و
 في تاريخ البيانات المالية: كما فتراضاتاإل باقي تثبيت معالجدول التالي أثر التغير في أحد االفتراضات اإلكتوارية  يبين 

 
  2018 ديسمبر 31 في كما  2019 ديسمبر 31 في كما  
  التغير نسبة  .س.ر  التغير نسبة  .س.ر  

 على)بناًء    -المكافأة المحددة  مطلوباتل  الحالية  القيمة
 (األساسية فتراضاتاإل

 59.871.135    56.204.516    

           الخصم معدل
 +1%  55.703.146   (7.0٪)  50.552.145   (10.1٪)  
- 1%  64.754.698  8.2٪  63.008.157  12.1٪  

          الرواتب زيادة معدل
 +1%  65.018.887  8.6٪  63.319.625  12.7٪  
- 1%  55.391.380   (7.5٪)  50.203.558   (10.7٪)  

           الخدمة نهاية مكافأة خطة من اإلنسحاب معدل
  (٪0.1)   56.120.233  (٪0.7)   59.467.979  % من أساس اإلحتساب 110 

  ٪0.1  56.279.668  ٪0.7  60.308.374  اإلحتساب أساس من%  90
          الوفيات  معدل

  ٪0.0  56.214.969  ٪0.0  59.860.772  % من أساس اإلحتساب110 
  ٪0.0  56.194.706  ٪0.0  59.881.529  اإلحتساب أساس من%  90

 
 لحساسية تقديراً  تعطي أنها الا الخدمة،  نهاية خطة من المتوقعةالمستقبلية  النقدية المدفوعات بالحسبان تأخذ ال أعاله التحليالت أن من الرغم على

 .المستخدمة اإلكتوارية فتراضاتاإل
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 الحكومية  المنح .27
    2019  2018 
 .س.ر  .س.ر    

 159.734.894  159.585.400    يناير 1 في
 6.441.836  -    السنة خالل مستلمة

(6.591.330)   (7.613.597)     مطفأة حكومية منح  
 159.585.400  151.971.803    ديسمبر 31 في

 

      
  2019  2018  
  .س.ر  .س.ر  

  7.613.597  7.613.597  متداولة
  151.971.803  144.358.206  متداولة غير

  151.971.803  159.585.400  
 

على قرض بدون فائدة من وزارة المالية لتمويل إنشاء مستشفى جديد في منطقة السويدي وشراء معدات  2013في سبتمبر  الشركة حصلت -
تابع لمشروع مستشفى لتمويل بناء مجمع سكني    2015طبية وغير طبية أساسية وضرورية. كما حصلت المجموعة  على قرض اخر في يناير  

 . 2015ات الطارئة المرتبطة بهذه المنح.  وقد تم بدء تشغيل مستشفى السويدي في أغسطس ستيفاء الشروط والنفقالسويدي. تم إ
من وزارة المالية لتمويل إنشاء مستشفى جديد في منطقة النزهة وشراء معدات طبية  فائدة دون بعلى قرض  2015الشركة في يوليو  حصلت -

 .2018  فبراير  في  النزهة  مستشفى  تشغيل  بدء  تم  قدو    . المنح  بهذه  المرتبطة  الطارئة  والنفقات  الشروط  ستيفاءإ  تم.  وضرورية  أساسيةوغير طبية  
 

 األجل  طويلة القروض .28
 

  2019  2018 
 .س.ر  .س.ر  

     :المتداول الجزء
 8.832.250  18.714.240  المالية وزارة من المقدمة القروض
 88.345.500  125.925.825  التجارية البنوك من المقدمة القروض
 97.177.750  144.640.065  المتداول الجزء إجمالي

     
     :المتداول غير الجزء

 211.792.762  204.551.022  المالية وزارة من المقدمة القروض
 350.824.777  225.000.000  التجارية البنوك من المقدمة القروض
 562.617.539  429.551.022  المتداول غير الجزء إجمالي

     
 659.795.289  574.191.087  اإلجمالي
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تتمة  -األجل طويلة القروض          .82  

 من وزارة المالية  المقدمة القروض  28-1
 

على قرض من وزارة المالية لتمويل إنشاء مستشفى جديد في منطقة السويدي وشراء معدات طبية وغير  2013سبتمبر  11حصلت المجموعة في )أ( 
ة القرض قرضًا دون فوائد. بلغت قيمطبية أساسية وضرورية، وهو مؤهل ألن يكون منحة حكومية نظرًا ألن وزارة المالية تعتبر جهة حكومية تقدم للشركة 

. هذا القرض بالريال السعودي دون أي عموالت تمويل ومرهون 2017ديسمبر  31عتبارًا من بالكامل إ  المجموعةستخدمته مليون ريال سعودي إ 149.1
 ،غ خمس سنوات من تاريخ توقيع العقدبلبموجب رهن عقاري ألرض المشروع و ما أقيم عليها و يسدد على عشرين قسط سنوي متساوي بعد فترة سماح ت

 .2018 عام من إبتداء   القرض هذا أقساط بتسديد الشركة بدأت حيث
 

تفاقية تمويل أخرى مع وزارة المالية  مؤهلة ألن تكون منحة حكومية وذلك لتمويل بناء مجمع سكني تابع إ 2015يناير  26وقعت المجموعة في )ب( 
. هذا القرض 2017ديسمبر  31عتبارًا من بالكامل إ  المجموعةستخدمته مليون ريال سعودي إ 27.5 بلغت قيمة القرضلمشروع مستشفى السويدي حيث 

فترة بالريال السعودي دون أي عموالت تمويل ومرهون بموجب رهن عقاري ألرض المشروع و ما أقيم عليها و يسدد على عشرين قسط سنوي متساوي بعد  
 . 2019بتسديد أقساط هذا القرض إبتداء  من عام  المجموعةحيث بدأت  ، اريخ توقيع العقدسماح تبلغ خمس سنوات من ت

 
تفاقية تمويل ثالثة مع وزارة المالية المالية  مؤهلة ألن تكون منحة حكومية وذلك لتمويل جزء من تكاليف بناء إ  2015يوليو    20وقعت المجموعة في  )ج(  

. 2018ديسمبر  31عتبارًا من بالكامل إ  المجموعةستخدمته مليون ريال سعودي إ 197.6ة القرض النزهة حيث بلغت قيموتأثيث المستشفى في منطقة 
هذا القرض بالريال السعودي دون أي عموالت تمويل ومرهون بموجب رهن عقاري ألرض المشروع و ما أقيم عليها و يسدد على عشرين قسط سنوي 

 . 2020 عام من الثاني الربع في األول القسط يستحق حيث ، س سنوات من تاريخ توقيع العقدمتساوي بعد فترة سماح تبلغ خم
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تتمة  -األجل  طويلة القروض         .82  

 التجارية  البنوك من المقدمة القروض  28-2
 . من شركات التأمين و وزارة الصحة تو بالتنازل عن المتحصال و هذه التسهيالت مضمونة عن طريق سندات ألمر مع بنوك تجارية محلية السعودي  بالريالإتفاقيات تسهيالت و قروض  عدة المجموعة لدى

 :2019 ديسمير 31 في كمايلي تفصيل هذه التسهيالت  فيماو  أعباء مالية بمعدالت األسعار السائدة في السوق.  التيهالتس هذه علىيترتب  حيث

 اإلجمالي
 غير الجزء

المتداول الجزء المتداول السداد شروط  المستخدم المبلغ  التسهيالت مبلغ   
 الحصول سنة
التسهيالت على التسهيالت طبيعة الغرض   

.س.ر .س.ر  .س.ر  .س.ر   .س.ر      
مليون  .438 مليون  .438 -   ثالث لمدة سنوي  نصف 

 31 في تنتهي سنوات
2020 ديسمبر  

مليون  150 مليون  150   أجهزة و معدات تمويل 2016 
 طبية

 األجل طويلة تسهيالت إتفاقية
 )لمرة واحدة(

مليون  312.5 مليون  225  مليون  87.5   سنوات أربع لمدة سنوي  ربع 
2023 يونيو 30 في تنتهي  

مليون  337.5 مليون  337.5  تمويل القروض  إعادة 2016 
طويلة األجل و تعزيز 

 رأس المال العامل 

)أ(تسهيالت طويلة األجل  إتفاقية  

مستغل غير - - - مليون  60 -  الشركة عمليات تمويل 2016   طويلة مشتركة تسهيالت إتفاقية 
 األجل

مستغل غير - - - مليون  2 -  الشركة عمليات تمويل 2018  المكشوف على سحب   
مستغل غير - - - مليون  35 -  الشركة عمليات تمويل 2018  مستندية إعتمادات تمويل   
مستغل غير - - - مليون  50 -  الشركة عمليات تمويل 2018  تورق دوارة قصيرة  تمويالت 

 األجل 
مستغل غير - - - مليون  115 -  عمليات الشركة  تمويل 2019 

 التابعة 
)ب( متجددة مرابحة تسهيالت  

مليون  .9350 مليون   225  مليون  9125.  مليون  487.5   مليون  749.5   المجموع   
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تتمة  -األجل طويلة القروض           .28  

 تتمة  -التجارية البنوك من المقدمة القروض  28-2
 بحيث األقساط قيمة بتخفيض ذلك و المحلية التجارية البنوك أحد مع األجل طويلة تسهيالت إتفاقية شروط بتعديل 2019 ديسمبر في المجموعة قامت)أ( 

 .2023 مارس 31 في تنتهي سعودي ربال مليون  25 من بدالً  2023 يونيو 30 في تنتهي سنوي  ربع قسط لكل سعودي  ربال مليون  22.5 تصبح
 

مليون ريال سعودي من  115بمبلغ مرابحة متجددة  تسهيالتعلى  2019الشركة التابعة )شركة الخدمات الصيدالنية المحدودة(  خالل عام  حصلت)ب( 
 أحد البنوك التجارية السعودية وذلك لتمويل العمليات التشغيلية للشركة بضمان الشركة األم )شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار(.

 
 التمويل مصاريف وبلغت ، ( يوجد ال: 2018 ديسمبر 31)  2019 ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل المجموعة رسملتها إقتراض تكاليف يوجد ال -

 مليون   33.4:  2018  ديسمبر  31) سعودي   ربال  مليون   37.1مبلغ    2019ديسمبر    31قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في    على  المحملة
 (.سعودي  ريال

 
 وقد ،معين مستوى  عند مالية نسب على والمحافظة المالية وغير المالية التعهدات ببعض الوفاء المجموعة قروض تسهيالت إتفاقيات عقود تتطلب -

 .بها المجموعة إلتزمت
 

 

 : 2018و  2019ديسمبر  31كما في  جلاأل طويلة القروض إستحقاقات ملخص يلي فيما -
  2019  2018 
 .س.ر  .س.ر  

2019  -  88.345.500 
2020  125.925.825  138.324.777 
2021  90.000.000  100.000.000 
2022  90.000.000  100.000.000 
2023  45.000.000  12.500.000 

  350.925.825  439.170.277 
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 المستحقة  الزكاة         .29
 حركة المخصص الزكاة  29-1

 :ديسمبر 31فيما يلي حركة مخصص الزكاة للشركة للسنتين المنتهيتين في 
    2019 

 .س.ر
 2018 

 .س.ر
 12.103.152  14.911.281    يناير 1 في كما الرصيد
 14.908.719  16.460.602    السنة خالل المكون 
 (12.100.590)   (14.752.101)     السنة خالل المدفوع
 14.911.281  16.619.782    ديسمبر 31 في كما الرصيد

 

 مكونات وعاء الزكاة  29-2
 

التي تخضع لبعض التعديالت بموجب أنظمة الزكاة وضريبة الدخل المعتمدة والمتبعة  بالمجموعةالمكونات الجوهرية لوعاء الزكاة الخاص 
 النحو التالي:على  2019موحد لعام زكوي  لوعاءالمجموعة  حيث تمت الموافقه على اخضاع في المملكة العربية السعودية، 

 

    2019 
 ر.س. 

 

      حساب وعاء الزكاة:  (أ
      حصة الشريك السعودي في : 

  1.478.598.053    حسب الهيئة العامة للزكاة والدخل   المساهمينحقوق 
  826.397.134    مخصصات أول المدة وتسويات أخرى 
  (1.762.175.877)    القيمة الدفترية لموجودات طويلة األجل 

  (31.450.120)    حسميات اخرى 
  137.532.845    الربح المعدل للسنة  
  648.902.035    للمجموعة وعاء الزكاة المقدر 

  16.619.782    المحتسبةالزكاة 
 

 من وعاء الزكاة بعد خصم الربح المعدل. ٪2.57768من صافي الربح المعدل و  ٪2.5بواقع  2019تستحق الزكاة لعام 
 2019    :صافي الدخل المعدل للسنة (ب

 ر.س.
 

      
  109.460.273    صافي دخل السنة

  28.072.572    مخصصات مكونة خالل السنة
  137.532.845    صافي الدخل المعدل

 الربوط الزكوية 29-3
وحصلت  ،2018ديسمبر  31العامة للزكاة والدخل عن جميع السنوات حتى  الهيئةالمالية لدى  قوائمهاعلى  بناءً  الزكويةاإلقرارات  المجموعة أودعت

 .2012ديسمبر  31السنة المنتهية في  حتىمن الهيئة العامة للزكاة والدخل عن جميع السنوات  النهائي الربطعلى  ستثمارواإل للتنمية الحمادي  شركة
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 التعهدات وااللتزامات المحتملة.      30
 المجموعة  قامت   سعودي  ريال  مليون   53.5  بلغت   إجمالية  بقيمة  ضمان  خطابات  إلصدار  إضافية  تسهيالت(  2-28)  اإليضاح  في   إليها  المشار   التسهيالت   إتفاقيات  تتضمن

 في مصدرة المذكورة الضمان خطابات بأن علماً ( 2018 ديسمبر 31 في كما تقريباً  ريال مليون  39.4)  2019 ديسمبر 31 في كما تقريباً  ريال مليون  35.3 بإستخدام
 .للمجموعة اإلعتيادية  األنشطة سياق

 

وتكون هذه  .مسبقاً  محددة إيجار دفعات مقابل مبانيها ضمن محددة مساحة التجارية العالمات لبعض بموجبها توفر تعاقدية ترتيبات بصفتها مؤجر المجموعة أبرمت
 . الفترة خالل كدخل بها عترافيتم اإل إيجارات يتضمن تشغيلي إيجار عقد هيئة على تفاقياتاإل

 

 :التالي  النحو على  لإللغاء، قابلة غير تشغيلية إيجار عقود بموجب القبض مستحقة اآلجلة اإليجارات من الدخل
  2019 

 .س.ر
 2018 

 .س. ر
 367.500  1.240.340  واحدة سنة خالل

 105.000  3.047.767  سنوات  خمسسنة واحدة لكن ليس أكثر من  بعد
 

 المالية  والمطلوبات الموجودات .  31
 المالية  األدوات مخاطر بإدارة الخاصة والسياسات الغايات

من أطراف   ةالمستحق المبالغأخرى،  و أرصدة مدينة، النقد وما يعادله، حسابات الذمم المدينة للمجموعةالمالي  المركز قائمةفي  ةمالمقد الرئيسية المالية األدوات تتضمن
  لمطلوبات ا  وراء  من  ساسيةاأل  ايةالغ  تكون و أخرى،    دائنة  أرصدةالمطلوبات المستحقة    ،عالقةإلى أطراف ذات    ةالمستحق  المبالغحسابات الذمم الدائنة، القروض،    ،عالقةذات  

 . هالدعم الضمانات وتقديم العمليات تمويل هيالمالية للشركة، 
 

التدفق  فائدة أسعارالسوق )تتضمن: مخاطر العمالت، ومخاطر القيمة العادلة ومعدل  مخاطرعلى تعريضها لمخاطر متعددة تتمثل بما يلي:  المجموعةأنشطة  عملت
من لجنة مخاطر مالية تقدم  بدعمإدارة تلك المخاطر  على اإلشراف المجموعة فياإلدارة العليا  تولىت ومخاطر السيولة. اإلئتمانية مخاطرالالنقدي، ومخاطر األسعار(، 

  المالية  المخاطر أنشطة خضوع على وتأكيدات ضمانات المجموعة فيالعليا  إلدارةلهذه اللجنة  تقدم كما ،تهاحوكمل  المناسب طاراإلو  المالية المخاطر حول مشورة إليها
  بمراجعة  اإلدارة  مجلس ويقوم لمخاطر،ل  تعرضها وقابلية المجموعةإلى سياسات وإجراءات مالئمة وتحديد وقياس وإدارة المخاطر المالية وفقًا لسياسات  المجموعةب الخاصة

 :أدناه عنها ملخص  الوارد المخاطر، هذه من كل  إلدارة السياسات وإقرار
 السوق  مخاطر
  السوق  أسعار وتتضمنق، السوق هي المخاطر المتمثلة بتقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية اآلجلة إلحدى األدوات المالية بسبب تغييرات تطرأ على أسعار السو  مخاطر

 . السلع  أسعار ومخاطر األسهم أسعار  مخاطر مثل األسعار  مخاطر من وغيرها ،تالعمال   مخاطر الفائدة، سعرأنواع من المخاطر: مخاطر معدل  ةثالث
 . والودائع قتراضاتتتأثر بمخاطر السوق: القروض واإل التي المالية األدوات تتضمن

 ت العمال مخاطر
رئيسي بالريال  بشكل تتم المجموعة تعامالتألن  نظراً و  األجنبي، الصرف سعر معدالت على تطرأ  تغييرات بسبب  المالية األدوات إحدى قيمة بتقلب  تتمثلمخاطر  هي

 المجموعةقامت  كما ،وجوهري  مهم بشكل ت العمال مخاطر  إلىتتعرض  لن المجموعةالسعودي مرتبط ومثبت بالدوالر األمريكي فإن  والريالالسعودي والدوالر األمريكي، 
 (.2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31كما في  باليورو الهامة  غيربإجراء بعض التعامالت 

 

 فائدة التدفق النقدي   سعر ومعدل العادلة القيمة مخاطر
وترصد تقلبات  المجموعةالسائدة على األوضاع المالية والتدفقات النقدية للشركة، وتراقب  الفائدة أسعاربالتعرض لمخاطر مختلفة ترتبط بتأثير التقلبات في معدالت  تتمثل
 على للتغيير وتخضع بها الخاصة قتراضاتبشكل رئيسي مع اإل المجموعةالخاصة ب تالعموال نسبعلى ذلك، وترتبط  العموالت على أساس مستمر وتتصرف بناءً  نسبة

 .دوري  أساس
 األسعار  مخاطر

  للجهة  أو الفردية لألداة  محددة عوامل عن  التغييرات تلك نجمت سواء السوق، أسعار على تطرأ لتغييرات نتيجة المالية األدوات إحدى قيمة بتقلب األسعار مخاطر تتمثل
  في ستثمارات إ أي يابغ بسبب  األسعار مخاطر  إلى الراهن الوقت في المجموعة تتعرض ولم السوق،  في المتداولة  األدوات  جميع  على تؤثر عوامل عن أو لها  المصدرة
 .للتسويق القابلة المالية األوراق
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 تتمة -  المالية والمطلوبات الموجودات   .31
 ئتمانية اإل  المخاطر

مما  ، العمالء مع المبرمة دو عقالأو  ماليةال األدوات إحدىالمترتبة عليه بموجب  المطلوباتب ةمقابلال فاطر األ أحدبعدم وفاء  اإلئتمانيةالمخاطر  تتمثل
 المبالغو  المدينة الذمم حسابات وتقيد وسليمة،  جيدة ئتمانيةإ بتصنيفات تتمتع بنوك لدى موالهانقدها وأ المجموعةيؤدي إلى نشوء خسارة مالية، وتضع 

ديسمبر   31مليون ريال سعودي كما في    30.5و البالغ    المتوقعة  اإلئتمانية  الخسائرمخصص    خصم  بعد  الصافية  بالقيمةمن أطراف ذات صلة    ةالمستحق
 (.18)  اإليضاح في مبين هو كما( 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  21.5)  2019

 السيولة  مخاطر
 عنمخاطر السيولة    تنجمالمرتبطة باألدوات المالية، وقد    المطلوباتب  للوفاء  موالاألإلى صعوبات في جمع    المنشآت  إحدىمخاطر السيولة بتعرض    تتمثل

 و دوري  على أساس منتظم القياممخاطر السيولة عن طريق  وتداربسرعة بقيمة قريبة من قيمتها العادلة،  ةماليال الموجودات إحدىعدم القدرة على بيع 
 مطلوبات أي ب للوفاء بها لتزاماإل يتم ئتمانيةإ تسهيالتمن النقد و من  المتاحةو األموال الكافية  رصد خالل من التدفقات النقدية المتوقعة و تخطيط إدارةب

مليون   439.2مليون ريال سعودي تقريبًا )    350.9مبلغ    2019ديسمبر    31حيث بلغ إجمالي القروض طويلة األجل من البنوك التجارية كما في   آجلة. 
 .األجل طويلة القروض هذه إستحقاقات لتواريخ الزمني صلخالم( 28-2( و يبين اإليضاح ) 2018ديسمبر  31ريال سعودي كما في 

 

 المقارنة أرقام   . 32
 

مة لمستخدمي ءوذلك لتعزيز قابلية المعلومات للمقارنة وحتى تكون أكثر مال  بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع أرقام العام الحالي  بإعادة تبويبقامت اإلدارة  
 ، بيانها كاألتي:الموحدة القوائم المالية

 
 تأثير إعادة التبويب  (8201ديسمبر  31)كما في 

  

األرصدة كما تم عرضها   الموحدةقائمة الربح أو الخسارة 
 من قبل

األرصدة بعد إعادة  مبلغ إعادة التبويب
 التبويب

 (236.083. 643)  5.749.858 (985.941. 648)   (أ)     تكلفة اإليرادات

 (113.330.367)  4.009.617 (117.339.984)  )أ( عمومية و إدارية مصاريف

 (9.759.475)  (9.759.475)  -   ( أ)     تسويقمصاريف بيع و 

 مصاريفإلى    و العمومية  اإلدارية  المصاريف  من  4.009.617  مبلغ  و  المبيعات  تكلفةريال سعودي من    5.749.858  تبويب مبلغ    إعادة  تم (أ) 
 .الحالي للعام المصاريف بما يتماثل مع تصنيف وذلك تسويق و بيع
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 تابعة  شركة على  ستحواذاإل   .33
 

الخدمات الطبية المساندة المحدودة. ونتيجة لذلك،  شركةل العائدة التصويت وحقوق  الحصص% من 100على  الشركة ستحوذت، إ2018 يناير 31 في
 )شركة الخدمات الصيدالنية المحدودة(. التابعة لها والشركة المحدودة المساندة لطبيةعلى شركة الخدمات ا الشركةسيطرت 

 .الصيدالنية لمنتجاتا سوق  في مكانتها تعزيز من المجموعة سيمكن المحدودة المساندة الطبية الخدمات شركة على السيطرة إن
 

: 2018)  ريال سعودي  187.805.131 تبلغ بإيرادات المحدودة المساندة الطبية الخدمات شركة ساهمت ، 2019 ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل
 نتائج المجموعة.  من (ريال سعودي  52.154.462 : 2018ريال سعودي )  34.467.675 قدره وربح ، ريال سعودي( 183.411.485

 

 المحول  العوض (أ)
 بالنقد المدفوع. ممثالً  سعودي ريال( مليون  واربعون )ثمانية  48.000.000 ستحواذاإل تاريخ عند المحول للعوض عادلةال القيمة بلغت     

 

 تحملها  تم التيوالمطلوبات   القابلة للتحديد ةالمقتنا   الموجودات (ب)
 :ستحواذعند تاريخ اإل القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم تحملها ةالمقتنابالموجودات  ملخصاً  يلي فيما       

 

 

 الشهرة  (ج)
 :يلي كما ستحواذاإل عملية من الناتجة بالشهرة رافعتاإل تم     

 

 2019 إيضاح 
 ر.س

   
 48.000.000 (أ -34)  المحول العوض

 (16.549.880)  (ب -34)  للتحديد القابلة المقتناة الموجودات لصافي العادلة القيمة
 31.450.120 (أ -16)  الشهرة

 الحقة ال حداثاأل    .34
 .الموحدة المالية القوائم هذه في تعديل وأ إفصاح تتطلب والتي السنة نهاية منذ مةها الحقة حداثأ وجود بعدم اإلدارة تعتقد

 الموحدة  المالية قوائمال عتمادإ    .35
 .م2020 سر ما 9الموافق  ه 1441 رجب 14 بتاريخاإلدارة  مجلسمن قبل  الموحدة المالية القوائم عتمادإ  تم
 

 2019 إيضاح 
 ر.س 

 3.909 (14)  ومعدات ممتلكات
 1.031.994  مخزون 

 33.293.225  تجارية مدينة ذمم
 20.541.057  أخرى  أرصدة مدينة و مقدماً  مدفوعة مصاريف

 8.440.543  يعادله وما نقد
 (45.948.896)   أخرى  دائنة أرصدة و تجارية دائنة ذمم

 (811.952)  (26)  موظفينلل الخدمة نهاية أةمكاف
 16.549.880  القابلة للتحديد المقتناه الموجودات صافي


