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 األنشطة .1
الصادر  1010196714: رقم السجل التجاري بموجب شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار )الشركة( كشركة ذات مسؤولية محدودة  تأسست
 1429رمضان  16 بتاريخواإلستثمار أصدرت وزارة التجارة  .( في مدينة الرياض2004بريل أ 13هجري )الموافق  1425صفر  23بتاريخ 

هجري  1435رجب  20بتاريخ  .للموافقة على تحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة /ف316رقم ( القرار 2008سبتمبر  16هجري )الموافق 
مليون سهم في طرح عام أولي وتم إدراج أسهم  22.5على موافقة من هيئة السوق المالية إلصدار حصلت الشركة ( 2014مايو  19)الموافق 

 (.2014يوليو  15هجري )الموافق  1435رمضان  17الشركة في سوق األسهم السعودي )تداول( بتاريخ 
 

 ، المملكة العربية السعودية.11534، الرياض 55004هو العليا، صندوق بريد رقم: ل المسجعنوان الشركة إن 
 

  معداتفي الأنشطة تجارة الجملة والتجزئة  في مزاولة، "بالمجموعة"()يشار إليهم مجتمعين  ،الشركة والشركات التابعة لها أنشطةتتمثل 
في تجارة الجملة والتجزئة و وصيانة وإدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية،  قامةوإومستحضرات التجميل، ، واألدوية الطبيةوالمستلزمات 
 إقامة أو المشاركة في إنشاءو لصالح الشركة،  بالبيع أو اإليجارواستثمارها  عليها مباني قامةاألراضي إل استئجارشراء و و ، المواد الغذائية

 وصيانة مراكز تجارية في المملكة العربية السعودية. إدارةإنشاء و المشاريع الصناعية المختلفة، 
 

 :الشركات التابعة للمجموعة ليبتفاص انايب ليي مايف
 

 نسبة الملكية العملة الوظيفية النشاط بلد التأسيس اسم الشركة التابعة
    2018 2017 

%100 ريال سعودي تجاريةشركة  المملكة العربية السعودية شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة  - 
%100 ريال سعودي شركة تجارية المملكة العربية السعودية شركة الخدمات الصيدالنية المحدودة  - 

 تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة حسابات المجموعة، وحسابات الفروع التالية التي تعمل ضمن سجالت تجارية منفصلة:
 الوضع القانوني المدينة سجل التجاري رقم ال اسم الفرع

 يمارس النشاط الرياض 1010263026  العليافرع مستشفى الحمادي، 
 يمارس النشاط الرياض 1010374269 السويديفرع مستشفى الحمادي، 
 يمارس النشاط الرياض 1010374270  النزهةفرع مستشفى الحمادي، 
 نشاط وجديال  الرياض 1010374273 االنشاءات والصيانة

 

 ستمراريةاإل
تمتلك الموارد الالزمة لمواصلة  المجموعةوتوصل إلى قناعة مفادها أن  ،على االستمرار كمنشأة قائمة المجموعةأجرى مجلس اإلدارة تقييم لقدرة 

أن اإلدارة لم تلحظ أي حاالت جوهرية من كما  .المالية قوائمال الموافقة علىشهرًا من تاريخ  12العمل في المستقبل المنظور لمدة ال تقل عن 
 المالية على أساس االستمرارية. قوائمباالستمرار كمنشأة قائمة، وبالتالي تم إعداد ال المجموعةتيقن قد تلقي بظالل من الشك على قدرة العدم 

 

 س اإلعدادأس .2
، والمعايير واالصدارات األخرى السعودية المملكة العربية فيالمعتمدة  ةالماليرير التقللدولية وفقًا للمعايير االموحدة المالية  قوائمال هذه تم إعداد

 للمحاسبين القانونيين. المعتمدة من الهيئة السعودية
التزامات منافع الموظفين المحددة والتي تم تقييمها اكتواريا كما هو موضح في  باستثناءكلفة التاريخية تالمالية على أساس ال قوائمتم إعداد ال

  .السياسات المحاسبية ادناه
سعودي( تم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو العملة الرئيسية للمجموعة، ويتم تقريب كافة القيم الى أقرب ريال سعودي )ريال 

 .ما لم يذكر خالف ذلك
، وتم تطبيق هذه السياسات بصورة متسقة على جميع الموحدة المالية لقوائمالسياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه اضح أدناه مو 

 ، مالم ينص على خالف ذلك.عروضةالسنوات الم
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 أساس التوحيد .3
قائمة الدخل الشامل الموحدة ، قائمة  ،الموحدة الموحدة على قائمة المركز المالي الموحدة ، قائمة األرباح أو الخسائر  ةيتشتمل ھذه القوائم المال

 ثيالموحدة للمجموعة، ح ةيالمتممة للقوائم المال ضاحاتيالموحدة وكذلك اإل ةيالموحدة وقائمة التدفقات النقد المساهمينفي حقوق  راتيالتغ
 شاريالتابعة  تها(. الشركة وشركا۱رقم ) ضاحيفي اإل نيالتابعة كما ھو مب تهاالشركة وشركا أعمال دات ومطلوبات ونتائجتشتمل على موجو 

 لها كون يالمجموعة على الشركة عندما  طريالمجموعة. تس عليها طريالشركات التي تسهي  التابعة الشركات". "المجموعةــ ب ينمجتمع إليهم
الشركات التابعة  ديتوح تميبالشركة.  مهاعلى تلك العوائد من خالل تحك ريبالشركة والقدرة على التأث تهامشارك جةينت الحق في العوائد المختلفة

 ستحواذاال قةي. تقوم المجموعة باستخدام طر طرةيالتوقف عن ممارسة تلك الس نيالمجموعة على الشركات التابعة ولح طرةيس خياعتبارًا من تار 
 ادةيز  . تسجلعليهاالعادلة للموجودات المحددة التي تم الحصول  مةيتكلفة االستحواذ بالق اسيق تميللمجموعة.  طرةيعند انتقال الس للمحاسبة

استبعاد كل من المعامالت  تميالموحدة.  في قائمة المركز المالي كشهرة عليهاالموجودات المحددة والمستحوذ  مةيتكلفة االستحواذ عن صافي ق
للشركات التابعة  ةيالمحاسب اساتيالس ليتعد تمي. المجموعة شركات نيالمحققة الناتجة عن المعامالت ب ريوكذلك األرصدة واألرباح والخسائر غ

 .ريلنفس فترات التقر  ةيالمال اهقوائم هاوالشركات التابعة ل الشركة المتبعة من قبل المجموعة. تعد اساتيمع الس هاعند الضرورة لضمان توافق
 

 المتبعةالسياسات المحاسبية  .4
 

 تصنيف المتداول مقابل غير المتداول  4-1
 

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

 تعتبر الموجودات متداولة عندما تكون:
 

 ةأو استهالكها في دورة التشغيل العادي متوقع تحققها أو يعتزم بيعها، 
   لكت بصفة أساسية لغرض المتاجرة،امت 
  شهرًا بعد الفترة المشمولة بالتقرير، أو 12متوقع تحققها خالل 
  شهرًا على األقل بعد الفترة المشمولة بالتقرير 12نقد أو ما يعادله مالم يقيد تداولها أو استخدامها لتسوية إحدى المطلوبات لمدة. 

 

 تصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
 

 تعتبر المطلوبات متداولة عندما تكون:
 

 ةمتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادي، 
   لكت بصفة أساسية لغرض المتاجرة،امت 
  شهرًا بعد الفترة المشمولة بالتقرير، أو 12مستحقة التسوية خالل 
  بعد الفترة المشمولة بالتقرير. على األقل شهراً  12تسوية المطلوبات لمدة في ظل غياب أي حق مطلق بتأجيل 

 

 تصنف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
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 قياس القيمة العادلة   4-2
أو دفعه لتحويل إحدى المطلوبات في سياق صفقة منظمة بين  بيع إحدى الموجوداتمقابل القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم تسلمه 

 ن صفقة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات تتم إما:قياس القيمة العادلة إلى افتراض أيستند  .المشاركين في السوق في تاريخ القياس
 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو 
  األكثر نفعًا للموجودات أو المطلوبات.في ظل غياب سوق رئيسي، في السوق 
 

 إمكانية الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر نفعًا. للمجموعةيجب أن تتاح 
 

تسعير الموجودات  ديتم قياس القيمة العادلة إلحدى الموجودات أو المطلوبات باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عن
 بافتراض أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق مصلحتهم االقتصادية الفضلى. أو المطلوبات،

 

عادلة إلحدى الموجودات غير المالية، قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من أعلى قيمة عند قياس يؤخذ في الحسبان 
 ألعلى وأفضل استخدام. سوق يسخرهاالوأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها لمشارك آخر في 

 

المالية، ضمن التسلسل الهرمي  قوائميتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تم قياس القيمة العادلة لها أو تم اإلفصاح عنها في ال
 على النحو التالي:ككل، يتم وصف ذلك على النحو التالي، استنادًا إلى أدنى مستوى من المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة . للقيمة العادلة

 

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

 مباشر،
  تقنيات تقييم تكون فيها مدخالت المستوى األدنى المهمة لقياس القيمة العادلة، غير قابلة للمالحظة. -3المستوى 

 

ما إذا كانت التحويالت قد  المجموعة، تحدد دوري المالية بالقيمة العادلة على أساس  قوائمبالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في ال
المستوى األدنى المهم لقياس القيمة العادلة  دخالتحدثت بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادًا إلى م

 ككل( في نهاية كل فترة مشمولة بالتقرير.
 

ومخاطر الموجودات أو  ،وخصائص ،فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة المجموعةلغرض اإلفصاحات عن القيمة العادلة، حددت 
 .عالهالمطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، وفقًا لما هو موضح أ 

 

 حقوق المساهمين   4-3
 

صص الفرق بين سعر اإلصدار والقيمة االسمية للسهم العادي لعالوة إصدار خ  . أسهمًا عادية تم تصنيفها كحقوق مساهمين الشركةأصدرت 
منسوبة  المتزايدةاألسهم، ويتم احتساب تكاليف التعامل المتكبدة إلصدار األسهم كاقتطاع من عالوة إصدارها بالقدر الذي تكون فيه التكاليف 

 األسهم وكان من الممكن بخالف ذلك تجنبها.مباشرة إلى إصدار 
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 مجموعةالمعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت التي اعتمدتها ال   4-4
المعيار الدولي إلعداد و  االيرادات من العقود مع العمالء 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  قامت المجموعة بالتطبيق ألول مرة

 . فإن طبيعة وأثر هذه التغييرات تم اإلفصاح عنها أدناه.األدوات المالية 9التقارير المالية رقم 
 

 : االيرادات من العقود مع العمالء15المعيار الدولي رقم 
المقارنة  األرقام تعديلباستخدام طريقة التأثير المتراكم وبالتالي لم يتم  15بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  المجموعةقامت 

. يتم اإلفصاح عن تفاصيل السياسات 18بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم عن سنة المقارنة في اعداد التقارير  المجموعةواستمرت 
 15بشكل منفصل إذا كانت مختلفة عن تلك الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  18حاسبية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم الم

 (7-4) اإليضاحعن تأثير التغييرات في  اإلفصاحويتم 
 

 : األدوات المالية9المعيار الدولي رقم 
عداد التقارير المالية المتعلقة بالتحول للتصنيف والقياس، من المعايير الدولية إل 15-2-7 باختيار تطبيق االعفاء في الفقرة المجموعةقامت 

 أو المطلوبات للموجوداتالمقارنة في سنة التطبيق األولية. وفقا لذلك، يتم إدراج أي تعديالت على المبالغ الدفترية  األرقام تعديلوبالتالي لم يتم 
ألرباح المحتجزة؛ لذلك، لم يتم إعادة تصنيف األصول المالية ل الرصيد االفتتاحيالمالية في بداية فترة التقرير الحالية، مع االعتراف بالفرق في 

 قيمة الذمم المدينة في فترة المقارنة. في نخفاض المخصصات ا تعديلالمركز المالي لفترة المقارنة ولم يتم  قائمةفي 
 

بشكل منفصل إذا كانت مختلفة عن تلك الواردة في  39اح عن تفاصيل السياسات المحاسبية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم يتم اإلفص
 (.7-4 وأثر التغييرات التي تم اإلفصاح عنها في اإليضاح ) 9المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 السياسات المحاسبية لإليرادات   4-5
 

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

باإليرادات عندما تنقل السيطرة على منتج أو خدمة إلى عميل. ويتم تطبيق المبادئ في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  المجموعةتعترف 
 الخطوات الخمس التالية:باستخدام  15

 
 العقد مع العميل في الحاالت التالية: المجموعةالخطوة األولى: تحاسب 

 .أطراف العقد قد اتفقت على العقد وأن تكون ملتزمة بأداء التزاماتها 
  تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها.  المجموعةبإمكان 
  التي سيتم تحويلها.  ديد شروط السداد مقابل السلع أو الخدماتتح المجموعةبإمكان 
 .للعقد مضمون تجاري 
 .من المتوقع الحصول على العوض 

 
جميع السلع أو الخدمات المتعهدة بها في العقد مع العميل ويجب عليها تحديد ما إذا كان سيتم احتساب كل  المجموعةالخطوة الثانية: تحدد 
 أداء منفصل.سلعة أو خدمة كالتزام 

 

 تعتبر السلعة أو الخدمة متميزة ويتم فصلها عن االلتزامات األخرى في العقد إذا كان كالهما:
 

 .يستطيع العميل االنتفاع من سلعة أو خدمة في حد ذاتها أو االنتفاع من السلعة أو الخدمة إلى جانب موارد أخرى متاحة فورًا 
  عالية أو ال ترتبط بدرجة عالية مع سلع أو خدمات أخرى متعهد بها في العقد.أن السلعة أو الخدمة ال تعتمد بدرجة 

 
أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل السلع أو الخدمات  المجموعةقيمة المعاملة وهو مبلغ العوض الذي تتوقع  المجموعةالخطوة الثالثة: تحدد 

 المتعهد بها إلى عميل.
 

أن يكون لها  المجموعةالمعاملة على كل التزام أداء بمبلغ يصف مبلغ العوض/المقابل الذي تتوقع سعر  المجموعةالخطوة الرابعة: تخصص 
 حق فيه مقابل تحويل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل.
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 تتمة - السياسات المحاسبية لإليرادات   4-5

االعتراف باإليرادات عندما تتم نقل السيطرة على السلع أو الخدمات إلى العميل. تحصل عملية نقل السلع أو الخدمات الخطوة الخامسة: يتم 
قدرة عندما يتملك العميل السيطرة على تلك السلع أو الخدمات المحولة له. يحصل العميل على السيطرة على السلع أو الخدمات إذا كانت لديه ال

 شر واستحقاق الفائدة من السلعة أو الخدمة.على االستخدام المبا
 

المقارنة، يتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة من الممكن قياس اإليرادات  سنةفي 
 بشكل موثوق، بغض النظر عن تاريخ استالم الدفعة. 

 

الرسوم.  يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة لمبلغ العوض أو المبالغ المستحقة، مع مراعاة شروط الدفع المحددة تعاقدًيا واستبعاد الضرائب أو
قد هي المسؤول الرئيسي عن الوفاء بالع المجموعةعلى أنها األصيل في جميع الترتيبات المتعلقة بإيراداتها بمعنى أن  المجموعةاستنتجت 

 وتتحمل المخاطر عن المخزون ولها القدرة على تحديد األسعار.
 

 أحكام وتقديرات محاسبية هامة
 ما يلي هو وصف السياسات المحاسبية واألحكام الهامة لألنشطة الرئيسية التي تحقق منها المجموعة إيراداتها:في

 )أ( الخدمات الطبية
 

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

 للعميل. المنتجات الصيدالنية
 

أن التزام وذلك بسبب  عقود الخدمات الطبية وتبين أنه يوجد التزام أداء واحد فقط المجموعةقيمت  ،15 رقم الدولي للتقارير الماليةوفًقا للمعيار 
 أي من الممكن أن ينتفع العميل من بعض الخدمات دون األخرى. ال يمكن أن تكون متميزة بنقل تلك الخدمات في العقود المجموعة

 

على شكل حزمه من الخدمات من الخدمات المجمعة  اإليراداتأن  المجموعة استنتجت ،15التقارير المالية رقم  إعدادلي بموجب المعيار الدو 
المماثلة للسياسة المحاسبية  قياس تقدمها نحو الوفاء الكامل بااللتزام باألداءل المدخالتباستخدام طريقة  على مدى زمني،بها  االعترافسيتم 

 السابقة.
 

 األدوية( بيع ب)
 

العميل. يحدث التسليم  إلى تسليم المنتجات ويتم ذلك عندما يتم ،يطرة على تلك المنتجاتنقل الس يتم إثبات اإليرادات عندما يتم
 .والخسارة إلى العميل التقادموقد تم نقل مخاطر  المحدد،إلى الموقع  عندما يتم شحن المنتجات

الصيدالنية والمنتجات األخرى  المنتجات نحو تقديم مبااللتزامسؤولة بشكل أساسي عن الوفاء  المجموعةتكون  العقود،في هذه  
إلى  باإلضافة. العمالءالصيدالنية والمنتجات األخرى إلى  المنتجاتمخاطر المخزون قبل أن يتم نقل  المجموعةالمحددة. تتحمل 

على  االئتمان مخاطر تتحمل المجموعةكما أن المنتجات الصيدالنية المحددة.  أسعارسلطة تقديرية في تحديد  المجموعةلدى  ذلك،
  ملتزمة بالدفع للمورد حتى لو تخلف العميل عن السداد. هذه المعامالت حيت أنها

 

 ( خصومات على حجم المبيعاتج)
 

من هذه المبيعات على أساس السعر  اإليراداتشهًرا. يتم إثبات  12المبيعات على مدار حجم  خصومات علىيتم االعتراف باإليراد غالًبا مع 
 حسم الخصومات المقدرة.بعد  العقد،المحدد في 

 

ه ويتم االعتراف باإليراد فقط إلى الحد الذي يكون في المتوقعة،الخصومات باستخدام طريقة القيمة  تلك ملتقدير حجيتم استخدام الخبرة المتراكمة 
فيما  عمالءمن ال التحصيلحجم المبالغ المستحقة  منالتعاقدي للخصومات المتوقعة  بااللتزام االعترافيتم  العكس.جًدا أال يحدث  من المحتمل

 .يتعلق بالمبيعات التي تتم حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير
 

 الطبية المطالبات اعتراضات( د) 
ويتم السنة.  االيرادات المحققة خالل نها خصما متابالعمالء بناء على خبرة الشركة السابقة ويتم إث نية مبالطات بيتم تقدير اعتراضات المطال

 التسوية الفعلية مع العمالء.تعديل تلك التقديرات الحقًا عند 
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باألصول المالية أو المطلوبات المالية في قائمة المركز المالي عندما تصبح طرًفا في األحكام التعاقدية لألداء. يجب على  المجموعةتعترف 
 – تتعلقه، تكاليف المعاملة التي عند االعتراف األولي، أن تقيس األصل المالي أو االلتزام المالي بقيمته العادلة زائدا أو مطروحا من المجموعة

صدار األصل المالي أو االلتزام المالي. باستثناء اصل مالي أو التزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اقتناء أو إب -بشكل مباشر 
 الخسارة.

 
 األصول المالية

 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية يتطلب لمالية. ول الألصس لقياف واللتصنيدة يدلجت الباطلمتا 9م قرلمالية ر ايرلي للتقادولر المعيادم ايق
تصنيف جميع األصول المالية وقياسها الحقا بالتكلفة المستنفذة أو القيمة العادلة. يعتمد التصنيف على نموذج العمل إلدارة األصول  9رقم 

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

 
 أو  أدوات دين بالتكلفة المستنفذ

 أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر )مع إعادة التبويب الى قائمة الربح أو الخسارة( أو
 أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر )مع عدم إعادة التبويب الى قائمة الربح أو الخسارة( أو

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

 األصول المالية المصنفة كتكلفة مستنفذة
 

خسائر االنخفاض في القيمة اذا تم استيفاء كل من الشرطين التالين )باستثناء أدوات يتم القياس الالحق ألدوات الدين بالتكلفة المستنفذة ناقصا 
 الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف المبدئي(:

 
 ديةيحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه هو االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاق. 
 .الشروط التعاقدية لألصل المالي تنشأ تدفقات نقدية في تواريخ محددة لمدفوعات األصل والفائدة على المبلغ األصلي 

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

 
لی ت إماولمعلل وتوفير األعماا اھبدار يقة تل طرفضأ هذاس يعکث حيوى المحفظة علی مستل ألعماوذج النمم تقييراء بإج المجموعةتقوم 

دارة. عند إجراء تقييم ما إذا كان األصل محتفظ به ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ باألصول لجمع التدفقات النقدية إلا
 تأخذ بعين االعتبار: المجموعةالتعاقدية، فإن 

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

 التي تدار بها تلك المخاطر؛
 كيف تقوم اإلدارة بتقييم أداء المحفظة؛ 
 كسب إيرادات العموالت التعاقدية؛ ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على 
 درجة تكرار أي مبيعات لألصول المتوقعة؛ 
 السبب وراء أي مبيعات لألصول و 
  ة ما إذا كانت األصول التي يتم بيعها يتم االحتفاظ بها لفترة ممتدة من الوقت بالنسبة إلى تاريخ استحقاقها التعاقدي أو بيعها بعد فتر

 ويلة قبل االستحقاق.وجيزة من اكتسابها أو لفترة ط
التعاقدية في حاله تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد مدفوعات ألصل الدين أو الفائدة، فستقوم المجموعة بالنظر في الشروط 

تدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال لألداة. وسيشمل هذا تقييم ما إذا كان األصل المالي يحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مقدار ال
 تستوفي هذا الشرط.

 
 دخل.يتم إثبات الدخل على أساس الفائدة الفعالة ألدوات الدين التي تم قياسها الحقًا بالتكلفة المستنفذة ويتم إثبات الفائدة في قائمة ال

 في القيمة.أدوات الدين التي يتم قياسها الحقا بالتكلفة المستنفذة، تخضع الختبار الهبوط 
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 األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر مع إعادة التبويب إلى قائمة الربح أو الخسارة

 
 التالية في )القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر(: يتم القياس الالحق ألدوات الدين التي تستوفي الشروط

 
  يتم االحتفاظ باألصول المالية ضمن نموذج أعمال والذي يتحقق الهدف منه من خالل تحصيل تدفقات التدفقات النقدية التعاقدية

 وبيع األصول المالية و
 

 ددة لمدفوعات األصل والفائدة على المبلغ األصلي.الشروط التعاقدية لألصل المالي تنشأ تدفقات نقدية في تواريخ مح 
 

نخفاض بالنسبة لألدوات المالية للديون التي تم قياسها في )القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر(، يتم إثبات دخل العمولة وخسائر اال
 المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المستنفذة. في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة ويتم احتسابها بنفس الطريقة كما في األصول

 
ار تدرج جميع التغيرات األخرى في القيمة الدفترية لهذه األدوات في قائمة الدخل الشامل األخر وتتراكم تحت احتياطي إعادة تقييم االستثم 

ترف بها في الدخل الشامل األخر إلى قائمة الربح أو وعندما يتم استبعاد هذه األدوات، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المع
 الخسارة.

 
 األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

بتعين ذلك االستثمار على  المجموعةيتم تصنيف أدوات االستثمار في الحقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، اال إذا قامت 
 أنه محتفظ به لغير المتاجرة كما في القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر عند االعتراف األولي.

 
ربح أو ال يتم قياس أدوات الدين التي ال تفي بالتكلفة المستنفذة لمعايير القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر بالقيمة العادلة من خالل

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

 
من  يمكن تصنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند التحقق المبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبير

 عدم تناسق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ من قياس األصول أو المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب والخسائر على أساسات مختلفة. لم تقم
كما  9بتحديد أي أداة دين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة منذ تاريخ التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية رقم  لمجموعةا

 .2018يناير  1في 
 

م تغيير نموذج األعمال بحيث لم يعد يتم إعادة تصنيف أدوات الدين من التكلفة المستنفذة الى القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما يت
راف مستوفي معايير التكلفة المستنفذة. ال ي سمح بإعادة تصنيف أدوات الدين المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعت

 األولي.
 

و خسائر ناتجة عن إعادة قياس في قائمة الربح أو يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مراجعة، مع إدراج أي أرباح أ
 الخسارة.

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

 
لربح أو يتم إثبات دخل توزيعات األرباح على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة ا

اإليرادات من العقود مع  15في استالم توزيعات األرباح وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  المجموعةالخسارة عندما يتم تأسيس حق 
 العمالء.
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 في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخراإلستثمار 
 

 عند االعتراف األولي، يمكن للشركة إجراء قرار ال رجعة فيها )على أساس كل أداة على حدة( حيث يصنف القرار االستثمارات في أدوات حقوق 
يف هذه االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر إذا الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر. ال يسمح بتصن

 تم االحتفاظ بها للمتاجرة.
 

 يتم االحتفاظ بأصل مالي أو التزام مالي للمتاجرة في الحاالت التالية:
 

 يتم اكتسابها أو تكبدها بشكل أساسي لغرض بيعها أو إعادة شرائها على المدى القريب؛ 
  المبدئي، يعد هذا جزًءا من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معًا والتي يوجد دليل على وجود نمط حقيقي من عند االعتراف

 جني األرباح على المدى القصير. أو
 .مشتق باستثناء مشتق عقد ضمان مالي أو معين وأداة تحوط فعالة 

 
 العادلة من خالل الدخل الشامل األخر باإلضافة إلى تكاليف المعاملة. مبدئًيا يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة

 
والمتراكمة  بعد ذلك، يتم قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر

الخسائر على أدوات حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة وال يتم إثبات أي في احتياطيات أخرى. ال يتم أبدا إعادة تصنيف األرباح و 
 لمعيار انخفاض في قائمة الربح أو الخسارة. يتم األن قياس االستثمارات في حقوق الملكية الغير مدرجة والتي كانت مسجلة سابقًا بالتكلفة وفقاً 

 إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة إلى قائمة الربح أو الخسارة عند بيع االستثمارات.بالقيمة العادلة. لن يتم  39المحاسبة الدولي رقم 
 

في استالم توزيعات األرباح وفًقا لمعيار  المجموعةيتم إثبات توزيعات األرباح على هذه االستثمارات في قائمة الربح أو الخسارة عندما يثبت حق 
 األرباح الموزعة بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. ، ما لم تمثل18المحاسبة الدولي رقم 

 
ة من خالل يتضمن احتياطي إعادة تقييم االستثمار التغير التراكمي الصافي في القيمة العادلة لالستثمار في حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادل

 مبلغ المتراكم في القيمة العادلة يتم تحويل االحتياطي إلى األرباح المحتجزة.الدخل الشامل األخر. عندما يتم استبعاد هذه األدوات المالية، فإن ال
 

 االنخفاض في قيمة األصول المالية
( ألدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة المستنفذة أو Expected Credit Lossبتحديد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ) المجموعةتقوم 

الشامل األخر، مثل عقود التأجير المدينة، والذمم المدينة التجارية، باإلضافة الى التزامات القروض وعقود الضمان بالقيمة العادلة للدخل 
 المالي.

 
حقوق الملكية. يعكس مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة التغيرات في مخاطر ض القيمة لالستثمارات في أدوات ال يتم االعتراف بخسائر انخفا

 عتراف األولي باألداة المالية المعنية.االئتمان منذ اال
 

الطريقة أو المدخل المبسط الحتساب االنخفاض في القيمة بالنسبة للذمم المدينة التجارية، مع األخذ في االعتبار الخسائر  المجموعةتطبق 
ة المتوقعة على األصول المالية باستخدام معدل االئتمانية المتوقعة على مدى العمر في التدفقات النقدية المقدرة. يتم تقدير الخسائر االئتماني

، مع تعديلها وفقًا للعوامل الخاصة بالمدينين، والظروف االقتصادية العامة وتقييم كل للشركةتدفق بناء على الخبرة التاريخية للخسائر االئتمانية 
 لنقود اذا كان ذلك مناسًبا.ذلك القيمة الزمنية ل فيمن الظروف الحالية والمستقبلية في تاريخ التقرير، بما 

 
الطريقة أو النهج العام لحساب قيمة االنخفاض. يتم تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة  المجموعةبالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، تطبق 

 12على مدى الحياة عندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي ويتم تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 
تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة المالية يتم المالية بشكل كبير منذ االعتراف األولي.  شهًرا إذا لم تتزايد مخاطر االئتمان على األداة 

 قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي من خالل األخذ في االعتبار التغير في مخاطر التخلف عن السداد على مدى العمر المتبقي لألداة 
 المالية.
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 قياس وتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة
ناك يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة دالة على احتمال التخلف عن السداد، أو الخسارة المعطاة االفتراضية )بمعنى حجم الخسارة إذا كان ه

 عن السداد(. يعتمد تقييم احتمالية التخلف عن السداد على المعلومات التاريخية التي تم تعديلها بواسطة المعلومات المستقبلية التي من تخلف
 الممكن توقعها كما هو موضح أعاله.

 
ل في تاريخ التقرير. يتم الوصول إلى السداد في األصول المالية، فأن ذلك يتم تمثيله بالقيمة الدفترية اإلجمالية لألصو  عنبالنسبة للتخلف 

 التعريض عند التخلف عن البنود خارج الميزانية عن طريق تطبيق معامل تحويل الرصيد على الجزء غير المسحوب من التعرض.
 

زيادات كبيرة في مخاطر عندما يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة لمعرفة الحاالت التي قد ال يتوفر فيها دليل على حدوث 
 االئتمان على مستوى األداة الفردية، يتم تجميع األدوات المالية على أساس التالي:

 
 والمبالغ المستحقة من العمالء  طبيعة األدوات المالية )أي الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى، مستحقات التأجير التمويلي

 ض أطراف ذات عالقة، يتم تقييم خسائر االئتمان المتوقعة على أساس فردي(؛كمجموعات منفصلة. بالنسبة لقرو 
 حاالت تخلف سابقة 
 طبيعة وحجم قطاع العمل للمدينين؛ و 
 .تصنيفات ائتمانية خارجية إذا كان ذلك متاًحا 
بأرباح أو خسائر انخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة لكافة األدوات المالية مع تعديل مقابل لقيمتها الدفترية من خالل  المجموعةتعترف 

حساب مخصص للخسارة ، باستثناء استثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر، والتي يتم 
ص بالخسارة فيها من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر في احتياطي إعادة تقييم االستثمار ، وال يقلل من القيمة الدفترية االعتراف بمخص

 لألصل المالي في قائمة المركز المالي.
 

 إستبعاد األصول المالية
بإلغاء تحقق األصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل؛ أو تقوم بتحويل األصل المالي أو  المجموعةتقوم 

بنقل أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومكافآت الملكية واستمرت في  المجموعةجميع مخاطر ومزايا الملكية إلى كيان آخر. إذا لم تقم 
األصول المحولة، تعترف المجموعة بحصتها المحتفظ بها في األصول والمطلوبات المرتبطة بالمبالغ التي قد تضطر لدفعها. إذا السيطرة على 

احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي المحول، تستمر المجموعة في االعتراف باألصل المالي وتقر أيًضا باالقتراض 
 مستلمة.المضمون للعوائد ال

 

 المطلوبات المالية
 تم تصنيف وقياس المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المستنفذة باستخدام طريقة العائد الفعلي. 

لى التي ت عزى إ بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، مقدار التغيير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية
يتم التعرف عليه من خالل الدخل الشامل األخر ، ما لم يكن االعتراف بتأثيرات التغييرات  التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بهذه االلتزام

لقيمة في مخاطر االئتمان بالمطلوبات في الدخل الشامل األخر سيخلق أو يوسع عدم تطابق محاسبي في قائمة الربح أو الخسارة. التغيرات في ا
 العادلة لم يتم إعادة تصنيف مخاطر االئتمان الناتجة عن االلتزام المالي في قائمة الدخل.

خسارة والتي يشتمل احتياطي ائتمان المطلوبات على التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال
االئتمان لهذه المطلوبات التي لن تؤدي إلى إنشاء أو عدم تطابق في المحاسبة في قائمة الربح أو الخسارة. ال ت عزى الى التغيرات في مخاطر 

تحويل المبلغ يتم الحقًا تحويل المبلغ المقدم في احتياطي االئتمان إلى قائمة الربح او الخسارة. عندما تكون هذه االستثمارات عند استبعادها، يتم 
يناير  1) 9اطي ائتمان المطلوبات إلى األرباح المحتجزة. منذ تاريخ التطبيق المبدئي للمعايير الدولية للتقارير المالية رقم المتراكم في احتي

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

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
 االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء أو إلغاء أو انتهاء مطلوبات المجموعة. بإلغاء المجموعةتقوم 
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 "األدوات المالية" 9عداد التقارير المالية رقم المعيار الدولي إل . أ
 

 القروض والمدينين إلى األصول المالية بالتكلفة المستنفذةإعادة التصنيف من 
وهو نفس  ،بالتكلفة المستنفذة 39يتم قياس األصول المالية المصنفة كقروض وذمم مدينة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

حيث أنها محتفظ بها في نموذج العمل لجمع التدفقات النقدية التعاقدية  9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  أساس القياس
 .المبلغ األصلي غير المسدد والفائدة علىوتتكون هذه التدفقات النقدية فقط من مدفوعات رأس المال 

 

 قياس األدوات المالية
في قيمة  االنخفاضعن خسائر  المجموعةبشكل جوهري محاسبة  9التقارير المالية رقم  عدادإلقد غيّر تطبيق المعيار الدولي 

 خسائر االئتمان المتوقعةمع نهج  39األصول المالية عن طريق استبدال نهج الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي رقم 
(ECL.) 
 

أن تقوم بتسجيل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لجميع القروض  المجموعةمن  9ار الدولي للتقارير المالية رقم يمعليتطلب ا
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. المجموعةواألصول المالية التي ال تحتفظ فيها 

 

لتدفقات النقدية التي على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد وجميع االمتوقعة  نئر االئتماتستند نهج خسا
 يتم خصم النقص عند تقريب سعر الفائدة الفعلي األصلي لألصل. حيثاستالمها.  المجموعةتتوقع 

 

 الخسائر مخصص وحساببتطبيق النهج المبسط للمعيار  المجموعةبالنسبة للمدينين التجاريين والمدينين اآلخرين ، قامت 
بإنشاء مصفوفة اعتماد تستند إلى  المجموعةعلى مدى الحياة. قامت  ةالمتوقعبناء على الخسائر االئتمانية  االئتمانية المتوقعة

 والتي تم تعديلها لعوامل مستقبلية خاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. االئتمانية المتوقعة، للخسائر التاريخية تجربةال
 

إلى زيادة مخصصات انخفاض  9لمستقبلي من المعيار الدولي للتقارير المالية المتوقع ا االئتمانأدى تطبيق متطلبات خسارة 
 ألرباح المحتجزة.ل الرصيد االفتتاحي . أدت الزيادة في المخصصات إلى تعديلللشركةالقيمة ألصول الدين المالية 

 

الربح أو  قائمةالتأثير على  سعودي. لاير 1.534.069هو  الملكيةإن تأثير التغيير في منهجية انخفاض القيمة على حقوق 
 .لاير سعودي 521.945أدى إلى زيادة المصروفات اإلدارية بمبلغ  ،2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  الموحدة الخسارة

 
 "من العقود مع العمالء اإليرادات" 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  . ب

من تقديم الخدمات في الفترة المشمولة بالتقرير  اإليراداتب باالعتراف المجموعةقامت  ،18المحاسبي الدولي رقم  المعياربموجب 
أي  زمنية،في نقطة  تنتقل السيطرة على البضاعة إلى العميلمن بيع البضائع عندما  واإليراداتوالتي يتم بموجبها تقديم الخدمات 

على  جوهري ليس هناك أي تأثير  لذلك،. ونتيجة 15طلبات المعيار الدولي للتقارير المالية وهو ما يتماشى مع مت التسليم،عند 
 من معيار التقارير المالية الدولية من العقود مع العمالء". 15اعتماد "معيار 

 
ذمة مدينة وليس  تعاقديمشروط كأصل  عوض مكتسبيجب اعتبار أي  ،15التقارير المالية رقم  إلعدادالدولي  المعياربموجب 

الذمم المدينة  بإعادة تصنيف من المجموعة، قامت 15عند اعتماد المعيار الدولي ألعداد التقارير المالية رقم  لذالك،. تجارية
 .2018ديسمبر  31 في 7,260,696 الى أصول تعاقدية تبلغ التجارية

 
تحقق عند الئها على جميع المنتجات التي يشتريها العميل بأثر رجعي لعم التعامل والسداد المعجل تخفيضات حجم المجموعةتقدم 

مقابل  الخصوماتعلى عمليات الشراء الالحقة بتعويض  يتم ذلك بتطبيق الخصوماتخالل فترة محددة في العقد. شروط معينة 
 . من العميلالمبالغ المستحقة 

 
 عقود. كالتزامات 3,707,730بمبلغ  االعترافو ،السنةي تعديل صافي أرباح السابق في السياسة المحاسبية إل لقد أدى التغيير

 31عن السنة المنتهية في  الطبية اعتراضات المطالباتبالخاص  بالتقديرتم االعتراف  ،18بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 اعتراضات المطالبات، تم خصم 15وبتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  اإلدارية،المصاريف  من خالل 2017ديسمبر 

 .مباشرًة من إجمالي اإليرادات 2018ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 
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  الموحدة ةالمالي القوائمألثر على ا 4-8
. اعترفت باستخدام األثر الرجعي 9عداد التقارير المالية رقم الدولي إل والمعيار 15لمالية رقم عداد التقارير االمعيار الدولي إل المجموعة عتمدتإ 

 األرقام تعديللألرباح المحتجزة. لم يتم  االفتتاحيالمالية كتسوية على الرصيد  األدواتو  اإليراداتالمجموعة بالتأثير التراكمي لمبدأ تطبيق معيار 
 .لمعايير المحاسبية السارية لتلك الفتراتبموجب ا ت المجموعة بأعداد التقاريرالمقارنة واستمر 

 2018 ديسمبر 31كما في  الموحدةالمالي  قائمة المركز

 األرصدة 
 كما في التقرير

 

 التعديالت
 

األرصدة بدون اعتماد 
المعيار الدولي للتقرير المالي 

  (9( و )15)

 
 

 
 

 الموجودات 
 الغير متداولة الموجودات     

 الممتلكات والمعدات، صافي 1.787.329.134  -  1.787.329.134
 الشهرة 31.450.120  -  31.450.120

1.818.779.254  -  1.818.779.254  

 
 

 
 

 الموجودات المتداولة 
51.299.797  - 

 
 المخزون  51.299.797

477.646.866  (2.056.013) 
 

 الذمم المدينة التجارية 479.702.879
84.454.498  - 

 
 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  84.454.498

 األصول التعاقدية 7.260.696  -  7.260.696
887.533  - 

 
 المطلوب من أطراف ذات عالقة 887.533

43.863.138  - 
 

 النقد وما يعادله 43.863.138
665.412.528  (2.056.013) 

 
667.468.541 

 
2.484.191.782  (2.056.013) 

 
 مجموع الموجودات 2.486.247.795

 المساهمينحقوق      
 رأس المال 1.200.000.000  -  1.200.000.000

 االحتياطي النظامي 41.838.718  -  41.838.718
 ارباح مبقاة 242.523.078  (5.763.743)  236.759.335

 المساهمينمجموع حقوق  1.484.361.796  (5.763.743)  1.478.598.053
 غير المتداولةالمطلوبات      

 القرض طويل األجل 562.617.539  -  562.617.539
 مكافآة نهاية خدمة الموظفين 56.204.516  -  56.204.516

 المنح الحكومية 151.971.803  -  151.971.803
770.793.858  -  770.793.858  

   
 

 المطلوبات المتداولة 
 التجاريةالذمم الدائنة  46.462.018  -  46.462.018
 المصاريف المستحقة ومطلوبات اخرى  64.639.760  -  64.639.760
 القروض طويلة األجل 97.177.750  -  97.177.750

 المنح الحكومية 7.613.597  -  7.613.597
 توزيعات ارباح مستحقة 287.735  -  287.735

 الزكاة المستحقة 14.911.281  -  14.911.281
 اإللتزامات التعاقدية -  3.707.730  3.707.730

234.799.871  3.707.730 
 

231.092.141 
 مجموع المطلوبات 1.001.885.999  3.707.730  1.005.593.729
 والمطلوبات المساهمينمجموع حقوق  2.486.247.795  (2.056.013)  2.484.191.782
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 2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةالموحدة ة الربح أو الخسار قائمة

 األرصدة
 كما في التقرير

 
 تعديالت

 

بدون اعتماد  األرصدة

المعيار الدولي للتقرير 

 (9)و ( 15)المالي 
 

     
 

893.596.735 
 

(63.591.438) 
 

 يراداتاإل 957.188.173
 تكلفة اإليرادات (648.985.941)  -  (648.985.941)

 الربح اجمالي 308.202.232  (63.591.438)  244.610.794
     

 
 اإلدارية المصاريف (176.701.748)  59.361.764  (117.339.984)

 تشغيلية أخرى  إيرادات 10.868.505  -  10.868.505
 الربح من العمليات 142.368.989  (4.229.674)  138.139.315

     
 

 مالية نفقات (33.416.223)  -  (33.416.223)
 قبل الزكاة الربحصافي  108.952.766  (4.229.674)  104.723.092

(14.908.719) 
 

- 
 

 زكاة (14.908.719)
 سنةربح ال صافي 94.044.047  (4.229.674)  89.814.373
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 اتكلفة اإليرادت 4-9
 

، المواد واللوازم، المرافق وغيرها من العاملين كافآة، بما في ذلك دون حصر، رواتب ومت تتعلق مباشرة بتوليد اإليراداتنفقا اتكلفة اإليرادتتمثل 
 التكاليف المباشرة.

 

 المصاريف اإلدارية  4-10
 

بين المصاريف اإلدارية  هاقسيمويتم ت .كلفة اإليراداتتغير مباشرة ال تشكل على وجه التحديد جزء من  اإلدارية تكاليفتشمل المصاريف 
 ، على أساس ثابت.إن لزم األمركلفة اإليرادات، تو 

 

 العمالت األجنبية  4-11
 

 بالريال السعودي، الذي يمثل العملة المحلية والوظيفية في المملكة العربية السعودية. الموحدة للمجموعةالمالية  قوائميتم عرض ال
للعمالت الخاصة بتلك التعامالت  بالعملة الوظيفية حاليمبدئيًا بسعر الصرف ال مالت التي تتم بالعمالت األجنبية،بتسجيل التعا المجموعةتقوم 

 عتراف به.في التاريخ الذي يتأهل فيه التعامل أواًل لال
ية السائد في تاريخ قائمة المركز المالي المقومة بالعمالت األجنبية بسعر الصرف للعملة األجنبالنقدية تحويل الموجودات والمطلوبات إعادة يتم 

 .الموحدة
باستثناء البنود النقدية التي يتم الموحدة األرباح أو الخسائر  قائمةيتم االعتراف بالفروقات الناشئة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية، في 

الدخل الشامل  قائمةفي إحدى العمليات األجنبية، حيث يتم االعتراف بتلك البنود في  المجموعةتحديدها كجزء من التحوط لصافي استثمارات 
كما يتم  .الموحدة اح أو الخسائراألرب قائمةفي  يتم تصنيف المبلغ المتراكم وفي ذلك الوقت، حتى يتم التصرف في صافي االستثمار،الموحدة 

 .الموحدةالدخل الشامل  قائمةتسجيل الرسوم واإلعفاءات الضريبية المنسوبة إلى فروقات الصرف على تلك البنود النقدية، في 
 
 
 
 

 المنح الحكومية  4-12
 

يتم االعتراف بالمنحة عندما كما  .الشروط المرتبطة بهايتم االعتراف بالمنح الحكومية عند توفر تأكيد معقول على تلقي المنحة والتقيد بجميع 
ويتم االعتراف بالمنحة عندما  .المعتزم تعويضها التكاليفصرف فيها تتعلق ببند المصاريف كدخل على أساس منتظم طوال الفترات التي يتم 

 .الصلة اتذ لموجوداتلالمتوقع العمر اإلنتاجي  مدىتتعلق بإحدى الموجودات، كدخل بمبالغ متساوية على 
الفرق بين يتم التعامل مع  .المستشفياتقروض بدون فوائد بشرط استخدام العائدات فقط لغرض إنشاء مباني من وزارة الصحة تلقت الشركة 

األرباح أو  قائمةالحقًا في  إظهارهو يتم تأجيل دخل المنحة  .القيمة الدفترية األولية للقرض )قيمته العادلة( والعائدات المستلمة، كمنحة حكومية
 الصلة. اتذ الموجودات ستهالكعن نفس فترة ا الخسائر
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 الممتلكات والمعدات 4-13
 

كلفة استبدال أجزاء من  تشمل هذه الكلفةض في القيمة. المتراكم وأي انخفا ستهالكالمعدات بسعر الكلفة ناقصًا االو الممتلكات  ظهارإيتم 
 وتكاليف االقتراض للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل إذا تحققت معايير االعتراف. ،الممتلكات والمعدات

 

التالية المحسوبة لشطب كلفة بالمعدالت  نشاءعلى جميع الممتلكات والمعدات عدا األراضي واألعمال الرأسمالية قيد اإل ستهالكيتم احتساب اال
 اإلنتاجي المتوقع: اعلى أساس قسط ثابت على مدى عمره لموجوداتمن اكل 
 

 ةسن 33 مبانيال 
 سنة 20إلى  10من  المعدات واألدوات 
 سنوات 10إلى  4من  األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية 
 سنوات 4 المركبات 

 
ذات أعمار بتلك األجزاء كموجودات فردية  المجموعةعندما تتطلب أجزاء كبيرة من الممتلكات والمعدات استبدالها على فترات زمنية، تعترف 

 ذلك. ويتم استهالكها بناًء علىإنتاجية محددة 
 

إلى فئة  نشاء، يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد اإلالتشغيلبدء وعند  إستهالكها.ال يتم بسعر التكلفة و  نشاءاألعمال الرأسمالية قيد اإل ظهارإيتم 
 .المجموعةها وفقًا لسياسات قيمت يتم استهالكو  ،الممتلكات والمعدات المناسبة

 

ترية قد ال رات في الظروف إلى أن القيمة الدفعدات لتحديد انخفاض القيمة عندما تشير أحداث أو تغيتتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والم
 تخفيض قيمةالقابلة لالسترداد، يتم المقدرة وفي حال وجود أي من تلك المؤشرات وحيث تزيد القيمة الدفترية عن القيمة  تكون قابلة لالسترداد.

 قيمتها القابلة لالسترداد.إلى الموجودات 
 

تتم رسملة  إذا تحققت معايير االعتراف.  ،معدات كاستبدالوال لآلالترئيسية، يتم االعتراف بكلفتها بالقيمة الدفترية  صيانةعند إجراء 
ويتم االعتراف بجميع  .المنافع االقتصادية المستقبلية للبند المتعلق بالممتلكات والمعدات تعمل على زيادةعندما  فقطاألخرى المصاريف الالحقة 

 .هاعند تكبدكمصروف  الموحدة األرباح أو الخسائر قائمةالمصاريف األخرى في 
 

 استبعادها.تقبلية متوقعة من استخدامها أو سمنافع اقتصادية مأي أو عدم وجود  استبعادهايتم إلغاء االعتراف ببند الممتلكات والمعدات عند 
( يتم للموجودات)يتم احتسابها كفرق بين صافي عائدات التصرف والقيمة الدفترية  تبالموجوداوأي ربح أو خسارة تنشأ عن إلغاء االعتراف 

 .بالموجوداتعند إلغاء االعتراف  إيرادات تشغيلية أخرى تحت بند الموحدة األرباح أو الخسائر  قائمةتضمينها في 
  

مع األخذ  حسب االقتضاء،والمعدات سنويًا وتعديلها بأثر رجعي  التتتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المتوقعة والقيم المتبقية للممتلكات واآل
 بالحسبان عند مراجعة األعمار اإلنتاجية للموجودات والقيم المتبقية للممتلكات، خطط العمل ومستويات النفقات المتكبدة على أساس مستمر

 ف فيها.ر ص، والتوقيت المتوقع للتللمحافظة على الممتلكات في وضع مناسب والئق من أجل استخدامها بشكل مستمر
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 لشهرةا 4-14
لالنخفاض يتم قيد الشهرة الناتجة عن االستحواذ على العمليات بالتكلفة عند نشأتها في تاريخ االستحواذ على العمليات ناقصا الخسائر المتراكمة 

   .في القيمة، إن وجدت
 

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

 

يتم مراجعة الوحدة المنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها لتحديد االنخفاض في قيمتها بشكل سنوي أو أكثر عند وجود مؤشر على 
وإذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم تخصيص خسارة االنخفاض في  االنخفاض في قيمة الوحدة.

س القيمة أواًل لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة تم تخصيصها للوحدة ومن ثم على الموجودات األخرى في الوحدة بالنسبة والتناسب على أسا
أصل في الوحدة. تسجل أي خسارة انخفاض في قيمة الشهرة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ال يتم عكس القيمة الدفترية لكل 

 .خسارة االنخفاض في القيمة المسجلة للشهرة في الفترات الالحقة
 

 .االستبعادأو الخسارة الناتجة عن عند استبعاد الوحدة المنتجة للنقد ذات الصلة، يدرج المبلغ العائد على الشهرة عند تحديد الربح  
 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 4-15

 

وفي حال  .في كل تاريخ مشمول بالتقرير بتقييم ما إذا كان هناك ثمة مؤشرات على إمكانية انخفاض قيمة إحدى الموجودات المجموعةتقوم 
 .القابلة لالسترداد الموجوداتقيمة  المجموعةوجود أي مؤشر، أو عند الحاجة إلجراء فحص انخفاض القيمة السنوية إلحدى الموجودات، تقّدر 

 .وقيمتها المستخدمة ستبعادتكاليف اإل اً أو لوحدة توليد النقد ناقص الموجوداتلك تالقابلة لالسترداد القيمة العادلة األعلى ل الموجوداتوتمثل قيمة 
أو  موجوداتمستقلة إلى حد كبير عن تلك المتأتية من  واردة، يتم تحديد أنها ولد تدفقات نقديةتكن ال تمالم  ة،فرديال للموجودات بالنسبة

 أخرى. موجوداتمجموعات 
 

 االقيمة ويتم تخفيضه ةمنخفض الموجوداتعتبر تأو وحدة توليد النقد قيمتها القابلة لالسترداد،  إلحدى الموجوداتحيث تتجاوز القيمة الدفترية 
 القابلة لالسترداد. اإلى قيمته

 

 سة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة يعكدفقات النقدية المستقبلية المقدر عند تقييم القيمة المستخدمة، يتم تخفيض الت
يؤخذ ، إلستبعادتكاليف ا اً عند تحديد القيمة العادلة ناقص .بالموجوداتتقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المتعلقة تحديدًا 

يتم تأكيد هذه الحسابات  .التعامالت السوقية الحديثة، فإن تعذر تحديد أي من تلك التعامالت، يتم استخدام نموذج تقييم مناسبفي االعتبار 
 .عن طريق مضاعفات التقييم وأسعار األسهم المدرجة للشركات التابعة المتداولة لدى الجمهور أو غيرها من مؤشرات القيمة العادلة المتاحة

 

لقة بالنفقات التي تتوافق مع ضمن الفئات المتعالموحدة اح أو الخسائر باألر  قائمةر انخفاض القيمة للعمليات المستمرة في يتم االعتراف بخسائ
كما  .الموحدةالدخل الشامل  قائمةفي  هإدراج تم، باستثناء الممتلكات التي خضعت سابقًا إلعادة تقييم اي انخفضت قيمتهتال الموجوداتوظيفة 

 عادة تقييم سابق.بأي إ ما يصل إلى القيمة المتعلقة يتم في هذه الحالة، االعتراف بانخفاض القيمة في بند الدخل الشامل اآلخر ب
 

على  بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة التجارية، يتم إجراء تقييم في كل تاريخ مشمول بالتقرير لتحديد إمكانية اختفاء أو تناقص أي مؤشر
وحدة توليد النقد القابلة  أو الموجوداتفي حال وجود هذا المؤشر، بتقدير قيمة  المجموعةخسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابقًا، وتقوم 

 الموجوداتيد قيمة دلالسترداد، وال يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها سابقًا إال إذا طرأ تغيير على االفتراضات المستخدمة لتح
القابلة  اقيمته للموجوداتتتجاوز القيمة الدفترية  ال بحيثالعكس محدودًا  يكون األخيرة، و القابلة لالسترداد منذ االعتراف بخسارة انخفاض القيمة 

لم يتم االعتراف بأي خسارة انخفاض قيمة لو ، ستهالكاال صافي بعد خصم ترية التي كان من الممكن تحديدهاتتجاوز القيمة الدف لالسترداد وال
بقيمة  الموجوداتمالم يتم إدراج الموحدة رباح أو الخسائر األ قائمة، ويتم االعتراف بهذا العكس في ةخالل السنوات السابق بالموجوداتبالنسبة 

 خضعت إلعادة تقييم، حيث يتم، في هذه الحالة، التعامل مع العكس كزيادة في إعادة التقييم.
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 عقود اإليجار 4-16
 

ويجري تقييم الترتيب لتحديد ما إذا كان  .إيجار، إلى جوهر الترتيب في تاريخ الشروع بهيستند تحديد ما إذا كان الترتيب يمثل أو يتضمن عقد 
 ، حتى لو لم يتم تحديد هذا الحق صراحة فيه.الموجودات، أو أن الترتيب ينقل حق استخدام الموجوداتالوفاء به يعتمد على استخدام 

 

 بصفتها مستأجر المجموعة
 

في بداية عقد اإليجار  المتعلقة بملكية البند المستأجر التمويلي التي تنقل للشركة بشكل جوهري جميع المخاطر والمنافعتتم رسملة عقود التأجير 
ويتم تقسيم دفعات اإليجار بين رسوم التمويل  .بالقيمة العادلة للعقار المؤجر أو، إن كانت أقل، بالقيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار

 قائمةفي  نفقات ماليةيتم االعتراف برسوم التمويل ضمن . وتخفيض التزام التأجير لتحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام
 .الموحدة األرباح أو الخسائر

 

اإلنتاجي المقدر ومدة  اهعمر على مدى فترة أقصر من  كهاستهالبينما يتم ا .اإلنتاجي اعلى مدى عمره ةالمستأجر  الموجودات ستهالكيتم ا
 ستحصل على الملكية بنهاية مدة عقد اإليجار. المجموعةإذا لم يتوفر قدر معقول من اليقين بأن  ،العقد

 

 قائمةتشغيلية في  ير التشغيلي كمصاريفاف بدفعات التأجويتم االعتر  .عقد اإليجار التشغيلي هو عقد إيجار يختلف عن عقد اإليجار التمويلي
 على أساس قسط ثابت على امتداد فترة عقد اإليجار.الموحدة األرباح أو الخسائر 

 

 بصفتها مؤجر المجموعة
 

يتم  .تشغيلي، كعقود إيجار الموجوداتبشكل جوهري جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية  للمجموعةيتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تنقل 
واالعتراف  ةالمستأجر  للموجوداتضافة التكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة خالل التفاوض والترتيب لعقد اإليجار التشغيلي، إلى القيمة الدفترية إ

دات في الفترة التي يتم الطارئة كإيرا ببدالت اإليجاريتم االعتراف  .كدخل إيجار إيرادات تشغيلية أخرى بها على مدى فترة اإليجار ضمن بند 
 جنيها فيها.

 

 تكلفة التمويل 4-17
 

سنة، حتى  وهي موجودات بحاجة لفترة كبيرة من الوقت، أكثر من)تكلفة التمويل المنسوبة مباشرة القتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة 
جاهزة لالستخدام المعدة  يتم اضافتها إلى تكلفة هذه الموجودات حتى تصبح هذه الموجودات (جودات جاهزة لالستخدام المعدة لهتصبح هذه المو 

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

ؤهلة على يتم اثبات الجزء الفعلي من المشتقات في قائمة الدخل الشامل اآلخر ويتم تحويله إلى قائمة الربح أو الخسارة عند تأثير الموجودات الم
تدفقات نقدية فعالة والتحوط بها في تغطية  األرباح أو الخسائر، وبالقدر الذي يستخدم فيه معدل التمويل الثابت لتمويل الموجودات المؤهلة

 .تغطيته لمخاطر أسعار الفائدة، تعكس تكاليف التمويل التي تمت رسملتها معدل الفائدة الذي تمت
تكاليف  إيرادات االستثمارات المكتسبة من االستثمارات المؤقتة للقروض المحددة التي تعتمد تكاليفها على الموجودات المؤهلة يتم خصمها من

 .سملةالتمويل المؤهلة للر 
 .يتم اثبات جميع تكاليف التمويل األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند فترة تكبدها

 

 مصاريف ما قبل التشغيل 4-18
 

 قائمةويتم االعتراف بهذه المصاريف في  .هي المصاريف المتكبدة قبل بدء عمليات التشغيل في وحدة عمل جديدة ،مصاريف ما قبل التشغيل
 ضمن الفترة التي تم تكبدها فيها. الخسائر األرباح أو
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 المخزون  4-19
 

ويتم تحديد التكاليف المتكبدة في نقل كل منتج من المنتجات إلى موقعه  .كلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقلتبال المخزون  إدراجيتم 
أي تكاليف إضافية يتوقع إلى سعر البيع المقدر ناقصًا ق القيمة القابلة للتحقصافي ستند يالمتوسط المرجح، و ووضعه الحالي على أساس 

 .إلستبعادهتكبدها 
 

 ومات المقدمة من الموردينصالخ
 

التعاقدية المبرمة مع يتلقى قطاع الصيدليات خصومات في السياق العادي لألعمال من عدد من موردي المنتجات الصيدالنية وفقًا للترتيبات 
عقب المفاوضات التي يتم إجراؤها معهم، ويتم احتساب المبلغ  يتم احتساب الخصومات بمجرد استالم الموافقة من الموردين. موردين محددين

عند االتفاق على الخصومات  .الصيدالنية بمجرد موافقة المورد على الخصم كلفة شراء البضائعتصومات كاقتطاع من مستحق القبض من الخال
معينة لفترة زمنية محددة بداًل من عملية شراء محددة دفعة واحدة، على تطبيق خصم معين على شراء بضائع مقدمًا، كأن يتم مثاًل االتفاق 

لمشتريات بناء على حجم اعند عرض الخصومات . ر الشراء بمجرد أن يتم شراء البضائععندها يتم االعتراف بالخصم كتخفيض في سع
م مراجعة التقييم وتت كتخفيض في سعر الشراء عند شراء البضائعيتم االعتراف بالخصم  وإمكانية إحراز الخصم وتقدير المبلغ بشكل موثوق،

ًا التي تتعلق بها، نظر  حسابات الذمم الدائنةمقابل  بالصافي ثم يتم خصمهامن الخصومات تحتسب المبالغ مستحقة القبض على أساس مستمر. 
 ألنها تخفيض على المبلغ المستحق للموردين بخصوص المنتجات الصيدالنية المشتراة.

 

 النقد وما يعادله 4-20
 

تاريخ ي الصندوق والودائع قصيرة األجل التي يبلغ ، النقد في البنوك وفالموحدة المالي قائمة المركزيتضمن النقد وما يعادله الوارد في 
 يرات في القيمة.قل وتخضع لمخاطر ضئيلة تتعلق بتغثالثة أشهر أو أ هااستحقاق

يتضمن النقد في الصندوق وفي البنوك وغيرها من االستثمارات  ،النقد وما يعادلهالتدفقات النقدية و ، فإن الموحدةالمالية  قوائملغرض إعداد ال
 الشراء. أشهر أو أقل من تاريخ 3األجل، إن وجدت، بتاريخ استحقاق أصلي يبلغ  قصيرةالسائلة 

 
 المخصصات 4-21

 

التزام مالي )قانوني أو ضمني( نتيجة حدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب ذلك تدفق  للمجموعةيتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون 
استرداد بعض أو كامل  المجموعةعندما تتوقع  .بلغ االلتزاملتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق لمموارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية اال

لكن فقط عندما يكون السداد شبه مؤكد، وت عرض  ةمنفصل كموجوداتالمخصص، بموجب عقد تأمين على سبيل المثال، يتم االعتراف بالسداد 
 صافية من أي سداد.الموحدة األرباح أو الخسائر  قائمةالمصاريف المتعلقة بالمخصص في 
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 نهاية خدمة الموظفين مكافآة 4-22
محددة للموظفين وفقًا لقانون العمل السعودي على النحو المحدد في الشروط المنصوص عليها في قوانين المملكة  مكافآةخطة  المجموعةتطبق 

 المتوقعة. وحدة االئتمانالمحددة باستخدام طريقة  كافآةبموجب خطة الم كافآةكلفة تقديم المتيتم تحديد  .العربية السعودية
مع االئتمان المقابل لألرباح المحتجزة  الموحدة الماليقائمة المركز االعتراف بعمليات إعادة قياس المكاسب والخسائر االكتوارية مباشرة في يتم 

األرباح أو الخسائر في الفترات  القياس إلىعمليات إعادة فيها، وال يتم إعادة تصنيف  حدثمن خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي ت
 الالحقة.

 :قبل الموحدة األرباح أو الخسائر قائمةكلفة الخدمة السابقة في تيتم االعتراف ب
 تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها، و 
  بتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة. المجموعةتاريخ اعتراف 

 

رات التالية على يغبالت المجموعةتعترف  .ايا المحددةالمز  التزاميتم احتساب صافي دخل العموالت الخاصة بتطبيق معدل الخصم على صافي 
 :الموحدة األرباح أو الخسائر قائمةالمزايا المحددة في  التزامصافي 

 

  السابقة، والمكاسب والخسائر على عمليات التقليص والتسوية غير تتضمن تكاليف الخدمة، تكاليف الخدمة الحالية، وتكاليف الخدمة
 الروتينية )تحت بند المصاريف اإلدارية(

 كلفة ورسوم تسهيل االقتراض(تت الخاصة )تحت بند موالصافي مصاريف أو دخل الع 
 

 الزكاة 4-23
 

، ويتم الموحدة األرباح أو الخسائر قائمةيتم تقدير مخصص الزكاة وإدراجه في  قوانين الهيئة العامة للزكاة والدخل.لتخضع الشركة للزكاة وفقًا 
 تسجيل أي فروقات في التقديرات عند إقرار التقدير النهائي ويتم في ذلك الوقت تعديل المخصص.

 

 في السنة التي تم فيها استكمال التقدير. ةالمستحق ةاإلضافي زكاةحتسب التعند استكمال تقدير الزكاة، 
 

 والمستحقات التجارية الذمم الدائنة  4-24
 

والخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها من قبل المورد أم  معتزم دفعها مستقباًل مقابل البضائعيتم االعتراف بالمطلوبات بالنسبة للمبالغ ال
 واذا لم تكن كذلك، يتم عرضها ،لكمطلوبات متداولة إذا كانت الدفعة مستحقة خالل سنة واحدة أو أق التجارية يتم تصنيف الذمم الدائنة. ال

كلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة تمبدئيًا بالقيمة العادلة وقياسها الحقًا بال التجارية يتم االعتراف بالذمم الدائنةكمطلوبات غير متداولة. 
 الفعلي.

 

 ديرات واالفتراضات المحاسبية الهامةوالتق األحكام .5
اإلدارة إجراء أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المشمولة بالتقرير والمتعلقة باإليرادات  من الموحدةالمالية  قوائمإعداد ال يتطلب

الشك وعدم التيقن من هذه االفتراضات حيث أن  .والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة
 رة.ة للموجودات أو المطلوبات المتأثعلى القيمة الدفتريفي فترات مستقبلية  إجراء تعديل جوهري إلى نتائج تتطلب قد يؤدي والتقديرات 

التقديرات في التاريخ المشمول بالتقرير، والتي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر الرئيسية المستقبلية واألخرى لحاالت عدم التيقن من إن 
 .تكون موضحة أدناه تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ضمن السنة المالية الالحقةتشكل خطورة كبيرة تؤدي إلى إجراء 

، إال أن الظروف واالفتراضات القائمة الموحدةالمالية  ائمقو متاحة عند إعداد الالضوابط المعايير و العلى  هاوتقديرات هاافتراضات المجموعةقد بنت و 
عكس هذه ، ويتم المجموعةف الناشئة خارج سيطرة يرات التي تطرأ على السوق أو بسبب الظرو ت المستقبلية قد تتغير بسبب التغحول التطورا

 يرات في االفتراضات عند وقوعها.التغ
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 تتمة - المحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات واالفتراضات   . 5
 

 لمحددةا مكافآةخطط ال
 

ييم االكتواري وضع يتضمن التقباستخدام عمليات تقييم اكتوارية.  والقيمة الحالية لاللتزام ذي الصلة، المحددة لما بعد التوظيف كافآةكلفة المتيد يتم تحد
وبسبب  .ياتمعدالت الوفو اتب المستقبلية، و تحديد معدل الخصم، زيادات الر  ف عن التطورات الفعلية مستقباًل والتي تتضمنة قد تختلافتراضات متنوع

التي تطرأ على يرات لتغا على درجة كبيرة من الحساسية تجاه ةالمحدد كافآةالتزام الم يكون تعقيد التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل، 
 .مشمول بالتقريركل تاريخ  تم مراجعة جميع االفتراضات فيهذه االفتراضات، وت

سعر معدالت أن تأخذ بعين االعتبار اإلدارة عند تحديد معدل الخصم المالئم، مما يدعو المعيار والضابط األكثر عرضة للتغيير، يشكل معدل الخصم 
صادر عن  وفقًا لتحديد، علىبتصنيف ال يقل عن "أأ" أو أ  توظيفبعد ال كافآةلتزام مالمستخدمة العمالت المع  تتوافقعمالت ب التجاريةسندات للالفائدة 

إجراء يتم  .ةالمحدد كافآة، واستقرائها حسب الحاجة على طول منحنى العائد لتتطابق مع المدة المتوقعة من التزام المتصنيف معترف بها دولياً  ةوكال
فائضة، الئتمانية االهوامش ال ذات، ويتم شطب السندات المستثمر حامل السندلتحديد درجة المخاطر التي يتعرض لها مراجعة الحقة للسندات األساسية 

على درجة عالية من المخاطر التي يتعرض لها المستثمر حامل من تحليل السندات الذي يستند إليه معدل الخصم، على أساس أنها ال تمثل سندات 
 .السند

بينما  استجابة للتغيرات الديمغرافية.زمنية فترات ل إال ال تتغير قوائمال تلك حيث أندول محددة، في  متاحة للعامةالوفيات ال قوائميستند معدل الوفيات إلى 
 لدول المعنية.في ااتب المستقبلية إلى معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة و تستند زيادات الر 

 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
 

القيمة الدفترية إلحدى الموجودات أو وحدة توليد النقد قيمتها القابلة لالسترداد األعلى من قيمتها العادلة ناقصًا ينشأ انخفاض القيمة عندما تتجاوز 
إلى البيانات المتاحة من تعامالت بيع ملزمة تجرى على  ستبعاديستند حساب القيمة العادلة ناقصًا تكاليف اإلستبعاد وقيمتها المستخدمة. و تكاليف اإل
يستند حساب القيمة المستخدمة  لموجودات.ا ستبعادافس الحر لموجودات مشابهة أو أسعار سوق قابلة للمالحظة ناقصًا التكاليف المتزايدة إلأساس التن

لتزم يتم اشتقاق التدفقات النقدية من موازنة الخمس سنوات السابقة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم ت .إلى نموذج التدفق النقدي المخصوم
يعتبر المبلغ القابل لالسترداد أكثر  تي يتم فحصها.بها بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي ستعزز أداء الموجودات لوحدة توليد النقد ال المجموعة

النمو المستخدم ألغراض  حساسية لمعدل الخصم المستخدم لنموذج التدفق النقدي المخصوم إضافة إلى التدفقات النقدية الواردة المتوقعة ومعدل
 االستقراء.

 

 المتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص
احتمال عدم نتيجة الغ فيها بالمالية غير م األصولالعوامل للتأكد أن  منالمتوقعة بالرجوع إلى مجموعة  االئتمانيةيتم تحديد مخصص الخسائر 

 االقتصادية. ات والمؤشراتنيابان الب. كما يؤخذ في الحسوالضمانات االئتمانيالتقييم و ها وأعمارها تتحصيلها، بما في ذلك جود
 

 المتوقعة المطالبات اعتراضات
 ىعلى قياس مد . لتوقع هذه االعتراضات تعمل المجموعةهها السابقة مع كل عميل على حدتتستند المجموعة عند تقدير االعتراضات المتوقعة على خبر 

اشرة مع بمفاوضات م ناليه م لتصات وما تو بية على أقرب اعتراضات للمطالبنأ الي افتراضات مجية المقدمة وتلبول العمالء بالخدمات والسلع الطبق
 .المشابهةات المتوفرة في السوق وفي الشركات نيابالعمالء وكذلك باالعتماد على ال

 

 الحركة وبطيء راكد مخزون  مخصص
، ان القابلة لالسترداد القيمة صافيالمخزون إلى  تكلفةفي القيمة القابلة لالسترداد أيهما أقل. تتم التعديالت لتخفيض صاأو  التكلفةبت المخزون بسعر ثي

 .لزم األمر
ذلك وبنا ء على  ودة،جعلى المخزون، والتغيرات التكنولوجية وتدهور النوعية وأمور ال بالعوامل المؤثرة على هذه التعديالت التغيرات في الطل نتتضم

 نتج عنمراجعة أية تعديالت قد ت الحركة. يتم دوريا ءوبطيمخصص مخزون راكد  الحتسابار بتقوم المجموعة بدراسة هذه العوامل وأخذها في االعت
 .العوامل تلكاالختالف في 
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 يةمعلومات القطاعال .6
 

 الخدمات الطبية و قطاع بيع بضائع.من قطاع  ةرئيسي صفةب المجموعةتتألف عمليات 
 مصنفة حسب قطاعات األعمال التالية: 2017و 2018ديسمبر  31فيما يلي معلومات مالية مختارة كما في 

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

 
 المجموع األدويةبيع  الخدمات الطبية  

 2017 2018 2017 2018 2017 2018  ديسمبر 31

 ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س   

        

 708.624.453 893.596.735 117.780.308 313.466.373 590.844.145 580.130.362  اإليرادات

 239.159.378 244.610.794 36.713.028 99.446.931 202.446.350 145.163.863  الربح اإلجمالي

 53.042.595 88.433.165 1.839.703 2.482.085 51.202.892 85.951.080  اإلستهالك

 107.964.805 89.814.373 16.927.081 68.466.621 91.037.724 21.347.752  صافي الربح

 
 
 المجموع األدويةبيع  الخدمات الطبية  

 2017 2018 2017 2018 2017 2018  ديسمبر 31

 ر.س ر.س ر.س ر.س ر.س   ر.س  

        

إجمالي 
 الموجودات

 2.252.713.645 2.230.041.330 231.478.137 73.285.875 2.484.191.782 2.303.327.205 

 916.234.494 1.005.593.729 15.703.381 27.355.976 900.531.113 978.237.753  إجمالي المطلوبات

( حيث يتم 9نتيجة تطبيق معيار التقرير المالي الدولي رقم ) 2017مقارنة بعام  2018إنخفض صافي إيراد قطاع الخدمات الطبية في عام  -
. 2017من اإليرادات بداًل من إدراجه تحت بند المصاريف العمومية و اإلدارية كما في عام الطبية  اعتراضات المطالباتخصم مصروف 

 .2018فبراير  13د تم تشغيل فرع مستشفى النزهه في مع العلم بأنه ق
نتيجة اإلستحواذ على شركة الخدمات  2017مقارنة بعام  2018في عام  األدوية والمستلزمات الصيدالنيةإرتفع صافي ربح قطاع بيع  -

 .2018فبراير  1الطبية المساندة المحدودة في 
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 اإليرادات مصادر  .7
 

    2018  2017 
 ر.س.  ر.س.    
       

 590.844.145  580.130.362    إيرادات الخدمات الطبية
 117.780.308  313.466.373    إيرادات بيع األدوية

    893.596.735  708.624.453 

 اإليرادات تحققتوقيت 
    2018  2017 
 ر.س.  ر.س.    

 322.553.018  518.496.420    المنقولة عند نقطة من الزمن و الخدمات المنتجات
 386.071.435  375.100.315    المنتجات و الخدمات المنقولة على مدى زمني

    893.596.735  708.624.453 
 أرصدة العقود:

 إلتزامات تعاقدية  أصول تعاقدية    
 -  -    2018يناير  1الرصيد كما في 

يناير  1العقود في محول من الذمم المدينة التجارية إلى أصول 
2018 

   340.087  - 

 -  82.400.327    أصول عقود مولدة خالل السنة
 -  (75.479.718)    محول من أصول العقود إلى المدينون التجاريون 

 12.223.438  -    التزامات عقود مكونة خالل السنة
 (8.515.708)  -    مستخدم من التزامات العمالء

 3.707.730  7.260.696    2018ديسمبر  31الرصيد في 
 

 اتكلفة اإليرادت .8
 

 2017  2018  إيضاح  
 ر.س.  ر.س.    

 268.717.554  267.089.266    ا في حكمهاالرواتب وم
 128.599.979  271.136.996    التكاليف الطبية

 42.434.076  70.738.497  13  ستهالكاال
 12.061.141  19.593.423    مرافقخدمات 

 7.619.505  9.957.828    اإليجارات
 7.108.518  5.993.917    صيانة وإصالح

 2.924.302  4.476.014    أخرى 
    648.985.941  469.465.075 
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 المصاريف اإلدارية .9
    2018  2017 
 ر.س.  ر.س.    
       

 45.362.892  69.114.624    ا في حكمهاالرواتب وم
 38.420.904  -  7-4  خالل السنة اعتراضات المطالباتتقديرات 

 10.608.519  17.694.668  13  االستهالك
 2.293.622  13.222.419    صيانة وإصالح

 1.904.876  2.614.169    اإليجارات
 2.455.034  1.395.577    الوقود

 1.817.482  1.318.914    التأمين
: مخصص 2017)مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

 الديون المشكوك في تحصيلها(
   521.945  848.461 

 412.750  463.500    التبرعات
 466.000  370.476    الخدمات المهنية

 7.688.955  10.623.692    أخرى 
    117.339.984  112.279.495 

 إيرادات تشغيلية أخرى  .10
 

    2018  2017 
 ر.س.  ر.س.    

       

 3.658.693  6.591.330    المطفأةالمنح الحكومية 
 4.339.483  1.879.267    صندوق دعم الموارد البشرية

 498.600  714.205    الدخل من اإليجارات
 6.809.837  -    تعويض التأمين ضد الحريق

 395.934  1.683.703    إيرادات أخرى 
      10.868.505  15.702.547 

 

 نفقات مالية .11
 

    2018  2017 
 ر.س.  ر.س.    

       

 12.944.119  20.115.560    نفقات مالية من قروض بنكية
 4.898.116  10.947.328    كوميةنفقات مالية من قروض ح

 1.724.913  2.353.335    تكلفة العموالت الخاصة بالتزام المكافأت المحددة
      33.416.223  19.567.148 
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 لسهما يةبحر  .12
 

يتم احتساب الربح للسهم األساسي عن طريق تقسيم الربح للسنة المنسوب لحملة األسهم العادية على المتوسط المرجح لعدد األسهم 
لك أي تال تم المجموعةويعتبر الربح للسهم المخفض نفس الربح للسهم المنتظم أو األساسي حيث أن  خالل السنة. المصدرة العادية

 .التعامل بهاأوراق مالية قابلة للتحويل أو أدوات مخفضة ليتم 
 والسهم المستخدمة في حسابات الربح للسهم األساسي والمخفض: الربحيعكس الجدول التالي بيانات 

    2018  2017 
 ر.س.  ر.س.    
       

 107.964.805  89.814.373    سنةربح الصافي 
 120.000.000  120.000.000    عدد األسهم العاديةالمرجح لمتوسط ال

 0.90  0.75    الربح األساسي والمخفض للسهم
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 والمعدات الممتلكات .13
 

   
 األراضي

  
 المباني

  
 المعدات واألدوات

األثاث والتجهيزات  
 والمعدات المكتبية

  
 المركبات

مشاريع تحت  
 التنفيذ

  
 المجموع

               :كلفةتال
 2.003.762.274  592.866.397  5.234.383  89.217.021  348.314.621  705.733.385  262.396.467  2017يناير  1في 

 200.239.754  192.806.403  -  2.061.200  4.523.310  848.841  -  اإلضافات
 2.204.002.028  785.672.800  5.234.383  91.278.221  352.837.931  706.582.226  262.396.467  2017 ديسمبر 31في 

 620.556  -  149.316  471.240  -  -  -  مجمع التكلفة للشركات التابعة عند االستحواذ
 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  -  تحويالت من مشاريع تحت التنفيذ
 2.282.635.234  4.994.185  7.519.139  130.898.414  566.167.826  1.310.659.203  262.396.467  2018ديسمبر  31في 

               
               المتراكم: ستهالكاال

 353.213.693  -  4.009.518  49.135.666  131.531.498  168.537.011  -  2017يناير  1في 
 53.042.595  -  556.223  6.948.938  24.380.619  21.156.815  -  للسنةمحمل ال

 406.256.288  -  4.565.741  56.084.604  155.912.117  189.693.826  -  2017ديسمبر  31في 
 616.647  -  149.315  467.332  -  -  -  االستهالك المتراكم للشركات التابعة عند االستحواذ

 88.433.165  -  770.995  11.084.620  39.718.295  36.859.255  -  للسنةمحمل ال
 495.306.100  -  5.486.051  67.636.556  195.630.412  226.553.081  -  2018ديسمبر  31في 

               
               صافي القيمة الدفترية:

 1.787.329.134  4.994.185  2.033.088  63.261.858  370.537.414  1.084.106.122  262.396.467  2018ديسمبر  31في 
 1.797.745.740  785.672.800  668.642  35.193.617  196.925.814  516.888.400  262.396.467  2017يسمبر د 31في 
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 تتمة - الممتلكات والمعدات.  13
 

 األراضي والمباني
 

 1084.7مليون ريال سعودي و جزًء من مباني بقيمة   152.5بند األراضي والمباني الموضح أعاله، يتضمن بشكل أساسي جزًء من أراضي بقيمة 
وزارة المالية لتمويل إنشاء مستشفى في منطقة السويدي و مجمع سكني تابع لمشروع  مليون ريال سعودي ، مرهونة ضمانا لقروض طويلة األجل من

 .(1-28مستشفى السويدي و مستشفى في منطقة النزهه. ) إيضاح 
 مشاريع تحت التنفيذ

 

بما فيها  المستشفى شروعالدفترية لمبلغت القيمة . 2018المشروع في فبراير هذا تم إنجاز ، و 2012عام النزهة في اء مبنى مستشفى بدأت الشركة بإنش
الممتلكات فئات  إلى تحت التنفيذتحويل المشروع من مشروعات تم هذا و قد  .2018 ديسمبر 31في مليون ريال سعودي  868 أرض المشروع

 .2018عند إفتتاح المستشفى في فبراير  والمعدات
 

من البنوك المقدمة من وزارة المالية، والقروض المقدم ، والقرض من الطرح العام األولي الناتجةالعائدات  لهذا المشروع منتم تمويل األعمال اإلنشائية 
مليون  5.8: 2017 ديسمبر 31، )2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في )ال يوجد(  وبلغت قيمة تكاليف االقتراض المرسملة التجارية المحلية.

ي المتعلق الفائدة الفعلسعر % والذي يعتبر معدل 2.95 يف االقتراض المؤهلة للرسملة، نسبةلتحديد قيمة تكالالمعدل المستخدم بلغ  (.ريال سعودي
 القتراض المحدد.با

 

 (.: ال يوجد2017ديسمبر  31) 2018ديسمبر  31كما في  المجموعةانخفاض للقيمة الدفترية لممتلكات ومعدات  ي سجل أيبحسب رأي اإلدارة، لم 
 

 والمصاريف اإلدارية، على النحو التالي: اتكلفة اإليرادتبين  ستهالكمصاريف اال صنفت
 

    2018  2017 
 ر.س.  ر.س.    
       

 42.434.076  70.738.497    اتكلفة اإليرادت
 10.608.519  17.694.668    المصاريف اإلدارية

 53.042.595  88.433.165    ديسمبر 31
 

 الشهرة .14
 
 رةشهلل القيمة الدفترية ( أ
 

  2018 
 ر.س. أيضاح تكلفة

 -  2018يناير  1الرصيد في في 
 31.450.120 ج-33 االستحواذ من خالل اندماج أعمال

 31.450.120  2018ديسمبر  31الرصيد في 
   مجمع خسائر الهبوط

 -  2018يناير  1الرصيد في 
 -  خسائر الهبوط

 -  2018ديسمبر  31الرصيد في 
   31.450.120  صافي القيمة الدفترية
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 تتمة - الشهرة .14
 القيمة: هبوطاختبار  ( ب

 

ستخدام ألى القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد مقدرًة بإسترداد لشركة الخدمات الصيدالنية المحدودة تستند القيمة القابلة لال
 التدفقات النقدية المخصومة.

  ضمن المستوى الثالث استنادا الى المدخالت في آلية التقييم المستخدم.تم تصنيف قياس القيمة العادلة 
تمثل القيم المعينة لالفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة  .مبينة أدناه ردادتالقيمة القابلة لالسفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير اإلإن 

  .يانات تاريخية من مصادر خارجية وداخليةوتستند إلى ب الرعاية الصحية نشاطلالتجاهات المستقبلية في 
 

 2018 
  

 %16 معدل الخصم
 %3 معدل نمو القيمة النهائية

 %14 )متوسط الخمس سنوات التالية( EBITDAمعدل نمو 
  بنسبة المالية الرافعة استخدام افتراض مع ، المرجح المال رأس تكلفة متوسطإلى  استناًدا تقديره تم معدل عن عبارة الخصم معدل

 %.7غ يبل سنوي  فائدة بمعدل ٪ 30
 

 عقد نتيجة  2020 و 2019 لسنتي معدل نمو محددو  سنوات خمس لمدة محددة تقديرات على النقدية التدفقات توقعات اشتملت
 . %3بمقدار  لفترة التوقعات المكملة للسنواتمعدل نمو  ثم ومن الشركة على المرسى التوريدات

 

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

مليون ريال سعودي،  79.8تتجاوز القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لشركة الخدمات الصيدالنية المحدودة قيمتها الدفترية بمقدار 
 .للشهرة وبالتالي ال يوجد أي هبوط في القيمة الدفترية

 

 المخزون  .15
 

  2018  2017  
  ر.س.  ر.س.  

  10.933.762  29.195.120  المستحضرات الصيدالنية والتجميلية
  16.288.866  19.969.033  والمواد االستهالكية الطبية األدوات

  2.238.114  1.913.554  األدوات واللوازم غير الطبية
  260.947  222.090  المخصصة للبيعقطع الغيار والمواد االستهالكية غير 

  51.299.797  29.721.689  
 

 الذمم المدينة التجارية .16
  2018  2017  
  ر.س.  ر.س.  
      

 284.362.133  499.178.622  مفوترة – ذمم مدينة تجارية
  340.087  -  غير مفوترة  -ذمم مدينة تجارية 

  499.178.622  284.702.220  
  (34.839.047)  (21.531.756)  مشكوك في تحصيلهاالديون المخصص 

  477.646.866  249.863.173  
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 تتمة - الذمم المدينة التجارية.   16
 

   
 

 المجموع

متأخرة  ليست 
وال السداد 

 القيمة مخفضة

  
30-60 

 يوما  

  
 

 يوما   61-90

  
 

 يوما   91-360

  
 360أكثر من 
 يوما  

 ر.س.  ر.س.  ر.س.  ر.س.  ر.س.  ر.س.  
             

ديسمبر  31كما في 
2018 

 499.178.622  80.791.823  54.817.388  52.320.551  216.416.667  94.832.193 

             
ديسمبر  31كما في 

2017 
 284.362.133  72.397.675  33.867.074  28.294.316  142.877.314  6.925.754 

             
على ليس من عادتها الحصول  المجموعةوحيث أن  ابلة لالسترداد بالكامل.أن تكون الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها قبناء على خبرة سابقة يتوقع 

 غير مضمونة.يجعلها  ، فإن ذلكضمان للذمم المدينة
 

اإلجراءات الطويلة  بسببمن جهات مرتبطة بالحكومة بطيئة السداد بطبيعتها  ذمم المدينة متأخرة السداد لكن دون أن تنخفض قيمتها،معظم التكون ت
 مخاطر عدم االسترداد. يقللالدفعات من هؤالء العمالء  لقيت لكن استمرار على الدفع. ةالفواتير والموافق اعتمادعمليات  التي تستغرقها

كان مستحقًا من جهات حكومية وجهات تأمين مختلفة  المجموعةالتجارية الخاصة ب% من رصيد الذمم المدينة 97، حوالي 2018ديسمبر  31كما في 
 (.%96: 2017ديسمبر  31)

تماشى مع قطاع الرعاية هي شروط تيومًا بحسب نوع العميل، و  90-30تسديد الذمم المدينة خالل  المجموعةتتطلب الشروط االئتمانية الخاصة ب
وال متأخرة السداد  ليستذمم جوهرية للذمم المدينة التجارية القيمة ال يمكن اعتبارة المعروضة على العمالء، قصر الفترة االئتمانيبسبب الصحية، و 

 .مخفضة القيمة
 

 ، على النحو التالي:في تحصيلهالديون المشكوك الخص حركة مخصص تت
  2018  2017 
 ر.س.  ر.س.  
     

 42.422.106  34.839.047  يناير 1
 -  (15.450.305)  2018يناير  1في  15معيار التقرير المالي الدولي رقم أثر تطبيق 

 -  1.534.069  2018يناير  1في  9أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي رقم 
 848.461  -  إضافات مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة

 -  521.945  9التقرير المالي الدولي رقم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة نتيجة تطبيق معيار 
 -  87.000  المخصص المحول في تاريخ شراء الشركة التابعة

 (8.431.520)  -  صافي حركة اعتراضات المطالبات خالل السنة
 34.839.047  21.531.756  ديسمبر 31

 

الخاصة باإليرادات  اعتراضات المطالباتريال سعودي، يمثل تقديرات  15.450.305مبلغ  2017ديسمبر  31يتضمن رصيد المخصص كما في 
ولي ير المالي الدالمحققة من العقود مع شركات التأمين، والتي تم إعادة تصنيفها خصمًا من الذمم المدينة التجارية المفوترة كنتيجة لتطبيق معيار التقر 

   .2018يناير  1في  15رقم 
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 مصاريف مدفوعة مقدما  وموجودات أخرى  .17
  2018  2017  
  ر.س.  ر.س.  
      

  37.280.343  66.932.270  دفعات مقدمة لموردين
  1.227.917  7.225.431  هامش الضمانات البنكية

  5.965.721  7.078.152  إيجارات وتأمين طبي وتأشيرات مدفوعة مقدماً 
  2.573.130  3.011.487  سلف و عهد موظفين
  227.457  118.795  تأمينات نقدية مستردة

  57.454  88.363  أخرى 
  84.454.498  47.332.022  
 

 عالقةاألطراف ذات التعامالت وأرصدة  .18
 

في المعايير  الواردات عالقة طرف ذ آخرين ضمن تعريف، مع شركات وأفراد لألعمال يالعادسياق الاألعمال، في  المجموعةتزاول 
المتفق عليها بين  المعامالت بقيم أسعار قياسهاألعمال و لويتم إجراء هذه التعامالت في السياق العادي الدولية إلعداد التقارير المالية، 

 فوائد يتم إحتساب ال و ضمان دون األرصدة المعلقة بنهاية السنة  تكون  وعدم وجود أسعار تفاضلية. قائمة على التنافس الحر، الطرفين،
 المجموعةولم تسجل ، عالقة اتأي ضمانات مقابل أي ذمم مدينة أو دائنة من طرف ذ كما لم يتم تقديم أو تسلم، يتم تسويتها نقداً و   يهاعل

، أي انخفاض لقيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من (: ال يوجد2017ديسمبر  31) 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
ويتم إجراء هذا التقييم كل سنة مالية عن طريق فحص الوضع المالي للطرف ذي الصلة والسوق الذي يعمل فيه هذا ، عالقةذات أطراف 
 الطرف.

 

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

 
    2018  2017 
 ر.س.  ر.س.    

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

   52.384.624  192.255.936 

 5.168.993  5.082.593    تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين
 3.226.113  571.903    مشتريات من شركة يملكها أحد المساهمين

 630.000  630.000    مصاريف إيجار مدفوعة إلى أقارب المساهمين
 389.279  887.533    خدمات العيادات المقدمة إلى المساهمين

 4.547.000  8.239.000    مصاريف اإليجار المدفوعة إلى المساهمين
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 تتمة - عالقةتعامالت وأرصدة األطراف ذات ال. 18
 على النحو التالي: ،عالقةن التعامالت مع أطراف ذات بنهاية السنة مالجوهرية األرصدة تتلخص 

 
  2018  2017  
  ر.س.  ر.س.  
      

  389.280  887.533  رئيسيينمساهمين 
  389.280  887.533  عالقةالمبالغ المستحقة من أطراف ذات 

 
 

  2018  2017  
  ر.س.  ر.س.  
      

  262.829  -  مساهمين رئيسيين
  262.829  -  عالقةأطراف ذات  إلىالمبالغ المستحقة 

 

 النقد وما يعادله .19
 

  2018  2017 
 ر.س.  ر.س.  
     

 753.495  553.273  النقد في الصندوق 
 177.521.806  43.309.865  النقد لدى البنوك

  43.863.138  178.275.301 
 

 رأس المال .20
 

 10سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة اسمية تبلغ  120.000.000من  مكون ريال سعودي  1.200.000.000يبلغ رأسمال الشركة 
 ريال سعودي(. 1.200.000.000 :2017ديسمبر  31) ةرياالت سعودي

 
 

 نظامياالحتياطي ال .21
 

إلى السنوي  الربح% من صافي 10تحويل نسبة  ، يتوجبللشركة ساسيالسعودية والنظام األ وفقًا لنظام الشركات في المملكة العربية
ع إلى متاحًا للتوزي لنظامي% من رأس المال، وال يكون هذا االحتياطي ا30يصل هذا االحتياطي إلى نسبة  إلى أن نظامياالحتياطي ال

ديسمبر  31) 2018ديسمبر  31ريال سعودي خالل السنة المنتهية في  8.981.437تم تحويل مبلغ المساهمين في الوقت الراهن. 
 الشركات السعودية. نظاممن  98نوني وفقًا للمادة قاالحتياطي االريال سعودي(، إلى   10.796.481: 2017
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 الذمم الدائنة التجارية .22

 
  2018  2017 
 ر.س.  ر.س.  
     

 26.123.671  37.350.234  أدوية ومستلزمات طبية موردي
 2.772.620  2.045.386  لوازم إدارية ومستلزمات غير طبية موردي
 734.748  1.627.079  ومشروباتأطعمة  موردي
 767.723  468.553  قطع غيار موردي
 3.824.604  4.970.766  أخرى 

  46.462.018  34.223.366 
 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  .23

 
  2018  2017 
 ر.س.  ر.س.  

     

 21.252.652  47.264.602  لغيرمن اـتأمينات محتجزة 
 18.094.002  14.996.569  مصاريف مستحقة الدفع

 53.740  2.378.589  أخرى 
  64.639.760  39.400.394 

 
 توزيعات األرباح .24

 

الصادرة توصية ال(، ووافقت على 2017ديسمبر  26هجري )الموافق  1439ربيع الثاني  8المنعقد في  الشركة في اجتماع الجمعية العامة العادية أقرت
بمعدل  2017عام مليون ريال سعودي ل 90نقدية بقيمة  أرباح( لتوزيع 2017ديسمبر  10ربيع األول ) 22مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في عن 

 .( لكل سهم ةلهل 75ريال ) 0.75
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 خدمة الموظفين نهاية كافآةم .25
الدخل الشامل  قائمةوالمبالغ المعترف بها في  الموحدة األرباح أو الخسائر قائمةالخدمة المعترف بها في  نهاية كافآةتلخص الجداول التالية مكونات م

 :الموحدة المالي مركزالقائمة و الموحدة 
 :الموحدة المالي قائمة المركزالمبلغ المعترف به في  (أ 

  2018  2017 
 ر.س.  ر.س.  
     

 50.100.456  56.204.516  ةالمحدد كافأةالقيمة الحالية اللتزام الم
 

 (:الموحدة الخسائر وأاألرباح  قائمة)المعترف بها في  مكافأةمصاريف ال (ب 
    2018  2017 
 ر.س.  ر.س.    
       

 12.925.677  13.758.817    كلفة الخدمات الحاليةت
 1.724.913  2.353.335    كلفة العموالت الخاصةت

 14.650.590  16.112.152    مكافأةمصاريف ال
 

 :ةالمحدد لمكافأةالقيمة الحالية اللتزام ا علىحركة ال
  2018  2017  
  ر.س.  ر.س.  
      

  40.586.187  50.100.456  في بداية السنة ةالمحدد كافأةالقيمة الحالية اللتزام الم
  -  811.952  محددة المحولة في تاريخ الشراء للشركة التابعةلقيمة التزام المنافع ا

      :الموحدة األرباح أو الخسائر قائمةالرسوم المعترف بها في 
  12.925.677  13.758.817  كلفة الخدمات الحاليةت
  1.724.913  2.353.335  كلفة العموالت الخاصةت

بناء على خطة مكافأة محددة معترف بها في قائمة  ةاالكتواري )الربح( الخسارة
 الموحدة الدخل الشامل

 (3.225.038)  519.721  

  (5.656.042)  (7.595.006)  خالل السنة مدفوعة مكافآت
  50.100.456  56.204.516  في نهاية السنة ةالمحدد المكافأةالقيمة الحالية اللتزام 

 
 االفتراضات االكتوارية الرئيسية (ج 

  2018  2017  
  ر.س.  ر.س.  

  %4.5  %4.5  معدل الخصم
  %3  %3  الرواتبمعدل زيادة 
  سنة 60  سنة 60  سن التقاعد
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 المنح الحكومية .26
    2018  2017 
 ر.س.  ر.س.    

 128.770.971  159.734.894    يناير 1في 
 34.622.616  6.441.836    مستلمة خالل السنة

 (3.658.693)  (6.591.330)    مطفأة حكوميةمنح 
 159.734.894  159.585.400    ديسمبر 31في 

 

  2018  2017  
  ر.س.  ر.س.  

  6.766.670  7.613.597  متداولة
  152.968.224  151.971.803  غير متداولة

  159.585.400  159.734.894  

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

 .2015 تم بدء تشغيل مستشفى السويدي في أغسطسقد مستشفى السويدي. تم استيفاء الشروط والنفقات الطارئة المرتبطة بهذه المنح.  و 
فائدة من وزارة المالية لتمويل إنشاء مستشفى جديد في منطقة النزهة وشراء معدات طبية دون بعلى قرض  2015لشركة في يوليو حصلت ا -

تم بدء تشغيل مستشفى النزهة في فبراير قد و   تم استيفاء الشروط والنفقات الطارئة المرتبطة بهذه المنح.. أساسية وضروريةوغير طبية 
2018. 

 والنفقات الطارئة االلتزامات .27
 مستأجربصفتها  المجموعة -التزامات عقود اإليجار التشغيلي

حق الخيار، بموجب  المجموعةلك توتم .2018و 2016اإليجار بين األعوام  ، وكانت مدةإسكان العاملينعقود إيجار تجاري بشأن  المجموعةأبرمت 
وكانت دفعات اإليجار اآلجلة )بدالت اإليجار  .2021إلى  2019بعض عقود اإليجار الخاصة بها، في استئجار الموجودات لفترات إضافية من 

 مستحقة الدفع( بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء، على النحو التالي:
  2018  2017 

 ر.س. مليون   مليون ر.س.  
2018  -  13.1 
2019  10.9  10.9 
2020  11.4  - 

 مؤجربصفتها  المجموعة -التزامات عقود اإليجار التشغيلي
وتكون هذه  مقابل دفعات إيجار محددة مسبقًا. بانيهاتجارية مساحة محددة ضمن مالعالمات بموجبها لبعض اليبات تعاقدية توفر تتر  المجموعةأبرمت 

 يتم االعتراف بها كدخل خالل الفترة. اتاالتفاقيات على هيئة عقد إيجار تشغيلي يتضمن إيجار 
 على النحو التالي: غير قابلة لإللغاء، ةجار تشغيلياآلجلة مستحقة القبض بموجب عقود إي اتاإليجار الدخل من 

  2018 
 ر.س.

 2017 
 ر.س.

 498.600  455.000  خالل سنة واحدة
 6.248.000  1.820.000  بعد سنة واحدة لكن ليس أكثر من خمس سنوات

 7.810.000  2.275.000  أكثر من خمس سنوات
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 القروض طويلة األجل .28
  2018  2017 
 ر.س.  ر.س.  

 208.690.848  220.625.012  القروض المقدمة من وزارة المالية
 321.602.077  439.170.277  القروض المقدمة من البنوك التجارية

  659.795.289  530.292.925 
 47.457.250  97.177.750  الجزء المتداول

     

 482.835.675  562.617.539  الجزء غير المتداول
 

 من وزارة المالية المقدمة القروض  28-1
 

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

. هذا القرض بالريال السعودي دون أي عموالت تمويل ومرهون 2017ديسمبر  31بالكامل اعتبارًا من  المجموعةمليون ريال سعودي استخدمته  149.1
 .قدبموجب رهن عقاري ألرض المشروع و ما أقيم عليها و يسدد على عشرين قسط سنوي متساوي بعد فترة سماح تبلغ خمس سنوات من تاريخ توقيع الع

 

اتفاقية تمويل أخرى مع وزارة المالية  مؤهلة ألن تكون منحة حكومية وذلك لتمويل بناء مجمع سكني تابع لمشروع  2015يناير  26وقعت المجموعة في 
الريال . هذا القرض ب2017ديسمبر  31بالكامل اعتبارًا من  المجموعةمليون ريال سعودي استخدمته  27.5مستشفى السويدي حيث بلغت قيمة القرض 

ح السعودي دون أي عموالت تمويل ومرهون بموجب رهن عقاري ألرض المشروع و ما أقيم عليها و يسدد على عشرين قسط سنوي متساوي بعد فترة سما
 .تبلغ خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد

 

ن تكون منحة حكومية وذلك لتمويل جزء من تكاليف بناء اتفاقية تمويل ثالثة مع وزارة المالية المالية  مؤهلة أل 2015يوليو  20وقعت المجموعة في 
. 2018ديسمبر  31بالكامل اعتبارًا من  المجموعةمليون ريال سعودي استخدمته  197.6وتأثيث المستشفى في منطقة النزهة حيث بلغت قيمة القرض 

مشروع و ما أقيم عليها و يسدد على عشرين قسط سنوي هذا القرض بالريال السعودي دون أي عموالت تمويل ومرهون بموجب رهن عقاري ألرض ال
 متساوي بعد فترة سماح تبلغ خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد.

 من البنوك التجاريةالمقدمة القروض   28-2
 

 على النحو التالي: ،استحقاقات القروض طويلة األجل
  2018  2017 
 ر.س.  ر.س.  

2018  -  40.000.000 
2019  88.345.500  144.000.000 
2020  138.324.777  133.102.077 
2021  100.000.000  4.500.000 
2022  100.000.000  - 
2023  12.500.000  - 

  439.170.277  321.602.077 
وبلغت ،  (مليون ريال سعودي 5.8: 2017ديسمبر  31) 2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  المجموعة رسملتها تكاليف إقتراضال يوجد 

 مليون ريال سعودي(. 19.6: 2017ديسمبر  31ن ريال سعودي )مليو  33.4 ة على السنةلالمحممصاريف التمويل 
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 الزكاة .29
 

    2018 
 ر.س.

 2017 
 ر.س.

 12.264.870  12.103.152    يناير 1الرصيد كما في 
 12.103.152  14.908.719    المكون خالل السنة

 2.947.325  -    تعديالت متعلقة بسنوات سابقة
 (15.212.195)  (12.100.590)    دفعات خالل السنة

 12.103.152  14.911.281    ديسمبر 31الرصيد كما في 
 

 (:2018ديسمبر  31)كما في  التقييم النهائيوضع  
 

ديسمبر  31الهيئة العامة للزكاة والدخل عن جميع السنوات حتى المالية لدى  قوائمهابناء على  الزكويةاإلقرارات  المجموعةأودعت 
السنة  حتىمن الهيئة العامة للزكاة والدخل عن جميع السنوات  الربط النهائيعلى  شركة الحمادي للتنمية واالستثمار، وحصلت 2017

 .2012ديسمبر  31المنتهية في 
  

 الموجودات والمطلوبات المالية .30
 

 الخاصة بإدارة مخاطر األدوات الماليةالغايات والسياسات 
 

المالي للشركة، النقد وما يعادله، حسابات الذمم المدينة وموجودات متداولة  قائمة المركزة في متتضمن األدوات المالية الرئيسية المقد
، المطلوبات عالقةإلى أطراف ذات  ةالمستحقالمبالغ حسابات الذمم الدائنة، القروض،  ،عالقةمن أطراف ذات  ةالمستحقالمبالغ أخرى، 

تمويل العمليات وتقديم الضمانات هي لمطلوبات المالية للشركة، ا ساسية من وراءاأل ايةالغ تكون و المستحقة ومطلوبات متداولة أخرى، 
 .هالدعم

 

ت، ومخاطر القيمة مخاطر السوق )تتضمن: مخاطر العمالعلى تعريضها لمخاطر متعددة تتمثل بما يلي:  المجموعةعملت أنشطة 
 المجموعةفي اإلدارة العليا  تولىت مخاطر االئتمانية ومخاطر السيولة.الفائدة التدفق النقدي، ومخاطر األسعار(، أسعار العادلة ومعدل 

كما ، تهاحوكمالمناسب لطار اإلمشورة حول المخاطر المالية و إليها من لجنة مخاطر مالية تقدم  بدعمعلى إدارة تلك المخاطر اإلشراف 
إلى سياسات  المجموعةأنشطة المخاطر المالية الخاصة بخضوع  ضمانات وتأكيدات على المجموعةفي إلدارة العليا لتقدم هذه اللجنة 

لمخاطر، ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة ل المجموعة وقابلية تعرضهاوإجراءات مالئمة وتحديد وقياس وإدارة المخاطر المالية وفقًا لسياسات 
 رار السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر، الوارد ملخص عنها أدناه:وإق

 

 مخاطر السوق 
 

ر مخاطر السوق هي المخاطر المتمثلة بتقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية اآلجلة إلحدى األدوات المالية بسبب تغييرات تطرأ على أسعا
، وغيرها من مخاطر األسعار مثل تالفائدة، مخاطر العمالسعر أنواع من المخاطر: مخاطر معدل  ةوتتضمن أسعار السوق ثالثالسوق، 

 مخاطر أسعار األسهم ومخاطر أسعار السلع.
 

 تتضمن األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق: القروض واالقتراضات والودائع.
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  تتمة -  الموجودات والمطلوبات المالية. 30
 

 تالعمالمخاطر 
 

بشكل تتم  المجموعةتعامالت نظرًا ألن بتقلب قيمة إحدى األدوات المالية بسبب تغييرات تطرأ على معدالت سعر الصرف األجنبي، و تتمثل هي مخاطر 
ت بشكل مهم مخاطر العمالإلى لن تتعرض  المجموعةوالريال السعودي مرتبط ومثبت بالدوالر األمريكي فإن رئيسي بالريال السعودي والدوالر األمريكي، 

 (.2017ديسمبر  31) 2018ديسمبر  31باليورو كما في غير الهامة بإجراء بعض التعامالت  المجموعةكما قامت ، وجوهري 
 

 فائدة التدفق النقدي  سعر مخاطر القيمة العادلة ومعدل
 

الفائدة السائدة على األوضاع المالية والتدفقات النقدية للشركة، وتراقب أسعار تتمثل بالتعرض لمخاطر مختلفة ترتبط بتأثير التقلبات في معدالت 
بشكل رئيسي مع  المجموعةالخاصة ب تالعموال نسبالعموالت على أساس مستمر وتتصرف بناء على ذلك، وترتبط  نسبةوترصد تقلبات  المجموعة

 االقتراضات الخاصة بها وتخضع للتغيير على أساس دوري.
 

 رمخاطر األسعا
 

دة لألداة تتمثل مخاطر األسعار بتقلب قيمة إحدى األدوات المالية نتيجة لتغييرات تطرأ على أسعار السوق، سواء نجمت تلك التغييرات عن عوامل محد
في الوقت الراهن إلى مخاطر  المجموعةلجهة المصدرة لها أو عن عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق، ولم تتعرض لالفردية أو 

 األسعار بسبب غياب أي استثمارات في األوراق المالية القابلة للتسويق.
 

 المخاطر االئتمانية
 

، مما العمالءمع المبرمة د و عقالمالية أو ال إحدى األدواتبااللتزامات المترتبة عليه بموجب  ةمقابلالف اطر أحد األتتمثل المخاطر االئتمانية بعدم وفاء 
المبالغ نقدها وأموالها لدى بنوك تتمتع بتصنيفات ائتمانية جيدة وسليمة، وتقيد حسابات الذمم المدينة و  المجموعةيؤدي إلى نشوء خسارة مالية، وتضع 

 .مشكوك في تحصيلهامخصص الديون  بالقيمة الصافية بعد خصممن أطراف ذات صلة  ةالمستحق
  

 مخاطر السيولة
 

مخاطر السيولة  تنجمموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية، وقد األإلى صعوبات في جمع  إحدى المنشآتتتمثل مخاطر السيولة بتعرض 
أساس منتظم، ، على القياموتدار مخاطر السيولة عن طريق بسرعة بقيمة قريبة من قيمتها العادلة،  ةماليال إحدى الموجوداتعدم القدرة على بيع  عن

 التزامات آجلة.أي بها للوفاء بيتم االلتزام المتاحة من خالل تسهيالت ائتمانية و تلك األموال الكافية بمراقبة ورصد 
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 بعد غير المفعلةو المعايير الصادرة  .31
 

إقرار هذه  المجموعةعتزم المالية للشركة، تكون مدرجة أدناه، وت قوائمبعد، حتى تاريخ إصدار ال وغير المفعلةالمعايير والتفسيرات الصادرة 
 عندما تصبح نافذة المفعول.المعايير، 

 
 بشأن عقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 لمالية لعقود االيجار بما في ذلك ويحل هذا المعيار محل التوجيهات ا 2016( في يناير 16تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
لجنة  وتفسير .ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجاريحدد ( 4رقم )والتفسير الدولي ( عقود اإليجار، 17معيار المحاسبة الدولي رقم )

 . لعقد االيجارالمعامالت التي تتضمن النموذج القانوني  جوهر( تقييم 27( حوافز إيجارات تشغيلية و رقم )15رقم ) دوليةتفسيرات الال
 
من  تطلبيو  جاريوالعرض واإلفصاح عن عقود اإل اسيمبادئ االعتراف والق ،للتقرير المالي ةالدولي ايير( من المع16)رقم  اريالمع حددي

 لييالتمو  ريقائمة المرکز المالي مماثلة للمحاسبة عن عقود التأج یلبموجب نموذج واحد ع جاريالمحاسبة عن کافة عقود اإل نيالمستأجر 
توجد اعفاءات اختيارية لعقود االيجار قصيرة االجل وعقود االيجار للموجودات ذات القيمة (. 17المحاسبة الدولي رقم ) اريبموجب مع
قصيرة األجل )أي عقود اإليجار التي تبلغ مدة  إيجارات األصول "منخفضة القيمة" )مثل الحواسيب الشخصية( واإليجارات المنخفضة

أقل(. في تاريخ بدء عقد اإليجار، سوف يعترف المستأجر بااللتزام بتقديم مدفوعات اإليجار )أي التزام التأجير(  أوشهرا  12إيجارها 
االعتراف  نيمن المستأجر  طلبيواألصل الذي يمثل الحق في استخدام األصل األساسي خالل فترة اإليجار )أي حق االستخدام (. سوف 

 حق استخدام األصل. یومصروف اإلهالك عل جارياإل تزامال یبشکل منفصل بمصروف الفوائد عل
 

تغيير فترة اإليجار، أو تغيير  .على سبيل المثال كما سيطلب من المستأجرين إعادة قياس التزام التأجير عند وقوع أحداث معينة )
مدفوعات اإليجار المستقبلية الناجمة عن تغيير في مؤشر أو معدل يستخدم لتحديد تلك المدفوعات(. سوف يعترف المستأجر عموما بقيمة 

 . حق استخدام الموجودات تسويةإعادة قياس التزامات التأجير ك
 

( لم تتغير بشكل جوهري عن المحاسبة الحالية وفقا لمعيار المحاسبة 16المالي رقم )محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير  إن
(. وسوف يستمر المؤجرون في تصنيف جميع عقود اإليجار باستخدام نفس مبدأ التصنيف كما هو الحال في معيار 17الدولي رقم )

 اإليجار التشغيلية والتمويلية. ( والتمييز بين نوعين من عقود اإليجارات: عقود17المحاسبة الدولي رقم )
 

صاحات أكثر شمولية مما هو منصوص عليه فمن المستأجرين والمؤجرين تقديم إ( أيضا 16يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
يناير  1بدأ في أو بعد (على الفترات السنوية التي ت16(. يسري المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17في المعيار المحاسبي الدولي رقم )

(. يمكن للمستأجر أن يختار 15. التطبيق المبكر مسموح به ولكن ليس قبل أن تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )2019
 تطبيق المعيار باستخدام إما بأثر رجعي كامل أو أثر رجعي معدل. وتسمح أحكام االنتقال الخاصة بالمعيار بتخفيضات معينة.
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 تتمة -المعايير الصادرة وغير المفعلة بعد. 31
 

 أخرى:
في الفترات  الموحدة الماليةعلى القوائم  ي التالية تأثير جوهر  والتعديالت والتحسينات عاييرالم بيقلتط يكون جموعة أن المتتوقع إدارة  ال

 :وهي المستقبلية
 

مــــع التعــــويض الســــلبي  المسبقاليــــة" تتعلــــق بخصــــائص الــــدفع المدوات ( "األ9) ـــالي رقــــمالمعيــــار الــــدولي للتقريــــر المعلــــى  التتعـــدي
 .(2019يناير  1تاريخ السريان (
 

 بنسبشــــتركة" تتعلــــق المشـــــروعات المشـــــآت الزميلــــة و المنــي فــ ( "االستثمارات28)الــــدولي رقـــــم  المحاسبةعلـــــى معيــــار  التتعــــدي
 (.2019يناير  1تاريخ السريان )شتركة المشروعات المجل في الشركات الزميلة و األطويلة  االستثمار

 

تـــــاريخ )ت الخطـــــة، تقليصـــــها أو تســـــويتها التتعلـــــق بتعـــــدي" الموظفين منافع( "19)الـــــدولي رقـــــم  بةحاســـــالمعلـــــى معيـــــار  التتعـــــدي
 (.2019يناير  1السريان 

 

 ةفي العملي بهــــا ســـابقا المحتفظتتعلــــق بالحصـــة ” شـــتركةالم ( "الترتيبات11)ـــالي رقــــم المعيـــار الــــدولي للتقريــــر المتحســـينات علــــى 
 .(2019يناير  1تاريخ السريان )شتركة الم

 

 المالية األدواتـــدفوعات لمة الــــدخل بثــــار ضــــريآة الــــدخل" تتعلــــق ببضــــري( "12) الــــدولي رقــــم المحاسبةتحســــينات علــــى معيــــار 
 .(2019يناير  1تاريخ السريان )حقوق ملكية  أنهاعلى  المصنفة

 

 1تـــــاريخ السريان )ؤهلـــــة للرســـــملة الم االقتراض بتكلفةتتعلـــــق  ( "تكلفة االقتراض"23) الـــــدولي رقـــــم المحاسبةتحســـــينات علـــــى معيـــــار 
 (.2019يناير 

 

 .(2021يناير  1تاريخ السريان " )عقود التأمين( "17)رقم  الماليالدولي للتقرير  لمعيارا
 

 (.2019يناير  1تاريخ السريان ) الدخل" بةضري معامالتبشأن  التيقنعدم ( "23)لتفسير الدولي ا
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 أرقام المقارنة .32
 

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

 
 التبويب إعادةتأثير   (2017ديسمبر  31)كما في 

 

 

  قائمة المركز المالي

 

 إيضاح

32-1 

األرصدة كما تم 

 عرضها من قبل

إعادة األرصدة بعد  مبلغ إعادة التبويب

 التبويب

 249.863.173 (2.573.130) 252.436.303 )أ( الذمم المدينة التجارية

 47.332.022 2.573.130 44.758.892 )أ( مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

 482.835.675 5.529.295 477.306.380 (ب ، ج) قروض طويلة األجل

 152.968.224 (15.800.814) 168.769.038 )ب ، ج( المنح الحكومية

 39.400.394 (116.478) 39.516.872 )د( مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 90.116.478 116.478 90.000.000 )د( توزيعات أرباح مستحقة

 47.457.250 7.457.250 40.000.000 )ج( القروض طويلة األجل )الجزء المتداول(

 6.766.670 2.814.269 3.952.401 )ج( المنح الحكومية )الجزء المتداول(

     

كما تم  األرصدة  قائمة الربح أو الخسارة 

 عرضها من قبل

إعادة األرصدة بعد  مبلغ إعادة التبويب

 التبويب

     

 (469.465.075) (19.793.266) (449,671,809) )هـ( تكلفة اإليرادات

 (112.279.495) 15.453.783 (127.733.278) )هـ ، و( المصاريف اإلدارية

 15.702.547 4.339.483 11.363.064 )و( إيرادات تشغيلية أخرى
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 تتمة  –. أرقام المقارنة 32
 إيضاحات إعادة تبويب أرقام المقارنة 32-1

ريف مدفوعة مقدما اريال سعودي من الذمم المدينة التجارية إلى مص 2.573.130لبالغة إعادة تبويب ذمم وعهد الموظفين ا ( أ
 ، لتتماشى مع تبويب السنة الحالية.وموجودات أخرى 

عطفا على تواريخ إستحقاق ريال سعودي من المنح الحكومية إلى القروض طويلة األجل  12.986.545مبلغ إعادة تبويب  ( ب
 .، لتتماشى مع تبويب السنة الحاليةأقساط تلك القروض

 ج( إعادة تبويب الجزء المستحق السداد خالل العام التالي من القروض طويلة األجل والمنح الحكومية طويلة األجل إلى القروض
، عطفا التواليريال سعودي على  2.814.269و  7.457.250طويلة األجل والمنح الحكومية بقسم المطلوبات المتداولة بمبلغ 

 .على تواريخ استحقاق تلك القروض
 ،ريال سعودي من المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى إلى توزيعات األرباح المستحقة 116.478د( إعادة تبويب مبلغ 

 ى مع تبويب السنة الحالية.لتتماش
يف اإلدارية إلى تكلفة اإليرادات و الذي يمثل جزء من مصاريف ريال سعودي من المصار  19.793.266إعادة تبويب مبلغ هــ( 

 بين المصاريف اإلدارية وتكلفة اإليرادات للعام الحالي. توزيع المتبعةبما يتماثل مع أسس ال ع الموظفين و اإليجارات وذلكمناف
ريال سعودي، والتي كانت مخصومة من  4.339.483التحويالت المستلمة من صندوق دعم الموارد البشرية البالغة و( إعادة تبويب 

 .، لتتماشى مع تبويب السنة الحاليةالمصاريف اإلدارية لتصنف ضمن اإليرادات التشغيلية األخرى 
 

 االستحواذ على شركة تابعة .33
 

شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة. ل العائدةالتصويت وحقوق  الحصص% من 100على  لشركةا، استحوذت 2018 يناير 31في 
 )شركة الخدمات الصيدالنية المحدودة(. التابعة لها لطبية المساندة المحدودة والشركةعلى شركة الخدمات ا الشركةونتيجة لذلك، سيطرت 

 

 .لمنتجات الصيدالنيةالمحدودة سيمكن المجموعة من تعزيز مكانتها في سوق اإن السيطرة على شركة الخدمات الطبية المساندة 
 

ريال  183.411.485، ساهمت شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة بإيرادات تبلغ 2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 نتائج المجموعة.  منريال سعودي  52.154.462سعودي، وربح قدره 

 
 المحول العوض ( أ
 

 )ثمانية واربعون مليون( ريال سعودي ممثال بالنقد المدفوع. 48.000.000بلغت القيمة العادلة للعوض المحول عند تاريخ االستحواذ 
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 تتمة -االستحواذ على شركة تابعة . 33

 التي تم تحملهاوالمطلوبات  القابلة للتحديد الموجودات المقتناه ( ب
 

 عند تاريخ االستحواذ: المقتناه القابلة للتحديد والمطلوبات التي تم تحملهافيما يلي ملخصا بالموجودات 
 

 
 

 الشهرة ( ج
 تم االعتراف بالشهرة الناتجة من عملية االستحواذ كما يلي:

 
 ريال سعودي إيضاح 
   

 48.000.000 أ( -33) العوض المحول
 (16.549.880) ب( -33) القابلة للتحديد الموجودات المقتناةالقيمة العادلة لصافي 

 31.450.120 (أ -14) الشهرة
 

 الحقةالحداث األ .34
 

 حداث الحقة هامة منذ نهاية السنة والتي تتطلب افصاح او تعديل في هذه القوائم المالية الموحدة.تعتقد اإلدارة بعدم وجود أ
 

 الموحدة المالية قوائمال عتمادإ .35
 

 .2019 مارس 10الموافق في  ه 1440رجب  3بتاريخ مجلس اإلدارة من قبل  الموحدة عتماد القوائم الماليةتم إ 
 
 
 
 
 
 

 ريال سعودي إيضاح 
 3.909 (13) ممتلكات ومعدات

 1.031.994  مخزون 
 33.293.225  ذمم مدينة تجارية

 20.541.057  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 
 8.440.543  نقد وما يعادلة

 (45.948.896)  ومطلوبات أخرى  ذمم دائنة تجارية
 (811.952) (25) موظفينأة نهاية الخدمة للمكاف

 16.549.880  القابلة للتحديد المقتناه الموجوداتصافي 


