




























 



 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار

  سعودية()شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 نبذة عن الشركة و الشركات التابعة و أنشطتها  .1

  1425صفر    23الصادر بتاريخ    1010196714:  رقم  بموجب السجل التجاريهي شركة مساهمة مسجلة  شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار )الشركة(  

  15هجري )الموافق    1435رمضان    17في سوق األسهم السعودي )تداول( بتاريخ    مدرجةو،  ( في مدينة الرياض 2004بريل  أ  13هجري )الموافق  

 (.2014يوليو 
 

 العربية السعودية. ، المملكة 11534، الرياض 55004هو صندوق بريد رقم: المسجل  عنوان الشركة إن 
 

 

والمستلزمات     معداتفي الأنشطة تجارة الجملة والتجزئة    في مزاولة،  "المجموعة"()يشار إليهم مجتمعين    ، الشركة والشركات التابعة لها  أنشطةتتمثل  

في المواد  تجارة الجملة والتجزئة  و،  المتخصصة   وإدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية  وصيانة  قامةوإومستحضرات التجميل،  ،  واألدوية  الطبية

المشاريع الصناعية   إقامة  أو المشاركة في  إنشاءولصالح الشركة،    بالبيع أو اإليجارواستثمارها    عليها  مباني  قامةاألراضي إل   استئجارشراء وو،  الغذائية

 وصيانة مراكز تجارية في المملكة العربية السعودية.  إدارةوإنشاء والمختلفة، 
 

 الشركات التابعة للمجموعة:ب فيما يلي بيانا 
 

 نسبة الملكية  العملة الوظيفية  النشاط  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة 

    2021 2020 

٪ 100 لاير سعودي  تجارية شركة  المملكة العربية السعودية  شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة   100 ٪  

٪ 100 لاير سعودي  شركة تجارية  المملكة العربية السعودية  شركة الخدمات الصيدالنية المحدودة   100 ٪  

 شركة الحمادي إلدارة وتشغيل المستشفيات

 المحدودة 

 

 المملكة العربية السعودية 

 

 شركة تجارية 

 

 لاير سعودي 

 

100 ٪  

 

100 ٪  

٪ 100 لاير سعودي  شركة صناعية  المملكة العربية السعودية  الطبية المحدودة شركة الصناعات   100 ٪  

 

 التي تعمل ضمن سجالت تجارية منفصلة: التابعة لها الموضحة أدناه والمجموعة، وحسابات الفروع شركات تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة حسابات 

 

 المدينة  رقم السجل التجاري اسم الفرع 

 الرياض  1010263026 مستشفى الحمادي، فرع العليا  

 الرياض  1010934227 مستشفى الحمادي، فرع السويدي 

 الرياض  1010374270 مستشفى الحمادي، فرع النزهة  

 الرياض  1010374273 اإلنشاءات والصيانة 

 الرياض  1010610529 الضيافة العربية المحدودة 

 الرياض  1010500366 للتدريب معهد الخدمات المساندة 

 الرياض  1010651084 معهد الخدمات المساندة النسائي للتدريب 

 سدير 1126105966 الدوائية مجمع الصناعات الحيوية و

 

 19-أثر انتشار فيروس كوفيد 

في العالم وما نتج عنه من إضطرابات لألنشطة االقتصادية في األسواق، قامت اإلدارة بتقييم تأثيره على عملياتها    19-فيروس كوفيد  باالستجابة إلنتشار

صنيف  ر حيث تم ت بشكل إستباقي لضمان إستمرارية تقديم خدماتها. على الرغم من هذه التحديات، ال تزال العمليات في الوقت الراهن غير متأثرة إلى حد كبي

أو سلسلة  المجموعة  قطاع الرعاية الصحية كخدمة أساسية من قبل الحكومة ونتيجة لذلك لم تفرض حكومة المملكة العربية السعودية قيوداً على عمليات  

( واألثار االقتصادية بشكل  19-كوفيدمراقبة األثار المالية والتشغيلية المترتبة على انتشار فيروس كورونا )  المجموعةالتوريد الخاصة بها. وتواصل إدارة  

الصحي بالمملكة.   عام، وتركزت إجراءاتها على إدارة األزمة من حيث كفاءة التشغيل واإلستفادة من المبادرات الحكومية المختلفة التي إستهدفت دعم القطاع

ألثر في زيادة مخزوناتها لطبية وغير الطبية مما كان له اإجراءات إستدامة سلسلة التوريد لألدوية والمواد ا  المجموعةإضافةً الي ذلك فقد إتخذت إدارة  

هتمت  ت الطبية. أيضاً إاألدوية والمستلزما  عتيادية في الطلب علىر متوقعة ومواجهة الزيادة غير اإلحتياجات التشغيل تحسباً ألي اضطرابات غيلتأمين إ

الرغم من صعوبة تحديد مدى ومدة أثر انتشار    وعلى .طها  تشغيل بما يضمن مواصلة نشابتوافر األرصدة النقدية الكافية لتمويل متطلبات ال   المجموعةإدارة  

على مواصلة نشاطها. كما أن اإلدارة ستواصل مراقبتها للوضع عن   المجموعةأنه لن يكون له تأثير جوهري على قدرة    المجموعةالوباء، تعتقد إدارة  

 كثب، وستقوم بعكس أي أثار أو تغيرات مطلوبة في فترات التقرير المالي التي تخصها.

 

 ستمرارية اإل

تمتلك الموارد الالزمة لمواصلة العمل   المجموعةوتوصل إلى قناعة مفادها أن    ، ستمرار كمنشأة قائمة على اإل  المجموعةأجرى مجلس اإلدارة تقييم لقدرة  

تيقن قد تلقي بظالل  العدم  أن اإلدارة لم تلحظ أي حاالت جوهرية من  كما    .نهاية فترة التقريرشهراً من تاريخ    12في المستقبل المنظور لمدة ال تقل عن  

 على أساس االستمرارية. الموحدة المالية قوائمقائمة، وبالتالي تم إعداد الباالستمرار كمنشأة  المجموعةمن الشك على قدرة 

  



 س اإلعداد أس  .2
 

 بيان اإللتزام  1- 2

، والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة  السعودية  المملكة العربية  فيالمعتمدة    للتقرير الماليلدولية  وفقاً للمعايير االموحدة  المالية    قوائمال  هذه  تم إعداد

 إليها هنا وفيما بعد بالمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية(.  يشار( لمحاسبين القانونيين.للمراجعين وا  من الهيئة السعودية
 

 إعداد القوائم المالية  2- 2

 يمها يتق  والتي تمفي قائمة المركز المالي    الواردة  وظفين المحددة  منافع الم  مطلوبات  ستثناءبإ كلفة التاريخية  تعلى أساس الالموحدة  المالية    قوائمتم إعداد ال

 دناه.  هو موضح في السياسات المحاسبية أ كما المتوقعةوحدة اإلئتمان بالقيمة الحالية لإللتزامات المستقبلية بإستخدام طريقة 
 

 أسس توحيد القوائم المالية  .3

دة وقائمة التغيرات في تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على قائمة المركز المالي الموحدة و قائمة الربح او الخسارة الموحدة وقا ئمة الدخل الشامل الموح

ث تشتمل على موجودات ومطلوبات  حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة وكذلك اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة للمجموعة، حي

بالمجموعة". الشركات التابعة  "( . الشركة وشركاتها التابعة يشار إل يها مجتمعة  1ونتائج أعمال الشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم )

نتيجة مشاركتها بالشركة والقدرة   ي العوائد المختلفة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركة عندما يكون لها الحق ف

سيطرة المجموعة على الشركات التابعة ولحين   على التأثير على تلك العوائد من خالل تحكمها بالشركة. يتم توحيد الشركات التابعة إعتباراً من تاريخ

للمحاسبة عند إنتقال السيطرة للمجموعة. يتم قياس تكلفة اإلستحواذ بالقيمة   التوقف عن ممارسة تلك السيطرة. تقوم المجموعة بإستخدام طريقة اإلستحواذ

كشهرة في قائمة  زيادة تكلفة اإلستحواذ عن صافي قيمة الموجودات المحددة والمستحوذ عليها العادلة للموجودات المحددة التي تم الحصول عليها. تسجل

المجموعة. يتم  ت وكذلك األرصدة واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركاتالمركز المالي الموحدة. يتم إستبعاد كل من المعامال

الشركة والشركات التابعة لها   تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة. تعد

 لتقرير. قوائمها المالية لنفس فترات ا
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض   .4

ة  في هذه القوائم تم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية و كذلك عملة العرض للمجموعة، ويتم تقريب كافة المبالغ الظاهر

 الى أقرب لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك.  الموحدة المالية
 

  السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة، وتم تطبيق هذه السياسات بصورة متسقة على جميع السنوات موضح أدناه  

 المعروضة، مالم ينص على خالف ذلك.
 

 الهامة السياسات المحاسبية   .5
 

 :ت على المعايير والتفسيراتالالمعايير الجديدة والتعدي 5-1

 :م 2021يناير   1مره اعتبا ًرا من  ألول  ت التاليةيالالمجموعة المعايير الجديدة والتعد عتمدتإ

 

 المرحلة الثانية  –تصحيح قياس سعر الفائدة  16والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  7تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  5-1-1 

المشكالت التي تنشأ عن تنفيذ اإلصالحات، بما في ذلك استبدال األسعار القياسية بأسعار بديلة. توفر تعديالت المرحلة الثانية  تعالج تعديالت المرحلة الثانية  

ت  على عالقا  9ي للتقرير المالي رقم والمعيار الدول 39إعفاءات مؤقتة إضافية من تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 .ح مؤشر سعر الفائدةلتحوط المتأثرة بشكل مباشر بإصالا
 

 19-امتيازات اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد -" ،عقود اإليجار"  16على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  تعديل  5-1-2

م، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالً على  المعيار 2020( تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. في مايو  19نتيجة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد  

  لعقد اإليجار.يعد تعديالً    19  -يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بفيروس كوفيد  16المالي رقم  الدولي للتقرير  

يمكن للمستأجرين م.  2022يونيو    30م إلى  2021يونيو    30ديالً إضافياً لتمديد التاريخ من  عمحاسبة الدولي تم، نشر مجلس معايير ال2021مارس    31في  

ينتج عن ذلك المحاسبة ،  إليجار. في كثير من الحاالت ت على اقومون بها إذا لم تكن هناك تعديال جار بنفس الطريقة التي ياإلياختيار المحاسبة عن امتيازات  

 .دوث الدفعة المخفضةالتي وقع فيها الحدث أو الظرف الذي أدى إلى ح إيجار متغيرة في الفترة )الفترات(متياز كمدفوعات عن اإل
 

 .إن تطبيق هذه التعديالت ليس له أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة خالل السنة
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 المعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد   5-2

م مع السماح بالتطبيق المبكر ولكن لم تقم 2022ينا ير    1فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة للسنوات التي تبدأ في أو بعد   

 .المجموعة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة
 

 .،عرض القوائم المالية"، على تصنيف المطلوبات" 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  5-2-1

" ،عرض القوائم المالية " ، على أن المطلوبات يتم تصنيفها على أنها متداولة أو 1توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم  

لتصنيف بتوقعات المنشأة أو باألحداث بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال،  يتأثر ا   موجودة في نهاية فترة التقرير.الغير متداولة، اعتمادًا على الحقوق ال

ً . يوضح التعديل أي استالم تنازل أو إخالل بتعهد(  .شير إلى "تسوية " التزامعندما ي 1ر المحاسبة الدولي رقم يه معيا ما يعنضا
 

 37و  16و معايير المحاسبة الدولية رقم  3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   5-2-2

دون    ار المفاهيمي للتقارير الماليةلإلط  3" ،اندماج األعمال" تحديث إإلشارة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   -

 .إلندماج األعمالتغيير المتطلبات المحاسبية  

" ،الممتلكات واالالت والمعدات" على الشركة أن تخصم من تكلفة الممتلكات واالالت والمعدات المبالغ المستلمة  16يحظر معيار المحاسبة الدولي رقم   -

الًعن ذلك، سوف تعترف الشركة بعائدات المبيعات هذه والتكاليف ذات من بيع العناصر المنتجة أثناء تحضير الشركة ألصل لإلستخدام المقصود منه. بد

 .الصلة في قائمة الربح أو الخسارة

" ،المخصصات والمطلوبات والموجودات المحتملة" التكاليف التي تتضمنها الشركة عند تقييم ما إذا كان العقد  37يحدد المعيار المحاسبي الدولي رقم   -

 .سيتسبب في خسارة
 

 8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  2وبيان الممارسة رقم  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   5-2-3

رات في التقديرات المحاسبية والتغيرات  المالية على التمييز بين التغي  تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي القوائم

 .يةفي السياسات المحاسب 
 

 الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة من معاملة واحدة - 12تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم   5-2-4

ؤقتة  روقات المتتطلب هذه التعديالت من الشركات أن تثبت الضريبة المؤجلة على المعامالت التي تؤدي، عند اإلثبات المبدئي، إلى مبالغ متساوية من الف

 .القابلة للخصم والخاضعة للضريبة
 

 تصنيف المتداول مقابل غير المتداول  5-3
 

 غير متداول.  / تعرض المجموعة موجوداتها ومطلوباتها في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس تصنيف متداول
 

 تعتبر الموجودات متداولة عندما تكون: 
 

 متوقع تحققها أو يعتزم بيعها أو إستهالكها في دورة التشغيل العادية، ▪

 إمتُلكت بصفة أساسية لغرض المتاجرة، ▪

 شهراً بعد الفترة المشمولة بالتقرير، أو  12متوقع تحققها خالل  ▪

 شهراً على األقل بعد الفترة المشمولة بالتقرير.  12لتسوية إحدى المطلوبات لمدة  نقد أو ما يعادله مالم يقيد تداولها أو إستخدامها ▪
 

 تصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
 

 تعتبر المطلوبات متداولة عندما تكون:
 

 متوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية، ▪

 إمتُلكت بصفة أساسية لغرض المتاجرة، ▪

 شهراً بعد الفترة المشمولة بالتقرير، أو  12ل مستحقة التسوية خال ▪

 شهراً على األقل بعد الفترة المشمولة بالتقرير. 12في ظل غياب أي حق مطلق بتأجيل تسوية المطلوبات لمدة  ▪
 

 تصنف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
 

 قياس القيمة العادلة    5-4

ين في السوق  القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم تسلمه مقابل بيع إحدى الموجودات أو دفعه لتحويل إحدى المطلوبات في سياق صفقة منظمة بين المشارك

 في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى إفتراض أن صفقة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات تتم إما: 
 

 سي للموجودات أو المطلوبات، أو في السوق الرئي ▪

 في ظل غياب سوق رئيسي، في السوق األكثر نفعاً للموجودات أو المطلوبات.  ▪
 

 يجب أن تتاح للمجموعة إمكانية الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر نفعاً.
 

س  التي  اإلفتراضات  بإستخدام  المطلوبات  أو  الموجودات  إلحدى  العادلة  القيمة  قياس  أو  يتم  الموجودات  تسعير  عند  السوق  في  المشاركون  يستخدمها 

 المطلوبات، بإفتراض أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق مصلحتهم اإلقتصادية الفضلى. 
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ضل إستخدام  يؤخذ في الحسبان عند قياس قيمة عادلة إلحدى الموجودات غير المالية، قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع إقتصادية من أعلى وأف 

 لها أو عن طريق بيعها لمشارك آخر في السوق يسخرها ألعلى وأفضل إستخدام.
 

لقيمة العادلة لها أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة، ضمن التسلسل الهرمي للقيمة  يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تم قياس ا

 العادلة. يتم وصف ذلك على النحو التالي، إستناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة ككل، على النحو التالي: 
 

 ار السوق في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة،مدرج بقائمة )غير معدلة( أسع -1المستوى  ▪

 تقنيات تقييم تكون فيها مدخالت المستوى األدنى المهمة لقياس القيمة العادلة، قابلة للمالحظة بشكل مباشر أو غير مباشر،  -2المستوى  ▪

 ادلة، غير قابلة للمالحظة. تقنيات تقييم تكون فيها مدخالت المستوى األدنى المهمة لقياس القيمة الع -3المستوى  ▪
 

التحويالت قد حدثت  بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة على أساس دوري، تحدد المجموعة ما إذا كانت  

وى األدنى المهم لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل  بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )إستناداً إلى مدخالت المست

 فترة مشمولة بالتقرير. 
 

عن القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة، وخصائص، ومخاطر الموجودات أو المطلوبات    لغرض اإلفصاحات

 ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، وفقاً لما هو موضح أعاله. 
 

 النقد وما في حكمه  5-5

يخ إستحقاقها ثالثة  يتضمن النقد وما في حكمه الوارد في قائمة المركز المالي الموحدة، النقد في البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة األجل التي يبلغ تار

 أشهر أو أقل وتخضع لمخاطر ضئيلة تتعلق بتغيرات في القيمة.

تثمارات السائلة  لغرض إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن التدفقات النقدية والنقد وما في حكمه، يتضمن النقد في الصندوق وفي البنوك وغيرها من اإلس

 أشهر أو أقل من تاريخ الشراء.  3قصيرة األجل، إن وجدت، بتاريخ استحقاق أصلي يبلغ 
 

 المخزون  5-6

فة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح. ويستند صافي القيمة القابلة للتحقق إلى  يتم إدراج المخزون بالتكل

م اثبات  سعر البيع المقدر ناقصاً أي تكاليف إضافية يتوقع تكبدها إلستبعاده. يتم احتساب مخصص، عند الضرورة، مقابل أي مخزون بطيء الحركة. يت

 .فة المخزون كمصروف، وتثبت ضمن تكلفة اإليراداتتكل
 

 الخصومات المقدمة من الموردين  5-7
للترتيبات التعاقدية   المبرمة مع  يتلقى قطاع المنتجات الصيدالنية خصومات في السياق العادي لألعمال من عدد من موردي المنتجات الصيدالنية وفقاً 

مبلغ المستحق  موردين محددين. يتم إحتساب الخصومات بمجرد إستالم الموافقة من الموردين عقب المفاوضات التي يتم إجراؤها معهم، ويتم إحتساب ال

أن يتم مثالً  القبض من الخصومات كإقتطاع من تكلفة شراء المنتجات الصيدالنية بمجرد موافقة المورد على الخصم. عند اإلتفاق على الخصومات مقدماً، ك

ندها يتم اإلعتراف بالخصم كتخفيض  اإلتفاق على تطبيق خصم معين على شراء بضائع معينة لفترة زمنية محددة بدالً من عملية شراء محددة دفعة واحدة، ع

وق، يتم  في سعر الشراء بمجرد أن يتم شراء البضائع. عند عرض الخصومات بناًء على حجم المشتريات وإمكانية إحراز الخصم وتقدير المبلغ بشكل موث

حتسب المبالغ مستحقة القبض من الخصومات  اإلعتراف بالخصم كتخفيض في سعر الشراء عند شراء البضائع وتتم مراجعة التقييم على أساس مستمر. ت

الصيدالنية  بالصافي ثم يتم خصمها مقابل حسابات الذمم الدائنة التي تتعلق بها، نظراً ألنها تخفيض على المبلغ المستحق للموردين بخصوص المنتجات  

 المشتراة. 
 

 اإلستثمارات في الشركات الزميلة  5-8

تأثيراً   المجموعة  التي تمارس عليه  الكيان  الزميلة هي ذلك  ً الشركة  التأثير  جوهريا المالية    الجوهري.  القرارات  المشاركة في  المجموعة على  هو قدرة 

 .والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها ال تعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات
  

 ات الشركات الزميلة في هذه القوائم المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية والتي بموجبها يسجل اإلستثمار يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوب

 والدخل الشامل   الخسارةلمجموعة في الربح أوافي الشركة الزميلة بالتكلفة في قائمة المركز المالي الموحدة وتعدل التكلفة بعد ذلك بحيث تسجل حصة 

 ءً تشكل في مضمونها جزجل  ألالتي تشمل أي ملكية طويلة ا)  ملكيتها  الزميلة  للشركة الزميلة. عندما تتجاوز حصة المجموعة في خسائر الشركة    االخر

خسائر اإلضافية فقط بالقدر تسجل ال  .صافي استثمار المجموعة في الشركة الزميلة( تتوقف المجموعة عن اإلعتراف بحصتها من الخسائر اإلضافية  من

رة الحقة بتسجيل  الذي تتكبد فيه المجموعة التزامات قانونية أو تعاقدية أو قامت بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة. و إذا قامت الشركة الزميلة في فت

 .تها من الخسائرغير المسجلةأرباح، تستأنف المجموعة تسجيل حصتها من هذه األرباح فقط عندما تتعادل حصتها من األرباح مع حص
 

تثمر فيها شركة تتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتبا راً من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة المس

ن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات  زميلة. وعند اإلستحواذ على اإلستثمار في الشركة الزميلة تسجل أي زيادة في تكلفة اإلستثمار ع

تسجل أي زيادة في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة    .والمطلوبات المحددة للشركة المستثمر فيها كشهرة وتدرج في القيمة الدفترية لإلستثمار

التقييم مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في السنة التي يتم فيها  للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة الزميلة عن تكلفة اإلستثمار بعد إعادة  

 .اإلستحواذ على اإلستثمار
 

مالية الموحدة للمجموعة  العندما تتعامل إحدى شركات المجموعة مع شركة زميلة للمجموعة، تسجل األرباح والخسائر الناتجة عن هذا التعامل في القوائم 

 بعد إستبعاد حصة المجموعة في تلك األرباح و الخسائر بنسبة ملكيتها في الشركة الزميلة. 
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 الممتلكات والمعدات  5-9

تشمل هذه التكلفة تكلفة إستبدال أجزاء من يتم إظهار الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة ناقصاً اإلستهالك المتراكم وأي إنخفاض في القيمة ، إن وجدت.  

تتضمن تكلفة اقتناء األصل كافة التكاليف المتعلقة    للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل إذا تحققت معايير اإلعتراف.  الممتلكات والمعدات، وتكاليف اإلقتراض

 .بإقتناء األصل



 
 .المستقبلية المرتبطة بالنفقات الى المجموعة، ويمكن قياسها بشكل موثوق حقة فقط إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصاديةالال يتم رسملة النفقات 

 

تكلفة كل من يتم إحتساب اإلستهالك على جميع الممتلكات والمعدات عدا األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالمعدالت التالية المحسوبة لشطب  

 ي المتوقع: الموجودات على أساس قسط ثابت على مدى عمرها اإلنتاج
 

 سنة 33 المباني  ▪

 سنة 20إلى  10من  المعدات واألدوات  ▪

 سنوات 10إلى  4من  األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية  ▪

 سنوات  4 المركبات  ▪
 

على فترات زمنية، تعترف المجموعة بتلك األجزاء كموجودات فردية ذات أعمار إنتاجية    عندما تتطلب أجزاء كبيرة من الممتلكات والمعدات إستبدالها

 محددة ويتم إستهالكها بناًء على ذلك. 
 

. وعند بدء التشغيل، يتم تحويل المشروعات الرأسمالية تحت التنفيذ إلى فئة  يتم إظهار المشروعات الرأسمالية تحت التنفيذ بسعر التكلفة وال يتم إستهالكها

 الممتلكات والمعدات المناسبة، ويتم إستهالك قيمتها وفقاً لسياسات المجموعة. 
 

لقيمة الدفترية قد ال تكون قابلة  تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات لتحديد إنخفاض القيمة عندما تشير أحداث أو تغيرات في الظروف إلى أن ا

جودات إلى قيمتها  لإلسترداد. وفي حال وجود أي من تلك المؤشرات وحيث تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المقدرة القابلة لإلسترداد، يتم تخفيض قيمة المو

 القابلة لإلسترداد. 
 

تتم رسملة المصاريف   للممتلكاتعند إجراء صيانة رئيسية، يتم اإلعتراف بكلفتها بالقيمة الدفترية   إذا تحققت معايير اإلعتراف.   والمعدات كإستبدال، 

المصاريف األخرى الالحقة األخرى فقط عندما تعمل على زيادة المنافع اإلقتصادية المستقبلية للبند المتعلق بالممتلكات والمعدات. ويتم اإلعتراف بجميع  

 ف عند تكبدها. في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كمصرو
 

دها. وأي ربح أو  يتم إلغاء اإلعتراف ببند الممتلكات والمعدات عند إستبعادها أو عدم وجود أي منافع إقتصادية مستقبلية متوقعة من إستخدامها أو إستبعا

كفرق بين صافي عائدات التصرف والقيمة الدفترية للموجودات( يتم تضمينها في قائمة الربح   خسارة تنشأ عن إلغاء اإلعتراف بالموجودات )يتم إحتسابها

 أخرى عند إلغاء اإلعتراف بالموجودات. الموحدة تحت بند إيرادات أو الخسارة
  

حسب اإلقتضاء، مع األخذ بالحسبان عند مراجعة  تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المتوقعة والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات سنوياً وتعديلها بأثر رجعي  

كات في وضع  األعمار اإلنتاجية للموجودات والقيم المتبقية للممتلكات، خطط العمل ومستويات النفقات المتكبدة على أساس مستمر للمحافظة على الممتل

 .مناسب والئق من أجل إستخدامها بشكل مستمر، والتوقيت المتوقع للتصرف فيها
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قوق إستخدام تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار عند إنشاء العقد. لترتيبات العقود المشابهة تعترف المجموعة بموجودات ح

 تالي:ومطلوبات عقود اإليجار بإستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل والعقود المنطوية على موجودات منخفضة القيمة كال 
 

 موجودات حقوق االستخدام 

. يتم قياس  تقوم المجموعة باإلعتراف بموجودات حقوق االستخدام في تاريخ إبتداء عقد اإليجار )على سبيل المثال، عند جاهزية الموجودات لإلستخدام(

يتم تعديل المبلغ بأي إعادة قياس لمطلوبات عقود موجودات حقوق االستخدام بالتكلفة، ناقصا منها أي إستهالك متراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة، و 

عقود اإليجار   اإليجار. تتضمن تكلفة موجودات حقوق االستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإليجار المعترف بها، التكاليف األولية المباشرة المتحملة، ومبالغ 

يجار، إال في حال كون المجموعة متأكدة بشكل معقول باإلستحواذ على ملكية  المدفوعة عند، أو قبل تاريخ البدء مطروحاً منها أي محفزات مستلمة لعقد اإل

ثابت على العمر الموجودات المنطوي عليها عقد اإليجار في نهاية مدة العقد، يتم إستهالك حقوق إستخدام الموجودات المعترف بها بإستخدام مبدأ القسط ال

 أقصر. تخضع موجودات حقوق االستخدام إلنخفاض القيمة.  االفتراضي المتوقع للموجودات او مدة العقد، أيهما
 

 مطلوبات عقود اإليجار 

 عقد اإليجار، تعترف المجموعة بمطلوبات عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار المدفوعة خالل فترة العقد. تتضمن دفعات عقد  عند تاريخ إبتداء

المعتمدة   غيرةاإليجار دفعات ثابتة )تشمل دفعات ثابتة في جوهرها( مطروحاً منها أي محفزات سيتم إستالمها ضمن عقد اإليجار، دفعات عقد اإليجار المت

حال كون تنفيذ    على مؤشر او معدل، وأي مبالغ من المتوقع دفعها لضمان القيمة المتبقية. تتضمن دفعات عقد اإليجار أيضاً سعر التنفيذ لخيار الشراء في 

ة لخيار اإلنهاء. بالنسبة لدفعات عقد الخيار من قبل المجموعة مؤكد بشكل معقول وأي شروط جزائية إلنهاء العقد، إذا كانت مدة العقد تعكس تنفيذ المجموع

 اإليجار التي ال تعتمد على مؤشر او معدل، يتم اإلعتراف بها كمصروف في الفترة التي يقع فيها الشرط او الحدث الذي يوجب الدفع.  

د في حال تعذر إحتساب معدل الفائدة الضمني  عند قياس القيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار، تستخدم المجموعة معدل اإلقتراض اإلضافي في تاريخ بدء العق

 للعقد. 

د اإليجار. باإلضافة  بعد تاريخ إبتداء العقد، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقد اإليجار لتعكس الفائدة المتراكمة على المطلوبات وتخفض بمبلغ المدفوعات على عق

ي حال وجود تعديل، تغيير في مدة العقد، تغيير في جوهر الدفعات الثابتة لعقد االيجار او  الى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقد اإليجار ف

 تغيير في تقييم شراء الموجودات المنطوي عليها العقد.
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 موجودات منخفضة القيمة عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار المنطوية على 

شهر أو أقل وال تتضمن خيار   12تطبق المجموعة إعفاء اإلعتراف بعقود االيجار قصيرة األجل )على سبيل المثال، عقود اإليجار التي تحتوي على  

أيضا على عقود اإليجار المتضمنة لموجودات منخفضة القيمة كمعدات المكاتب التي تعتبر ذات قيمة منخفضة. يتم اإلعتراف    اإلعتراف  عفاءشراء(. ينطبق إ

ابت على بدفعات عقود اإليجار المتعلقة بعقود إيجار قصيرة األجل وعقود إيجار متضمنة لموجودات منخفضة القيمة كمصروف بإستخدام مبدأ القسط الث

 مدة العقد. 
 



 الفرضيات ذات األهمية في تحديد مدة العقد للعقود المتضمنة لخيارات تجديد 

كان تنفيذ الخيار مؤكد   تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أساس المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، مدمجة بالفترات المشمولة بخيار لتمديد العقد إذا

 نهاء العقد اإليجاري، إذا كان عدم تنفيذ الخيار مؤكد بشكل معقول.  بشكل معقول، أو أي فترات مشمولة بخيار إل

الصلة التي    تطبق المجموعة الفرضيات في تقييم ما إذا كان تنفيذ خيار التجديد مؤكد بشكل معقول. على ذلك، تؤخذ في عين اإلعتبار جميع العوامل ذات

خ إبتداء العقد، تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدة العقد عند وقوع حدث ذا أهمية أو تغير في الظروف  تجعل من تنفيذ خيار التجديد ذا جدوى إقتصادية. بعد تاري

 (.والذي يكون في نطاق تحكمها ويؤثر على قدرتها في تنفيذ )او عدم تنفيذ( خيار التجديد )على سبيل المثال، تغيير في إستراتيجية األعمال
 

 الموجودات غير الملموسة  5-11

المقتناة الملموسة  بالموجودات غير  اإلطفاء    يتم اإلعتراف  ناقضاَ  بالتكلفة  الملموسة  الموجودات غير  تدرج  بالتكلفة. بعد اإلثبات األولي،  بشكل منفصل 

يتم إثباتها  المتراكم  وخسائر الهبوط في القيمة، إن وجدت. إن الموجودات غير الملموسة المنتجة داخلياً, بإستثتاء تكاليف التطوير، ال تتم رسملته ا، و 

 بح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها. يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة لتكون إما محددة أو غير محددة. كمصاريف في قائمة الر
 

 الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة 

سنة مالية. تتم المحاسبة عن التغييرات في العمر اإلنتاجي    يتم مراجعة  فترة و طريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في نهاية كل

يقتها، حسب ما هو  المتوقع أو الطريقة المستخدمة إلطفاء المنافع اإلقتصادية المستقبلية الكامنة في الموجودات غير الملموسة بتغيير فترة اإلطفاء أو طر

صروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الربح أو الخسارة  مالئم، و تعالج كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إثبات م

 سنوات.  5الموحدة. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي تتضمن تراخيص وحقوق معرفة على مدى 
 

 الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة 

الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، ولكن يتم إختبارها للتأكد من عدم وجود هبوط في قيمتها سنويا، إما بشكل  ال يتم إطفاء الموجودات غير  

  زالت محتملة. و إذا  فردي أو على مستوى الوحدة المنتجه للنقد. يتم مراجعة تقييم األعمار غير المحددة سنوياً لتحديد ما إذا كانت األعمار غير المحددة ما

إثبات الموجودات  لم تكن كذلك, يتم تغيير العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.  يتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عن التوقف عن  

  د بح أو الخسارة الموحدة عنغير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد و القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة، ويتم إثباتها في قائمة الر

 إستبعاد الموجودات. 
 

 الشهرة 

في القيمة،   لإلنخفاض   يتم قيد الشهرة الناتجة عن اإلستحواذ على العمليات بالتكلفة عند نشأتها في تاريخ اإلستحواذ على العمليات ناقصاً الخسائر المتراكمة

ة للنقد( إن وجدت. وألغراض مراجعة اإلنخفاض في قيمة الشهرة، يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد )أو مجموعة الوحدات المنتج

 . التي يتوقع أن تستفيد من دمج األعمال
 

اإلنخفاض في قيمتها بشكل سنوي أو أكثر عند وجود مؤشر على اإلنخفاض في قيمة  يتم مراجعة الوحدة المنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها لتحديد 

لتخفيض القيمة  الوحدة. وإذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم تخصيص خسارة اإلنخفاض في القيمة أو الً 

م على الموجودات األخرى في الوحدة بالنسبة والتناسب على أساس القيمة الدفترية لكل موجود من موجودات  الدفترية ألي شهرة تم تخصيصها للوحدة ومن ث

في القيمة    الوحدة المنتجه للنقد. تسجل أي خسارة إنخفاض في قيمة الشهرة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ال يتم عكس خسارة اإلنخفاض

 .ت الالحقةالمسجلة للشهرة في الفترا
 

 .عند إستبعاد الوحدة المنتجة للنقد ذات الصلة، يدرج المبلغ العائد على الشهرة عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن اإلستبعادو
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مالي )قانوني أو ضمني( نتيجة حدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب ذلك تدفق موارد تنطوي    يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون للمجموعة إلتزام

موجب عقد على منافع إقتصادية لتسوية اإللتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ اإللتزام. عندما تتوقع المجموعة إسترداد بعض أو كامل المخصص، ب

اد كموجودات منفصلة لكن فقط عندما يكون السداد شبه مؤكد، وتُعرض المصاريف المتعلقة بالمخصص في  تأمين على سبيل المثال، يتم اإلعتراف بالسد

 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة صافية من أي سداد.
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الزكوية التي تصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية )"الهيئة"(. يتم تقدير مخصص    لألنظمةيتم احتساب مخصص الزكاة وفقًا  

إقرار   عند  التقديرات  في  فروقات  أي  تسجيل  ويتم  الموحدة،  الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  وإدراجه  تعديل   الربطالزكاة  الوقت  ذلك  في  ويتم  النهائي 

 . إصدار الربط النهائي من الهيئةقدير الزكاة، تحتسب الزكاة اإلضافية المستحقة في السنة التي تم فيها المخصص.عند إستكمال ت
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ألداء. يجب على  تعترف المجموعة بالموجودات المالية أو المطلوبات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة عندما تصبح طرفًا في األحكام التعاقدية ل

 –تكاليف المعاملة التي تتعلق  المجموعة عند اإلعتراف األولي، أن تقيس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بقيمتها العادلة زائداً أو مطروحاً منه،  

ل الربح  بإقتناء أو إصدار الموجودات المالية أو المطلوبات المالية . بإستثناء الموجودات المالية أو المطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خال  -بشكل مباشر  

 أو الخسارة. 

 

 الموجودات المالية 
 

( 9( المتطلبات الجديدة للتصنيف والقياس لألصول المالية. يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9)  يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

دات المالية وخصائص تصنيف جميع الموجودات المالية وقياسها الحقاً بالتكلفة المستنفذة أو القيمة العادلة. يعتمد التصنيف على نموذج العمل إلدارة الموجو



ددة التالية بموجب  قات النقدية التعاقدية للموجودات المالية، والتي يتم تحديدها في وقت اإلعتراف األولي. يتم تصنيف الموجودات المالية في الفئات المحالتدف

 (:9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 

 أو   دين بالتكلفة المستنفذة أدوات ▪

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

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

 لربح أو الخسارة.العادلة من خالل ا بالقيمة ▪
 

 الموجودات المالية المصنفة كتكلفة مستنفذة
 

أدوات الدين المصنفة    ناءيتم القياس الالحق ألدوات الدين بالتكلفة المستنفذة ناقصاً خسائر اإلنخفاض في القيمة إذا تم إستيفاء كل من الشرطين التالين )بإستث

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإلعتراف األولي(: 

 بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال هدفه هو اإلحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. يحتفظ ▪

 يخ محددة لمدفوعات الموجودات والفائدة على المبلغ األصلي. التعاقدية للموجودات المالية تنشأ تدفقات نقدية في توار الشروط ▪
 

 أحد الموجودات المالية هذين الشرطين، فإنه يتم قياسها بالقيمة العادلة. يستوفإذا لم 
 

المعلومات إلی اإلدارة. عند  تقوم المجموعة بإجراء تقييم لنموذج األعمال علی مستوى المحفظة حيث يعکس هذا أفضل طريقة تدار بها األعمال وتوفير  

التعاقدية، فإن   إجراء تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية محتفظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية

 المجموعة تأخذ بعين اإلعتبار: 

 ممارسة؛ اإلدارة المعلنة وأهداف المحفظة وتشغيل هذه السياسات في سياسات ▪

  التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج العمل(، وعلى وجه الخصوص، الطريقة التي تدار بها تلك   المخاطر ▪

 المخاطر؛

 كيف تقوم اإلدارة بتقييم أداء المحفظة؛ ▪

 قدية؛كانت إستراتيجية اإلدارة تركز على كسب إيرادات العموالت التعا إذاما  ▪

 تكرار أي مبيعات للموجودات المتوقعة؛ درجة ▪

 وراء أي مبيعات للموجودات و  السبب ▪

يزة من إكتسابها  كانت الموجودات التي يتم بيعها يتم االحتفاظ بها لفترة ممتدة من الوقت بالنسبة إلى تاريخ إستحقاقها التعاقدي أو بيعها بعد فترة وج  إذاما   ▪

 . أو لفترة طويلة قبل اإلستحقاق
 

التعاقدية لألداة.  في حالة تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد مدفوعات ألصل الدين أو الفائدة، فستقوم المجموعة بالنظر في الشروط  

التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا  وسيشمل هذا تقييم ما إذا كان الموجودات المالية تحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مقدار  

 الشرط. 
 

ربح أو الخسارة الموحدة. أدوات  يتم إثبات الدخل على أساس الفائدة الفعالة ألدوات الدين التي تم قياسها الحقاً بالتكلفة المستنفذة ويتم إثبات الفائدة في قائمة ال

 ، تخضع إلختبار الهبوط في القيمة. الدين التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المستنفذة 
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر مع إعادة التبويب إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 
 

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

 المالية و  الموجوداتيتم اإلحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال والذي يتحقق الهدف منه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع  ▪

 الية تنشأ تدفقات نقدية في تواريخ محددة لمدفوعات الموجودات والفائدة على المبلغ األصلي. التعاقدية للموجودات الم الشروط ▪
 

في القيمة في    نخفاضبالنسبة لألدوات المالية للديون التي تم قياسها في )القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر(، يتم إثبات دخل العمولة وخسائر اإل

 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ويتم إحتسابها بنفس الطريقة كما في الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المستنفذة.
 

قييم اإلستثمار وعندما تدرج جميع التغيرات األخرى في القيمة الدفترية لهذه األدوات في قائمة الدخل الشامل األخر الموحدة وتتراكم تحت إحتياطي إعادة ت 

 خسارة الموحدة.يتم إستبعاد هذه األدوات، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها في الدخل الشامل األخر إلى قائمة الربح أو ال
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 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 

في الحقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، إال إذا قامت المجموعة بتعين ذلك اإلستثمار على أنه محتفظ    يتم تصنيف أدوات اإلستثمار

 به لغير المتاجرة كما في القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر عند اإلعتراف األولي. 
 

التي ال تفي   الدين  أدوات  الخسارة.  يتم قياس  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  الشامل األخر  الدخل  العادلة من خالل  القيمة  لمعايير  المستنفذة  بالتكلفة 

و الخسارة لتجنب عدم  باإلضافة إلى ذلك، يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي معايير التكلفة المستنفذة، والتي تم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أ

 مطابقة الحسابات، بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 
 

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

موجودات أو المطلوبات أو اإلعتراف بالمكاسب والخسائر على أساسات مختلفة. لم تقم المجموعة بتحديد أي القياس أو اإلعتراف الذي قد ينشأ من قياس ال

 .2018يناير  1( كما في 9أداة دين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة منذ تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 



لدين من التكلفة المستنفذة الى القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما يتم تغيير نموذج األعمال بحيث لم يعد مستوفي  يتم إعادة تصنيف أدوات ا

 ولي. معايير التكلفة المستنفذة. ال يُسمح بإعادة تصنيف أدوات الدين المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإلعتراف األ
 

و الخسارة  اس الموجودات المالية بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مراجعة، مع إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة قياس في قائمة الربح أيتم قي

 الموحدة. 
 

 تتمة   –الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

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

و الخسارة الموحدة يتم إثبات دخل توزيعات األرباح على اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة الربح أ

 عندما يتم تأسيس حق المجموعة في إستالم توزيعات األرباح.
 

 اإلستثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

وق  عند اإلعتراف األولي، يمكن للمجموعة إجراء قرار ال رجعة فيها )على أساس كل أداة على حدة( حيث يصنف القرار اإلستثمارات في أدوات حق

ال يسمح بتصنيف هذه اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر إذا تم اإلحتفاظ بها الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر. 

 للمتاجرة. 
 

 بالموجودات المالية أو المطلوبات المالية للمتاجرة في الحاالت التالية:  اإلحتفاظيتم 
 

 أو تكبدها بشكل أساسي لغرض بيعها أو إعادة شرائها على المدى القريب؛ يتم إكتسابها ▪

باح على المدى عند اإلعتراف األولي، يعد هذا جزًءا من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معاً والتي يوجد دليل على وجود نمط حقيقي من جني األر ▪

 القصير. أو 

 ن وأداة تحوط فعالة. بإستثناء مشتق عقد ضمان مالي أو معي مشتق ▪
 

بعد ذلك، يتم قياسها    يتم قياس اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية بشكل أولي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر باإلضافة إلى تكاليف المعاملة.

دخل الشامل اآلخر والمتراكمة في بند إحتياطيات أخرى. ال بالقيمة العادلة مع اإلعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في ال

إعادة تصنيف األرباح والخسائر على أدوات حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وال يتم إثبات أي إنخفاض في ق ائمة الربح أو يتم أبداً 

بالتكلفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )الخسارة الموحدة. يتم األن قياس اإلستثمارات في حقوق الملكية الغي ( 39ر مدرجة والتي كانت مسجلة سابقاً 

 بالقيمة العادلة. لن يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند بيع اإلستثمارات.
 

باح، ما لم تمثل يتم إثبات توزيعات األرباح على هذه اإلستثمارات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عندما يثبت حق المجموعة في إستالم توزيعات األر 

 األرباح الموزعة بوضوح إسترداد جزء من تكلفة اإلستثمار. 
 

التغير التراكمي الصافي في القيمة العادلة لإلستثمار في حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل    يتضمن إحتياطي إعادة تقييم اإلستثمار

اإل تقييم  إعادة  إحتياطي  من  العادلة  القيمة  في  التغير  من  المتراكم  المبلغ  تحويل  يتم  المالية،  األدوات  إستبعاد هذه  يتم  األربااألخر. عندما  إلى  ح  ستثمار 

 المحتجزة. 
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 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
 

بالتكلفة المستنفذة أو بالقيمة العادلة  ( ألدوات الدين التي يتم قياسها  Expected Credit Lossتقوم المجموعة بتحديد مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة )

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

المتوقعة التغيرات في مخاطر اإلئتمان منذ  ال يتم اإلعتراف بخسائر إنخفاض القيمة لإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية. يعكس مبلغ خسائر اإلئتمان  

 اإلعتراف األولي باألداة المالية المعنية. 
 

ر اإلئتمانية المتوقعة  تطبق المجموعة الطريقة أو المدخل المبسط إلحتساب اإلنخفاض في القيمة بالنسبة للذمم المدينة التجارية، مع األخذ في اإلعتبار الخسائ

لنقدية المقدرة. يتم تقدير الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية بإستخدام معدل تدفق بناًء على الخبرة التاريخية  على مدى العمر في التدفقات ا

ة في تاريخ  المستقبليللخسائر اإلئتمانية للشركة، مع تعديلها وفقاً للعوامل الخاصة بالمدينين، والظروف اإلقتصادية العامة وتقييم كل من الظروف الحالية و

 التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود إذا كان ذلك مناسبًا. 
 

المتوقعة على مدى   بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، تطبق المجموعة الطريقة أو النهج العام لحساب قيمة اإلنخفاض. يتم تسجيل الخسائر اإلئتمانية

شهًرا إذا لم تتزايد مخاطر   12الحياة عندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف األولي ويتم تسجيل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لمدة  



ئتمانية لألداة المالية قد زادت بشكل كبير منذ اإلعتراف  اإلئتمان على األداة المالية بشكل كبير منذ اإلعتراف األولي. يتم تقييم ما إذا كانت المخاطر اإل

 األولي من خالل األخذ في اإلعتبار التغير في مخاطر التخلف عن السداد على مدى العمر المتبقي لألداة المالية. 

 

 قياس وتقدير الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 
 

المتوقعة دالة على إحتمال التخلف عن السداد، أو الخسارة المعطاة اإلفتراضية )بمعنى حجم الخسارة إذا كان هناك تخلف عن   يعد قياس خسائر اإلئتمان

و ممكن توقعها كما هالسداد(. يعتمد تقييم إحتمالية التخلف عن السداد على المعلومات التاريخية التي تم تعديلها بواسطة المعلومات المستقبلية التي من ال

 موضح أعاله. 
 

الوصول إلى التعريض  بالنسبة للتخلف عن السداد في الموجودات المالية، فإن ذلك يتم تمثيله بالقيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات في تاريخ التقرير. يتم  

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

على    مخاطر اإلئتمانعندما يتم قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى الحياة لمعرفة الحاالت التي قد ال يتوفر فيها دليل على حدوث زيادات كبيرة في  

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

منفصلة.    كمجموعاتوالمبالغ المستحقة من العمالء   طبيعة األدوات المالية )أي الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى، مستحقات التأجير التمويلي ▪

 سائر اإلئتمان المتوقعة على أساس فردي(؛بالنسبة لقروض أطراف ذات عالقة، يتم تقييم خ

 تخلف سابقة  حاالت ▪

 للمدينين؛ و العملوحجم قطاع  طبيعة ▪

 إئتمانية خارجية إذا كان ذلك متاًحا. تصنيفات ▪
 

القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة لكافة األدوات المالية مع تعديل مقابل لقيمتها الدفترية من خالل   تعترف المجموعة بأرباح أو خسائر إنخفاض

بإستثناء إستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر، والتي يتم اإلعتراف بمخصص   حساب مخصص للخسارة، 

ركز من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر في إحتياطي إعادة تقييم اإلستثمار، وال يقلل من القيمة الدفترية للموجودات المالية في قائمة المبالخسارة فيها  

 المالي الموحدة. 
 

 إستبعاد الموجودات المالية 
 

موجودات المالية أو تقوم المجموعة بإلغاء تحقق الموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات؛ أو تقوم بتحويل ال

كية واستمرت في السيطرة  جميع مخاطر ومزايا الملكية إلى كيان آخر. إذا لم تقم المجموعة بنقل أو اإلحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومكافآت المل

إ إذا  لدفعها.  التي قد تضطر  بالمبالغ  المرتبطة  الموجودات والمطلوبات  المحتفظ بها في  المجموعة بحصتها  المحولة، تعترف  الموجودات  حتفظت  على 

الية وتقر أيًضا باإلقتراض المضمون  المجموعة بكافة مخاطر ومزايا ملكية الموجودات المالية المحولة، تستمر المجموعة في اإلعتراف بالموجودات الم

 للعوائد المستلمة. 
 

 المطلوبات المالية 
 

القيمة العادلة من خالل  تم تصنيف وقياس المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المستنفذة بإستخدام طريقة العائد الفعلي. بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة ب

يتم التعرف   لقيمة العادلة للمطلوبات المالية التي تُعزى إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان الخاصة بهذه المطلوباتالربح أو الخسارة، مقدار التغيير في ا

خلق أو يوسع  عليها من خالل الدخل الشامل األخر، ما لم يكن اإلعتراف بتأثيرات التغييرات في مخاطر اإلئتمان بالمطلوبات في الدخل الشامل األخر سي

الية  اسبي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. التغيرات في القيمة العادلة لم يتم إعادة تصنيف مخاطر اإلئتمان الناتجة عن المطلوبات المعدم تطابق مح

القيمة العادلة من بفي قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يشتمل إحتياطي ائتمان المطلوبات على التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمطلوبات المالية  

بة في قائمة الربح  خالل الربح أو الخسارة والتي تُعزى الى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لهذه المطلوبات التي لن تؤدي إلى إنشاء أو عدم تطابق في المحاس

ال او  الربح  قائمة  إلى  اإلئتمان  إحتياطي  في  المقدم  المبلغ  تحويل  يتم الحقاً  الموحدة. ال  الخسارة  اإلستثمارات عند أو  تكون هذه  الموحدة. عندما  خسارة 

لية للتقارير المالية رقم إستبعادها، يتم تحويل المبلغ المتراكم في إحتياطي إئتمان المطلوبات إلى األرباح المحتجزة. منذ تاريخ التطبيق األولي للمعايير الدو

لقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بالمطلوبات  (، لم تقم المجموعة بوضع مطلوبات مالية با 2018يناير    1( في )9)

 المالية فقط عندما يتم الوفاء أو إلغاء أو إنتهاء هذه المطلوبات. 
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 إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية  5-15

ود أي  تقوم المجموعة في كل تاريخ مشمول بالتقرير بتقييم ما إذا كان هناك ثمة مؤشرات على إمكانية إنخفاض قيمة إحدى الموجودات. وفي حال وج

قيمة الموجودات  مؤشر، أو عند الحاجة إلجراء فحص إنخفاض القيمة السنوية إلحدى الموجودات، تقدّر المجموعة قيمة الموجودات القابلة لإلسترداد. وتمثل  

ة للموجودات الفردية، مالم  القابلة لإلسترداد القيمة العادلة األعلى لتلك الموجودات أو لوحدة توليد النقد ناقصاً تكاليف اإلستبعاد وقيمتها المستخدمة. بالنسب

ات أو مجموعات موجودات أخرى. حيث تتجاوز القيمة  تكن ال تولد تدفقات نقدية واردة، يتم تحديد أنها مستقلة إلى حد كبير عن تلك المتأتية من موجود

 القابلة لإلسترداد. الدفترية إلحدى الموجودات أو وحدة توليد النقد قيمتها القابلة لإلسترداد، تعتبر الموجودات منخفضة القيمة ويتم تخفيضها إلى قيمتها 
 

يعكس تقييمات السوق   عند تقييم القيمة المستخدمة، يتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية بإستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة

تكاليف اإل ناقصاً  العادلة  القيمة  تحديد  بالموجودات. عند  المتعلقة تحديداً  الزمنية لألموال والمخاطر  للقيمة  التعامالت  الحالية  ستبعاد، يؤخذ في اإلعتبار 

تقييم وأسعار السوقية الحديثة، فإن تعذر تحديد أي من تلك التعامالت، يتم إستخدام نموذج تقييم مناسب. يتم تأكيد هذه الحسابات عن طريق مضاعفات ال

 دلة المتاحة. األسهم المدرجة للشركات التابعة المتداولة لدى الجمهور أو غيرها من مؤشرات القيمة العا
 
 

تتواف التي  بالنفقات  المتعلقة  الفئات  الموحدة ضمن  الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  المستمرة  للعمليات  القيمة  إنخفاض  بخسائر  اإلعتراف  وظيفة  يتم  مع  ق 

لشامل الموحدة. كما يتم في هذه الحالة، الموجودات التي إنخفضت قيمتها، بإستثناء الممتلكات التي خضعت سابقاً إلعادة تقييم تم إدراجه في قائمة الدخل ا

 اإلعتراف بإنخفاض القيمة في بند الدخل الشامل اآلخر بما يصل إلى القيمة المتعلقة بأي إعادة تقييم سابق.
 

أي مؤشر على خسائر إنخفاض    بالنسبة للموجودات بإستثناء الشهرة التجارية، يتم إجراء تقييم في كل تاريخ مشمول بالتقرير لتحديد إمكانية إختفاء أو تناقص

، وال يتم عكس خسارة القيمة المعترف بها سابقاً، وتقوم المجموعة في حال وجود هذا المؤشر، بتقدير قيمة الموجودات أو وحدة توليد النقد القابلة لإلسترداد

مة الموجودات القابلة لإلسترداد منذ اإلعتراف بخسارة إنخفاض  إنخفاض القيمة المعترف بها سابقاً إال إذا طرأ تغيير على اإلفتراضات المستخدمة لتحديد قي

رية التي كان من الممكن  القيمة األخيرة، ويكون العكس محدوداً بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات قيمتها القابلة لإلسترداد وال تتجاوز القيمة الدفت



بأي خسارة إنخفاض قيمة بالنسبة للموجودات خالل السنوات السابقة، ويتم اإلعتراف بهذا العكس   تحديدها بعد خصم صافي اإلستهالك، لو لم يتم اإلعتراف

كزيادة في إعادة  في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة مالم يتم إدراج الموجودات بقيمة خضعت إلعادة تقييم، حيث يتم، في هذه الحالة، التعامل مع العكس  

 التقييم.
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لقانون العمل السعودي على النحو المحدد في الشروط المنصوص عليها في قوانين المملكة العربية    تطبق المجموعة خطة مكافآة محددة للموظفين وفقاً 

 السعودية. يتم تحديد تكلفة تقديم المكافآة بموجب خطة المكافآة المحددة بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. 

والخسائر االكتوارية مباشرة في قائمة المركز المالي الموحدة مع اإلئتمان المقابل لألرباح المحتجزة من خالل    يتم اإلعتراف بعمليات إعادة قياس المكاسب

 ة. الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها، وال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى األرباح أو الخسائر في الفترات الالحق
 

موالت الخاصة بتطبيق معدل الخصم على صافي مطلوبات المزايا المحددة. تعترف المجموعة بالتغيرات التالية على صافي  يتم إحتساب صافي دخل الع

 مطلوبات المزايا المحددة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة: 
 

تينية )تحت بند المصاريف اإلدارية و العمومية و تتضمن تكاليف الخدمة، تكاليف الخدمة الحالية، والمكاسب والخسائر على عمليات التسوية غير الرو ▪

 تكلفة اإليرادات( 

 (.تكاليف التمويلصافي مصاريف أو دخل العموالت الخاصة )تحت بند  ▪

 

 حقوق المساهمين  5-17

هم، ويتم  أصدرت الشركة أسهماً عادية تم تصنيفها كحقوق مساهمين. ُخصص الفرق بين سعر اإلصدار والقيمة اإلسمية للسهم العادي لعالوة إصدار األس

ة إلى إصدار األسهم  إحتساب تكاليف التعامل المتكبدة إلصدار األسهم كإقتطاع من عالوة إصدارها بالقدر الذي تكون فيه التكاليف المتزايدة منسوبة مباشر

 وكان من الممكن بخالف ذلك تجنبها. 
   

 اإلحتياطي النظامي  5-18

٪من صافي ربح السنة الى اإلحتياطي    10وفقاً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات بالمملكة العربية وفقا السعودية، يجب على الشركة تحويل ما نسبته  

 .٪من رأس مالها. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع حاليا على المساهمين 30النظامي حتى يساوي 
 

 األجنبية العمالت  5-19

عامالت في التاريخ  تقوم المجموعة بتسجيل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية، مبدئياً بسعر الصرف الحالي بالعملة الوظيفية للعمالت الخاصة بتلك الت

األجنبية بسعر الصرف للعملة األجنبية السائد الذي يتأهل فيه التعامل أوالً لإلعتراف به. يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت  

 في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. 
 

تي يتم تحديدها كجزء من  يتم اإلعتراف بالفروقات الناشئة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بإستثناء البنود النقدية ال 

جموعة في إحدى العمليات األجنبية، حيث يتم اإلعتراف بتلك البنود في قائمة الدخل الشامل الموحدة حتى يتم التصرف في التحوط لصافي إستثمارات الم

لضريبية المنسوبة  صافي اإلستثمار، وفي ذلك الوقت، يتم تصنيف المبلغ المتراكم في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. كما يتم تسجيل الرسوم واإلعفاءات ا

 فروقات الصرف على تلك البنود النقدية، في قائمة الدخل الشامل الموحدة.إلى 
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 المبلغ الذي يتم جمعه نيابة عن أطراف ثالثة.  نياإليرادات على أساس المبلغ المحدد في العقد مع العميل ويستث  قياسيتم 
 

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

 الخمس التالية: الخطوات 
 

 العقد مع العميل في الحاالت التالية: عن األولى: تحاسب المجموعة  الخطوة

 لتزاماتها. إتفقت على العقد وأن تكون ملتزمة بأداء العقد قد إ  أطراف ▪

 أو الخدمات التي سيتم تحويلها.   المنتجاتالمجموعة تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق ب  بإمكان ▪

 التي سيتم تحويلها.  أو الخدمات المنتجاتالمجموعة تحديد شروط السداد مقابل  بإمكان ▪

 مضمون تجاري. للعقد ▪

 المتوقع الحصول على العوض.  من ▪
 

أو خدمة   منتجحتساب كل جب عليها تحديد ما إذا كان سيتم إأو الخدمات المتعهد بها في العقد مع العميل وي المنتجاتالثانية: تحدد المجموعة جميع  الخطوة

 أداء منفصل.  إلتزامك
 

 األخرى في العقد إذا كان كالهما: المطلوباتالخدمة متميزة ويتم فصلها عن   أو منتجالعتبر ي

 أو الخدمة إلى جانب موارد أخرى متاحة فوراً. منتجنتفاع من الأو خدمة في حد ذاتها أو اإل منتج نتفاع منالعميل اإل  يستطيع ▪

 أو خدمات أخرى متعهد بها في العقد.  منتجات أو الخدمة ال تعتمد بدرجة عالية أو ال ترتبط بدرجة عالية مع  منتجأن ال ▪
 

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

 إلى عميل.
 



أداء بمبلغ يصف مبلغ العوض/المقابل الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل   لتزامسعر المعاملة على كل إ  : تخصص المجموعةالرابعةالخطوة  

 أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل.  منتجاتتحويل ال
 

 

الخدمات عندما   أو  المنتجاتأو الخدمات إلى العميل. تحصل عملية نقل    المنتجاتعتراف باإليرادات عندما تتم نقل السيطرة على  الخطوة الخامسة: يتم اإل

قدرة على  أو الخدمات إذا كانت لديه ال  المنتجاتأو الخدمات المحولة له. يحصل العميل على السيطرة على    المنتجاتالعميل السيطرة على تلك    يتملك

 أو الخدمة. منتجستحقاق الفائدة من الاإلستخدام المباشر و إ
 
 

ستنتجت  إستبعاد الضرائب أو الرسوم. إواة شروط الدفع المحددة تعاقديًا  العوض أو المبالغ المستحقة، مع مراع يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة لمبلغ  

 على أنها األصيل في جميع الترتيبات المتعلقة بإيراداتها بمعنى أن المجموعة هي المسؤول الرئيسي عن الوفاء بالعقد وتتحمل المخاطر عن  المجموعة

 على تحديد األسعار.المخزون ولها القدرة 
 

 أحكام وتقديرات محاسبية هامة 

 واألحكام الهامة لألنشطة الرئيسية التي تحقق منها المجموعة إيراداتها:  للتقديرات المحاسبية وصف  هوفيما يلي 
 

 الخدمات الطبية  (أ)

من الخدمات الطبية بشكل رئيسي الرسوم المفروضة على خدمات المستشفيات للمرضى الداخليين والخارجيين. وتشمل تلك الخدمات    اإليراداتتتضمن  

الخدمات المهنية الطبية، والمعدات، واألشعة، والمختبر. يتم بيع هذه الخدمات إما بشكل منفصل أو مجمع مع بيع المنتجات الصيدالنية  ورسوم اإلقامة،  

 يل. للعم
 

المجموعة   إلتزاملتزام أداء واحد فقط وذلك بسبب أن الخدمات الطبية وتبين أنه يوجد إ ، قيمت المجموعة عقود15الدولي للتقارير المالية رقم   للمعياروفقًا 

 أي من الممكن أن ينتفع العميل من بعض الخدمات دون األخرى.  تمييزه؛ بنقل تلك الخدمات في العقود ال يمكن 
 

عتراف  اإلمن الخدمات سيتم    على شكل حزمةستنتجت المجموعة أن اإليرادات من الخدمات المجمعة  إ،  15المالية رقم    للتقاريربموجب المعيار الدولي  

 لتزام باألداء المماثلة للسياسة المحاسبية السابقة. الكامل باإل اس تقدمها نحو الوفاءستخدام طريقة المدخالت لقيبإ على مدى زمني،  بها
 

 المنتجات الصيدالنية بيع  (ب)

، وقد  نقطة البيع للعميل   عندما يتم نقل السيطرة على تلك المنتجات، ويتم ذلك عندما يتم تسليم المنتجات إلى العميل. يحدث التسليم عند  اإليراداتيتم إثبات  

 تم نقل مخاطر التقادم والخسارة إلى العميل.
 

لتزام نحو تقديم المنتجات الصيدالنية والمنتجات األخرى المحددة. تتحمل المجموعة  في هذه العقود، تكون المجموعة مسؤولة بشكل أساسي عن الوفاء باإل 

يرية في تحديد أسعار المخزون قبل أن يتم نقل المنتجات الصيدالنية والمنتجات األخرى إلى العمالء. باإلضافة إلى ذلك، لدى المجموعة سلطة تقد  مخاطر

أنها ملتزمة بالدفع للمورد حتى لو تخلف العميل عن   حيث ئتمان على هذه المعامالت  اإلالمنتجات الصيدالنية المحددة. كما أن المجموعة تتحمل مخاطر  

 السداد.  

 

 

 

 

 

 

 تتمة  -السياسات المحاسبية الهامة .5
 

 تتمة -  السياسات المحاسبية لإليرادات 5-20
 

 خصومات على حجم المبيعات ( ج)

شهًرا. يتم إثبات اإليرادات من هذه المبيعات على أساس السعر المحدد في   12باإليراد غالبًا مع خصومات على حجم المبيعات على مدار    عتراف يتم اإل

 ، بعد حسم الخصومات المقدرة. العقد
 

إ تلكيتم  لتقدير حجم  المتراكمة  الخبرة  بإ  ستخدام  المتوقعة، ويتم اإل  ستخدامالخصومات  القيمة  يكون فيه من طريقة  الذي  الحد  إلى  عتراف باإليراد فقط 

لتزام التعاقدي للخصومات المتوقعة من حجم المبالغ المستحقة التحصيل من العمالء فيما يتعلق بالمبيعات باإلعتراف  اإلالمحتمل جدًا أال يحدث العكس. يتم  

 .التقريرالتي تتم حتى نهاية الفترة المشمولة ب 
 

 الطبية  المطالبات عتراضاتإ (د)

  تلك يرادات المحققة خالل السنة. ويتم تعديل  اإل  على خبرة الشركة السابقة ويتم إثباتها خصما من  راضات المطالبات الطبية من العمالء بناءً يتم تقدير إعت

 التقديرات الحقاً عند التسوية الفعلية مع العمالء.
 

 المنح الحكومية  5-21

ببند  بالمنح الحكومية عند توفر تأكيد معقول على تلقي المنحة والتقيد بجميع الشروط المرتبطة بها. كما يتم اإلعتراف بالمنحة عندما تتعلق    يتم اإلعتراف

الموجودات،    المصاريف كدخل على أساس منتظم طوال الفترات التي يتم فيها صرف التكاليف المعتزم تعويضها. ويتم االعتراف بالمنحة عندما تتعلق بإحدى

 كدخل بمبالغ متساوية على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع للموجودات ذات الصلة.
 

 

 تكلفة اإليرادات  5-22

ق وغيرها من تمثل تكلفة اإليرادات نفقات تتعلق مباشرة بتوليد اإليرادات، بما في ذلك دون حصر، رواتب ومكافآت العاملين، المواد واللوازم، المراف

 التكاليف المباشرة. 
 

 المصاريف اإلدارية والعمومية مصاريف البيع و التسويق و 5-23-



غير مباشرة ال تشكل على وجه التحديد جزء من تكلفة اإليرادات. البيع و التسويق والمصاريف اإلدارية والعمومية على تكاليف مباشرة و  مصاريفمل  تتش

 المصاريف اإلدارية و العمومية ، إن لزم األمر، على أساس ثابت. تكلفة اإليرادات ومصاريف البيع و التسويق و بين يتم التوزيع 
 

   تكاليف التمويل  5-24

أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة )وهي موجودات بحاجة لفترة كبيرة من الوقت، أكثر من سنة، حتى تصبح هذه   المنسوبة مباشرة إلقتناء  تكاليف التمويل

ا لم يتم رسملة  الموجودات جاهزة لإلستخدام المعدة له( يتم إضافتها إلى تكلفة هذه الموجودات حتى تصبح هذه الموجودات جاهزة لإلستخدام المعدة له. كم

 .الل فترة التوقفأي تكلفة تمويل خ
 

ائدة. يتم إثبات الجزء  بالقدر الذي يستخدم فيه معدل التمويل المتغير لتمويل الموجودات المؤهلة والتحوط بها في تغطية تدفقات نقدية فعالة لمخاطر أسعار الف

ودات المؤهلة على األرباح أو الخسائر، الفعلي من المشتقات في قائمة الدخل الشامل اآلخر ويتم تحويله إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تأثير الموج

  تكاليف ائدة، تعكس وبالقدر الذي يستخدم فيه معدل التمويل الثابت لتمويل الموجودات المؤهلة والتحوط بها في تغطية تدفقات نقدية فعالة لمخاطر أسعار الف

 .التمويل التي تمت رسملتها معدل الفائدة الذي تمت تغطيته
 

التمويل  إيرادات اإلستثمارات   نفقات  يتم خصمها من  المؤهلة  الموجودات  تكاليفها على  التي تعتمد  المحددة  للقروض  المؤقتة  المكتسبة من اإلستثمارات 

 . المؤهلة للرسملة
 

 يتم إثبات جميع نفقات التمويل األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند فترة تكبدها. 

  



 واالفتراضات المحاسبية الهامة األحكام والتقديرات  .6
 

إليرادات والمصاريف  يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة إجراء أحكام وتقديرات وإفتراضات تؤثر على المبالغ المشمولة بالتقرير والمتعلقة با

ك وعدم التيقن من هذه اإلفتراضات والتقديرات قد يؤدي  والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة. حيث أن الش

 إلى نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري في فترات مستقبلية على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة.
 

األحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة  تتضمن توقعات ب  ة علي الخبرة السابقة وعوامل أخرىيتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر، وهي مبني 

واإلفتراضات    للظروف. وقد بنت المجموعة إفتراضاتها وتقديراتها على المعايير والضوابط المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة، إال أن الظروف 

المستقبلية قد تتغير بسبب التغيرات التي تطرأ على السوق أو بسبب الظروف الناشئة خارج سيطرة المجموعة، ويتم عكس هذه    التطوراتالقائمة حول  

 . التغيرات في اإلفتراضات عند وقوعها
 

 المتوقعة  اإلئتمانية الخسائر مخصص
المالية غير مبالغ فيها نتيجة إحتمال عدم تحصيلها،  المتوقعة بالرجوع إلى مجموعة من العوامل للتأكد أن الموجودات  يتم تحديد مخصص الخسائر اإلئتمانية

 وأعمارها والتقييم االئتماني والضمانات. كما يؤخذ في الحسبان البيانات والمؤشرات اإلقتصادية.  بما في ذلك جودتها
 

 المتوقعة  المطالبات إعتراضات
اس مدى تستند المجموعة عند تقدير اإلعتراضات المتوقعة على خبرتها السابقة مع كل عميل على حده. لتوقع هذه اإلعتراضات تعمل المجموعة على قي

فاوضات  العمالء بالخدمات الطبية والمنتجات الصيدالنية المقدمة وتلجأ الي إفتراضات مبنية على أقرب إعتراضات للمطالبات وما توصلت إليه من م  قبول

 مباشرة مع العمالء وكذلك باإلعتماد على البيانات المتوفرة في السوق وفي الشركات المشابهة. 
 

 
 

 خطط المكافآة المحددة 

قييم اإلكتواري وضع يتم تحديد تكلفة المكافآة المحددة لما بعد التوظيف والقيمة الحالية لإللتزام ذي الصلة، بإستخدام عمليات تقييم إكتوارية. يتضمن الت

معدالت الوفيات. وبسبب  إفتراضات متنوعة قد تختلف عن التطورات الفعلية مستقبالً والتي تتضمن تحديد معدل الخصم، زيادات الرواتب المستقبلية، و

تطرأ على   التقييم واإلفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل، يكون إلتزام المكافآة المحددة على درجة كبيرة من الحساسية تجاه التغيرات التي  تعقيد

لمعرفة الحساسية المتعلقة بمطلوبات مكافأة    28راجع اإليضاح رقم  (  هذه اإلفتراضات، وتتم مراجعة جميع اإلفتراضات في كل تاريخ مشمول بالتقرير.

 .)نهاية خدمة الموظفين
 

الت سعر الفائدة  يشكل معدل الخصم المعيار والضابط األكثر عرضة للتغيير، مما يدعو اإلدارة عند تحديد معدل الخصم المالئم، أن تأخذ بعين اإلعتبار معد

" أو أعلى، وفقاً لتحديد صادر عن وكالة AAة إللتزام مكافآة بعد التوظيف بتصنيف ال يقل عن "للسندات التجارية بعمالت تتوافق مع العمالت المستخدم

إجراء مراجعة  تصنيف معترف بها دولياً، وإستقرائها حسب الحاجة على طول منحنى العائد لتتطابق مع المدة المتوقعة من إلتزام المكافآة المحددة. يتم  

  تحليل رجة المخاطر التي يتعرض لها المستثمر حامل السند، ويتم شطب السندات ذات الهوامش اإلئتمانية الفائضة، من  الحقة للسندات األساسية لتحديد د

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

ات الديمغرافية. بينما  يستند معدل الوفيات إلى قوائم الوفيات المتاحة للعامة في دول محددة، حيث أن تلك القوائم ال تتغير إال لفترات زمنية إستجابة للتغير

 إلى معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة في الدول المعنية.  المستقبليةتستند زيادات الرواتب 
 

 دات غير المالية نخفاض قيمة الموجواإل

العادلة ناقصاً تكاليف    المقومة بالقيمة  ينشأ إنخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية إلحدى الموجودات أو وحدة توليد النقد قيمتها القابلة لإلسترداد  

. ويستند حساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف اإلستبعاد إلى البيانات المتاحة من تعامالت بيع ملزمة تجرى على أيهما أكبر  وقيمتها المستخدمةأاإلستبعاد  

المستخدمة إلى    أساس التنافس الحر لموجودات مشابهة أو أسعار سوق قابلة للمالحظة ناقصاً التكاليف المتزايدة إلستبعاد الموجودات. يستند حساب القيمة

وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم المجموعة بها   قادمةالنقدي المخصوم. يتم إشتقاق التدفقات النقدية من موازنة الخمس سنوات ال  نموذج التدفق

د أكثر حساسية لمعدل بعد أو اإلستثمارات المستقبلية الهامة التي ستعزز أداء الموجودات لوحدة توليد النقد التي يتم فحصها. يعتبر المبلغ القابل لإلستردا

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

 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 

اصــــة بـالمجموعـة ً بنـاء على مـدى الفترة التي من المتوقع فيهـا أن يكون األصــل  يتم تقـدير العمر اإلنتـاجي لكـل بنـد من بنود الممتلكـات والمعـدات الخـ

ابقة بشأن الموجودات  متاحا لالســتخدام. ويعتمد هذا التقدير على تقويم جماعي للممارســات الخاصــة بأعمال مماثلة، والتقييم الفني الداخلي، والخبرة الس

 .يصبح األصل متاحا لالستخدام والبدء في احتساب قسط االستهالك المماثلة وتطبيق األحكام عندما
 

العادي   السـتهالكيتم، بصـــورة دورية، مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر لكل أصـــل وتحديثها في حالة اختالف التوقعات عن التقديرات الســـابقة نتيجة ا

محتمل أن تتأثر النتائج  لألصـل، أو التقادم الفني والتجاري لها أو القيود القانونية أو القيود األخرى على اسـتخدام األصـل. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من ال

التغيرات في العوامل المذكورة أعاله. وسـيؤدي   المســـتقبلية للعمليات بصـــورة جوهرية بالتغيرات في المبالغ وتوقيت المصـــاريف المســـجلة الناتجة عن

 .اولةتخفيض العمر اإلنتاجي المقدر ألي بند من بنود الممتلكات والمعدات إلى زيادة المصايف التشغيلية المسجلة وتخفيض الموجودات غير المتد
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتمة  - األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة .6

 



   اإلختبار السنوي لإلنخفاض في قيمة الشهرة: -الشهرة 

في قيمة الشهرة لمجموعة الوحدات المدرة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها. يتم تحديد مجموعة وحدات مدرة للنقد بناًء    يتم إجراء اختبارات اإلنخفاض

يتم تقييم هيكل ومجموعات الوحدات المدرة للنقد على أساس سنوي. يجرى إختبار اإلنخفاض في قيمة الشهرة سنويًا على    على عمليات استحواذ معينة.

 .موعة من الوحدات المدرة للنقد التي يتم تخصيص الشهرة لها. لتحديد القيمة من اإلستخدام، تستخدم نماذج التدفقات النقدية المخصومةاألقل لكل مج
 

قعة في و التدفقات النقدية الحرة المتو  ت الخصمال تراضات المتعلقة بمعدل نمو المبيعات ومعدتتضمن أهم المؤشرات في اختبار اإلنخفاض في القيمة اإلف

 المستقبل. 
 

والتي    .قادمة  ة خمس سنواتالتدفقات النقدية الحرة المتوقعة في المستقبل: تستند التدفقات النقدية الحرة المتوقعة إلى التوقعات الحالية واألهداف المحددة لفتر

در المعلومات الخارجية والمالحظات المتعلقة بالقطاع  يتم تحديدها على مستوى الوحدات المدرة للنقد في عملية تحديد األهداف والتوقع وبناًء على مصا

المبنية   على أفضل  مثل مؤشرات اإلفتصاد الكلي وظروف السوق. تواجه جميع اإلفتراضات المطبقة تحديات من خالل عملية تحديد األهداف والتوقع 

اإل  وتوقعات  المتعلقتقديرات  التوقعات  تشمل  وهي  بطبيعتها.  حكمية  تعتبر  والتي  والنفقات  دارة  الفوائد  خصم  قبل  األرباح  وهوامش  اإليرادات  بنمو  ة 

 .الرأسمالية
 

 الحركة  وبطيء راكد مخزون مخصص
أيهما أقل. تتم التعديالت لتخفيض تكلفة المخزون إلى صافي القيمة القابلة لإلسترداد، إن لزم    يثبت المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة لإلسترداد 

 .األمر

اًء على ذلك تتضمن العوامل المؤثرة على هذه التعديالت التغيرات في الطلب على المخزون، والتغيرات التكنولوجية وتدهور النوعية وأمور الجودة، وبن

ه العوامل وأخذها في اإلعتبار إلحتساب مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة. يتم دورياً مراجعة أية تعديالت قد تنتج عن  تقوم المجموعة بدراسة هذ 

 اإلختالف في تلك العوامل. 

 
 

 ية معلومات القطاعال .7
 

 قطاع المنتجات الصيدالنية. الخدمات الطبية ومن قطاع   ةرئيسي  صفةب المجموعةتتألف عمليات  

 مصنفة حسب قطاعات األعمال التالية:  2020و  2021ديسمبر  31فيما يلي معلومات مالية مختارة كما في  

 الخارجيين. ت المستشفيات للمرضى الداخليين وقطاع الخدمات الطبية: الرسوم المفروضة على خدما  ▪

 الصيدالنية.  المنتجاتقطاع   ▪

 

 (.37تصنيف بعض بنود قائمة الربح أو الخسارة لعام المقارنة بما يتوافق مع تصنيف العام الحالي و كما هو مبين في اإليضاح رقم ) إعادةتم 

 

من بند موجودات قطاع المنتجات الصيدالنية إلى قطاع الخدمات الطبية و بما يتوافق مع   2020لاير سعودي لعام    5,993,259تم إعادة تصنيف مبلغ  

 يف العام الحالي.تصن 

 

 
 المجموع   المنتجات الصيدالنية  الخدمات الطبية  

 2020  2021  2020  2021  2020  2021  ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 ر.س   ر.س   ر.س   ر.س   ر.س   ر.س   

             

  764,055,597   951,887,495    185,969,772    213,985,534    578,085,825    737,901,961  اإليرادات 

  252,829,536   364,047,367    54,800,799    64,560,634    198,028,737    299,486,733  الربح اإلجمالي 

  64,322,250   98,868,126   21,889,718   29,983,006   42,432,532   68,885,120  صافي الربح من العمليات المستمرة 

العمليات غير  ) من  الربح  الخسارة( 

 المستمرة 

  

(12,995,551) 

   
59,585,003  

   
4,215,262  

   
6,919,703  

   
(8,780,289) 

   
66,504,706  

  103,881,527   109,430,223    1,736,129    3,251,217    102,145,398   106,179,006  اإلستهالكات واإلطفاءات 

  130,826,956  90,087,837   28,809,421   34,198,268   102,017,535   55,889,569  صافي الربح 

 
 المجموع   المنتجات الصيدالنية  الخدمات الطبية  

 2020  2021  2020  2021  2020  2021  ديسمبر 31في  كما

 ر.س   ر.س   ر.س   ر.س   ر.س   ر.س   

             

1,999,054,30  الموجودات  إجمالي 

8 

 2,234,304,404  262,659,840  200,709,609   2,261,714,148  2,435,014,01

3  

  736,352,407  602,424,911   31,346,058  38,519,065  705,006,349  563,905,846  المطلوبات  إجمالي 

             

 

 

 

 

 

 

 اإليرادات   .8
 

 مصادر اإليرادات  1 – 8



 ديسمبر  31للسنة المنتهية في     

    2021  2020 

 ر.س.  ر.س.    
       

 578,085,825  737,901,961    إيرادات الخدمات الطبية 

 185,969,772  213,985,534    إيرادات المنتجات الصيدالنية 

    951,887,495  764,055,597 
 

 اإليرادات  تحققتوقيت   2 – 8

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في     

    2021  2020 

 ر.س.  ر.س.    
       

 361,139,150  500,010,588    والخدمات المنقولة عند نقطة من الزمن  المنتجات

 402,916,447  451,876,907    المنتجات والخدمات المنقولة على مدى زمني

    951,887,495  764,055,597 
 

 أرصدة العقود  3 - 8

 تعاقدية  موجودات    

 ديسمبر  31كما في     

    2021  2020 

 ر.س.  ر.س.    
       

 14,666,845  5,230,424    يناير  1الرصيد كما في 

 112,255,770  105,530,878    موجودات تعاقدية مكونة خالل السنة 

 ( 121,692,191)  ( 103,371,215)    ذمم مدينة تجارية محول من موجودات تعاقدية إلى 

 5,230,424  7,390,087    ديسمبر   31في  الرصيد

 

 تعاقدية  مطلوبات    

 ديسمبر  31كما في     

    2021  2020 

 ر.س.  ر.س.    
       

 21,277,023  126,577,998    يناير  1الرصيد كما في 

 121,621,168  52,710,355    مطلوبات تعاقدية مكونة خالل السنة 

 -  ( 54,501,119)    المحول إلى اإليرادات 

 (16,320,193)  ( 72,505,797)    المستخدم من مطلوبات تعاقدية 

 126,577,998  52,281,437    ديسمبر   31في  الرصيد

 

 ات كلفة اإليرادت .9
 

 ديسمبر  31المنتهية في للسنة     

 2020  2021  إيضاح   

 ر.س.  ر.س.    

 179,918,171  209,299,602    تكاليف الموظفين

 202,463,317  233,257,820    تكاليف و مستهلكات طبية وصيدالنية 

 79,210,174  83,698,614  ( 2-17)  إستهالك ممتلكات و معدات وموجودات حق إستخدام 

 16,503,478  21,022,607    صيانة إصالح و 

 14,145,917  13,543,868    خدمات مرافق و إتصاالت 

 11,486,730  11,086,193    مستهلكات غير طبية 

 1,002,350  1,990,553  ( 3-18)  إطفاء موجودات غير ملموسة 

 6,495,924  13,940,871    أخرى

    587,840,128  511,226,061 

 

 

 تسويقبيع و مصاريف .10
 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في     

 2020  2021  إيضاح   

 ر.س.  ر.س.    

4,11542,6  2,129,834    تكاليف الموظفين  



 891,185  1,254,603    مصروفات تحصيل  

 1,363,976  301,775    تدريب وتطوير األعمال 

 1,535,226  1,354,176    أخرى

    5,040,388  6,434,502 
 

 عمومية و  إدارية صاريفم .11
 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في     

 2020  2021  إيضاح   

 ر.س.  ر.س.    

 49,316,936  51,302,620    تكاليف الموظفين

 10,811,197  11,653,872  ( 2-17)  إستهالك ممتلكات و معدات وموجودات حق إستخدام 

 3,553,384  3,409,335    خدمات مرافق و إتصاالت 

 2,428,243  3,598,212    رسوم و رخص وإعتماد 

 1,807,492  2,440,109    خدمات مهنية 

 426,046  2,225,560  ( 3-18)  إطفاء موجودات غير ملموسة 

 670,338  276,925    تأمين

 330,779  264,158    إصالح و صيانة 

 1,134,800  162,000    تبرعات 

 8,000,000  -    مخصص قضايا 

 2,913,392  3,958,901    أخرى 

    79,291,692  81,392,607 
 

 في قيمة الممتلكات والمعدات    االنخفاضخسائر  .12

، والنتيجة التي توصلت    2011من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ والتي تم تعليقها منذ عام    مراجعة للقيمة القابلة لإلسترداد  2020في عام  أجرت اإلدارة  

بمبلغ    2020عام  عتراف بخسارة إنخفاض القيمة خالل  صل بالكامل وتم اإل، فقد إنخفضت قيمة األ وعليه  ,ج نطاق االستخدام المحتملإليها هي أنها خار

 (. 2-17)ايضاح  لاير سعودي 4,994,185
 

 أخرى إيرادات .13
 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في     

 2020  2021  إيضاح   

 ر.س.  ر.س.    

 7,613,597  7,613,597  ( 29)  المنح الحكومية المطفأة 

 -  4,831,048  ( 34)  مخصص قضايا  المردود من

 1,649,126  1,793,912    الدخل من اإليجارات 

 -  312,035    البشرية صندوق دعم الموارد 

 -  29,996    الربح من إستبعاد ممتلكات و معدات  

 1,081,832  1,097,208    إيرادات أخرى 

      15,677,796  10,344,555 
 

 تكاليف تمويل  .14
 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في     

 2020  2021  إيضاح   

 ر.س.  ر.س.    

 10,841,826  1,954,546    تكاليف تمويل من قروض بنكية 

 11,609,794  11,240,363    تكاليف تمويل من قروض حكومية 

 1,882,593  1,993,670  ج( -31)  تكلفة العموالت الخاصة بمطلوبات المكافأت المحددة 

 717,594  528,538  ( 30)  تكاليف تمويل على مطلوبات عقود اإليجار

     15,717,117  25,051,807 

 

 

 العمليات غير المستمرة   .15
 

على إيقاف األنشطة التشغيلية لمستشفى    2021سبتمبر    16بتاريخ    وافق مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار في إجتماع مجلس اإلدارة  المنعقد ▪

مليون لاير سعودي يتم تمويلها من القروض البنكية و التدفقات النقدية الذاتية   450الحمادي العليا و إنشاء مستشفى جديد يحل محله بتكلفة تقديرية تبلغ  

عيادة طبية متخصصة  في الخدمات الطبية العامة و خدمة عالج األورام وعالج    120و    سرير  300للشركة. تبلغ سعة المستشفى الجديد المخطط إنشائه  

.علماً  2026إصابات المالعب والتأهيل الطبي الرياضي والوظيفي. و من المتوقع البدء في التشغيل التجريبي للمستشفى الجديد في الربع األول من عام  

 . 2021لحمادي العليا بنهاية شهر سبتمبر بأنه قد تم إيقاف إستقبال المرضى في مستشفى ا
 



وحدة للربح أو لم يتم سابقاً تصنيف عمليات مستشفى الحمادي فرع العليا كعمليات غير مستمرة. تم إعادة عرض األرقام المقارنة في القوائم المالية الم ▪

 تمرة. الخسارة والدخل الشامل إلظهار العمليات غير المستمرة بشكل منفصل عن العمليات المس 
 

 نتائج العمليات غير المستمرة:  .أ

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في     

    2021  2020 

 ر.س.  ر.س.    
       

 229,347,140  131,700,840    اإليرادات 

( 162,566,136)  ( 101,506,958)    التكلفة والمصروفات   

 (343,713)  ( 39,181,615)    عمليات غير مستمرة ممتلكات من خسائر إستبعاد

 180,607  315,899    إيرادات تشغيلية أخرى 

( 113,192)  ( 108,455)    تكاليف تمويل   

 66,504,706  ( 8,780,289)    )الخسارة( الربح من العمليات غير المستمرة

 0,55  ( 0,07)    العمليات غير المستمرة  -)خسارة( ربحية السهم  

 

مليون لاير سعودي( وأرباح العمليات المستمرة البالغة    66,5:  2020مليون لاير سعودي )  8.8تعود )الخسارة( الربح من العمليات غير المستمرة البالغة   ▪

 مليون لاير سعودي( إلى مالكي الشركة وال توجد أي حقوق أقلية.  64,3: 2020مليون لاير سعودي ) 98,8
 

 ال تتوقع إدارة الشركة أي تأثير سلبي جوهري على أرباح  الشركة المستقبلية نتيجة اإليقاف المؤقت لنشاط مستشفى الحمادي العليا.  ▪

 

 

 التدفقات النقدية المستخدمة في العمليات غير المستمرة:  .ب
 

لاير   39,181,615إن التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية تتمثل في خسائر إستبعاد عمليات غير مستمرة )ممتلكات ومعدات( والبالغة    ▪

 . 2021  ديسمبر 31المنتهية في  سنةسعودي لل

 

 أثر االستبعاد على المركز المالي:  .ج

    2021 

 ر.س.    

     

 ( 39,181,615)    ممتلكات ومعدات     

     

 ( 39,181,615)    صافي التدفقات النقدية المستخدمة      
 

السويدي  بلغ صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات المحولة من مستشفى الحمادي العليا إلى كل من مستشفى الحمادي النزهة ومستشفى الحمادي   ▪

 مليون لاير سعودي . 11,2ستخدامها ضمن أنشطة العمليات المستمرة مبلغ إوالتي سيتم اإلستمرار في 
 

مباني سكن األطباء المقامة على أراضي مستشفى الحمادي العليا والتي سيتم اإلستمرار في إستخدامها ضمن أنشطة  كذلك بلغ صافي القيمة الدفترية ل ▪

 مليون لاير سعودي.  6,4العمليات المستمرة مبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لسهم ا يةبحر .16

 

خالل    المصدرة  الربح للسهم األساسي عن طريق تقسيم الربح للسنة المنسوب لحملة األسهم العادية على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  حتسابيتم إ

لك أي أوراق مالية قابلة للتحويل أو أدوات مخفضة تال تم  المجموعةويعتبر الربح للسهم المخفض نفس الربح للسهم المنتظم أو األساسي حيث أن    السنة.

 . التعامل بهاليتم 
 

 والسهم المستخدمة في حسابات الربح للسهم األساسي والمخفض:  الربحيعكس الجدول التالي بيانات 

 ديسمبر  31كما في     

    2021  2020 

 ر.س.  ر.س.    
       



 130,826,956  90,087,837    صافي ربح السنة 

 120,000,000  120,000,000    المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 1,09  0,75    الربح األساسي والمخفض للسهم 



 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار

 )شركة مساهمة سعودية( 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

20 
 

 والمعدات  الممتلكات .17

 
  

 األراضي 

  

 المباني 

  

 المعدات واألدوات

األثاث والتجهيزات   

 والمعدات المكتبية

  

 المركبات

تحت   مشروعات 

 التنفيذ 

حقوق موجودات  

 األصول ستخدام اال 

  

 المجموع

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

               ( أ – 15) ايضاح

                التكلفة

 2,352,264,865  32,189,513  7,446,460  8,051,482  125,247,251  571,648,135  1,319,750,183  287,931,841 2020يناير  1في 

 19,473,804  6,493,073  2,885,417  237,543  1,482,026  8,375,745  -  - اإلضافات

مشاريع   من  تحويالت 

 تحت التنفيذ

 

- 

  

2,841,817 

  

598,530 

  

1,797,345 

  

- 

  

(5,237,692 ) 

  

- 

  

- 

( 40,459,206)  -  ( 4,994,185)  ( 548,408)  ( 265,941)  ( 34,650,672)  -  - إستبعادات   

 2,331,279,463  38,682,586  100,000  7,740,617  128,260,681  545,971,738  1,322,592,000  287,931,841 2020ديسمبر  31في 

55,738,89  2,268,118  441,496  1,716,964  7,591,178  2,583,698  - اإلضافات   20,340,349 

 )299,838,024)  )1,959,531)  -  ( 192,000)  ( 50,266,026)  ( 65,914,762)  ( 181,505,705)  - إستبعادات 

5042,461,9  2,368,118  7,990,113  79,711,619  487,648,154  1,143,669,993  287,931,841 2021ديسمبر  31في    2,051,781,788 

                

                اإلستهالك المتراكم 

 591,638,154  8,735,208  -  6,352,208  73,239,730  237,348,578  265,962,430  - 2020يناير  1في 

 102,453,131  9,624,381  -  699,972  10,567,801  41,769,194  39,791,783  - (2-17المحمل للسنة )

 ( 35,112,612)  -  -  ( 548,406)  ( 218,782)   ( 34,345,424)  -  - إستبعادات 

 658,978,673  18,359,589  -  6,503,774  83,588,749  244,772,348  305,754,213  - 2020ديسمبر  31في 

 105,214,109  13,175,742  -   782,310   10,463,644   42,126,270   38,666,143  - (2-17المحمل للسنة )

 ( 259,347,343)  ( 650,468)  -  (191,996)   ( 45,956,796)  (60,345,038)   ( 152,203,045)  - إستبعادات 

 504,845,439  30,884,863  -  7,094,088  48,095,597   226,553,580  192,217,311  - 2021ديسمبر  31في 

                

                صافي القيمة الدفترية 

91,546,936,34  11,577,087  2,368,118  896,025  31,616,022  261,094,574  951,452,682  287,931,841 2021ديسمبر  31في   

 1,672,300,790  20,322,997  100,000  1,236,843  44,671,932  301,199,390  1,016,837,787  287,931,841 2020ديسمبر  31في 
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 تتمة  - الممتلكات والمعدات.  17

 

 األراضي والمباني  1 – 17
 

  31كما في    مليون لاير سعودي  941,5    دفترية  قيمةصافي  مباني بمليون لاير سعودي و  152,5بقيمة    األراضي والمباني أعاله، أراضي  يبنديتضمن  

ً    (2020ديسمبر 31كما في  مليون لاير سعودي 972) 2021ديسمبر لقروض طويلة األجل من وزارة المالية لتمويل إنشاء مستشفى   ، مرهونة ضمانا

 .(1-24) إيضاح  .ةالنزه  الحمادي فرعمستشفى إنشاء   الى ضافةً إ لها مجمع سكني تابع السويدي و الحمادي فرع
 

  ستهالكاإل 2 – 17

، على النحو  و األنشطة غير المستمرة   العموميةو  والمصاريف اإلدارية   ات كلفة اإليرادتبين  المتعلقة بالممتلكات والمعدات    اإلستهالكمصاريف    صنفت

 التالي: 
 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في    

 2020  2021  إيضاح  

 ر.س.  ر.س.   

      

 79,210,174  83,698,614  ( 9) تكلفة اإليرادات 

 10,811,197  11,653,872  ( 11) المصاريف اإلدارية و العمومية 

 12,431,760  9,861,623   المحمل لألنشطة غير المستمرة 

09105,214,1   ديسمبر  31إجمالي اإلستهالك المحمل على السنة المنتهية في    102,453,131 

 

   4,994,185:  2020ديسمبر    31),  2021ديسمبر    31بحسب رأي اإلدارة، لم يُسجل أي إنخفاض للقيمة الدفترية لممتلكات ومعدات المجموعة كما في  

 (.لاير

 

 وشهرة   غير الملموسةلموجودات ا  .18
 

 

 

 

 

 

  الشهرة   

و    تراخيص

 المجموع   حقوق معرفة   برمجيات 

         

         التكلفة 

 39,077,766  -  7,627,646  31,450,120  2020يناير  1في 

 14,170,522  7,510,800  6,659,722  -  اإلضافات 

 53,248,288  7,510,800  14,287,368  31,450,120  2020ديسمبر  31في

 313,980  -  313,980  -  اإلضافات 

 ( 2,313,259)  -  ( 2,313,259)  -  اإلستبعادات 

 51,249,009  7,510,800  12,288,089  31,450,120  2021ديسمبر  31في 

         

         نخفاض في القيمة اإلطفاء و اإل

 6,078,480  -  6,078,480  -  2020يناير  1في في 

 1,428,396  108,792  1,319,604  -  اإلضافات 

 7,506,876  108,792  7,398,084  -  2020ديسمبر  31في

 4,216,113  1,527,265  2,688,848  -  اإلضافات 

 ( 2,313,259)  -  ( 2,313,259)  -  اإلستبعادات 

 9,688,990  -  -  9,688,990  اإلنخفاض في القيمة 

 19,098,720  1,636,057  7,773,673  9,688,990  2021ديسمبر  31في 

         

         صافي القيمة الدفترية 

 32,150,289  5,874,743  4,514,416  21,761,130  2021ديسمبر  31في 

 45,741,412  7,402,008  6,889,284  31,450,120  2020ديسمبر  31في 
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 تتمة  -الموجودات غير الملموسة  .18

    الشهرة   1 – 18

 شركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة وشركتها التابعة، شركة الخدمات الصيدالنية المحدودة.  ستحواذ علينتجت الشهرة عن اإل (أ

 

 إختبار هبوط القيمة: (ب

لإلسترداد القابلة  القيمة  النقدية   تستند  التدفقات  بإستخدام  مقدرةً  اإلستبعاد  تكاليف  ناقصا  العادلة  القيمة  إلى  المحدودة  المساندة  الطبية  الخدمات  لشركة 

إن اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة    المخصومة. وتم تصنيف قياس القيمة العادلة ضمن المستوى الثالث إستناداً إلى المدخالت في آلية التقييم المستخدمة.

شاط الرعاية الصحية وتستند  في تقدير القيمة القابلة لإلسترداد مبينة أدناه. تمثل القيم المعينة لإلفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة لإلتجاهات المستقبلية في ن

 إلى بيانات تاريخية من مصادر خارجية وداخلية.  

 
  2021 

   

 ٪14,9  معدل الخصم 

 ٪3  النهائية معدل نمو القيمة 
 

   خمس لمدة  محددة  تقديرات على النقدية التدفقات  توقعات  إشتملت،  نموذج تقييم األصول الرأسماليةإلى   إستنادًا تقديره  تم  معدل عن عبارة  الخصم معدل

إلى معدل نمو بمقدار    سنوات النهائية  ٪3باإلضافة  المملكة المحلي للناتج التاريخي النمو معدل على بناءً  النمو معدل تحديد . وتمللقيمة   العربية في 

 سنة.  30 خالل السعودية
 

بلغ اإلنخفاض في  القيمة  لاير سعودي، وبالتالي    48,145,322بمقدار  القيمة القابلة لإلسترداد المقدرة لشركة الخدمات الطبية المساندة المحدودة   بلغت

 لاير سعودي.  9,688,990الدفترية للشهرة بمقدار 

 حقوق المعرفة  2- 18    

الحيوية للمساهمة في  ل إنتاج المستحضرات الصيدالنية وإتفاقية صناعية مع إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجا  2020خالل العام    المجموعةوقعت  

 للمجموعة.توطين الصناعات الهامة في المملكة يتم بموجبها نقل حقوق المعرفة التكنولوجية 
 

 طفاء اإل 3 –     18

 تصنف مصاريف اإلطفاء المتعلقة بالموجودات غير الملموسة بين تكلفة اإليرادات والمصاريف اإلدارية والعمومية، على النحو التالي: 

 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في    

 2020  2021  إيضاح  

 ر.س.  ر.س.   

      

 1,002,350  1,990,553  ( 9) تكلفة اإليرادات 

 426,046  2,225,560  ( 11) المصاريف اإلدارية و العمومية 

 1,428,396  4,216,113   ديسمبر  31إجمالي اإلطفاء المحمل على السنة المنتهية في 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  



 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار

 )شركة مساهمة سعودية( 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

23 
 

 
 

 إستثمار في شركة زميلة  .19
 

  صول على كافة الموافقات المطلوبةوالح   شراءبإتمام كافة الشروط المسبقة لعملية ال  2021نوفمبر    09واالستثمار بتاريخ  قامت شركة الحمادي للتنمية  

غ  بمبل  (GIC)من جهات االختصاص واستكمال كافة اإلجراءات النظامية والمتفق عليها لنقل ملكية الحصص المشتراة من مؤسسة الخليج لالستثمار  

الدوائية    %35  والتي تمثل نسبةعودي  لاير س  118,125,000 المالك والمطور لمجمع سدير للصناعات  ادوية سدير لالدوية    المتخصصة من شركة 

وية سدير لالدوية  وإفراغها باسم شركة الحمادي للتنمية واالستثمار بما في ذلك خطاب عدم الممانعة من الهيئة العامة للمنافسة وتعديل عقد تأسيس شركة اد

 لنقل الملكية.

 

المستثمر فيها شركة خ الذي تصبح فيه الشركة  تتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتبا راً من التاري

اإلستثمار في الشركة الزميلة تسجل أي زيادة في تكلفة اإلستثمار عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  زميلة. وعند  

ادة في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات تسجل أي زي  .المحددة للشركة المستثمر فيها كشهرة وتدرج في القيمة الدفترية لإلستثمار

 .اإلستثمار  شراءفي السنة التي يتم فيها  والمطلوبات المحددة للشركة الزميلة عن تكلفة اإلستثمار بعد إعادة التقييم مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  

 
 

 :شركة ذات مسؤولية محدودة( –سدير لألدوية  أدوية )شركة زميلةالشركة لل الماليالمركز المالي واألداء  أدناهيبين الجدول 
 

ديسمبر  31كما في  

2021 

نوفمبر  9كما في  

2021 

 )غير مراجعة(    المركز المالي 

    : مجموع الموجودات

حكمه     متداولة في  وما  النقد  نوفمبر  3,858,293:  2021  ديسمبر  – )تشمل   ،2021  :

1,248,158) 

157,115,083  163,398,161 

 257,332,975  260,550,903 غير متداولة 
    

    مجموع المطلوبات 

أ  متداولة  –مخصصات  خرى و)تشمل المطلوبات المالية باستثناء الذمم الدائنة، أرصدة دائنة 

 ( 43,545,514: 2021، نوفمبر 59,652,750: 2021ديسمبر 

 

(118,100,650

) 

  

(116,437,075 ) 

119,197,957) غير متداولة 

) 

 (130,022,867 ) 

    

180,367,379) لموجودات صافي حقوق ا 

) 

 (174,271,194 ) 

 

 

نوفمبر الى   9للفترة من  

 2021ديسمبر  31

  

 36.996.273 مجموع االيرادات 

 ( 1.063.169) مصاريف االهالك واالطفاء 

 ( 1.734.125) الفائدة مصاريف 

 ( 901.892) مصروف الزكاة 

 5.852.473 صافي الربح 

 243.709 اآلخر  الدخل الشامل

 6.096.182 اجمالي الدخل الشامل 
 

 :زميلةالشركة ال ستثمار في حركة اإل أدناهيبين الجدول 

 ديسمبر  31كما في   

  2021  2020 

 ر.س.  ر.س.  

 -  -  الرصيد اإلفتتاحي 

 -  118,125,000  تكلفة االستثمار 

 -  2,048,366  صافي الربح من  الشركة حصة

 -  85,298  اآلخر  الدخل الشاملمن  الشركة حصة

 -  120,258,664  الرصيد الختامي 
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 تتمة - إستثمار في شركة زميلة .19

 

 كما يلي:  سدير لألدوية  أدوية لشركة الموجوداتمع صافي  لالستثمار مطابقة القيمة الدفترية
 

  31كما في   

 2021ديسمبر 

نوفمبر   9كما في  

2021 

 ر.س.  ر.س.  

 174,271,194  180,367,379  الموجودات صافي 

 ( 17,318,316)  ( 17,318,316)  * الموجودات)النقص( في القيمة العادلة لصافي 

 156,952,878  163,049,063  بالقيمة العادلة  – الموجوداتصافي 

 54,933,507  57,067,171  (٪35) حصة المجموعة

 63,191,493  63,191,493  * الشهرة
     

 118,125,000  120,258,664  الموحدة  في القوائم المالية يظهر المبلغ الدفتري لالستثمار كما
 

تها  المجموعة بتقييم الموجودات والمطلوبات للشركة الزميلة بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء حيث أن جميع الموجودات والمطلوبات تمثل قيمقامت  *  

 .لاير سعودي  224,510,000لاير سعودي وقيمته العادله    241,828,316حيث بلغت قيمته الدفترية  والمعدات    واآلالت  العادلة باستثناء بند الممتلكات
 

 

 مخزون ال .20
 

 ديسمبر  31كما في   

  2021  2020 

 ر.س.  ر.س.  

 36,754,430  25,697,580  المستحضرات الصيدالنية والتجميلية 

 21,493,718  23,537,416  األدوات والمواد اإلستهالكية الطبية 

 2,949,562  3,422,451  األدوات واللوازم غير الطبية 

 647,240  1,069,475  قطع الغيار والمواد اإلستهالكية غير المخصصة للبيع 

 61,844,950  53,726,922  إجمالي المخزون 

( 120,600)  مخصص مخزون بطْي الحركة   - 

  53,606,322  61,844,950 
 

 الحركة في مخصص مخزون بطْي الحركة     1 – 20

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

  2021  2020 

 ر.س.  ر.س.  

 -  -    الرصيد اإلفتتاحي 

 -  120,600  مخصص خالل السنة 

 -  120,600  الرصيد الختامي 

 

 أرصدة مدينة أخرى .21

 ديسمبر  31كما في   

  2021  2020 

 ر.س.  ر.س.  

     

 2,456,582  2,584,387  سلف وعهد موظفين 

 1,703,462  1,626,820  هامش الضمانات البنكية 

 118,795  118,795  تأمينات نقدية مستردة 

 115,782  519,582  أخرى

  4,849,584  4,394,621 
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 المصروفات المدفوعة مقدماً    .22

 ديسمبر  31كما في   

  2021  2020 

 ر.س.  ر.س.  

     

 32,629,449  11,430,028  دفعات مقدمة لموردين 

 5,769,965  1,986,970  مصاريف مدفوعة مقدماً متنوعة 

 38,399,414  13,416,998  المجموع 

 )2,509,137)  )1,970,759)  يطرح: مخصص الخسائر اإلئتمانية 

 ً  35,890,277  11,446,239  صافي المصروفات المدفوعة مقدما

 

 تتلخص حركة مخصص الخسائر اإلئتمانية، على النحو التالي: 

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

  2021  2020 

 ر.س.  ر.س.  

     

 2,509,137  2,509,137  الرصيد اإلفتتاحي 

 -  -  المكون خالل السنة 

 -  (538,378)  خالل السنة  المحرر

 2,509,137  1,970,759  الرصيد الختامي 
 

 ذمم المدينة التجارية ال .23

 ديسمبر  31كما في     

 2020  2021  إيضاح   

 ر.س  ر.س    

 684,209,769  606,538,506    مفوترة –ذمم مدينة تجارية 

 210,106  1,025,048  ( 35)  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

 684,419,875  607,563,554    إجمالي الذمم المدينة التجارية 
       

 (88,458,291)  (243,344,449)    مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
       

 595,961,584  364,219,105    صافي الذمم المدينة التجارية 

 

 ديسمبر  31كما في   أعمار الذمم المدينة التجارية 

  2021  2020 

 ر.س.  ر.س.  

 92,375,185  98,244,670  متأخرة السداد وال منخفضة القيمة ليست 

30-60  ً  54,678,441  48,094,777  يوما

61-90  ً  38,607,164  50,461,936  يوما

91-360  ً  331,883,595  123,353,615  يوما

ً  360أكثر من   166,875,490  287,408,556  يوما

 684,419,875  607,563,554  المجموع 

 

على  ليس من عادتها الحصول    المجموعةوحيث أن    سترداد بالكامل.ابلة لإلأن تكون الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها قعلى خبرة سابقة    بناءً يتوقع  

 غير مضمونة.يجعلها  ، فإن ذلكضمان للذمم المدينة 
 

اإلجراءات الطويلة التي    بسببمن جهات مرتبطة بالحكومة بطيئة السداد بطبيعتها    تنخفض قيمتها، ذمم المدينة متأخرة السداد لكن دون أن  معظم التكون  

 سترداد. مخاطر عدم اإل يقللالدفعات من هؤالء العمالء  لقيت ستمرارلكن إ على الدفع. ةالفواتير والموافق عتمادإعمليات   تستغرقها

كان مستحقاً من جهات حكومية وجهات تأمين  المجموعةرصيد الذمم المدينة التجارية الخاصة بصافي  من  ٪97,3، حوالي 2021ديسمبر  31كما في 

 (. ٪99,0 :2020ديسمبر  31مختلفة )
 

تصنيف   ( ويعتمد على9رقم )  ةرير المالي اتقالدولي للمعيار  التقوم المجموعة باستخدام نموذج لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة يتطابق مع متطلبات  

الق قياس  العمالء. ويتم  فئة من  فيه كل  الذي تعمل  للقطاع االقتصادي  فئات طبقاً  الى  الفردي  المستوى  المدينة على  الذمم  للخسائر  أرصدة  المقدرة  يمة 

صادي أو االقتصاد  االئتمانية لكل قطاع بناًء على عدد من المؤشرات والمعلومات التاريخية والحالية والتوقعات المستقبلية، سواء على مستوى القطاع االقت 

 لتزاماته تجاه المجموعة.إذلك القطاع على الوفاء ب الكلي لبيئة األعمال، المؤثرة على أداء ذلك القطاع وبالتالي قد تؤثر على قدرة العميل الذي يعمل في
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 تتمة - الذمم المدينة التجارية .23

 

ويتم تعديل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بما يتناسب مع   .يتم مراجعة مؤشرات االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بنهاية فترة التقرير

له كمخصص  التغيرات الدورية التي تطرأ على تلك المؤشرات. وفي رأي اإلدارة لم يكن هناك إنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية غير ما تم تسجي

 للخسائر االئتمانية المتوقعة. 

 

 ، على النحو التالي: ة المتوقعة مخصص الخسائر اإلئتمانيلخص حركة تت

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

  2021  2020 

 ر.س.  ر.س.  
     

 30,551,742  88,458,291  الرصيد اإلفتتاحي 

 61,094,790  155,013,259  المكون خالل السنة  

 )3,188,241)  ( 127,101)  ديون مشطوبة خالل السنة 

 88,458,291  243,344,449  الرصيد الختامي 

 

االفتراضات المستخدمة في نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على عدد من المتغيرات  مالئمة  ، بإعادة تقييم  2020قامت المجموعة، بنهاية العام  

مي.  االقتصادية المؤثرة على قطاعات أعمال عمالء المجموعة إضافة إلى عدد من المتغيرات على مستوى االقتصاد الكلي ومؤشرات االقتصاد العال

وبناًء على نتائج إعادة التقييم  المستخدم ليعكس بشكل أفضل مؤثرات االقتصاد الكلي علي بيئة األعمال.  قامت المجموعة بتعديل مؤشر االقتصاد الكلي  و

لمواجهة أي مخاطر محتملة مرتبطة بعدم قدرة نتيجة المؤشرات المستقبلية على مستوى االقتصاد الكلي واالقتصاد العالمي  قامت بتعزيز مخصصاتها  

 .تزاماتهملإعلى الوفاء ب ةعمالء المجموع

 

 في حكمه نقد وما  ال .24

 ديسمبر  31كما في   

  2021  2020 

 ر.س.  ر.س.  

     

 401,810  363,488  النقد وما في حكمه 

 13,248,145  120,494,021  النقد لدى البنوك 

 13,649,955  120,857,509  إجمالي النقد وما في حكمه 
 

 

 رأس المال  .25
 

 31)  ةرياالت سعودي   10سمية تبلغ  سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة إ  120,000,000من    مكونلاير سعودي    1,200,000,000يبلغ رأسمال الشركة  

 لاير سعودي(.  1,200,000.000: 2020ديسمبر 

 
 

 نظامي حتياطي الاإل .26
 

  نظاميحتياطي ال إلى اإلالسنوي  الربح من صافي  ٪10تحويل نسبة  ، يتوجبللشركة ساسيالسعودية والنظام األ  وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية

تم تحويل  ع إلى المساهمين في الوقت الراهن.  متاحاً للتوزي  لنظاميحتياطي امن رأس المال، وال يكون هذا اإل  ٪30حتياطي إلى نسبة  يصل هذا اإل  إلى أن

 .لاير سعودي(   13,082,696: 2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31لاير سعودي خالل السنة المنتهية في  9,008,784  مبلغ 

 
 

 توزيعات األرباح  .27
 

م توزيع أرباح نقدية بقيمة  2021مارس    25هـ الموافق  1442شعبان    12أقر مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار في جلسته المنعقدة بتاريخ  *  

إجتماع  هللة( لكل سهم والتي تم إعتمادها في    50لاير سعودي )  0,50م وبمعدل  2020مليون لاير سعودي على مساهمي الشركة عن العام المالي    60

 .2021مايو  19الجمعية العامة بتاريخ 
 

 م توزيع أرباح نقدية2021نوفمبر  11هـ الموافق 1443ربيع الثاني  06أقر مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار في جلسته المنعقدة بتاريخ * 

هللة( لكل سهم والتي تم إعتمادها   60لاير سعودي ) 0,60بمعدل م و2021مليون لاير سعودي على مساهمي الشركة عن العام المالي  72بقيمة  مرحلية

 . 2021ديسمبر  09في إجتماع الجمعية العامة بتاريخ 
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 القروض طويلة األجل  .28
 

 ديسمبر  31كما في   

  2021  2020 

 ر.س.  ر.س.  

     الجزء المتداول: 

 37,428,480  29,570,441  القروض المقدمة من وزارة المالية 

 10,000,000  -  القروض المقدمة من البنوك التجارية 

 47,428,480  29,570,441  إجمالي الجزء المتداول من القروض طويلة األجل 
     

     الجزء غير المتداول: 

 197,446,575  179,120,978  القروض المقدمة من وزارة المالية 

 197,446,575  179,120,978  القروض طويلة األجل إجمالي الجزء غير المتداول من 

 244,875,055  208,691,419  إجمالي القروض طويلة األجل 
 

التمويل    مصروفات: ال يوجد( ، وبلغت  2020ديسمبر    31)  2021ديسمبر    31المجموعة خالل السنة المنتهية في    ال يوجد تكاليف إقتراض رسملتها ▪

مليون   25,1:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )   15,8مبلغ    2021ديسمبر    31المحملة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في  

 لاير سعودي(. 
 

 القروض المقدمة من البنوك التجارية   28-1

مليون لاير يمثل المتبقي من أرصدة القروض البنكية المستحقة . و بذلك ال يكون على المجموعة   10,0بسداد   مبلغ    2021قامت الشركة خالل العام  ▪

 .2021ديسمبر  31أي إلتزامات قروض بنكية كما في 
 

 لقروض المقدمة من وزارة المالية ا 28-2

على قرض من وزارة المالية لتمويل إنشاء مستشفى جديد في منطقة السويدي وشراء معدات طبية وغير طبية    2013سبتمبر    11حصلت المجموعة في    (أ)

ض  القر  أساسية وضرورية، وهو مؤهل ألن يكون منحة حكومية نظراً ألن وزارة المالية تعتبر جهة حكومية تقدم للشركة قرضاً دون فوائد. بلغت قيمة

. هذا القرض بالريال السعودي دون أي عموالت تمويل ومرهون  2017ديسمبر    31مليون لاير سعودي إستخدمته المجموعة بالكامل إعتباراً من    149,1

بموجب رهن عقاري ألرض المشروع و ما أقيم عليها و يسدد على عشرين قسط سنوي متساوي بعد فترة سماح تبلغ خمس سنوات من تاريخ توقيع  

 . 2018حيث بدأت الشركة بتسديد أقساط هذا القرض إبتداَء من عام  عقد، ال
 

إتفاقية تمويل أخرى مع وزارة المالية  مؤهلة ألن تكون منحة حكومية وذلك لتمويل بناء مجمع سكني تابع لمشروع    2015يناير    26في    المجموعةوقعت   (ب)

. هذا القرض بالريال  2017ديسمبر  31إستخدمته المجموعة بالكامل إعتباراً من   مليون لاير سعودي 27,5مستشفى السويدي حيث بلغت قيمة القرض 

السعودي دون أي عموالت تمويل ومرهون بموجب رهن عقاري ألرض المشروع و ما أقيم عليها و يسدد على عشرين قسط سنوي متساوي بعد فترة  

 .2019ديد أقساط هذا القرض إبتداَء من عام سماح تبلغ خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد، حيث بدأت الشركة بتس
 

ألن تكون منحة حكومية وذلك لتمويل جزء من تكاليف بناء    لثة مع وزارة المالية المالية  مؤهلةإتفاقية تمويل ثا   2015يوليو    20في  المجموعة  وقعت   ( ج)

.  2018ديسمبر    31مليون لاير سعودي إستخدمته المجموعة بالكامل إعتباراً من    197,6وتأثيث المستشفى في منطقة النزهة حيث بلغت قيمة القرض  

المشروع و ما أقيم عليها و يسدد على عشرين قسط سنوي  هذا القرض بالريال السعودي دون أي عموالت تمويل ومرهون بموجب رهن عقاري ألرض  

 . 2021، حيث بدأت الشركة بتسديد أقساط هذا القرض إبتداَء من عام متساوي بعد فترة سماح تبلغ خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد
 

مليون لاير للسنة الالحقة وذلك ضمن مبادرة وزارة المالية لتخفيف   17,3البالغة  و 2020 المالية المستحقة خالل العامتم تاجيل أقساط قروض وزارة  ▪

 2021تم تسديدها  خالل العام  حيثعلى القطاع الخاص  19جائحة كوفيد االثار اإلقتصادية المتعلقة ب

 

 المنح الحكومية  .29

 ديسمبر  31كما في     

    2021  2020 

 ر.س.  ر.س.    

 151,971,803  144,358,206    يناير  1في 

 )7,613,597)  )7,613,597)    منح حكومية مطفأة 

 144,358,206  136,744,609    ديسمبر 31في 

       

       كما تظهر في قائمة المركز المالي: 
       

 7,613,597  7,412,889    متداولة 

 136,744,609  129,331,720    غير متداولة 

    136,744,609  144,358,206 
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على قرض بدون فائدة من وزارة المالية لتمويل إنشاء مستشفى جديد في منطقة السويدي وشراء معدات طبية وغير   2013في سبتمبر    المجموعة حصلت ▪

لتمويل بناء مجمع سكني تابع لمشروع مستشفى السويدي. تم إستيفاء   2015طبية أساسية وضرورية. كما حصلت المجموعة  على قرض اخر في يناير 

 .2015ات الطارئة المرتبطة بهذه المنح.  وقد تم بدء تشغيل مستشفى السويدي في أغسطس الشروط والنفق

 تتمة  -المنح الحكومية. 29
 

على قرض بدون فائدة من وزارة المالية لتمويل إنشاء مستشفى جديد في منطقة النزهة وشراء معدات طبية وغير    2015في يوليو    المجموعةحصلت   ▪

 .2018وقد تم بدء تشغيل مستشفى النزهة في فبراير   طبية أساسية وضرورية. تم إستيفاء الشروط والنفقات الطارئة المرتبطة بهذه المنح.

 

 اإليجار مطلوبات عقود  .30

 : يلي كما السنة نهاية في كما اإليجار بلغت مطلوبات عقود
ديسمبر  31كما في     

  2021  2020 

 ر.س.  ر.س.  
  

   

 5,446,332  7,752,599  الجزء المتداول من مطلوبات اإليجار 

 12,464,891  751,627  الجزء غير المتداول من مطلوبات اإليجار

 17,911,223  8,504,226  اإليجار إجمالي مطلوبات 

 

السنة المنتهية في    528,538المجموعة بمصروف تمويل بقيمة    إعترفت ▪  31)  2021ديسمبر    31لاير سعودي على مطلوبات عقود اإليجار خالل 

 (. 14 )إيضاح  -(717,594: 2020ديسمبر 
 

سعودي  لاير    949,769 مبلغ    2021ديسمبر  31األجل ومنخفضة القيمة اإليجار خالل السنة المنتهية في   قصيرة اإليجار بعقود المتعلقة المصاريف بلغت ▪

 (. 3,329,204: 2020ديسمبر  31)
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 مكافآة نهاية خدمة الموظفين .31

لدخل الشامل الموحدة  تلخص الجداول التالية مكونات مكافآة نهاية الخدمة المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة والمبالغ المعترف بها في قائمة ا

 الي الموحدة: وقائمة المركز الم

 

 المبلغ المعترف به في قائمة المركز المالي الموحدة: (أ)

 ديسمبر  31كما في   

  2021  2020 

 ر.س.  ر.س.  

 63,684,084  65,853,216  القيمة الحالية لمطلوبات المكافأة المحددة 

 

 

 مصروفات المكافأة )المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة(:  (ب)

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في     

    2021  2020 

 ر.س.  ر.س.    

 12,824,834   12,565,995     تكلفة الخدمات الحالية 

 1,882,593  1.993.671    تكلفة العموالت الخاصة 

 14,707,427  14,559,666    مصروفات المكافأة 

 

 

 لمطلوبات المكافأة المحددة الحركة على القيمة الحالية   (ج)

 ديسمبر  31كما في   

  2021  2020 

 ر.س.  ر.س.  

 59,871,135  63,684,084  القيمة الحالية لمطلوبات المكافأة المحددة في بداية السنة 

     الرسوم المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة: 

 12,824,834   12,565,995   تكلفة الخدمات الحالية 

 1,882,593  1.993.671  تكلفة العموالت الخاصة 

اإلكتواري الشامل   )الربح(  الدخل  قائمة  في  بها  معترف  محددة  مكافأة  خطة  على  بناًء 

 الموحدة 

   

(2,454,496) 

  

(1,703,815) 

 (9,190,663)  (9,936,038)   مكافآت مدفوعة خالل السنة 

 63,684,084   65,853,216   الحالية لمطلوبات المكافأة المحددة في نهاية السنة القيمة 

 

 اإلفتراضات االكتوارية الرئيسية  (د)

  2021  2020 

 ر.س.  ر.س.  

 ٪3,1  ٪3,1  معدل الخصم 

 ٪3  ٪3  معدل زيادة الرواتب 

 سنة 60  سنة 60  سن التقاعد 

 

 المتوقعة المدفوعات النقدية المستقبلية  (ه)

 يبين الجدول أدناه المدفوعات النقدية المستقبلية المتوقعة من خطة نهاية الخدمة للسنوات الخمس المقبلة: 

 المدفوعات النقدية المتوقعة   السنة 

 ر.س.  

2022   4,475,464  

2023   4,579,112  

2024   3,817,707  

2025   4,377,863  

2026   3,521,951  
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 تتمة  -مكافآة نهاية خدمة الموظفين. 31

 تحليل حساسية االفتراضات االكتوارية  (و)

 في تاريخ البيانات المالية: كمايبين الجدول التالي أثر التغير في أحد االفتراضات اإلكتوارية مع تثبيت باقي اإلفتراضات  

 

 2020ديسمبر  31كما في   2021ديسمبر  31كما في  

 نسبة التغير  ر.س.  نسبة التغير  ر.س. 

المحددة المكافأة  لمطلوبات  الحالية  على   -القيمة  )بناًء 

 اإلفتراضات األساسية( 

 

65,853,216 

    

63,684,084 

  

          معدل الخصم

 +1 ٪  61,163,955   (7,1 )%  59,123,124  (7,2)٪ 

- 1 ٪  71,349,352   8,3%  69,045,044  8,4٪ 

        الرواتب معدل زيادة 

 +1 ٪  71,639,194   8,8%  69,325,166  8,9٪ 

- 1 ٪  60,820,674   (7,6 )%  58,791,215  (7,7)٪ 

          معدل اإلنسحاب من خطة مكافأة نهاية الخدمة

 ٪(0,7)  63,233,132  %( 0,7)   65,410,745  ٪ من أساس اإلحتساب  110 

 ٪0,8  64,176,412  %0,7   66,328,705  ٪  من أساس اإلحتساب 90

        معدل الوفيات  

 ٪0,0   63,672,464  %0,0   65,841,173  ٪ من أساس اإلحتساب 110 

 ٪0,0   63,695,738  %0,0   65,865,321  ٪  من أساس اإلحتساب 90

 

تقد  تعطي  أنها  اال  الخدمة،  نهاية  من خطة  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  المدفوعات  بالحسبان  تأخذ  ال  أعاله  التحليالت  أن  من  الرغم  لحساسية  على  يراً 

 اإلفتراضات اإلكتوارية المستخدمة.
 

 المستحقة  الزكاة .32

 مكونات وعاء الزكاة:  32-1

التي تخضع لبعض التعديالت بموجب أنظمة الزكاة وضريبة الدخل المعتمدة والمتبعة في  بالمجموعة والمكونات الجوهرية لوعاء الزكاة الخاص  فيما يلي  

 : 2019عام موحد إعتباراً من  زكوي  لوعاء المجموعةخضاع إعلى  ةحيث تمت الموافقالمملكة العربية السعودية، 
 

 حساب وعاء الزكاة: (أ

 ديسمبر   31كما في     

    2021  2020 

 ر.س.  ر.س.    

 1,566,130,835  1,566,661,606    حقوق المساهمين 

 503,145,041  512,451,073    مخصصات أول المدة وتسويات أخرى 

 ( 1,678,256,741)  ( 1,546,936,349)    الممتلكات و المعدات )بالصافي( 

 ( 40,432,701)  ( 153,478,428)    حسميات أخرى 

 234,652,923  330,224,717    صافي الدخل المعدل للسنة 

 585,239,357  708,922,619    وعاء الزكاة المقدر للمجموعة 

 14,904,442  18,018,450    إجمالي الزكاة المستحقة 

 

 صافي الدخل المعدل للسنة: (ب

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في     

    2021  2020 

 ر.س.  ر.س.    

 150,710,906  117,560,461    صافي ربح السنة فبل الزكاة 

 83,942,017  212,664,256    المخصصات المكونة خالل السنة و تسويات أخرى 

 234,652,923  330,224,717    صافي الدخل المعدل 
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 تتمة  -الزكاة المستحقة  .32
 

 الزكاة حساب حركة   32-2

 :للمجموعة الزكاة حساب فيما يلي حركة 

 ديسمبر   31كما في     

    2021  2020 

 ر.س.  ر.س.    

 16,619,782  19,883,931    يناير 1الرصيد كما في 

 4,979,508  673,885    تسويات سنوات سابقة 

 -  242.592    المحمل على اطراف ذات عالقة 

 14,904,442  18,018,450    المكون خالل السنة 

 (16,619,801)  ( 20,471,744)    دفعات خالل السنة 

 19,883,931  18,347,114    ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

 

 

 موقف الربوط الزكوية   32-3
 

 شركة الحمادي للتنمية و اإلستثمار 
 

م، وسددت الزكاة المستحقة من واقع اإلقرارات المقدمة لهيئة الزكاة والضريبة  2020قامت الشركة بتقديم جميع اإلقرارات الزكوية والضريبية حتى عام   ▪

 .نهائية ال شهادة ال وحصلت على “) الهيئة(“والجمارك 
 

 
 

عة للمجموعة، والتي يتم تقديمها لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك كمجموعة م يتم إعداد قوائم مالية موحدة للشركات التاب2019يناير    1إعتباراً من   ▪

م عن الشركات التابعة كمجموعة  2021زكوية واحدة، فيما عدا شركة الصناعات الطبية المحدودة. وجاري العمل على تقديم اإلقرار الزكوي الموحد لعام  

 زكوية واحدة. 
 

 

 المحدودة شركة الخدمات الصيدالنية 
 
 

 م. 2018ديسمبر  31تم تقديم جميع اإلقرارات الزكوية والضريبية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى السنة المالية المنتهية في  ▪
 

 499,572م، والتي تفيد بمطالبة الشركة بدفع فروقات زكوية بمبلغ  2018م و2016، تلقت الشركة خطابات الربوط الزكوية لعامي  م2021خالل عام   ▪

 لاير. 
 

 لاير.  212,215م، والذي يفيد بمطالبة الشركة بدفع فروقات زكوية بمبلغ 2017خطاب بالربط الزكوي لعام  م2021خالل عام  تلقت الشركة كذلك ▪
 

الزكوية   ▪ الربوط  إليها أعاله  تم اإلعتراض على  الروبطالمشار  تقديم خطابات    لوجود اختالفات جوهرية في  الزكوي؛ وتم  المستشار  بناًء على رأي 

 االعتراضات موضحاً االختالفات الجوهرية، واالساس الصحيح الحتساب كل بند والتي ال تزال قيد الدراسة من قبل الهيئة. 
 

 

 ذمم الدائنة التجارية  .33
 

 ديسمبر   31كما في     

 2020  2021   ايضاح  

 ر.س.  ر.س.    
       

 46,602,293  49,545,426    موردي أدوية ومستلزمات طبية 

 2,250,931  1,941,825    موردي لوازم إدارية ومستلزمات غير طبية 

28,868,94    موردي خدمات   4,117,932 

 82,062  612,367   ( 35) المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

    60,5860,96   53,053,218 
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 أرصدة دائنة أخرى .34

 ديسمبر   31كما في     

    2021  2020 

 ر.س.  ر.س.    
       

 23,522,197  19,836,489    تأمينات محتجزة من الغير 

 287,735  634,643    توزيعات أرباح مستحقة 

 8,000,000  2,305,000    * مخصص قضايا

 7,357,729  5,558,641    أخرى

    28,334,773  39,167,661 
 

تلك  هناك بعض القضايا القانونية، في سياق العمل االعتيادي، مازالت منظورة أمام الجهات المختصة ويتم العمل على تسويتها. في ضوء مجريات  *  

مليون لاير    4,8غ  القضايا تقوم اإلدارة بتكوين المخصص الالزم للمبالغ التي يمكن أن يتم إستخدامها في تسوية تلك القضايا. و قد قامت اإلدارة بعكس مبل 

 . (13.  )أنظر إيضاح اخر المستجدات المتعلقة بهذه القضايا من مخصص القضايا بناًء على 2021سعودي خالل العام 

 
 

 تعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  .35
 

عالقة الوارد في المعايير الدولية إلعداد تزاول المجموعة األعمال، في السياق العادي لألعمال، مع شركات وأفراد آخرين ضمن تعريف أطراف ذات  

ئمة على التنافس الحر،  التقارير المالية، ويتم إجراء هذه التعامالت في السياق العادي لألعمال وقياسها بقيم أسعار المعامالت المتفق عليها بين الطرفين، قا 

تسويتها نقداً، كما لم يتم تقديم أو تسلم أي  يتم إحتساب فوائد عليها  ويتم ال وعدم وجود أسعار تفاضلية. تكون األرصدة المعلقة بنهاية السنة دون ضمان و

: ال يوجد(،  2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31ضمانات مقابل أي ذمم مدينة أو دائنة من طرف ذو عالقة، ولم تسجل المجموعة للسنة المنتهية في 

إجراء هذا التقييم كل سنة مالية عن طريق فحص الوضع المالي  أي إنخفاض لقيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة، ويتم  

 للطرف ذي الصلة والسوق الذي يعمل فيه هذا الطرف.

 

ما هو  إنخرطت المجموعة، خالل السياق العادي لألعمال، في تعامالت جوهرية متعددة مع أطراف ذات عالقة )أي: المساهمين الرئيسيين للشركة( حسب

 موضح أدناه: 

 ديسمبر  31المنتهية في  للسنة    

    2021  2020 

 ر.س.  ر.س.    
       

 7,740,865  7,187,103    رواتب وتعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين 

 2,473,276  1,397,231    مشتريات من شركات يملكها مساهمين رئيسيين 

 10,003,000  11,767,000    مصاريف اإليجار المدفوعة إلى المساهمين الرئيسيين 

 630,000  630,000    مصاريف إيجار مدفوعة إلى أقارب المساهمين الرئيسيين

 679,887  42,149    خدمات الرعاية الصحية المقدمة إلى المساهمين الرئيسيين

 

 

 التالي: تتلخص األرصدة الجوهرية بنهاية السنة من التعامالت مع أطراف ذات عالقة، على النحو 

 ديسمبر   31كما في    

 2020  2021  إيضاح  

 ر.س.  ر.س.   

     ( 23) المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

 185,852  -   مساهمين رئيسيين 

 24,254  1,025,048   موظفي اإلدارة الرئيسيين 

   1,025,048  210,106 

 

 ديسمبر   31كما في    

 2020  2021  إيضاح  

 ر.س.  ر.س.   

     ( 33) المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

 82,062  612,367   مساهمين رئيسيين 

   612,367  82,062 
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   المحتملة المطلوبات .36
 

 خطابات الضمان 

  29,1)    2021ديسمبر    31مليون لاير تقريباً كما في    15,1  لدى المجموعة خطابات ضمان مصدرة في سياق األعمال اإلعتيادية بقيمة إجمالية بلغت ▪

 (. 2020ديسمبر  31مليون لاير تقريباً كما في 

 

 القضايا 

نتيجة النهائية  هناك بعض القضايا القانونية، في سياق العمل االعتيادي، مازالت منظورة أمام الجهات المختصة ويتم العمل حالياً على تسويتها، ولكن ال ▪

وعليه فإن ادارة ست مؤكدة. وحيث تؤكد اإلدارة أنها تتابع الموقف عن كثب وتقوم بأخذ المخصصات الالزمة، من مبدأ الحيطة والحذر، لهذه القضايا لي

 . على البيانات المالية الموحدة للمجموعة جوهري تأثير نتائج هذه القضايا المجموعة تعتقد بكفاية المخصصات المرصودة وأن ال يكون ل

 

 القيمة المضافة ضريبة 

والتي تُفيد تعديل اإلقرارات    هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(م، تلقت الشركة خطابات من  2021ديسمبر    31خالل السنة المالية المنتهية في   ▪

عام   فترات  لجميع  المضافة  القيمة  لضريبة  مبلغ  2020الضريبية  بإجمالى  إليها  الُمشار  للفترات  ضريبية  وغرامات  فروقات  بسداد  والمطالبة  م، 

هيئة لوجود اختالفات جوهرية  م تم االعتراض على جميع تقييمات ال2021نوفمبر  23الموافق  ـه1443ربيع اآلخر  17لاير. وبتاريخ  5,410,688

ل بند فيها بناًء على رأي المستشار الزكوي والضريبي؛ وتم تقديم خطابات االعتراضات موضحاً االختالفات الجوهرية، واألساس الصحيح الحتساب ك

  والتي ال تزال قيد الدراسة من قبل الهيئة.

 

 المجموعة بصفتها مؤجر  -عقود اإليجار التشغيلي طلوباتم

وتكون هذه    مت المجموعة ترتيبات تعاقدية توفر بموجبها لبعض العالمات التجارية مساحة محددة ضمن مبانيها مقابل دفعات إيجار محددة مسبقاً. أبر

 عتراف بها كدخل خالل الفترة. يتم اإل تفاقيات على هيئة عقد إيجار تشغيلي يتضمن إيجاراتاإل

 

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

  2021  2020 

 ر.س.  ر.س.  

 1,714,577  1,808,855  خالل سنة واحدة 

 2,107,460  1,252,876  بعد سنة واحدة لكن ليس أكثر من خمس سنوات 

 

 الموجودات والمطلوبات المالية  .37

 الغايات والسياسات الخاصة بإدارة مخاطر األدوات المالية 
 

  ةالمستحقالمبالغ  أخرى،    و أرصدة مدينةالمالي للشركة، النقد وما يعادله، حسابات الذمم المدينة    قائمة المركزة في  متتضمن األدوات المالية الرئيسية المقد

  تكون وأخرى،  دائنة  ، المطلوبات المستحقة ومطلوبات  عالقة إلى أطراف ذات   ةالمستحقالمبالغ  حسابات الذمم الدائنة، القروض،   ، عالقة من أطراف ذات  

 .هاتمويل العمليات وتقديم الضمانات لدعمهي  لمطلوبات المالية للشركة، ا ساسية من وراءاأل  ايةالغ
 

أسعار مخاطر السوق )تتضمن: مخاطر العمالت، ومخاطر القيمة العادلة ومعدل على تعريضها لمخاطر متعددة تتمثل بما يلي:  المجموعةعملت أنشطة 

  بدعم على إدارة تلك المخاطر اإلشراف  المجموعةفي  اإلدارة العليا  تولىت  ومخاطر السيولة. اإلئتمانيةمخاطر الفائدة التدفق النقدي، ومخاطر األسعار(، 

ضمانات    المجموعةفي  إلدارة العليا  لتقدم هذه اللجنة  كما  ،  تهاحوكمالمناسب لطار  اإل مشورة حول المخاطر المالية وإليها  من لجنة مخاطر مالية تقدم  

قياس وإدارة المخاطر المالية وفقاً لسياسات إلى سياسات وإجراءات مالئمة وتحديد و المجموعةأنشطة المخاطر المالية الخاصة بخضوع  وتأكيدات على

 لمخاطر، ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة وإقرار السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر، الوارد ملخص عنها أدناه: ل المجموعة وقابلية تعرضها
 

 مخاطر السوق 

وتتضمن  ق،  السوق هي المخاطر المتمثلة بتقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية اآلجلة إلحدى األدوات المالية بسبب تغييرات تطرأ على أسعار السو  مخاطر

م ومخاطر ، وغيرها من مخاطر األسعار مثل مخاطر أسعار األسهتالفائدة، مخاطر العمالسعر  أنواع من المخاطر: مخاطر معدل    ةأسعار السوق ثالث

 أسعار السلع.
 

 قتراضات والودائع. تتأثر بمخاطر السوق: القروض واإل  تتضمن األدوات المالية التي
 

 ت مخاطر العمال

بشكل  تتم  المجموعةتعامالت نظراً ألن بتقلب قيمة إحدى األدوات المالية بسبب تغييرات تطرأ على معدالت سعر الصرف األجنبي، وتتمثل هي مخاطر 

ت بشكل إلى مخاطر العماللن تتعرض  المجموعةوالريال السعودي مرتبط ومثبت بالدوالر األمريكي فإن رئيسي بالريال السعودي والدوالر األمريكي، 

 (. 2019ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31باليورو كما في غير الهامة بإجراء بعض التعامالت   المجموعةكما قامت ، مهم وجوهري
 

 فائدة التدفق النقدي   سعر القيمة العادلة ومعدل مخاطر

 المجموعة الفائدة السائدة على األوضاع المالية والتدفقات النقدية للشركة، وتراقب  أسعار  تتمثل بالتعرض لمخاطر مختلفة ترتبط بتأثير التقلبات في معدالت  

قتراضات بشكل رئيسي مع اإل  المجموعةالخاصة ب  تالعموال   نسبعلى ذلك، وترتبط    العموالت على أساس مستمر وتتصرف بناءً   نسبةوترصد تقلبات  

 الخاصة بها وتخضع للتغيير على أساس دوري.
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 تتمة  - الموجودات والمطلوبات المالية .37
 

 مخاطر األسعار 

األسعار بتقلب قيمة إحدى األدوات المالية نتيجة لتغييرات تطرأ على أسعار السوق، سواء نجمت تلك التغييرات عن عوامل محددة لألداة    تتمثل مخاطر

عار  طر األسالفردية أو للجهة المصدرة لها أو عن عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق، ولم تتعرض المجموعة في الوقت الراهن إلى مخا

 . ستثمارات في األوراق المالية القابلة للتسويقياب أي إ بسبب غ
 

 ئتمانية المخاطر اإل

، مما  العمالءمع  المبرمة  د  وعقالمالية أو  ال  إحدى األدواتالمترتبة عليه بموجب    المطلوباتب   ةمقابلالف  اطرأحد األبعدم وفاء    اإلئتمانيةتتمثل المخاطر  

المبالغ  ئتمانية جيدة وسليمة، وتقيد حسابات الذمم المدينة وموالها لدى بنوك تتمتع بتصنيفات إنقدها وأ  المجموعةيؤدي إلى نشوء خسارة مالية، وتضع  

ديسمبر   31مليون لاير سعودي كما في    243,3و البالغ    المتوقعة  الخسائر اإلئتمانيةمخصص    بالقيمة الصافية بعد خصممن أطراف ذات صلة    ةالمستحق

  (.23) كما هو مبين في اإليضاح( 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  88,4) 2020
 

 مخاطر السيولة 

مخاطر السيولة    تنجمالمرتبطة باألدوات المالية، وقد    المطلوباتموال للوفاء باألإلى صعوبات في جمع    إحدى المنشآتتتمثل مخاطر السيولة بتعرض  

بيع    عن القدرة على  الموجوداتعدم  العادلة،    ةمالي ال  إحدى  قيمتها  بقيمة قريبة من  السيولة عن طريق  بسرعة    على أساس منتظم  القياموتدار مخاطر 

 .دوريو
 

  مطلوباتأي  بها للوفاء بلتزام  يتم اإلئتمانية  تسهيالت إالمتاحة من النقد و من  واألموال الكافية    رصد  من خالل  التدفقات النقدية المتوقعة  و تخطيط  إدارةب

مليون لاير    10  تقريباً لاير سعودي )  )ال يوجد(  مبلغ    2021ديسمبر    31حيث بلغ إجمالي القروض طويلة األجل من البنوك التجارية كما في    آجلة.

 . ( 2020ديسمبر  31سعودي كما في 
 

   مستويات القيمة العادلة
 : يتم تحديد المستويات المختلفة على النحو التالي طريقة التقييم حيث الجدول أدناه تحليل األدوات المالية المحددة بالقيمة العادلة حسب يبين

 أسعار مدرجة )غير معدلة( في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مالية متماثلة, :1المستوى 

أو  (  أي األسعار)  للموجودات والمطلوبات، سواء مباشرة  التي يمكن تحديدها  1  المستوى  المدرجة المتضمنة في  مدخالت من غير األسعار  :2المستوى 

 تقييم يتضمن مدخالت نموذج ألدوات مشابهة أو من خالل استخدام األسواق النشطة في األسعار المدرجة, (من األسعار المشتقة أي) بطريقة غير مباشر

 ,غير مباشر إلى األسواق، وقد تحدد هذه المدخالت بشكل مباشر أو يمكن أن تعزى

 ,مدخالت لموجودات ومطلوبات التي ال تعتمد على معلومات مالحظة في السوق )مدخالت غير مالحظة( :3المستوى 
 

 على أساس متكرر: الموجودات والمطلوبات التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة .أ

تضمن يال  و ، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.  لمطلوبات الماليةالعادلة لألصول المالية وا   يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم

 قيمة العادلة.ال  تقاربعادلة إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة ال معلومات القيمة العادلة
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 بالريال السعودي القيمة الدفترية  القيمة العادلة 

   1المستوى  2المستوى  3المستوى 

 موجودات مالية     

 مخزون 53,606,322 - - -

 أرصدة مدينة أخرى  4,849,584 - - -

- - - 11,446,239  ً  مصاريف مدفوعة مقدما

 موجودات تعاقدية  7,390,087 - - -

 ذمم المدينة التجارية  364,219,105 - - -

 نقد وما في حكمه 120,857,509 - - -
     

مالية  طلوباتم      

 قروض  208,691,419 - - -

 منح حكومية 136,744,609 - - -

 ذمم الدائنة التجارية  60,968,560 - - -

 مصروفات المستحقة  22,699,557 - - -

 أرصدة دائنة أخرى 28,334,773 - - -



 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار

 )شركة مساهمة سعودية( 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

35 
 

 تتمة  - الماليةالموجودات والمطلوبات . 37
 

 

 .تقارب قيمتها العادلة مجموعةظاهرة في البيانات المالية للان القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية ال
 

 . 2020و 2021ديسمبر   31 خالل السنة المنتهية في 2والمستوى  1ال يوجد أي تحويالت بين المستوى 

 

 المقارنة أرقام  .38

مة لمستخدمي البيانات  ئعلومات للمقارنة ولتكون أكثر مالتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض في السنة الحالية ، ولتعزيز قابلية الم

 المالية الموحدة ، على النحو التالي: 
 

 أثر إعادة التصنيف (                                                                2020)كما في ديسمبر 

 كما صنف   إعادة التصنيف   كما ذكرت سابقا  قائمة المركز المالي  

 1,672,300,790  ( 5,955,951)  1,678,256,741 ممتلكات ومعدات 

 45,741,412  5,955,951  39,785,461 موجودات غير ملموسة و شهرة 

 

 

 أحداث الحقة  .39
 

توزيع أرباح نقدية  ب  2022مارس    24  الموافقهـ  1443  شعبان  21في جلسته المنعقدة بتاريخ    ستثمارأوصى مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية واإل ▪

 هللة( لكل سهم. 40لاير سعودي ) 0,40وبمعدل  2022 الربع األول لعامعلى مساهمي الشركة عن مليون لاير سعودي  48بقيمة 
 

زيادة رأس مال الشركة ب  2022مارس  24  هـ الموافق1443  شعبان  21في جلسته المنعقدة بتاريخ    ستثمارأوصى مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية واإل ▪

(  400,000,000وذلك عن طريق منح أسهم مجانية للسادة المساهمين عن طريق رسملة األرباح المبقاة وجزء من االحتياطي النظامي بمبلغ وقدره )

الرأسماليةو ذلك بهدف    لاير سعودي القاعدة  النمو والنشاطات  و    للشركة  دعيم  في تعزيز خطط  العوائد  بما يسهم  للشركة وتعظيم إجمالي  المستقبلية 

 . للمساهمين
 

ه  مبلغ قدرب  نشاء مستشفى عليهاإفي ضاحية النرجس بغرض    توقيع عقد شراء ارض عن    2022مارس    29تاريخ    على موقع تداول فيأعلنت الشركة   ▪

 سعودي. لاير 115,600,133
 

 الموحدة  المالية قوائمال عتمادإ .40

 . (2022مارس  24)  هـ1443شعبان  21  بتاريخمجلس اإلدارة من قبل  الموحدة القوائم الماليةهذه عتماد تم إ
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 بالريال السعودي القيمة الدفترية  القيمة العادلة 

   1المستوى  2المستوى  3المستوى 

 موجودات مالية     

 مخزون 61,844,950 - - -

 أرصدة مدينة أخرى  4,394,621 - - -

- - - 35,890,277  ً  مصاريف مدفوعة مقدما

 موجودات تعاقدية  5,230,424 - - -

 ذمم المدينة التجارية  595,961,584 - - -

 نقد وما في حكمه 13,649,955 - - -
     

مالية  طلوباتم      

 قروض  244,875,055 - - -

 منح حكومية 144,358,206 - - -

 ذمم الدائنة التجارية  53,053,218 - - -

 مصروفات المستحقة  26,841,031 - - -

 أرصدة دائنة أخرى 39,167,661 - - -

 أثر إعادة التصنيف (                                                               2020في ديسمبر  للسنة المنتهية)

 

 

 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

 

 

 كما ذكرت سابقا

  

 

 إعادة التصنيف

  

 

 كما صنف

  

مدرج ضمن 

 األنشطة المستبعدة 

  

مدرج ضمن غير 

 األنشطة المستبعدة 

 764,055,597  229,347,140  993,402,737  1,596,096  991,806,641 اإليرادات 

 ( 511,226,061)  ( 156,151,030)  ( 667,377,091)  ( 27,407,727)  ( 639,969,364) تكلفة اإليرادات 

 (  81,392,607)  ( 6,343,161)  ( 87,735,768)  27,407,727  ( 115,143,495) مصاريف إدارية وعمومية

 10,344,555  ( 163,106)  10,181,449  ( 1,596,096)  11,777,545 إيرادات أخرى 


