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 شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية والشركات التابعة لها
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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 2019 سبتمبر 30في  كما
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 إيضاح

 2019 سبتمبر 30 
 لاير سعودي

 )غير مراجعة(

 2018ديسمبر  31 
 لاير سعودي
 (ة)مراجع

      الموجودات
      الموجودات المتداولة

 1,369,118,427  1,195,135,774   النقد وما يماثله

 1,311,100,395  1,487,873,562   مدينون

 17,671,064  25,457,580   دفعات مقدمة للموردين والمقاولين

 210,225,879  295,122,105   مصاريف مدفوعة مقدماَ وموجودات أخرى

 302,536,655  306,048,895   مخزون

,916,6373,309   اجمالي الموجودات المتداولة   3,210,652,420 

      

      الموجودات غير المتداولة

 43,488,180  42,510,744   استثمارات في شركات زميلة

 4,287,022,999  4,817,676,764  6 ممتلكات ومعدات

 4,330,511,179  4,860,187,508   اجمالي الموجودات غير المتداولة

,424,8258,169   اجمالي الموجودات   7,541,163,599 

      

      المطلوبات وحقوق الملكية

      المطلوبات

      المطلوبات المتداولة

 531,610,946  500,210,438   دائنون

 18,957,753  22,732,746   مقبوض مقدماً من العمالء

 103,360,353  135,843,929   توزيعات أرباح مستحقة

,746,364507   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى   399,877,012 

 79,135,807  82,832,389   الزكاة المستحقة

 2,706,944  2,180,004   الجزء المتداول من منحة حكومية

2,800,42012  9 الجزء المتداول من قروض طويلة األجل   228,512,814 

 -  42,111,873   الجزء المتداول من مستحقات االيجار

,54,576,05061   اجمالي المطلوبات المتداولة   1,364,161,629 

      

      المطلوبات غير المتداولة

 47,433,151  66,527,103   منحة حكومية

 -  131,434,268   مستحقات اإليجار

5,190,99171,6  9 قروض طويلة األجل   1,338,257,068 

 234,052,516  258,377,764   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

1,530,12632,1   المطلوبات غير المتداولةاجمالي    1,619,742,735 

,671,6063,637   اجمالي المطلوبات   2,983,904,364 

      

      حقوق الملكية

 3,500,000,000  3,500,000,000   رأس المال المصدر

 380,849,457  380,849,457   احتياطي نظامي

 447,172,841  443,788,067   أرباح مبقاة

 4,328,022,298  4,324,637,524   حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم
 229,236,937  207,581,229   حقوق الملكية غير المسيطرة

 4,557,259,235  4,532,218,753   اجمالي حقوق الملكية

,424,8258,169   اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية   7,541,163,599 

 



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

  األولية الموحدة الموجزة الدخلقائمة 

 2019 سبتمبر 30 في أشهر المنتهيتين التسعةالثالثة و تيلفتر
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 أشهر المنتهية في التسعةلفترة   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 إيضاح 

 2019 سبتمبر 30

 لاير سعودي

 )غير مراجعة(

 2018 سبتمبر 30 

 لاير سعودي

 )غير مراجعة( 

 2019 سبتمبر 30 

 لاير سعودي

 مراجعة()غير 

 2018 سبتمر 30 

 لاير سعودي

 )غير مراجعة(

         

 3,383,061,911  3,622,682,526  1,145,347,321  1,230,356,072  اإليرادات

(870,452,042)  تكلفة اإليرادات    (791,047,997)   (2,501,667,564)   (2,376,792,530)  

 1,006,269,381  1,121,014,962  354,299,324  359,904,030  إجمالي الربح

         

(116,065,902)  مصاريف عمومية وادارية    (101,354,430)   (372,596,103)   (300,671,474)  

(51,363,587)  مصاريف بيع وتسويق   (37,777,226)   (144,192,957)   (115,693,291)  

 589,904,616  604,225,902  215,167,668  192,474,541  الدخل من العمليات

         

 4,672,696  2,022,563  528,256  3,646  حصة الشركة في أرباح شركات زميلة

(5,119,740)  نفقات تمويل    (5,426,334)   (16,557,592)   (14,995,926)  

 52,823,021  48,747,298  16,782,298  16,003,303  إيرادات أخرى

 632,404,407  638,438,171  227,051,888  203,361,750  الدخل قبل الزكاة

         

(15,867,315)  زكاة   (19,533,890)   (60,478,427)   (57,576,714)  

 574,827,693  577,959,744  207,517,998  187,494,435  الدخل للفترةصافي 

         

         العائد الى:فترة دخل ال

 575,970,562  600,054,042  207,932,084  198,002,061  األم المساهمين في الشركة

(10,507,626)  حقوق الملكية غير المسيطرة   (414,086)   (22,094,298)   (1,142,869)  

  187,494,435  207,517,998  577,959,744  574,827,693 

         

        8 :األساسي والمخفض سهمالربح 

من ربح السهم األساسي والمخفض 

 1.69  1.73  0.61  0.55  دخل من العملياتال

         

من ربح السهم األساسي والمخفض 

العائد للمساهمين في صافي الدخل 

 الشركة األم

 

0.57  0.59  1.71  1.65 

 

 

 

 

 



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

  األولية الموحدة الموجزةالدخل الشامل قائمة 

 2019 سبتمبر 30في  المنتهيتين أشهر التسعةتي الثالثة ولفتر
 

 الموجزة الموحدةاألولية تشكل اإليضاحات المرفقة جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
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 أشهر المنتهية في التسعةلفترة   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 2019 سبتمبر 30

 لاير سعودي

 )غير مراجعة(

 2018 سبتمبر 30 

 لاير سعودي

 )غير مراجعة(

 2019 سبتمبر 30 

 لاير سعودي

 )غير مراجعة(

 2018 سبتمبر 30 

 لاير سعودي

 )غير مراجعة(

        

  574,827,693  577,959,744   207,517,998  187,494,435 الدخل للفترةصافي 

        

        ىاآلخر ةالشامل)الخسارة( الدخل 

في  قائمة الدخل الموحدةبنود لن يعاد تصنيفها إلى 

        الفترات الالحقة:

)خسارة( ربح إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة 

(3,438,816)  2,020,302  522,834 للموظفين   5,955,771 

(3,438,816)  2,020,302  522,834 الشامل األخر للفترة الدخل)الخسارة(     5,955,771 

 580,783,464  574,520,928  209,538,300  188,017,269 الدخل الشامل للفترة إجمالي

        

        العائد إلى: 

 581,926,333  596,176,636  209,952,386  198,524,895 المساهمين في الشركة األم

(10,507,626) حقوق الملكية غير المسيطرة   (414,086)   (21,655,708)   (1,142,869)  

 188,017,269  209,538,300  574,520,928  580,783,464 

 

 



 
 شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

  األولية الموحدة الموجزةالتغيرات في حقوق الملكية قائمة 

 2019 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 
 

 األولية الموحدة الموجزةتشكل اإليضاحات المرفقة جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
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 العائد إلى المساهمين في الشركة األم 

 اإلجمالي األرباح المبقاة االحتياطي النظامي المصدر رأس المال 
حقوق الملكية غير 

 إجمالي حقوق الملكية المسيطرة
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 4,549,081,489 230,470,315 4,318,611,174 517,892,452 300,718,722 3,500,000,000 2018يناير  1كما في 

 574,827,693 (1,142,869) 575,970,562 575,970,562 - - الدخل )الخسارة( للفترةصافي 

  5,955,771 -  5,955,771  5,955,771 - - الشامل األخر دخلال

 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 580,783,464 (1,142,869) 581,926,333 581,926,333 -   ةالشامل إجمالي الدخل )الخسارة(

 (400,000,000) - (400,000,000) (400,000,000) -  (7 توزيعات أرباح )إيضاح

 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

  4,729,864,953 229,327,446 4,500,537,507 699,818,785 300,718,722 3,500,000,000 )غير مراجعة( 2018 سبتمبر 30كما في 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 4,557,259,235 229,236,937 4,328,022,298 447,172,841 380,849,457 3,500,000,000 2019يناير  1كما في 

 577,959,744 (22,094,298) 600,054,042 600,054,042 - - الدخل )الخسارة( للفترةصافي 

 (3,000,226) 438,590 (3,438,816) (3,438,816) - - ىاألخر ةالشامل خسارةال

 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 574,959,518 (21,655,708) 596,615,226 596,615,226 - - )خسارة( إجمالي الدخل الشامل

 (600,000,000) - (600,000,000) (600,000,000) - - (7 توزيعات أرباح )إيضاح

 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 4,532,218,753 207,581,229 4,324,637,524 443,788,067 380,849,457 3,500,000,000 )غير مراجعة( 2019 سبتمبر 30كما في 

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

 

 



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

  األولية الموحدة الموجزةالتدفقات النقدية قائمة 

 2019 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 
 

 األولية الموحدة الموجزةتشكل اإليضاحات المرفقة جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
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2019 

 لاير سعودي

 )غير مراجعة(

 2018 

 لاير سعودي

 )غير مراجعة(

     االنشطة التشغيلية

  632,404,407  638,438,171  الدخل قبل الزكاة

     التعديالت غير النقدية لتسوية الدخل قبل الزكاة إلى صافي النقد من األنشطة التشغيلية:

  149,743,659   184,672,749  استهالك

  (4,672,696)   (2,022,563)  حصة الشركة في أرباح شركات زميلة

  250,317   332,199  خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات

  61,176,758   75,506,428  ديون مشكوك في تحصيلها مخصص

  3,727,462   1,725,000  مخصص مخزون

  14,995,926   11,416,376  نفقات تمويل

766,938,14  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   37,826,009  

  126,007952,   895,451,842  

     تعديالت رأس المال العامل:

( 274,094,884)  مدينون   (55,575,049)  

( 11,231,839)  دفعات مقدمة للموردين والمقاولين   (66,684,971)  

( 39,933,220)  مخزون   4,540,849  

(907,308,53)  مصاريف مدفوعة مقدماَ وموجودات أخرى    (274,651,898)  

( 16,655,520)  دائنون   2,474,508  

  202,787   4,385,051  العمالءمقبوض مقدماً من 

330,229,109  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى   88,148,320  

,137,397670  النقد الناتج من األعمال   593,906,388  

     

( 56,781,845)  زكاة مدفوعة   (84,582,617)  

( 22,826,960)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة   (20,813,141)  

,332,788591  صافي النقد من األنشطة التشغيلية   488,510,630  

     

     االنشطة االستثمارية

( ,157,686499)  شراء ممتلكات ومعدات   (448,833,740)  

  3,668,912  2,304,256  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

( 2,772,641)  تدفقات نقدية ناتجة من استبعاد شركة تابعة   - 

 -  3,000,000  شركات زميلة توزيعات أرباح من

( 542,154,497)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية   (445,164,828)  

     

     األنشطة التمويلية

  344,719,905   321,221,529  متحصالت من قروض طويلة األجل، صافي

 -   18,567,012  منحة حكومية

( 251,381,28)  مدفوعةمستحقات ايجار    - 

( 11,507,310)  مدفوعة نفقات تمويل   (11,076,461)  

( 567,516,423)  توزيعات أرباح مدفوعة   (464,211,672)  

( 443,616,267)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   (130,568,228)  

     

(173,982,653)  صافي النقص في النقد وما يماثله   (87,222,426)  

  1,140,536,949   1,369,118,427  النقد وما يماثله في بداية الفترة

  1,053,314,523  1,195,135,774  النقد وما يماثله في نهاية الفترة

     

     المعامالت غير النقدية

 -  232,866,131  االعتراف بحق استخدام أصول

 -  211,686,481  االعتراف بمستحقات ايجار



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

  األولية الموحدة الموجزة المالية القوائم حول إيضاحات

 2019 يونيو 30
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 معلومات حول الشركة والنشاطات -1

 

إن شرررركة مجموعة الدكتور سرررليمان الحبيب للخدمات الطبية )"الشرررركة"( )شرررركة مسررراهمة سرررعودية مقفلة(، مسرررجلة في الرياض 

نوفمبر  25هـرررررر )الموافق  1414جمادى األخر 11بتاريخ  1010118330بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 ، المملكة العربية السعودية.11643، الرياض 91877و: حي العليا ص.ب. هالمسجل م(. إن عنوان المكتب الرئيسي 1993

 

بتاريخ  014-101-012-012-00129تقوم الشررركة بممارسررة نشرراطها بموجب الترخيص الطبي الصررادر من وزارة الصررحة رقم 

الترخيص الصرادر من (، وتقوم الشرركة بتشرغيل مسرتودأل األدوية بموجب 2007يوليو  11هـرررررررر )الموافق 1428جمادى االخر  26

 (. 2011فبراير  16هـ )الموافق  1432ربيع األول  13أل بتاريخ /6375الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 

 

قامة مباني كة إقامة وإدارة المسررتشررفيات الطبية والمسررتوصررفات ومختبرات التحاليل واالشررعة وشررراء االراضرري إلتشررمل أهداف الشررر

الجملة التجزئة وااليجار لصالح الشركة والمشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها وتجارة عليها واستثمارها بالبيع او 

 في االدوية ومستحضرات التجميل واالجهزة والمعدات الطبية.

 

موجب السررجل تدير الشررركة فرعها في المملكة العربية السررعودية "فرأل شررركة الدكتور سررليمان الحبيب للخدمات الطبية" )"الفرأل"( ب

(. يتضمن نشاط الفرأل تجارة الجملة والتجزئة 2012ديسمبر  8هـررررررر )الموافق  1434محرم  24بتاريخ  1010357146التجاري 

بموجب الترخيص الصررادر األدوية في مسررتحضرررات التجميل وصرريانة أجهزة ومعدات الطبية. ويقوم فرأل الشررركة بتشررغيل مسررتودأل 

 (.2013نوفمبر  27هـ )الموافق  1435محرم  24تاريخ ب 06-01-00231رقم  من الهيئة العامة للغذاء والدواء

 

فرأل شرررركة أجنبية"  -لطبية القابضرررة شرررركة مجموعة الدكتور سرررليمان الحبيب للخدمات االشرررركة فرعها في البحرين باسرررم " تدير

يتضمن  (.2012يونيو  12وافق هـررررررر )الم 1433رجب  22بتاريخ  1 – 81609 "( بموجب السجل التجاري رقماألجنبي)"الفرأل 

 الشركة ادارة الوحدات الطبية وتطويرها وتموينها. األجنبيفرأل النشاط 

 

والشرررركات التابعة المشرررار اليها في  لفروأل المشرررار اليها أعالهلالبيانات المالية  األولية الموحدة الموجزةتتضرررمن هذه القوائم المالية 

 .3إيضاح 

 

 أسس اإلعداد -2

 

وفقا لمعيار المحاسبة  2019 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةالثالثة وال تيلفترتم أعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

  .( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية34الدولي )

 

السنوية، الموحدة القوائم المالية جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في ال تتضمن الموجزة األولية الموحدة القوائم المالية هذه إن 

 .2018ديسمبر  31ويجب أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

  على الًدعا راً شؤم ونتك ال دق ليةوألا رةلفتا تعمليا نتائج نفإ ك،لذ معو ،لكاملةا لماليةا لسنةا نم زأيتج ال زءاً ج ليةوألا رةلفتا رتعتب

 .لكاملةا لسنةا تعمليا نتائج

 

باسرررتثناء المنح الحكومية والقروض طويلة األجل من  وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةالموجزة  الموحدةاألولية تم إعداد هذه القوائم المالية 

باللاير السررعودي والذي يعتبر الموجزة  الموحدةاألولية . تم عرض هذه القوائم المالية بالقيمة العادلة، والتي يتم ادراجها وزارة المالية

 خالف ذلك. يردالعملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم تقريب كافة المبالغ الى أقرب لاير السعودي، مالم 
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 أسس التوحيد -3

 المتواجدة)يشار إليها مجتمعة بـرر"المجموعة"( ولها شركات التابعة الالقوائم المالية للشركة و األولية الموحدة الموجزةالقوائم المالية هذه تتضمن 

 :2018ديسمبر  31و 2019 سبتمبر 30كما في  في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة

 

 األنشطة نسبة الملكية

بلد التأسيس 

 والعمل
 

ديسمبر  31

2018 

 سبتمبر 30

2019 
 

  

──── ──── ────────────── ──────  

 شركة مجمع صحة العليا الطبي  السعودية مستشفى 100% 100%

 )أ(شركة صيدليات الشرق األوسط  السعودية صيدلية 100% 100%

 ذ.م.م.-منطقة حرةمستشفى الدكتور سليمان الحبيب  اإلمارات مستشفى 100% 100%

 )د( شركة المستقبل إلقامة المستشفيات السعودية مستشفى - 100%

 شركة مستشفى بريدة التخصصي للرعاية الطبية السعودية مستشفى 100% 100%

 شركة مستشفى الريان للرعاية الطبية السعودية مستشفى 100% 100%

 شركة العناية الصحية المنزلية  السعودية العناية الصحية المنزلية 100% 100%

 شركة أنتاب الرياض للتشغيل والصيانة السعودية خدمات مساعدة 100% 100%

 شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية السعودية مستشفى 100% 100%

 شركة المختبرات التشخيصية الطبية السعودية خدمات مخبرية 100% 100%

 شركة صحة السويدي الطبية  السعودية مستشفى 100% 100%

 شركة حلول السحابة لالتصاالت وتقنية المعلومات السعودية خدمات تقنية المعلومات 100% 100%

 شركة الريان للصيانة والتشغيل السعودية خدمات مساعدة 100% 100%

 )ب( شركة روافد الصحة العالمية السعودية خدمات تجارية - 100%

 )أ(شركة صيدليات العافية لألدوية  السعودية صيدلية 100% 100%

 )ج( شركة العناية المركزة للرعاية الطبية السعودية مستشفى 100% 100%

 شركة صحة الشرق الطبية المحدودة  السعودية مستشفى 50% 50%

 شركة الوسطى الطبية المحدودة  السعودية مستشفى 50% 50%

 شركة مستشفى غرب جدة  السعودية مستشفى 50% 50%

  شركة شمال الرياض للرعاية الطبية السعودية مستشفى 100% 100%

  شركة مستشفى المحمدية للرعاية الطبية  السعودية مستشفى 100% 100%

 

 تنازل الشريك )الطرف اآلخر( عن حصته في الملكية لصالح الشركة. (أ

 

 .2019يناير  1العالمية لطرف ذو عالقة بصافي القيمة الدفترية في قامت الشركة بتحويل شركة روافد الصحة ب( 

 

 .2019يناير  1في شركة العناية المركزة للعناية الصحية الىشركة دار الصحة االستثمارية  اسمر يتغيج( تم 

 

 .تم تحويل شركة المستقبل إلقامة المستشفيات كفرأل لشركة مجمع صحة العليا الطبيخالل الفترة، د( 
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 أسس التوحيد )تتمة( -3

لمخاطر، أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها،  المجموعةتتحقق السيطرة عندما تتعرض 

بالسيطرة على  عةالمجموولديها المقدرة في التأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها. وبشكل خاص، تقوم 

 :يهاالشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لد

 

 المقدرة على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركة المستثمر فيها(. المجموعةالسيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق بمنح  •

 تها بالشركة المستثمر فيها.التعرض لمخاطر، أو لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالق •

 المقدرة على استخدام سلطاتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها. •

 

أقل من األغلبية المجموعة وبشكل عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى 

بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد المجموعة ماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ في حقوق التصويت أو حقوق م

 فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:

 

 ة المستثمر فيها.آلخرين في الشركا( التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت التعاقدية )الترتيباتالتعاقدي الترتيب  •

 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. •

 وحقوق التصويت المحتملة.بالمجموعة حقوق التصويت الخاصة  •

 

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سرررررريطرة على الشررررررركة المسررررررتثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشررررررير الحقائق 

نتقال السرريطرة على الشررركة ايبدأ توحيد الشررركة التابعة عند  .الثالثة وجود تغير في عنصررر واحد او أكثر من عناصررر السرريطرةوالظروف إلى 

تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصرراريف الشررركة التابعة التي  التابعة إلى المجموعة ويتم التوقف عند فقدان المجموعة مثل هذه السرريطرة.

اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين  األولية الموحدة الموجزةفي القوائم المالية  فترةأو استبعادها خالل التم االستحواذ عليها 

 توقف المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة.

 

وحقوق الملكية غير المسرريطرة حتى لو أدى ذلك  المجموعةالخسررارة وكل بند من بنود الدخل الشررامل اآلخر إلى المسرراهمين في أو الربح  ينسررب

 رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزاً.بإلى أن يكون 

 

. يتم عند الضرورة، يتم اجراء تسويات على القوائم المالية للشركات التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة

المتداخلة وكذلك حقوق الملكية والدخل والمصرررررراريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شررررررركات حذف كافة الموجودات والمطلوبات 

 المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

 

سيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت  شركة التابعة، دون فقدان ال سبة عن التغير في حصة ملكية ال سيطرة  المجموعةتتم المحا شركة ال على 

 تابعة، فإنها تقوم بـ:

 التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة •

 التوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة •

 إثبات القيمة العادلة للعوض المستلم •

 إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به •

 الربح أو الخسارةإثبات أي فائض أو عجز في  •

أو األرباح المبقاة،  الربح أو الخسرررارةإلى  اآلخرالدخل الشرررامل قائمة إعادة تصرررنيف حصرررة المسررراهمين من البنود المثبتة سرررابقا في بنود  •

 حسبما هو مالئم، وكما هو مطلوب في حالة قيام المجموعة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة مباشرة.
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 هامةال لسياسات المحاسبيةلملخص  -4

 

 مئوالقا دادعإ في لمتبعةا لمحاسبيةا تلسياساا كتل مع متماثلة زةجولما دةحولما ليةوألا لماليةا مئوالقهذه ا دادعإ في لمتبعةا لمحاسبيةا تلسياساإن ا

"، رإليجاا ودعق( "16) لماليا ريرللتق ليدولا رلمعياا بيقطت داع فيما، 2018 ريسمبد 31 في لمنتهيةا للسنة عةوللمجم يةولسنا دةحولما لماليةا

 .2019 ريناي 1هو  يانهرس يخرتاأن  ثحي

 

 رلمعاييا راتتفسي لجنة نم درلصا( ا4) رلتفسي"، وارإليجاا ودعق( "17) ليدولا لمحاسبةا رمعيا لمح( 16) لماليا ريرللتق ليدولا رلمعياا ليح

 ودعق" لسابقةا ليةدولا راتلتفسيا لجنة نع درلصاا( 15) رلتفسي"، واريجاإ دعق على طويين ما بتيرت نكاإذا  ما ديدتح" لماليا ريرللتق ليةدولا

 نيولقانا للشكا ذتأخ لتيا تلمعامالا وهرج ميوتق" لسابقةا ليةدولا راتلتفسيا لجنة نع درلصا( ا27) رلتفسي"، وازفوالحا - لتشغيليةا رإليجاا

 نيرلمستأجا نم بلطيتو ر،إليجاا ودعق نع حالفصاوا رضعو سقياو تثباإ دئمبا على( 16) لماليا ريرللتق ليدولا رلمعياا صين". رإليجاا دلعق

 .لماليا زكرلما قائمة لخدا دةحوا يقةطر بجوبم رإليجاا ودعق كافة نع لمحاسبةا

 

 .دبع وللمفعا يةرسا رغيو درةصا رىخأ تيالدتعأو  راتتفسيأو  رمعايي يأل رلمبكا بيقطبالت عةولمجما متق مل

 
 لمحاسبيةا تلسياساا في راتلتغيا -5

 

 ( "عقود اإليجار"16المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 وللتحا يقةطر ألباتبا كلوذ 2019 ريناي 1 في له ميزاإللا بيقطلتا يخرتا نم( 16) لماليا ريرللتق ليدولا رلمعياا بيقطبت عةولمجما تقام

 .نةرلمقاا تبيانا ليدتع ميت مل بالتالي. وربالمعيا ددةلمحا النتقاليةا ملألحكا بقاًط بها وحلمسما ةطلمبسا

 

عند بدء العقد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يتضرررررررمن على إيجار. بالنسررررررربة لجميع عقود التأجير، تعترف المجموعة بحق اسرررررررتخدام 

 القيمة على النحو التالي: األصول والتزامات اإليجار باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وإيجارات األصول منخفضة

 

 حق استخدام األصول

تعترف المجموعة بحق اسررتخدام األصررول في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي تاريخ توفر األصررل األسرراسرري لالسررتخدام(. يتم قياس حق اسررتخدام 

إعادة قياس اللتزامات اإليجار. تشرررتمل األصرررل بالتكلفة، مطروًحا منه أي خسرررائر متراكمة من انخفاض القيمة واالسرررتهالك، ويتم تعديلها ألي 

في أو تكلفة حق اسررتخدام األصررل على مبلغ التزامات اإليجار المعترف بها، والتكاليف المباشرررة األولية المتكبدة، ومدفوعات اإليجار التي تمت 

ل على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة قبل تاريخ البدء، ناقًصا أي حوافز تأجير مستلمة. ما لم تكن المجموعة على يقين معقول من الحصو

ار. عقد اإليجار، يتم اسرررررتهالك قيمة حق االسرررررتخدام المعترف به وفقًا لطريقة القسرررررط الثابت على مدى العمر االنتاجي المقدر له أو مدة اإليج

 يخضع حق استخدام األصل إلى االنخفاض في القيمة.

 

 التزامات اإليجار

تدرج المجموعة التزامات اإليجار المقاسرررررررة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يتعين دفعها على مدى عقد  في تاريخ بدء عقد اإليجار،

نة( مطروًحا منها حوافز اإليجار مسرررررررتحقة القبض  اإليجار. تتضرررررررمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضرررررررمن

د على مؤشررررررر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضررررررمانات القيمة المتبقية. تتضررررررمن مدفوعات ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتم

ا سرررعر ممارسرررة خيار الشرررراء الذي من المؤكد أن تمارسررره المجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة عقد  اإليجار أيضرررً

تم االعتراف بمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو سعر كمصروف في اإليجار تعكس أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء. ي

 الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي الى الدفع.

 

الفائدة الضمني عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء اإليجار إذا كان سعر 

يجار في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسررررررهولة. بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ مطلوبات اإليجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفيض مدفوعات اإل

اإليجار أو تغيير في  المقدمة. باإلضرررررررافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة

   مدفوعات اإليجار الثابتة المضمونة أو تغير في التقييم لشراء األصل األساسي.
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 )تتمة( لمحاسبيةا تلسياساا في راتلتغيا -5

 

 )تتمة( ( "عقود اإليجار"16المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل واإليجارات لألصول منخفضة القيمة

على تطبق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار على المدى القصير على عقود اإليجار قصيرة األجل للمباني التجارية واإلقامة والمكاتب )

فاء شهًرا أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن على خيار الشراء(. كما تطبق المجموعة أيًضا إع 12سبيل المثال، عقود اإليجار التي تبلغ مدتها 

لاير  20.000إيجار الموجودات منخفضررة القيمة على عقود إيجار المباني التجارية والسرركن والمكاتب التي تعتبر منخفضررة القيمة )أي أقل من 

سعودي(. يتم إدراج مدفوعات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير األصول منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت 

 مدى فترة اإليجار.على 

 

 ( "عقود اإليجار"16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

(. ويسرررتمر المؤجرون 17( إلى حد كبير عن معيار المحاسررربة الدولي )16لم تتغير محاسررربة المؤجرين بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

(. وبالتالي، لم يكن 17تمويل باسررتخدام مبادئ مماثلة كما في معيار المحاسرربة الدولي )في تصررنيف عقود اإليجار على أنها إما عقود تشررغيل أو 

 ( أي تأثير على عقود اإليجار عندما تكون المجموعة هي المؤجر.16للمعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 .2019يناير  1األثر الرجعي المعدل ابتداًء من ( باستخدام طريقة 16في الفترة الحالية، طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

( لعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد 16قامت المجموعة باسررتخدام العملية المالئمة المتاحة عند االنتقال إلى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

تم تحديدها سرررررررابًقا على أنها عقود إيجار عند تطبيق معيار  يتضرررررررمن على عقد إيجار أم ال، مما يسرررررررمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي

( الصرررادر عن لجنة تفسررريرات المعايير الدولية للتقرير المالي "تحديد ما إذا كان الترتيب 4( "عقود االيجار"، والتفسرررير )17المحاسررربة الدولي )

 يحتوي على عقد إيجار" في تاريخ التطبيق األولي.

 

ا بتط ( على عقود اإليجار المصررنفة سررابقًا على 16بيق العمليات المالئمة التالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )قامت المجموعة أيضررً

 ( "عقود االيجار":17أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي )

 

 إلى حد معقول.تطبيق معدل خصم واحد على محفظة من عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة  أ(

 .2019تطبيق اإلعفاء بعدم االعتراف باألصول والمطلوبات المتعلقة بحق االستخدام لعقود اإليجار التي تنتهي خالل عام  ب(

 استبعاد التكلفة األولية المباشرة من قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي. ج(

 

ا اسرررتخدام إعفاءات  شرررهًرا أو أقل وال تحتوي  12االعتراف لعقود اإليجار التي، في تاريخ البدء، لها مدة إيجار مدتها اختارت المجموعة أيضرررً

 على خيار شراء )"عقود إيجار قصيرة األجل"( وعقود اإليجار لألصل منخفض القيمة )"األصول منخفضة القيمة"(.

 

 (16طبيعة أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 (:16لمعيار الدولي للتقرير المالي )قبل اعتماد ا

(، صرررررررنفت 16يوجد لدى المجموعة عقود إيجار السرررررررتئجار المباني التجارية والسررررررركن والمكاتب. قبل اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي )

لى أساس مضمون العقد في تاريخ المجموعة كل من عقود اإليجار )كمستأجر( في تاريخ نشأتها إما كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي ع

   العقد.
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 )تتمة( لمحاسبيةا تلسياساا في راتلتغيا -5

 

 )تتمة( ( "عقود اإليجار"16المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 ( )تتمة(16طبيعة أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 ( )تتمة(:16قبل اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي )

شرركل تم تصررنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي اذا كان هنالك تحويل لجميع المخاطر والمزايا لملكية السررلعة المؤجرة إلى المجموعة ب

أقل. تقسم ا جوهري، ويتم رسملتها عند بدء عقد اإليجار بالقيمة العادلة للعقار المؤجر أو في القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار، أيهم

 مدفوعات اإليجار بين مصاريف التمويل وتخفيض التزامات اإليجار وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام.

 

في حالة عقد اإليجار التشررررغيلي، لم يتم رسررررملة الممتلكات المؤجرة وتم إدراج مدفوعات اإليجار كمصررررروفات تشررررغيل في قائمة الدخل األولية 

ساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. تم االعتراف بأي مبالغ مدفوعة مسبقًا ومستحقة ضمن مدفوعات مسبقة وذمم دائنة ا لموحدة على أ

 أخرى، على التوالي.

 

 (:16بعد اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي )

مالي ) لدولي للتقرير ال يار ا ماد المع قت المجموعة منهجً 16عند اعت جار، وهو (، طب بة لجميع عقود اإلي بالنسررررررر ياس  يًدا لالعتراف والق ا وح

 المسررتأجر، باسررتثناء اإليجارات قصرريرة األجل وعقود اإليجار لألصررول منخفضررة القيمة. قامت المجموعة باالعتراف بالتزامات اإليجار لتسررديد

ية. وفقًا لطريقة االعتماد بأثر رجعي معدل، طبقت مدفوعات اإليجار وحق االسررررتخدام األصررررول التي تمثل حق اسررررتخدام األصررررول األسرررراسرررر

( في تاريخ التطبيق األولي. بموجب طريقة األثر الرجعي المعدل، تم قياس حق استخدام األصول 16المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي )

تحقة تتعلق بعقد إيجار معترف به في قائمة المركز بالمبلغ المسررررراوي اللتزام اإليجار، بعد تعديله بأي مدفوعات تأجير مدفوعة مسررررربقًا أو مسررررر

 . وعليه، لم يتم تعديل أرقام المقارنة.2018ديسمبر  31كما في  الموجزة المالي األولية الموحدة

 

 يلي:هو كما  2019يناير  1كما في الموجزة ان أثر التغير في السياسة المحاسبية على عناصر قائمة المركز المالي األولية الموحدة 

 

لاير سررعودي وعرضرره ضررمن الممتلكات والمعدات في قائمة المركز المالي  227,616,107تم االعتراف بحق اسررتخدام األصررول بقيمة  •

 .الموجزة األولية الموحدة

 لاير سعودي. 209,036,772تم االعتراف بمستحقات ايجار بقيمة  •

لاير سررعودي متعلقة بايجارات تشررغيلية سررابقة  18,579,335ى بقيمة تم إعادة تصررنيف المصرراريف المدفوعة مقدًما والموجودات األخر •

 إلى الحق في استخدام األصول.
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 )تتمة( لمحاسبيةا تلسياساا في راتلتغيا -5

 

 )تتمة( ( "عقود اإليجار"16المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 :2019يناير  1)نقص(( كما في الموحدة الموجزة )زيادة/ األولية األثر على قائمة المركز المالي 

 

  
 لاير سعودي الموجودات

 227,616,107 الحق في استخدام األصول –ممتلكات ومعدات 
 (18,579,335) مصروفات مقدمة والموجودات األخرى

 209,036,772 إجمالي الموجودات

  
  المطلوبات

 209,036,772 مطلوب اإليجارات
 209,036,772 المطلوباتإجمالي 

 

 (:16تسوية مستحقات االيجار بما يخص المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 لاير سعودي 
 222,911,230 2018ديسمبر  31الحد األدنى لدفعات االيجار التشغيلي كما في 

  
  استثناءات االعتراف

 (2,181,430) ايجارات قصيرة األجل
 (17,000) القيمةايجارات أصول منخفضة 

 (11,676,028) 2019يناير  1أثر التخفيض بمعدل فائدة اإلقتراض كما في 

 209,036,772 2019يناير  1( كما في 16التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي ) نتيجةاالعتراف بمطلوبات إضافية 
 - 2018ديسمبر  31مطلوبات اإليجار التمويلي كما في 

 209,036,772 2019يناير  1المطلوبات كما في 
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 الممتلكات والمعدات -6

 

 كما في 
 2019 سبتمبر 30

 لاير سعودي

 كما في 
 2018ديسمبر  31

 لاير سعودي
    

 4,287,022,999  4,633,736,526 ممتلكات ومعدات
 -  183,940,238 الحق في استخدام األصول

 4,817,676,764  4,287,022,999 

 

 توزيعات األرباح -7

 

لاير سرررررعودي للسرررررهم  1.71توزيع أرباح مرحلية بقيمة   2019 سررررربتمبر 30الفترة المتهية في  خاللفي اجتماعه المنعقد قرر مجلس اإلدارة 

لاير سرررعودي( على أن يتم اعتماد  400,000,000 لاير سرررعودي للسرررهم وبإجمالي 1.14 :2018لاير سرررعودي ) 600,000,000وبإجمالي 

 . للشركة الجمعية العمومية القادمة خاللتلك التوزيعات 

 

 ربح السهم -8

 

في الشررركة على المتوسررط المرجح لعدد العاديين العائد للمسرراهمين  فترةال صررافي الدخليتم احتسرراب ربح السررهم األسرراسرري والمخفض بقسررمة 

األساسي حيث أنه ال يوجد للمجموعة العادي أو . يتم احتساب ربح السهم المخفض مثل احتساب ربح السهم السنةاألسهم العادية المصدرة خالل 

 .لممارستها مخفضةأية سندات قابلة للتحويل أو أدوات 

 

 الدخل واألسهم المستخدمة الحتساب ربح السهم األساسي والمخفض:دخل العمليات ويوضح الجدول التالي بيانات 

 

 ألساسي والمخفض للدخل من العملياتربح السهم ا

 أشهر المنتهية في التسعةلفترة   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر 30 

2019 
 لاير سعودي

 سبتمبر 30 
2018 

 لاير سعودي

 سبتمبر 30 
2019 

 لاير سعودي

 سبتمبر 30 
2018 

 لاير سعودي
        

 589,904,616  604,225,902  215,167,668  192,474,541 للفترةالدخل من العمليات الرئيسية 

 350,000,000  350,000,000  350,000,000  350,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 1.69  1.73  0.61  0.55 ربح السهم األساسي والمخفض 

 

 الشركة األم:لصافي الدخل العائد الى المساهمين في ربح السهم األساسي والمخفض 

 

 أشهر المنتهية في التسعةلفترة   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر 30 

2019 
 لاير سعودي

 سبتمبر 30 
2018 

 لاير سعودي

 سبتمبر 30 
2019 

 لاير سعودي

 سبتمبر 30 
2018 

 لاير سعودي
        

العائد الى المساهمين في  للفترةالدخل صافي 
 575,970,562  600,054,042  207,932,084  198,002,061 الشركة األم

 350,000,000  350,000,000  350,000,000  350,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 1.65  1.71  0.59  0.57 ربح السهم األساسي والمخفض 
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 األجل ةطويل القروض -9

 

 كما في 
 2019 سبتمبر 30

 لاير سعودي

 كما في 
 2018ديسمبر  31

 لاير سعودي

    الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
 214,309,407  188,597,013 قروض من بنوك محلية )أ(

 14,203,407  24,203,407 قروض من وزارة المالية )ب(

 212,800,420  228,512,814 

    الجزء الغير متادول من القروض طويلة األجل
 951,735,826  1,285,835,669 قروض من بنوك محلية )أ(

 386,521,242  389,355,322 قروض من وزارة المالية )ب(

 1,675,190,991  1,338,257,068 

 

 قروض من بنوك محلية (أ

لعمولة وفقاً لمعدالت العمولة  التسهيالتهذه على تسهيالت اسالمية على شكل قروض طويلة من بنوك محلية. تخضع  المجموعةحصلت 

تخضع ( باالضافة الى هامش متفق عليه. ان هذه التسهيالت مضمونة بسندات إذنية. سايبورالمتعارف عليها ما بين البنوك في السعودية )

 ستحقاق المتفق عليها بشأنتواريخ االإن . ، والتي تلتزم المجموعة بهاالمالي المجموعة اللتزامات مالية معينة مثل االبقاء على نسبة الرفع

 القروض من البنوك المحلية كما يلي:

 

 كما في 
 2019 سبتمبر 30

 لاير سعودي

 كما في 
 2018ديسمبر  31

 لاير سعودي
 214,309,407  188,597,013 خالل سنة

 606,407,159  710,939,811 من سنة الى خمس سنوات
 345,328,667  574,895,858 أكثر من خمس سنوات

 1,474,432,682  1,166,045,233 

 

 قروض من وزارة المالية (ب

تشتمل القروض طويلة األجل الخاصة بالمجموعة على قروض من وزارة المالية ال تحمل أي عمولة وذلك لتمويل المصاريف الرأسمالية 

إن بعض الموجودات مرهونة مقابل القروض على أقساط متساوية. السداد الخاصة بالشركة والشركات التابعة لها. تستحق هذه القروض 

 وفيما يلي بيان بتواريخ االستحقاق المتفق عليها بشأن القروض من وزارة المالية:التي تم الحصول عليها من وزارة المالية. 

 

 كما في 
 2019 سبتمبر 30

 لاير سعودي

 كما في 
 2018ديسمبر  31

 لاير سعودي
    

 14,203,407  24,203,407 خالل سنة
  111,015,387  106,968,292 من سنة الى خمس سنوات
 275,505,855  282,387,030 أكثر من خمس سنوات

 413,558,729  400,724,649 
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 المعلومات القطاعية -10

 

القرار للعمليات التشرررررغيلية. تم تعيين المدير المالي ل دارة يتم تحديد القطاعات التشرررررغيلية بناًء على التقارير الداخلية للمجموعة المعدة لصرررررانع 

 المالية كصانع القرار للعمليات التشغيلية بما أنه المسؤول عن توزيع المصادر للقطاعات التشغيلية وتقييم أداء كل قطاأل.

 

نة التنفيذية واألداء في اجتماعاتها الشررهرية كمقياس يقوم صررانع القرار للعمليات التشررغيلية باسررتخدام اإليرادات األسرراسررية المراجعة من قبل اللج

 لمجموعة.أساسي لنتائج القطاعات التشغيلية بما أنها تعكس أداء القطاعات للفترة المعنيًة. تعتبر اإليرادات والدخل التشغيلي كمقياس ثابت في ا

 

 تم تحديد المستشفيات والصيدليات وقطاعات أخرى كقطاعات رئيسية.

 

والتسروية بين ( 2018 سربتمبر 30وللفترة المنتهية في  2018ديسرمبر  31) كما في  2019 سربتمبر 30المنتهية في  فترةلقطاعات للان نتائج ا

 القطاعات والبنود النظامية المعنية المدرجة في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة هي كما يلي:

 

 اإلجمالي  أخرى  الصيدليات  المستشفيات )غير مراجعة( 2019 سبتمبر 30كما في

 ماليين الرياالت السعودية 

        في المملكة العربية السعودية

 7,572  1,194  223   6,155 إجمالي الموجودات

 3,567  887  227   2,453 إجمالي المطلوبات

        

        خارج المملكة العربية السعودية

 598  34  7  557 إجمالي الموجودات

 71  1  7  63 إجمالي المطلوبات

        

        اإلجمالي

 8,170  1,228  230   6,712 إجمالي الموجودات

 3,638  888  234   2,516 إجمالي المطلوبات

        

        مراجعة()غير2019 سبتمبر30للفترة المنهية في 

        في المملكة العربية السعودية

 3,286  88  607  2,591 اإليرادات

 1,075  39  204  832 إجمالي الربح

        

 337  13  5  319 خارج المملكة العربية السعودية

 46  5   1  40 اإليرادات

        إجمالي الربح

        

        اإلجمالي

 3,623  101  612  2,910 اإليرادات

 1,121  44  205  872 إجمالي الربح

        

        إيرادات )مصاريف( غير موزعة

        

 (373)       بيع وتسويق

 (144)       عمومية وإدارية

 604       الدخل من العمليات

 2       حصة في دخل الشركات الزميلة

 (17)       تكاليف مالية

 49       إيرادات أخرى

 638       الدخل قبل الزكاة

 (60)       زكاة

 578       لفترةالدخل لصافي 
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -10

 

 اإلجمالي  أخرى  الصيدليات  المستشفيات 2018ديسمبر  31كما في 

 ماليين الرياالت السعودية 

        في المملكة العربية السعودية

 6,966  1,071  234  5,661 إجمالي الموجودات

 2,902  774  234  1,894 المطلوباتإجمالي 

        

        خارج المملكة العربية السعودية

 575  9  -  566 إجمالي الموجودات

 82  6  -  76 إجمالي المطلوبات

        

        اإلجمالي

 7,541  1,080  234  6,227 إجمالي الموجودات

 2,984  780  234  1,970 إجمالي المطلوبات

        

 
 سبتمر 30أشهر المنتهية في  التسعلفترة 

2018 
 اإلجمالي  أخرى  الصيدليات  المستشفيات )غير مراجعة(

 ماليين الرياالت السعودية 

        في المملكة العربية السعودية
 3,096  97  538  2,461 اإليرادات

 959  46  176  737 إجمالي الربح
        

        العربية السعوديةخارج المملكة 
 287  5  -  282 اإليرادات

 47  5  -  42 إجمالي الربح
        

        اإلجمالي
 3,383  102  538  2,743 اإليرادات

 1,006  51  176  779 إجمالي الربح*
        

        إيرادات )مصاريف( غير موزعة
        

 (301)       بيع وتسويق
 (116)       وإدارية عمومية

 589       الدخل من العمليات
 5       حصة في دخل الشركات الزميلة

 (15)       تكاليف مالية
 53       إيرادات أخرى

 632       الدخل قبل الزكاة
 (58)       زكاة

 574       فترةالدخل للصافي 

 

  



 لها التابعة والشركاتشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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 القيمة العادلة -11

 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية.تتضمن األدوات المالية 

 

لعمالء تتضمن الموجودات المالية النقد وما يماثله والمدينين. تتضمن المطلوبات المالية القروض طويلة األجل والدائنين والمقبوض مقدًما من ا

 .والمطلوب من األطراف ذات العالقة والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى والزكاة المستحقة

 

اغبة في ذلك، يتم إدراج القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بالمبلغ الذي يمكن به تبادل األداة المالية في معاملة متداولة بين أطراف ر

 وليس في معامالت إلزامية أو بيع من خالل التصفية.

 

 دفترية بتاريخ إعداد القوائم المالية.إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها ال

 

 الموجزة اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة-12

 

 (.2019 ديسمبر 12ق هـ )المواف 1441 ربيع الثاني 15 من قبل اإلدارة بتاريخالموجزة الموحدة األولية تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية 

 

 األحداث الالحقة -13

 

 زكرلما على وهريج رتأثي لها ونيكأن  نيمك 2019 سررررربتمبر 30 في لمنتهيةا رةلفتا ذمن امةه الحقة داثحأ كناه نتك مل دارة،إلرأي ا في

 .زةجولما دةحولما ليةوألا لماليةا مئوالقهذه ا في ضحومهو  كما عةوللمجم لماليا


