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

القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 



والشركات التابعة لھاالدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیةشركة مجموعة 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

صفحـةفھـرس

٣–١مراجع المستقلالتقریر 

٤قائمة المركز المالي الموحدة 

٥قائمة الدخل الموحدة

٦قائمة الدخل الشامل الموحدة

٧الموحدةالملكیةقائمة التغیرات في حقوق 

٨قائمة التدفقات النقدیة الموحدة

٥٠–٩إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة









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

قائمة المركز المالي الموحدة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

تشكل اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة
٤

إیضاح
٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي
الموجودات

الموجودات المتداولة
٧١٬١٩٦٬٦٦٠٬٦٤٢١٬٣٦٩٬١١٨٬٤٢٧النقد وما یماثلھ

٨١٬٥٠٧٬١٣٩٬٥٨٣١٬٣١١٬١٠٠٬٣٩٥مدینون
١٦٬٥٨٣٬٧١١١٧٬٦٧١٬٠٦٤للموردین والمقاولینةمقدمدفعات

١٠٢٦٨٬٧٤١٬٠٣٦٢١٠٬٢٢٥٬٨٧٩مقدمَا وموجودات أخرىةمدفوعمصاریف
٩٢٩٥٬٨٦٦٬٩٧٦٣٠٢٬٥٣٦٬٦٥٥مخزون

٣٬٢٨٤٬٩٩١٬٩٤٨٣٬٢١٠٬٦٥٢٬٤٢٠اجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غیر المتداولة
١١٤٠٬٠٣٢٬٠١٢٤٣٬٤٨٨٬١٨٠شركات زمیلةاستثمارات في 

١٢٥٬١٤٢٬٢٧٨٬٧٧٢٤٬٢٨٧٬٠٢٢٬٩٩٩ممتلكات ومعدات
٥٬١٨٢٬٣١٠٬٧٨٤٤٬٣٣٠٬٥١١٬١٧٩اجمالي الموجودات غیر المتداولة

٨٬٤٦٧٬٣٠٢٬٧٣٢٧٬٥٤١٬١٦٣٬٥٩٩اجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكیة
المطلوبات

المطلوبات المتداولة
١٢٣٩٬٨٨٤٬٥٨٨٢٢٨٬٥١٢٬٨١٤-٢٧الجزء المتداول من قروض طویلة األجل

١٣٦٥٥٬٩٦٨٬٩٤٥٥٣١٬٦١٠٬٩٤٦دائنون
٤٣٬٤٥٧٬١١٨١٨٬٩٥٧٬٧٥٣مقبوض مقدماً من العمالء

١٥٤١٥٬٤٥٥٬٠٨٣٥٠٣٬٢٣٧٬٣٦٥مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى
١٦٨٨٬٠٣١٬٦٢٦٧٩٬١٣٥٬٨٠٧مخصص الزكاة

١٧٣٬٠٦٨٬٠٠٦٢٬٧٠٦٬٩٤٤حكومیةمنحةمنالمتداولالجزء
-٢٤٩٬٤١٣٬٧٠٥-٢٧اإلیجارعقود مستحقاتالجزء المتداول من 

١٬٤٩٥٬٢٧٩٬٠٧١١٬٣٦٤٬١٦١٬٦٢٩اجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غیر المتداولة
١١٬٧٨٠٬٢٥٨٬٧٨٤١٬٣٣٨٬٢٥٧٬٠٦٨-٢٧قروض طویلة األجل

١٧٦٤٬٨٧٢٬١٣٦٤٧٬٤٣٣٬١٥١حكومیةمنحة
-٢٢٦٨٬٧٨٨٬١٧٧-٢٧اإلیجارعقودمستحقات

١٨٢٦٧٬٣١٠٬٧٩٢٢٣٤٬٠٥٢٬٥١٦مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
٢٬٣٨١٬٢٢٩٬٨٨٩١٬٦١٩٬٧٤٢٬٧٣٥اجمالي المطلوبات غیر المتداولة

٣٬٨٧٦٬٥٠٨٬٩٦٠٢٬٩٨٣٬٩٠٤٬٣٦٤المطلوباتاجمالي 

حقوق الملكیة
١٩٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠والمدفوعرأس المال المصدر

٢٠٤٦٧٬٨٧٢٬٥٧٤٣٨٠٬٨٤٩٬٤٥٧احتیاطي نظامي
٤٢٦٬٠٠٤٬١٤٥٤٤٧٬١٧٢٬٨٤١أرباح مبقاة

٤٬٣٩٣٬٨٧٦٬٧١٩٤٬٣٢٨٬٠٢٢٬٢٩٨األمحقوق الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة 
١٩٦٬٩١٧٬٠٥٣٢٢٩٬٢٣٦٬٩٣٧حقوق الملكیة غیر المسیطرة

٤٬٥٩٠٬٧٩٣٬٧٧٢٤٬٥٥٧٬٢٥٩٬٢٣٥اجمالي حقوق الملكیة
٨٬٤٦٧٬٣٠٢٬٧٣٢٧٬٥٤١٬١٦٣٬٥٩٩اجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة



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

قائمة الدخل الموحدة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

تشكل اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة
٥

إیضاح
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي

٥٬٠٣١٬١٩٢٬١٢٧٤٬٥٨٧٬٦٣٣٬٠٤٥اإلیرادات
)٣٬٢٢٥٬٦٢٣٬٦٥٩()٣٬٤٩٢٬٧٤١٬١٣٤(تكلفة اإلیرادات 

١٬٥٣٨٬٤٥٠٬٩٩٣١٬٣٦٢٬٠٠٩٬٣٨٦الربحإجمالي

)١٥٨٬٤٨٦٬٥٦٨()١٩٥٬٩١٧٬٤٣٧(٢٢مصاریف بیع وتسویق
)٤٠١٬٩٩٩٬٢٧٩()٤٧٤٬٨١٣٬٥٣٢(٢٣مصاریف عمومیة واداریة 

٨٦٧٬٧٢٠٬٠٢٤٨٠١٬٥٢٣٬٥٣٩الدخل من العملیات

١١١٬٥٤٣٬٨٣٢٥٬٨١٠٬٢٢٧حصة الشركة في أرباح شركات زمیلة
)١٩٬٣١٨٬٧٠٥()٢٧٬٩٦٢٬٣٩٠(نفقات تمویل 

٢٤٦١٬٩٧١٬٢٥٣٩٣٬٣٨٨٬٦٣١إیرادات أخرى
٩٠٣٬٢٧٢٬٧١٩٨٨١٬٤٠٣٬٦٩٢الدخل قبل الزكاة

)٨١٬٣٢٩٬٧١٧()٦٥٬٦٧٧٬٦٦٤(١٦زكاة
٨٣٧٬٥٩٥٬٠٥٥٨٠٠٬٠٧٣٬٩٧٥الدخل للسنة

دخل السنة العائد الى:
٨٧٠٬٢٣١٬١٧١٨٠١٬٣٠٧٬٣٥٣لمساھمین في الشركة األما

)١٬٢٣٣٬٣٧٨()٣٢٬٦٣٦٬١١٦(غیر المسیطرةحقوق الملكیة 
٨٣٧٬٥٩٥٬٠٥٥٨٠٠٬٠٧٣٬٩٧٥

٢٥الربح للسھم:
٢٫٤٨٢٫٢٩ربح السھم األساسي والمخفض للدخل من العملیات 
ربح السھم األساسي والمخفض للدخل للسنة العائد 

٢٫٤٩٢٫٢٩للمساھمین في الشركة األم



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

الدخل الشامل الموحدةقائمة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

تشكل اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة
٦

إیضاح
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي

٨٣٧٬٥٩٥٬٠٥٥٨٠٠٬٠٧٣٬٩٧٥للسنةالدخل

الدخل الشامل اآلخر
بنود لن یعاد تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة:

٨٬١٠٣٬٧٧١)٤٬٠٦٠٬٥١٨(١٨إعادة قیاس مكافأة نھایة الخدمة للموظفینربح(خسارة) 
٨٬١٠٣٬٧٧١)٤٬٠٦٠٬٥١٨(خر للسنةاآلالشاملالربحصافي (الخسارة) 

٨٣٣٬٥٣٤٬٥٣٧٨٠٨٬١٧٧٬٧٤٦إجمالي الدخل الشامل للسنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة العائد إلى: 
٨٦٥٬٨٥٤٬٤٢١٨٠٩٬٤١١٬١٢٤لمساھمین في الشركة األما

)١٬٢٣٣٬٣٧٨()٣٢٬٣١٩٬٨٨٤(حقوق الملكیة غیر المسیطرة
٨٣٣٬٥٣٤٬٥٣٧٨٠٨٬١٧٧٬٧٤٦



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

التغیرات في حقوق الملكیة الموحدةقائمة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

القوائم المالیة الموحدةتشكل اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من ھذه
٧

العائد إلى المساھمین في الشركة األم
المصدررأس المال

اإلجمالياألرباح المبقاةاالحتیاطي النظاميوالمدفوع
حقوق الملكیة غیر 

إجمالي حقوق الملكیةالمسیطرة
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

────────────────────────────────────────────────────────────
٢٠١٨٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٧١٨٬٧٢٢٥١٧٬٨٩٢٬٤٥٢٤٬٣١٨٬٦١١٬١٧٤٢٣٠٬٤٧٠٬٣١٥٤٬٥٤٩٬٠٨١٬٤٨٩ینایر١كما في 

٨٠٠٬٠٧٣٬٩٧٥)١٬٢٣٣٬٣٧٨(٨٠١٬٣٠٧٬٣٥٣٨٠١٬٣٠٧٬٣٥٣--الدخل للسنة
٨٬١٠٣٬٧٧١-٨٬١٠٣٬٧٧١٨٬١٠٣٬٧٧١--الخسارة الشاملة األخرى

────────────────────────────────────────────────────────────
٨٠٨٬١٧٧٬٧٤٦)١٬٢٣٣٬٣٧٨(٨٠٩٬٤١١٬١٢٤٨٠٩٬٤١١٬١٢٤--الشاملإجمالي الدخل

---)٨٠٬١٣٠٬٧٣٥(٨٠٬١٣٠٬٧٣٥-محول إلى االحتیاطي النظامي
)٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(-)٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠()٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(--)٢١توزیعات أرباح (إیضاح

────────────────────────────────────────────────────────────
٢٠١٨٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٨٠٬٨٤٩٬٤٥٧٤٤٧٬١٧٢٬٨٤١٤٬٣٢٨٬٠٢٢٬٢٩٨٢٢٩٬٢٣٦٬٩٣٧٤٬٥٥٧٬٢٥٩٬٢٣٥دیسمبر ٣١كما في 

٨٣٧٬٥٩٥٬٠٥٥)٣٢٬٦٣٦٬١١٦(٨٧٠٬٢٣١٬١٧١٨٧٠٬٢٣١٬١٧١--الدخل للسنة
)٤٬٠٦٠٬٥١٨(٣١٦٬٢٣٢)٤٬٣٧٦٬٧٥٠()٤٬٣٧٦٬٧٥٠(--ىاألخرةالشاملالخسارة

────────────────────────────────────────────────────────────
٨٣٣٬٥٣٤٬٥٣٧)٣٢٬٣١٩٬٨٨٤(٨٦٥٬٨٥٤٬٤٢١٨٦٥٬٨٥٤٬٤٢١--إجمالي الدخل الشامل

---)٨٧٬٠٢٣٬١١٧(٨٧٬٠٢٣٬١١٧-محول إلى االحتیاطي النظامي
)٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(-)٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠()٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(--)٢١توزیعات أرباح (إیضاح

────────────────────────────────────────────────────────────
٢٠١٩٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٤٦٧٬٨٧٢٬٥٧٤٤٢٦٬٠٠٤٬١٤٥٤٬٣٩٣٬٨٧٦٬٧١٩١٩٦٬٩١٧٬٠٥٣٤٬٥٩٠٬٧٩٣٬٧٧٢دیسمبر ٣١كما في 
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للخدمات الطبیة والشركات التابعة لھاشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

التدفقات النقدیة الموحدةقائمة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

تشكل اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة
٨

ایضاح
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي
االنشطة التشغیلیة

٩٠٣٬٢٧٢٬٧١٩٨٨١٬٤٠٣٬٦٩٢قبل الزكاةالدخل
:التشغیلیةاألنشطةمنالنقدقبل الزكاة إلى صافي الدخلالتعدیالت غیر النقدیة لتسویة 

١٢٢٥٥٬٩١٩٬٣٧٠٢٠٠٬١٨٧٬١٣٣استھالك
)٥٬٨١٠٬٢٢٧()١٬٥٤٣٬٨٣٢(١١حصة الشركة في أرباح شركات زمیلة

٢٤٦٤٥٬٦٦١٥٩٧٬١٠٣خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات
٢٢١٠٤٬٧٠٨٬٣٥٢٨١٬٦٩٦٬١٠٠و٨تحصیلھافيمشكوكدیونمخصص

١٬٢١٢٬٣٠٤٢٬٣٠٦٬٤٤٤مخصص مخزون
٢٧٬٩٦٢٬٣٩٠١٩٬٣١٨٬٧٠٥نفقات تمویل

١٨٥٧٬٧٥٤٬١٣٥٥٠٬١٩٢٬٣٢٢مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
١٬٣٤٩٬٩٣١٬٠٩٩١٬٢٢٩٬٨٩١٬٢٧٢

تعدیالت رأس المال العامل:
٢٧١٬٤١٨٬٠٨٦)٣٢٢٬٥٦٢٬٨٢٩(مدینون

)١٠٬٠١٥٬٩١٧()٢٬٣٥٧٬٩٤٢(دفعات مقدمة للموردین والمقاولین
)١٢٬٤٧٩٬٤٩٥(٤٨٬٢٩٨٬٩٣٧مطلوب الى أطراف ذات عالقة، صافي

٣٬٧١٥٬٣٥٩)٢٩٬٣٧١٬٩٧٠(مخزون
)٣٧٬٤٧٠٬١٢٢()٧٨٬٧٥٥٬١٦٦(مصاریف مدفوعة مقدماَ وموجودات أخرى

١٣٩٬١٠٢٬٩٨٧٤٨٬٨٧٧٬٢١٥دائنون
٢٥٬١٠٩٬٤٢٣٣٬٠٠٦٬٠٩٧مقبوض مقدماً من العمالء

١٤٬٣٦٦٬٠٠٩٦٣٬١٥٣٬٧٨٥مستحقة ومطلوبات أخرىمصاریف
١٬١٤٣٬٧٦٠٬٥٤٨١٬٥٦٠٬٠٩٦٬٢٨٠النقد الناتج من األعمال

)٨٤٬٥٨٢٬٦١٧()٥٦٬٧٨١٬٨٤٥(١٦زكاة مدفوعة
)٢٨٬١٣٩٬٨٢٧()٢٧٬٢٤١٬٢٣٦(١٨مكافأة نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة

١٬٠٥٩٬٧٣٧٬٤٦٧١٬٤٤٧٬٣٧٣٬٨٣٦صافي النقد من األنشطة التشغیلیة

االنشطة االستثماریة
)٨٣٠٬١٢٨٬٢٤٣()٧٣٥٬٥٠٦٬٤٠٥(١٢شراء ممتلكات ومعدات

١٬٩٧١٬٢٥٤٤٬٤٥٤٬٣٠٨متحصالت من بیع ممتلكات ومعدات
-)٢٬٧٧٢٬٦٤١(تابعةشركةبعادتاسعنناتجةنقدیةتدفقات

١١٥٬٠٠٠٬٠٠٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠توزیعات أرباح من شركة زمیلة
)٨١٩٬٦٧٣٬٩٣٥()٧٣١٬٣٠٧٬٧٩٢(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

األنشطة التمویلیة
٤٧١٬١٧٣٬٥٣٧٤٠٨٬١٣٤٬٥١٨صافياألجل،طویلةقروضمنمتحصالت

)١٨٬٧٧٧٬٢٨٠()٢٥٬٠٩٩٬٦٦٦(مدفوعةنفقات تمویل
-)٤٣٬٦٠٠٬٩٧٨(مدفوعةیجار اإلعقودمستحقات

)٧٨٨٬٤٧٥٬٦٦١()٩٠٣٬٣٦٠٬٣٥٣(توزیعات أرباح مدفوعة
)٣٩٩٬١١٨٬٤٢٣()٥٠٠٬٨٨٧٬٤٦٠(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

٢٢٨٬٥٨١٬٤٧٨)١٧٢٬٤٥٧٬٧٨٥(في النقد وما یماثلھالزیادةالنقص) (صافي 
٧١٬٣٦٩٬١١٨٬٤٢٧١٬١٤٠٬٥٣٦٬٩٤٩النقد وما یماثلھ في بدایة السنة

٧١٬١٩٦٬٦٦٠٬٦٤٢١٬٣٦٩٬١١٨٬٤٢٧النقد وما یماثلھ في نھایة السنة

النقدیةغىرالمعامالت
-١٢٣٩٣٬٥٧٤٬٦٤٢االعتراف بحق استخدام االصول

-٩٣٧٢٬٣٩٤٬٩٩٢-٤اإلیجارعقوداالعتراف بمستحقات



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

الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٩

حول الشركة والنشاطاتمعلومات-١

إن شركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة ("الشركة") (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)، مسجلة في الریاض بالمملكة 
م). ١٩٩٣نوفمبر ٢٥ھـ (الموافق ١٤١٤جمادى األخر ١١بتاریخ ١٠١٠١١٨٣٣٠العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

، المملكة العربیة السعودیة.١١٦٤٣، الریاض ٩١٨٧٧و: حي العلیا ص.ب. ھالمسجل إن عنوان المكتب الرئیسي 

٢٦بتاریخ ٠١٤-١٠١-٠١٢-٠١٢-٠٠١٢٩تقوم الشركة بممارسة نشاطھا بموجب الترخیص الطبي الصادر من وزارة الصحة رقم 
الترخیص الصادر من الھیئة )، وتقوم الشركة بتشغیل مستودع األدویة بموجب ٢٠٠٧یولیو ١١ھـ (الموافق ١٤٢٨جمادى االخر 

). ٢٠١١فبرایر ١٦ھـ (الموافق ١٤٣٢ربیع األول ١٣ع بتاریخ /٦٣٧٥العامة للغذاء والدواء رقم 

ر مل أھداف الش ي إلتش راء االراض عة وش فات ومختبرات التحالیل واالش توص فیات الطبیة والمس تش قامة مباني كة إقامة وإدارة المس
الجملة والتجزئةاالیجار لصالح الشركة والمشاركة في الشركات بنسبة تمكنھا من السیطرة علیھا وتجارة علیھا واستثمارھا بالبیع او 

في االدویة ومستحضرات التجمیل واالجھزة والمعدات الطبیة.

ركة  لیمان الحبیب للخدمات الطبیة" ("الفرع") ھواألول, ینفرعتدیر الش ركة الدكتور س عودیة "فرع ش في المملكة العربیة الس
جل التجاري  مبر ٨ھـ (الموافق ١٤٣٤محرم ٢٤بتاریخ ١٠١٠٣٥٧١٤٦بموجب الس اط الفرع تجارة ٢٠١٢دیس من نش ). یتض

یانة أجھزة ومعدات الطبیة. ویقو رات التجمیل وص تحض تودع الجملة والتجزئة في مس غیل مس ركة بتش بموجب األدویةم فرع الش
).٢٠١٣نوفمبر ٢٧ھـ (الموافق ١٤٣٥محرم ٢٤تاریخ ب٠٦-٠١-٠٠٢٣١الترخیص الصادر من الھیئة العامة للغذاء والدواء رقم 

سلیمان الحبیب للخدمات افي البحرین باسم "الثانيالشركة فرعھا تدیر شركة أجنبیة" ف-لطبیة القابضة شركة مجموعة الدكتور  رع 
جل التجاري رقمجنبياأل("الفرع  من ).٢٠١٢یونیو ١٢ھـ (الموافق ١٤٣٣رجب ٢٢بتاریخ ١–٨١٦٠٩") بموجب الس یتض

الشركة ادارة الوحدات الطبیة وتطویرھا وتموینھا.جنبياألفرع النشاط 

.٣والشركات التابعة المشار الیھا في إیضاح الیھا أعالهلفروع المشار لتتضمن ھذه القوائم المالیة الموحدة البیانات المالیة 

أسس اإلعداد-٢

بة  ادرة عن مجلس معاییر المحاس یرات الص لدولیة اأعدت ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي والتفس
الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (ویشار قبلمنلمعتمدةاوالمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى 

إلیھم مجتمعین بـ"المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة").

تثناء المنحوفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیةالموحدةتم إعداد ھذه القوائم المالیة  ،الحكومیة والقروض طویلة األجل من وزارة المالیةةباس
عودي والذي یعتبر العملة الوظیفیة وعملة العرض الموحدة. تم عرض ھذه القوائم المالیة العادلةبالقیمةادراجھایتموالتي بالریال الس

خالف ذلك.یردللشركة. تم تقریب كافة المبالغ الى أقرب لایر السعودي، مالم 



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

١٠

أسس التوحید-٣

"المجموعة") ولھا شركات التابعة الالقوائم المالیة للشركة والقوائم المالیة الموحدةھذه تتضمن  شار إلیھا مجتمعة بـ في المتواجدة(ی
:٢٠١٨دیسمبر ٣١و٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة

نسبة الملكیة 
دیسمبر ٣١

٢٠١٨
دیسمبر ٣١

٢٠١٩ األنشطة
التأسیسبلد 

والعمل
──── ──── ────────────── ──────

١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة مجمع صحة العلیا الطبي 
١٠٠% ١٠٠% صیدلیة السعودیة (أ)شركة صیدلیات الشرق األوسط 

١٠٠% ١٠٠% مستشفى اإلمارات ذ.م.م.-مستشفى الدكتور سلیمان الحبیب منطقة حرة
١٠٠% - مستشفى السعودیة (د)شركة المستقبل إلقامة المستشفیات 

١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة مستشفى بریدة التخصصي للرعایة الطبیة
١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة مستشفى الریان للرعایة الطبیة
١٠٠% ١٠٠% العنایة الصحیة المنزلیة السعودیة شركة العنایة الصحیة المنزلیة 
١٠٠% ١٠٠% مساعدةخدمات  السعودیة شركة أنتاب الریاض للتشغیل والصیانة
١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعایة الطبیة
١٠٠% ١٠٠% خدمات مخبریة السعودیة شركة المختبرات التشخیصیة الطبیة
١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة صحة السویدي الطبیة 
١٠٠% ١٠٠% تقنیة المعلوماتخدمات  السعودیة شركة حلول السحابة لالتصاالت وتقنیة المعلومات
١٠٠% ١٠٠% مساعدةخدمات  السعودیة شركة الریان للصیانة والتشغیل
١٠٠% - خدمات تجاریة السعودیة (ب)شركة روافد الصحة العالمیة

١٠٠% ١٠٠% صیدلیة السعودیة (أ)شركة صیدلیات العافیة لألدویة 

١٠٠% ١٠٠% طبیةخدمات السعودیة (ج)شركة العنایة المركزة للرعایة الطبیة 

٥٠% ٥٠% مستشفى السعودیة شركة صحة الشرق الطبیة المحدودة 
٥٠% ٥٠% مستشفى السعودیة شركة الوسطى الطبیة المحدودة 
٥٠% ٥٠% مستشفى السعودیة شركة مستشفى غرب جدة 

١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة الطبیةللرعایةالریاضشمالشركة
١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة مستشفى المحمدیة للرعایة الطبیة شركة

تنازل الشریك (الطرف اآلخر) عن حصتھ في الملكیة لصالح الشركة.)أ
)٣٠(إیضاح ٢٠١٩ینایر١لقیمة الدفتریة في افىاصب) قامت الشركة بتحویل شركة روافد الصحة العالمیة لطرف ذو عالقة ب

.٢٠١٩خاللالطبیة ج) تم تغییر اسم شركة دار الصحة االستثماریة الى شركة العنایة المركزة للعنایة 
، تم تحویل شركة المستقبل إلقامة المستشفیات كفرع لشركة مجمع صحة العلیا الطبي.السنة الحالیةد) خالل 

یطرة عندما تتعرض  ركة المجموعةتتحقق الس ول على عوائد مختلفة من عالقتھا بالش لمخاطر، أو یكون لدیھا حقوق في الحص
المستثمر فیھا، ولدیھا المقدرة في التأثیر على تلك العوائد من خالل ممارسة سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا. وبشكل خاص، تقوم 

:یھاون لدبالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عندما یكالمجموعة

تثمر فیھا (أي وجود حقوق بمنح · ركة المس یطرة على الش ركة المجموعةالس طة ذات العالقة بالش المقدرة على توجیھ األنش
المستثمر فیھا).

التعرض لمخاطر، أو لدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا.·
على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عائداتھا.المقدرة على استخدام سلطاتھا·



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

١١

أسس التوحید (تتمة)-٣

أقل من المجموعةوبشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصویت سیطرة. وتأییدًا لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى 
بعین االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة المجموعةاألغلبیة في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ 

بذلك عند التأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك:

آلخرین في الشركة المستثمر فیھا.ا) التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت التعاقدیة(الترتیباتالتعاقديالترتیب ·
الحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى.·
وحقوق التصویت المحتملة.مجموعةبالحقوق التصویت الخاصة ·

ھا من عدمھ وذلك عندما تشیر الحقائق تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فی
یطرة ر الس ر واحد او أكثر من عناص ركة التابعة عند .الثالثةوالظروف إلى وجود تغیر في عنص یطرة على ایبدأ توحید الش نتقال الس

یطرة. ركة التابعة إلى المجموعة ویتم التوقف عند فقدان المجموعة مثل ھذه الس اریف الش تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومص
نة في القوائم المالیة  تبعادھا خالل الس تحواذ علیھا أو اس ركة التابعة التي تم االس یطرة إلى الموحدةالش اعتبارًا من تاریخ انتقال الس

المجموعة ولحین توقف المجموعة عن ممارسة مثل ھذه السیطرة.

ب افي الربح ینس ارة وكل بند منأوص اھمین في الخس امل اآلخر إلى المس یطرة المجموعةبنود الدخل الش وحقوق الملكیة غیر المس
رصید حقوق الملكیة غیر المسیطرة عجزاً.بحتى لو أدى ذلك إلى أن یكون 

بیة مع تلك المتبعة  اتھا المحاس یاس ى س ركات التابعة كي تتماش ویات على القوائم المالیة للش رورة، یتم اجراء تس من قبل عند الض
اریف والتدفقات النقدیة المتعلقة  المجموعة. یتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكیة والدخل والمص

بالمعامالت بین شركات المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة.

السیطرة على المجموعةطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. إذا فقدت تتم المحاسبة عن التغیر في حصة ملكیة الشركة التابعة، دون فقدان السی
شركة تابعة، فإنھا تقوم بـ:

التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة·
التوقف عن إثبات القیمة الدفتریة ألي حقوق ملكیة غیر مسیطرة·
إثبات القیمة العادلة للعوض المستلم·
محتفظ بھإثبات القیمة العادلة ألي استثمار·
الربح أو الخسارةإثبات أي فائض أو عجز في ·
ابقا في بنود · اھمین من البنود المثبتة س ة المس نیف حص امل قائمةإعادة تص ارةأوالربحإلى اآلخرالدخل الش أو األرباح الخس

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



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

١٢

الھامةلسیاسات المحاسبیةلملخص -٤

فیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المتبعة من قبل المجموعة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة:

األعمالتجمیع١-٤

بة عن  تحواذ بعملیات تجمیعیتم المحاس تحواذ. یتم قیاس تكلفة االس تخدام طریقة االس المحول، والذي یتم العوضإجمالياألعمال باس
تحواذ وقیمة أي  ھ بالقیمة العادلة في تاریخ االس تحوذ علیھا. حقوققیاس ركة المس یطرة في الش بة لكل عملیة من ملكیة غیر مس وبالنس

تحوذ علیھا تقوم المجموعة باختیار عملیات تجمیع األعمال،  ركة المس یطرة في الش تقوم بقیاس حقوق الملكیة غیر المس ما اذا كانت س
التكالیف المتعلقة باالستحواذ اثباتللشركة المستحوذ علیھا. یتم للتمییز القابةصافي الموجودات في بالحصة النسبیة أو بالقیمة العادلة 

.اریةعند تكبدھا وتدرج ضمن المصاریف العمومیة واإلدكمصاریف

منبھاالتعھدتمالتيوالمطلوبات المالیة المستحوذ علیھا المالیةعندما تقوم المجموعة باالستحواذ على أعمال، یتم تقییم الموجودات و
نیف ااجراءأجل یصلتص لة كما في تاریخ والتخص روط ذات الص ادیة والش روط التعاقدیة والظروف االقتص ب وفًقا للش المناس

االستحواذ.

تحوذ بالقیمة العادلة عوضیتم ادراج أي  تحواذتاریخ بمحتمل من قبل المس تثناء تلك المحتملالعوضكافة. یتم قیاس االس (باس
ن عادلةالمص مة ال عادلة في وتدرج ،فة كحقوق ملكیة) بالقی مة ال لدخلقائمةالتغیرات في القی عادة قیاس الموحدةا العوض. ال یتم إ
لكیة ویتم المحاسبة عن التسویات الالحقة ضمن حقوق الملكیة.مالمصنف كحقوق المحتمل 

ھرة بالتكلفة ل، قیاس الش یطرة (یتم، في األص والتي تمثل الزیادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكیة غیر المس
صافي الموجودات القابلة للتمییز التي تم االستحواذ  . وفي حالة )علیھا والمطلوبات التي تم التعھد بھاوأي حصص مملوكة سابقا، عن 

تحوذ علیھا عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة التقدیر للتأكد من قیامھا  افي الموجودات المس زیادة القیمة العادلة لص
تحوذ علیھا وكافة المطلوبات التي تم التعھد بھا، وم حیحة بتحدید كافة الموجودات المس ورة ص تخدمة في بص راجعة االجراءات المس

افي الموجودات  تحواذ. وإذا ما زال ینتج عن إعادة التقدیر ھذه، زیادة القیمة العادلة لص قیاس المبالغ المراد إثباتھا بتاریخ االس
.والخسارةالربحفيالمكاسبإجمالي العوض المحول، یتم إثباتالمستحوذ علیھا عن 

ائر االنخفاض المتراكمة. ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض بعد اإلثبات األولي لھا، تقاس اً خس ھرة بالتكلفة ناقص الش
تحوذ علیھا عند تجمیع األعمال  ھرة المس تحواذ –في القیمة، تخصص الش إلى كل وحدة من الوحدات المدرة –اعتبارًا من تاریخ االس

د من تجمیع األعمال، بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مطلوبات أخرى للنقدیة الخاصة بالمجموعة التي یتوقع بأن تستفی
خاصة بالشركة المستحوذ علیھا إلى تلك الوحدات.

عند تخصیص الشھرة إلى الوحدة المدرة للنقدیة واستبعاد جزء من العملیة ضمن تلك الوحدة، یتم عندئذ إدراج الشھرة المتعلقة بالعملیة 
تبعدة في القیم اس المس تبعدة في مثل ھذه الحاالت على أس ھرة المس تبعاد. تقاس الش ائر االس ة الدفتریة للعملیة عند تحدید أرباح أو خس

القیمة النسبیة للعملیة المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من الوحدة المدرة للنقدیة.
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الزمیلةاالستثمارات في الشركات ٢-٤

ات  یاس اركة في اتخاذ الس أة تمارس علیھا المجموعة تأثیرًا ھاماً. یمثل التأثیر الھام المقدرة على المش ركة الزمیلة عبارة عن منش الش
والقرارات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا، ولیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على تلك السیاسات.

بة عن  تثتتم المحاس تخدام طریقة حقوق الملكیة. وبموجب طریقة حقوق الملكیة، یقید مارات المجموعةاس ركات الزمیلة باس في الش
تثمار ركة الزمیلةاالس ل بالتكلفة. وفي الش ة المجموعة في یفي األص تثمار إلثبات التغیرات في حص تم تعدیل القیمة الدفتریة لالس

.االستحواذصافي موجودات الشركة الزمیلة منذ تاریخ 

ركات  امل اآلخر للش ركات الزمیلة. یتم اظھار أي تغیر في الدخل الش ة المجموعة في أرباح الش تعكس قائمة الدخل الموحدة حص
تثمر رة في حقوق فیھاالمس ورة مباش افة الى ذلك، فإنھ في حالة اثبات أي تغیر بص امل اآلخر للمجموعة. إض كجزء من الدخل الش

ركة الزمی تھا في أي تغیرات عندما ینطبق ذلك، في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة ملكیة الش لة، فإن المجموعة تقوم بإثبات حص
ة المجموعة  ركات الزمیلة بقدر حص ئة من المعامالت بین المجموعة والش ائر غیر المحققة الناش تبعاد األرباح والخس الموحدة. یتم اس

في الشركة الزمیلة.

ة یتم اظھار اجمالي ح صة المجموعة في أرباح الشركات الزمیلة في قائمة الدخل الموحدة خارج الربح من العملیات وتمثل تلك الحص
األرباح بعد الزكاة وضریبة الدخل.في

سی اسات یتم اعداد القوائم المالیة للشركات الزمیلة لنفس الفترة المحاسبیة للمجموعة. وعند الضرورة، یتم إجراء التعدیالت كي تتفق ال
المحاسبیة مع تلك الخاصة بالمجموعة.

تثمار في  ارة انخفاض في قیمة االس روري إثبات خس بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بتحدید فیما إذا كان من الض
ركة الزمیلة.  وعتقوم المجموعة الش تثمار في بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة موحدة، بتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل موض ي على أن االس

اب مبلغ االنخفاض في القیمة بالفرق بین  ت قیمتھ. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة باحتس ركة الزمیلة قد انخفض الش
"حصة في أرباح شركات زمیلة "في قائ مة الدخل القیمة القابلة لالسترداد للشركة الزمیلة وقیمتھ الدفتریة، ثم تقوم بإثبات الخسارة كـ

الموحدة.

تثمار محتفظ بھ بقیمتھ العادلة. یتم إثبات أي فرق  ركة الزمیلة، تقوم المجموعة بقیاس وإثبات أي اس وعند فقدان التأثیر الھام على الش
الت من اال تثمار المحتفظ بھ والمتحص ركة الزمیلة عند فقدان التأثیر الھام والقیمة العادلة لالس تبعاد في قائمة بین القیمة الدفتریة للش س

الدخل الموحدة.
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قیاس القیمة العادلة٣-٤

داده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم بین  تالمھ عند بیع موجودات ما أو س یتم اس عر الذي س القیمة العادلة ھي الس
یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات ستتم إما:متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. 

في السوق الرئیس للموجودات أو المطلوبات، أو•
في حالة عدم وجود السوق الرئیس، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.•

قابلة للوصول إلیھا من قبل المجموعة إن السوق الرئیس أو األكثر فائدة یجب أن تكون 

تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات والمطلوبات وأنھم 
یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة.

ادیة عن للمجموعة غیر المالیة للموجوداتیأخذ قیاس القیمة العادلة  وق على تحقیق منافع اقتص بعین االعتبار قدرة المتعاملین في الس
طریق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بیعھ لمتعاملین آخرین في السوق یستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.

یاس القیمة العادلة وزیادة استخدام المدخالت القابلة تستخدم المجموعة طرق تقویم مالئمة وفقًا للظروف، وتتوفر بشأنھا بیانات كافیة لق
غیر القابلة للمالحظة.تلكللمالحظة وتقلیل استخدام 

ل  لس من التس اح عنھا في القوائم المالیة الموحدة ض ھا بالقیمة العادلة أو االفص نف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس تص
المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل:الھرمي لمستویات القیمة العادلة 

المستوى األول: األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة.•
توى األدنى • توى الثاني: طرق تقویم تعتبر مدخالت المس رة أو -الھامة لقیاس القیمة العادلة -المس ورة مباش قابلة للمالحظة بص

غیر مباشرة.
غیر قابلة للمالحظة.-الھامة لقیاس القیمة العادلة -المستوى الثالث: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى •

كل متكرر، تق بة للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھا في القوائم المالیة الموحدة بالقیمة العادلة بش وم المجموعة بالتأكد فیما إذا بالنس
توى األدنى الھامة  اس مدخالت المس نیف (على أس تویات القیمة العادلة وذلك بإعادة تقویم التص ل الھرمي لمس لس تم التحویل بین التس

لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة مالیة.

اح عن القیمة العادلة، قامت المجموعة بتحدید فئا ائص ومخاطر ولغرض اإلفص اس طبیعة وخص ت الموجودات والمطلوبات على أس
الموجودات والمطلوبات والتسلسل الھرمي لمستویات قیاس القیمة العادلة المذكورة أعاله.
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اإلیراداتباالعتراف٤-٤

ناًء على  بإیرادات العقود مع العمالء ب لدولي للتقریر تعترف المجموعة  یار ا ما ھو محدد في المع نموذج مكون من خمس خطوات ك
):١٥المالي (

ئ حقوقًا والتزامات قابلة ١الخطوة (· ) تحدید العقد (العقود) المبرم مع العمیل: ُیعّرف العقد بأنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر ینش
للتنفیذ ویحدد المعاییر الخاصة بكل عقد التي یجب الوفاء بھا.

) تحدید التزامات األداء في العقد: التزام األداء ھو وعد في عقد مع العمیل لنقل سلعة أو خدمة إلى العمیل.٢الخطوة (·

عر المعاملة مبلغ ٣الخطوة (· عر المعاملة: یمثل س تحقھأنیتوقعالذي العوض) تحدید س ائع أو المجموعةتس مقابل تحویل البض
الخدمات الموعودة إلى العمیل، باستثناء المبالغ المحصلة نیابة عن أطراف ثالثة.

تقوم ٤الخطوة (· من أكثر من التزام أداء واحد، س بة للعقد الذي یتض عر المعاملة على التزامات األداء في العقد: بالنس ) توزیع س
عر المعاملة على كل ال تحقھ المجموعةالذيالعوضتزام أداء بمبلغ یحدد مبلغ المجموعة بتوزیع س مقابل الوفاء بكل یتوقع أن تس

التزام أداء.

عندما تفي المجموعة بالتزام األداء.ات) االعتراف باإلیراد٥الخطوة (·

تفي المجموعة بالتزام األداء وتعترف باإلیرادات مع مرور الوقت، إذا تم استیفاء أحد الشروط التالیة:

یتلقى العمیل المنافع التي یوفرھا أداء المجموعة ویستھلكھا في نفس الوقت أثناء أداء المجموعة.)أ

أو تحسین أصل یتحكم فیھ العمیل عند تكوین األصل أو تحسینھ.انشاءأن یؤدي أداء المجموعة إلى ب)

تالم قیمة األداء أن ال)جـ تخدام بدیل للمجموعة، وللمجموعة حق قابل للتنفیذ في اس ل مع اس اء أص یؤدي أداء المجموعة الى إنش
المكتمل حتى تاریخھ.

روط المذكورة أعاله، یتم االعتراف باإلیرادات في الوقت الذي یتم فیھ  تیفاء أحد الش أنھا اس بة اللتزامات األداء التي لم یتم بش بالنس
تیفاء التزام األداء.اس

الذي العوضعندما تفي المجموعة بالتزام األداء من خالل تقدیم الخدمات الموعودة، فإنھا تقوم بإنشاء أصل قائم على عقد وذلك بقیمة 
.المعترف بھ، فإنھ ینشأ عن ذلك التزام عقداتالمستلم من العمیل مبلغ اإلیرادالعوضیحققھ األداء. وعندما یتجاوز مبلغ 

تبعاد للعوضیتم قیاس االیرادات بالقیمة العادلة  روط الدفع المحددة تعاقدیًا واس تحق، مع األخذ بعین االعتبار ش تلم أو المس المس
الضرائب والرسوم. تقوم المجموعة بتقییم ترتیبات إیراداتھا مقابل معاییر محددة لتحدید ما إذا كانت تعمل كأصیل أو وكیل.

ات إلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل تدفق المنافع االقتصادیة إلى المجموعة وأنھ یمكن قیاس االیرادات والتكالیف، یتم إثبات االیراد
إذ ینطبق ذلك، بطریقة موثوقة.

خدمات المرضى
عندقعة یتم االعتراف بإیرادات خدمات المرضى عند تقدیم الخدمات للمریض معدلة بأي خصم أو تخفیضات وحاالت الرفض المتو

تقدیم الخدمة.
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االعتراف باإلیرادات (تتمة)٤-٤

بیع البضائع
المبیعات من األدویة ومستحضرات التجمیل والمستلزمات الطبیة والمعدات الطبیة عندما یتم تسلیم البضائع للمرضى بیتم االعتراف 

.للمرضىالبضائعتسلیموحاالت الرفض المتوقعة عند لھم. یتم تسجیل المبیعات بعد خصم أي خصومات أو حسوماتالسیطرةونقل 

اإلیجارعقود إیرادات 
االیجار وتدرج عقود یتم المحاسبة عن إیرادات االیجار الناتجة عن عقود االیجار التشغیلیة على أساس القسط الثابت على مدى فترات 

اإلیرادات االخرى قائمة الدخل الموحدة.في بند 

أخرى
یتم إثبات جمیع اإلیرادات األخرى وفًقأ لمبدأ االستحقاق.

طرق عةولمجم، تستخدم االمدینینأرصدةالمقبوض مقدماً من العمالء أو بخصوص،)١٥عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
من العقود، حیث تتوقع المجموعة التمویلمكونالموعود بھ وبما یخص العوضمبلغعملیة مالئمة، حیث ال تقوم المجموعة بتعدیل 

سنة واحدة أو أقل.تكونالعقد أن الفترة الزمنیة بین التحصیل وبین تحویل السلعة أو الخدمة سانشاءعند 

العمالت األجنبیة٥-٤

ائدة عند إجراءامالت المعیتم تحویل  عار التحویل الس عودي بأس . ویتم تحویل الموجودات المعامالتبالعمالت األجنبیة إلى الریال الس
عودي بالعمالت االجنبیة والمطلوبات المالیة عار كما في تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة إلى الریال الس ائدة في ذلك باألس الس

ائر  من الناتجة عن التاریخ. إن األرباح والخس دیدات وتحویل العمالت األجنبیة یتم إدراجھا ض ، اذا كانت قائمة الدخل الموحدةالتس
.جوھریة

:والمركز المالي لمنشآت المجموعة التي لھا عملة وظیفیة مختلفة عن عملة العرض إلى عملة العرض كما یليالنتائجیتم تحویل 

ائد في تاریخ · رف الس عر الص اس س یطرة) على أس تترجم بنود حقوق الملكیة (ما عدا األرباح المبقاة وحقوق المكیة غیر المس
االستحواذ.

تترجم الموجودات والمطلوبات وفقاً لسعر الصرف السائد في تاریخ قائمة المركز المالي.·
تخدامالموحدةالدخلقائمةبنودتترجم· طباس عررجحالمالمتوس رفلس نةخاللالص ائراالرباحبنودأما. الس الجوھریةوالخس

.حدوثھاوقتالسائدالصرفسعرأساسعلىفتترجم
كبند مستقل ضمن حقوق الملكیة.جوھریة،كانتاذاالعمالت،ترجمةفروقات كافةتدرج·

الفروقات التي سبق تسجیلھا ضمن حقوق الملكیة في قائمة الدخل الموحدة كجزء اثباتیتموعند بیع ھذه المنشآت جزئیًا أو استبعادھا، 
من مكاسب أو خسائر البیع.
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المنح الحكومیة٦-٤

یتم االلتزام  تالمھا وس یتم اس روط المرفقة بھا. وعندما یتم اثبات المنح الحكومیة عندما یكون ھناك تأكید معقول بأن المنحة س بكافة الش
د  اس منتظم على مدى الفترات التي یتم فیھا تحمیل التكالیف، والتي یقص روفات، یتم إثباتھا كدخل على أس تتعلق المنحة ببند المص

.الصلةذاتولتعویضھا. وعندما تتعلق المنحة بأصل ما، یتم إثباتھا كدخل بمبالغ متساویة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألص

جیلھ في قائمة الدخل الموحدة على  میة، ویتم تس ل بالقیمة اإلس تلم المجموعة منح غیر نقدیة، یتم قید كل من المنحة واألص عندما تس
اویة. عندما یتم  نویة متس اط س یة من خالل أقس اس ل األس تھالك منافع األص ل، وبناًء على نمط اس مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألص
عر السوق الحالي، یعتبر األثر  عر فائدة أقل من س لة بس ات ذات الص س اعدات مماثلة من قبل الحكومات أو المؤس تقدیم قروض أو مس

اإلیجابي لھذه الفائدة بمثابة منحة حكومیة.

الممتلكات والمعدات٧-٤

تھالك المتراكم وأي انخفاض في ا ًا االس تبدال قطع تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقص تمل تلك التكالیف على تكلفة اس لقیمة. تش
اء طویلة األجل إذا تم الوفاء بمعاییر اإلثبات وتكالیف اإلزالة وإعادة الموقع  اریع األنش المعدات والممتلكات وتكالیف االقتراض لمش

.ذلكینطبقاذ،إلى وضعھ السابق

تھالك على كافة الممتلكات والمعدات،  اب االس تثناء األراضیتم احتس مالیة تحت التنفیذ، وفًقا لألعمايباس اإلنتاجیة رواألعمال الرأس
اإلنتاجي المقدر لھ.رالمقدرة التالیة لتخفیض تكلفة األصل بطریقة القسط الثابت على مدى العم

الســنوات
٣٣–١٠المباني

أیھما أقل،أو العمر اإلنتاجي المقدراالیجاریةالعقد فترة التحسینات على المأجور
١٠–٥المعدات الطبیة والعامة

١٠–٤وسائل النقل وسیارات اإلسعاف
٦٫٦٧–٤األثاث والتركیبات والمعدات المكتبیة 

أیھما أقل،أو العمر اإلنتاجي المقدراالیجاریةالعقد فترة الحق في استخدام األصول

مالیة تحت التنفیذ بالتكلفة.  مالیة تحت التنفیذ إلى فئوعندتقید األعمال الرأس غیل التجریبي لھا، یتم تحویل األعمال الرأس ةاجراء التش
فًقا لسیاسات المجموعة.ووتستھلك المالئمةوالمعداتالممتلكات

تأكد من وجود انخفاض مة الدفتریة للممتلكات والمعدات لل یر األحداث أو التغیرات في تتم مراجعة القی في قیمتھا وذلك عندما تش
ة الظروف الى عدم إمكانیة استرداد القیمة الدفتریة. وفي حال وجود ھذا المؤشر وعندما تتجاوز القیمة الدفتریة للموجودات القیمة القابل

لالسترداد المقدرة، عندئذ تخفض الموجودات إلى قیمتھا القابلة لالسترداد.

بإثبات تلك األجزاء وعندما ی فإن المجموعة تقوم  كات والمعدات على فترات زمنیة،  تبدال ألجزاء ھامة من الممتل تعین اجراء اس
كموجودات فردیة مع األعمار اإلنتاجیة الخاصة بھا وتستھلك وفقًا لذلك.
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الممتلكات والمعدات (تتمة)٧-٤

ي، یتم إثبات تكلفتھ في القیمة الدفتریة  ملة المعداتولآلالتعند إجراء فحص رئیس تیفاء معاییر االثبات. تتم رس تبدال إذا تم اس كاس
تقبلیة للبند المتعلق بالممتلكات والمعدات. یتم إثبات جمیع  ادیة المس روفات الالحقة األخرى فقط عندما تزید من المنافع االقتص المص

المصروفات األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدھا.

استخدامھ بنود الممتلكات والمعدات وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع مستقبلیة متوقعة من یتم التوقف عن إثبات أي بند من
تبعاده الت أو اس افي متحص ابھا كفرق بین ص ل (التي یتم احتس ائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أص . تدرج أیة أرباح أو خس

وذلك عند التوقف عن إثبات األصل.ضمن ربح العملیات األخرى وحدةاالستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة الدخل الم

بما ھو مالئم. یؤخذ بع تقبلي حس نوًیا وتعدیلھا بأثر مس ین تتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المتوقعة والقیم المتبقیة للممتلكات والمعدات س
كل االعتبار عند مراجعة األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات وا اریف المتكبدة بش تویات المص لمعدات خطط األعمال ومس

مستمر للحفاظ على الممتلكات والمعدات في حالة مناسبة ومالئمة لالستخدام المستمر في المستشفیات والتنبؤ بتوقیت االستبعاد.

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة٨-٤

ل ما. وفي حالة ،موحدةتقوم المجموعة، بتاریخ كل قوائم مالیة بإجراء تقویم للتأكد من وجود دلیل على وقوع انخفاض في قیمة أص
نوي للتأكد من وجود انخفاض في القیمة، تقوم المجموعة بتقدیر  وجود مثل ھذا الدلیل، أو عندما یكون من الضروري إجراء اختبار س

ل، والتي تمثل القیمة األعلى للقیمة ترداد لألص ة تكالیف البیع والقیمة القیمة القابلة لالس ل أو الوحدة المدرة للنقدیة ناقص العادلة لألص
كل كبیر عن الموجودات األخرى أو  تقلة بش ل تدفقات نقدیة واردة تعتبر مس ل فردي ما لم ینتج من األص الحالیة، ویتم تحدیدھا ألص

مجموعات الموجودات.

ل أو الوحدة المدر ل أو الوحدة المدرة للنقدیة تعتبر في حالة زیادة القیمة الدفتریة لًألص ترداد، فإن األص ة للنقدیة عن القیمة القابلة لالس
منخفضة القیمة وتخفض إلى القیمة القابلة لالسترداد لھا.

م لما قبل الزكاة والذ تخدام معدل الخص تقبلیة المقدرة إلى القیمة الحالیة باس م التدفقات النقدیة المس ي عند تقدیر القیمة الحالیة، تخص
وق الحالیة للقیمة الزمنیة  ل.للنقودیعكس تقدیرات الس تبعاد، والمخاطر المالزمة لألص ا تكالیف االس وعند تحدید القیمة العادلة ناقًص

وق بعین االعتبار، وفي حالة عدم إمكانیة تفإنھ تخدام طریقة تقویم حیتم أخذ آخر معامالت تمت في الس دید تلك المعامالت، یتم اس
مالئمة.

لة لكل  ورة منفص یلیة والتوقعات والتي یتم إعدادھا بص اس الموازنات التفص اب االنخفاض في القیمة على أس تقوم المجموعة باحتس
. تغطي ھذه الموازنات والتوقعات بوجھ عام التي تخصھالمدرة للنقدیة بالمجموعة التي خصصت إلیھا الموجودات وحدة من الوحدات ا

فترة خمس سنوات. یتم احتساب معدل النمو للمدى الطویل األجل وتطبیقھ على التدفقات النقدیة المستقبلیة بعد السنة الخامسة.

ائر االنخفاض في العملیات  تمرة في قائمة الدخل الموحدةیتم إثبات خس ل المس ى مع وظیفة األص اریف وبما یتماش من فئات المص ض
الذي انخفضت قیمتھ.

ابقاً لم تعد موجودة أو موحدةبتاریخ اعداد كل قوائم مالیة إجراء تقویم یتم ائر االنخفاض المثبتة س للتأكد من وجود دلیل على أن خس
ت. وفي حالة وجود مثل ھذاأنھا قد  ل أو الوحدة المدرة للنقدیة. یتم نقص ترداد لألص الدلیل، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالس

ترداد  تخدمة في تحدید القیمة القابلة لالس ات المس ابقاً فقط في حالة وجود تغیر في االفتراض ارة االنخفاض المثبتة س عكس قید خس
ة. یعتبر عكس القید ھذا محدودًا بحیث ال تزید القیمة القابلة لالسترداد عن القیمة لألصل منذ تاریخ اثبات آخر خسارة انخفاض في القیم

ل في  ارة االنخفاض لذلك األص تھالك، فیما لو لم یتم إثبات خس م االس ل التي كان من المفروض تحدیدھا، بعد خص الدفتریة لألص
.في قائمة الدخل الموحدةأخرىكإیراداتالقید ھذا السنوات السابقة. یتم إثبات عكس 
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"اإلیجار) "عقود ١٦(الماليللتقریرالدوليالمعیار
یقةطرعباتباكلوذ٢٠١٩رینای١فيلھميزاإللابیقطلتایخرتانم) ١٦(لمالياریرللتقليدولارلمعیاابیقطبتعةولمجماتقام

.نةرلمقااتبیانالیدتعمیتملبالتالي. وربالمعیاددةلمحاالنتقالیةاملألحكابقاًطبھاوحلمسماةطلمبساوللتحا

بة لجمیع عقود التأجیر، تعترف المجموعة بحق  من على إیجار. بالنس عند بدء العقد، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد یتض
إیجارات األصول منخفضة القیمة على النحو عقوداإلیجار باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقوداستخدام األصول والتزامات

التالي:

حق استخدام األصول
تخدام). یتم قیاس حق  ي لالس اس ل األس ول في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي تاریخ توفر األص تخدام األص تعترف المجموعة بحق اس
تھالك، ویتم تعدیلھا ألي إعادة قیاس اللتزامات  ائر متراكمة من انخفاض القیمة واالس ل بالتكلفة، مطروًحا منھ أي خس تخدام األص اس

شتمل تكلفعقود ستخدام األصل على مبلغ التزامات اإلیجار. ت اإلیجار المعترف بھا، والتكالیف المباشرة األولیة المتكبدة، عقود ة حق ا
اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ البدء، ناقًصا أي حوافز تأجیر مستلمة. ما لم تكن المجموعة على یقین معقول من عقودومدفوعات 

ل المؤجر في نھ ول على ملكیة األص ط الحص تخدام المعترف بھ وفًقا لطریقة القس تھالك قیمة حق االس ایة مدة عقد اإلیجار، یتم اس
اإلیجار. یخضع حق استخدام األصل إلى االنخفاض في القیمة.عقد الثابت على مدى العمر االنتاجي المقدر لھ أو مدة 

اإلیجارعقود التزامات 
ة بالقیمة الحالیة لمدفوعات عقود ات في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تدرج المجموعة التزام اإلیجار التي یتعین دفعھا عقود اإلیجار المقاس

من مدفوعات  ّمنة) مطروًحا منھا حوافز عقود على مدى عقد اإلیجار. تتض اإلیجار مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة مض
تحقة القبض ومدفوعات عقود  ر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب عقود اإلیجار مس اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤش

من مدفوعات  مانات القیمة المتبقیة. تتض ھ المجموعة عقود ض راء الذي من المؤكد أن تمارس ة خیار الش عر ممارس ا س اإلیجار أیًض
المجموعة تمارس خیار اإلنھاء. یتم االعتراف بمدفوعات ومدفوعات غرامات إنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة عقد اإلیجار تعكس أن

اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو سعر كمصروف في الفترة التي یحدث فیھا الحدث أو الشرط الذي یؤدي الى الدفع.عقود 

اإلیجار إذا كان عقود افي في تاریخ بدء اإلیجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضعقود عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات 
ھولة. بعد تاریخ البدء، یتم زیادة مبلغ مطلوبات  مني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بس عر الفائدة الض اإلیجار لتعكس تراكم عقود س

افة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة عقود الفائدة وتخفیض مدفوعات  اإلیجار إذا كان عقود اللتزامات اإلیجار المقدمة. باإلض
ل عقد اإلیجار أو تغییر في مدفوعات عقد ھناك تعدیل أو تغییر في مدة  راء األص مونة أو تغیر في التقییم لش اإلیجار الثابتة المض

األساسي. 

عقود اإلیجار قصیرة األجل واإلیجارات لألصول منخفضة القیمة
یرة األجل للمباني التجاریة واإلقامة تطبق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإل یر على عقود اإلیجار قص یجار على المدى القص

بیل المثال، عقود اإلیجار التي تبلغ مدتھا  راء). كما ١٢والمكاتب (على س من على خیار الش ھًرا أو أقل من تاریخ البدء وال تتض ش
ة القیمة على  ا إعفاء إیجار الموجودات منخفض كن والمكاتب التي تعتبر تطبق المجموعة أیًض عقود إیجار المباني التجاریة والس

لایر سعودي). یتم إدراج مدفوعات اإلیجار لعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود تأجیر األصول ٢٠٫٠٠٠منخفضة القیمة (أي أقل من 
منخفضة القیمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

) "عقود اإلیجار"١٦الدولي للتقریر المالي (أثر تطبیق المعیار 
بة المؤجرین بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي ( بة الدولي (١٦لم تتغیر محاس تمر ١٧) إلى حد كبیر عن معیار المحاس ). ویس

تخدام مبادئ مماثلة كما في معیار غیل أو تمویل باس نیف عقود اإلیجار على أنھا إما عقود تش بة الدولي المؤجرون في تص المحاس
) أي تأثیر على عقود اإلیجار عندما تكون المجموعة ھي المؤجر.١٦). وبالتالي، لم یكن للمعیار الدولي للتقریر المالي (١٧(

تخدام طریقة األثر الرجعي المعدل ابتداًء من ١٦في الفترة الحالیة، طبقت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي ( ینایر ١) باس
٢٠١٩.
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(تتمة)) "عقود اإلیجار"١٦أثر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
تخدام العملیة المالئمة المتاحة عند االنتقال إلى تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي ( تقییم ما إذا ) لعدم إعادة ١٦قامت المجموعة باس

ابًقا على أنھا عقود إیجار عند  مح بتطبیق المعیار فقط على العقود التي تم تحدیدھا س من على عقد إیجار أم ال، مما یس كان العقد یتض
دید ) الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي "تح٤) "عقود االیجار"، والتفسیر (١٧تطبیق معیار المحاسبة الدولي (

ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار" في تاریخ التطبیق األولي.

ا بتطبیق العملیات المالئمة التالیة عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي ( نفة ١٦قامت المجموعة أیًض ) على عقود اإلیجار المص
) "عقود االیجار":١٧(سابًقا على أنھا عقود إیجار تشغیلیة بموجب معیار المحاسبة الدولي 

تطبیق معدل خصم واحد على محفظة من عقود اإلیجار ذات الخصائص المتشابھة إلى حد معقول.أ)
.٢٠١٩تطبیق اإلعفاء بعدم االعتراف باألصول والمطلوبات المتعلقة بحق االستخدام لعقود اإلیجار التي تنتھي خالل عام ب)
من قیاس أصل حق االستخدام في تاریخ التطبیق األولي.استبعاد التكلفة األولیة المباشرة ج)

تخدام إعفاءات االعتراف لعقود اإلیجار التي، في تاریخ البدء، لھا مدة ا اس ھًرا أو أقل ١٢إیجار مدتھا عقداختارت المجموعة أیًض ش
ة ("األصول منخفضة القیمة").وال تحتوي على خیار شراء ("عقود إیجار قصیرة األجل") وعقود اإلیجار لألصل منخفض القیم

)١٦طبیعة أثر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

):١٦قبل اعتماد المعیار الدولي للتقریر المالي (
كن والمكاتب. قبل اعتماد المعیار الدولي للتقریر المالي ( تئجار المباني التجاریة والس )، ١٦یوجد لدى المجموعة عقود إیجار الس

نفت المج غیلي على أسص أتھا إما كعقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تش تأجر) في تاریخ نش اس موعة كل من عقود اإلیجار (كمس
مضمون العقد في تاریخ العقد.

نیف عقد اإلیجار على أنھ عقد إیجار تمویلي اذا عة المؤجرة إلى تم تص ل یا لملكیة الس كان ھنالك تحویل لجمیع المخاطر والمزا
المجموعة بشكل جوھري، ویتم رسملتھا عند بدء عقد اإلیجار بالقیمة العادلة للعقار المؤجر أو في القیمة الحالیة للحد األدنى لمدفوعات

م مدفوعات  اریف التمویلعقود اإلیجار، أیھما أقل. تقس اإلیجار وذلك لتحقیق معدل فائدة عقودوتخفیض التزاماتاإلیجار بین مص
ثابت على الرصید المتبقي من االلتزام.

ملة الممتلكات المؤجرة وتم إدراج مدفوعات  غیلي، لم یتم رس غیل في قائمة عقودفي حالة عقد اإلیجار التش روفات تش اإلیجار كمص
ط الثابت على مدى فترة  اس القس من مدفوعات الدخل الموحدة على أس تحقة ض بقًا ومس اإلیجار. تم االعتراف بأي مبالغ مدفوعة مس

مسبقة وذمم دائنة أخرى، على التوالي.

):١٦بعد اعتماد المعیار الدولي للتقریر المالي (
بة لجمیع ع١٦عند اعتماد المعیار الدولي للتقریر المالي ( قود اإلیجار، وھو )، طبقت المجموعة منھجًا وحیدًا لالعتراف والقیاس بالنس

تثناء  تأجر، باس ة القیمة. قامت المجموعة باالعتراف بالتزامات عقودالمس ول منخفض یرة األجل وعقود اإلیجار لألص اإلیجارات قص
اإلیجار وحق االستخدام األصول التي تمثل حق استخدام األصول األساسیة. وفقًا لطریقة االعتماد عقد اإلیجار لتسدید مدفوعات عقد 

مالي (بأث لدولي للتقریر ال یار ا قت المجموعة المع قة األثر الرجعي ١٦ر رجعي معدل، طب تاریخ التطبیق األولي. بموجب طری ) في 
اوي اللتزام  ول بالمبلغ المس تخدام األص بًقا أو عقد المعدل، تم قیاس حق اس اإلیجار، بعد تعدیلھ بأي مدفوعات تأجیر مدفوعة مس

. وعلیھ، لم یتم تعدیل أرقام ٢٠١٨دیسمبر ٣١رف بھ في قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة كما في مستحقة تتعلق بعقد إیجار معت
المقارنة.
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(تتمة))١٦طبیعة أثر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

ھو كما یلي:٢٠١٩ینایر ١المحاسبیة على عناصر قائمة المركز المالي الموحدة كما في ان أثر التغیر في السیاسة 

لایر سعودي وعرضھ ضمن الممتلكات والمعدات في قائمة المركز ٢٢٧٬٦١٦٬١٠٧تم االعتراف بحق استخدام األصول بقیمة ·
المالي الموحدة الموجزة.

.یجاراإلعقود وعرضھ ضمن مستحقات لایر سعودي٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢بقیمة اتایجارعقود تم االعتراف بمستحقات ·
لایر سعودي متعلقة بایجارات تشغیلیة ١٨٬٥٧٩٬٣٣٥تم إعادة تصنیف المصاریف المدفوعة مقدًما والموجودات األخرى بقیمة ·

سابقة إلى الحق في استخدام األصول.

:٢٠١٩ینایر١فيكماص)) (زیادة/ (نقالموحدةالماليالمركزقائمةعلىاألثر

لایر سعوديالموجودات
٢٢٧٬٦١٦٬١٠٧الحق في استخدام األصول–ممتلكات ومعدات 

)١٨٬٥٧٩٬٣٣٥(مصروفات مقدمة والموجودات األخرى
٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢إجمالي الموجودات

المطلوبات
٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢اإلیجارعقود مطلوب 
٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢المطلوباتإجمالي 

):١٦(الماليللتقریرالدوليالمعیاریخصبمااالیجارعقود مستحقاتتسویة
لایر سعودي

٢٠١٨٢٢٢٬٩١١٬٢٣٠دیسمبر٣١فيكماالتشغیلياالیجارعقود لدفعاتاألدنىالحد

االعترافاستثناءات
)٢٬١٨١٬٤٣٠(ایجارات قصیرة األجل

)١٧٬٠٠٠(منخفضة القیمةایجارات أصول 
)١١٬٦٧٦٬٠٢٨(٢٠١٩ینایر١فيكمااإلقتراضفائدةبمعدلالتخفیضأثر

١فيكما) ١٦(الماليللتقریرالدوليللمعیاراألوليالتطبیقنتیجةإضافیةبمطلوباتاالعتراف
٢٠١٩ینایر

٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢

-٢٠١٨دیسمبر٣١فيكمااإلیجارعقود مطلوبات
٢٠١٩٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢ینایر١فيكماالمطلوبات

االقتراضتكالیف ١٠-٤

شاؤه أو إعداده االقتراضترسمل تكالیف  ستغرق إن شاء أو إنتاج أصل ما والذي ی كي لةطویلزمنیةفترةالمتعلقة مباشرة بشراء أو إن
لیكون  ئ من أجلھاألص ل. تقید كافة تكالیف،جاھزًا للغرض الذي أنش األخرى االقتراضأو للبیع كجزء من تكلفة ذلك األص

روف خالل الفترة التي تتكبد فیھا. تتكون تكالیف  أن الفوائدمن االقتراضكمص أة بش المالیة والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المنش
الحصول على القروض.
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األدوات المالیة١١-٤

أو أداة حقوق ملكیة لجھة أخرى.مالیةومطلوباتللمجموعةمالیةموجوداتاألداة المالیة ھي أي عقد ینتج عنھ إن

االعتراف
المجموعة طرًفا في األحكام التعاقدیة لألداة، والتي عادة ما تكون في تكونعندما المالیةالمطلوباتأوبالموجوداتاالعترافیتم 

تاریخ المتاجرة.

التصنیف
:التالیةالتصنیفلفئاتوفًقالمالیةاتھاوداجومفبتصنیعةولمجماومتق

ةفأطلمابالتكلفةالحًقالمقاسةالمالیةاوداتجولما·
اآلخرالشاملالدخلخاللمنلةدلعاابالقیمةلمقاسةالمالیةاوداتجولما·
والخسارةالربحخاللمنلةدلعاابالقیمةلمقاسةالمالیةاوداتجولما·

نیف على الشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة للموجودات المالیة.  ةلمالیةاتباولطلمافتصنیمیتیعتمد التص ملماةفأطلمابالتکلفةمقاس
ارةالربحلخالنملةدلعاابالقیمةالحقاًقیاسھامیتكمطلوباتتصنیفھامیت ة بالقیمة والخس بة للموجودات والمطلوبات المقاس . بالنس

إعادة تصنیف المطلوبات المالیة.یتمو الدخل الشامل اآلخر. ال أالخسارةأوالربحقائمةفي إماالعادلة، یتم تسجیل األرباح والخسائر 

قیاسال
افة إلى، في حالة  غیر ةالمالیالمطلوباتأوالموجوداتیجب قیاس جمیع األدوات المالیة بالقیمة العادلة عند اإلعتراف المبدئي، باإلض

ارةالمدرجة بالقیمة العادلة من خالل  امل اآلخر، تكالیف المعاملة أالربح والخس رةالمتعلقةو الدخل الش راءمباش دار بش أو إص
اللالموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خبالمتعلقةالتمعامالالموجودات أو المطلوبات المالیة. إن تكالیف 

.الموحدةالدخلقائمةیتم تسجیلھا كمصروف في الربح والخسارة

منإن الموجودات المالیة المحتفظ بھا  یلخاللمناھدفھتحقیقویتمنموذج أعمال ض تمثلوالتي، التعاقدیةالنقدیةالتدفقاتتحص
ليالمبلغمندفعاتفقطتعدنقدیةتدفقات ليالمبلغعلىوالعمولةاألص ھا عموًما بالتكلفة المطفأة في نھایة القائماألص الفترةیتم قیاس

).االثباتبتاریخلإللغاءالقابلغیراالختیاراآلخر (. وتدرج أیة تغیرات في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل الالحقةالمحاسبیة

اإلثباتعنالتوقف
تالم التدفقات النقدیة من ةالمالیالموجوداتاثباتعنالتوقفیتم  الحیة حقوق اس أو تقوم المجموعة الموجوداتعندما تنتھي ص

تالمبتحویل حقوقھا  تلمة بالكامل دون تأخیر الموجوداتالتدفقات النقدیة من الس داد التدفقات النقدیة المس جوھريأو تتحمل التزاًما بس
بشكل جوھري أو لم تقم الموجوداتمنافعإما أن تقوم المجموعة بتحویل جمیع مخاطر وو"؛ فوریةاتثالث بموجب "ترتیبطرفإلى 

.لموجوداتالسیطرة على ابنقلالموجودات، ولكنھا قامتمنافعالمجموعة بنقل أو االحتفاظ بكافة مخاطر و

دادعندما یتم ةالمالیالمطلوباتاثباتعنالتوقفیتم  تبدال س الحیتھ. عندما یتم اس ةقائمةمالیمطلوباتااللتزام أو إلغاؤه أو انتھاء ص
كأخرىمالیةبمطلوبات روط االلتزام الحالي بش روط مختلفة إلى حد كبیر، أو یتم تعدیل ش ل جوھري، یتم من نفس المقرض بش

لیةالمطلوباتاثباتعنتوقفالتعامل مع مثل ھذا التبادل أو التعدیل على أنھ  یتم إثبات وجدیدة،بمطلوباتاالعتراف یتمواألص
الموحدة.الدخلالفرق في القیمة الدفتریة المعنیة في قائمة 
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مقاصة األدوات المالیة
افي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم  ة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتدرج بالص تتم مقاص

لتسویة المبالغ وعند وجود نیة للسداد على أساس الصافي، أو بیع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.

لقیمةافيضالنخفاا
ائر ة، تطبق المجموعة منھًجا من ثالثالموحدةالمالیةالقوائماعدادفي تاریخ  موجودات الالمتوقعة على االئتمانمراحل لقیاس خس

ةمالیة ال امل اآلخر. لةدلعااوالقیمةبالتكلفة المطفأة المقاس نفمن خالل الدخل الش التالیة بناًء ةخالل المراحل الثالثالموجوداتتص
على التغییر في جودة االئتمان منذ االعتراف األولي:

:شھًرا١٢مدىعلىالمتوقعةاالئتمانخسائر: ١أ) المرحلة 
ائتمانمستوىلھالیسولھااألولياالثباتمنذجوھريبشكلبھاالخاصةنئتمااالطرمخاتزدادمللتيللتعرضات االئتمانیة ابالنسبة

وئھا،منذمنخفض ائرنمزءبجرافالعتامیتنش دادعنالتعثرباحتمالبھاالمتعلقةالعمرمدىعلىالمتوقعةاالئتمانخس الذيالس
.المقبلةشھر١٢الـخاللیقع

:منخفضائتمانيمستوىذاتلیست–العمرمدىعلىاالئتمانخسائر: ٢ب) المرحلة 
ات االئتمانیة التي  بة للتعرض تفي مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي وجوھریةزیادةفیھاوقعبالنس توىذاتلیس ائتمانيمس

.العمرمدىعلىالمتوقعةاالئتمانبخسائراالعتراف، یتم منخفض

ذات مستوى ائتماني منخفض:–العمرمدىعلىاالئتمانخسائر: ٣ج) المرحلة 
ھا ی یة على أن مال توىذاتتم تقییم الموجودات ال مانيمس تأثیر منخفضائت لھ  حدث أو أكثر  ة ھامعند وقوع  قدی قات الن تدف على ال

تقبلیة المقدرة ل ائررافالعتامیت، منخضائتمانيمستوىذاتلمالیةاللموجوداتبالنسبة. الموجوداتك تلالمس المتوقعةاالئتمانبخس
ابویتمالعمرمدىعلى تخدامالفائدةایراداتاحتس مبعد(المطفأةالتكلفةعلىالفعليالفائدةمعدلباس صخص نمبدالً ) المخص

.الدفتریةلقیمةااجمالي

داد عند عنالتعثراحتمالاالعتبارعینتأخذ المجموعة في  في جوھریةك زیادة لوما إذا كانت ھنابالموجوداتاألولياالعترافالس
تمر طوال االئتمانمخاطر  اس مس المجموعةتقوم، نالئتمااطرمخافيجوھریةدةیازھنالككانتإذا مالتقییم. المالیةفترة العلى أس
ة ارن اریخالموجوداتعلىتقعالتيالتعثرمخاطربمق ةالقوائماعدادبت الی دادعنالتعثرمخاطرمعالموحدةالم اریخدعنالس ت

المؤیدة المتاحة والمعقولة.المستقبلیةنظر في المعلومات الیتم. واألولياالعتراف

بة ألدوات حقوق الملكیة  ةبالنس امل اآلخر، لةدلعاابالقیمةالمقاس احال یتم فإنھمن خالل الدخل الش ائر انخفاض القیمة االفص عن خس
من لةدلعاابالقیمةالمقاسةعن التغیرات األخرى في القیمة العادلة وأدوات الدین فصل(وعكس خسائر االنخفاض في القیمة) بشكل من

.الموحدةالدخلقائمةخالل الدخل الشامل اآلخر. یتم إثبات أرباح أو خسائر انخفاض القیمة في 

بة دةبالنس ائرباالعترافالمجموعةتقوم، فقطالتجاریینالمدینینألرص دةالمتوقعةاالئتمانبخس علىبناءً التجاریینالمدینینألرص
ائر االئتمان المتوقعة بتتبع التغیرات ال). ٩(الماليللتقریرالدوليالمعیاربموجبالمبسطالنھج ط االعتراف بخس یتطلب النھج المبس

ائر االئتمانیة، وبدًال من ذلك، تعترف المجموعة  صفي الخس ائر البمخص اس خس ارة على أس العمرمدى علىمتوقعة الئتمان االخس
الذمم التجاریة المدینة.من تاریخموحدةةمالیقوائمتاریخ كل ب
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األدوات المالیة (تتمة)١١-٤

وعي على انخفاض قیمة الم من الدلیل الموض رات على أن المدین أو وجوداتقد یتض من المدینین یواجھون مجموعةالمالیة مؤش
عوبات مالیة كبیرة أو  دادعدمص دادفياإلخفاقأوالتعثرأو س ليالمبلغس ، أو احتمال دخولھم في اإلفالس أو إعادة العمولةأو األص

یر البیانات عندماوةمالیھیكلة تقبلیة المقدرة، مثل التغیرات النقدیةفي التدفقات للقیاسقابلنقصوجودالىللمالحظةالقابلةتش المس
عن السداد.بعدمفي المتأخرات أو الظروف االقتصادیة التي ترتبط 

ائر االئتمان المتوقعة بالفرق  تحقة للمجموعة بموجب العقد، والتدفقات بینیتم قیاس خس القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة التعاقدیة المس
تالمھا. وعةالنقدیة التي تتوقع المجم دادعنالتأخرحاالتذلكفيبما، المتاحةالمعلوماتكافةبتقییمالمجموعةتقوماس ابقةالس ، الس

المتوقعةنالئتمااخسائرقیاسفيالمستقبلیةالكلياالقتصادوعوامل، ثالثقبل طرف منتأمینوجود، نيالئتمااالتصنیفودرجات
.المطفأةبالتكلفةالمقاسةبالموجوداتالمرتبطة

ائربقیاسالمجموعةتقوم دادعنالتعثرطرمخااالعتبارفياألخذخاللنمالمتوقعةنالئتمااخس وادراجالعقدفترةخاللالس
.القیاسفيمستقبلیةمعلومات

النقد وما یماثلھ١٢-٤

في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق وعلى الودائع قصیرة األجل المبینالنقد وما یماثلھ یتضمن
والتي تستحق خالل ثالثة أشھر أو أقل، والتي تخضع لمخاطر ضئیلة بشأن التغیرات في القیمة.

المخزون١٣-٤

الحركة أو القریبة من ئةناقصا المخصص لقاء أي بنود متقادمة أو بطییتم قیاس المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة، أیھما أقل،
تاریخ االنتھاء والتالفة. یتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة المتوسط المرجح.

مة تتضمن التكلفة المصاریف المتكبدة بشأن الحصول على المخزون وتكالیف إحضاره الى موقعھ وحالتھ الحالیة. یتم تحدید صافي القی
البیعیة على أساس سعر البیع المقدر، ناقًصا أي تكالیف إضافیة من المتوقع تكبدھا عند البیع.

المخصصات١٤-٤

ابقة، ومن المحتمل ان  منیة) على المجموعة ناتجة عن أحداث س ات عند وجود التزامات حالیة (قانونیة أو ض ص یتم إثبات المخص
د یتطلب األمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادیة لسداد االلتزام وأنھ یمكن إجراء تقدیر مبلغ االلتزام بشكل موثوق بھ. ق

بیل المثال بموجب عقد تأمین، فإنھ یتم إثبات تتوقع المجموعة اس ات، على س ص تقل التعویضترداد بعض أو كل المخص ل مس كأص
وذلك فقط عندما تكون عملیة االسترداد مؤكدة فعًال. یتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل الموحدة بعد خصم أیة 

.تعویض

ذلكیكونعندمایعكس،والذيالحاليالزكاةقبلمامعدلباستخدامالمخصصاتخصمیتما،جوھریً للنقودالزمنیةالقیمةأثركانإذا
.تمویلكنفقاتالوقتمرورنتیجةالمخصصفيالزیادةاثباتیتمالخصم،استخداموعند. االلتزاملذلكالمصاحبةالمخاطرمالئًما،
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نھایة الخدمة للموظفینمكافأة١٥-٤

عودي. إن ھذا البرنامج غیر ممول. للموظفینتدیر المجموعة برنامج منافع محددة  یتم"مكافأة نھایة الخدمة" وفقا لقانون العمل الس
تحدید تكلفة تقدیم ھذه المنافع بموجب برنامج المنافع المحددة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة.

تثناء المبالغ المدرجة في قائمة إن عمل ائر االكتواریة، باس من األرباح والخس أنالموحدة الدخلیات إعادة القیاس، التي تتض المنافع بش
ید المدین أو الدائن المقابل في األرباح المبقاة من خالل الدخل المحددة، یتم إثباتھا فورًا في قائمة المركز المالي الموحدة مع الرص

ر في الفترة التي تحدث فیھا. ال یتم إعادة تصنیف عملیات إعادة القیاس إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.الشامل األخ

األحداث التالیة:منأيوقعیتم اثبات تكالیف الخدمة السابقة في قائمة الدخل الموحدة عند 
أو تقلیصھا، والمنافعتاریخ تعدیل ·
تكالیف إعادة الھیكلة ذات الصلة.بالمجموعة اعترافتاریخ·

تقوم المجموعة بإثبات التغیرات التالیة في التزام كمایتم احتساب مصروف العمولة بتطبیق معدل الخصم على التزام المنافع المحددة. 
:الموحدةالدخلقائمةالمنافع المحددة في 

السابقة واألرباح والخسائر الناتجة عن عملیات تقلیص ةدمالحالیة وتكالیف الخةتكالیف الخدمات التي تتضمن تكالیف الخدم·
األیدي العاملة وعملیات السداد غیر الروتینیة.

مصروف العمولة.·

وضریبة القیمة المضافةالزكاة١٦-٤

عودیةتجنیبیتم  ص للزكاة وفقًا ألنظمة وتعلیمات الھیئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربیة الس ص .مخص كما یتم تقدیر مخص
الزكاة وتحمیلھ على قائمة الدخل الموحدة، فیما تقید أي فروقات في التقدیرات عند اعتماد الربوط النھائیة ویتم في ذلك الوقت إجراء 

.التسویة الالزمة للمخصص

بة  ركات التابعة لھا المملوكة بنس ركة والش اس موحد اعتبار%١٠٠یتم احتساب الزكاة للش مبر ٣١ا من على أس . وعلیھ، ٢٠٠٩دیس
كشركة واحدة ألغراض احتساب الزكاة. اما فیما یتعلق بالشركات %١٠٠تعتبر كل من الشركة والشركات التابعة لھا المملوكة بنسبة 

.، فإنھ یتم احتساب الزكاة على أساس مستقل%١٠٠التابعة المملوكة بنسبة أقل من 

االمارات العربیة المتحدة، باإلضافة لفرع الشركة في مملكة البحرین، ال –المنطقة الحرة في دبي كما أن الشركة التابعة والمسجلة في
.یخضعان لكل من الزكاة أو الضرائب

یتم إثبات المصاریف والموجودات بعد خصم مبلغ ضریبة القیمة المضافة، فیما عدا:

راء • أن ش افة المتكبدة بش ریبة القیمة المض ریبیة، عندما تكون ض ترداد من السلطات الض الموجودات أو الخدمات غیر قابلة لالس
وفي ھذه الحالة یتم إثبات ضریبة القیمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من مصروف البند، حسبما ینطبق، و/أو

عند إظھار الذمم المدینة والدائنة شاملة مبلغ ضریبة القیمة المضافة.•

صافي مبلغ ضریبة القیمة المضافة القابل لالسترداد من، أو المستحق إلى، السلطات الضریبیة یتم إدراجھ كجزء من الذمم المدینة إن 
أو الذمم الدائنة في قائمة المركز المالي الموحدة.
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بعدالمفعولساریةوغیرالصادرةالمعاییر١٧-٤

یلي نظرة عامة على التغییرات في المعاییر المحاسبیة التي سیتعین على المجموعة اتباعھا في السنوات المقبلة. تستمر المجموعة فیما 
في تقییم أثر ھذه المعاییر على القوائم المالیة الموحدة.

) "عقود التأمین"١٧المعیار الدولي للتقریر المالي (
در مجلس معاییر ا٢٠١٧في مایو  بة الدولیة المعیار الدولي للتقریر المالي (، أص بة ١٧لمحاس ) "عقود التأمین"، وھو معیار محاس

اح. بمجرد  مل االعتراف والقیاس والعرض واإلفص امل لعقود التأمین یش یحل ١٧المعیار الدولي للتقریر المالي (تطبیقجدید ش )، س
ھذا المعیار على المجموعةینطبق. ال ٢٠٠٥عام فيتم إصداره يالذ" التأمین) "عقود ٤(الماليللتقریرالدوليالمعیارمحل 

): تعریف النشاط التجاري٣تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
اط التجاري في المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٨في أكتوبر  بة الدولیة تعدیالت على تعریف النش در مجلس معاییر المحاس ، أص

اًطا تجاریًا أم ال. وھي ) "تجمیع ٣( بة نش طة والموجودات المكتس آت على تحدید ما إذا كانت مجموعة األنش اعدة المنش األعمال" لمس
افة  ر مفقودة وإض تبدال أي عناص وق قادرین على اس ح الحد األدنى لمتطلبات العمل، وتزیل تقییم ما إذا كان المشاركون في الس توض

یم ما إذا كانت العملیة المكتسبة جوھریة وحصر تعریفات األعمال والنتائج، وإدخال اختبار تركیز توجیھات لمساعدة المنشآت على تقی
القیمة العادلة االختیاري. تم تقدیم أمثلة توضیحیة جدیدة مع التعدیالت.

تقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تحدث في أو بعد تاریخ تق دیم الطلب األول، لن تتأثر بما أن التعدیالت تنطبق بأثر مس
. التحولالمجموعة بھذه التعدیالت في تاریخ 

) من معاییر المحاسبة الدولیة: تعریف "األھمیة النسبیة"٨) و(١تعدیالت على المعیارین (
بة الدولي (٢٠١٨في أكتوبر  بة الدولیة تعدیالت على معیار المحاس در مجلس معاییر المحاس علىالیة" و) "عرض القوائم الم١، أص

" األھمیة النسبیةتعریف "لمالءمة "السیاسات المحاسبیة والتغییرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء")٨معیار المحاسبة الدولي (
عندما تؤثر بشكل معقول المعلومات جوھریة تكون عبر المعاییر وتوضیح جوانب معینة من التعریف. ینص التعریف الجدید على أن "

أة المعدة على الق یون للقوائم المالیة لألغراض العامة، والتي توفر معلومات مالیة حول المنش اس تخدمون األس رارات التي یتخذھا المس
بیةلیس من المتوقع أن یكون لتعدیالت تعریف أو إغفالھا أو حجبھا.تلك المعلوماتتم حذفما إذا للتقریر المالي  تأثیر األھمیة النس

.للمجموعةالمالیة الموحدةالقوائمعلى جوھري
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األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة-٥

التقدیرات واالفتراضات١-٥

ات التي قد تؤثر على مبالغ اإلیرادات یتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقدیرات واالفتراض
والمصاریف والموجودات والمطلوبات واالفصاحات المرفقة واالفصاح عن االلتزامات المحتملة. وقد یترتب على عدم التأكد من ھذه 

الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك في المستقبل. االفتراضات والتقدیرات إجراء تعدیل جوھري على القیمة

یة األخرى لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ إعداد القوائم تم أدناه  ادر الرئیس تقبل والمص یة المتعلقة بالمس اس ات األس بیان االفتراض
نة المالیة المالیة، والتي لھا تأثیر جوھري قد یؤدي إلى إجراء تعدیل جوھري على ال قیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل الس

.الموحدةالقادمة. وقد بنت المجموعة التقدیرات واالفتراضات الخاصة بھا على العوامل المتاحة عند إعداد القوائم المالیة 

ات السوق أو الظروف التي تنشأ خارج ومع ذلك، قد تتغیر الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلیة نتیجة لتغیر
سیطرة المجموعة. وتنعكس ھذه التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا.

اثبات اإلیرادات
:األحكام التالیةباجراءاإلدارة) من ١٥تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (یتطلب

الوفاء بالتزامات األداء·
عقودھا المبرمة مع العمالء لتحدید ما إذا كان یتم الوفاء بالتزامات على مدى زمني أو یتعین على المجموعة إجراء تقویم لكافة

فترة من الزمن من أجل تحدید الطریقة المالئمة إلثبات اإلیرادات.

تحدید أسعار المعامالت·
. وإلجراء (وبشكل رئیسي شركات التأمین)یتعین على المجموعة تحدید سعر المعامالت المتعلقة بكافة عقودھا المبرمة مع العمالء

ذلك، تقوم المجموعة بتقویم األثر الخاص بأي عوض متغیر في العقد، نتیجة الخصم أو أي بنود متغیرة أخرى، باإلضافة إلى 
وجود أي بند تمویل ھام وأي عوض غیر نقدي في العقد.

نقل السیطرة في العقود المبرمة مع العمالء·
تبین فیھا للمجموعة أنھ یتم الوفاء بالتزام األداء على مدى فترة من الزمن، فإنھ یتم إثبات اإلیرادات عند انتقال في الحالة التي ی

.العمالءالسیطرة على الموجودات الخاضعة للعقد إلى 



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٢٨

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٥

(تتمة)التقدیرات واالفتراضات١-٥
تحصیلھافيالمشكوكالدیونمخصص 

المشتركة وعدد االئتمانالمتوقعة على خصائص مخاطر االئتمانلقیاس خسائر ینة، تطبق المجموعة النھج المبسطبالنسبة للذمم المد
تنتاج معداألیام ارة المتوقعة من المعلومات التاریخیة للمجموعة وتم تعدیلھا لتعكس النتیجة المالتالمتقادمة. تم اس تقبلیة الخس س

.اإلجماليالكلي مثل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي االقتصادا معلومات مستقبلیة لعوامل ضً المتوقعة والتي تتضمن أی

مكافأة نھایة خدمة الموظفین
من التقویم  تخدام عملیات التقویم االكتواریة. یتض تحدد تكلفة التزام المنافع المحددة للموظفین ومنافع ما بعد التوظیف األخرى باس
ات على تحدید  تمل ھذه االفتراض تقبل. وتش ات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المس االكتواري إجراء العدید من االفتراض

ادات المستقبلیة في الرواتب، ومعدالت الوفیات. ونظرا للطبیعة المعقدة للتقویم واالفتراضات األساسیة وطبیعتھا معدل الخصم، والزی
ات بتاریخ  ات. تتم مراجعة كافة االفتراض ورة كبیرة بالتغیرات في ھذه االفتراض طویلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة یتأثر بص

إعداد كل قوائم مالیة.

ركات أو یتم تخف ندات الش وق في نھایة فترة التقریر بناًء على س یض التزامات المنافع المحددة بمعدل یحدد بالرجوع إلى عائدات الس
تشمل وضع معاییر إلدراج السندات التي یشتق منھا منحنى العائد الى تطبیق أحكام إلى حد كبیر.یتطلب حیث الحكومة عالیة الجودة. 
خذھا في االعتبار عند اختیار السندات حجم السندات وجودة سندات الشركات وتحدید القیم الخارجیة المستبعدة، أھم المعاییر التي یتم أ

إن وجدت.

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
ترد ل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالس اد، والتي تمثل القیمة یحدث االنخفاض في القیمة عند زیادة القیمة الدفتریة لألص

تبعاد على أساس البیا تبعاد أو القیمة الحالیة، أیھما أعلى. یتم احتساب القیمة العادلة ناقصة تكالیف االس نات العادلة ناقصا تكالیف االس
وق القابلة للمال عار الس روط تعامل عادل، لموجودات مماثلة أو أس ة المتاحة من معامالت البیع الملزمة، التي تمت بش حظة ناقص

ومة. یتم تحدید التدفقات  اس طریقة التدفقات النقدیة المخص اب القیمة الحالیة على أس ل. یتم احتس تبعاد األص افیة الس التكالیف اإلض
طة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة بعد أو  مل أنش نوات الخمس القادمة وال تش اس الموازنة التقدیریة للس النقدیة على أس

عة الختبار االنخفاض في القیمة. تتأثر القیمة االس أنھا تعزیز أداء الوحدة المدرة للنقدیة الخاض تقبلیة الھامة التي من ش تثمارات المس
ومة وكذلك التدفقات النقدیة الواردة  تخدم في طریقة التدفقات النقدیة المخص م المس ورة كبیرة بمعدل الخص ترداد بص القابلة لالس

عة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.المستقبلیة المتوق

لممتلكات والمعداتلاألعمار اإلنتاجیة 
ن یتم تقدیر العمر اإلنتاجي لكل بند من بنود الممتلكات والمعدات الخاصة بالمجموعة بناًء على مدى الفترة التي من المتوقع فیھا أن یكو

تخدام. ویعتمد ھذا التقدیر على  ل متاحا لالس ة بأعمال مماثلة، والتقییم الفني الداخلي، والخبرة األص ات الخاص تقویم جماعي للممارس
السابقة بشأن الموجودات المماثلة وتطبیق األحكام عندما یصبح األصل متاحا لالستخدام والبدء في احتساب قسط االستھالك.

ل وتحدیثھ في ح ورة دوریة، مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر لكل أص ابقة نتیجة یتم، بص الة اختالف التوقعات عن التقدیرات الس
ل. وعلى الرغم من  تخدام األص ل، أو التقادم الفني والتجاري لھ، أو القیود القانونیة أو القیود األخرى على اس تھالك العادي لألص االس

لمبالغ وتوقیت المصاریف المسجلة الناتجة ذلك، فإنھ من المحتمل أن تتأثر النتائج المستقبلیة للعملیات بصورة جوھریة بالتغیرات في ا
یؤدي تخفیض العمر اإلنتاجي المقدر ألي بند من بنود الممتلكات والمعدات إلى زیادة  عن التغیرات في العوامل المذكورة أعاله. وس

المصایف التشغیلیة المسجلة وتخفیض الموجودات غیر المتداولة.

مخصص المخزون
بح المخزون قدیما أو متقادمایظھر المخزون بالتكلفة أو  افي القیمة البیعیة، أیھما أقل. وعندما یص أواالنتھاءتاریخمنقریًباأوص

بة لكل مبلغ من المبالغ الھامة بمفردھا، فإنھ یتم إجراء ھذا التقدیر لكل مبلغ على حده. العادلةلقیمتھ، فإنھ یتم إجراء تقدیر تالف . وبالنس
ب نوع المخزون أما المبالغ غیر الھامة  ص حس كل جماعي ویجنب مخص بمفردھا والتي تعتبر قدیمة أو متقادمة، فإنھ یتم تقدیرھا بش

وعمره أو درجة تقادمھ على أساس أسعار البیع المتوقعة.



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٢٩

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٥

(تتمة)التقدیرات واالفتراضات١-٥
المالیةلألدواتالعادلةالقیمةقیاس

جلةالمالیةوالمطلوباتالمالیةللموجوداتالعادلةالقیمةقیاسإمكانیةعدمحالةفي اسعلىالموحدةالماليالمركزقائمةفيالمس أس
عار واقفيالمتداولةاألس طة،أس تخداملھاالعادلةالقیمةتحدیدیتمفإنھنش النقدیةالتدفقاتطریقةذلكفيبماالتقویمطرقباس
ة واقخاللمنتتمالطرقلھذهالمدخالتإن. المخفض فإنمجدًیا،ذلكیكونالوعندماممكًنا،ذلككانحیثماللمالحظةالقابلةاألس

تمل. العادلةالقیمةلتحدیداألحكاممندرجةابداءیتطلباألمر ةاالعتباراتعلىاألحكامتش یولةمخاطرمثلبالمدخالتالخاص الس
.المالیةلألدواتالعادلةالقیمةعلىتؤثرأنیمكنالعواملبھذهالمتعلقةاالفتراضاتفيالتغیراتإن. والتقلباتاالئتمانومخاطر

األحكام الھامة المستخدمة عند تطبیق المعاییر المحاسبیة٢-٥
القوائم المالیة الموحدة:إن لألحكام الھامة التالیة آثار جوھریة على المبالغ المدرجة في ھذه 

مكونات الممتلكات والمعدات
تستھلك موجودات المجموعة، المصنفة ضمن الممتلكات والمعدات، بطریقة القسط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة. وعند تحدید 

العمر اإلنتاجي لألصل، فإنھ یتم تقسیمھ إلى مكونات ھامة بحیث یتم استھالك كل مكون ھام بشكل منفصل. 
نات الھامة للموجودات الكبرى، وأثناء تحدید أھمیة المكون، فإن اإلدارة تأخذ في یتطلب األمر اتخاذ األحكام عند التحقق من المكو

ل المرتبط بھ، وطریقة  االعتبار األھمیة الكمیة لھذا المكون وكذلك العوامل النوعیة مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األص
االستھالك، ودورة االستبدال / جدول الصیانة.

ة والتأثیر الھامتحدید السیطر
أحكام اإلدارة عند تقویم السیطرة على الشركات التابعة الموحدة:

إن الشركات التابعة ھي جمیع الشركات المستثمر فیھا التي تسیطر علیھا المجموعة. تعتبر اإلدارة أن المجموعة تسیطر على منشأة ما 
العوائد المتغیرة الناتجة من ارتباطھا بالشركة المستثمر فیھا وكذلك عندما تتعرض المجموعة بشأنھا لمخاطر أو یكون لدیھا حقوق في

عندما یكون لدیھا القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على قیمة تلك العوائد من خالل قدرتھا على توجیھ 
األنشطة ذات العالقة بالشركات المستثمر فیھا.

كل عام، ھناك افتراض  یطرة. وتأییدًا لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى وبش ویت یؤدي إلى الس بأن امتالك أغلبیة حقوق التص
تثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین االعتبار كافة الحقائق  ركة المس اویة أو أقل من األغلبیة في الش ویت مس المجموعة حقوق تص

سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك الترتیبات التعاقدیة والظروف األخرى المتعلقة بذلك عند التأكد فیما إذا كانت ت مارس 
وغیرھا التي لھا أثر على األنشطة التي تؤثر على عوائد الشركات المستثمر فیھا.

قة وحقوق إن تحدید سیطرة المجموعة یتوقف أیضاً على تلك األنشطة ذات العالقة وطریقة اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العال
المجموعة في الشركات المستثمر فیھا.

اھم األكبر الوحید الذي لدیھ ٥٠وفي بعض الحاالت التي تمتلك فیھا المجموعة أقل من  ویت، فإنھا قد تظل المس ٪ من حقوق التص
مساھمون اآلخرون بشكل حضور وتمثیل یعطیھ السلطة لتوجیھ األنشطة ذات العالقة للشركات المستثمر فیھا، وذلك عندما ال یمتلك ال

اھمین آخرین یتعاونون  ابقة لمس یطرة تمكنھم من رفض توجیھات المجموعة. ال توجد حاالت س ویت كافیة وس فردي حقوق تص
لممارسة أصواتھم بشكل جماعي أو لتجاوز المجموعة في عدد األصوات.

تثمر فیھا (عن ركات المس اویة أو أقل من أغلبیة أخذت اإلدارة في االعتبار التكامل بین جمیع الش دما تكون لدى المجموعة أغلبیة مس
عودیة وقدرة المجموعة على التأثیر على العوائد  من ھیكل المجموعة والمتواجدة في مدن المملكة العربیة الس ویت) ض حقوق التص

تثمر فیھا ركات المس یة للش تثمر فیھا من خالل تقدیم مختلف الخدمات الرئیس ركات المس آت المتغیرة للش ، وعالقة المجموعة بالمنش
األخرى التي قد تؤثر على عوائد الشركات المستثمر فیھا، وتعیین بعض كبار موظفي اإلدارة، وعوامل أخرى مختلفة.



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٣٠

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٥

األحكام الھامة المستخدمة عند تطبیق المعاییر المحاسبیة (تتمة)٢-٥

الحكم الھام في تحدید مدة عقد اإلیجار للعقود المتضمنة لخیار تجدید
مولة بخیار تمدی افة الى أي فترات مش د تقوم المجموعة بتحدید مدة عقد اإلیجار على أنھا المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، باإلض

ھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان من المؤكد أال تتم ممارستھ.عقد اإلیجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارستھ، أو أي فترات یغطی

افیة تتراوح ما بین  ول لفترة إض تئجار األص نة. تطبق ١٥إلى ٥لدى المجموعة الخیار، بموجب بعض عقود اإلیجار، في اس س
ة خیار التجدید. ما یعني، أنھا تأخ لة المجموعة الحكم في تقییم ما إذا كان من المعقول ممارس ذ بعین االعتبار جمیع العوامل ذات الص

ة خیار التجدید. بعد تاریخ البدء، تعید المجموعة تقییم مدة عقد اإلیجار إذا كان ھناك حدث جوھري  ادیا لممارس التي تخلق حافزا اقتص
ة) خیار التجد ة (أو عدم ممارس یطرتھا ویؤثر على قدرتھا على ممارس بیل المثال، أو تغییر في الظروف التي تقع تحت س ید (على س

تغییر في استراتیجیة العمل).



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٣١

المعلومات القطاعیة-٦
غیلیة بناًء على التقاریر الداخلیة یتم انع القرار المعدة للمجموعة تحدید القطاعات التش غیلیة. تم تعیین المدیر المالي لص للعملیات التش

توزیع المصادر للقطاعات التشغیلیة وتقییم أداء كل قطاع.نأنھ المسؤول علإلدارة المالیة كصانع القرار للعملیات التشغیلیة بما 

انع القرار  تخدام یقوم ص غیلیة باس یةاإلیراداتللعملیات التش اس ھریة التنفیذیة واألداء في اجتماعاتھاالمراجعة من قبل اللجنةاألس الش
غیلیة بما أنھا تعكس  ي لنتائج القطاعات التش اس غیلي كمقیاس القطاعاتأداءكمقیاس أس للفترة المعنًیة. تعتبر اإلیرادات والدخل التش

ثابت في المجموعة.

.أخرى/الحلولوقطاعتم تحدید المستشفیات والصیدلیات 
مل حیة تكنولوجیاوحلولبالمختبراتالمتعلقةالعملیاتأخرى/الحلولقطاعیش وتوفیر الموارد المعلومات وخدمات الرعایة الص
فیما یتعلق بوحدات الرعایة الحرجة فیما یتعلق بوزارة الصحة (المملكة العربیة السعودیة).البشریة

نة المنتھیة في  مبر ٣١ان نتائج القطاعات للس ویة بین القطاعات والبنود النظامیة المعنیة ٢٠١٩دیس في القوائم المالیة المدرجةوالتس
ھي كما یلي:الموحدة

الصیدلیاتالمستشفیات٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنھیة في
/قطاع الحلول
اإلجماليأخرى

مالیین الریاالت السعودیة
في المملكة العربیة السعودیة

٣٬٥٨٣٨٤٦١٥٧٤٬٥٨٦اإلیرادات
١٬١٣٠٢٨١٦١١٬٤٧٢إجمالي الربح

خارج المملكة العربیة السعودیة
٤٣٣٨٤٤٤٥اإلیرادات

٦١١٤٦٦إجمالي الربح

اإلجمالي
٤٬٠١٦٨٥٤١٦١٥٬٠٣١اإلیرادات

١٬١٩١٢٨٢٦٥١٬٥٣٨إجمالي الربح*

) غیر موزعةمصاریف(إیرادات

)١٩٦(بیع وتسویق
)٤٧٥(عمومیة وإداریة

٨٦٧العملیاتمنالدخل
٢الشركات الزمیلةدخلحصة في 

)٢٨(تكالیف مالیة
٦٢إیرادات أخرى

٩٠٣قبل الزكاةالدخل
)٦٦(زكاة
٨٣٧للسنةالدخل

٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
في المملكة العربیة السعودیة

٦٬٤٣١٢٥٢١٬١٣١٧٬٨١٤إجمالي الموجودات
٢٬٥٤٢٢٦٤٩٥٥٣٬٧٦١إجمالي المطلوبات

خارج المملكة العربیة السعودیة
٦٠٩٨٣٦٦٥٣إجمالي الموجودات
١٠٣١٠٣١١٦إجمالي المطلوبات

اإلجمالي
٧٠٤٠٢٦٠١٬١٦٧٨٬٤٦٧إجمالي الموجودات
٢٬٦٤٥٢٧٤٩٥٨٣٬٨٧٧إجمالي المطلوبات



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٣٢

المعلومات القطاعیة (تتمة)-٦

الصیدلیاتالمستشفیات٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنھیة في 
قطاع الحلول /

اإلجماليأخرى
مالیین الریاالت السعودیة

في المملكة العربیة السعودیة
٣٬٢٩١٧٣٧١٦٤٤٬١٩٢اإلیرادات

٩٧٨٢٤٤٧٧١٬٢٩٩إجمالي الربح

خارج المملكة العربیة السعودیة
٦٣٩٦-٣٩٠اإلیرادات

٦٦٣-٥٧إجمالي الربح

اإلجمالي
٣٬٦٨١٧٣٧١٧٠٤٬٥٨٨اإلیرادات

١٬٠٣٥٢٤٤٨٣١٬٣٦٢إجمالي الربح*

) غیر موزعةمصاریف(إیرادات

)١٥٨(بیع وتسویق
)٤٠٢(عمومیة وإداریة

٨٠٢العملیاتمنالدخل
٦الشركات الزمیلةدخلحصة في 

)١٩(تكالیف مالیة
٩٣إیرادات أخرى

٨٨٢قبل الزكاةالدخل
)٨١(زكاة
٨٠١للسنةالدخل

٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 
في المملكة العربیة السعودیة

٥٬٦٦١٢٣٤١٬٠٧١٦٬٩٦٦إجمالي الموجودات
١٬٨٩٤٢٣٤٧٧٤٢٬٩٠٢إجمالي المطلوبات

خارج المملكة العربیة السعودیة
٩٥٧٥-٥٦٦إجمالي الموجودات
٦٨٢-٧٦إجمالي المطلوبات

اإلجمالي
٦٬٢٢٧٢٣٤١٬٠٨٠٧٬٥٤١إجمالي الموجودات
١٬٩٧٠٢٣٤٧٨٠٢٬٩٨٤إجمالي المطلوبات

لایر سعودي).ملیون٦٫٩٣٧١٬: ٨٢٠١لایر سعودي (ملیون٩٩٣٫٨١٬قدرھاتتضمن تكلفة اإلیرادات تكالیف موظفین *



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٣٣

النقد وما یماثلھ-٧
كما في

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

كما في 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي
٥١٧٬٨٩٢٬٨٢٩٧٧٨٬١١٣٬٢٢٩البنوكودائع قصیرة األجل لدى 

٦٧٠٬٤٠٦٬٩٩٢٥٨١٬٧٦٤٬١٧٧نقد لدى البنوك
٨٬٣٦٠٬٨٢١٩٬٢٤١٬٠٢١نقد في الصندوق

١٬١٩٦٬٦٦٠٬٦٤٢١٬٣٦٩٬١١٨٬٤٢٧

المدینون-٨
كما في

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

كما في 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي
١٬٥٦٧٬٤٥٧٬٢٣٣١٬٤٣٣٬٥٥٠٬٤٠١مدینون تجاریون

)١٢٢٬٤٥٠٬٠٠٦()٦٠٬٣١٧٬٦٥٠(تحصیلھافيمشكوكدیونیخصم: مخصص 
١٬٥٠٧٬١٣٩٬٥٨٣١٬٣١١٬١٠٠٬٣٩٥

ھي كما یلي:تحصیلھافيالمشكوكالدیونمخصص إن حركة 
كما في

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي
١٢٢٬٤٥٠٬٠٠٦٨٢٬١٣١٬٢١٠في بدایة السنة

-)٣٬٩٧٩٬٠٥٢(المتعلق بتحویل شركة ذات عالقة
١٠٤٬٧٠٨٬٣٥٢٨١٬٦٩٦٬١٠٠)٢٢(إیضاح محمل للسنة 
)٤١٬٣٧٧٬٣٠٤()١٦٢٬٨٦١٬٦٥٦(دیون معدومة

٦٠٬٣١٧٬٦٥٠١٢٢٬٤٥٠٬٠٠٦في نھایة السنة

دیسمبر:٣١كما في تنخفض قیمتھا ولمالسدادالمتأخرةالتجاریةالمدینةالذممفیما یلي تحلیًال بأعمار 

سنةأكثر من سنةأقل من اإلجمالي
لایر سعوديلایر سعوديسعوديلایر

٢٠١٩١٬٥٠٧٬١٣٩٬٥٨٣١٬٣٧٨٬٦٩٢٬١٠٢١٢٨٬٤٤٧٬٤٨١دیسمبر ٣١
٢٠١٨١٬٣١١٬١٠٠٬٣٩٥١٬٢٥٠٬٦٤٧٬٨٨٦٦٠٬٤٥٢٬٥٠٩دیسمبر ٣١

السابقة، فإنھ من المتوقع تحصیل كافة الذمم المدینة التي لم تنخفض قیمتھا. إنھ لیس من سیاسة المجموعة الحصول اتالخبربناًء على 
، انخفضت قیمة ذمم مدینة تجاریة ٢٠١٩دیسمبر ٣١على ضمانات بشأن الذمم المدینة وبالتالي فإن معظمھا بدون ضمانات. وكما في 

سعودي (كما في ٦٠٬٣١٧٬٦٥٠قدرھا سعودي، وتم تجنیب مخصص لھا بالكامل. ٢٠١٨:١٢٢٬٤٥٠٬٠٠٦دیسمبر ٣١لایر  لایر 
وتتعلق المبالغ المشطوبة خالل السنة بحسابات محددة بشكل فردي على أنھا غیر قابلة للتحصیل.

مبر ٣١وكما في  بتھ ٢٠١٩دیس داد من جھات %٩٣، فإن ما نس تحق الس ة بالمجموعة كان مس ید الذمم المدینة الخاص تقریًبا من رص
).%٩٤: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(مختلفةحكومیة وشركات تأمین 

داد الذمم المدینة خالل  ة بالمجموعة أن یتم س روط االئتمان الخاص یوما وذلك بناًء على نوع العمیل، وھو ما ٩٠-٣٠وتتطلب ش
یرة الممنوحة للعمالء، فإن مبلغ كبیر من الذمم المدینة غیر متأخرة  حیة. ونظًرا لفترة االئتمان القص اط الرعایة الص ى مع نش یتماش

ھ. السداد ولم تنخفض قیمت



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٣٤

المخزون-٩
كما في

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي
١٧٣٬٤١٤٬٤٠٨١٦٥٬٣٣٢٬٩٤٤مخزون الصیدلیات

١٠٥٬٧٦٣٬٤٧٨١١١٬٦١٤٬٢٤١مستلزمات طبیة 
١٩٬١١٤٬١٤٦٢٧٬٩٦٥٬٥٩٣أخرى

٢٩٨٬٢٩٢٬٠٣٢٣٠٤٬٩١٢٬٧٧٨
)٢٬٣٧٦٬١٢٣()٢٬٤٢٥٬٠٥٦(یخصم: مخصص مخزون

٢٩٥٬٨٦٦٬٩٧٦٣٠٢٬٥٣٦٬٦٥٥

من نةقائمة الدخل الموحدةتكلفة اإلیرادات فيتتض مبر ٣١المنتھیة في للس لایر١٬٠٢١٬٣٢٠٬٥٧٢بقیمة مخزونتكلفة٢٠١٩دیس
).سعوديلایر٩٨٠٬٤٢٨٬٣١٧: ٢٠١٨(سعودي

خرىاألموجودات المدفوعة مقدماَ والمصاریف ال-١٠
كما في

٢٠١٩دیسمبر ٣١
سعوديلایر 

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي
١٠٩٬٠٥٢٬٨٣٨١٠١٬٢٨٤٬٧٣٥مصاریف مدفوعة مقدماً 

٥٣٬٧٠٨٬٩١٣٤٦٬٢٧٢٬٩٧٦مدفوعات مقدمة للموظفین
-٣٩٬٩٧٨٬٢٩٦دفعة مقدمة لشراء أرض

٦٦٬٠٠٠٬٩٨٩٦٢٬٦٦٨٬١٦٨أخرى
٢٦٨٬٧٤١٬٠٣٦٢١٠٬٢٢٥٬٨٧٩

االستثمارات في الشركات الزمیلة-١١

تتكون استثمارات المجموعة في الشركات الزمیلة من:

، شركة سعودیة ذات شركة مجمع عیادات الدكتور عبدالعزیز إبراھیم العجاجي لطب األسنانفي %٥٠حصة ملكیة قدرھا ·
جل التجاري رقم  عودیة بموجب الس جلة في الریاض بالمملكة العربیة الس ؤولیة محدودة مس ٦بتاریخ ١٠١٠٢١٨٥٦٥مس

). وتشمل أنشطة العجاجي لطب األسنان إقامة وإدارة المستشفیات الطبیة ٢٠١٣یولیو ١٤ھـ (الموافق ١٤٣٤رمضان 
واالشعة ومعاھد وجامعات لطب األسنان واستیراد وتوزیع المعدات الطبیة.ومراكز طب األسنان ومختبرات التحالیل

، شركة سعودیة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في الریاض، السعودیة للخدمات سیركوفي شركة %٤٠حصة ملكیة قدرھا ·
یولیو ٢٣لموافق ھـ (ا١٤٣٤رمضان ١٥بتاریخ ١٠١٠٢٤٢٢٥٤بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

التبرید أنظمةویةالمیكانیكاألعمالوصیانة المباني تحت االنشاء وأعمال الكھرباء وتشغیلوتشمل أنشطة أنتاب .)٢٠١٣
وتنظیف المباني.



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٣٥

االستثمارات في الشركات الزمیلة (تتمة)-١١

ركات الزمیلة بموجب طریقة حقوق الملكیة في القوائم المالیة الموحدة.  تثمارات المجموعة في الش بة عن اس البیانات إنیتم المحاس
.الزمیلةللشركاتالملخصةالمالیة للشركات الزمیلة غیر جوھریة بالنسبة للمجموعة، وعلیھ، لم یتم عرض البیانات المالیة 

في الشركات الزمیلة خالل السنة كما یلي:كانت حركة االستثمارات 

٩٢٠١
رصید بدایة السنة
لایر سعودي

الدخلصافيالحصة في 
لایر سعودي

رباحاألتوزیعات 
لایر سعودي

رصید نھایة السنة
لایر سعودي

٣٠٬٤٤٧٬٨٥٨)٥٬٠٠٠٬٠٠٠(٣٣٬٨٥٠٬٩٦٣١٬٥٩٦٬٨٩٥العجاجي لطب األسنان
٩٬٥٨٤٬١٥٤-)٥٣٬٠٦٣(٩٬٦٣٧٬٢١٧سیركو

٤٠٬٠٣٢٬٠١٢)٥٬٠٠٠٬٠٠٠(٤٣٬٤٨٨٬١٨٠١٬٥٤٣٬٨٣٢اإلجمالي

٨٢٠١
رصید بدایة السنة

لایر سعودي
الحصة في صافي الدخل

لایر سعودي
رباحاألتوزیعات 

لایر سعودي
رصید نھایة السنة

لایر سعودي

٣٣٬٨٥٠٬٩٦٣)٦٬٠٠٠٬٠٠٠(٣٤٬٤٥٠٬٨١٥٥٬٤٠٠٬١٤٨العجاجي لطب األسنان
٩٬٦٣٧٬٢١٧-٩٬٢٢٧٬١٣٨٤١٠٬٠٧٩سیركو

٤٣٬٤٨٨٬١٨٠)٦٬٠٠٠٬٠٠٠(٤٣٬٦٧٧٬٩٥٣٥٬٨١٠٬٢٢٧اإلجمالي



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٣٦

الممتلكات والمعدات-١٢

مختلفة للمجموعة.المستشفیات المشاریع بشأن*یمثل بند األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ التكالیف المتكبدة حتى تاریخھ 

) لایر سعودي٥٥٠٬٦٤١٬٥٠٠: ٢٠١٨(سعوديلایر٥٨٣٬٧٠٨٬٥٠٠قدرھامرھونة مقابل القروض التي تم الحصول علیھا من وزارة المالیة ومباني ومعدات طبیة أراضي**تتضمن الممتلكات والمعدات 
).٢٧(إیضاح 

راضياأل
تحسینات المباني وال

على المأجور
طبیةالمعدات ال

عامةالو
نقل وسیارات الوسائل 
سعافاإل

تركیبات الثاث واأل
مكتبیةالمعدات الو

الحق في استخدام 
األصول

األعمال الرأسمالیة 
اإلجماليتحت التنفیذ*

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي
التكلفة

٣١٥٬٤٦٣٬٢٦٧٤٬٦٧٨٬٦١٢٬٧٠٣-٢٠١٨١٬٣٩٩٬٧٧٦٬٦٦٤١٬٥٥١٬٩٩٢٬٩٥٩١٬٠٠٠٬٧٥٣٬٦٧٦١١٬٨٨٢٬١٠٧٣٩٨٬٧٤٤٬٠٣٠ینایر ١كما في 
٥٩١٬٢٥٤٬١٣٥٨٣٠٬١٢٨٬٢٤٣-٣٠٬٣٣١٬٤٤٩-١٧٢٬٠٥٥٬٣٤٠٣٬١٦١٬٣٩٠٣٣٬٣٢٥٬٩٢٩إضافات

)١٢٬٧٧١٬٢٩٠()٤٬١٦٩٬٠٩٥(-)١٬٣١٧٬٢٩١()١٬٦٦٦٬٤٤٧()٦٬٣٧٥٬٧٧٠(٧٥٧٬٣١٣-استبعادات / تحویالت
٩٠٢٬٥٤٨٬٣٠٧٥٬٤٩٥٬٩٦٩٬٦٥٦-٢٠١٨١٬٥٧١٬٨٣٢٬٠٠٤١٬٥٥٥٬٩١١٬٦٦٢١٬٠٢٧٬٧٠٣٬٨٣٥١٠٬٢١٥٬٦٦٠٤٢٧٬٧٥٨٬١٨٨دیسمبر ٣١كما في 

١٣٩٬١٨٠٬٧٥٠٧٬٨٨٣٬٩٢٢٦٥٬٥٧٢٬٨٨٤٨٨٨٬٤٥٧٣٨٬٠١٩٬٨١٢٣٩٣٬٥٧٤٬٦٤٢٤٨٣٬٩٦٠٬٥٨٠١٬١٢٩٬٠٨١٬٠٤٧إضافات
)٢٨٬٤٦٨٬٣٧٥()١٬١٧٨٬١٦١٬٤٩٨()١٥٬٤٩٤٬٣٠٠(١١٬٢٣٨٬٠٥٤)٨٧٥٬٠٠٠(١٬٠٦٠٬٦٦٧٬٠٦٥٩٤٬١٥٧٬٣٠٤-استبعادات / تحویالت

٢٠١٩١٬٧١١٬٠١٢٬٧٥٤٢٬٦٢٤٬٤٦٢٬٦٤٩١٬١٨٧٬٤٣٤٬٠٢٣١٠٬٢٢٩٬١١٧٤٧٧٬٠١٦٬٠٥٤٣٧٨٬٠٨٠٬٣٤٢٢٠٨٬٣٤٧٬٣٨٩٦٬٥٩٦٬٥٨٢٬٣٢٨دیسمبر ٣١كما في 

االستھالك
١٬٠١٦٬٤٧٩٬٤٠٣--٣٠٠٬٩٨٧٬٨٤١٤٧٩٬١٦٩٬٨٦٠٩٬٤١٣٬٩٧٧٢٢٦٬٩٠٧٬٧٢٥-٢٠١٨ینایر ١كما في 

٢٠٠٬١٨٧٬١٣٣--٥٣٬٢٥١٬١٢٦٩٩٬٠٥٥٬٨٩٥٧٦٩٬٠٠٨٤٧٬١١١٬١٠٤-المحمل للسنة
)٧٬٧١٩٬٨٧٩(--)٢٬٩٠٨٬٠٢١()١٬٦٦٦٬٤٢٥()٢٬٩٥٣٬١٢١()١٩٢٬٣١٢(-استبعادات / تحویالت

١٬٢٠٨٬٩٤٦٬٦٥٧--٣٥٤٬٠٤٦٬٦٥٥٥٧٥٬٢٧٢٬٦٣٤٨٬٥١٦٬٥٦٠٢٧١٬١١٠٬٨٠٨-٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 

٢٥٥٬٩١٩٬٣٧٠-٥٨٬٢٩٣٬٥١٩٩٧٬٢٢٣٬٨٢٠٦٤٨٬٢٠٦٤٩٬٨٦٨٬٣٩٧٤٩٬٨٨٥٬٤٢٨-المحمل للسنة
)١٠٬٥٦٢٬٤٧١(-)٢٬٢١٣٬٠٢٠()٣٬٥٩٩٬٣٨١()٨٦٢٬٦٢٥()٣٬٩٦٥٬١٠٣(٧٧٬٦٥٨-استبعادات / تحویالت

١٬٤٥٤٬٣٠٣٬٥٥٦-٤١٢٬٤١٧٬٨٣٢٦٦٨٬٥٣١٬٣٥١٨٬٣٠٢٬١٤١٣١٧٬٣٧٩٬٨٢٤٤٧٬٦٧٢٬٤٠٨-٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٩١٬٧١١٬٠١٢٬٧٥٤٢٬٢١٢٬٠٤٤٬٨١٧٥١٨٬٩٠٢٬٦٧٢١٬٩٢٦٬٩٧٦١٥٩٬٦٣٦٬٢٣٠٣٣٠٬٤٠٧٬٩٣٤٢٠٨٬٣٤٧٬٣٨٩٥٬١٤٢٬٢٧٨٬٧٧٢دیسمبر ٣١كما في 
٩٠٢٬٥٤٨٬٣٠٧٤٬٢٨٧٬٠٢٢٬٩٩٩-٢٠١٨١٬٥٧١٬٨٣٢٬٠٠٤١٬٢٠١٬٨٦٥٬٠٠٧٤٥٢٬٤٣١٬٢٠١١٬٦٩٩٬١٠٠١٥٦٬٦٤٧٬٣٨٠دیسمبر ٣١كما في 
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(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٣٧

الممتلكات والمعدات (تتمة)-١٢

:یليكمافي قائمة الدخل الموحدةللسنةالمحملاالستھالكتوزیعتم
فيالمنتھیةللسنة

٢٠١٩دیسمبر٣١
سعوديلایر

٢٠١٨دیسمبر٣١
سعوديلایر

٢١٤٬٢٧٣٬٥٢٢١٦٥٬٧٢١٬٨١٥اإلیراداتتكلفة
٣٩٬٧١٠٬٤٩١٣٢٬٩٠٤٬٣٣١)٢٣(إیضاح وإداریةعمومیةمصاریف

١٬٩٣٥٬٣٥٧١٬٥٦٠٬٩٨٧)٢٢والتسویق (إیضاح مصاریف البیع 
٢٥٥٬٩١٩٬٣٧٠٢٠٠٬١٨٧٬١٣٣

الدائنون-١٣
كما في

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٥٢١٬٣١٦٬١٨٨٤٥٩٬٣٦٦٬٠٧٢دائنون*
١٣٢٬٧٨٥٬٧٥٢٦٨٬٦٣٠٬٨٧٩دائنة للمقاولینوأرصدة حجوزات 

١٬٨٦٧٬٠٠٥٣٬٦١٣٬٩٩٥دائنون أخرون
٦٥٥٬٩٦٨٬٩٤٥٥٣١٬٦١٠٬٩٤٦

.)سعوديلایر٢٠١٨:٥٤٬٢٧٩٬٠٨١لایر سعودي (٧٢٬٨٨٦٬٤٦٥قدرھابند الدائنین على مبالغ مستحقة الى أطراف ذات عالقة یتضمن*

ذات العالقةباألطرافاإلفصاحات المتعلقة -١٤

، أو یمارس المشركةالسیطرةأوللسیطرةخاضعةوالمدراء ومنشآت بالمجموعةوكبار موظفي اإلدارة المساھمینذات العالقة األطرافتمثل 
ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.وشروطتسعیرسیاساتاعتمادتمعلیھا تأثیراً ھاماً من قبل ھذه الجھات. 

المعامالت مع أطراف ذات عالقة
:الموحدةالمالیةالقوائمفيوالمدرجةالعادیةاألعمالدورةخاللالعالقةذاتاألطرافمعالھامةواألرصدةللمعامالتملخًصایليفیما

طبیعة العالقةذات العالقةاألطرافطبیعة المعاملة
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي
───────────────────────────────────────────────────
٢٤٬٥٧١٬٤٨٧٥٠٬٩٥٤٬٣٣٧آخرعالقةذوطرفمسح للمقاوالتشركةأعمال رأسمالیة تحت التنفیذ
٢٬١٩٨٬٥٤٣٧٣٤٬٩٥٥آخرعالقةذوطرفللتجارةالمتخصصةنمارةمؤسسةأعمال رأسمالیة تحت التنفیذ

٥٥٬١٢٤٬٦٩٧٥٩٬١٨٠٬٠٤٢شركة زمیلةالسعودیة للخدماتسیركوشركة مشتریات وخدمات
ـ٢٥٬١٣٢٬٨٩٤آخرعالقةذوطرفشركة روافد الصحة العالمیة  مشتریات وخدمات

شركة مجمع عیادات الدكتور عبدالعزیز إیرادات
٣٦٬٦٩٧٬٧٢٤٣٨٬١٠٥٬٦٦٩شركة زمیلةابراھیم العجاجي لطب االسنان

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
١٬٩٣٥٬٠٠٠١٬٨١٤٬٠٠٠منتسبةجھاتالتابعة لھأعضاء مجلس اإلدارة واللجان واللجان التابعة لھ
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(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٣٨

ذات العالقة (تتمة)باألطرافاإلفصاحات المتعلقة -١٤

إدارة المجموعةتعویضات كبار موظفي
أنشطة یمثل كبار موظفي إدارة المجموعة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئیسیین المكلفین والمسؤولین عن تخطیط وتوجیھ ومتابعة 

المجموعة.
فيالمنتھیةللسنة

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٤٬٨٤٣٬٤٧١٤٬٧٦٦٬٥٣٦منافع قصیرة األجل
١٢٢٬٠٠٠١٢٢٬٠٠٠منافع ما بعد نھایة الخدمة ومنافع طبیة

١٬٩٣٥٬٠٠٠١٬٨١٤٬٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة لھ
٦٬٩٠٠٬٤٧١٦٬٧٠٢٬٥٣٦اإلدارةموظفيكبارإلىالمدفوعةالتعویضاتإجمالي

المصاریف المستحقة والمطلوبات األخرى-١٥
كما في

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٢٩٩٬٦٦٦٬٥٦٢٣٠١٬٤١٧٬٥٠٩رواتب ومزایا موظفین مستحقة
٩٤٬٨٠٥٬١٦٨٧٥٬٩٧٢٬٩٤٠مصاریف مستحقة

٢٠٬٩٨٣٬٣٥٣٢٢٬٤٨٦٬٥٦٣أخرى
١٠٣٬٣٦٠٬٣٥٣-)٢١توزیعات أرباح مستحقة (إیضاح 

٤١٥٬٤٥٥٬٠٨٣٥٠٣٬٢٣٧٬٣٦٥

الزكاة المستحقة-١٦

نة المنتھیة في  ص الزكاة للمجموعة للس مبر ٣١إن مخص عودي لایر٦٥٬٦٧٧٬٦٦٤قد بلغ٢٠١٩دیس لایر ٨١٬٣٢٩٬٧١٧: ٢٠١٨(س
.وفًقا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخلوتم تحمیلھ على قائمة الدخل الموحدة)سعودي

الزكويالوعاء-أ
إن العناصر الرئیسیة للوعاء الزكوي ھي كالتالي:

كما في
٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٣٬٩٨٤٬٦٤٩٬٤٥٧٤٬٥٥٤٬٩٦٨٬٦٢٩حقوق المساھمین
)٥٬١٣٤٬٦٠٦٬٤١٤()٥٬٣٦٣٬٣٣٢٬١٤٠(موجودات غیر متداولة
٢٬٨٦١٬٥٩٤٬٨١٦١٬٧٦٢٬٧٧٦٬٥١٥مطلوبات غیر متداولة
١٬٠٦٥٬٦٩٧٬٢٥٨١٬٠١٠٬٢٢٣٬٨٥٨صافي الدخل المعدل

٢٬٥٤٨٬٦٠٩٬٣٩١٢٬١٩٣٬٣٦٢٬٥٨٨وعاء الزكاة
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(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٣٩

(تتمة)الزكاة المستحقة -١٦
مخصص الزكاة-ب

دیسمبر كما یلي:٣١كانت حركة مخصص الزكاة كما في 
كما في

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٧٩٬١٣٥٬٨٠٧٨٢٬٣٨٨٬٧٠٧الرصید في بدایة السنة
٦٥٬٦٧٧٬٦٦٤٨١٬٣٢٩٬٧١٧المحمل للسنة

)٨٤٬٥٨٢٬٦١٧()٥٦٬٧٨١٬٨٤٥(المدفوع خالل السنة
٨٨٬٠٣١٬٦٢٦٧٩٬١٣٥٬٨٠٧

الزكوي الوضع
الى الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة")، وحصلت (للشركة والشركات التابعة لھا المملوكة بالكامل) قدمت الشركة إقراراتھا الزكویة الموحدة 

نوات حتى  ھادات الزكاة عن كافة الس مبر ٣١على ش نوات حتى ٢٠١٨دیس تالم الربوط الزكویة النھائیة عن كافة الس قامت و٢٠١٦. كما تم اس
لربوط. الشركة باستدراك وتسجیل كافة الفروقات بین مخصص الزكاة والربوط النھائیة المعتمدة وسداد كافة االلتزامات الزكویة الناتجة عن تلك ا

ھادة الزكاة صیدلیاتحصلت شركة كم طالشرقصیدلیاتشركة ، استلمت٢٠١٧. خالل عام ٢٠١٨حتى عام الشرق األوسط على ش األوس
ركة قامت و٢٠١٦وحتى ٢٠٠٨ویة لألعوام من الربوط الزك یدلیاتش رقص طالش ص األوس جیل كافة الفروقات بین مخص تدراك وتس باس

الربوط.الزكاة والربوط النھائیة المعتمدة وسداد كافة االلتزامات الزكویة الناتجة عن تلك 

، وحصلت كل من شركة صحة الشرق الطبیة المحدودة وشركة ٢٠١٨كما حصلت شركة صیدلیات العافیة لألدویة على شھادة الزكاة حتى عام 
ھیل من الھیئة لعام  ركة الوسطى الطبیة المحدودة على خطاب تس تشفى غرب جدة وش ركتین تحت التطویر حیث ال تزال كًال ٢٠١٨مس من الش

غیلیة لھما.والیوجد نوات حتى ٢٠١٨عام خاللایرادات تش رق الطبیة المحدودة الربوط الزكویة النھائیة لكافة الس حة الش ركة ص تلمت ش ، اس
ولم یكن ھنالك أیة فروقات عن االقرارات الزكویة المقدمة.٢٠١٦

الحكومیةالمنحة-١٧

:یليكماموضحةدیسمبر٣١فيحركة المنحة الحكومیة خالل السنة المنتھیة إن
كما في

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي
-٥٠٬١٤٠٬٠٩٥ینایر١فيكما

٢٠٬٤٢٤٬٠٥١٥٠٬١٤٠٬٠٩٥السنةخاللمستلمة
-)٢٬٦٢٤٬٠٠٤(السنةخاللالمستخدم

٦٧٬٩٤٠٬١٤٢٥٠٬١٤٠٬٠٩٥دیسمبر٣١فيكما

٣٬٠٦٨٬٠٠٦٢٬٧٠٦٬٩٤٤المتداولالجزء
٦٤٬٨٧٢٬١٣٦٤٧٬٤٣٣٬١٥١المتداولغیرالجزء

٦٧٬٩٤٠٬١٤٢٥٠٬١٤٠٬٠٩٥

ول علیھ في  فى ٢٠١٩و٢٠١٨تمثل المنحة االعتراف بالقیمة العادلة للقرض بدون فوائد الذي تم الحص تش اء المس من وزارة المالیة لتمویل إنش
الجدید في وشراء المعدات الطبیة والمعدات غیر الطبیة. وقد تم استیفاء الشروط المرتبطة بالمنحة.
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(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٤٠

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین-١٨

الخسارةأوالربحالمثبت في المحددةصافي مصروف المنافع -أ
فيالمنتھیةللسنة

──────────────────────
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي
──────────────────

٤٦٬٦٤٩٬٦١٣٤١٬٣٩٨٬٣٥٣تكلفة الخدمة الحالیة
١١٬١٠٤٬٥٢٢٨٬٧٩٣٬٩٦٩تكلفة العمولة على التزام المنافع

──────────────────
٥٧٬٧٥٤٬١٣٥٥٠٬١٩٢٬٣٢٢صافي مصروف المنافع المحددة

══════════════════

التغیرات في القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة-ب

لایر سعودي
─────────

٢٠١٨٢٢٠٬١٠٣٬٧٩٢ینایر ١مكافأة نھایة الخدمة للموظفین كما في 
٨٬٧٩٣٬٩٦٩تكلفة العمولة على التزام المنافع المحددة

٤١٬٣٩٨٬٣٥٣تكلفة الخدمة الحالیة
)٨٬١٠٣٬٧٧١(المحددة المثبتة في الدخل الشامل اآلخرالمنافعاإلكتواریة الناتجة عن التزام األرباح

)٢٨٬١٣٩٬٨٢٧(ةمدفوعمنافع
─────────

٢٠١٨٢٣٤٬٠٥٢٬٥١٦دیسمبر ٣١لموظفین كما في لخدمة المكافأة نھایة 

١١٬١٠٤٬٥٢٢المحددةتكلفة العمولة على التزام المنافع
٤٦٬٦٤٩٬٦١٣الخدمة الحالیةتكلفة 

٤٬٠٦٠٬٥١٨المحددة المثبتة في الدخل الشامل اآلخرالمنافعاإلكتواریة الناتجة عن التزام الخسائر
)٢٧٬٢٤١٬٢٣٦(ةمدفوعمنافع

)١٬٣١٥٬١٤١()٣٠(إیضاحتحویل شركة تابعة
─────────

٢٠١٩٢٦٧٬٣١٠٬٧٩٢دیسمبر ٣١مكافأة نھایة الخدمة للموظفین كما في 
═════════

االفتراضات الھامة-جـ

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١
%٤٬٧٧%٤٬٧٧معدل الخصم

%٣٬٠٠%٣٬٠٠معدل الزیادات المستقبلیة في الرواتب



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

(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٤١

(تتمة)مكافأة نھایة الخدمة للموظفین-١٨

تحلیل الحساسیة
:٢٠١٩دیسمبر ٣١فیما یلي بیان بتحلیل الحساسیة الكمیة الفتراض التغیر في الرواتب بشأن مكافأة نھایة الخدمة للموظفین كما في 

نھایة الخدمة للموظفینمكافأةاألثر على 
٢٠١٩دیسمبر٣١

التغیر في االفتراضالحساسیةمستوى
القیمة األساسیة 

سعوديلایر

الزیادة في 
االفتراض

سعوديلایر

النقص في 
االفتراض

سعوديلایر
٢٦٧٬٣١٠٬٧٩٢٢٥٤٬٩٦٥٬٩٤٨٢٨٠٬٤٤٦٬٩٩٣%١معدل الخصم

٢٦٧٬٣١٠٬٧٩٢٢٧٧٬٣١٨٬٤٤٢٢٥٧٬٦٤٢٬٧٨٨%١معدل الزیادات المستقبلیة في الرواتب

ًقا لطریقة یتم بموجبھا توقع األثر یة أعاله وف اس على مكافأة نھایة الخدمة للموظفین نتیجة التغیرات المعقولة في لقد تم تحدید تحلیل الحس
مع بقاء االفتراضات األساسیة التي تحددت في نھایة فترة اعداد القوائم المالیة. یعتمد تحلیل الحساسیة على حدوث تغیر في االفتراضات الھامة، 

رً  یة قد ال یكون مؤش اس ات األخرى ثابتة، إن تحلیل الحس ا على وجود تغیر فعلي في التزام المنافع المحددة حیث أنھ من غیر كافة االفتراض
المحتمل حدوث التغیرات في االفتراضات بصورة منفصلة عن بعضھا البعض.

والمدفوعرأس المال المصدر-١٩

سھم قیمة كل ٣٥٠٬٠٠٬٠٠٠لایر سعودي من ٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس مال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل وقدره یتكون
:التاليالنحوعلىكماالشركةملكیةكانتلایر سعودي. ١٠سھم 

٢٠١٨دیسمبر٣١كما في ٢٠١٩دیسمبر٣١كما في 
نسبة عددنسبة عدد
الملكیةاألسھمالملكیةاألسھم

%١٦٩٬٨٨٥٬٣٣٠٤٨٫٥٤%١٥٧٬٤٨٨٬٣٣٣٤٤٫٩٩الدكتور سلیمان عبدالعزیز سلیمان الحبیب
شركة محمد عبدالعزیز الحبیب وأوالده 

%١٦٩٬٨٨٥٬٣٣٠٤٨٫٥٤%١٥٢٬٩٠٣٬٣٣٣٤٣٫٦٩القابضة
--%١٧٬٤٣٠٬٠٠٠٤٫٩٨لإلسثمارالبحرجوھرةشركة
--%١٢٬٨٤٥٬٠٠٠٣٫٦٧المحدودةاألعمالثباتشركة

%٧٬٠٠٠٬٠٠٠٢٫٠٠%٧٬٠٠٠٬٠٠٠٢٫٠٠االستاذ ھشام سلیمان عبدالعزیز الحبیب
%٣٬٢٢٩٬٣٤٠٠٫٩٢%٢٬٣٣٣٬٣٣٤٠٫٦٧االستاذ محمد سلیمان عبدالعزیز الحبیب

٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠%٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠%

االحتیاطي النظامي-٢٠
من صافي دخل السنة %١٠تحویلخاللمننظامياحتیاطيبتكوینالشركة تقوموالنظام األساسي للشركة، السعوديطبقاً لنظام الشركات 

.على المساھمینن ھذا االحتیاطي النظامي غیر قابل للتوزیعإمن رأس المال. %٣٠اإلحتیاطي النظامي ھذایعادل حتى



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

(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٤٢

توزیعات األرباح-٢١

لایر سعودي للسھم ٢٬٢٩بواقعلایر سعودي ٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠توزیع أرباح مرحلیة بقیمة ٢٠١٩اجتماعھ المنعقد خالل فيقرر مجلس اإلدارة 
عودي بواقع ٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠: توزیعات أرباح قدرھا ٢٠١٨( ھم) على أن یتم اعتماد تلك التوزیعات ٢٬٢٩لایر س عودي للس خالللایر س

الجمعیة العمومیة القادمة للشركة.

نة المنتھیة في االرباح المرحلیة التي تم توزیعھا اعتمد تموقد مبر ٣١خالل الس بتاریخ في اجتماع الجمعیة العمومیة المنعقد وذلك،٢٠١٩دیس
م). ١٧/١٢/٢٠١٩ھـ  (الموافق ٢٠/٠٤/١٤٤١

تسویقالبیع والمصاریف -٢٢
للسنة المنتھیة في

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

١٠٤٬٧٠٨٬٣٥٢٨١٬٦٩٦٬١٠٠)٨(إیضاح تحصیلھافيمشكوكدیونمخصص 
٤٢٬٣٨٩٬٢٨٧٣٦٬١٢٥٬٩٨٥وأجور موظفین ومزایا أخرىرواتب

٣٩٬٥٠٦٬٠٣٣٣١٬٩٤٥٬٠١٢ترویج وإعالن
١٬٩٣٥٬٣٥٧١٬٥٦٠٬٩٨٧)١٢استھالك (إیضاح 

٧٬٣٧٨٬٤٠٨٧٬١٥٨٬٤٨٤أخرى
١٩٥٬٩١٧٬٤٣٧١٥٨٬٤٨٦٬٥٦٨

داریةاإلعمومیة والمصاریف ال-٢٣
للسنة المنتھیة في

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٨٢٬٤٩٤٬٧٣٢٢٥٩٬٧٣٦٬١٠٨رواتب وأجور موظفین ومزایا أخرى
-٤٥٬١١٠٬٧٧٥مكافأت المدیرین والحوافز اإلداریة

٣٩٬٧١٠٬٤٩١٣٢٬٩٠٤٬٣٣١)١٢استھالك (إیضاح 
٢٢٬١٥١٬٩٦٣١٥٬٩٦٧٬٤٣١منافع عامة واتصاالت

١١٬٢٤٠٬٧٨١٨٬٨٩٥٬٠٢٨حكومیة وتراخیصرسوم 
١٠٬٠٨٩٬١٥٤١١٬٤٤٦٬٩٢٢نظافة

٨٬٨٤٣٬٩٣٠٩٬٠٦٠٬١٨٨وإصالحصیانة 
٨٬٦٤٥٬٧٨٥١٦٬١٧٨٬٣٦٨ایجار

٦٬٩٠٣٬٦٥٧٨٬٤٧٢٬١٦٢مصاریف بنكیة وعموالت
٥٬٩٤٥٬٨٢٢١٣٬١٨٣٬٣٣٦أتعاب استشاریة ومھنیة

٥٬٨٤١٬٦٥٤٣٬٣٥٩٬١٦٧سفر
٢٬٣٥٩٬٤٤٨٢٬١٠٢٬٧٥٤اشتراكاترسوم 
٢٥٬٤٧٥٬٣٤٠٢٠٬٦٩٣٬٤٨٤أخرى

٤٧٤٬٨١٣٬٥٣٢٤٠١٬٩٩٩٬٢٧٩

خرىاألیرادات اإل-٢٤
للسنة المنتھیة في

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٠٬٥٠٩٬٣٦٧١٣٬١٢١٬٩٦٧تمویلایراد
١٥٬٨٠١٬٩٣٨١٥٬٧٤٧٬١٥٩ایجارعقود ایراد 

٨٬٠٤٦٬٤١٢٢١٬٣٢٣٬٠٠٣دعم فني من الموردین
١٬٥١٨٬٨٥٦١٠٬٠٥٨٬٦٤٢دعم صندوق تنمیة الموارد البشریة

)٥٩٧٬١٠٣()٦٤٥٬٦٦١(خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات
١٦٬٧٤٠٬٣٤١٣٣٬٧٣٤٬٩٦٣أخرى

٦١٬٩٧١٬٢٥٣٩٣٬٣٨٨٬٦٣١



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

(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٤٣

ربح السھم-٢٥

سھم األساسي والمخفض بقسمة  سنةیتم احتساب ربح ال في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة العادیینالعائد للمساھمین ربح ال
األساسي حیث أنھ ال یوجد للمجموعة أیة سندات قابلة العادي أو . یتم احتساب ربح السھم المخفض مثل احتساب ربح السھم السنةالمصدرة خالل 

.لممارستھامخفضةللتحویل أو أدوات 

الدخل واألسھم المستخدمة الحتساب ربح السھم األساسي والمخفض:والعملیاتدخلیوضح الجدول التالي بیانات 

ربح السھم األساسي والمخفض للدخل من العملیات
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي

٨٦٧٬٧٢٠٬٠٢٤٨٠١٬٥٢٣٬٥٣٩للمساھمین في الشركة األملدخل من العملیات الرئیسیة العائد ا
٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة

٢٫٤٨٢٫٢٩ربح السھم األساسي والمخفض 

ربح السھم األساسي والمخفض لدخل السنة
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي

٨٧٠٬٢٣١٬١٧١٨٠١٬٣٠٧٬٣٥٣المساھمین في الشركة األملسنة العائد الى لالدخل
٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة

٢٫٤٩٢٫٢٩ربح السھم األساسي والمخفض 

التعھدات وااللتزامات المحتملة-٢٦

جرستأكمالمجموعة –التزامات عقود اإلیجار التشغیلیة 
قابلة لإللغاء:الالغیر ةاالیجار بموجب عقود اإلیجار التشغیلیعقود الحد االدنى لدفعات بالتزاماتفیما یلي بیانًا 

كما في
٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي

فيكما 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٤٬٨٤٣٬٣١٨٥١٬٣٧٤٬٤٣١خالل سنة
٢٬٣٩١٬٢١٣١٣٧٬٥١٨٬٠٨٣أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

٣٤٬٠١٨٬٧١٦-أكثر من خمس سنوات
٧٬٢٣٤٬٥٣١٢٢٢٬٩١١٬٢٣٠

المجموعة مقابل إستئجار أرض ومباني.قبلاإلیجار التشغیلي إیجارات مستحقة الدفع من عقود تمثل دفعات 

سنة المنتھیة عقود دفعات إن صروف خالل ال سعودي٢٤٬٦٢٥٬٤٢٥بلغت٢٠١٩دیسمبر ٣١اإلیجار التشغیلي المسجلة كم : ٢٠١٨(لایر 
لایر سعودي). ٥٣٬٠٠٢٬١٩٩



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

(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٤٤

التعھدات وااللتزامات المحتملة (تتمة)-٢٦

التعھدات الرأسمالیة
:على النحو التاليمستشفیات بشأن انشاءلدى المجموعة تعھدات رأسمالیة یوجد 

كما في
٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٤١٠٬١٧٠٬٩٥٢٤١٥٬٦٤٦٬٧٥١تعھدات رأسمالیة

المستندیةواالعتماداتالضمانخطابات
یوجد لدى المجموعة ضمانات تتعلق بما یلي:

كما في
٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٨٦٬٢١٦٬٦٦٤١٢٩٬٠١٨٬٧٣٦ةاعتمادات مستندی
١٠٤٬٩٧٦٬٢٥٨٤٧٬٥٦٢٬٠٣٧خطابات ضمان 

١٩١٬١٩٢٬٩٢٢١٧٦٬٥٨٠٬٧٧٣

الموجودات والمطلوبات المالیة-٢٧

القروض طویلة األجل١-٢٧

القروضمنالمتداولالجزء

فيكما 
٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٢١٥٬٦٨١٬١٨٠٢١٤٬٣٠٩٬٤٠٧قروض من بنوك محلیة (أ)
٢٤٬٢٠٣٬٤٠٨١٤٬٢٠٣٬٤٠٧قروض من وزارة المالیة (ب)

٢٣٩٬٨٨٤٬٥٨٨٢٢٨٬٥١٢٬٨١٤

غیر المتداولة من القروضالجزء

١٬٣٩٢٬٢٠٥٬٤٠٢٩٥١٬٧٣٥٬٨٢٦قروض من بنوك محلیة (أ)
٣٨٨٬٠٥٣٬٣٨٢٣٨٦٬٥٢١٬٢٤٢قروض من وزارة المالیة (ب)

١٬٧٨٠٬٢٥٨٬٧٨٤١٬٣٣٨٬٢٥٧٬٠٦٨



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

(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٤٥

الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)-٢٧

القروض طویلة األجل (تتمة)١-٢٧

قروض من بنوك محلیة)أ
التسھیالت لعمولة ھذه على تسھیالت اسالمیة على شكل قروض طویلة وقصیرة االجل (تورق) من بنوك محلیة. تخضع المجموعةحصلت 

عودیة ( ایبوروفقاً لمعدالت العمولة المتعارف علیھا ما بین البنوك في الس مونة س ھیالت مض افة الى ھامش متفق علیھ. ان ھذه التس ) باالض
القروض من البنوك ھي كما یلي:خ االستحقاق المتفق علیھا بشأنتواریإن بسندات إذنیة.

كما في
٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٢١٥٬٦٨١٬١٨٠٢١٤٬٣٠٩٬٤٠٧خالل سنة
٨٢٦٬٧١١٬٣٣٠٥٥٩٬٣٩٨٬٢٢٩من سنة الى خمس سنوات

٥٦٥٬٤٩٤٬٠٧٢٣٩٢٬٣٣٧٬٥٩٧أكثر من خمس سنوات
١٬٦٠٧٬٨٨٦٬٥٨٢١٬١٦٦٬٠٤٥٬٢٣٣

قروض من وزارة المالیة)ب
تشتمل القروض طویلة األجل الخاصة بالمجموعة على قروض من وزارة المالیة ال تحمل أي عمولة وذلك لتمویل المصاریف الرأسمالیة 

مرھونة مقابل القروض الموجوداتبعضإنعلى أقساط متساویة. السدادالخاصة بالشركة والشركات التابعة لھا. تستحق ھذه القروض 
).١٢التي تم الحصول علیھا من وزارة المالیة (إیضاح 

وفیما یلي بیان بتواریخ االستحقاق المتفق علیھا بشأن القروض من وزارة المالیة:

كما في
٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٢٤٬٢٠٣٬٤٠٨١٤٬٢٠٣٬٤٠٧خالل سنة
١٣٨٬٤٥٥٬٣٧٨١١١٬٠١٥٬٣٨٧من سنة الى خمس سنوات

٢٤٩٬٥٩٨٬٠٠٤٢٧٥٬٥٠٥٬٨٥٥أكثر من خمس سنوات
٤١٢٬٢٥٦٬٧٩٠٤٠٠٬٧٢٤٬٦٤٩



لھاالتابعةوالشركاتشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب للخدمات الطبیة 
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(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٤٦

الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)-٢٧

یجارعقود االمستحقات٢-٢٧
كما في

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

-٢٠١٩٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢ینایر ١كما في 
-١٦٣٬٣٥٨٬٢٢٠إضافات خالل السنة

-)١٠٬٥٩٢٬١٣٢(استبعادات
-)٤٣٬٦٠٠٬٩٧٨(المدفوع
-٢٠١٩٣١٨٬٢٠١٬٨٨٢دیسمبر ٣١كما في 

اإلیجار:عقودفیما یلي بیان بتواریخ االستحقاق لمستحقات
كما في

٢٠١٩دیسمبر ٣١
لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

-٦٠٬٩٥٩٬٩٧٥خالل سنة
-١٥٥٬٣١٠٬١٦٣من سنة الى خمس سنوات

-١٧٨٬٤٠٢٬٢٥٠أكثر من خمس سنوات
٣٩٤٬٦٧٢٬٣٨٨-

كما في
٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

-٣٩٤٬٦٧٢٬٣٨٨اإلیجار المستقبلیةعقودالحد األدنى لدفعات 
-)٧٦٬٤٧٠٬٥٠٦(یطرح: تكالیف التمویل غیر المطفأة

-٣١٨٬٢٠١٬٨٨٢اإلیجارعقودالقیمة الحالیة لدفعات 
-)٤٩٬٤١٣٬٧٠٥(االیجارعقود یطرح: الجزء المتداول لمستحقات 

٢٦٨٬٧٨٨٬١٧٧-

إدارة المخاطر٣-٢٧

یة للمجموعة من القروض طراف ذات األاألجل والدائنین والمقبوض مقدمًا من العمالء والمطلوب إلى طویلةتتكون المطلوبات المالیة الرئیس
من الموجوداتال ي من ھذه المطلوبات المالیة ھو تمویل عملیات المجموعة. وتتض یة للمجموعة المدعالقة. إن الغرض الرئیس ینینالمالیة الرئیس
التي تنشأ مباشرة من عملیاتھا.ویماثلھوماالنقدو

راف على إدارة ھذه المخاطر. كما یولة. تقوم اإلدارة العلیا بالمجموعة باإلش وق ومخاطر االئتمان ومخاطر الس تتعرض المجموعة لمخاطر الس
سات وأھداف إدارة تقوم اإلدارة العلیا للمجموعة بمراجعة السیاسا سیا ت واإلجراءات وذلك للتأكد من تحدید وقیاس وإدارة المخاطر المالیة وفقا ل

المخاطر الخاصة بالمجموعة. إن المجموعة ال یوجد لدیھا أي أنشطة لتغطیة المخاطر. 



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

(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٤٧

الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)-٢٧

إدارة المخاطر (تتمة)٣-٢٧

یقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد السیاسات الخاصة بإدارة كافة ھذه المخاطر وكما ھو ملخص أدناه: 

مخاطر السوق
السائدة في تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة ما نتیجة التغیرات في األسعار

ن أسعار السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العموالت، ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار السوق. تتضم
األسھم ومخاطر أسعار السلع. تشتمل األدوات المالیة التي تتأثر بمخاطر السوق على القروض. 

مخاطر أسعار العموالت
لناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة التقلبات في أسعار العموالت السائدة في السوق. إن المخاطر تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر ا

ع التي تتعرض لھا المجموعة بشأن التغیرات في أسعار العموالت السائدة في السوق تتعلق بصورة رئیسیة بالقروض طویلة قصیرة األجل والودائ
بعموالت عائمة. تقوم المجموعة بإدارة التعرض لمخاطر أسعار العموالت من خالل مراقبة التغیرات في ألجل الخاصة بالمجموعة المرتبطة
أسعار العموالت بصورة مستمرة. 

والتجدید تقوم المجموعة بتحلیل أسعار العموالت على أساس فعال. یتم إعداد سیناریوھات متنوعة افتراضیة مع األخذ بعین االعتبار إعادة التمویل 
المتغیر. یتم للوضع الحالي وبدائل التمویل. استنادًا لھذه السیناریوھات، تحتسب المجموعة التأثیر على الربح أو الخسارة لمعدل الربحیة المحدد 

إن المجموعة السیناریوھات فقط لاللتزامات التي تمثل غالبیة مراكز الربحیة المحتملة.تعداستخدام نفس معدل الربحیة لكافة العمالت لكل افتراض. 
.غیر معرضة ألي مخاطر أسعار عموالت جوھریة

لعمالت امخاطر أسعار 
كل تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة أداة مالیة ما نتیجة التغیرات في أسعار الصرف األجنبي. تتم معامالت المجموعة بش

رئیسي بالریال السعودي والدوالر األمریكي. وحیث أن سعر صرف الریال السعودي مثبت مقابل الدوالر األمریكي، فإن المجموعة ال تتعرض 
كبیرة لمخاطر أسعار العمالت. بصورة

مخاطر االئتمان
العمالء مما تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق طرف آخر أو عمیل ما في الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة تجاه أداة مالیة ما أو عقد أحد 

الخاصة بھا على یؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالیة. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشأن النقد وما یماثلھ والودائع ألجل والذمم المدینة 
النحو التالي: 

كما في
٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي
١٬٥٠٧٬١٣٩٬٥٨٣١٬٣١١٬١٠٠٬٣٩٥المدینون

٥١٧٬٨٩٢٬٨٢٩٧٧٨٬١١٣٬٢٢٩البنوكلدىاألجلقصیرةالودائع
٦٧٠٬٤٠٦٬٩٩٢٥٨١٬٧٦٤٬١٧٧البنوكلدىالنقد

٢٬٦٩٥٬٤٣٩٬٤٠٤٢٬٦٧٠٬٩٧٧٬٨٠١

المدینون
لذمم تدار مخاطر ائتمان العمالء بناًء على السیاسة واإلجراءات والضوابط المقررة لدى المجموعة بشأن إدارة مخاطر ائتمان العمالء. تتوزع ا

وآخرون. وتسعى المجموعة الى إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة المدینة التجاریة للمجموعة بشكل رئیسي على شركات التأمین والجھات الحكومیة 
رى على بالعمالء بوضع حد ائتماني لكل عمیل ومراقبة الذمم المدینة القائمة والتأكد من متابعتھا عن كثب. وقد وضعت اإلدارة سیاسة ائتمان، یج

ل عرض شروط وأحكام المجموعة المطبقة بشأن عملیة الدفع والتورید. أساسھا تحلیل كل عمیل جدید على حدة فیما یتعلق بالجدارة االئتمانیة قب
یتم تمدید شروط وأحكام االئتمان للعمالء الذین ال تعتقد المجموعة أنھم غیر قادرین على السداد.
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(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٤٨

الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)-٢٧

إدارة المخاطر (تتمة)٣-٢٧

مخاطر االئتمان (تتمة)

(تتمة)المدینون
ى ذلك، یتم یتم تحلیل المتطلبات الالزمة للتأكد من وجود انخفاض في القیمة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة بشكل فردي للعمالء الرئیسیین. إضافة إل

خفاض في قیمتھا. یتم تجمیع عدد كبیر من الذمم المدینة غیر الھامة إلى مجموعات متجانسة ویتم إجراء تقویم لھا بشكل جماعي للتأكد من وجود ان
یث أن االحتساب بناء على البیانات التاریخیة الفعلیة. ترى المجموعة أن تركزات مخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم المدینة التجاریة منخفضة ح

عمالئھا یتواجدون في مناطق وبلدان مختلفة في دول مجلس التعاون الخلیجي.

البنوكلدىوالنقداألجلقصیرةالودائع
سعى تدار مخاطر االئتمان الناتجة عن األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة من خالل إدارة الخزینة بالمجموعة وفقًا لسیاسة المجموعة. وت

لمالیة، لم تحدد المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنوك من خالل التعامل فقط مع بنوك تتمتع بسمعة طیبة. وبتاریخ إعداد القوائم ا
اإلدارة أي تركزات ھامة في مخاطر االئتمان.

مخاطر السیولة
مخاطر تتمثل مخاطر السیولة في الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في توفیر األموال للوفاء بالتزاماتھا المرتبطة باألدوات المالیة. وقد تنشأ

وبمبلغ بقارب قیمتھ العادلة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السیولة بمراقبة متطلبات السیولة عن عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بشكل سریع
رأس المال العامل والتدفقات النقدیة بانتظام.

یا تحمل المخاطر ولضمان احتفاظ المجموعة بسیولة كافیة. تقوم اإلدارة العللقامت اإلدارة بتطویر سیاسات وممارسات إلدارة مخاطر السیولة وفًقا 
بمراجعة المعلومات حول تطورات السیولة لدى المجموعة باستمرار.

التحصیلویتطلب ذلك تنظیم أنظمة . لمتاحةایةدلنقاواردللمدامستخالفضأنلضمابھاالخاصةیةدلنقاإلدارةیةوقآلیةسبتأسیعةولمجماتقام
قتراض وضمان االاستثمار األموال غیر المستغلة من خالل الودائع ألجل والودائع قصیرة األجل مع الحد من بزیادةتسمحوالصرف بطریقة 

التسھیالت الالزمة لتشغیل عملیاتھا.توافر

د الذمم الدائنة یوما من تاریخ تقدیم الفاتورة، بینما تسد٦٠إلى ٣٠وتنص شروط المبیعات والخدمات الخاصة بالمجموعة على سداد المبالغ خالل 
یوما من تاریخ الشراء.١٢٠إلى ٦٠التجاریة عادة خالل 



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

(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٤٩

الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)-٢٧

إدارة المخاطر (تتمة)٣-٢٧

(تتمة)مخاطر السیولة
دیسمبر وذلك على أساس تواریخ السداد ٣١ول أدناه تواریخ االستحقاق الخاصة بالمطلوبات المالیة غیر المخصومة للمجموعة كما في دیلخص الج

المتعاقد علیھا وأسعار الفائدة الحالیة السائدة بالسوق:

فيكما 
خالل سنةمطلوبة السداد٢٠١٩دیسمبر ٣١

من سنة إلى خمس 
المجموعسنوات٥أكثر من سنوات

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي
٢٣٩٬٨٨٤٬٥٨٨٩٦٥٬١٦٦٬٧٠٨٨١٥٬٠٩٢٬٠٧٦٢٬٠٢٠٬١٤٣٬٣٧٢-قروض طویلة األجل

٦٥٥٬٩٦٨٬٩٤٥---٦٥٥٬٩٦٨٬٩٤٥دائنون
٤١٥٬٤٥٥٬٠٨٣---٤١٥٬٤٥٥٬٠٨٣مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى

٦٠٬٩٥٩٬٩٧٥١٥٥٬٣١٠٬١٦٣١٧٨٬٤٠٢٬٢٥٠٣٩٤٬٦٧٢٬٣٨٨-یجارعقود اإلمستحقات
١٬٠٧١٬٤٢٤٬٠٢٨٣٠٠٬٨٤٤٬٥٦٣١٬١٢٠٬٤٧٦٬٨٧١٩٩٣٬٤٩٤٬٣٢٦٣٬٤٨٦٬٢٣٩٬٧٨٨

المجموعسنوات٥أكثر من من سنة إلى خمس سنواتخالل سنةمطلوبة السداد٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٢٨٬٥١٢٬٨١٤٦٧٠٬٤١٣٬٦١٦٦٦٧٬٨٤٣٬٤٥٢١٬٥٦٦٬٧٦٩٬٨٨٢-قروض طویلة األجل
٥٣١٬٦١٠٬٩٤٦---٥٣١٬٦١٠٬٩٤٦دائنون

٥٠٣٬٢٣٧٬٣٦٥---٥٠٣٬٢٣٧٬٣٦٥مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى
١٬٠٣٤٬٨٤٨٬٣١١٢٢٨٬٥١٢٬٨١٤٦٧٠٬٤١٣٬٦١٦٦٦٧٬٨٤٣٬٤٥٢٢٬٦٠١٬٦١٨٬١٩٣

إدارة رأس المال-٢٨

یشتمل رأس المال على رأس المال المصدر وكافة احتیاطیات حقوق الملكیة األخرى العائدة لغرض إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة،
للمساھمین. ویتمثل الھدف الرئیسي إلدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في التأكد من الحفاظ على نسبة رأسمال جیدة من أجل دعم عملیاتھا

وزیادة المنفعة للمساھمین.

تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأس المال الخاص بھا وإجراء التعدیالت علیھ في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة. 

دیسمبر ٣١و٢٠١٩دیسمبر ٣١لم تطرأ أي تغیرات على األھداف والسیاسات واالجراءات الخاصة بإدارة رأس المال خالل السنوات المنتھیة في 
٢٠١٨.

العادلةالقیمة -٢٩
.المالیةوالمطلوباتالمالیةالموجوداتالمالیةاألدواتتتضمن

العمالءمنمقدًماوالمقبوضنیوالدائناألجلطویلةالقروضالمالیةالمطلوباتتتضمن. نیوالمدینیماثلھوماالنقدالمالیةالموجوداتتتضمن
والمطلوبات األخرى والزكاة المستحقة.صاریف المستحقة والمالعالقةذاتاألطرافمنوالمطلوب

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

.بتاریخ إعداد القوائم المالیةالدفتریةقیمتھاعنجوھريبشكلتختلفالالمالیةلألدواتالعادلةالقیمةإن



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

(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٩دیسمبر٣١

٥٠

تابعةشركةتحویل-٣٠

.الدفتریةالقیمةبصافيعالقةذولطرفالعالمیةالصحةروافدشركةبتحویلالشركةقامت، ٢٠١٩ینایر١في

:المعاملةتاریخفيكماالتابعةللشركةالمالیةالبیاناتیليفیما
لایر سعودي

الموجودات
٢٬٧٧٢٬٦٤١النقد وما یماثلھ

٢١٬٨١٥٬٢٨٩مدینون
١٩٬٥٠٦٬٣٨٨عالقةذاتأطرافمنمطلوب

٣٬٤٤٥٬٢٩٥دما للقاولین والموردینقمدفوعات م
٣٤٬٨٢٩٬٣٤٥مخزون

١٬٧٤٩٬٥٠٧مصاریف مدفوعة مقدًما وموجودات أخرى
٢٬٠٠٧٬٧٠٩ممتلكات ومعدات

٨٦٬١٢٦٬١٧٤اجمالي الموجودات

المطلوبات
١٤٬٧٤٤٬٩٨٨دائنون

٦١٠٬٠٥٨مقبوض مقدما من العمالء
٥٤٬٠٤٣٬٣٥١عالقةذاتأطرافالىمطلوب

١٬٦٥٠٬٦٦٢مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى
١٬٣١٥٬١٤١مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

٧٢٬٣٦٤٬٢٠٠إجمالي المطلوبات

١٣٬٧٦١٬٩٧٤الموجودات المحولةصافي 

صافي التدفقات النقدیة من تحویل الشركة التابعة
)٢٬٧٧٢٬٦٤١(النقد وما یماثلھ المحول

اعتماد القوائم المالیة الموحدة-٣١
.)٢٠٢٠ینایر٢٦(الموافق ھـ١٤٤١جمادى اآلخرة ١بتاریخمن قبل مجلس اإلدارة تم اعتماد إصدار ھذه القوائم المالیة الموحدة


