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  تقرير المراجع المستقل
  إلى مساهمي شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  مراجعة القوائم المالية الموحدةتقرير حول 
  

  الرأي:
ا  ة لـه ابـع ات الـت ــرـك ة والشــ ات الطبـي ب للخـدـم ان الحبـي ــليـم دكتور ســ ة مجموعـة اـل ــرـك ة الموحـدة لشــ الـي ا القوائم الـم د راجعـن لـق

ــتـمل على ـقائـمة المركز الـمالي الموـحدة كـما في   ــمبر  ٣١("المجموـعة")، والتي تشــ ، وـقائـمة اـلدـخل الموـحدة وـقائـمة ٢٠٢٠ديســ
ـــنة المنتهـية في ذـلك الـ  ــاـمل الموـحدة وـقائـمة التغيرات في حقوق الملكـية الموـحدة، وـقائـمة الـتدفـقات النـقدـية الموـحدة للســ دـخل الشــ

  التاريخ، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
  

تظهر بـعدل، من ـكاـفة النواحي الجوهرـية، المركز الـمالي الموـحد للمجموـعة كـما في   في رأيـنا، أن القوائم الـمالـية الموـحدة المرفـقة
ــمبر   ٣١ ــنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير   ٢٠٢٠ديس وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للس

ــعودية، والمـعايير وا ــبين الـمالي المعتـمدة في المملـكة العربـية الســ ــعودية للمـحاســ ــدارات األخرى المعتـمدة من الهيـئة الســ إلصــ
  القانونيين.

  
  أساس الرأي:

ــؤوليتـنا بموـجب تـلك المـعايير تم  ــعودـية. إن مســ تـمت مراجعتـنا وفـقاً للمـعايير اـلدولـية للمراجـعة المعتـمدة في المملـكة العربـية الســ
الموحدة في تقريرنا. إننا مـستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد توـضيحها في قـسم مـسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية  

ـــلة بمراجعتـنا للقوائم الـمالـية الموـحدة. كـما أنـنا التزمـنا  ــعودـية ذات الصــ ــلوك وآداب المهـنة المعتـمدة في المملـكة العربـية الســ ســ
حصـــلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أســـاس بمســـؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي 

  إلبداء رأينا.
  

  األمور الرئيسة للمراجعة:
ــة للمراجعة هي تلك األمور التي كانت، بحســب حكمنا المهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية  إن األمور الرئيس

ـــياق مر اجعتـنا للقوائم الـمالـية الموـحدة كـكل، وعـند تكوين رأي المراجع الموـحدة للفترة الـحالـية. وـقد تم تـناول ـهذه األمور في ســ
  حولها، وال نقدم رأياً منفصالً في تلك األمور. فيما يلي وصف لكل أمر من األمور الرئيسة للمراجعة وكيفية معالجته.

  
ة الموحدة في تقريرنا، بما في ذلك لقد التزمنا بمـسؤولياتنا التي تم وـصفها في قـسم مـسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالي

ما يتعلق بهذه األمور. عليه، شـــملت مراجعتنا القيام بإجراءات صـــممت للرد على تقويمنا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية في 
 ً ا اـس  لرأينا في القوائم المالية الموحدة. إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة األمور أدناه، توفر أـس

  المراجعة عن القوائم المالية الموحدة المرفقة.
    



  
  
  
 
 

 

 
 
 
 
 
  

  تقرير المراجع المستقل
  إلى مساهمي شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

  (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)
  

 األمور الرئيسة للمراجعة (تتمة):
  

  معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا  كيفية  األمور الرئيسة للمراجعة
 يراداتاالعتراف باإل

  
لایر ســعودي خالل  مليار ٥٫٩يرادات بقيمة  إاعترفت المجموعة ب 
لایر  ملـيار  ٥: ٢٠١٩( ٢٠٢٠ديســــمبر  ٣١الســـــنة المنتهـية في  

  سعودي).
  

يرادات عـند الوفاء بالتزامات األداء إلتقوم المجموعة باالعتراف با
ـبالقيـمة الـعادـلة  بـها  المرتبـطة  الـخدـماتـبالـخدـمات الطبـية والمرتبـطة  

ــتلم او المســــتحق   ــم  بعدللعوض المســ  قابلة غير مبالغ  أي  خصــ
  .لالسترداد

  
متغير  عوض علىتتضــــمن بعض العقود المبرمــة مع العمالء 

بعض ل  خصومات متوقعة  ةأي أو    الفوري  الدفع  خصومات  في  يتمثل
أحكـام وتقـديرات وافتراضـــــات  تطبيقالخـدمـات المقـدمـة. يتم 

 القـابلـة غير المبـالغمحـاســــبيـة هـامـة من قبـل اإلدارة لتحـديـد 
  .لالسترداد

  
ة  المراجعة  أمور من  باإليرادات  االعتراف عملية اعتبار تم  الرئيـس

 واالحكام  بالضـوابط  تتعلق  اإليرادات بمبلغ  مرتبطة  مخاطر  لوجود
 مبلغ اثبات عند  اإلدارة  تقديرات على  رئيســــي  بشــــكل تعتمد التي

  .اإليرادات
  

للســــياســــة المحاســــبية المتعلقة باالعتراف   ٤-٤راجع إيضــــاح  
للتـقديرات واألحـكام المســــتـخدـمة في  ١-٥يرادات وايضـــــاح  إلـبا

  يرادات.اإلاالعتراف ب 

  
  تضمنت إجراءات المراجعة، من بين إجراءات أخرى، ما يلي:

  
  ــبية لالعتراف باإلتقييم ــات المحاس ــياس يرادات مدى مالئمة الس

 .المجموعة قبل من المطبقة
 
  تقييم مدى مالءمة األحكام والتقديرات واالفتراضـات المحاسـبية

ة  اـم ةالـه ل من المســــتخـدـم ة في المجموعـة قـب  االعتراف عملـي
  .لالسترداد القابلة غير المبالغ وتحديد باإليرادات

  
 (على أســاس العينة) لضــوابط وإجراءات   فحصتقييم تصــميم و

 الرقابة الداخلية المتعلقة باالعتراف باإليرادات. 
  

 ــتعنا ــوابط   تقنية  بخبراء اسـ  تقنيةالمعلومات لدينا في اختبار ضـ
 المعلومات المطبقة والرقابة الداخلية حولها. 

  
 الفعلية  بالنتائجمقارنة توقعات اإليرادات ب إجراءات تحليلية  ب   قمنا

 وتحليل االنحرافات.
 
 (على أســاس العينة) للتســويات والمطالبات   إختباراتبتنفيذ  قمنا

  والتحصيالت التي تمت مع العمالء الرئيسين للمجموعة.
  

   ــاحات الواردة في المالية الموحدة  القوائمتقييم مدى كفاية اإلفصـ
  للمجموعة. 

 
  :٢٠٢٠المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة 

ــنوي للمجموـعة  ــتـمل المعلوـمات األخرى على المعلوـمات الواردة في التقرير الســ ، فيـما ـعدا القوائم الـمالـية الموـحدة ٢٠٢٠تشــ
ؤولة عن   ابات. إن اإلدارة هي المـس نوي. ومن المتوقع أن يكون التقرير وتقرير مراجع الحـس المعلومات األخرى في تقريرها الـس

  متوفر لنا بعد تاريخ تقرير مراجع الحسابات. ٢٠٢٠السنوي للمجموعة لعام 
  

  ال يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة تلك المعلومات األخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي حولها.
  

مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مســــؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشــــار إليها أعاله عندما تكون   وبخصــــوص
متاحة، وعند القيام بذلك، يتم األخذ في الحســبان فيما إذا كانت المعلومات األخرى غير متســقة بشــكل جوهري مع القوائم المالية 

  عليها خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري. الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا 
  

ام  ــنوي للمجموـعة لـع ا نقرأ التقرير الســ دـم اإلبالغ عن األمر  ٢٠٢٠وعـن البين ـب ا وجود تحريف جوهري، نكون مـط ، إذا تبين لـن
    للمكلفين بالحوكمة.



  
  
  
 
 

 

 
 
 
 
  

  تقرير المراجع المستقل
  الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبيةإلى مساهمي شركة مجموعة 

  (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)
  

  مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة:
إن اإلدارة مســـؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضـــها بشـــكل عادل، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 

ــبين القانونيين وأحكام نظام  المملكة العربية الســـعودية، والمعايير واإلصـــدارات األخرى المعتمدة من الهيئة الســـعودية للمحاسـ
ــرورية إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من  ــركة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضـ ــاس للشـ ــركات والنظام األسـ الشـ

  تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.
  

د دأ  عـن اً لمـب ل وفـق ــتمرار في العـم ة على االســ درة المجموـع ة عن تقويم مـق ــؤوـل إن اإلدارة مســ دة، ـف ة الموـح الـي داد القوائم الـم إـع
االـستمرارية واإلفـصاح، حـسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االـستمرارية، وتطبيق مبدأ االـستمرارية في المحاـسبة، 

  لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك. ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة
  

  إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة.
  

  مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة:
فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش تتمثل أهدافنا في الحصـول على تأكيد معقول 

أو خطأ، وإـصدار تقرير المراجع الذي يتـضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مـستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ـضماناً على أن 
ــف دائماً عن تحريف المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة الم ــتكشـ ــعودية سـ عتمدة في المملكة العربية السـ

ــكل معقول   ــأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشـ جوهري موجود. يمكن أن تنشـ
  الية الموحدة.يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم الم

  
ــعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ   وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السـ

  على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. كما نقوم بـ:
  
كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصــميم وتنفيذ   تحديد وتقويم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ســواء  •

ــاس إلبداء رأيـنا. ويـعد   ــول على أدلة مراجـعة كافـية ومالئـمة لتوفير أســ إجراءات مراجـعة لمواجـهة تـلك المـخاطر، والحصــ
ــاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو  خطر عدم اكتشــ

  متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية. تزوير أو حذف 
  
الحصـول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصـلة بالمراجعة، من أجل تصـميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقاً للظروف، وليس   •

  بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.
  
ســبية المســتخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاســبية واإلفصــاحات ذات العالقة التي تقويم مدى مالئمة الســياســات المحا  •

  قامت بها اإلدارة.
  
اســتنتاج مدى مالئمة تطبيق اإلدارة لمبدأ االســتمرارية في المحاســبة، واســتناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصــول عليها،   •

ث أو ظروف قد تثير شـكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على االسـتمرار في فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحدا
العمل وفقا لمبدأ االستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات 

ــاـحات ــتـند   ذات العالـقة الواردة في القوائم الـمالـية الموـحدة، أو إذا ـكاـنت تـلك اإلفصــ غير ـكافـية، عـندـها يتم تـعدـيل رأيـنا. تســ
ــول عليـها حتى ـتاريخ تقرير المراجع. ومع ذـلك، ـفإن األـحداث أو الظروف  ــتنـتاـجاتـنا إلى أدـلة المراجـعة التي تم الحصــ اســ

  المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة االستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
   



  
  
  
 
 

 

 
 
 
 
  

    
  المستقلتقرير المراجع 

  إلى مساهمي شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
  (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

  
  مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة):

ة   • الـي اـنت القوائم الـم ا إذا ـك ا في ذـلك اإلفصـــــاـحات، وفيـم ة الموـحدة، بـم الـي ام، وهيـكل ومحتوى القوائم الـم تقويم العرض الـع
  الموحدة تعبر عن المعامالت واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادالً.

  
ــول على ـما يكفي من أدـلة مراجـعة مالئـمة فيـما يتعلق ـبالمعلوـمات الـمالـية  • ـــطة التـجارـية داـخل   الحصــ ــآت أو األنشــ للمنشــ

المجموعة، إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف ومراجعة حسابات المجموعة. 
  ونظل المسؤولين الوحيدين عن رأينا في المراجعة.

  
المخطط للمراجـعة والنـتائج الـهاـمة للمراجـعة، بـما في  ـبالنـطاق والتوقـيت -من بين أمور أخرى  -نقوم ـبإبالغ المكلفين ـبالحوكـمة 

  ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل مراجعتنا.
  

  كما أننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصــــلة المتعلقة باالســــتقاللية، ونبلغهم
قات واألمور األخرى، التي قد يعتقد تأثيرها بشـكل معقول على اسـتقاللنا، ونبلغهم أيضـا عند االقتضـاء باإلجراءات  بجميع العال

  المتخذة إلزالة التهديدات أو التدابير الوقائية المطبقة، إذا تطلب ذلك.
  

ا األهمـية الـبالـغة عـند مراجـعة القوائم الـمالـية ومن األمور التي تم إبالغـها للمكلفين ـبالحوكـمة، ـفإنـنا نـحدد تـلك األمور التي ـكاـنت لهـ 
الموحدة للفترة الحالية، وبناًء على ذلك تعد هي األمور الرئيســـة للمراجعة. ونوضـــح هذه األمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو 

غ عنه في تقريرنا بســبب  نرى أن األمر ال ينبغي اإلبال -في ظروف نادرة للغاية  -الئحة اإلفصــاح العلني عن األمر، أو عندما 
  المصلحة العامة من ذلك اإلبالغ. -بشكل معقول  –أن التبعات السلبية لإلبالغ عنها تفوق 

 
  عن إرنست ويونغ     

  
  
  
  
 
  

  فهد محمد الطعيمي    
  محاسب قانوني    
  )٣٥٤رقم الترخيص (    

  هـ١٤٤٢ رجب ٩الرياض: 
  )٢٠٢١ فبراير ٢١(          
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  شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية والشركات التابعة لها 
  (شركة مساهمة سعودية) 

    الموحدة  المالية  القوائم  حول إيضاحات 
  ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

١٠  

 معلومات حول الشركة والنشاطات -١
 

ـست ـشركة مجموعة   ار إليها فيما بعد بــــــ "الـشركة") في تأـس اهمة مدرجة) (ويـش ليمان الحبيب للخدمات الطبية (ـشركة مـس الدكتور ـس
جل التجاري رقم   عودية بموجب الـس  ٢٥هــــــ (الموافق  ١٤١٤جمادى اآلخر   ١١الصـادر بتاريخ  ١٠١٠١١٨٣٣٠المملكة العربية الـس

ــو١٩٩٣نوفمبر  ــركة في السـ ــعودية (تداول) بتاريخ م) بمدينة الرياض، وتم إدراج الشـ ــ (الموافق ٢٢/٠٧/١٤٤١ق المالية السـ هــــــ
ــرـكة في حي العلـيا، طريق المـلك فـهد، ص.ب. ١٧/٠٣/٢٠٢٠ ــي للشــ ، ١١٣٧٢، الرـياض ٣٠١٥٧٨م). يقع عنوان المكـتب الرئيســ

  المملكة العربية السعودية.
  

ــ "المجمو عة") في تقديم الخدمات الصـحية الخاصـة والخدمات تتمثل أنشـطة الشـركة والشـركات التابعة لها (ويشـار إليها مجتمعة بــــ
المسـاندة لعملياتها في المملكة والمنطقة من خالل إقامة وإدارة وتشـغيل المسـتشـفيات والمجمعات الطبية العامة والمتخصـصـة ومراكز 

عاية الطبية المنزلية والمختبرات جراحة اليوم الواحد والمنشآت الصيدالنية، والمجاالت المساندة األخرى والتي تشمل تقديم خدمات الر
  الطبية المتخصصة وخدمات تقنية وأنظمة المعلومات وخدمات صيانة المرافق.

  
يوجد لدى الـشركة فرعين، األول في المملكة العربية الـسعودية باـسم "فرع ـشركة الدكتور ـسليمان الحبيب للخدمات الطبية" ("الفرع") 

م)، ويتمثل نشاط الفرع ٢٠١٢ديسمبر  ٨هــ (الموافق  ١٤٣٤محرم  ٢٤الصادر بتاريخ  ١٠١٠٣٥٧١٤٦بموجب السجل التجاري رقم 
في تجارة الجملة والتجزئة في مســتحضــرات التجميل وصــيانة أجهزة ومعدات طبية. والفرع الثاني في مملكة البحرين باســم "شــركة 

("الفرع األجنبي") بموجب الســجل التجاري رقم   فرع شــركة أجنبية" -مجموعة الدكتور ســليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضــة  
ــ (الموافق  ١٤٣٣رجب   ٢٢الصــادر بتاريخ  ١ – ٨١٦٠٩ م)، ويتمثل نشــاط الفرع األجنبي في أنشــطة المكاتب ٢٠١٢يونيو  ١٢هــــ

  الرئيسة أو اإلدارية.
  

  .٣ت التابعة المشار اليها في إيضاح والشركا لفروع المشار اليها أعالهلتتضمن هذه القوائم المالية الموحدة البيانات المالية 
  

 أسس اإلعداد -٢
 

ـــبة  ــادرة عن مجلس مـعايير المـحاســ ــيرات الصــ لدولـية اأعدت هذه القوائم الـمالـية الموحدة وفـقا للمـعايير الدولـية للتقرير الـمالي والتفســ
الهيئة الـسعودية للمحاـسبين القانونيين (ويـشار  قبل من المعتمدةوالمعتمدة في المملكة العربية الـسعودية والمعايير واإلـصدارات األخرى  

  إليهم مجتمعين بـ"المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية").
  

ــبية أدناه وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية  حدةالموتم إعداد هذه القوائم المالية  ــات المحاسـ ــياسـ ــمن السـ  يتم والتي ،مالم يذكر خالف ذلك ضـ
ــركة.   الموحدة. تم عرض هذه القوائم المالية  العادلة بالقيمة  ادراجها ــعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية وعملة العرض للش بالريال الس

  خالف ذلك. يردتم تقريب كافة المبالغ الى أقرب لایر السعودي، مالم 
  
  



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

  حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)  إيضاحات 
  ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

١١  

 أسس التوحيد  -٣
 

ركة و  القوائم المالية الموحدةهذه تتضـمن  ار إليها مجتمعة بــــــ"المجموعة") ولها ـشركات التابعة الالقوائم المالية للـش في   المتواجدة(يـش
  :٢٠١٩ديسمبر  ٣١و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة

     نسبة الملكية 

ديسمبر  ٣١
٢٠١٩ 

ديسمبر  ٣١
  األنشطة ٢٠٢٠

  التأسيسبلد 
 والعمل

 

────  ────  ──────────────  ──────    
 شركة مجمع صحة العليا الطبي  السعودية  مستشفى  ٪١٠٠ ٪١٠٠
 شركة صيدليات الشرق األوسط  السعودية  صيدلية ٪١٠٠ *٪١٠٠
 ذ.م.م.-مستشفى الدكتور سليمان الحبيب منطقة حرة  اإلمارات   مستشفى  ٪١٠٠ ٪١٠٠
 شركة مستشفى بريدة التخصصي للرعاية الطبية السعودية  مستشفى  ٪١٠٠ ٪١٠٠
 شركة مستشفى الريان للرعاية الطبية  السعودية  مستشفى  ٪١٠٠ ٪١٠٠
 شركة العناية الصحية المنزلية   السعودية  العناية الصحية المنزلية  ٪١٠٠ ٪١٠٠
 والصيانةشركة أنتاب الرياض للتشغيل  السعودية  دةنمساخدمات  ٪١٠٠ ٪١٠٠
 شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية السعودية  مستشفى  ٪١٠٠ ٪١٠٠
 شركة المختبرات التشخيصية الطبية السعودية  خدمات مخبرية ٪١٠٠ ٪١٠٠
 شركة صحة السويدي الطبية  السعودية  مستشفى  ٪١٠٠ ٪١٠٠
 السحابة لالتصاالت وتقنية المعلوماتشركة حلول  السعودية  خدمات تقنية المعلومات  ٪١٠٠ ٪١٠٠
  شركة الريان للصيانة والتشغيل  السعودية  دةنمساخدمات   ٪١٠٠  ٪١٠٠
  شركة صيدليات العافية لألدوية السعودية  صيدلية ٪١٠٠ *٪١٠٠
 العناية المركزة للرعاية الطبية  شركة  السعودية  طبية  خدمات  ٪١٠٠  ٪١٠٠

  شركة صحة الشرق الطبية المحدودة   السعودية  مستشفى   ٪٥٠  ٪٥٠
  شركة الوسطى الطبية المحدودة   السعودية  مستشفى   ٪٥٠  ٪٥٠
 شركة مستشفى غرب جدة   السعودية  مستشفى  ٪٥٠ ٪٥٠

   الطبية للرعاية الرياض شمال شركة  السعودية  مستشفى   ٪١٠٠  ٪١٠٠
  مستشفى المحمدية للرعاية الطبية    شركة  السعودية  مستشفى  ٪١٠٠  ٪١٠٠

  شركة تسويات اإلدارية   السعودية  ادارة دورة اإليرادات   ٪١٠٠  -
  شركة المراكز األولية للرعاية الطبية  السعودية  مراكز الرعاية الصحية األولية   ٪١٠٠  -
  شركة روابط الطبية  السعودية  الطب االتصالي  ٪١٠٠  -

  
   ١والبالغة  لصالح الشركة ةي (الطرف اآلخر) عن حصته في الملك كي تنازل الشر ٢٠٢٠خالل عام٪.  
 

ــيطرة عـندـما تتعرض  ــركة   المجموـعةتتحقق الســ ــول على عواـئد مختلـفة من عالقتـها ـبالشــ لمـخاطر، أو يكون ـلديـها حقوق في الحصــ
المـستثمر فيها، ولديها المقدرة في التأثير على تلك العوائد من خالل ممارـسة ـسلطاتها على الـشركة المـستثمر فيها. وبـشكل خاص، تقوم 

  :يهاون لدبالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يك المجموعة
  

  ــتثمر فيها (أي وجود حقوق بمنح ــركة المسـ ــيطرة على الشـ ــركة   المجموعةالسـ ــطة ذات العالقة بالشـ المقدرة على توجيه األنشـ
  المستثمر فيها).

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

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

أقل من   المجموعةوبشكل عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى 
بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة    المجموعةاألغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ  

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

  آلخرين في الشركة المستثمر فيها.ا(الترتيبات التعاقدية) التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت  التعاقديالترتيب  
 ترتيبات التعاقدية األخرى. الحقوق الناتجة عن ال  

 وحقوق التصويت المحتملة.  مجموعةحقوق التصويت الخاصة بال 
  

  



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

  حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)  إيضاحات 
  ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

١٢  

 أسس التوحيد (تتمة)  -٣
 

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق 
نتقال السـيطرة على ايبدأ توحيد الشـركة التابعة عند  .الثالثة  عنصـر واحد او أكثر من عناصـر السـيطرةوالظروف إلى وجود تغير في  

تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصـــاريف   الشـــركة التابعة إلى المجموعة ويتم التوقف عند فقدان المجموعة مثل هذه الســـيطرة.
ــتبعادها  ــتحواذ عليها أو اس ــركة التابعة التي تم االس ــنة في القوائم المالية الش ــيطرة إلى   الموحدةخالل الس اعتباراً من تاريخ انتقال الس

  المجموعة ولحين توقف المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة.
  

وحقوق الملكية غير المسـيطرة   المجموعةالخسـارة وكل بند من بنود الدخل الشـامل اآلخر إلى المسـاهمين في   أوصـافي الربح  ينسـب
  رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزاً.ب ى ذلك إلى أن يكون حتى لو أد

  
ــبية مع تلك المتبعة من قبل  ــاتها المحاس ــياس ــى س ــركات التابعة كي تتماش ــويات على القوائم المالية للش ــرورة، يتم اجراء تس عند الض

ــاريف والـتدفـقات النـقدـية المتعلـقة المجموـعة. يتم ـحذف ـكاـفة الموجودات والمطلوـبات المـتداخـلة وـكذـلك حقوق الملكـية  واـلدـخل والمصــ
  بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

  
الـسيطرة على   المجموعةتتم المحاـسبة عن التغير في حـصة ملكية الـشركة التابعة، دون فقدان الـسيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت  

  :شركة تابعة، فإنها تقوم بـ
  
  التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة  

  التوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة  

 إثبات القيمة العادلة للعوض المستلم  
  إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به  

  الربح أو الخسارة إثبات أي فائض أو عجز في  

  أو األرباح   الخســارة  أو الربحإلى   اآلخرالدخل الشــامل    قائمةالبنود المثبتة ســابقا في بنود إعادة تصــنيف حصــة المســاهمين من
 المبقاة، حسبما هو مالئم، وكما هو مطلوب في حالة قيام المجموعة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة مباشرة.

 
 الهامة لسياسات المحاسبيةلملخص  -٤

  
  السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل المجموعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:فيما يلي 

  
  األعمال تجميع ١-٤
  

المحول، والذي يتم  العوض إجمالياألعمال باسـتخدام طريقة االسـتحواذ. يتم قياس تكلفة االسـتحواذ ب  عمليات تجميعيتم المحاسـبة عن 
وبالنسـبة لكل عملية من ملكية غير مسـيطرة في الشـركة المسـتحوذ عليها.   حقوققياسـه بالقيمة العادلة في تاريخ االسـتحواذ وقيمة أي 

ما اذا كانت سـتقوم بقياس حقوق الملكية غير المسـيطرة في الشـركة المسـتحوذ عليها تقوم المجموعة باختيار عمليات تجميع األعمال،  
التكاليف المتعلقة باالـستحواذ  اثباتللـشركة المـستحوذ عليها. يتم للتمييز   القابةـصافي الموجودات  في بالحـصة النـسبية  أو  بالقيمة العادلة 

 .اريةعند تكبدها وتدرج ضمن المصاريف العمومية واإلد كمصاريف
  
تحواذ على أعمال، يتم تقييم الموجودات  و تحوذ عليها  الماليةعندما تقوم المجموعة باالـس  من بها التعهد تم التيوالمطلوبات المالية المـس

المناســب وفقًا للشــروط التعاقدية والظروف االقتصــادية والشــروط ذات الصــلة كما في تاريخ   والتخصــيصلتصــنيف  ا  اجراء  أجل
  االستحواذ.

  
ــتحوذ ـبالقيـمة الـعادـلة  عوضيتم ادراج أي   ــتحواذـتاريخ ب محتـمل من قـبل المســ ــتثـناء تـلك  المحتـمل العوض  ـكاـفة. يتم قـياس االســ (ـباســ

ــن  ةالمصــ ادـل ة الـع القيـم ة) ـب ة كحقوق ملكـي ة في وـتدرج  ،ـف ادـل ة الـع ةالتغيرات في القيـم ائـم دـخل ـق ادة قـياس الموـحدة اـل  العوض. ال يتم إـع
  لكية ويتم المحاسبة عن التسويات الالحقة ضمن حقوق الملكية.مالمصنف كحقوق المحتمل 
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١٣  

 (تتمة)ملخص للسياسات المحاسبية الهامة   -٤
  

  (تتمة) تجميع األعمال ١-٤
 

والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكية غير المســيطرة ( يتم، في األصــل، قياس الشــهرة بالتكلفة
تحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بهاوأي حصـص   ابقا، عن صـافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االـس . وفي حالة )مملوكة ـس

ــتحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة التقدير للتأكد من قيامها  ــافي الموجودات المس زيادة القيمة العادلة لص
فة الموجودات المســتحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها، ومراجعة االجراءات المســتخدمة في بصــورة صــحيحة بتحديد كا

ة لصــــافي الموجودات  ادـل ة الـع ادة القيـم دير ـهذه، زـي ــتحواذ. وإذا ـما زال ينتج عن إـعادة التـق ا بـتاريخ االســ اتـه الغ المراد إثـب قـياس المـب
  .والخسارة الربح في المكاسب يتم إثباتإجمالي العوض المحول، المستحوذ عليها عن 

  

بعد اإلثبات األولي لها، تقاس الشـهرة بالتكلفة ناقصـاً خسـائر االنخفاض المتراكمة. ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض 
دة من الوحدات المدرة إلى كل وح –اعتباراً من تاريخ االسـتحواذ   –في القيمة، تخصـص الشـهرة المسـتحوذ عليها عند تجميع األعمال  

للنقدية الخاـصة بالمجموعة التي يتوقع بأن تـستفيد من تجميع األعمال، بـصرف النظر عما إذا خـصـصت موجودات أو مطلوبات أخرى 
  خاصة بالشركة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات.

  

لوحدة، يتم عندئذ إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية عند تخـصيص الـشهرة إلى الوحدة المدرة للنقدية واـستبعاد جزء من العملية ـضمن تلك ا
المسـتبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد أرباح أو خسـائر االسـتبعاد. تقاس الشـهرة المسـتبعدة في مثل هذه الحاالت على أسـاس 

 القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة للنقدية.
  

  ستثمارات في الشركات الزميلةاال ٢-٤
  

الشــركة الزميلة عبارة عن منشــأة تمارس عليها المجموعة تأثيراً هاماً. يمثل التأثير الهام المقدرة على المشــاركة في اتخاذ الســياســات 
  السياسات.والقرارات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك 

  

تتم المحاســبة عن اســتثمارات المجموعة في الشــركات الزميلة باســتخدام طريقة حقوق الملكية. وبموجب طريقة حقوق الملكية، يقيد  
تم تعديل القيمة الدفترية لالســتثمار إلثبات التغيرات في حصــة المجموعة في ي االســتثمار في الشــركة الزميلة في األصــل بالتكلفة. و

 ت الشركة الزميلة منذ تاريخ االستحواذ.صافي موجودا
 

ــركات  ــامل اآلخر للشـ ــركات الزميلة. يتم اظهار أي تغير في الدخل الشـ ــة المجموعة في أرباح الشـ تعكس قائمة الدخل الموحدة حصـ
ــتثمر ــرة فيها المس ــورة مباش ــامل اآلخر للمجموعة. إضــافة الى ذلك، فإنه في حالة اثبات أي تغير بص في حقوق  كجزء من الدخل الش

ــتـها في أي تغيرات عندما ينطبق ذلك، في قائمة التغيرات في حقوق الملكية  ــركة الزميـلة، فإن المجموعة تقوم بإثـبات حصــ ملكـية الشــ
الموحدة. يتم اسـتبعاد األرباح والخسـائر غير المحققة الناشـئة من المعامالت بين المجموعة والشـركات الزميلة بقدر حصـة المجموعة 

 لزميلة.في الشركة ا
 

يتم اظهار اجمالي حصـة المجموعة في أرباح الشـركات الزميلة في قائمة الدخل الموحدة خارج الربح من العمليات وتمثل تلك الحصـة 
  األرباح بعد الزكاة وضريبة الدخل. في

  

بية للمجموعة. وعند  ياـسات يتم اعداد القوائم المالية للـشركات الزميلة لنفس الفترة المحاـس الضـرورة، يتم إجراء التعديالت كي تتفق الـس
 المحاسبية مع تلك الخاصة بالمجموعة.

  

ــتثمار في  ــارة انخفاض في قيمة االسـ ــروري إثبات خسـ بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان من الضـ
وحدة، بتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضـوعي على أن االسـتثمار في بتاريخ إعداد كل قوائم مالية متقوم المجموعة  الشـركة الزميلة.  

ــاب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين  ــت قيمته. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتس ــركة الزميلة قد انخفض الش
ــ"حـصة في أرباح ـشركات زميلة "في قائمة الدخل القيمة القابلة لالـسترداد للـشركة الزميلة وقيمته الدفترية، ثم تقوم بإثبات ال خـسارة كـــ

  الموحدة.
  

وعند فقدان التأثير الهام على الشـــركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي اســـتثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق 
دلة لالسـتثمار المحتفظ به والمتحصـالت من االسـتبعاد في قائمة بين القيمة الدفترية للشـركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام والقيمة العا

 الدخل الموحدة.



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

  حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)  إيضاحات 
  ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

١٤  

 (تتمة)ملخص للسياسات المحاسبية الهامة   -٤
  

  قياس القيمة العادلة ٣-٤
  

ــداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية  ــيتم اســتالمه عند بيع موجودات ما أو س تتم بين القيمة العادلة هي الســعر الذي س
  متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

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

  السوق الرئيس أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة إن 
  

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم 
  يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

  
للمجموعة بعين االعتبار قدرة المتعاملين في الســوق على تحقيق منافع اقتصــادية عن غير المالية   للموجوداتيأخذ قياس القيمة العادلة  

 طريق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.
 

ة تـستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بـشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة اـستخدام المدخالت القابل
  غير القابلة للمالحظة. تلكللمالحظة وتقليل استخدام 

 
في القوائم المالية الموحدة ضــمن التســلســل  تصــنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياســها بالقيمة العادلة أو االفصــاح عنها

  الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
  
  المستوى األول: األسعار المتداولة (غير المعدلة) في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة.  •
قابلة للمالحظة بصــورة مباشــرة أو   -الهامة لقياس القيمة العادلة   -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المســتوى األدنى المســتوى الثاني  •

  غير مباشرة.
  غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  -المستوى الثالث: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى   •
  

ي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشـكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا بالنسـبة للموجودات والمطلوبات الت 
تم التحويل بين التسـلسـل الهرمي لمسـتويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصـنيف (على أسـاس مدخالت المسـتوى األدنى الهامة 

  فترة مالية. لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل
  

ولغرض اإلفصــاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أســاس طبيعة وخصــائص ومخاطر 
  الموجودات والمطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.
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١٥  

 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  -٤
  

  اإليراداتب االعتراف ٤-٤
  

دولي للتقرير  ار اـل دد في المعـي ا هو مـح اًء على نموذج مكون من خمس خطوات كـم إيرادات العقود مع العمالء بـن ة ـب تعترف المجموـع
  ):١٥المالي (

  

 ) اً وال١الخطوة ــئ حقوـق تزاـمات ـقابـلة ) تـحدـيد العـقد (العقود) المبرم مع العمـيل: يُعّرف العـقد ـبأـنه اتـفاق بين طرفين أو أكثر ينشــ
 للتنفيذ ويحدد المعايير الخاصة بكل عقد التي يجب الوفاء بها.

  

 ) تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في عقد مع العميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.٢الخطوة ( 
  

 ) مقابل تحويل البضــائع أو   المجموعة  تســتحقه أن يتوقعالذي   العوض) تحديد ســعر المعاملة: يمثل ســعر المعاملة مبلغ ٣الخطوة
 الخدمات الموعودة إلى العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة.

  

 ) ــتقوم ) توزيع ســعر المعاملة على التزامات األداء في العقد: بالنســب ٤الخطوة ة للعقد الذي يتضــمن أكثر من التزام أداء واحد، س
مقابل الوفاء بكل   يتوقع أن تسـتحقه المجموعة  الذي العوضالمجموعة بتوزيع سـعر المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ يحدد مبلغ 

 التزام أداء.
  

 ) عندما تفي المجموعة بالتزام األداء. ات) االعتراف باإليراد٥الخطوة 
  

  المجموعة بالتزام األداء وتعترف باإليرادات مع مرور الوقت، إذا تم استيفاء أحد الشروط التالية:تفي 
  

  يتلقى العميل المنافع التي يوفرها أداء المجموعة ويستهلكها في نفس الوقت أثناء أداء المجموعة.  )أ
  

  أو تحسين أصل يتحكم فيه العميل عند تكوين األصل أو تحسينه. انشاءأن يؤدي أداء المجموعة إلى   ب)
  

أن ال يؤدي أداء المجموعة الى إنشـــاء أصـــل مع اســـتخدام بديل للمجموعة، وللمجموعة حق قابل للتنفيذ في اســـتالم قيمة األداء   )جـ
  المكتمل حتى تاريخه.

  

ــ  روط المذكورة أعاله، يتم االعتراف باإليرادات في الوقت الذي يتم فيه بالنســـبة اللتزامات األداء التي لم يتم بشـــأنها اســـتيفاء أحد الـش
  استيفاء التزام األداء.

  

الذي  العوضعندما تفي المجموعة بالتزام األداء من خالل تقديم الخدمات الموعودة، فإنها تقوم بإنـشاء أصـل قائم على عقد وذلك بقيمة 
  المعترف به، فإنه ينشأ عن ذلك التزام عقد. اتتلم من العميل مبلغ اإليرادالمس العوضيحققه األداء. وعندما يتجاوز مبلغ 

  

المســــتلم أو المســــتحق، مع األخذ بعين االعتبار شــــروط الدفع المحددة تعاقدًيا واســــتبعاد   للعوضيتم قياس االيرادات بالقيمة العادلة 
 ايير محددة لتحديد ما إذا كانت تعمل كأصيل أو وكيل.الضرائب والرسوم. تقوم المجموعة بتقييم ترتيبات إيراداتها مقابل مع

  

، يتم إثبات االيرادات إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة وأنه يمكن قياس االيرادات والتكاليف
  إذ ينطبق ذلك، بطريقة موثوقة.

  

  خدمات المرضى
 تقديم الخدمة.  عندعند تقديم الخدمات للمريض معدلة بأي خصم أو تخفيضات متوقعة يتم االعتراف بإيرادات خدمات المرضى 

 
  بيع البضائع

يتم االعتراف بالمبيعات من األدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية عندما يتم تسليم البضائع للمرضى 
  . للمرضى البضائع تسليمونقل السيطرة لهم. يتم تسجيل المبيعات بعد خصم أي خصومات أو حسومات متوقعة عند 
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١٦  

  مة)ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تت  -٤
  
 االعتراف باإليرادات (تتمة) ٤-٤

  

  اإليجار عقود إيرادات 
االيجار وتدرج  عقود يتم المحاسبة عن إيرادات االيجار الناتجة عن عقود االيجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترات 

  في بند اإليرادات االخرى قائمة الدخل الموحدة. 
  

  أخرى 
 يتم إثبات جميع اإليرادات األخرى وفقًأ لمبدأ االستحقاق.

  

تخدم االمدينين  أرصـدةالمقبوض مقدماً من العمالء أو   بخصـوص ،)١٥الدولي للتقرير المالي (عند تطبيق المعيار  طرق   عةولمجم، تـس
من العقود، حـيث تتوقع المجموـعة  التموـيل مكونالموعود ـبه وبـما يخص  العوض مبلغعملـية مالئـمة، حـيث ال تقوم المجموـعة بتـعدـيل 

  سنة واحدة أو أقل. تكونحصيل وبين تحويل السلعة أو الخدمة سالعقد أن الفترة الزمنية بين الت  انشاءعند 
  

  العمالت األجنبية ٥-٤
  

. ويتم تحويل الموجودات المعامالت  بالعمالت األجنبية إلى الريال الســعودي بأســعار التحويل الســائدة عند إجراءالمعامالت يتم تحويل  

ــعودي  بالعمالت االجنبية  والمطلوبات المالية ــعار كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة إلى الريال الســ ــائدة في ذلك باألســ الســ

ــائر  ــمن الناتجة عن التاريخ. إن األرباح والخسـ ــديدات وتحويل العمالت األجنبية يتم إدراجها ضـ ، اذا كانت قائمة الدخل الموحدةالتسـ

 .جوهرية
  

 ز المالي لمنشآت المجموعة التي لها عملة وظيفية مختلفة عن عملة العرض إلى عملة العرض كما يلي:والمرك النتائجيتم تحويل 
  

 ــائد في تاريخ  تترجم بنود حقوق الملكية (ما عدا األرباح المبقاة ــرف الس ــعر الص ــاس س ــيطرة) على أس وحقوق المكية غير المس

 االستحواذ.

 .تترجم الموجودات والمطلوبات وفقاً لسعر الصرف السائد في تاريخ قائمة المركز المالي 

 الجوهرية  والخسـائر  االرباح بنود أما.  السـنة  خالل  الصـرف  لسـعر  المرجح  المتوسـط باسـتخدام  الموحدة  الدخل قائمة بنود تترجم 

  .حدوثها وقت السائد الصرف سعر أساس على فتترجم

 كبند مستقل ضمن حقوق الملكية. جوهرية، كانت اذا العمالت، ترجمةفروقات  كافة تدرج 

 

الفروقات التي ـسبق تـسجيلها ـضمن حقوق الملكية في قائمة الدخل الموحدة كجزء  اثبات يتموعند بيع هذه المنـشآت جزئياً أو اـستبعادها، 
 من مكاسب أو خسائر البيع.

  
  المنح الحكومية ٦-٤

 
 يتم اثبات المنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول بأن المنحة سـيتم اسـتالمها وسـيتم االلتزام بكافة الشـروط المرفقة بها. وعندما

ــد   تتعلق المنحة ــاس منتظم على مدى الفترات التي يتم فيها تحميل التكاليف، والتي يقصـ ــروفات، يتم إثباتها كدخل على أسـ ببند المصـ
  .الصلة ذات ولتعويضها. وعندما تتعلق المنحة بأصل ما، يتم إثباتها كدخل بمبالغ متساوية على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألص

 
ــتلم المجموعة منح غير ن  ــجيله في قائمة الدخل الموحدة على عندما تس ــمية، ويتم تس ــل بالقيمة اإلس قدية، يتم قيد كل من المنحة واألص

مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصـل، وبناًء على نمط اسـتهالك منافع األصـل األسـاسـية من خالل أقسـاط سـنوية متسـاوية. عندما يتم  
لمؤسـسـات ذات الصـلة بسـعر فائدة أقل من سـعر السـوق الحالي، يعتبر األثر تقديم قروض أو مسـاعدات مماثلة من قبل الحكومات أو ا

    اإليجابي لهذه الفائدة بمثابة منحة حكومية.
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١٧  

  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  -٤
  
  الممتلكات والمعدات ٧-٤

  
القيمة. تشــتمل تلك التكاليف على تكلفة اســتبدال قطع تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصــاً االســتهالك المتراكم وأي انخفاض في  

ــاء طويلة األجل إذا تم الوفاء بمعايير اإلثبات وتكاليف اإلزالة وإعادة الموقع  ــاريع األنشـ المعدات والممتلكات وتكاليف االقتراض لمشـ
  .ذلك ينطبق اذ ،إلى وضعه السابق

  
اإلنتاجية  رواألعمال الرأسـمالية تحت التنفيذ، وفقًا لألعما  يوالمعدات، باسـتثناء األراضـ يتم احتسـاب االسـتهالك على كافة الممتلكات 

  اإلنتاجي المقدر له. رالمقدرة التالية لتخفيض تكلفة األصل بطريقة القسط الثابت على مدى العم
 

  الســنوات   
  ٣٣ – ١٠  المباني

  أيهما أقل  ،أو العمر اإلنتاجي المقدر االيجاريةالعقد فترة   التحسينات على المأجور
  ١٠ – ٥  المعدات الطبية والعامة

  ١٠ – ٤  وسائل النقل وسيارات اإلسعاف
  ٦٫٦٧ – ٤  األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية 

  أيهما أقل  ،أو العمر اإلنتاجي المقدر االيجاريةالعقد فترة   الحق في استخدام األصول
  

ــمالية تحت التنفيذ بالتكلفة.  ــمالية تحت التنفيذ إلى فئ  وعندتقيد األعمال الرأس ــغيل التجريبي لها، يتم تحويل األعمال الرأس  ةاجراء التش
  فقًا لسياسات المجموعة.ووتستهلك  المالئمة والمعدات الممتلكات

  
أـكد من وجود انخـفاض دات للـت دفترـية للممتلـكات والمـع ة اـل ة القيـم ــير األـحداث أو التغيرات في  تتم مراجـع ا وذـلك عـندـما تشــ في قيمتـه

ة الظروف الى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. وفي حال وجود هذا المؤشر وعندما تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات القيمة القابل
  لالسترداد المقدرة، عندئذ تخفض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد.

  
ا ي  دـم ات تـلك األجزاء وعـن إثـب إن المجموـعة تقوم ـب ة، ـف دات على فترات زمنـي ات والمـع دال ألجزاء ـهاـمة من الممتلـك ــتـب تعين اجراء اســ

  كموجودات فردية مع األعمار اإلنتاجية الخاصة بها وتستهلك وفقًا لذلك.
  

ــي، يتم إثبات تكلفته في القيمة الدفترية  ــملة   المعداتو  لآلالتعند إجراء فحص رئيس ــتيفاء معايير االثبات. تتم رس ــتبدال إذا تم اس كاس
المصـــروفات الالحقة األخرى فقط عندما تزيد من المنافع االقتصـــادية المســـتقبلية للبند المتعلق بالممتلكات والمعدات. يتم إثبات جميع 

  المصروفات األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها.
 

تبعاد أو عند عدم وجود منافع مـستقبلية متوقعة من اـستخدامه  يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وذلك عند االـس
أو اســـتبعاده. تدرج أية أرباح أو خســـائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصـــل (التي يتم احتســـابها كفرق بين صـــافي متحصـــالت 

  وحدة ضمن ربح العمليات األخرى وذلك عند التوقف عن إثبات األصل.االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الدخل الم
 

ين  تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المتوقعة والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات ســنوًيا وتعديلها بأثر مســتقبلي حســبما هو مالئم. يؤخذ بع
لمعدات خطط األعمال ومســــتويات المصــــاريف المتكبدة بشــــكل االعتبار عند مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات وا

  مستمر للحفاظ على الممتلكات والمعدات في حالة مناسبة ومالئمة لالستخدام المستمر في المستشفيات والتنبؤ بتوقيت االستبعاد.
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١٨  

  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  -٤
 

  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية ٨-٤
  

ــل ما. وفي حالة موحدة تقوم المجموعة، بـتاريخ كل قوائم مالـية ، بإجراء تقويم للـتأكد من وجود دلـيل على وقوع انخـفاض في قيـمة أصــ
تقوم المجموعة بتقدير وجود مثل هذا الدليل، أو عندما يكون من الضـروري إجراء اختبار سـنوي للتأكد من وجود انخفاض في القيمة، 

قيمة القيمة القابلة لالســترداد لألصــل، والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصــل أو الوحدة المدرة للنقدية ناقصــة تكاليف البيع وال
ــكل كبير عن الموجودا ــتقلة بش ــل تدفقات نقدية واردة تعتبر مس ــل فردي ما لم ينتج من األص ت األخرى أو الحالية، ويتم تحديدها ألص

  مجموعات الموجودات.
  

تعتبر  في حالة زيادة القيمة الدفترية لألًصـل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسـترداد، فإن األصـل أو الوحدة المدرة للنقدية
  منخفضة القيمة وتخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد لها.

  
ات النقدية المســـتقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باســـتخدام معدل الخصـــم لما قبل الزكاة والذي عند تقدير القيمة الحالية، تخصـــم التدفق

ا تكاليف االســتبعاد،   والمخاطر المالزمة لألصــل. للنقوديعكس تقديرات الســوق الحالية للقيمة الزمنية  وعند تحديد القيمة العادلة ناقصــً
ــوق بعي  ــتـخدام طريـقة تقويم حـ ن االعتـبار، وفي ـحاـلة ـعدم إمـكانـية ت ـفإـنه يتم أـخذ آخر مـعامالت تـمت في الســ دـيد تـلك المـعامالت، يتم اســ

  مالئمة.
  

تقوم المجموعة باحتســاب االنخفاض في القيمة على أســاس الموازنات التفصــيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها بصــورة منفصــلة لكل 
. تغطي هذه الموازنات والتوقعات بوجه عام التي تخصهاوحدة من الوحدات المدرة للنقدية بالمجموعة التي خصصت إليها الموجودات  

  اب معدل النمو للمدى الطويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة.فترة خمس سنوات. يتم احتس
  

ضـمن فئات المصـاريف وبما يتماشـى مع وظيفة األصـل   يتم إثبات خسـائر االنخفاض في العمليات المسـتمرة في قائمة الدخل الموحدة
  الذي انخفضت قيمته.

  

ــابقاً لم تعد موجودة أو   موحدةكل قوائم مالية بتاريخ اعداد إجراء تقويم  يتم ــائر االنخفاض المثبتة سـ للتأكد من وجود دليل على أن خسـ
نقصــت. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالســترداد لألصــل أو الوحدة المدرة للنقدية. يتم أنها قد 

عكس قيد خســارة االنخفاض المثبتة ســابقاً فقط في حالة وجود تغير في االفتراضــات المســتخدمة في تحديد القيمة القابلة لالســترداد 
ت آخر خسارة انخفاض في القيمة. يعتبر عكس القيد هذا محدوداً بحيث ال تزيد القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة لألصل منذ تاريخ اثبا

الدفترية لألصـــل التي كان من المفروض تحديدها، بعد خصـــم االســـتهالك، فيما لو لم يتم إثبات خســـارة االنخفاض لذلك األصـــل في 
  .في قائمة الدخل الموحدة أخرى كإيراداتقيد الهذا السنوات السابقة. يتم إثبات عكس 

 
  اإليجارات ٩-٤

  
ـــبة لجميع عقود الـتأجير، تعترف المجموـعة بحق  ــمن على إيـجار. ـبالنســ عـند ـبدء العـقد، تقوم المجموـعة بتقييم ـما إذا ـكان العـقد يتضــ

إيجارات األـصول منخفـضة القيمة على النحو  عقود اإليجار باـستثناء عقود اإليجار قـصيرة األجل و  عقود اـستخدام األـصول والتزامات
  التالي:

  

  حق استخدام األصول
تعترف المجموعة بحق اســتخدام األصــول في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي تاريخ توفر األصــل األســاســي لالســتخدام). يتم قياس حق 
اســتخدام األصــل بالتكلفة، مطروًحا منه أي خســائر متراكمة من انخفاض القيمة واالســتهالك، ويتم تعديلها ألي إعادة قياس اللتزامات 

تمل تكلف عقود تخدام األصـل على مبلغ التزامات اإليجار. تـش اإليجار المعترف بها، والتكاليف المباـشرة األولية المتكبدة، عقود  ة حق اـس
ا أي حوافز تأجير مـستلمة. ما لم تكن المجموعة على يقين معقول من  عقودومدفوعات   اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء، ناقصـً

ــل المؤجر في نه ــول على ملكية األص ــط الحص ــتخدام المعترف به وفقًا لطريقة القس ــتهالك قيمة حق االس اية مدة عقد اإليجار، يتم اس
 اإليجار. يخضع حق استخدام األصل إلى االنخفاض في القيمة.عقد الثابت على مدى العمر االنتاجي المقدر له أو مدة 
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١٩  

  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  -٤
 

 (تتمة)اإليجارات  ٩-٤
  

  اإليجارعقود التزامات 
ــة بالقيمة الحالية لمدفوعات  عقود في تاريخ بدء عقد اإليجار، تدرج المجموعة التزامات   اإليجار التي يتعين دفعها عقود اإليجار المقاس

ــمن مدفوعات   ــّمنة) مطروحً عقود على مدى عقد اإليجار. تتضـ ا منها حوافز اإليجار مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضـ
ــتحـقة القبض وـمدفوـعات  عقود  ــر أو مـعدل، والمـبالغ المتوقع دفعـها بموجب عقود اإليـجار مســ اإليـجار المتغيرة التي تعتـمد على مؤشــ

ا ســعر ممارســة خيار الشــراء الذي من المؤكد أن تمارســه المجموعة عقود ضــمانات القيمة المتبقية. تتضــمن مدفوعات   اإليجار أيضــً
ات إنـهاء عـقد اإليـجار، إذا كانت مدة عـقد اإليجار تعكس أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء. يتم االعتراف بمدفوعات ومدفوعات غرامـ 

  اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو سعر كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي الى الدفع.عقود 
  

اإليجار إذا كان عقود  اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء عقود  عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات  
اإليجار لتعكس تراكم عقود  سـعر الفائدة الضـمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسـهولة. بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ مطلوبات  

ــافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقود  فيض مدفوعات  الفائدة وتخ اإليجار إذا كان عقود  اإليجار المقدمة. باإلضــ
ــراء األصــــل عقد اإليجار أو تغيير في مدفوعات  عقد هناك تعديل أو تغيير في مدة  ــمونة أو تغير في التقييم لشــ اإليجار الثابتة المضــ

 األساسي. 
 

  اإليجار قصيرة األجل واإليجارات لألصول منخفضة القيمةعقود 
ــيرة األـجل للمـباني التـجارـية واإلـقاـمة  ــير على عقود اإليـجار قصــ تطبق المجموـعة إعـفاء االعتراف بعقود اإليـجار على الـمدى القصــ

 تتضـــمن على خيار الشـــراء). كما شـــهًرا أو أقل من تاريخ البدء وال ١٢والمكاتب (على ســـبيل المثال، عقود اإليجار التي تبلغ مدتها 
ــكن والمـكاتب التي تعتبر  ــة القيـمة على عقود إيـجار المـباني التـجارية والســ ا إعـفاء إيـجار الموجودات منخفضــ ــً تطبق المجموعة أيضــ

ـصول لایر ـسعودي). يتم إدراج مدفوعات اإليجار لعقود اإليجار قـصيرة األجل وعقود تأجير األ ٢٠٫٠٠٠منخفـضة القيمة (أي أقل من 
  منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 
  االقتراضتكاليف  ١٠-٤

  
مل تكاليف  اؤه أو إعداده  االقتراضترـس تغرق إنـش اء أو إنتاج أصـل ما والذي يـس راء أو إنـش رة بـش كي ل  ةطويل زمنية  فترةالمتعلقة مباـش

ــليكون  ــئ من أجـله  األصــ ــل. تقـيد ـكاـفة تـكاليف ،ـجاهزاً للغرض اـلذي أنشــ األخرى  االقتراض أو للبيع كجزء من تكلـفة ذـلك األصــ
المالية والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشـــأة بشـــأن   الفوائدمن   االقتراضكمصـــروف خالل الفترة التي تتكبد فيها. تتكون تكاليف 

 الحصول على القروض.
 

 األدوات المالية ١١-٤
  

  ق ملكية لجهة أخرى.أو أداة حقو مالية ومطلوبات للمجموعة مالية موجوداتاألداة المالية هي أي عقد ينتج عنه  إن
  

  االعتراف
الموجودات االعترافيتم  ة المطلوـبات أو ـب الـي ا  الـم دـم ا تكون في  تكونعـن ة لألداة، والتي ـعادة ـم دـي اـق ام التـع ا في األحـك المجموـعة طرفـً

  تاريخ المتاجرة.
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٢٠  

  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  -٤
 

 (تتمة) األدوات المالية ١١-٤
 

  التصنيف
  : التالية  التصنيف لفئات وفقًا لماليةا  تهاوداجو م فبتصني  عةولمجما ومتق
  

 ةفأطلما بالتكلفة الحقًا لمقاسةا لماليةا وداتجولما  
 اآلخر الشامل الدخل خالل من لةدلعاا بالقيمة لمقاسةا لماليةا وداتجولما  

 والخسارة الربح خالل من لةدلعاا بالقيمة لمقاسةا لماليةا وداتجولما 
  

 مل ما  ةفأطلما بالتکلفة  مقاسـة لماليةا  تباولطلما فتصني  ميت يعتمد التصـنيف على الشـروط التعاقدية للتدفقات النقدية للموجودات المالية. 
ً  قياسها ميت   كمطلوبات تصنيفها ميت  ــارة الربح  لخال نم لةدلعاا بالقيمة  الحقا ــة بالقيمة والخسـ ــبة للموجودات والمطلوبات المقاسـ . بالنسـ

 إعادة تصنيف المطلوبات المالية. يتمو الدخل الشامل اآلخر. ال أ الخسارة أو الربح قائمةفي  إماالعادلة، يتم تسجيل األرباح والخسائر 
 
  قياسال

غير  ةالمالي   المطلوبات  أو  الموجوداتيجب قياس جميع األدوات المالية بالقيمة العادلة عند اإلعتراف المبدئي، باإلضـافة إلى، في حالة  
ــارةالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل   ــامل اآلخر، تكاليف المعاملة أ  الربح والخسـ ــرة المتعلقةو الدخل الشـ ــراء مباشـ ــدار   بشـ أو إصـ

اليف  ادـلة من خبـ  المتعلـقة التمـعامالالموجودات أو المطلوـبات الـمالـية. إن تـك ة الـع الـية الـمدرـجة ـبالقيـم  اللالموجودات والمطلوـبات الـم
 .الموحدة الدخل قائمةيتم تسجيلها كمصروف في  الربح والخسارة

 
ــمنإن الموجودات المالية المحتفظ بها  ــيل  خالل من اهدفه  تحقيق ويتمنموذج أعمال   ضــ  تمثل والتي، التعاقدية النقدية  التدفقات تحصــ

 الفترةيتم قياســها عموًما بالتكلفة المطفأة في نهاية  القائم  األصــلي المبلغ على  والعمولة األصــلي المبلغ من  دفعات  فقط تعد نقدية  تدفقات
 ).االثبات بتاريخ لإللغاء القابل غير االختيارالشامل اآلخر (. وتدرج أية تغيرات في الربح أو الخسارة أو الدخل الالحقة المحاسبية

 
  اإلثبات عن التوقف

ــتالم الـتدفـقات النـقدـية من  ةالـماليـ   الموجودات اثـبات عن التوقفيتم  ــالحـية حقوق اســ أو تقوم المجموـعة   الموجوداتعـندـما تنتهي صــ
 جوهريأو تتحمل التزاًما بسـداد التدفقات النقدية المسـتلمة بالكامل دون تأخير   الموجوداتالتدفقات النقدية من   السـتالمبتحويل حقوقها  

بشـكل جوهري أو لم تقم   الموجودات منافعإما أن تقوم المجموعة بتحويل جميع مخاطر وو"؛  فورية اتثالث بموجب "ترتيب   طرفإلى 
  .لموجوداتالسيطرة على ا بنقلالموجودات، ولكنها قامت  منافعو المجموعة بنقل أو االحتفاظ بكافة مخاطر

  
 ةقائم  ةمالي   مطلوباتااللتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صـالحيته. عندما يتم اسـتبدال   سـدادعندما يتم   ةالمالي   المطلوبات اثبات عن  التوقفيتم 

ــروط مختلفة إلى حد كبير، أو يتم   أخرى مالية  بمطلوبات ــكل جوهري، يتم من نفس المقرض بشــ ــروط االلتزام الحالي بشــ تعديل شــ
ــلـية المطلوـبات اثـبات عن توقفالتـعاـمل مع مـثل ـهذا التـبادل أو التـعدـيل على أـنه  يتم إثـبات و ـجدـيدة، بمطلوـباتاالعتراف  يتمو األصــ

 الموحدة. الدخلالفرق في القيمة الدفترية المعنية في قائمة 
 

  مقاصة األدوات المالية
ــة   ــافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم تتم مقاص الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالص

  لتسوية المبالغ وعند وجود نية للسداد على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
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٢١  

  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  -٤
 

 األدوات المالية (تتمة) ١١-٤
 
 لقيمةا في ضالنخفاا

 المالي للتقرير الدولي المعيار  بموجب المبسـط النهج  تتبع المجموعة التجاريين المدينين ألرصـدةعند تقييم الخسـائر االئتمانية المتوقعة  
ــائر االئتـمان المتوقـعة بتتبع التغيرات في  ال). ٩( ــط االعتراف بخســ االئتـمانـية، وـبدًال من ذـلك، تعترف   المـخاطريتطـلب النهج المبســ

 .موحدة ةمالي  قوائمتاريخ كل ب  العمرمدى  علىمتوقعة الئتمان االخسارة على أساس خسائر ال بمخصصالمجموعة 
 

من المدينين يواجهون  مجموعةالمالية مؤشـــرات على أن المدين أو    وجوداتقيمة المقد يتضـــمن الدليل الموضـــوعي على انخفاض 
، أو احتمال دخولهم في اإلفالس أو إعادة العمولةأو    األصـلي المبلغ  سـداد  في  اإلخفاق  أو التعثرأو    سـداد عدمصـعوبات مالية كبيرة أو  

ــير البيانات  عندماو ةمالي  هيكلة ــتقبلية المقدرة، مثل التغيرات  النقديةفي التدفقات   للقياس  قابل نقص  وجود الى  للمالحظة القابلةتش المس
 عن السداد. بعدمفي المتأخرات أو الظروف االقتصادية التي ترتبط 

  
  استرداد التدفقات النقدية التعاقدية.بشكل معقول توقع الم منعندما ال يكون  ةالمالي  الموجوداتيتم شطب 

 
  يماثله النقد وما  ١٢- ٤

  
في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد لدى البنوك والنقد في الـصندوق وعلى الودائع قـصيرة األجل  المبينالنقد وما يماثله  يتـضمن

 والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل، والتي تخضع لمخاطر ضئيلة بشأن التغيرات في القيمة.
  

  المخزون ١٣-٤
  

الحركة أو القريبة من  ئةبالتكلفة أو صـافي القيمة البيعية، أيهما أقل، ناقصـا المخصـص لقاء أي بنود متقادمة أو بطي يتم قياس المخزون  
  تاريخ االنتهاء والتالفة. يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.

  
ى موقعه وحالته الحالية. يتم تحديد صافي القيمة تتـضمن التكلفة المـصاريف المتكبدة بـشأن الحصول على المخزون وتكاليف إحضاره ال

 البيعية على أساس سعر البيع المقدر، ناقًصا أي تكاليف إضافية من المتوقع تكبدها عند البيع.
 

  المخصصات ١٤-٤
  

يتم إثبات المخصـــصـــات عند وجود التزامات حالية (قانونية أو ضـــمنية) على المجموعة ناتجة عن أحداث ســـابقة، ومن المحتمل ان 
د يتطلب األمر اـستخدام الموارد التي تتـضمن المنافع االقتـصادية لـسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء تقدير مبلغ االلتزام بـشكل موثوق به. ق 

كأصــل مســتقل  التعويضترداد بعض أو كل المخصــصــات، على ســبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم إثبات تتوقع المجموعة اـسـ 
وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل الموحدة بعد خصم أية 

  .تعويض

 ذلك يكون عندما يعكس، والذي  الحالي الزكاة  قبل ما معدل باـستخدام  المخـصـصات خـصم يتم ا،جوهرًي  للنقود الزمنية القيمة أثر كان إذا
 .تمويل كنفقات الوقت مرور نتيجة المخصص في الزيادة اثبات يتم الخصم، استخدام وعند. االلتزام لذلك المصاحبة المخاطر مالئًما،
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٢٢  

  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  -٤
 

  نهاية الخدمة للموظفين مكافأة ١٥-٤
  

ــعودي. إن ـهذا البرـنامج غير ممول.  للموظفينـتدير المجموـعة برـنامج مـنافع مـحددة   يتم"مـكاـفأة نـهاـية الـخدـمة" وفـقا لـقانون العـمل الســ
 تحديد تكلفة تقديم هذه المنافع بموجب برنامج المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.

 
المنافع  بشـأنالموحدة   الدخليات إعادة القياس، التي تتضـمن األرباح والخسـائر االكتوارية، باسـتثناء المبالغ المدرجة في قائمة إن عمل

ـــيد الـمدين أو اـلدائن المـقاـبل في األرـباح المبـقاة من خالل اـلدـخل  المـحددة، يتم إثـباتـها فوراً في ـقائـمة المركز الـمالي الموـحدة مع الرصــ
 ر في الفترة التي تحدث فيها. ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.الشامل األخ

 
  األحداث التالية:  من أي وقعيتم اثبات تكاليف الخدمة السابقة في قائمة الدخل الموحدة عند 

  أو تقليصها، و المنافعتاريخ تعديل  

 تكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة.ب المجموعة  اعتراف تاريخ 
  

تقوم المجموعة بإثبات التغيرات التالية في التزام  كمايتم احتـساب مـصروف العمولة بتطبيق معدل الخصـم على التزام المنافع المحددة.  
  :الموحدة الدخل قائمةالمنافع المحددة في 

  
  السابقة واألرباح والخسائر الناتجة عن عمليات تقليص  ةوتكاليف الخدمالحالية  ةتكاليف الخدمات التي تتضمن تكاليف الخدم

 األيدي العاملة وعمليات السداد غير الروتينية.
 .مصروف العمولة 

  
  وضريبة القيمة المضافة الزكاة ١٦-٤

  
كما يتم تقدير مخصــص   .مخصــص للزكاة وفقاً ألنظمة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية الســعودية تجنيبيتم 

الزـكاة وتحميـله على ـقائـمة اـلدـخل الموـحدة، فيـما تقـيد أي فروـقات في التـقديرات عـند اعتـماد الربوط النـهائـية ويتم في ذـلك الوـقت إجراء 
   .صالتسوية الالزمة للمخص

  
. وعليه، ٢٠٠٩ديسـمبر  ٣١على أسـاس موحد اعتبارا من  ٪١٠٠يتم احتسـاب الزكاة للشـركة والشـركات التابعة لها المملوكة بنسـبة  

بة  كـشركة واحدة ألغراض احتـساب الزكاة. اما فيما يتعلق بالـشركات  ٪١٠٠تعتبر كل من الـشركة والـشركات التابعة لها المملوكة بنـس
   .، فإنه يتم احتساب الزكاة على أساس مستقل٪١٠٠سبة أقل من التابعة المملوكة بن 

  
االمارات العربية المتحدة، باإلضافة لفرع الشركة في مملكة البحرين، ال  –كما أن الشركة التابعة والمسجلة في المنطقة الحرة في دبي 

  .يخضعان لكل من الزكاة أو الضرائب
  

 خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة، فيما عدا:يتم إثبات المصاريف والموجودات بعد 
 
عندما تكون ضـريبة القيمة المضـافة المتكبدة بشـأن شـراء الموجودات أو الخدمات غير قابلة لالسـترداد من السـلطات الضـريبية،    •

 ا ينطبق، و/أو وفي هذه الحالة يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من مصروف البند، حسبم
 عند إظهار الذمم المدينة والدائنة شاملة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.  •
 

إن ـصافي مبلغ ـضريبة القيمة المـضافة القابل لالـسترداد من، أو المـستحق إلى، الـسلطات الـضريبية يتم إدراجه كجزء من الذمم المدينة 
  أو الذمم الدائنة في قائمة المركز المالي الموحدة.

   



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

  حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)  إيضاحات 
  ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

٢٣  

  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  -٤
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة  ١٧- ٤
 

. ٢٠٢٠يناير  ١قامت المجموعة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ألول مرة، والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد.لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو 

 
  : تعريف األعمال ٣التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  

 
): "عمليات تجميع األعمال" أنه لكي يتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال تجارية، ٣توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (

ضمن أي مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد أدنى، مدخالت وعمليات موضوعية تسهم معا بشكل كبير فإنه يجب أن تت 
في القدرة على تحقيق المخرجات. عالوة على ذلك، توضح التعديالت أن األعمال التجارية يمكن أن تتواجد دون أن تشمل جميع  

يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة، لكنها قد تؤثر  المدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات. لم 
  على الفترات المستقبلية في حالة إبرام المجموعة أي عمليات تجميع أعمال. 

 
إحالل سعر   -) ٣٩) ومعيار المحاسبة الدولي ( ٩) والمعيار الدولي للتقرير المالي (٧التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (

  الفائدة المرجعي 
 
) األدوات المالية: يوفر اإلثبات والقياس عددًا من ٣٩) ومعيار المحاسبة الدولي (٩التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( 

أداة التغطية إذا نتج عن  اإلعفاءات التي تسري على كافة أدوات تغطية المخاطر التي تتأثر مباشرة بإحالل سعر الفائدة المرجعي. تتأثر
كن اإلحالل عدم تأكد من توقيت و/ أو قيمة التدفقات النقدية المستندة إلى المؤشرات المرجعية للبند المغطى أو أداة تغطية المخاطر. لم ي 

  تبطة بعمولة. لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة نظًرا ألنه ليس لديها أي أدوات تغطية مخاطر مر
 

  ): تعريف األهمية النسبية ٨) ومعيار المحاسبة الدولي ( ١التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( 
 
تقدم التعديالت تعريفًا جديدًا لألهمية النسبية ينص على أن "المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن   

جبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية المعدة لغرض عام وذلك على يؤثر إغفالها أو تحريفها أو ح
وقف  أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالية." توضح التعديالت أن األهمية النسبية تت 

بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى، في سياق القوائم المالية. إن "تحريف   على طبيعة وحجم المعلومات، سواء كانت
المعلومات يكون جوهريًا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية.  

  حدة للمجموعة وليس من المتوقع أن يكون لها أي أثر مستقبلي عليها.إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية المو
 

  ٢٠١٨مارس   ٢٩اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر بتاريخ 
 

إن اإلطار المفاهيمي ليس معياًرا وال تُلغي المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار آخر. يتمثل الغرض من  
المفاهيمي في مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير، ومساعدة الُمعِدّين على تطوير سياسات محاسبية متسقة  اإلطار  

في الحاالت التي ال يوجد فيها معيار ساري، ومساعدة جميع الجهات على فهم المعايير وتفسيرها. سيؤثر ذلك على المنشآت التي قامت  
بية بناًء على اإلطار المفاهيمي. يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة، والتعريفات المحدثة  بوضع سياساتها المحاس

ومعايير إثبات الموجودات والمطلوبات، ويوضح بعض المفاهيم الهامة. لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة  
  للمجموعة.   

   



   لها التابعة والشركاتشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 
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  ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

٢٤  

  للسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)ملخص   -٤
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة (تتمة)  ١٧- ٤
 

  ١٩-: امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد ١٦التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  
 
امتيازات   -"عقود اإليجار"  ١٦، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ٢٠٢٠مايو  ٢٨في  

المتعلقة بالمحاسبة عن   ١٦.توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي  ١٩-اإليجار المتعلقة بكوفيد
. كوسيلة عملية، يمكن للمستأجر أن يختار عدم تقييم ما إذا كان ١٩-ديل عقود اإليجار وامتيازات اإليجار الناتجة مباشرة عن جائحة كوفيد  تع

في   من المؤجر يعد تعديًال لعقد اإليجار. يقوم المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار بالمحاسبة عن أي تغيير ١٩-امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد 
بنفس الطريقة التي يقوم فيها بالمحاسبة عن التغيير وفقًا للمعيار الدولي للتقرير  ١٩-دفعات اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد

  ، إذا لم يكن التغيير تعديًال لعقد اإليجار.١٦المالي 
 

أو بعد ذلك التاريخ، مع السماح بالتطبيق المبكر لها. لم يكن لهذه  ٢٠٢٠ يونيو ١تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في 
  التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 

  
 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد  ١٨- ٤
  

. تعتزم فيما يلي بياًنا بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة
  المجموعة إتباع هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.  

  
  ): تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة ١(  التعديالت على معيار المحاسبة الدولي

  
) لتحديد المتطلبات  ١من معيار المحاسبة الدولي ( ٧٦-٦٩، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات ٢٠٢٠في يناير  

  الخاصة بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. توضح التعديالت:   
  السداد  • ما المقصود بحق تأجيل

  • أن حق التأجيل يجب أن يكون موجودًا في نهاية الفترة المالية 
  • أن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل السداد 

  نيفها.  • أنه فقط إذا كانت إحدى المشتقات الضمنية في التزام قابل للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام على تص
  

، ويتعين تطبيقها بأثر رجعي. تقوم المجموعة حالًيا بتقييم ٢٠٢٣يناير  ١تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنها.  

 
  ) ٣التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (  -ر المفاهيمي  الرجوع إلى اإلطا

  
  -) "عمليات تجميع األعمال" ٣، تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( ٢٠٢٠أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في مايو 

ر المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية الصادر في عام الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي. وتهدف التعديالت إلى استبدال الرجوع إلى اإلطا
دون تغير جوهري في متطلباته. وأضاف المجلس أيًضا   ٢٠١٨، بالرجوع إلى اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر في مارس ١٩٨٩

ار أرباح أو خسائر محتَملة في "اليوم الثاني" تنشأ ) تفادًيا إلصد٣استثناًء لمبدأ اإلثبات المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي (
) الصادر عن لجنة تفسير المعايير ٢١) أو التفسير (٣٧عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي (
ر   المجلس توضيح التوجيهات اإلرشادية الحالية الواردة في  الدولية للتقرير المالي: الرسوم، إذا تم تكبدها بشكل مستقل.   وفي الوقت ذاته، قرَّ

  ) بشأن الموجودات المحتملة التي لن تتأثر باستبدال الرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية.    ٣المعيار الدولي للتقرير المالي (
 

  ، ويتم تطبيقها بأثر مستقبلي.٢٠٢٢يناير  ١تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 
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  (شركة مساهمة سعودية) 

  حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)  إيضاحات 
  ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

٢٥  

  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  -٤
  
 (تتمة)   المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد ١٨- ٤
  

  ١٦التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -االستخدام المقصود   الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل
  

المتحصالت قبل االستخدام المقصود"، والذي يحظر    -معايير المحاسبة الدولية "الممتلكات واآلالت والمعدات  ، أصدر مجلس  ٢٠٢٠في مايو  
أي متحصالت بيع البنود المنتجة أثناء إحضار ذلك األصل   -من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  -على المنشآت الخصم 

له للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة. وبدالً من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات المتحصالت من بيع هذه البنود، إلى الموقع والحالة الالزمة لتأهي 
  والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة. 

 
تطبيقه بأثر رجعي على بنود الممتلكات  أو بعد ذلك التاريخ، ويجب  ٢٠٢٢يناير  ١يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في  

المتوقع  واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة. ليس من  
  أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على المجموعة. 

 
  ٣٧التعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -لعقود تكاليف الوفاء با  -العقود المتوقع خسارتها  

  
لتحديد التكاليف التي يتعين على المنشأة  ٣٧، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ٢٠٢٠في مايو 

"طريقة التكلفة المتعلقة مباشرة". تشتمل التكاليف المتعلقة  إدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو خاسًرا. تطبق التعديالت 
ليف  مباشرة بعقد تقديم البضاعة أو الخدمات على كل من التكاليف اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد. ال تتعلق التكا

ة على الطرف المقابل بموجب العقد. تسري التعديالت على الفترات  العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها صراح 
أو بعد ذلك التاريخ. سوف تطبق المجموعة هذه التعديالت على العقود التي لم تِف بعد بجميع  ٢٠٢٢يناير  ١المالية السنوية التي تبدأ في 

  ول مرة.التزاماتها في بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها التعديالت أل
 

لغرض التوقف عن إثبات المطلوبات   ٪١٠األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة  –) األدوات المالية  ٩المعيار الدولي للتقرير المالي ( 
  المالية 

  
ية تعديًال على على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدول  ٢٠٢٠-٢٠١٨كجزء من التحسينات السنوية لألعوام  

. يوضح التعديل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو  ٩المعيار الدولي للتقرير المالي 
أو المستلمة بين المعدل تختلف اختالفًا جوهرًيا عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشتمل هذه الرسوم فقط على تلك الرسوم المدفوعة 

المقترض والجهة المقرضة، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو الجهة المقرضة نيابة عن اآلخر. تطبق المنشأة  
  لمنشأة أوالً هذا التعديل. هذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها ا

 
، مع السماح بالتطبيق المبكر له. سوف تطبق المجموعة هذا ٢٠٢٢يناير  ١يسري التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 

طبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل. ليس  التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي ت 
  من المتوقع أن يكون للتعديالت أي أثر جوهري على المجموعة. 

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -٥

 
  التقديرات واالفتراضات ١-٥

  
للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضـات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات   يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة

والمصـاريف والموجودات والمطلوبات واالفصـاحات المرفقة واالفصـاح عن االلتزامات المحتملة. وقد يترتب على عدم التأكد من هذه 
 الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك في المستقبل.  االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل جوهري على القيمة
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٢٦  

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)  -٥
  
  التقديرات واالفتراضات (تتمة) ١-٥
  

ــية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم تم أدناه  ــتقبل والمصــادر الرئيس ــاســية المتعلقة بالمس بيان االفتراضــات األس
ــنة المالية  الـمالـية، والتي لـها تأثير جوهري قد يؤدي إلى إجراء تـعديل جوهري على القيـمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الســ

  .الموحدةجموعة التقديرات واالفتراضات الخاصة بها على العوامل المتاحة عند إعداد القوائم المالية القادمة. وقد بنت الم
  

ومع ذلك، قد تتغير الظروف واالفتراـضات القائمة والمتعلقة بالتطورات المـستقبلية نتيجة لتغيرات الـسوق أو الظروف التي تنـشأ خارج 
  الفتراضات عند حدوثها.سيطرة المجموعة. وتنعكس هذه التغيرات في ا

  
  اثبات اإليرادات

  : األحكام التالية باجراء اإلدارة) من ١٥تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( يتطلب
  
  الوفاء بالتزامات األداء  

مدى زمني أو  يتعين على المجموعة إجراء تقويم لكافة عقودها المبرمة مع العمالء لتحديد ما إذا كان يتم الوفاء بالتزامات على 
  فترة من الزمن من أجل تحديد الطريقة المالئمة إلثبات اإليرادات. 

  

  تحديد أسعار المعامالت  
. وإلجراء  (وبشكل رئيسي شركات التأمين)  يتعين على المجموعة تحديد سعر المعامالت المتعلقة بكافة عقودها المبرمة مع العمالء

بأي عوض متغير في العقد، نتيجة الخصم أو أي بنود متغيرة أخرى، باإلضافة إلى  ذلك، تقوم المجموعة بتقويم األثر الخاص 
  وجود أي بند تمويل هام وأي عوض غير نقدي في العقد. 

  
 نقل السيطرة في العقود المبرمة مع العمالء  

يتم إثـبات اإليرادات عـند انتـقال   في الـحاـلة التي يتبين فيـها للمجموـعة أـنه يتم الوـفاء ـبالتزام األداء على ـمدى فترة من الزمن، ـفإـنه
  .العمالءالسيطرة على الموجودات الخاضعة للعقد إلى 

  
 خسائر االئتمان المتوقعةمخصص 

ائر  ط لقياس خـس بة للذمم المدينة، تطبق المجموعة النهج المبـس تركة وعدد  االئتمانالمتوقعة على خصـائص مخاطر   االئتمانبالنـس المـش
المعلومات التاريخية للمجموعة وتم تعديلها لتعكس معدالت االئتمان المعلنة والخسارة المتوقعة من   التالمتقادمة. تم استنتاج معد األيام

الكلي مثل التضــخم ومعدل نمو الناتج المحلي   االقتصــادا معلومات مســتقبلية لعوامل  المتوقعة والتي تتضــمن أيضــً النتيجة المســتقبلية 
 .اإلجمالي

  
  مكافأة نهاية خدمة الموظفين

ــمن التقويم  ــتـخدام عملـيات التقويم االكتوارـية. يتضــ تـحدد تكلـفة التزام المـنافع المـحددة للموظفين ومـنافع ـما بـعد التوظيف األخرى ـباســ
على تحديد االكتواري إجراء العديد من االفتراضــات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المســتقبل. وتشــتمل هذه االفتراضــات  

ية وطبيعتها  اـس تقبلية في الرواتب، ومعدالت الوفيات. ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم واالفتراضـات األـس معدل الخصـم، والزيادات المـس
طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة يتأثر بصــورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضــات. تتم مراجعة كافة االفتراضــات بتاريخ  

 اد كل قوائم مالية.إعد
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٢٧  

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)   - ٥
  
  التقديرات واالفتراضات (تتمة) ١-٥
 

  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
القابلة لالســترداد، والتي تمثل القيمة يحدث االنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصــل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة  

اس البيا تبعاد على أـس اب القيمة العادلة ناقصـة تكاليف االـس تبعاد أو القيمة الحالية، أيهما أعلى. يتم احتـس نات العادلة ناقصـا تكاليف االـس
ــو ــعار السـ ــروط تعامل عادل، لموجودات مماثلة أو أسـ ــة المتاحة من معامالت البيع الملزمة، التي تمت بشـ ق القابلة للمالحظة ناقصـ

التكاليف اإلضــافية الســتبعاد األصــل. يتم احتســاب القيمة الحالية على أســاس طريقة التدفقات النقدية المخصــومة. يتم تحديد التدفقات 
ــطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجم ــمل أنشـ ــنوات الخمس القادمة وال تشـ ــاس الموازنة التقديرية للسـ وعة بعد أو النقدية على أسـ

ــعة الختبار االنخفاض في القيمة. تتأثر القيمة ــأنها تعزيز أداء الوحدة المدرة للنقدية الخاض ــتقبلية الهامة التي من ش ــتثمارات المس  االس
ــومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة  ــتخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصـ ــم المسـ ــورة كبيرة بمعدل الخصـ ــترداد بصـ القابلة لالسـ

  مستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.ال
 

  لممتلكات والمعداتلاألعمار اإلنتاجية 
ن يتم تقدير العمر اإلنتاجي لكل بند من بنود الممتلكات والمعدات الخاصة بالمجموعة بناًء على مدى الفترة التي من المتوقع فيها أن يكو

التقدير على تقويم جماعي للممارســات الخاصــة بأعمال مماثلة، والتقييم الفني الداخلي، والخبرة األصــل متاحا لالســتخدام. ويعتمد هذا 
  السابقة بشأن الموجودات المماثلة وتطبيق األحكام عندما يصبح األصل متاحا لالستخدام والبدء في احتساب قسط االستهالك.

  
ــورة دورـية، مراجـعة العمر اإلنـتاجي المـقدر لـكل  ــابـقة نتيـجة يتم، بصــ ــل وتـحديـثه في ـحاـلة اختالف التوقـعات عن التـقديرات الســ أصــ

االسـتهالك العادي لألصـل، أو التقادم الفني والتجاري له، أو القيود القانونية أو القيود األخرى على اسـتخدام األصـل. وعلى الرغم من 
ة بالتغيرات في المبالغ وتوقيت المـصاريف المـسجلة الناتجة ذلك، فإنه من المحتمل أن تتأثر النتائج المـستقبلية للعمليات بـصورة جوهري 

ــيؤدي تخفيض العمر اإلنـتاجي المـقدر ألي بـند من بنود الممتلـكات والمـعدات إلى زـيادة  عن التغيرات في العواـمل الـمذكورة أعاله. وســ
 المصايف التشغيلية المسجلة وتخفيض الموجودات غير المتداولة.

  
 مخصص المخزون

 أو االنتهاء تاريخ من قريًبا أو ون بالتكلفة أو صــــافي القيمة البيعية، أيهما أقل. وعندما يصــــبح المخزون قديما أو متقادمايظهر المخز
بة لكل مبلغ من المبالغ الهامة بمفردها، فإنه يتم إجراء هذا التقدير لكل مبلغ على حده. العادلة لقيمته، فإنه يتم إجراء تقدير تالف . وبالنـس
المبالغ غير الهامة بمفردها والتي تعتبر قديمة أو متقادمة، فإنه يتم تقديرها بشــكل جماعي ويجنب مخصــص حســب نوع المخزون أما 

   وعمره أو درجة تقادمه على أساس أسعار البيع المتوقعة.
  

  المالية لألدوات العادلة القيمة قياس
 أســاس على  الموحدة المالي المركز  قائمة في  المســجلة المالية  والمطلوبات المالية  للموجودات  العادلة القيمة  قياس إمكانية عدم  حالة  في

 النقدية  التدفقات  طريقة ذلك  في بما التقويم  طرق باســــتخدام لها  العادلة القيمة تحديد يتم  فإنه  نشــــطة،  أســــواق  في  المتداولة األســــعار
 فإن مجدًيا، ذلك يكون ال وعندما ممكًنا، ذلك كان حيثما للمالحظة القابلة  األســـواق  خالل من تتم  الطرق لهذه  المدخالت إن.  المخفضـــة

 الســيولة  مخاطر مثل  بالمدخالت  الخاصــة االعتبارات على  األحكام تشــتمل.  العادلة القيمة لتحديد  األحكام من  درجة ابداء  يتطلب األمر
  .المالية لألدوات العادلة القيمة على تؤثر أن يمكن العوامل بهذه علقةالمت  االفتراضات في التغيرات إن. والتقلبات االئتمان ومخاطر
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٢٨  

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)   - ٥
 

  األحكام الهامة المستخدمة عند تطبيق المعايير المحاسبية ٢-٥
  

  القوائم المالية الموحدة:إن لألحكام الهامة التالية آثار جوهرية على المبالغ المدرجة في هذه 
 

  مكونات الممتلكات والمعدات 
تستهلك موجودات المجموعة، المصنفة ضمن الممتلكات والمعدات، بطريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية. وعند تحديد 

  نفصل.  العمر اإلنتاجي لألصل، فإنه يتم تقسيمه إلى مكونات هامة بحيث يتم استهالك كل مكون هام بشكل م
أـخذ في  ة المكون، ـفإن اإلدارة ـت اء تـحدـيد أهمـي اـمة للموجودات الكبرى، وأثـن د التحقق من المكوـنات الـه ام عـن يتطـلب األمر اتـخاذ األحـك

ــل المرتبط به،   وطريقة االعتبار األهمية الكمية لهذا المكون وكذلك العوامل النوعية مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصــ
  االستهالك، ودورة االستبدال / جدول الصيانة.

  

  تحديد السيطرة والتأثير الهام
  أحكام اإلدارة عند تقويم السيطرة على الشركات التابعة الموحدة: 

 

منشأة ما إن الشركات التابعة هي جميع الشركات المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. تعتبر اإلدارة أن المجموعة تسيطر على 
عندما تتعرض المجموعة بشأنها لمخاطر أو يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة من ارتباطها بالشركة المستثمر فيها وكذلك  
عندما يكون لديها القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على قيمة تلك العوائد من خالل قدرتها على توجيه  

  نشطة ذات العالقة بالشركات المستثمر فيها.األ
  

ــيطرة. وـتأيـيداً لـهذا االفتراض، فعـندـما يكون ـلدى  ــوـيت يؤدي إلى الســ ـــكل ـعام، هـناك افتراض ـبأن امتالك أغلبـية حقوق التصــ وبشــ
ــتثمر فيـها، ـتأـخذ المجموـعة بعين  ــرـكة المســ ــاوـية أو أـقل من األغلبـية في الشــ ــوـيت مســ االعتـبار ـكاـفة الحـقائق المجموـعة حقوق تصــ

مل ذلك الترتيبات التعاقدية  تثمر فيها، ويـش ركة المـس يطرة على الـش والظروف األخرى المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس ـس
  وغيرها التي لها أثر على األنشطة التي تؤثر على عوائد الشركات المستثمر فيها.

  

على تلك األنشطة ذات العالقة وطريقة اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة وحقوق  إن تحديد سيطرة المجموعة يتوقف أيضاً  
  المجموعة في الشركات المستثمر فيها.

  

ــاهم األكبر الوحـيد اـلذي ـلدـيه ٥٠وفي بعض الـحاالت التي تمتـلك فيـها المجموـعة أـقل من  ــوـيت، ـفإنـها ـقد تـظل المســ ٪ من حقوق التصــ
ـسلطة لتوجيه األنـشطة ذات العالقة للـشركات المـستثمر فيها، وذلك عندما ال يمتلك المـساهمون اآلخرون بـشكل حـضور وتمثيل يعطيه ال

توجيهات المجموعة. ال توجد حاالت ســـابقة لمســـاهمين آخرين يتعاونون   رفضفردي حقوق تصـــويت كافية وســـيطرة تمكنهم من 
  األصوات.لممارسة أصواتهم بشكل جماعي أو لتجاوز المجموعة في عدد 

  
أخذت اإلدارة في االعتبار التكامل بين جميع الشـــركات المســـتثمر فيها (عندما تكون لدى المجموعة أغلبية مســـاوية أو أقل من أغلبية 
ــعودية وقدرة المجموعة على التأثير على العوائد  ــمن هيكل المجموعة والمتواجدة في مدن المملكة العربية السـ ــويت) ضـ حقوق التصـ

ركات المســتثمر فيها من خالل تقديم مختلف الخدمات الرئيســية للشــركات المســتثمر فيها، وعالقة المجموعة بالمنشــآت المتغيرة للـشـ 
  األخرى التي قد تؤثر على عوائد الشركات المستثمر فيها، وتعيين بعض كبار موظفي اإلدارة، وعوامل أخرى مختلفة.

  
  تضمنة لخيار تجديدالحكم الهام في تحديد مدة عقد اإليجار للعقود الم

د تقوم المجموعة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، باإلضــافة الى أي فترات مشــمولة بخيار تمدي 
  المؤكد أال تتم ممارسته.عقد اإليجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسته، أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من 

  
ســــنة. تطبق  ١٥إلى  ٥لدى المجموعة الخيار، بموجب بعض عقود اإليجار، في اســــتئجار األصــــول لفترة إضــــافية تتراوح ما بين 

 المجموعة الحكم في تقييم ما إذا كان من المعقول ممارســة خيار التجديد. ما يعني، أنها تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصــلة
التي تخلق حافزا اقتصـاديا لممارسـة خيار التجديد. بعد تاريخ البدء، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث جوهري 
أو تغيير في الظروف التي تقع تحت ســيطرتها ويؤثر على قدرتها على ممارســة (أو عدم ممارســة) خيار التجديد (على ســبيل المثال، 

    ية العمل).تغيير في استراتيج
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٢٩  

  المعلومات القطاعية   - ٦
 نبما أنه المســؤول ع ،للعمليات التشــغيليةلصــانع القرار المعدة للمجموعة  تحديد القطاعات التشــغيلية بناًء على التقارير الداخلية   يتم

  توزيع المصادر للقطاعات التشغيلية وتقييم أداء كل قطاع.
  

الشـهرية  التنفيذية واألداء في اجتماعاتها  المراجعة من قبل اللجنة  األسـاسـية اإليراداتللعمليات التشـغيلية باسـتخدام يقوم صـانع القرار 
ــغيلية بما أنها تعكس  ــي لنتائج القطاعات التش ــاس ــغيلي كمقياس  للفترة  القطاعات أداءكمقياس أس المعنيًة. تعتبر اإليرادات والدخل التش

  ثابت في المجموعة.
  

  .للمجموعة رئيسية تشغيلية كقطاعات أخرى/الحلول وقطاعوالصيدليات  المنشآت الصحية/تم تحديد المستشفيات
ـــمل ــحـية   العـناـيةـخدـمات  و ـبالمختبرات المتعلـقة العملـيات  أخرى / الحلول  قـطاع يشــ ــغـيل  و المنزلـيةالصــ وـحدات الرـعاـية الحرـجة تشــ

  .اإلتصالي والطب اإلدارية المساندة خدماتالمعلومات و تكنولوجيا حلولالى  باإلضافة
  

في القوائم المالية   المدرجةوالتســوية بين القطاعات والبنود النظامية المعنية  ٢٠٢٠ديســمبر  ٣١ان نتائج القطاعات للســنة المنتهية في 
 هي كما يلي: الموحدة

  

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنهية في 
  / المستشفيات

  الصيدليات   المنشآت الصحية
قطاع  

 اإلجمالي   أخرىالحلول/

 ماليين الرياالت السعودية      

        السعوديةفي المملكة العربية 
 ٥٬٣٩٧  ٢٥٥  ٩٨٧  ٤٬١٥٥ اإليرادات 

 ١٬٧٨١  ١٠١  ٣٣٠  ١٬٣٥٠ إجمالي الربح
        

        خارج المملكة العربية السعودية
 ٤٦٥  ٤  ١٤  ٤٤٧ اإليرادات 

 ٨٣  ٤  ٢  ٧٧ إجمالي الربح
        

         اإلجمالي
 ٥٬٨٦٢  ٢٥٩  ١٬٠٠١  ٤٬٦٠٢ اإليرادات 

 ١٬٨٦٤  ١٠٥  ٣٣٢  ١٬٤٢٧ إجمالي الربح*
         

        ) غير موزعةمصاريف( إيرادات
        

 )٢١٥(       بيع وتسويق
 )٥٣٥(       عمومية وإدارية

  ١٬١١٤        العمليات  من  الدخل
 ٢       الشركات الزميلة دخلحصة في 

 )٤٨(       تكاليف مالية
 ٦٠       إيرادات أخرى 

 ١٬١٢٨       قبل الزكاة  الدخل
 )٩٣(       زكاة

 ١٬٠٣٥       للسنة الدخل
        

        ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
        في المملكة العربية السعودية

 ٨٬٩٢١  ٢٬٢٨٩  ٣٠٤  ٦٬٣٢٨ إجمالي الموجودات 
 ٤٬٢٧٦  ٧٨٢  ٣٢٦  ٣٬١٦٨ إجمالي المطلوبات

        
        المملكة العربية السعوديةخارج 

 ٥٦٠  ٩  ١٥  ٥٣٦ إجمالي الموجودات 
 ١١٧  ٢  ١٥  ١٠٠ إجمالي المطلوبات

        
        اإلجمالي

 ٩٬٤٨١  ٢٬٢٩٨  ٣١٩  ٦٬٨٦٤ إجمالي الموجودات 
 ٤٬٣٩٣  ٧٨٤  ٣٤١  ٣٬٢٦٨ إجمالي المطلوبات

 



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

  حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)  إيضاحات 
  ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

٣٠  

 المعلومات القطاعية (تتمة)   -٦
 

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنهية في للسنة 

  / المستشفيات

  الصيدليات   المنشآت الصحية
قطاع  

 اإلجمالي   أخرىالحلول/

 ماليين الرياالت السعودية      

        في المملكة العربية السعودية
 ٤٬٥٨٦  ١٥٧  ٨٤٦  ٣٬٥٨٣ اإليرادات 

 ١٬٤٧٢  ٦١  ٢٨١  ١٬١٣٠ إجمالي الربح
        

        العربية السعوديةخارج المملكة 
 ٤٣٠  ٤  ٨  ٤١٨ اإليرادات 

 ٥٢  ٤  ١  ٤٧ إجمالي الربح
        

         اإلجمالي
 ٥٬٠١٦  ١٦١  ٨٥٤  ٤٬٠٠١ اإليرادات 

 ١٬٥٢٤  ٦٥  ٢٨٢  ١٬١٧٧ إجمالي الربح*
         

        ) غير موزعةمصاريف( إيرادات
        

 )١٨٢(       بيع وتسويق
 )٤٧٥(       عمومية وإدارية

  ٨٦٧        العمليات  من  الدخل
 ٢       الشركات الزميلة دخلحصة في 

 )٢٨(       تكاليف مالية
 ٦٢       إيرادات أخرى 

 ٩٠٣       قبل الزكاة  الدخل
 )٦٦(       زكاة

 ٨٣٧       للسنة الدخل
        

        ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
        المملكة العربية السعوديةفي 

 ٧٬٨١٤  ١٬١٣١  ٢٥٢  ٦٬٤٣١ إجمالي الموجودات 
 ٣٬٧٦١  ٩٥٥  ٢٦٤  ٢٬٥٤٢ إجمالي المطلوبات

        
        خارج المملكة العربية السعودية

 ٦٥٣  ٣٦  ٨  ٦٠٩ إجمالي الموجودات 
 ١١٦  ٣  ١٠  ١٠٣ إجمالي المطلوبات

        
        اإلجمالي

 ٨٬٤٦٧  ١٬١٦٧  ٢٦٠  ٧٬٠٤٠ إجمالي الموجودات 
 ٣٬٨٧٧  ٩٥٨  ٢٧٤  ٢٬٦٤٥ إجمالي المطلوبات

  
 لایر سعودي).  مليون ١٬٨٩٣٫٩: ٢٠١٩لایر سعودي ( مليون ٢٬١٤٢٫٠  قدرهاتتضمن تكلفة اإليرادات تكاليف موظفين *

 



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

  حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)  إيضاحات 
  ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

٣١  

 النقد وما يماثله   - ٧
 

 

  كما في  
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

 لایر سعودي 

  كما في  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 لایر سعودي 
          

 ٥١٧٬٨٩٢٬٨٢٩    ١٬٦٧٣٬٤٤٥٬١١٣     البنوكودائع قصيرة األجل لدى 
 ٦٧٠٬٤٠٦٬٩٩٢    ٦٥٨٬١٨١٬٨٤٢      نقد لدى البنوك

 ٨٬٣٦٠٬٨٢١    ٧٬٦٣٦٬٨١٢      نقد في الصندوق 
    ١٬١٩٦٬٦٦٠٬٦٤٢    ٢٬٣٣٩٬٢٦٣٬٧٦٧ 

  

 المدينون   -٨
 

 

  كما في  
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

 لایر سعودي 

  كما في  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 لایر سعودي 
          

 ١٬٥٦٧٬٤٥٧٬٢٣٣  ٩٦٠٬٠٢٨٬٠١٠    مدينون تجاريون
 )٦٠٬٣١٧٬٦٥٠(  ) ١١٥٬٦٩٨٬٥٧٠(   خسائر االئتمان المتوقعة يخصم: مخصص  

   ١٬٥٠٧٬١٣٩٬٥٨٣  ٨٤٤٬٣٢٩٬٤٤٠ 
 

  هي كما يلي:  خسائر االئتمان المتوقعةمخصص  إن حركة 
  كما في  

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
 لایر سعودي 

  كما في 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 لایر سعودي 
       

 ١٢٢٬٤٥٠٬٠٠٦  ٦٠٬٣١٧٬٦٥٠  في بداية السنة
  ١٠٤٬٧٠٨٬٣٥٢   ١٣٢٬٧٤٩٬٧٠٦  ) ٢٢محمل للسنة (إيضاح 

  )٣٬٩٧٩٬٠٥٢(  -  المتعلق بتحويل شركة ذات عالقة 
  )١٦٢٬٨٦١٬٦٥٦(   ) ٧٧٬٣٦٨٬٧٨٦(  ديون معدومة 

 ٦٠٬٣١٧٬٦٥٠  ١١٥٬٦٩٨٬٥٧٠ في نهاية السنة 
  

  ديسمبر: ٣١كما في تنخفض قيمتها  ولم السداد  المتأخرة التجارية المدينة الذممفيما يلي تحليًال بأعمار 
  

 سنةأكثر من  سنة أقل من   اإلجمالي  
 لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  
    

  ٧٬٣٨٣٬٦٤٧    ٨٣٦٬٩٤٥٬٧٩٣    ٨٤٤٬٣٢٩٬٤٤٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
   ١٢٨٬٤٤٧٬٤٨١   ١٬٣٧٨٬٦٩٢٬١٠٢  ١٬٥٠٧٬١٣٩٬٥٨٣ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  
الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها. إنه ليس من ـسياـسة المجموعة الحـصول الـسابقة، فإنه من المتوقع تحـصيل كافة    اتالخبربناًء على 

، انخفضت قيمة ذمم مدينة تجارية ٢٠٢٠ديـسمبر  ٣١. وكما في  على ـضمانات بـشأن الذمم المدينة وبالتالي فإن معظمها بدون ـضمانات
. )لایر سعودي، وتم تجنيب مخصص لها بالكامل ٦٠٬٣١٧٬٦٥٠   :٢٠١٩ديسمبر   ٣١(كما في    لایر سعودي ١١٥٬٦٩٨٬٥٧٠  قدرها

  خالل السنة بحسابات محددة بشكل فردي على أنها غير قابلة للتحصيل. معدومةالديون الوتتعلق 
  

تقريًبا من رصـيد الذمم المدينة الخاصـة بالمجموعة كان مسـتحق السـداد من جهات  ٪٩٤، فإن ما نسـبته ٢٠٢٠ديسـمبر   ٣١وكما في  
  .)٪٩٣: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( مختلفةحكومية وشركات تأمين 

  
ــداد الذمم الـمدينة خالل   ــة بالمجموعة أن يتم ســ ــروط االئتـمان الـخاصــ يوما وذلك بناًء على نوع العميل، وهو ما  ٩٠-٣٠وتتطـلب شــ

يتماشــى مع نشــاط الرعاية الصــحية. ونظًرا لفترة االئتمان القصــيرة الممنوحة للعمالء، فإن مبلغ كبير من الذمم المدينة غير متأخرة 
    ه. السداد ولم تنخفض قيمت 



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

  حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)  إيضاحات 
  ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

٣٢  

 خرى األموجودات  ال مدفوعة مقدماَ والمصاريف ال  -٩
 

 

  كما في  
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

 سعوديلایر 

  كما في 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 لایر سعودي 
          

 ١٠٩٬٠٥٢٬٨٣٨    ١١٩٬٤٥٥٬٤٨٦     مصاريف مدفوعة مقدماً 
 ٥٣٬٧٠٨٬٩١٣    ٦٨٬٩٥٢٬٦٨٤     مدفوعات مقدمة للموظفين
  ٣٩٬٩٧٨٬٢٩٦     ٥٧٬٥٠٥٬٥٥٠     دفعة مقدمة لشراء أرض

 ٦٦٬٠٠٠٬٩٨٩    ٣١٬٩٠٤٬٧٢٧     أخرى
   ٢٦٨٬٧٤١٬٠٣٦    ٢٧٧٬٨١٨٬٤٤٧ 
 

 المخزون  -١٠
 

 

  كما في  
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

 لایر سعودي 

  كما في 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 لایر سعودي 
          

 ٢٩٨٬٢٩٢٬٠٣٢  ٣٨٥٬٧٤٦٬٧٠٣    مخزون
 )٢٬٤٢٥٬٠٥٦(  ) ٥٬٨٣٦٬٤١٠(   يخصم: مخصص مخزون 

   ٢٩٥٬٨٦٦٬٩٧٦  ٣٧٩٬٩١٠٬٢٩٣ 
  

نة قائمة الدخل الموحدة  تكلفة اإليرادات في تتـضمن  لایر ١٬٢٠٠٬٧٢٥٬٥٧٦ بقيمة  مخزون تكلفة ٢٠٢٠ديـسمبر  ٣١المنتهية في  للـس
 ).سعودي لایر ١٬٠٢١٬٣٢٠٬٥٧٢: ٢٠١٩( سعودي

 
  االستثمارات في الشركات الزميلة  -١١
 

  تتكون استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة من:
  

  نانفي   ٪٥٠حصـة ملكية قدرها عودية ذات ـشركة مجمع عيادات الدكتور عبدالعزيز إبراهيم العجاجي لطب األـس ، ـشركة ـس
 ٦بتاريخ  ١٠١٠٢١٨٥٦٥مسـؤولية محدودة مسـجلة في الرياض بالمملكة العربية السـعودية بموجب السـجل التجاري رقم 

فيات الطبية ٢٠١٣يوليو  ١٤هـــــ (الموافق   ١٤٣٤رمضـان  تـش نان إقامة وإدارة المـس ). وتـشمل أنـشطة العجاجي لطب األـس
 واالشعة ومعاهد وجامعات لطب األسنان واستيراد وتوزيع المعدات الطبية. ومراكز طب األسنان ومختبرات التحاليل

  
   ـشركة ـسعودية ذات مـسؤولية محدودة مـسجلة في الرياض، الـسعودية للخدمات   ـسيركوفي ـشركة   ٪٤٠حـصة ملكية قدرها ،

يوليو  ٢٣لموافق  هــ (ا١٤٣٤رمضان  ١٥بتاريخ  ١٠١٠٢٤٢٢٥٤بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
طة أنتاب  .)٢٠١٣ مل أنـش غيلوتـش اء وأعمال الكهرباء و تـش التبريد  أنظمةو يةالميكانيك األعمالوصـيانة المباني تحت االنـش

    وتنظيف المباني.
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  حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)  إيضاحات 
  ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

٣٣  

  االستثمارات في الشركات الزميلة (تتمة)   - ١١
 

ــركات الزميلة بموجب طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة.  ــتثمارات المجموعة في الشـ ــبة عن اسـ البيانات  إنيتم المحاسـ
  .الزميلة للشركات الملخصةالمالية للشركات الزميلة غير جوهرية بالنسبة للمجموعة، وعليه، لم يتم عرض البيانات المالية 

 
 االستثمارات في الشركات الزميلة خالل السنة كما يلي:كانت حركة 

 

٢٠٢٠  
  رصيد بداية السنة 

  لایر سعودي 
  الدخل  صافيالحصة في 

  لایر سعودي 
  رباح األتوزيعات 

  لایر سعودي 
  رصيد نهاية السنة 

  لایر سعودي 
          

  ٣٢٬٠٧٧٬٧٤٦  ) ٢٬٠٠٠٬٠٠٠(  ٣٬٦٢٩٬٨٨٨  ٣٠٬٤٤٧٬٨٥٨  العجاجي لطب األسنان
  ٧٬٧٩٢٬٠٤٣  -  ) ١٬٧٩٢٬١١١(  ٩٬٥٨٤٬١٥٤  سيركو

  ٣٩٬٨٦٩٬٧٨٩  ) ٢٬٠٠٠٬٠٠٠(  ١٬٨٣٧٬٧٧٧  ٤٠٬٠٣٢٬٠١٢  اإلجمالي

          

٢٠١٩  
  رصيد بداية السنة 

  لایر سعودي 
  الحصة في صافي الدخل 

  لایر سعودي 
  رباح األتوزيعات 

  لایر سعودي 
  رصيد نهاية السنة 

  لایر سعودي 
          

  ٣٠٬٤٤٧٬٨٥٨  )٥٬٠٠٠٬٠٠٠(  ١٬٥٩٦٬٨٩٥  ٣٣٬٨٥٠٬٩٦٣  العجاجي لطب األسنان
  ٩٬٥٨٤٬١٥٤  -  )٥٣٬٠٦٣(  ٩٬٦٣٧٬٢١٧  سيركو

  ٤٠٬٠٣٢٬٠١٢  )٥٬٠٠٠٬٠٠٠(  ١٬٥٤٣٬٨٣٢  ٤٣٬٤٨٨٬١٨٠  اإلجمالي
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  حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)  إيضاحات 
  ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١
 

٣٤  

 الممتلكات والمعدات  -١٢

 
  مختلفة للمجموعة. المستشفيات المشاريع  بشأن*يمثل بند األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ التكاليف المتكبدة حتى تاريخه 

  
)  لایر سعودي   ٥٨٣٬٧٠٨٬٥٠٠: ٢٠١٩( سعودي لایر ٦٢٧٬٢٥٤٬٥٠٠ قدرهامرهونة مقابل القروض التي تم الحصول عليها من وزارة المالية ومباني ومعدات طبية  أراضي**تتضمن الممتلكات والمعدات 

  ). ٢٨(إيضاح 

 راضياأل  
تحسينات المباني وال

 على المأجور
  طبيةالمعدات ال

 عامةالو
نقل وسيارات  الوسائل 

 سعافاإل 
تركيبات الثاث واأل 
 مكتبيةالمعدات الو

الحق في استخدام 
 األصول

الرأسمالية  األعمال 
 اإلجمالي تحت التنفيذ*

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

         التكلفة
 ٥٬٤٩٥٬٩٦٩٬٦٥٦ ٩٠٢٬٥٤٨٬٣٠٧ - ٤٢٧٬٧٥٨٬١٨٨ ١٠٬٢١٥٬٦٦٠ ١٬٠٢٧٬٧٠٣٬٨٣٥ ١٬٥٥٥٬٩١١٬٦٦٢ ١٬٥٧١٬٨٣٢٬٠٠٤ ٢٠١٩يناير  ١كما في 
 ١٬١٢٩٬٠٨١٬٠٤٧ ٤٨٣٬٩٦٠٬٥٨٠ ٣٩٣٬٥٧٤٬٦٤٢ ٣٨٬٠١٩٬٨١٢ ٨٨٨٬٤٥٧ ٦٥٬٥٧٢٬٨٨٤ ٧٬٨٨٣٬٩٢٢ ١٣٩٬١٨٠٬٧٥٠ إضافات

 )٢٨٬٤٦٨٬٣٧٥( )١٬١٧٨٬١٦١٬٤٩٨( )١٥٬٤٩٤٬٣٠٠( ١١٬٢٣٨٬٠٥٤ )٨٧٥٬٠٠٠( ٩٤٬١٥٧٬٣٠٤ ١٬٠٦٠٬٦٦٧٬٠٦٥ - استبعادات / تحويالت

 ٦٬٥٩٦٬٥٨٢٬٣٢٨ ٢٠٨٬٣٤٧٬٣٨٩ ٣٧٨٬٠٨٠٬٣٤٢ ٤٧٧٬٠١٦٬٠٥٤ ١٠٬٢٢٩٬١١٧ ١٬١٨٧٬٤٣٤٬٠٢٣ ٢٬٦٢٤٬٤٦٢٬٦٤٩ ١٬٧١١٬٠١٢٬٧٥٤ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
         

 ٧٧٩٬٠٣٣٬٦٠٤ ٣٣٤٬٤٩٦٬٦٤٩ ١٢٬٨٣٨٬٧٤٣ ٣٨٬٣٣٥٬٥٩٣ ١٩٢٬٨٧٨ ٦٨٬٧٢١٬١٩٤ ٤٬١٩٥٬٠١٧ ٣٢٠٬٢٥٣٬٥٣٠ إضافات

 )٣١٬٤٧٢٬٨٥٩( )١٤٧٬٤٨٩٬٤٦٩( )١٤٬٩٣٦٬٧٣٣( ٤٩٬٢٠٦٬٤٥٨ )٣٧١٬٥٥٠( ٢٧٬٢٤١٬١٢٩ ٥٤٬٨٧٧٬٣٠٦ - / تحويالت استبعادات

  ٧٬٣٤٤٬١٤٣٬٠٧٣  ٣٩٥٬٣٥٤٬٥٦٩  ٣٧٥٬٩٨٢٬٣٥٢  ٥٦٤٬٥٥٨٬١٠٥  ١٠٬٠٥٠٬٤٤٥  ١٬٢٨٣٬٣٩٦٬٣٤٦  ٢٬٦٨٣٬٥٣٤٬٩٧٢ ٢٬٠٣١٬٢٦٦٬٢٨٤   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

  
 االستهالك

 ١٬٢٠٨٬٩٤٦٬٦٥٧ - - ٢٧١٬١١٠٬٨٠٨ ٨٬٥١٦٬٥٦٠ ٥٧٥٬٢٧٢٬٦٣٤ ٣٥٤٬٠٤٦٬٦٥٥ - ٢٠١٩يناير  ١كما في 
 ٢٥٥٬٩١٩٬٣٧٠ - ٤٩٬٨٨٥٬٤٢٨ ٤٩٬٨٦٨٬٣٩٧ ٦٤٨٬٢٠٦ ٩٧٬٢٢٣٬٨٢٠ ٥٨٬٢٩٣٬٥١٩ - المحمل للسنة 

 )١٠٬٥٦٢٬٤٧١( - )٢٬٢١٣٬٠٢٠( )٣٬٥٩٩٬٣٨١( )٨٦٢٬٦٢٥( )٣٬٩٦٥٬١٠٣( ٧٧٬٦٥٨ - استبعادات / تحويالت

 ١٬٤٥٤٬٣٠٣٬٥٥٦ - ٤٧٬٦٧٢٬٤٠٨ ٣١٧٬٣٧٩٬٨٢٤ ٨٬٣٠٢٬١٤١ ٦٦٨٬٥٣١٬٣٥١ ٤١٢٬٤١٧٬٨٣٢ - ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
         

 ٣١٧٬٨٢٣٬٠٠٠ - ٥٤٬٥٩٦٬٠١٣ ٦٠٬٧٣٩٬٤٣٢ ٥٩٩٬٩٦٠ ١٠٩٬٧١٧٬٩٨٣ ٩٢٬١٦٩٬٦١٢ - المحمل للسنة 
 )١٩٬٦٣٩٬٦٠٥( - )٨٬٥٠٩٬٥٤٠( )٦٬٣٧٠٬٣٥٨( )٣٧٣٬٥٠٠( )٣٬٥٧٦٬٩٧٥( )٨٠٩٬٢٣٢( - استبعادات / تحويالت

 ١٬٧٥٢٬٤٨٦٬٩٥١ - ٩٣٬٧٥٨٬٨٨١ ٣٧١٬٧٤٨٬٨٩٨ ٨٬٥٢٨٬٦٠١ ٧٧٤٬٦٧٢٬٣٥٩ ٥٠٣٬٧٧٨٬٢١٢ - ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

         
         صافي القيمة الدفترية

 ٥٬٥٩١٬٦٥٦٬١٢٢ ٣٩٥٬٣٥٤٬٥٦٩ ٢٨٢٬٢٢٣٬٤٧١ ١٩٢٬٨٠٩٬٢٠٧ ١٬٥٢١٬٨٤٤ ٥٠٨٬٧٢٣٬٩٨٧ ٢٬١٧٩٬٧٥٦٬٧٦٠ ٢٬٠٣١٬٢٦٦٬٢٨٤ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 ٥٬١٤٢٬٢٧٨٬٧٧٢ ٢٠٨٬٣٤٧٬٣٨٩ ٣٣٠٬٤٠٧٬٩٣٤ ١٥٩٬٦٣٦٬٢٣٠ ١٬٩٢٦٬٩٧٦ ٥١٨٬٩٠٢٬٦٧٢ ٢٬٢١٢٬٠٤٤٬٨١٧ ١٬٧١١٬٠١٢٬٧٥٤ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 



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

  (تتمة)  الموحدة  المالية  القوائم  حول إيضاحات 
 ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

٣٥  

 الممتلكات والمعدات (تتمة)  -١٢
  

 : يلي كما في قائمة الدخل الموحدة للسنة المحمل االستهالك توزيع تم
 في  المنتهية  للسنة 
  ٢٠٢٠ ديسمبر   ٣١ 

 سعودي  لایر
  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١ 

 سعودي  لایر
    

 ٢١٤٬٢٧٣٬٥٢٢  ٢٦٩٬٣٨٢٬١٤٨ اإليرادات  تكلفة
 ٣٩٬٧١٠٬٤٩١  ٤٥٬٩١١٬٧٩٦ )٢٣(إيضاح    وإدارية  عمومية مصاريف

 ١٬٩٣٥٬٣٥٧  ٢٬٥٢٩٬٠٥٦ )٢٢مصاريف البيع والتسويق (إيضاح  
 ٢٥٥٬٩١٩٬٣٧٠  ٣١٧٬٨٢٣٬٠٠٠ 
 

 الدائنون-١٣
 

 

  كما في  
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

 لایر سعودي 

  كما في 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 لایر سعودي 
          

 ٥٢١٬٣١٦٬١٨٨    ٥٩٥٬٠٧٨٬٨٧٤    دائنون*
 ١٣٢٬٧٨٥٬٧٥٢    ٢٧٬٧٤٣٬٠٨٤    حجوزات وأرصدة دائنة للمقاولين

 ١٬٨٦٧٬٠٠٥    ٥٬٣٤٠٬٥٢٦    دائنون أخرون
   ٦٥٥٬٩٦٨٬٩٤٥   ٦٢٨٬١٦٢٬٤٨٤ 
  
  .)سعودي لایر ٧٢٬٨٨٦٬٤٦٥ :٢٠١٩سعودي ( لایر  ٥٢٬٤٤٩٬٥٥٩ قدرهاعالقة بند الدائنين على مبالغ مستحقة الى أطراف ذات  يتضمن*
  
  ذات العالقة   باألطرافاإلفصاحات المتعلقة  -١٤
 

، أو يمارس المشركة السيطرة أو للسيطرة خاضعةوالمدراء ومنشآت  بالمجموعةوكبار موظفي اإلدارة  المساهمينذات العالقة  األطرافتمثل 
  هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.  وشروط تسعير سياسات اعتماد تمعليها تأثيراً هاماً من قبل هذه الجهات. 

  
 المعامالت مع أطراف ذات عالقة

  : الموحدة  المالية القوائم في والمدرجة  العادية األعمال دورة  خالل   العالقة ذات األطراف مع الهامة للمعامالت ملخًصا يلي فيما
  

  طبيعة العالقة  ذات العالقة  األطراف طبيعة المعاملة 
٢٠٢٠  

 لایر سعودي 
٢٠١٩  

  لایر سعودي 
 ────────────  ────────────────  ───────  ────────  ────────  
 ٢٦٬٣٠٠٬١٩٦ ١٨٦٬١٤٣٬٨١٣ آخر  عالقة ذو طرف مسح للمقاوالت  شركة  أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
  ٢٬٠٧٤٬٦٩٣  ٣٥٤٬٥٧٨ آخر  عالقة ذو طرف  للتجارة  المتخصصة نمارة مؤسسة  أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 ٥٥٬١٢٤٬٦٩٧ ٤٧٬٧٣٧٬٤٠٠ شركة زميلة  السعودية للخدمات  سيركوشركة   مشتريات وخدمات 
 ٢٥٬١٣٢٬٨٩٤ ٣٩٬٦٥٨٬٤٢٧ آخر  عالقة ذو طرف شركة روافد الصحة العالمية     مشتريات وخدمات 

  إيرادات 
شركة مجمع عيادات الدكتور عبدالعزيز 

 ٣٦٬٦٩٧٬٧٢٤  ٣٨٬٢٦٠٬٨٦٢ شركة زميلة  ابراهيم العجاجي لطب االسنان
  ٨٬٢٩٥٬٠٥٧  ٢٠٬٠٧٠٬٨٩١  منتسبة  جهات  أعضاء مجلس اإلدارة   مشتريات وخدمات 

 
  

   



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

  (تتمة)  الموحدة  المالية  القوائم  حول إيضاحات 
 ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

٣٦  

 ذات العالقة (تتمة)   باألطرافاإلفصاحات المتعلقة   - ١٤
 

  إدارة المجموعة  تعويضات كبار موظفي
يمثل كبار موظفي إدارة المجموعة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسيين المكلفين والمسؤولين عن تخطيط وتوجيه ومتابعة أنشطة  

  المجموعة. 
  

 في  المنتهية  للسنة     
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   

 لایر سعودي 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 

 لایر سعودي 
        

 ١١٬٢٨٠٬٠٠٠  ١١٬٢٨٠٬٠٠٠    منافع قصيرة األجل 
 ٢٩٧٬٥٠٠  ٦٧٤٬٥٠٠    منافع ما بعد نهاية الخدمة 

 ١٬٩٣٥٬٠٠٠   ٣٬١٣٠٬٩٩٩    مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له
   ١٣٫٥١٢٫٥٠٠  ١٥٫٠٨٥٫٤٩٩ 

  
مليون  ١٤٫٧بمبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كبار التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في لبإعتماد مكافأت  ٢٠٢٠كما قام مجلس اإلدارة خالل عام 

    لایر سعودي.  
  

 المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى -١٥
  كما في    

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
 لایر سعودي 

  كما في 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 لایر سعودي 
        

 ٢٩٩٬٦٦٦٬٥٦٢   ٤٠٨٬٨٢٧٬٢٠٠    رواتب ومزايا موظفين مستحقة 
 ٩٤٬٨٠٥٬١٦٨    ٩٣٬٧٤٣٬٥٤١     مصاريف مستحقة

 ٢٠٬٩٨٣٬٣٥٣    ٥٢٬٥٠٤٬٥٨٢     أخرى
   ٤١٥٬٤٥٥٬٠٨٣  ٥٥٥٬٠٧٥٬٣٢٣ 

 

 الزكاة المستحقة -١٦
لایر  ٦٥٬٦٧٧٬٦٦٤: ٢٠١٩(ســــعودي  لایر ٩٢٬٧٨٧٬٨٩٥ قد بلغ ٢٠٢٠ديســــمبر  ٣١إن مخصــــص الزكاة للمجموعة للســــنة المنتهية في 

  .وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل وتم تحميله على قائمة الدخل الموحدة )سعودي
  
 الزكوي  الوعاء  - أ

  إن العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي هي كالتالي:
  كما في  

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
 لایر سعودي 

  كما في 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  لایر سعودي 
       

 ٣٬٩٨٤٬٦٤٩٬٤٥٧  ٤٬٠٧٠٬٣٧٢٬٥٧٤  حقوق المساهمين
 )٥٬٣٦٣٬٣٣٢٬١٤٠(  )  ٥٬٨١٥٬١٨٤٬٢٧٥(  موجودات غير متداولة 
 ٢٬٨٦١٬٥٩٤٬٨١٦    ٣٬٩٤٦٬٥٢١٬٢٣١    مطلوبات غير متداولة
 ١٬٠٦٥٬٦٩٧٬٢٥٨  ١٬٣٩٨٬٩٠٧٬٢٧٢    صافي الدخل المعدل

 ٢٬٥٤٨٬٦٠٩٬٣٩١  ٣٬٦٠٠٬٦١٦٬٨٠٢   وعاء الزكاة
  
  
  

   



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

  (تتمة)  الموحدة  المالية  القوائم  حول إيضاحات 
 ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

٣٧  

 الزكاة المستحقة (تتمة)   - ١٦
 مخصص الزكاة   - ب
 

  ديسمبر كما يلي: ٣١كانت حركة مخصص الزكاة كما في 
  كما في  

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
 لایر سعودي 

  كما في 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  لایر سعودي 
      

 ٧٩٬١٣٥٬٨٠٧  ٨٨٬٠٣١٬٦٢٦  الرصيد في بداية السنة
 ٦٥٬٦٧٧٬٦٦٤   ٩٢٬٧٨٧٬٨٩٥  المحمل للسنة

 )٥٦٬٧٨١٬٨٤٥(  ) ٧٩٬٦٧٥٬٠٧٠(  المدفوع خالل السنة
  ٨٨٬٠٣١٬٦٢٦    ١٠١٬١٤٤٬٤٥١ 

  
  الزكوي   الوضع

الى الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة")، وحـصلت (للـشركة والـشركات التابعة لها المملوكة بالكامل)  قدمت الـشركة إقراراتها الزكوية الموحدة  
قامت و ٢٠١٨الزكوية النهائية عن كافة السـنوات حتى   . كما تم اسـتالم الربوط٢٠١٩ديسـمبر  ٣١على شـهادات الزكاة عن كافة السـنوات حتى 

  لربوط. الشركة باستدراك وتسجيل كافة الفروقات بين مخصص الزكاة والربوط النهائية المعتمدة وسداد كافة االلتزامات الزكوية الناتجة عن تلك ا
 

ركة   كم هادة الزكاة حتى عام  صـيدلياتحصـلت ـش ط على ـش رق األوـس نوات حتى كما تم ا. ٢٠١٩الـش تالم الربوط الزكوية النهائية عن كافة الـس ـس
اســتدراك وتســجيل كافة الفروقات بين مخصــص الزكاة والربوط النهائية المعتمدة وســداد كافة االلتزامات الزكوية الناتجة عن تلك وتم  ٢٠١٦

هادة الزكاة حتى عام   الربوط.  صـيدلياتـشركة  كل من   اضـافةتم  ،٢٠٢٠عام خالل  . ٢٠١٩كما حصـلت ـشركة صـيدليات العافية لألدوية على ـش
  الى الوعاء الزكوي الموحد واالقرارات الزكوية الموحدة للمجموعة. شركة صيدليات العافية لألدوية و الشرق األوسط

  
ـشهادة الزكاة حتى كما حـصلت كل من ـشركة ـصحة الـشرق الطبية المحدودة وـشركة مـستـشفى غرب جدة وـشركة الوـسطى الطبية المحدودة على 

  .٢٠١٦استلمت شركة صحة الشرق الطبية المحدودة الربوط الزكوية النهائية لكافة السنوات حتى ، و٢٠١٩عام 
  

 الحكومية المنحة-١٧
  
  :يلي كما موضحة ديسمبر ٣١ فيحركة المنحة الحكومية خالل السنة المنتهية  إن

  كما في       
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

 لایر سعودي 

  كما في 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 لایر سعودي 
  ٥٠٬١٤٠٬٠٩٥    ٦٧٬٩٤٠٬١٤٢        يناير ١ في كما

  ٢٠٬٤٢٤٬٠٥١    ١٣٬٦٦١٬٠٥٠        السنة خالل مستلمة
  )٢٬٦٢٤٬٠٠٤(    )٣٬٤٧١٬٧٦١(        السنة خالل المستخدم

  ٦٧٬٩٤٠٬١٤٢    ٧٨٬١٢٩٬٤٣١        ديسمبر ٣١ في كما
  

  ٣٬٠٦٨٬٠٠٦    ٣٬٦٧٠٬٥٩٦        المتداول الجزء
  ٦٤٬٨٧٢٬١٣٦    ٧٤٬٤٥٨٬٨٣٥        المتداول غير الجزء

        ٦٧٬٩٤٠٬١٤٢    ٧٨٬١٢٩٬٤٣١  
  

من وزارة المالية لتمويل إنشـاء المسـتشـفى  ٢٠٢٠و ٢٠١٩تمثل المنحة االعتراف بالقيمة العادلة للقرض بدون فوائد الذي تم الحصـول عليه في  
     الجديد وشراء المعدات الطبية والمعدات غير الطبية. وقد تم استيفاء الشروط المرتبطة بالمنحة.



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

  (تتمة)  الموحدة  المالية  القوائم  حول إيضاحات 
 ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

٣٨  

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -١٨
 
   الخسارة أو الربحالمثبت في  المحددةصافي مصروف المنافع   - أ

  في  المنتهية  للسنة 
 ──────────────────────  
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
 لایر سعودي   لایر سعودي  
 ───────── ───────── 

  ٤٦٬٦٤٩٬٦١٣  ١٠٢٬٧٨٤٬٧٧٥ تكلفة الخدمة الحالية 
  ١١٬١٠٤٬٥٢٢  ١٢٬٧٥٠٬٧٢٥ تكلفة العمولة على التزام المنافع 

 ───────── ───────── 
  ٥٧٬٧٥٤٬١٣٥  ١١٥٬٥٣٥٬٥٠٠ صافي مصروف المنافع المحددة 

 ═════════ ═════════ 
  

 التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة   - ب
  

 لایر سعودي  
 ───────── 

 ٢٣٤٬٠٥٢٬٥١٦ ٢٠١٩يناير  ١مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما في 
 ١١٬١٠٤٬٥٢٢ تكلفة العمولة على التزام المنافع المحددة 

 ٤٦٬٦٤٩٬٦١٣ تكلفة الخدمة الحالية 
 ٤٬٠٦٠٬٥١٨ المحددة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر  المنافعاإلكتوارية الناتجة عن التزام الخسائر 

 )٢٧٬٢٤١٬٢٣٦( ة مدفوع منافع
  )١٬٣١٥٬١٤١(  ) ٣١(إيضاح   تحويل شركة تابعة

  ───────── 
 ٢٦٧٬٣١٠٬٧٩٢ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لموظفين كما في لخدمة المكافأة نهاية 

   
 ١٢٬٧٥٠٬٧٢٥ تكلفة العمولة على التزام المنافع المحددة 

   ١٠٢٬٧٨٤٬٧٧٥ تكلفة الخدمة الحالية 
   ١٢٬٢٧٨٬٣٤٣ المحددة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر  المنافعاإلكتوارية الناتجة عن التزام  الخسائر

 ) ٣٢٬٨٢٨٬٢٣١( ة مدفوع منافع
 ───────── 

  ٣٦٢٬٢٩٦٬٤٠٤ ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما في 
 ═════════ 

  
  االفتراضات الهامة   - جـ

     
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

  ٪٤٬٧٧   ٪ ٣٬٣٦    معدل الخصم 
  ٪٣٬٠٠   ٪ ٣٬٠٠    معدل الزيادات المستقبلية في الرواتب 

  
   



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

  (تتمة)  الموحدة  المالية  القوائم  حول إيضاحات 
 ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

٣٩  

 للموظفين (تتمة) مكافأة نهاية الخدمة -١٨
  

  تحليل الحساسية 
  :٢٠٢٠ديسمبر  ٣١فيما يلي بيان بتحليل الحساسية الكمية الفتراض التغير في الرواتب بشأن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما في 

 
  نهاية الخدمة للموظفين مكافأةاألثر على        

  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١
  

   التغير في االفتراض  الحساسية مستوى
  القيمة األساسية  

   سعودي  لایر

الزيادة في  
  االفتراض 

    سعودي  لایر

النقص في  
  االفتراض 

  سعودي  لایر
 ٣٧٧٬٢٧٠٬٠٨٢  ٣٤٨٬١٣١٬٥١١  ٣٦٢٬٢٩٦٬٤٠٤   ٪١ معدل الخصم

  ٣٥١٬٠٣٥٬٥٣٦   ٣٧٣٬٨٦٦٬٠٣٣   ٣٦٢٬٢٩٦٬٤٠٤    ٪١  معدل الزيادات المستقبلية في الرواتب
 

د تم تـحدـيد تحلـيل  ا توقع األثرلـق ة يتم بموجبـه ا لطريـق ة أعاله وفقـً ـــي ة في  الحســــاســ اـية الـخدـمة للموظفين نتيـجة التغيرات المعقوـل أة نـه اـف على مـك
ية على حدوث تغير في االفتراـضات الهامة،  اـس ية التي تحددت في نهاية فترة اعداد القوائم المالية. يعتمد تحليل الحـس مع بقاء االفتراـضات األـساـس

ــًرا على وجود تغير فعلي في التزام المنافع المحددة حيث أنه من غير كافة   ــية قد ال يكون مؤشـ ــاسـ ــات األخرى ثابتة، إن تحليل الحسـ االفتراضـ
 المحتمل حدوث التغيرات في االفتراضات بصورة منفصلة عن بعضها البعض.

  

 والمدفوع   رأس المال المصدر-١٩
سهم قيمة كل  ٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠لایر سعودي من  ٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠المدفوع بالكامل وقدره رأس مال الشركة المصرح به والمصدر و يتكون
 لایر سعودي.  ١٠سهم 

  
 االحتياطي النظامي -٢٠

من صافي دخل السنة   ٪١٠ تحويل خالل من نظامي احتياطي بتكوينالشركة  تقوموالنظام األساسي للشركة،  السعوديطبقاً لنظام الشركات 
 .على المساهمين ن هذا االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيعإمن رأس المال.  ٪٣٠اإلحتياطي النظامي   هذايعادل  حتى

 
 توزيعات األرباح -٢١

ــعودي بواقع  ٥٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠م توزيع أرـباح مرحلـية بقيـمة ٢٠٢٠قرر مجلس اإلدارة خالل ـعام  ــعودي  ١٬٥٠لایر ســ ــهملایر ســ على  للســ
م، بموجب التفويض بتوزيع أرباح مرحلية على المســاهمين بشــكل نصــف ســنوي أو ٢٠٢٠المســاهمين عن الربع األول والثاني والثالث من عام 

الي  ام الـم ــنوي عن الـع ة رقم (٢٠٢٠ربع ســ ادـي ة غير الـع اـم ة الـع اريخ ٨م والممنوح لمجلس اإلدارة من الجمعـي د بـت دة في يوم األـح  ١٧) والمنعـق
 ) وذلك على النحو التالي:م٢٠٢٠مايو  ١٠الموافق هـ (١٤٤١مضان ر
 عن للســهم لایر  نصــف) ٠٫٥٠( بواقع  ســعودي لایر مليون ١٧٥ بقيمة  مرحلية أرباح توزيعم ٢٠٢٠ يونيو ٢٥ بتاريخ  اإلدارة  مجلس  قرر 

  م.٢٠٢٠ عام من األول الربع
 أربعون هلله للسـهم ٠٫٤٠مليون لایر سـعودي بواقع ( ١٤٠أرباح مرحلية بقيمة  توزيع  م٢٠٢٠  أعسـطس ١٥مجلس اإلدارة بتاريخ   قرر (

  م.٢٠٢٠عن الربع الثاني من عام 
 للســهم عن   هلله) ســتون ٠٫٦٠مليون لایر ســعودي بواقع ( ٢١٠م توزيع أرباح مرحلية بقيمة ٢٠٢٠أكتوبر  ٢٤مجلس اإلدارة بتاريخ   قرر

  م.٢٠٢٠الربع الثالث من عام 
 

: توزيعات ٢٠١٩لایر ســعودي للســهم (  ١٫٥٠لایر ســعودي بواقع  ٥٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠م ٢٠٢٠عام  خالل  المرحليةلي توزيعات األرباح  بلغ إجما
 للمـساهمين العامة لجمعيةاالعتماد خالل اجتماع لعرـضها  ، وـسيتملایر ـسعودي للـسهم) ٢٬٢٩لایر ـسعودي بواقع   ٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠أرباح قدرها  

 .القادم
  

ة في  ة المنتهـي ـــن ة التي تم توزيعهـا خالل الســ اح المرحلـي ــمبر  ٣١تم اعتمـد االرـب اريخ  ٢٠١٩ديســ د بـت ة المنعـق ة العمومـي في اجتمـاع الجمعـي
  م). ١٧/١٢/٢٠١٩هـ (الموافق ٢٠/٠٤/١٤٤١

  



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

  (تتمة)  الموحدة  المالية  القوائم  حول إيضاحات 
 ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

٤٠  

 تسويق البيع والمصاريف   -٢٢
 للسنة المنتهية في  

 
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

  لایر سعودي 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 لایر سعودي 
 ١٠٤٬٧٠٨٬٣٥٢  ١٣٢٬٧٤٩٬٧٠٦ ) ٨(إيضاح  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 ٤٢٬٣٨٩٬٢٨٧  ٥١٬٩٣٧٬٢٣٥ رواتب وأجور موظفين ومزايا أخرى
 ٢٤٬٥٩٤٬٠١١  ١٧٬٧٩٨٬١٥٩ ترويج وإعالن

 ١٬٩٣٥٬٣٥٧  ٢٬٥٢٩٬٠٥٦  ) ١٢استهالك (إيضاح 
 ٧٬٣٧٨٬٤٠٨  ٩٬٦٥٥٬٤٢٨  أخرى 

 ١٨١٬٠٠٥٬٤١٥  ٢١٤٬٦٦٩٬٥٨٤ 
  

  العمومية واإلدارية  المصاريف-٢٣
 للسنة المنتهية في  

 
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

  لایر سعودي 
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 لایر سعودي 
 ٢٨٢٬٤٩٤٬٧٣٢  ٢٩٧٬٥٤٢٬٠٢٣ رواتب وأجور موظفين ومزايا أخرى

  ٤٥٬١١٠٬٧٧٥     ٥٢٬٤٤٧٬٢٠٦  المديرين والحوافز اإلدارية  مكافأت
 ٣٩٬٧١٠٬٤٩١    ٤٥٬٩١١٬٧٩٦  ) ١٢استهالك (إيضاح 

 ٢٢٬١٥١٬٩٦٣  ١٥٬١٩٠٬١٤١  منافع عامة واتصاالت 
 ١١٬٢٤٠٬٧٨١    ١٣٬٤٣٧٬٣١٢  رسوم حكومية وتراخيص 

 ٨٬٨٤٣٬٩٣٠  ١١٬٦١٩٬٥٦٧  وإصالح صيانة 
 ١٠٬٠٨٩٬١٥٤  ٨٬٤٩٠٬٤٦٨  نظافة 
 ٨٬٦٤٥٬٧٨٥    ٧٬٠٨٩٬٢٦٢  ايجار

 ٥٬٩٤٥٬٨٢٢  ٦٬٣٠٢٬٨٣٠ أتعاب استشارية ومهنية 
 ٢٬٣٥٩٬٤٤٨    ٥٬٩٣٦٬٧٥٣  رسوم اشتراكات 

 ٦٬٩٠٣٬٦٥٧    ٥٬٦٤٠٬٧٥٤ مصاريف بنكية وعموالت 
 ٥٬٨٤١٬٦٥٤    ١٬٨٨٨٬١٨٧  سفر

 ٢٥٬٤٧٥٬٣٤٠    ٦٣٬٣٨٨٬٧٣٤  أخرى 
 ٤٧٤٬٨١٣٬٥٣٢  ٥٣٤٬٨٨٥٬٠٣٣ 

 
 التمويل  نفقات-٢٤

 للسنة المنتهية في  

 
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

  لایر سعودي 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 لایر سعودي 
  ١٩٬٧٦٥٬٨٤٨   ٣٧٬٠٤١٬٧٢٢  المتعلقة بالقروض طويلة األجل 
 ٨٬١٩٦٬٥٤٢  ١١٬٤٥٣٬٢٩٧  المتعلقة بالتزامات عقود االيجار 

  ٢٧٬٩٦٢٬٣٩٠   ٤٨٬٤٩٥٬٠١٩  

  
  ، الصافي خرىاأليرادات اإل-٢٥

 للسنة المنتهية في  

 
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

  لایر سعودي 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 لایر سعودي 
  ٢٠٬٥٠٩٬٣٦٧   ١٣٬٠٥١٬٩٥٧  تمويل ايراد

 ١٥٬٨٠١٬٩٣٨  ١٩٬٧٤٢٬٧٢٨  ايجارعقود ايراد 
 ٨٬٠٤٦٬٤١٢  ١٧٬٠٩٢٬٧٥٢ دعم فني من الموردين

 ١٬٥١٨٬٨٥٦  ١٠٬٨٨٥٬٦٥٧  الموارد البشرية دعم صندوق تنمية 
 ١٦٬٠٩٤٬٦٨٠  ) ١٬١٧٠٬٧٣٧(  أخرى 

 ٦١٬٩٧١٬٢٥٣  ٥٩٬٦٠٢٬٣٥٧ 
  

   



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

  (تتمة)  الموحدة  المالية  القوائم  حول إيضاحات 
 ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

٤١  

 ربح السهم -٢٦
 

مة  اـسي والمخفض بقـس هم األـس اب ربح الـس نةيتم احتـس اهمين  ربح الـس هم العادية  العاديينالعائد للمـس في الـشركة على المتوـسط المرجح لعدد األـس
األـساـسي حيث أنه ال يوجد للمجموعة أية ـسندات قابلة العادي أو  . يتم احتـساب ربح الـسهم المخفض مثل احتـساب ربح الـسهم  الـسنةالمـصدرة خالل  

  .لممارستها مخفضةللتحويل أو أدوات 
  

  الدخل واألسهم المستخدمة الحتساب ربح السهم األساسي والمخفض:و العمليات دخليوضح الجدول التالي بيانات 
  

 
٢٠٢٠ 

  لایر سعودي 
  ٢٠١٩  

 لایر سعودي 
        

  ٨٧٠٬٢٣١٬١٧١    ١٬٠٥٥٬٤٨٢٬٣٢٠ المساهمين في الشركة األم لسنة العائد الى ل الدخل
  ٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

  ٢٫٤٩    ٣٫٠٢  ربح السهم األساسي والمخفض  
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة-٢٧
 

  التعهدات الرأسمالية
  :على النحو التاليمستشفيات  بشأن انشاءلدى المجموعة تعهدات رأسمالية يوجد 

 

  

  كما في   
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

 لایر سعودي 

  كما في 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 لایر سعودي 
       

  ٤١٠٬١٧٠٬٩٥٢   ٣٢٩٬٦٢٥٬٩٢٢      تعهدات رأسمالية 
  

  المستندية واالعتمادات الضمان خطابات
  تتعلق بما يلي:يوجد لدى المجموعة ضمانات 

 

  

  كما في   
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

 لایر سعودي 

  كما في 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 لایر سعودي 
       

  ٨٦٬٢١٦٬٦٦٤  ٥٢٬٤٩٢٬٧٣٩      ةاعتمادات مستندي 
  ١٠٤٬٩٧٦٬٢٥٨   ٩١٬٤١٢٬٩٨٦      خطابات ضمان 

      ١٩١٬١٩٢٬٩٢٢   ١٤٣٬٩٠٥٬٧٢٥  
  

   



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

  (تتمة)  الموحدة  المالية  القوائم  حول إيضاحات 
 ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

٤٢  

 
 الموجودات والمطلوبات المالية-٢٨

 
 القروض طويلة األجل  ١-٢٨

 
  القروض من المتداول الجزء

  كما في     
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

 لایر سعودي 

  كما في 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 لایر سعودي 
       

  ٢١٥٬٦٨١٬١٨٠     ٣٠٥٬٨١٧٬٣٤٤       قروض من بنوك محلية (أ)
  ٢٤٬٢٠٣٬٤٠٨     ٢٤٬٢٠٣٬٤٠٧       قروض من وزارة المالية (ب)

      ٢٣٩٬٨٨٤٬٥٨٨   ٣٣٠٬٠٢٠٬٧٥١  
       
 

  غير المتداولة من القروض الجزء
    

 
 

 
           

  ١٬٣٩٢٬٢٠٥٬٤٠٢     ١٬٦٢٨٬٠١٣٬٠٥٧      قروض من بنوك محلية (أ)
  ٣٨٨٬٠٥٣٬٣٨٢     ٤٠١٬٦٢٧٬٧٠٧       قروض من وزارة المالية (ب)

      ١٬٧٨٠٬٢٥٨٬٧٨٤   ٢٬٠٢٩٬٦٤٠٬٧٦٤  

 
 قروض من بنوك محلية  )أ

هذه تورق) من بنوك محلية. تخضــع ال مرابحة والعلى تســهيالت اســالمية على شــكل قروض طويلة وقصــيرة االجل (  المجموعةحصــلت  
) باالضــافة الى هامش متفق عليه. ان هذه ســايبورالبنوك في الســعودية (التســهيالت لعمولة وفقاً لمعدالت العمولة المتعارف عليها ما بين 

  القروض من البنوك هي كما يلي: تواريخ االستحقاق المتفق عليها بشأنإن  التسهيالت مضمونة بسندات إذنية.
 
  كما في      

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
 لایر سعودي 

  كما في 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 لایر سعودي 
       

  ٢١٥٬٦٨١٬١٨٠   ٣٠٥٬٨١٧٬٣٤٤      خالل سنة 
  ٨٢٦٬٧١١٬٣٣٠   ٦٩٦٬٥٤١٬٥٩٠      من سنة الى خمس سنوات 

  ٥٦٥٬٤٩٤٬٠٧٢   ٩٣١٬٤٧١٬٤٦٧      أكثر من خمس سنوات 
      ١٬٦٠٧٬٨٨٦٬٥٨٢   ١٬٩٣٣٬٨٣٠٬٤٠١  

 
 قروض من وزارة المالية  )ب 

تشتمل القروض طويلة األجل الخاصة بالمجموعة على قروض من وزارة المالية ال تحمل أي عمولة وذلك لتمويل المصاريف الرأسمالية  
مرهونة مقابل القروض   الموجودات بعض إنعلى أقساط متساوية.  السدادالخاصة بالشركة والشركات التابعة لها. تستحق هذه القروض 

 ). ١٢ن وزارة المالية (إيضاح التي تم الحصول عليها م
 

 وفيما يلي بيان بتواريخ االستحقاق المتفق عليها بشأن القروض من وزارة المالية: 
  

  كما في    
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

 لایر سعودي 

  كما في 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 لایر سعودي 
      

  ٢٤٬٢٠٣٬٤٠٨   ٢٤٬٢٠٣٬٤٠٧    خالل سنة 
  ١٣٨٬٤٥٥٬٣٧٨   ١٣٦٬٥٩٠٬٠٩٤    من سنة الى خمس سنوات 

  ٢٤٩٬٥٩٨٬٠٠٤   ٢٦٥٬٠٣٧٬٦١٣    أكثر من خمس سنوات 
   ٤١٢٬٢٥٦٬٧٩٠   ٤٢٥٬٨٣١٬١١٤  
 

   



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

  (تتمة)  الموحدة  المالية  القوائم  حول إيضاحات 
 ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

٤٣  

 الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)-٢٨
 

  يجارعقود اال مستحقات ٢ -٢٨
 كما في  

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
  لایر سعودي 

  كما في 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  لایر سعودي 
    

 ٢٠٩٬٠٣٦٬٧٧٢   ٣١٨٬٢٠١٬٨٨٢ ٢٠٢٠يناير  ١كما في 
 ١٦٣٬٣٥٨٬٢٢٠   ١٢٬٨٣٨٬٧٤٣ إضافات خالل السنة 

 )١٠٬٥٩٢٬١٣٢(   ) ٦٬٤١١٬٧٠٧(  ، صافي استبعادات
 )٤٣٬٦٠٠٬٩٧٨(   ) ٥٣٬٧٨٩٬٠٩٠( المدفوع 
 ٣١٨٬٢٠١٬٨٨٢   ٢٧٠٬٨٣٩٬٨٢٨ ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١كما في 

  

  اإليجار:  عقود فيما يلي بيان بتواريخ االستحقاق لمستحقات
  كما في    

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
 لایر سعودي 

  كما في 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 لایر سعودي 
      

  ٦٠٬٩٥٩٬٩٧٥     ٤٩٬٧٠٥٬٣١٣    خالل سنة 
  ١٥٥٬٣١٠٬١٦٣     ١٤٤٬٩٠٩٬٨٥٠    من سنة الى خمس سنوات 

  ١٧٨٬٤٠٢٬٢٥٠     ١٤٢٬١٨٨٬٧٥٠    خمس سنوات أكثر من 
   ٣٩٤٬٦٧٢٬٣٨٨    ٣٣٦٬٨٠٣٬٩١٣  

  

  كما في  
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

 لایر سعودي 

  كما في 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 لایر سعودي 
    

 ٣٩٤٬٦٧٢٬٣٨٨   ٣٣٦٬٨٠٣٬٩١٣ اإليجار المستقبلية عقودالحد األدنى لدفعات 
 )٧٦٬٤٧٠٬٥٠٦(   ) ٦٥٬٩٦٤٬٠٨٥( المطفأة يطرح: تكاليف التمويل غير 

 ٣١٨٬٢٠١٬٨٨٢   ٢٧٠٬٨٣٩٬٨٢٨ اإليجار  عقودالقيمة الحالية لدفعات 
 )٤٩٬٤١٣٬٧٠٥(    ) ٣٨٬٣٢٠٬١٧٠( االيجار عقود يطرح: الجزء المتداول لمستحقات  

 ٢٦٨٬٧٨٨٬١٧٧   ٢٣٢٬٥١٩٬٦٥٨ 
  

  ومكاتب إدارية. بمباني مستأجرة لسكن موظفي المجموعةإن غالبية مستحقات عقود االيجار متعلقة 
  

  إدارة المخاطر  ٣-٢٨
  

ـــية للمجموـعة من القروض طراف ذات األاألـجل واـلدائنين والمقبوض مـقدـماً من العمالء والمطلوب إلى   طويـلة تتكون المطلوـبات الـمالـية الرئيســ
 ينينتمويل عمليات المجموعة. وتتضـمن الموجودات المالية الرئيسـية للمجموعة المدعالقة. إن الغرض الرئيسـي من هذه المطلوبات المالية هو  ال
  التي تنشأ مباشرة من عملياتها.و يماثله وما النقدو
  

 تتعرض المجموعة لمخاطر الســوق ومخاطر االئتمان ومخاطر الســيولة. تقوم اإلدارة العليا بالمجموعة باإلشــراف على إدارة هذه المخاطر. كما
ات وأهدا ياـس ات واإلجراءات وذلك للتأكد من تحديد وقياس وإدارة المخاطر المالية وفقا لـس ياـس ف إدارة تقوم اإلدارة العليا للمجموعة بمراجعة الـس

 لديها أي أنشطة لتغطية المخاطر. المخاطر الخاصة بالمجموعة. إن المجموعة ال يوجد
 

  خاصة بإدارة كافة هذه المخاطر وكما هو ملخص أدناه:  يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد السياسات ال 
  

   



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

  (تتمة)  الموحدة  المالية  القوائم  حول إيضاحات 
 ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

٤٤  

  
  الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)  -٢٨

  
  إدارة المخاطر (تتمة) ٣-٢٨

  
  مخاطر السوق 

األســعار الســائدة في تمثل مخاطر الســوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المســتقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في 
الســوق. تتضــمن أســعار الســوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أســعار العموالت، ومخاطر العمالت ومخاطر األســعار األخرى مثل مخاطر 

 أسعار األسهم ومخاطر أسعار السلع. تشتمل األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق على القروض.
 

  العموالت مخاطر أسعار 
المخاطر   تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التقلبات في أسعار العموالت السائدة في السوق. إن

ألجل والودائع التي تتعرض لها المجموعة بشأن التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق تتعلق بصورة رئيسية بالقروض طويلة قصيرة ا
ألجل الخاصة بالمجموعة المرتبطة بعموالت عائمة. تقوم المجموعة بإدارة التعرض لمخاطر أسعار العموالت من خالل مراقبة التغيرات في 

  أسعار العموالت بصورة مستمرة.  
 

مع األخذ بعين االعتبار إعادة التمويل والتجديد تقوم المجموعة بتحليل أسعار العموالت على أساس فعال. يتم إعداد سيناريوهات متنوعة افتراضية  
تغير. يتم للوضع الحالي وبدائل التمويل. استنادًا لهذه السيناريوهات، تحتسب المجموعة التأثير على الربح أو الخسارة لمعدل الربحية المحدد الم

إن المجموعة    لتزامات التي تمثل غالبية مراكز الربحية المحتملة.السيناريوهات فقط لال  تعداستخدام نفس معدل الربحية لكافة العمالت لكل افتراض.  
  . غير معرضة ألي مخاطر أسعار عموالت جوهرية

  
  لعمالت  ا مخاطر أسعار 

كل  تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تتم معامالت المجموعة بش
رئيسي بالريال السعودي والدوالر األمريكي. وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي، فإن المجموعة ال تتعرض 

 كبيرة لمخاطر أسعار العمالت.   بصورة
 

  مخاطر االئتمان 
العمالء مما تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق طرف آخر أو عميل ما في الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه أداة مالية ما أو عقد أحد 

النقد وما يماثله والودائع ألجل والذمم المدينة الخاصة بها على يؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالية. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشأن  
  النحو التالي:  

  كما في     
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

 لایر سعودي 

  كما في
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 لایر سعودي 
  ١٬٥٠٧٬١٣٩٬٥٨٣    ٨٤٤٬٣٢٩٬٤٤٠   المدينون

 ٥١٧٬٨٩٢٬٨٢٩ ١٬٦٧٣٬٤٤٥٬١١٣     البنوك لدى األجل قصيرة الودائع
 ٦٧٠٬٤٠٦٬٩٩٢ ٦٥٨٬١٨١٬٨٤٢     البنوك لدى النقد

   ٢٬٦٩٥٬٤٣٩٬٤٠٤  ٣٬١٧٥٬٩٥٦٬٣٩٥  
  

   



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

  (تتمة)  الموحدة  المالية  القوائم  حول إيضاحات 
 ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

٤٥  

  الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)  -٢٨
  

  إدارة المخاطر (تتمة) ٣-٢٨
  

  المدينون
والضوابط المقررة لدى المجموعة بشأن إدارة مخاطر ائتمان العمالء. تتوزع الذمم تدار مخاطر ائتمان العمالء بناًء على السياسة واإلجراءات 

لقة  المدينة التجارية للمجموعة بشكل رئيسي على شركات التأمين والجهات الحكومية وآخرون. وتسعى المجموعة الى إدارة مخاطر االئتمان المتع
ينة القائمة والتأكد من متابعتها عن كثب. وقد وضعت اإلدارة سياسة ائتمان، يجرى على بالعمالء بوضع حد ائتماني لكل عميل ومراقبة الذمم المد

يد. أساسها تحليل كل عميل جديد على حدة فيما يتعلق بالجدارة االئتمانية قبل عرض شروط وأحكام المجموعة المطبقة بشأن عملية الدفع والتور
 تعتقد المجموعة أنهم غير قادرين على السداد. يتم تمديد شروط وأحكام االئتمان للعمالء الذين ال

 
ى ذلك، يتم يتم تحليل المتطلبات الالزمة للتأكد من وجود انخفاض في القيمة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية بشكل فردي للعمالء الرئيسيين. إضافة إل

قويم لها بشكل جماعي للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها. يتم تجميع عدد كبير من الذمم المدينة غير الهامة إلى مجموعات متجانسة ويتم إجراء ت 
يث أن االحتساب بناء على البيانات التاريخية الفعلية. ترى المجموعة أن تركزات مخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم المدينة التجارية منخفضة ح

 عمالئها يتواجدون في مناطق وبلدان مختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي. 
  

  البنوك لدى والنقد األجل قصيرة الودائع
سعى تدار مخاطر االئتمان الناتجة عن األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من خالل إدارة الخزينة بالمجموعة وفقًا لسياسة المجموعة. وت 

لم تحدد  ة،المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنوك من خالل التعامل فقط مع بنوك تتمتع بسمعة طيبة. وبتاريخ إعداد القوائم المالي 
  اإلدارة أي تركزات هامة في مخاطر االئتمان.

  
  مخاطر السيولة 

مخاطر   تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة باألدوات المالية. وقد تنشأ
بقارب قيمته العادلة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة بمراقبة متطلبات   السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بشكل سريع وبمبلغ

  رأس المال العامل والتدفقات النقدية بانتظام.
  

تحمل المخاطر ولضمان احتفاظ المجموعة بسيولة كافية. تقوم اإلدارة العليا لقامت اإلدارة بتطوير سياسات وممارسات إلدارة مخاطر السيولة وفقًا  
 جعة المعلومات حول تطورات السيولة لدى المجموعة باستمرار. بمرا

  
  التحصيل . ويتطلب ذلك تنظيم أنظمة لمتاحةا يةدلنقا واردللم دامستخا لفضأ نلضما بها الخاصة يةدلنقا إلدارة يةوق آلية سبتأسي  عةولمجما تقام

قتراض وضمان االاستثمار األموال غير المستغلة من خالل الودائع ألجل والودائع قصيرة األجل مع الحد من  بزيادة تسمحوالصرف بطريقة 
 التسهيالت الالزمة لتشغيل عملياتها. توافر

 
د الذمم الدائنة يوما من تاريخ تقديم الفاتورة، بينما تسد ٦٠إلى  ٣٠وتنص شروط المبيعات والخدمات الخاصة بالمجموعة على سداد المبالغ خالل 

 يوما من تاريخ الشراء. ١٢٠إلى  ٦٠التجارية عادة خالل 
   



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

  (تتمة)  الموحدة  المالية  القوائم  حول إيضاحات 
 ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

٤٦  

  الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)  -٢٨
  

  إدارة المخاطر (تتمة) ٣-٢٨
  

تواريخ السداد  ديسمبر وذلك على أساس    ٣١ول أدناه تواريخ االستحقاق الخاصة بالمطلوبات المالية غير المخصومة للمجموعة كما في  د يلخص الج
 المتعاقد عليها وأسعار الفائدة الحالية السائدة بالسوق: 

 

 خالل سنة مطلوبة السداد  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١فيكما 
من سنة إلى خمس 

 المجموع سنوات ٥أكثر من  سنوات
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

 ٢٬٣٥٩٬٦٦١٬٥١٥ ١٬١٩٦٬٥٠٩٬٠٨٠ ٨٣٣٬١٣١٬٦٨٤ ٣٣٠٬٠٢٠٬٧٥١ - قروض طويلة األجل
   ٦٢٨٬١٦٢٬٤٨٤      ٦٢٨٬١٦٢٬٤٨٤ دائنون

 ٥٥٥٬٠٧٥٬٣٢٣    ٥٥٥٬٠٧٥٬٣٢٣ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
  ٣٣٦٬٨٠٣٬٩١٣  ١٤٢٬١٨٨٬٧٥٠  ١٤٤٬٩٠٩٬٨٥٠  ٤٩٬٧٠٥٬٣١٣  -  يجارعقود اإل مستحقات

 ٣٬٨٧٩٬٧٠٣٬٢٣٥  ١٬٣٣٨٬٦٩٧٬٨٣٠ ٩٧٨٬٠٤١٬٥٣٤ ٣٧٩٬٧٢٦٬٠٦٤ ١٬١٨٣٬٢٣٧٬٨٠٧ 

 

 المجموع سنوات ٥أكثر من  من سنة إلى خمس سنوات خالل سنة مطلوبة السداد  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

 ٢٬٠٢٠٬١٤٣٬٣٧٢ ٨١٥٬٠٩٢٬٠٧٦ ٩٦٥٬١٦٦٬٧٠٨ ٢٣٩٬٨٨٤٬٥٨٨ - قروض طويلة األجل
   ٦٥٥٬٩٦٨٬٩٤٥ - - - ٦٥٥٬٩٦٨٬٩٤٥ دائنون

   ٤١٥٬٤٥٥٬٠٨٣ - - - ٤١٥٬٤٥٥٬٠٨٣ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
    ٣٩٤٬٦٧٢٬٣٨٨     ١٧٨٬٤٠٢٬٢٥٠    ١٥٥٬٣١٠٬١٦٣   ٦٠٬٩٥٩٬٩٧٥  -  يجارعقود اإل مستحقات

 ٣٬٤٨٦٬٢٣٩٬٧٨٨ ٩٩٣٬٤٩٤٬٣٢٦ ١٬١٢٠٬٤٧٦٬٨٧١ ٣٠٠٬٨٤٤٬٥٦٣ ١٬٠٧١٬٤٢٤٬٠٢٨ 

  
  إدارة رأس المال   - ٢٩

  

لغرض إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة، يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر وكافة احتياطيات حقوق الملكية األخرى العائدة 
 للمساهمين. ويتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في التأكد من الحفاظ على نسبة رأسمال جيدة من أجل دعم عملياتها

  وزيادة المنفعة للمساهمين.
  

  تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية.  
  

ديسمبر   ٣١و  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١لم تطرأ أي تغيرات على األهداف والسياسات واالجراءات الخاصة بإدارة رأس المال خالل السنوات المنتهية في  
٢٠١٩. 

  

 القيمة العادلة -٣٠
  . المالية والمطلوبات المالية  الموجودات المالية األدوات تتضمن

  

 العمالء من مقدًما والمقبوض ني والدائن  األجل طويلة  القروض المالية المطلوبات  تتضمن. ني والمدين  يماثله  وما النقد المالية  الموجودات تتضمن
  المستحقة والمطلوبات األخرى والزكاة المستحقة. صاريف والم العالقة ذات األطراف من والمطلوب

  

اغبة في ذلك، يتم إدراج القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بالمبلغ الذي يمكن به تبادل األداة المالية في معاملة متداولة بين أطراف ر
  وليس في معامالت إلزامية أو بيع من خالل التصفية. 

  

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



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

  (تتمة)  الموحدة  المالية  القوائم  حول إيضاحات 
 ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١

 

٤٧  

  تابعة  شركة تحويل  - ٣١
  

  . الدفترية القيمة بصافي عالقة ذو لطرف العالمية الصحة روافد شركة بتحويل الشركة قامت، ٢٠١٩ يناير ١ في
  

  : المعاملة تاريخ في كما التابعة للشركة المالية البيانات يلي فيما
  

 لایر سعودي  
  

  ٨٦٬١٢٦٬١٧٤ الموجودات إجمالي 
  ٧٢٬٣٦٤٬٢٠٠ إجمالي المطلوبات 

   
  ١٣٬٧٦١٬٩٧٤ صافي الموجودات المحولة 

   
   صافي التدفقات النقدية من تحويل الشركة التابعة 

  )٢٬٧٧٢٬٦٤١( النقد وما يماثله المحول 
  

  الهامة األحداث  -٣٢
، وانتشر على مستوى العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية مما ٢٠٢٠) في بداية سنة ١٩-كوفيد تم تأكيد وجود فيروس كورونا الجديد (

 تسبب في تعطل العديد من الشركات واألنشطة االقتصادية.  
 

في الوقت  ال يزال من غير المؤكد تحديد حجم ومدى تلك اآلثار ويتوقف ذلك على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق 
من الحالي، مثل معدل انتقال الفيروس وحجم ومدى فعالية اإلجراءات المتخذة بهدف احتوائه. وفي ضوء عدم التأكد من األثر االقتصادي، فإنه 

ر على النتائج  غير الممكن إجراء تقدير موثوق به لألثر الناتج عن ذلك بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية. إن هذه التطورات من الممكن أن تؤث 
   المالية والتدفقات النقدية والوضع المالي للشركة مستقبالً. 

 
  الالحقة األحداث  -٣٣

ــنة  امةه  الحقة  داثحأ كناه  ال توجد  دارة،إلرأي ا  في ــمبر  ٣١  في لمنتهيةا  بعد السـ  زكرلما  على  وهريج رتأثي  لها  ونيكأن  نيمك ٢٠٢٠ديسـ
  .أو نتائج اعمالها عةوللمجم لماليا

 
 اعتماد القوائم المالية الموحدة   - ٣٤

 ٢٠الموافق ( هـ١٤٤٢ رجب ٨ بتاريخاإلدارة من قبل مجلس  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ في للسنة المنتهية تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية الموحدة
  .)٢٠٢١ فبراير

 
  ارقام المقارنة   - ٣٥

 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المستخدم للسنة المنتهية في تم إعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة لتتماشى مع التصنيف 


