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٧

معلومات حول الشركة والنشاطات-١

جلة في الریاض بالمملكة  عودیة)، مس اھمة س ركة مس ركة") (ش لیمان الحبیب للخدمات الطبیة ("الش ركة مجموعة الدكتور س إن ش
م). ١٩٩٣نوفمبر ٢٥ھـ (الموافق ١٤١٤جمادى األخر ١١خ بتاری١٠١٠١١٨٣٣٠العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

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

حة رقم  ادر من وزارة الص اطھا بموجب الترخیص الطبي الص ة نش ركة بممارس بتاریخ ٠١٤-١٠١-٠١٢-٠١٢-٠٠١٢٩تقوم الش
)، وتقوم الشركة بتشغیل مستودع األدویة بموجب الترخیص الصادر من ٢٠٠٧یولیو ١١ھـ (الموافق ١٤٢٨جمادى االخر ٢٦

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

شاط المجموعة في تقدیم الخدمات الصحیة الخاصة والخدمات المساندة لعملیاتھا في المملكة والمنطقة من خالل إقامة وإدارة  یتمثل ن
الصیدالنیة، والمجاالت المساندة وتشغیل المستشفیات والمجمعات الطبیة العامة والمتخصصة ومراكز جراحة الیوم الواحد والمنشآت 

ة وخدمات تقنیة وأنظمة المعلومات  ص حیة المنزلیة والمختبرات الطبیة المتخص مل تقدیم خدمات الرعایة الص األخرى والتي تش
.وخدمات صیانة المرافق

ركة فرعین لیمان الحبیب للخدما،تدیر الش ركة الدكتور س عودیة "فرع ش ت الطبیة" ("الفرع") بموجب األول في المملكة العربیة الس
جل التجاري  مبر ٨ھـ (الموافق ١٤٣٤محرم ٢٤بتاریخ ١٠١٠٣٥٧١٤٦الس اط الفرع تجارة الجملة ٢٠١٢دیس من نش ). یتض

والتجزئة في مستحضرات التجمیل وصیانة أجھزة ومعدات الطبیة. ویقوم فرع الشركة بتشغیل مستودع األدویة بموجب الترخیص 
).٢٠١٣نوفمبر ٢٧ھـ (الموافق ١٤٣٥محرم ٢٤بتاریخ ٠٦-٠١-٠٠٢٣١العامة للغذاء والدواء رقم الصادر من الھیئة 

م "تدیر ركة فرعھا في البحرین باس لیمان الحبیب للخدمات االش ركة مجموعة الدكتور س ة ش ركة أجنبیة" -لطبیة القابض فرع ش
یتضمن ).٢٠١٢یونیو ١٢ھـ (الموافق ١٤٣٣رجب ٢٢بتاریخ ١–٨١٦٠٩") بموجب السجل التجاري رقماألجنبي("الفرع 

الشركة ادارة الوحدات الطبیة وتطویرھا وتموینھا.األجنبيفرع النشاط 

من ھذه القوائم المالیة  ار الیھا أعالهلالبیانات المالیة األولیة الموحدة الموجزةتتض ار الیھا في لفروع المش ركات التابعة المش والش
.٣إیضاح 

أسس اإلعداد-٢

بة الدولي (لمعیاروفقا تم أعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة  المعتمد في المملكة ) "التقریر المالي األولي" ٣٤المحاس
دارات األخرى  عودیة والمعاییر واإلص ار إلیھم مجتمعین قبلمنالمعتمدةالعربیة الس بین القانونیین (ویش عودیة للمحاس الھیئة الس

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

من إن احاتالمعلومات جمیعالقوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة ال تتض نویواالفص ة، المطلوبة في القوائم المالیة الموحدة الس
.٢٠١٩دیسمبر٣١فيالمنتھیةللسنةةویجب أن تقرأ جنًبا إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموع

تثناء المنح الحكومیة والقروض طویلة األجل من وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیةالموجزة الموحدةاألولیة تم إعداد ھذه القوائم المالیة  باس
عودي والذي یعتبر الموجزة الموحدةاألولیة . تم عرض ھذه القوائم المالیة والتي یتم ادراجھا بالقیمة العادلة، وزارة المالیة باللایر الس

خالف ذلك.یردالعملة الوظیفیة وعملة العرض للشركة. تم تقریب كافة المبالغ الى أقرب لایر السعودي، مالم 
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٨

أسس التوحید-٣

"المجموعة") ولھا شركات التابعة الللشركة والقوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزةالقوائم المالیة ھذه تتضمن  المتواجدة(یشار إلیھا مجتمعة بـ
:٢٠١٩دیسمبر ٣١و٢٠٢٠مارس٣١كما في في المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة

نسبة الملكیة األنشطة بلد التأسیس والعمل
دیسمبر ٣١

٢٠١٩
مارس٣١

٢٠٢٠
──── ──── ─────────── ────────

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

١٠٠% ١٠٠% مستشفى اإلمارات ذ.م.م.-مستشفى الدكتور سلیمان الحبیب منطقة حرة
١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة التخصصي للرعایة الطبیةشركة مستشفى بریدة 
١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة مستشفى الریان للرعایة الطبیة
١٠٠% ١٠٠% العنایة الصحیة المنزلیة السعودیة شركة العنایة الصحیة المنزلیة 
١٠٠% ١٠٠% خدمات مساعدة السعودیة شركة أنتاب الریاض للتشغیل والصیانة
١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعایة الطبیة
١٠٠% ١٠٠% خدمات مخبریة السعودیة شركة المختبرات التشخیصیة الطبیة
١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة صحة السویدي الطبیة 
١٠٠% ١٠٠% خدمات تقنیة المعلومات السعودیة شركة حلول السحابة لالتصاالت وتقنیة المعلومات
١٠٠% ١٠٠% خدمات مساعدة السعودیة شركة الریان للصیانة والتشغیل
١٠٠% ١٠٠% صیدلیة السعودیة (أ)شركة صیدلیات العافیة لألدویة 

١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة العنایة المركزة للرعایة الطبیة
٥٠% ٥٠% مستشفى السعودیة شركة صحة الشرق الطبیة المحدودة 
٥٠% ٥٠% مستشفى السعودیة شركة الوسطى الطبیة المحدودة 
٥٠% ٥٠% مستشفى السعودیة شركة مستشفى غرب جدة 

١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة شمال الریاض للرعایة الطبیة
١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة مستشفى المحمدیة للرعایة الطبیة 

الشركة.تنازل الشریك (الطرف اآلخر) عن حصتھ في الملكیة لصالح)أ

لمخاطر، أو یكون لدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا، المجموعةتتحقق السیطرة عندما تتعرض 
بالسیطرة على المجموعةولدیھا المقدرة في التأثیر على تلك العوائد من خالل ممارسة سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا. وبشكل خاص، تقوم 

:یھاالشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عندما یكون لد

المقدرة على توجیھ األنشطة ذات العالقة بالشركة المستثمر فیھا).المجموعةالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي وجود حقوق بمنح ·
ا بالشركة المستثمر فیھا.التعرض لمخاطر، أو لدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتھ·
المقدرة على استخدام سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عائداتھا.·

أقل من األغلبیة المجموعة وبشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصویت سیطرة. وتأییدًا لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى 
بعین االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد المجموعة في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ 
فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك:

آلخرین في الشركة المستثمر فیھا.ایة مع أصحاب حقوق التصویت ) التعاقدالتعاقدیة(الترتیباتالتعاقدي الترتیب ·
الحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى.·
وحقوق التصویت المحتملة.بالمجموعة حقوق التصویت الخاصة ·
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٩

أسس التوحید (تتمة)-٣

ركة یطرة على الش یر الحقائق تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس س تثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تش المس
یطرة ر الس ر واحد او أكثر من عناص ركة التابعة عند .الثالثةوالظروف إلى وجود تغیر في عنص ركة ایبدأ توحید الش یطرة على الش نتقال الس
یطرة. ركة التابعة التي تدرج موجودات ومالتابعة إلى المجموعة ویتم التوقف عند فقدان المجموعة مثل ھذه الس اریف الش طلوبات ودخل ومص

اعتبارًا من تاریخ انتقال السیطرة إلى المجموعة ولحین األولیة الموحدة الموجزةفي القوائم المالیة فترةتم االستحواذ علیھا أو استبعادھا خالل ال
توقف المجموعة عن ممارسة مثل ھذه السیطرة.

وحقوق الملكیة غیر المسیطرة حتى لو أدى ذلك المجموعةالخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى المساھمین في أو الربح ینسب
رصید حقوق الملكیة غیر المسیطرة عجزاً.بإلى أن یكون 

ة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. یتم عند الضرورة، یتم اجراء تسویات على القوائم المالیة للشركات التابعة كي تتماشى سیاساتھا المحاسبی
ركات  اریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین ش حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكیة والدخل والمص

المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة.

سیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. إذا فقدت تتم المحاسبة عن التغیر في حصة ملكیة الشركة التابع شركة المجموعةة، دون فقدان ال سیطرة على  ال
تابعة، فإنھا تقوم بـ:

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

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

الھامةلسیاسات المحاسبیةلملخص -٤

مئوالقادادعإفيلمتبعةالمحاسبیةاتلسیاسااكتلمعمتماثلةزةجولمادةحولمالیةوألالمالیةامئوالقھذه ادادعإفيلمتبعةالمحاسبیةاتلسیاساإن ا
.٢٠١٩دیسمبر ٣١فيلمنتھیةاللسنةعةوللمجمیةولسنادةحولمالمالیةا

المعلومات القطاعیة-٥

لإلدارة المالیة تحدید القطاعات التشغیلیة بناًء على التقاریر الداخلیة للمجموعة المعدة لصانع القرار للعملیات التشغیلیة. تم تعیین المدیر المالي یتم
كصانع القرار للعملیات التشغیلیة بما أنھ المسؤول عن توزیع المصادر للقطاعات التشغیلیة وتقییم أداء كل قطاع.

ان تخدام یقوم ص غیلیة باس یةاإلیراداتع القرار للعملیات التش اس ھریة كمقیاس األس المراجعة من قبل اللجنة التنفیذیة واألداء في اجتماعاتھا الش
للفترة المعنًیة. تعتبر اإلیرادات والدخل التشغیلي كمقیاس ثابت في المجموعة.القطاعاتأداءأساسي لنتائج القطاعات التشغیلیة بما أنھا تعكس 

.أخرى/الحلولوقطاعتم تحدید المستشفیات والصیدلیات 

مل حیة تكنولوجیاوحلولبالمختبراتالمتعلقةالعملیاتأخرى/الحلولقطاعیش ریةالمواردوتوفیرالمعلومات وخدمات الرعایة الص ا فیمالبش
یتعلق بوحدات الرعایة الحرجة فیما یتعلق بوزارة الصحة (المملكة العربیة السعودیة).
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١٠

(تتمة)المعلومات القطاعیة-٥

نة المنتھیة في  في القوائم المالیة الموحدة ھي المدرجةوالتسویة بین القطاعات والبنود النظامیة المعنیة ٢٠٢٠مارس٣١ان نتائج القطاعات للس
كما یلي:

اإلجماليأخرى/قطاع الحلول الصیدلیاتالمستشفیات(غیر مراجعة)٢٠٢٠مارس٣١في المنتھیةأشھرالثالثةلفترة
مالیین الریاالت السعودیة

في المملكة العربیة السعودیة
٩٣٨٢٣٣٥٢١٬٢٢٣اإلیرادات

٢٧٦٧٨٢٢٣٧٦إجمالي الربح

العربیة السعودیةخارج المملكة
١١٥٤١١٢٠اإلیرادات

٢٢١١٢٤إجمالي الربح

اإلجمالي
١٬٠٥٣٢٣٧٥٣١٬٣٤٣اإلیرادات

٢٩٨٧٩٢٣٤٠٠إجمالي الربح

) غیر موزعةمصاریف(إیرادات

)٣٥(بیع وتسویق
)١٠٦(وإداریةعمومیة 

٢٥٩العملیاتمنالدخل
-الشركات الزمیلةدخلحصة في 

)١٦(تكالیف مالیة
١٧إیرادات أخرى

٢٦٠قبل الزكاةالدخل
)٢٣(زكاة
٢٣٧للسنةالدخل

(غیر مراجعة)٢٠٢٠مارس٣١كما في 
المملكة العربیة السعودیةفي 

٦٬٠٩٥٢٦٦١٬٥٥٣٧٬٩١٤إجمالي الموجودات
٢٬٤٩٣٣٢٩٨١٩٣٬٦٤١إجمالي المطلوبات

خارج المملكة العربیة السعودیة
٣٦٢١٢٣٢٧٦٦إجمالي الموجودات
١٦١-١٠٣١٣إجمالي المطلوبات

اإلجمالي
٦٬٧١٨٢٧٨١٬٥٨٥٨٬٥٨١إجمالي الموجودات
٢٬٥٩٦٣٤٢٨١٩٣٬٧٥٧إجمالي المطلوبات
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(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢٠مارس ٣١

١١

المعلومات القطاعیة (تتمة)-٥

اإلجماليأخرىقطاع الحلول /الصیدلیاتالمستشفیات(مراجعة)٢٠١٩مارس٣١في ھیة نتالمأشھرالثالثةلفترة
مالیین الریاالت السعودیة

المملكة العربیة السعودیةفي 
٨٩٤٢٠٧٢٠١٬١٢١اإلیرادات

٣١٠٧٠١٢٣٩٢إجمالي الربح

خارج المملكة العربیة السعودیة
١٠٥١١١٠٧اإلیرادات

١١٢-١١إجمالي الربح

اإلجمالي
٩٩٩٢٠٨٢١١٬٢٢٨اإلیرادات

٣٢١٧٠١٣٤٠٤إجمالي الربح

) غیر موزعةمصاریف(إیرادات

)٣٩(بیع وتسویق
)١١٧(عمومیة وإداریة

٢٤٨العملیاتمنالدخل
٢الشركات الزمیلةدخلحصة في 

)٦(تكالیف مالیة
١٦إیرادات أخرى

٢٦٠قبل الزكاةالدخل
)٢٦(زكاة
٢٣٤للسنةالدخل

(مراجعة)٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
في المملكة العربیة السعودیة

٦٬٤٣١٢٥٢١٬١٣٦٧٬٨١٩إجمالي الموجودات
٢٬٥٤٢٢٦٤٩٥٥٣٬٧٦١إجمالي المطلوبات

العربیة السعودیةخارج المملكة 
٦٠٤٨٣٦٦٤٨إجمالي الموجودات
١٠٣١٠٣١١٦إجمالي المطلوبات

اإلجمالي
٧٬٠٣٥٢٦٠١٬١٧٢٨٬٤٦٧إجمالي الموجودات
٢٬٦٤٥٢٧٤٩٥٨٣٬٨٧٧إجمالي المطلوبات

والمعداتالممتلكات-٦

كما في
٢٠٢٠مارس٣١

سعوديلایر 
(غیر مراجعة)

كما في
٢٠١٩دیسمبر ٣١

لایر سعودي
(مراجعة)

٤٬٨٠٩٬٣٠٧٬٢٠٤٤٬٨١١٬٨٧٠٬٨٣٨ومعداتممتلكات
٣١٧٬٦٦٢٬٥٧١٣٣٠٬٤٠٧٬٩٣٤الحق في استخدام األصول

٥٬١٢٦٬٩٦٩٬٧٧٥٥٬١٤٢٬٢٧٨٬٧٧٢



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

(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢٠مارس ٣١

١٢

توزیعات األرباح-٧

لایر ٠٬٦٠قعوابوديسعلایر ٢١٠٬٠٠٠٬٠٠٠بقیمةحلیةرمحباأریعوزتدارةإلاسمجلررق٢٠١٩مارس٣١فترة المتھیة في لاخالل
.مللسھوديسع

یخربتالمنعقدالعمومیةالجمعیةاعجتماافيلك، وذ٢٠١٩مارس٣١فيلمنتھیةاالفترةلخالیعھازتوتملتيالمرحلیةاحبارالاداعتماتملقد
م).١٧/١٢/٢٠١٩ھـ (الموافق: ٢٠/٤/١٤٤١

ربح السھم-٨

مة  ي والمخفض بقس اس ھم األس اب ربح الس افيیتم احتس اھمین فترةالالدخلص ط المرجح لعدد العادیین العائد للمس ركة على المتوس في الش
األساسي حیث أنھ ال یوجد للمجموعة العادي أو . یتم احتساب ربح السھم المخفض مثل احتساب ربح السھم السنةاألسھم العادیة المصدرة خالل 

.لممارستھامخفضةأیة سندات قابلة للتحویل أو أدوات 

الدخل واألسھم المستخدمة الحتساب ربح السھم األساسي والمخفض:دخل العملیات ویوضح الجدول التالي بیانات 

ألساسي والمخفض للدخل من العملیاتربح السھم ا
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

٢٠٢٠مارس٣١
لایر سعودي

٢٠١٩مارس٣١
لایر سعودي

(مراجعة)(غیر مراجعة)
٢٥٨٬٦٠٧٬٤٥٠٢٤٨٬١٧٦٬٠٦٢للفترةالدخل من العملیات الرئیسیة 

٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة
٠٫٧٤٠٫٧١ربح السھم األساسي والمخفض 

:األمالشركةفيالمساھمینالىالعائدالدخللصافيربح السھم األساسي والمخفض 
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

٢٠٢٠مارس٣١
لایر سعودي

٢٠١٩مارس٣١
لایر سعودي

(مراجعة)(غیر مراجعة)
٢٤٦٬٥٩٩٬٣١٨٢٣٤٬٠٨٠٬٢٤١العائد الى المساھمین في الشركة األمللفترةالدخل صافي

٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة
٠٫٧٠٠٫٦٧ربح السھم األساسي والمخفض 

القیمة العادلة-٩

تتضمن األدوات المالیة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.

الموجودات المالیة النقد وما یماثلھ والمدینین. تتضمن المطلوبات المالیة القروض طویلة األجل والدائنین والمقبوض مقدًما من العمالءتتضمن 
والمطلوب من األطراف ذات العالقة والمصاریف المستحقة والمطلوبات األخرى والزكاة المستحقة.

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

إن القیمة العادلة لألدوات المالیة ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریة بتاریخ إعداد القوائم المالیة.
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(تتمة)األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢٠مارس ٣١

١٣

على القوائم المالیة١٩-ر كوفیدأث-١٠

، وانتشر على مستوى العالم بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة ٢٠٢٠) في بدایة سنة COVID-19تم تأكید وجود فیروس كورونا الجدید (
مما تسبب في تعطل العدید من الشركات واألنشطة االقتصادیة. 

كل دقیق في الوقت ال یزال من غیر المؤكد تحدید حجم ومدى تلك  تقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بش اآلثار ویتوقف ذلك على التطورات المس
ضوء عدم التأكد من األثر االقتصادي، فإنھ  من الحالي، مثل معدل انتقال الفیروس وحجم ومدى فعالیة اإلجراءات المتخذة بھدف احتوائھ. وفي 

ج عن ذلك بتاریخ اعتماد ھذه القوائم المالیة. إن ھذه التطورات من الممكن أن تؤثر على النتائج غیر الممكن إجراء تقدیر موثوق بھ لألثر النات
المالیة والتدفقات النقدیة والوضع المالي للشركة مستقبًال.

الالحقةاألحداث-١١

لماليازكرلماعلىوھريجرتأثیلھاونیكأن نیمك٢٠٢٠مارس٣١فيلمنتھیةارةلفتاذمنامةھالحقةداثحأكناھنتكملدارة،إلرأي افي
.زةجولمادةحولمالیةوألالمالیةامئوالقھذه افيضحومھو كماعةوللمجم

الموجزةاعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة-١٢

).٢٠٢٠ابریل٢٩:قھـ (المواف١٤٤١رمضان٦اإلدارة بتاریخمجلسمن قبل الموجزةالموحدة األولیةتم اعتماد إصدار ھذه القوائم المالیة 


