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

الموجزة الموحدةاألولیة القوائم المالیة 
٢٠٢١سبتمبر٣٠فينی ت ی المنتھأشھرةالتسعوالثالثةلفترتي



والشركات التابعة لھاالحبیب للخدمات الطبیةشركة مجموعة الدكتور سلیمان 
(شركة مساھمة سعودیة)

الموجزةالموحدةاألولیة القوائم المالیة 
٢٠٢١سبتمبر٣٠فيالمنتھیتینأشھرةالتسعوالثالثةلفترتي

صفحـةفھـرس

١المستقلالحسابات مراجع فحص تقریر 

٢الموجزةالموحدة األولیة قائمة المركز المالي 

٣األولیة الموحدة الموجزةقائمة الدخل 

٤األولیة الموحدة الموجزةقائمة الدخل الشامل 

٥األولیة الموحدة الموجزة الملكیةقائمة التغیرات في حقوق 

٦األولیة الموحدة الموجزةقائمة التدفقات النقدیة 

١٣–٧األولیة الموحدة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 





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

د. سليمان عبد العزيز الحبيب  ناصر محمد الحقباني  فيصل عبدهللا النصار
رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي ة الماليةالرئيس التنفيذي لإلدار

  الموجزة الموحدةاألولية تشكل اإليضاحات المرفقة جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
٢

 األولية الموحدة الموجزة المركز الماليقائمة 
  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠في  كما

 إيضاح

  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠
  لایر سعودي

  (غير مراجعة)

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 لایر سعودي
  )ة(مراجع

  الموجودات
  الموجودات المتداولة

٢٬٣٣٩٬٢٦٣٬٧٦٧ ٢٬٤٩٤٬٢١٧٬١٢٧  النقد وما يماثله
 ٨٤٤٬٣٢٩٬٤٤٠   ٧٧٥٬٧٤٩٬٦٨٧  مدينون

 ٨٬٣٢٥٬٣٣٥   ٢٣٬٩٨٩٬٥٦٩  دفعات مقدمة للموردين والمقاولين
 ٢٢١٬٥٣١٬٤٤٧   ١٩٧٬٨٢٨٬٦٢٨  مصاريف مدفوعة مقدماَ وموجودات أخرى

 ٣٧٩٬٩١٠٬٢٩٣   ٤١٨٬٣٤١٬٩٨٦  مخزون
  ٣٬٧٩٣٬٣٦٠٬٢٨٢ ٣٬٩١٠٬١٢٦٬٩٩٧  اجمالي الموجودات المتداولة

  الموجودات غير المتداولة
  ٣٩٬٨٦٩٬٧٨٩ ٤٤٬١٨٥٬٢٥١  استثمارات في شركات زميلة

  ٥٬٦٤٧٬٩٤٣٬١٢٢ ٦٬٣٣٠٬١٦٨٬٠١١  ٦  ممتلكات ومعدات
  ٥٬٦٨٧٬٨١٢٬٩١١ ٦٬٣٧٤٬٣٥٣٬٢٦٢  ي الموجودات غير المتداولةاجمال

  ١٠٬٢٨٤٬٤٨٠٬٢٥٩٩٬٤٨١٬١٧٣٬١٩٣  اجمالي الموجودات

  المطلوبات وحقوق الملكية
  المطلوبات

  المطلوبات المتداولة
  ٣٣٠٬٠٢٠٬٧٥١ ٢٨٥٬٠٠٩٬٣٩٥  ٨  الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

  ٦٢٨٬١٦٢٬٤٨٤ ٧٦٠٬٧٨٥٬٥٩٤  ئنوندا
  ٣٧٬٣٣٤٬٦٢١   ٣٢٬٦٦٣٬٨٨١  مقبوض مقدماً من العمالء

  ٥٥٥٬٠٧٥٬٣٢٣  ٦٠٣٬٥٠٥٬٧١٣  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
  ١٠١٬١٤٤٬٤٥١  ١٣٤٬٣١٩٬٦٦٧  الزكاة المستحقة

  ٣٬٦٧٠٬٥٩٦   ٥٬٢٧٤٬٣١٧  الجزء المتداول من منحة حكومية
  ٣٨٬٣٢٠٬١٧٠   ٣٣٬٩٩٥٬٨٨٠  االيجار عقودن مستحقات الجزء المتداول م

  ١٬٦٩٣٬٧٢٨٬٣٩٦  ١٬٨٥٥٬٥٥٤٬٤٤٧ اجمالي المطلوبات المتداولة

  المطلوبات غير المتداولة
  ٢٬٠٢٩٬٦٤٠٬٧٦٤ ٨٢٬٢٧١٬٥٤٠٬٧٣٤  قروض طويلة األجل

  ٧٤٬٤٥٨٬٨٣٥   ٦٧٬٢٢٤٬٠٨١  منحة حكومية
  ٢٣٢٬٥١٩٬٦٥٨   ٢٣٣٬٦١١٬٥٨٣ اإليجار عقودقات مستح

  ٣٦٢٬٢٩٦٬٤٠٤   ٤٧٢٬٣٦٢٬٥٠٧  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ٢٬٦٩٨٬٩١٥٬٦٦١ ٣٬٠٤٤٬٧٣٨٬٩٠٥  اجمالي المطلوبات غير المتداولة

  ٤٬٣٩٢٬٦٤٤٬٠٥٧  ٤٬٩٠٠٬٢٩٣٬٣٥٢  اجمالي المطلوبات

  حقوق الملكية
  ٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  صدر والمدفوعرأس المال الم
  ٥٧٣٬٤٢٠٬٨٠٦   ٥٧٣٬٤٢٠٬٨٠٦  احتياطي نظامي

  ٨٣٨٬٣٢٢٬٨٨٧  ١٬١٢٧٬٧٣٢٬٨٢٩  أرباح مبقاة
  ٤٬٩١١٬٧٤٣٬٦٩٣  ٥٬٢٠١٬١٥٣٬٦٣٥  حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

  ١٧٦٬٧٨٥٬٤٤٣   ١٨٣٬٠٣٣٬٢٧٢  حقوق الملكية غير المسيطرة
  ٥٬٠٨٨٬٥٢٩٬١٣٦  ٥٬٣٨٤٬١٨٦٬٩٠٧  اجمالي حقوق الملكية

  ١٠٬٢٨٤٬٤٨٠٬٢٥٩٩٬٤٨١٬١٧٣٬١٩٣  اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية



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

د. سليمان عبد العزيز الحبيب  ناصر محمد الحقباني  فيصل عبدهللا النصار
رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي ة الماليةالرئيس التنفيذي لإلدار

  الموجزة الموحدةاألولية تشكل اإليضاحات المرفقة جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
٣

   األولية الموحدة الموجزة الدخلقائمة 
  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ في نيتيالمنته أشهر ةالتسعو الثالثة لفترتي

  في ةيأشهر المنته التسعةلفترة   في ةيالمنته أشهر الثالثة لفترة

إيضاح

  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠
  لایر سعودي

  )مراجعة(غير 

  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠
  لایر سعودي

  )مراجعة(غير 

  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠
  لایر سعودي

  )مراجعة(غير 

  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠
  لایر سعودي

  )مراجعة(غير 

  ٤٬١٧٠٬٢٥٨٬٧٢٢   ٥٬٢٨٢٬٣٤٤٬٥٦٢  ١٬٦٢٣٬٩٠٧٬٥١٠   ١٬٨٣٦٬٣٥٠٬٠٣٨  اإليرادات

  )٢٬٨٥١٬٦٥٧٬٣٧٢( )٣٬٥٩٥٬٤٩٠٬١٤٣(  )١٬٠٦٥٬٠١٨٬٨١٢(  )١٬٢٤٩٬٩٣١٬٢٥٣(تكلفة اإليرادات 

  ١٬٣١٨٬٦٠١٬٣٥٠  ١٬٦٨٦٬٨٥٤٬٤١٩  ٥٥٨٬٨٨٨٬٦٩٨  ٥٨٦٬٤١٨٬٧٨٥  الربح إجمالي

  )١٨٠٬٥٧٧٬٣٣٠( )١٦٣٬٧١٤٬٢٩٠(  )١٠٤٬٩١٤٬٢٣٧( )٦٣٬١٠٠٬٠٢٧(  مصاريف بيع وتسويق

  )٣٥٢٬٢١٥٬٤٧٤( )٤٥٣٬٢٤٢٬٥٢٠(  )١٣٠٬٠٨٤٬٨٨٧( )١٤٢٬٧٧٩٬٩٤٧(مصاريف عمومية وادارية 

  ٧٨٥٬٨٠٨٬٥٤٦  ١٬٠٦٩٬٨٩٧٬٦٠٩  ٣٢٣٬٨٨٩٬٥٧٤  ٣٨٠٬٥٣٨٬٨١١  الدخل من العمليات

حصة الشركة في  أرباح 
  )١٬٨١١٬٦١٠( ٧٬٣١٥٬٤٦٢  ٢٬٦١٥٬٢٠٦ ١٬٧٤٨٬٩٣٦  شركات زميلة (خسائر)

  )٣٧٬٨٩٥٬٧٩٧( )٢٨٬٨٨٢٬١٦٦(  )١٠٬٨٢٣٬٧٤٨( )٩٬٤٥١٬٢٢٩(نفقات تمويل 

  ٤٢٬٠٨٠٬٨٠١ ٥٠٬٥١٠٬٢٢٨  ١١٬٩٢٨٬١٠٦ ١٣٬٢٨٠٬٦٦٥  إيرادات أخرى

  ٧٨٨٬١٨١٬٩٤٠  ١٬٠٩٨٬٨٤١٬١٣٣  ٣٢٧٬٦٠٩٬١٣٨  ٣٨٦٬١١٧٬١٨٣  الدخل قبل الزكاة

  )٧٢٬٢٠٤٬٠٤٠(  )٩٩٬٩٢٢٬٢٧٨(  )٣٠٬٩٧٥٬٢٨٩(  )٣٥٬٦٥٩٬٨٢٨(  زكاة

  ٧١٥٬٩٧٧٬٩٠٠  ٩٩٨٬٩١٨٬٨٥٥  ٢٩٦٬٦٣٣٬٨٤٩  ٣٥٠٬٤٥٧٬٣٥٥  للفترةالدخل 

  العائد الى: الفترةدخل 

  ٧٣٧٬٦٤٧٬٨٧٤  ٩٩٣٬٠٢٤٬١٣٨  ٢٩٨٬٧٩٤٬٧٣٣  ٣٤٨٬٦٢٤٬٣٢٧  لمساهمين في الشركة األما

)٢١٬٦٦٩٬٩٧٤( ٥٬٨٩٤٬٧١٧  )٢٬١٦٠٬٨٨٤( ١٬٨٣٣٬٠٢٨  حقوق الملكية غير المسيطرة
٧١٥٬٩٧٧٬٩٠٠  ٩٩٨٬٩١٨٬٨٥٥  ٢٩٦٬٦٣٣٬٨٤٩  ٣٥٠٬٤٥٧٬٣٥٥ 

 للسهمالدخل من العمليات 
  ٩  لسهم:ل الربحو

ربح السهم األساسي والمخفض 
العائد للمساهمين في الشركة 

  ٢٫١١  ٢٫٨٤  ٠٫٨٥  ١٫٠٠  األم



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

   موحدة الموجزةاألولية الالدخل الشامل قائمة 
٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠في  نيتيأشهر المنته التسعةلفترتي الثالثة و

د. سليمان عبد العزيز الحبيب  ناصر محمد الحقباني  فيصل عبدهللا النصار
رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي ة الماليةالرئيس التنفيذي لإلدار

  الموجزة الموحدةاألولية تشكل اإليضاحات المرفقة جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
٤

  في ةيأشهر المنته التسعةلفترة   في ةيالمنته أشهر الثالثة لفترة
  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠

  لایر سعودي
  )مراجعة(غير 

  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠
  لایر سعودي

  )مراجعة(غير 

  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠
  لایر سعودي

  )مراجعة(غير 

  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠
  لایر سعودي

  )مراجعة(غير 

  ٧١٥٬٩٧٧٬٩٠٠  ٩٩٨٬٩١٨٬٨٥٥  ٢٩٦٬٦٣٣٬٨٤٩  ٣٥٠٬٤٥٧٬٣٥٥  الدخل للفترة صافي

  الدخل الشامل اآلخر
 الدخل قائمةبنود لن يعاد تصنيفها إلى 

  في الفترات الالحقة: الموحدة
إعادة قياس مكافأة نهاية  )خسارة(ربح 

  )٥٬٦٥١٬٤٧٤( )٣٬٢٦١٬٠٨٤(  ١٬٦٣٦٬٥٦٢ ٧٨٦٬٧٠٧  الخدمة للموظفين
  )٥٬٦٥١٬٤٧٤( )٣٬٢٦١٬٠٨٤(  ١٬٦٣٦٬٥٦٢ ٧٨٦٬٧٠٧  امل اآلخر للفترةالش )الخسارةالدخل (

  ٧١٠٬٣٢٦٬٤٢٦  ٩٩٥٬٦٥٧٬٧٧١  ٢٩٨٬٢٧٠٬٤١١  ٣٥١٬٢٤٤٬٠٦٢  إجمالي الدخل الشامل للفترة

  العائد إلى: 
  ٧٣١٬٨٢٥٬٥٦٢  ٩٨٩٬٤٠٩٬٩٤٢  ٣٠٠٬٣٤٦٬٩٢٥  ٣٤٩٬٣٣٠٬٤٨٦  المساهمين في الشركة األم

  )٢١٬٤٩٩٬١٣٦( ٦٬٢٤٧٬٨٢٩  )٢٬٠٧٦٬٥١٤( ١٬٩١٣٬٥٧٦الملكية غير المسيطرةحقوق 

٧١٠٬٣٢٦٬٤٢٦  ٩٩٥٬٦٥٧٬٧٧١  ٢٩٨٬٢٧٠٬٤١١  ٣٥١٬٢٤٤٬٠٦٢  



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

 األولية الموحدة الموجزةالتغيرات في حقوق الملكية قائمة 
٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠في  ةيأشهر المنته التسعةلفترة 

د. سليمان عبد العزيز الحبيب  ناصر محمد الحقباني  فيصل عبدهللا النصار 
رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي لإلدارة المالية  الرئيس التنفيذي 

  األولية الموحدة الموجزةتشكل اإليضاحات المرفقة جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
٥

  العائد إلى المساهمين في الشركة األم
رأس المال المصدر 

اإلجمالي األرباح المبقاة االحتياطي النظامي  والمدفوع
 حقوق الملكية غير

إجمالي حقوق الملكية المسيطرة
لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي

  ٥٬٠٨٨٬٥٢٩٬١٣٦ ١٧٦٬٧٨٥٬٤٤٣  ٤٬٩١١٬٧٤٣٬٦٩٣  ٨٣٨٬٣٢٢٬٨٨٧    ٥٧٣٬٤٢٠٬٨٠٦    ٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢١يناير  ١كما في 
  ٩٩٨٬٩١٨٬٨٥٥ ٥٬٨٩٤٬٧١٧  ٩٩٣٬٠٢٤٬١٣٨  ٩٩٣٬٠٢٤٬١٣٨-  -  الدخل للفترةصافي 

 )٣٬٢٦١٬٠٨٤( ٣٥٣٬١١٢ )٣٬٦١٤٬١٩٦( )٣٬٦١٤٬١٩٦(-  -  الدخل (الخسارة) الشامل األخر
  ٩٩٥٬٦٥٧٬٧٧١ ٦٬٢٤٧٬٨٢٩  ٩٨٩٬٤٠٩٬٩٤٢  ٩٨٩٬٤٠٩٬٩٤٢-  -  الشاملإجمالي الدخل 

 )٧٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(-)٧٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠( )٧٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(  --  )٧توزيعات أرباح (إيضاح 
  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠كما في 

  ٥٬٣٨٤٬١٨٦٬٩٠٧ ١٨٣٬٠٣٣٬٢٧٢  ٥٬٢٠١٬١٥٣٬٦٣٥ ١٬١٢٧٬٧٣٢٬٨٢٩    ٥٧٣٬٤٢٠٬٨٠٦    ٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  مراجعة) غير(

  ٤٬٥٩٠٬٧٩٣٬٧٧٢  ١٩٦٬٩١٧٬٠٥٣  ٤٬٣٩٣٬٨٧٦٬٧١٩  ٤٢٦٬٠٠٤٬١٤٥    ٤٦٧٬٨٧٢٬٥٧٤    ٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠يناير  ١كما في 
  ٧١٥٬٩٧٧٬٩٠٠  )٢١٬٦٦٩٬٩٧٤(  ٧٣٧٬٦٤٧٬٨٧٤  ٧٣٧٬٦٤٧٬٨٧٤-  -  صافي الدخل (الخسارة) للفترة

  )٥٬٦٥١٬٤٧٤(  ١٧٠٬٨٣٨  )٥٬٨٢٢٬٣١٢(  )٥٬٨٢٢٬٣١٢(-  -  الشامل األخر )خسارةالالدخل (
  ٧١٠٬٣٢٦٬٤٢٦  )٢١٬٤٩٩٬١٣٦(  ٧٣١٬٨٢٥٬٥٦٢  ٧٣١٬٨٢٥٬٥٦٢-  -  الشامل (الخسارة) إجمالي الدخل

  )٣١٥٬٠٠٠٬٠٠٠(-)٣١٥٬٠٠٠٬٠٠٠(  )٣١٥٬٠٠٠٬٠٠٠(  --  )٧توزيعات أرباح (إيضاح 
  ٢٠٢٠  سبتمبر ٣٠كما في 

  ٤٬٩٨٦٬١٢٠٬١٩٨  ١٧٥٬٤١٧٬٩١٧  ٤٬٨١٠٬٧٠٢٬٢٨١  ٨٤٢٬٨٢٩٬٧٠٧    ٤٦٧٬٨٧٢٬٥٧٤    ٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  مراجعة) غير(



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

   األولية الموحدة الموجزةالتدفقات النقدية قائمة 
٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر التسعة لفترة

د. سليمان عبد العزيز الحبيب  بانيناصر محمد الحق  فيصل عبدهللا النصار
رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي لإلدارة المالية

  األولية الموحدة الموجزةتشكل اإليضاحات المرفقة جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
٦

٢٠٢١  
  لایر سعودي

  (غير مراجعة)

٢٠٢٠  
  لایر سعودي

  مراجعة)غير (
  االنشطة التشغيلية
  ٧٨٨٬١٨١٬٩٤٠  ١٬٠٩٨٬٨٤١٬١٣٣  الدخل قبل الزكاة

 التعديالت غير النقدية لتسوية الدخل قبل الزكاة إلى صافي النقد من األنشطة التشغيلية:
  ٢٣٨٬٦٣٦٬١٨٧ ٢٣٤٬٣٧٣٬١٠٤  استهالك

  ١٬٨١١٬٦١٠ )٧٬٣١٥٬٤٦٢(  ةحصة الشركة في أرباح شركات زميل
  ١٢١٬٢٤٧٬٣٩١ ٩٧٬٠٨٦٬٠٨١  خسائر االئتمان المتوقعة مخصص

  ٣٧٬٨٩٥٬٧٩٧ ٢٨٬٨٨٢٬١٦٦ نفقات تمويل
  ٤٩٬٠٠٥٬٢١٤ ١٣١٬٦٤٤٬٨٨٨  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

١٬٢٣٦٬٧٧٨٬١٣٩  ١٬٥٨٣٬٥١١٬٩١٠  
  تعديالت رأس المال العامل:

  ٢٩١٬٣٧١٬٣٦٧  )٢٨٬٥٠٦٬٣٢٨(  مدينون
  )٢٧٣٬٥٩٠( )١٥٬٦٦٤٬٢٣٤(  دفعات مقدمة للموردين والمقاولين

  )٨٤٬٨٥٣٬٤٨٩( )٣٨٬٤٣١٬٦٩٣(  مخزون
  )٢٬٤٤٥٬١٠٥( ٢٣٬٧٣١٬٣٤٢  مصاريف مدفوعة مقدماَ وموجودات أخرى

  )٤٣٬٦٨٢٬٨٥٥( ١٣٢٬٦٢٣٬١١٠  دائنون
  ١٬٦٧٤٬٦١٦  )٤٬٦٧٠٬٧٤٠(  مقبوض مقدماً من العمالء

  ١٠٦٬٥٢٩٬٣٧٩  ٤٨٬٢٣٧٬٠٥٠ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
  ١٬٥٠٥٬٠٩٨٬٤٦٢ ١٬٧٠٠٬٨٣٠٬٤١٧  النقد الناتج من األعمال

  )٧٩٬٦٧٥٬٠٧٠( )٦٦٬٧٤٧٬٠٦٢(  زكاة مدفوعة
  )٢٢٬٥٦٠٬٧٦٨( )٢٤٬٨٣٩٬٨٦٩(  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

  ١٬٤٠٢٬٨٦٢٬٦٢٤ ١٬٦٠٩٬٢٤٣٬٤٨٦  تشغيليةصافي النقد من األنشطة ال

  االنشطة االستثمارية
 )٤١٧٬٠٨٨٬١٧٢( )٨٨٨٬٠٤٧٬٤٦٦(  شراء ممتلكات ومعدات

  )٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(مرابحة –ودائع قصيرة األجل 
  ١٬٠٠٠٬٠٠٠ ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  توزيعات أرباح من شركات زميلة

  )١٬٠١٦٬٠٨٨٬١٧٢( )٨٨٥٬٠٤٧٬٤٦٦(  ستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة اال

  األنشطة التمويلية
  ٩٣٬١٢١٬٣٥١ ١٩١٬٢٥٧٬٥٨١  متحصل من قروض طويلة األجل، صافي

  )٣٦٬٧٩٤٬٧٥٩( )٣١٬٨١١٬٤١٥(  يجار مدفوعةعقود االمستحقات 
  )٣٩٬٨٣٦٬٢٥٤( )٢٨٬٦٨٨٬٨٢٦(  مدفوعة نفقات تمويل

  )٣١٥٬٠٠٠٬٠٠٠( )٧٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(  وعةتوزيعات أرباح مدف
  )٢٩٨٬٥٠٩٬٦٦٢( )٥٦٩٬٢٤٢٬٦٦٠(  المستخدم في األنشطة التمويلية صافي النقد

  ٨٨٬٢٦٤٬٧٩٠   ١٥٤٬٩٥٣٬٣٦٠  في النقد وما يماثله الزيادةصافي 
  ١٬١٩٦٬٦٦٠٬٦٤٢ ٢٬٣٣٩٬٢٦٣٬٧٦٧  النقد وما يماثله في بداية الفترة

  ١٬٢٨٤٬٩٢٥٬٤٣٢ ٢٬٤٩٤٬٢١٧٬١٢٧  في نهاية الفترة النقد وما يماثله

  المعامالت غير النقدية
  ٥٬٦٨٠٬٠٤٣ ٤٢٬٣١٧٬٣٦٢  صولاألاالعتراف بحق استخدام 

  ٥٬٦٨٠٬٠٤٣ ٤٢٬٣١٧٬٣٦٢  يجاراالاالعتراف بمستحقات 



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

األولیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٧

معلومات حول الشركة والنشاطات -١

ركة  ركة") في تأسـسـت ـش اھمة مدرجة) (ویشـار إلیھا فیما بعد بــــــ "الـش ركة مـس لیمان الحبیب للخدمات الطبیة (ـش مجموعة الدكتور ـس
٢٥ھــــــ (الموافق  ١٤١٤جمادى اآلخر  ١١الصـادر بتاریخ ١٠١٠١١٨٣٣٠المملكة العربیة السـعودیة بموجب السـجل التجاري رقم  

ــ (الموافق  ٢٢/٠٧/١٤٤١في الســوق المالیة الســعودیة (تداول) بتاریخ م) بمدینة الریاض، وتم إدراج الشــركة  ١٩٩٣نوفمبر  ١٧ھــــ
، المملكة  ١١٣٧٢، الریاض  ٣٠١٥٧٨م). یقع عنوان المكتب الرئیسي للشركة في حي العلیا، طریق الملك فھد، ص.ب.  ٢٠٢٠مارس  

العربیة السعودیة.

ــ "المجموعة") في تقدیم الخدمات الصـحیة الخاصـة والخدمات  تتمثل أنشـطة الشـركة والشـركات التابعة لھا (ویشـار إلیھا   مجتمعة بــــ
المسـاندة لعملیاتھا في المملكة والمنطقة من خالل إقامة وإدارة وتشـغیل المسـتشـفیات والمجمعات الطبیة العامة والمتخصـصـة ومراكز 

ل تقدیم خدمات الرعایة الطبیة المنزلیة والمختبرات  جراحة الیوم الواحد والمنشآت الصیدالنیة، والمجاالت المساندة األخرى والتي تشم
الطبیة المتخصصة وخدمات تقنیة وأنظمة المعلومات وخدمات صیانة المرافق.

یوجد لدى الـشركة فرعین، األول في المملكة العربیة الـسعودیة باـسم "فرع ـشركة الدكتور ـسلیمان الحبیب للخدمات الطبیة" ("الفرع")  
م)، ویتمثل نشاط الفرع  ٢٠١٢دیسمبر ٨ھــ (الموافق  ١٤٣٤محرم ٢٤الصادر بتاریخ ١٠١٠٣٥٧١٤٦ي رقم  بموجب السجل التجار 

في تجارة الجملة والتجزئة في مســتحضــرات التجمیل وصــیانة أجھزة ومعدات طبیة. والفرع الثاني في مملكة البحرین باســم "شــركة 
فرع شــركة أجنبیة" ("الفرع األجنبي") بموجب الســجل التجاري رقم -مجموعة الدكتور ســلیمان الحبیب للخدمات الطبیة القابضــة  

ــ (الموافق  ١٤٣٣رجب ٢٢الصــادر بتاریخ ١–٨١٦٠٩ م)، ویتمثل نشــاط الفرع األجنبي في أنشــطة المكاتب  ٢٠١٢یونیو ١٢ھــــ
الرئیسة أو اإلداریة.

) لایر سعودي.١٠م () سھم وتبلغ القیمة االسمیة للسھ٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠یتكون رأس مال الشركة من (

والشــركات التابعة المشــار الیھا في لفروع المشــار الیھا أعالهلالبیانات المالیة  األولیة الموحدة الموجزةتتضــمن ھذه القوائم المالیة  
.٣إیضاح 

أسس اإلعداد-٢

ـــبة اـلدولي (لمعـیار وفـقا  القوائم الـمالـیة األولـیة الموـحدة الموجزة  أـعدت ـھذه المعتـمد في المملـكة  ) "التقریر الـمالي األولي"  ٣٤المـحاســ
الھیئة الســـعودیة للمحاســـبین القانونیین (ویشـــار إلیھم مجتمعین قبلمنالمعتمدةالعربیة الســـعودیة والمعاییر واإلصـــدارات األخرى 

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

ة،  المطلوبة في القوائم المالیة الموحدة الســنویواالفصــاحاتالمعلومات  جمیعالقوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة ال تتضــمن إن
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١فيالمنتھیةللسنةةویجب أن تقرأ جنًبا إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموع

ة   الـی ذه القوائم الـم داد ـھ ة  تم إـع دةاألولـی ة  الموجزة الموـح الـی ذه القوائم الـم ة. تم عرض ـھ اریخـی ة الـت دأ التكلـف لمـب اً  ة وفـق دةاألولـی الموـح
باللایر الـسعودي والذي یعتبر العملة الوظیفیة وعملة العرض للـشركة. تم تقریب كافة المبالغ الى أقرب لایر الـسعودي، مالم  الموجزة  

خالف ذلك.یرد



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

(تتمة)الموحدة الموجزةاألولیة المالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٨

أسس التوحید-٣
ــ"المجموعة") ولھا  شركات التابعة  الالقوائم المالیة للشركة واألولیة الموحدة الموجزةالقوائم المالیة  ھذه  تتضمن  المتواجدة(یشار إلیھا مجتمعة بـ

:٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في في المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة
نسبة الملكیة
دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠
سبتمبر٣٠

٢٠٢١ األنشطة بلد التأسیس 
والعمل

 ────  ────  ───────────  ─── ── ───
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ مستشفى  السعودیة  شركة مجمع صحة العلیا الطبي  
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ صیدلیة  السعودیة  *شركة صیدلیات الشرق األوسط  

١٠٠٪ ١٠٠ ٪ مستشفى  اإلمارات  ذ.م.م. -منطقة حرةمستشفى الدكتور سلیمان الحبیب  
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ مستشفى  السعودیة  شركة مستشفى بریدة التخصصي للرعایة الطبیة 
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ مستشفى  السعودیة  شركة مستشفى الریان للرعایة الطبیة
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ العنایة الصحیة المنزلیة  السعودیة  شركة العنایة الصحیة المنزلیة  
١٠٠٪ - دة نخدمات مسا السعودیة  ** شركة أنتاب الریاض للتشغیل والصیانة
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ مستشفى  السعودیة  شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعایة الطبیة 
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ خدمات مخبریة  السعودیة  شركة المختبرات التشخیصیة الطبیة 
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ مستشفى  السعودیة  شركة صحة السویدي الطبیة  
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ تقنیة المعلومات خدمات  السعودیة  شركة حلول السحابة لالتصاالت وتقنیة المعلومات 
١٠٠٪ - دة نخدمات مسا السعودیة  **شركة الریان للصیانة والتشغیل
١٠٠٪ - صیدلیة  السعودیة  **شركة صیدلیات العافیة لألدویة
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ خدمات طبیة السعودیة  الطبیة شركة العنایة المركزة للرعایة 
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  
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ ادارة دورة اإلیرادات  السعودیة  شركة تسویات اإلداریة 
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ مراكز الرعایة الصحیة األولیة  السعودیة  شركة المراكز األولیة للرعایة الطبیة 
١٠٠٪ ١٠٠ ٪ الطب االتصالي  السعودیة  شركة روابط الطبیة 

- ١٠٠ ٪ الطبیة المعدات صیانة  السعودیة  شركة فلو الطبیة 
- ١٠٠ ٪ مستشفى  السعودیة  الخرج للرعایة الطبیة   صحةشركة 

. ٪١لصالح الشركة والبالغة ة ی(الطرف اآلخر) عن حصتھ في الملككیتنازل الشر ٢٠٢٠خالل عام *
شركة الریان للصیانة  وشركة أنتاب الریاض للتشغیل والصیانةولألدویةشركة صیدلیات العافیة كل من لیتم تحو٢٠٢١خالل عام **

، وتم  على التوالىةیالطبةیللرعاانیوشركة مستشفى الر الطبيا یشركة مجمع صحة العل،لشركة صیدلیات الشرق األوسطكفرع والتشغیل
. والمطلوباتللموجوداتةیالدفتر مةیبصافي القلیالتحوةی. تمت عمللیالتحوةیالمتعلقة بعملةیانھاء كافة اإلجراءات النظام

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  

: یھا ون لدالشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عندما یك

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

أقل من األغلبیة  المجموعة  وبشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصویت سیطرة. وتأییدًا لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى  
تبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد بعین االعالمجموعة 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.ا) التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت التعاقدیة(الترتیباتالتعاقدي الترتیب ·
األخرى. الحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة ·
وحقوق التصویت المحتملة.بالمجموعة حقوق التصویت الخاصة ·
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(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)الموحدة الموجزةاألولیة المالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

٩

أسس التوحید (تتمة)-٣

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس ســــیطرة على الشــــركة المســــتثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تشــــیر الحقائق  
نتقال السـیطرة على الشـركة ایبدأ توحید الشـركة التابعة عند  .الثالثةمن عناصـر السـیطرةوالظروف إلى وجود تغیر في عنصـر واحد او أكثر 

تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصـاریف الشـركة التابعة التي  التابعة إلى المجموعة ویتم التوقف عند فقدان المجموعة مثل ھذه السـیطرة.
اعتبارًا من تاریخ انتقال السیطرة إلى المجموعة ولحین األولیة الموحدة الموجزةوائم المالیة  في القفترةتم االستحواذ علیھا أو استبعادھا خالل ال

توقف المجموعة عن ممارسة مثل ھذه السیطرة.

وحقوق الملكیة غیر المســیطرة حتى لو  المجموعةالخســارة وكل بند من بنود الدخل الشــامل اآلخر إلى المســاھمین في أو  الربح صــافي  ینســب
رصید حقوق الملكیة غیر المسیطرة عجزًا.بأدى ذلك إلى أن یكون 

اتھا المحاـسبی یاـس ة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. یتم عند الضـرورة، یتم اجراء تـسویات على القوائم المالیة للـشركات التابعة كي تتماـشى ـس
ــركات  ــاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین شــ حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكیة والدخل والمصــ

المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة.

ركة التابعة، دون فقدان السـیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. إذا فقدت   ركة المجموعةتتم المحاسـبة عن التغیر في حصـة ملكیة الـش السـیطرة على ـش
تابعة، فإنھا تقوم بـ:

التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة·
التوقف عن إثبات القیمة الدفتریة ألي حقوق ملكیة غیر مسیطرة·
بات القیمة العادلة للعوض المستلم إث·
إثبات القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ·
الربح أو الخسارةإثبات أي فائض أو عجز في ·
ــابقا في بنود  · ــاھمین من البنود المثبتة س ـنیف حصــة المس ــامل  قائمة إعادة تصـ ــارةإلى  اآلخر الدخل الش أو األرباح المبقاة،  الربح أو الخس

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

الھامة لسیاسات المحاسبیةل ملخص -٤

مئ وا لقادادعإفيلمتبعةالمحاسبیةاتلسیاسااكتلمعمتماثلةزةجولمادةحولمالیةوألالمالیةامئوالقھذه ادادعإفيلمتبعةالمحاسبیةاتلسیاساإن ا
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١فيلمنتھیةاللسنةعةوللمجمیةولسنادةحولمالمالیةا

المعلومات القطاعیة-٥

یقوم صانع القرار للعملیات التشغیلیة .تحدید القطاعات التشغیلیة بناًء على التقاریر الداخلیة للمجموعة المعدة لصانع القرار للعملیات التشغیلیةیتم
المراجعة من قبل اللجنة التنفیذیة واألداء في اجتماعاتھا الـشھریة كمقیاس أـساـسي لنتائج القطاعات التـشغیلیة بما أنھا  األـساـسیةاإلیراداتباـستخدام  

للفترة المعنًیة. تعتبر اإلیرادات والدخل التشغیلي كمقیاس ثابت في المجموعة.القطاعاتأداءتعكس 
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(تتمة)الموحدة الموجزةاألولیة المالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

١٠

المعلومات القطاعیة (تتمة)-٥

فترةللان نتائج القطاعات  تم تحدید المســتشــفیات/المنشــآت الصــحیة والصــیدلیات وقطاع الحلول/أخرى كقطاعات تشــغیلیة رئیســیة للمجموعة.
في القوائم المالیة الموحدة ھي كما یلي:المدرجةوالتسویة بین القطاعات والبنود النظامیة المعنیة ٢٠٢١سبتمبر ٣٠المنتھیة في 

(غیر مراجعة) ٢٠٢١سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعة لفترة 
/ المستشفیات 

الصیدلیات المنشآت الصحیة 
قطاع  

اإلجمالي أخرى الحلول/
مالیین الریاالت السعودیة 

المملكة العربیة السعودیة في 
٣٬٧٨١٩٢٣٢٠٩٤٬٩١٣اإلیرادات 

١٬٢٤٢٣٠٩٧٦١٬٦٢٧إجمالي الربح 

خارج المملكة العربیة السعودیة 
٣٢٣٤٣٣٣٦٩اإلیرادات 

٤٨٩٣٦٠إجمالي الربح 

اإلجمالي 
٤٬١٠٤٩٦٦٢١٢٥٬٢٨٢اإلیرادات 

١٬٢٩٠٣١٨٧٩١٬٦٨٧إجمالي الربح 

إیرادات (مصاریف) غیر موزعة 
)١٦٤(بیع وتسویق

)٤٥٣(عمومیة وإداریة 
١٬٠٧٠الدخل من العملیات 

٧حصة في دخل الشركات الزمیلة 
)٢٩(تكالیف مالیة 

٥١إیرادات أخرى 
١٬٠٩٩الدخل قبل الزكاة 

) ١٠٠(زكاة 
٩٩٩فترةالدخل لل

مراجعة) غیر ( ٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في 
في المملكة العربیة السعودیة 

٧٬١٩٦٢٩٣٢٬٢٣٥٩٬٧٢٤إجمالي الموجودات 
٣٬٦٨٢٣٩٧٦٩١٤٬٧٧٠إجمالي المطلوبات 

خارج المملكة العربیة السعودیة 
٥١٠٣٨١٢٥٦٠إجمالي الموجودات 
١١٦١١٣١٣٠إجمالي المطلوبات 

اإلجمالي 
٧٬٧٠٦٣٣١٢٬٢٤٧١٠٬٢٨٤إجمالي الموجودات 
٣٬٧٩٨٤٠٨٦٩٤٤٬٩٠٠إجمالي المطلوبات 
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(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)الموحدة الموجزةاألولیة المالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

١١

المعلومات القطاعیة (تتمة)-٥

(غیر مراجعة) ٢٠٢٠سبتمبر٣٠شھر المنتھیة في أالتسعة لفترة 
/ المستشفیات 

الصیدلیات المنشآت الصحیة 
قطاع 
اإلجمالي أخرى الحلول/
مالیین الریاالت السعودیة 

في المملكة العربیة السعودیة 
٢٬٩٢٤٦٩٦٢٠٤٣٬٨٢٤اإلیرادات 

٩٣٢٢٣٢٩٦١٫٢٦٠إجمالي الربح 

خارج المملكة العربیة السعودیة 
٣٣٢١١٣٣٤٦اإلیرادات 

٥٤٢٣٥٩إجمالي الربح 

اإلجمالي 
٣٫٢٥٦٧٠٧٢٠٧٤٫١٧٠اإلیرادات 

٩٨٦٢٣٤٩٩١٫٣١٩إجمالي الربح 

إیرادات (مصاریف) غیر موزعة 
) ١٨١(بیع وتسویق

) ٣٥٢(عمومیة وإداریة 
٧٨٦الدخل من العملیات 

) ٢(حصة في دخل الشركات الزمیلة 
) ٣٨(تكالیف مالیة 

٤٢إیرادات أخرى 
٧٨٨الدخل قبل الزكاة 

) ٧٢(زكاة 
٧١٦فترةالدخل لل

(مراجعة) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
في المملكة العربیة السعودیة 

٦٬٣٢٨٣٠٤٢٬٢٨٩٨٬٩٢١إجمالي الموجودات 
٣٬١٦٨٣٢٦٧٨٢٤٬٢٧٦إجمالي المطلوبات 

خارج المملكة العربیة السعودیة 
٥٣٦١٥٩٥٦٠الموجودات إجمالي 

١٠٠١٥٢١١٧إجمالي المطلوبات 

اإلجمالي 
٦٬٨٦٤٣١٩٢٬٢٩٨٩٬٤٨١إجمالي الموجودات 
٣٬٢٦٨٣٤١٧٨٤٤٬٣٩٣إجمالي المطلوبات 

والمعدات الممتلكات -٦

كما في 
٢٠٢١سبتمبر٣٠

لایر سعودي 
مراجعة)(غیر 

كما في
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي
(مراجعة) 

٦٬٠٥٩٬٤٨٣٬٦٢٢٥٬٣٦٥٬٧١٩٬٦٥١ومعداتممتلكات
٢٧٠٬٦٨٤٬٣٨٩٢٨٢٬٢٢٣٬٤٧١الحق في استخدام األصول 

٦٬٣٣٠٬١٦٨٬٠١١٥٬٦٤٧٬٩٤٣٬١٢٢
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(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)الموحدة الموجزةاألولیة المالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

١٢

توزیعات األرباح -٧

ــبتمبر ٣٠تھیة في نفترة المالخالل ــعوديلایر٧٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠بقیمةحلیةر محباأر یعوز تدارةإلاسمجلرر ق٢٠٢١س لایر٢٫٠٠بواقعس
على أن یتم اعتماد تلك  لایر ســـعودي للســـھم)٠٫٩٠لایر ســـعودي بواقع  ٣١٥٬٠٠٠٬٠٠٠توزیعات أرباح قدرھا:٢٠٢٠(للســـھمســـعودي

التوزیعات خالل الجمعیة العمومیة القادمة للشركة.

طویلة األجلالقروض -٨

القروضمنالمتداولالجزء

كما في 
٢٠٢١سبتمبر٣٠

لایر سعودي 
)مراجعة(غیر 

كما في
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي
(مراجعة) 

٢٥٩٬٥٠٤٬٠٥١٣٠٥٬٨١٧٬٣٤٤قروض من بنوك محلیة (أ)
٢٥٬٥٠٥٬٣٤٤٢٤٬٢٠٣٬٤٠٧قروض من وزارة المالیة (ب)

٢٨٥٬٠٠٩٬٣٩٥٣٣٠٬٠٢٠٬٧٥١

غیر المتداولة من القروضالجزء

١٬٨٩٠٬٢٨٢٬٤١٢١٬٦٢٨٬٠١٣٬٠٥٧قروض من بنوك محلیة (أ)
٣٨١٬٢٥٨٬٣٢٢٤٠١٬٦٢٧٬٧٠٧قروض من وزارة المالیة (ب)

٢٬٢٧١٬٥٤٠٬٧٣٤٢٬٠٢٩٬٦٤٠٬٧٦٤

قروض من بنوك محلیة) أ 
تورق) من بنوك محلیة. تخضــع ھذه  المرابحة و الحصــلت المجموعة على تســھیالت اســالمیة على شــكل قروض طویلة وقصــیرة االجل (
باالضــافة الى ھامش متفق علیھ. ان ھذه  )  ســایبور التســھیالت لعمولة وفقاً لمعدالت العمولة المتعارف علیھا ما بین البنوك في الســعودیة (

التسھیالت مضمونة بسندات إذنیة.

قروض من وزارة المالیة)ب
تشـتمل القروض طویلة األجل الخاصـة بالمجموعة على قروض من وزارة المالیة ال تحمل أي عمولة وذلك لتمویل المصـاریف الرأسـمالیة  

مرھونة مقابل القروض  الموجوداتبعضإنعلى أقسـاط متسـاویة.  السـدادالخاصـة بالشـركة والشـركات التابعة لھا. تسـتحق ھذه القروض  
ن وزارة المالیة.التي تم الحصول علیھا م

ربح السھم -٩

في الشــركة على المتوســط المرجح لعدد  العادیین  العائد للمســاھمین  فترةالالدخلصــافيیتم احتســاب ربح الســھم األســاســي والمخفض بقســمة  
األســاســي حیث أنھ ال یوجد العادي أو  . یتم احتســاب ربح الســھم المخفض مثل احتســاب ربح الســھم  فترةالاألســھم العادیة المصــدرة خالل 

.لممارستھامخفضةللمجموعة أیة سندات قابلة للتحویل أو أدوات 

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

أشھر المنتھیة في التسعةلفترة الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
سبتمبر٣٠

٢٠٢١
لایر سعودي 

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠
لایر سعودي

سبتمبر٣٠
٢٠٢١

لایر سعودي 

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠
لایر سعودي

صافي الدخل للفترة العائد الى  
٣٤٨٬٦٢٤٬٣٢٧٢٩٨٬٧٩٤٬٧٣٣٩٩٣٬٠٢٤٬١٣٨٧٣٧٬٦٤٧٬٨٧٤األم الشركةفينھمیالمسا

٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ةیالمتوسط المرجح لعدد األسھم العاد
١٫٠٠٠٫٨٥٢٫٨٤٢٫١١ربح السھم األساسي والمخفض  



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

(تتمة)الموحدة الموجزةاألولیة المالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

١٣

القیمة العادلة -١٠

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

األخرى والزكاة المستحقة.

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

المالیة. إن القیمة العادلة لألدوات المالیة ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریة بتاریخ إعداد القوائم  

األحداث الھامة-١١

ر على مسـتوى العالم بما في ذلك المملكة العربیة السـعودیة مما ٢٠٢٠في بدایة سـنة )١٩-كوفید(تم تأكید وجود فیروس كورونا الجدید ، وانتـش
تسبب في تعطل العدید من الشركات واألنشطة االقتصادیة. 

ــكل دقیق ف ــتقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا بشــ ي الوقت  ال یزال من غیر المؤكد تحدید حجم ومدى تلك اآلثار ویتوقف ذلك على التطورات المســ
من الحالي، مثل معدل انتقال الفیروس وحجم ومدى فعالیة اإلجراءات المتخذة بھدف احتوائھ. وفي ضـوء عدم التأكد من األثر االقتصـادي، فإنھ 

یكوننأغیر المتوقعومن  .  زةجولمااألولیة الموحدة  ھذه القوائم المالیةغیر الممكن إجراء تقدیر موثوق بھ لألثر الناتج عن ذلك بتاریخ اعتماد  
مستقبًال.مجموعةعلى النتائج المالیة والتدفقات النقدیة والوضع المالي للجوھريثر أھذه التطورات ل

الالحقةاألحداث-١٢

ز كر لماعلىوھريجر تأثیلھاونیكأن نیمك٢٠٢١ســــبتمبر ٣٠فيلمنتھیةارةلفتاذمنامةھالحقةداثحأكناھنتكملدارة،إلرأي افي
.عةوللمجمأو األداء المالي لماليا

الموجزةاعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة-١٣

الـیة   اد إصـــــدار ـھذه القوائم الـم اریخمجلسمن قـبل  الموجزةالموـحدة  األولـیةتم اعتـم ٢٣:قھـــــــــ (المواف١٤٤٣لواألع  ربی١٧اإلدارة بـت
).٢٠٢١اكتوبر 

ارقام المقارنة-١٤

.٢٠٢١سبتمبر ٣٠المنتھیة في للفترةتم إعادة تصنیف بعض ارقام المقارنة لتتماشى مع التصنیف المستخدم 
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