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القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 



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

القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

صفحـةفھـرس

٢–١مراجع المستقلالتقریر 

٣قائمة المركز المالي الموحدة 

٤قائمة الدخل الموحدة

٥قائمة الدخل الشامل الموحدة

٦الموحدةالملكیةقائمة التغیرات في حقوق 

٧قائمة التدفقات النقدیة الموحدة

٥٢–٨إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
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قائمة المركز المالي الموحدة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 

اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدةتشكل 
٣

إیضاح
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٢٠١٧دیسمبر ٣١
لایر سعودي

)٣٠(إیضاح 

٢٠١٧ینایر١
لایر سعودي

)٣٠(إیضاح 
الموجودات

الموجودات المتداولة
٧١٬٣٦٩٬١١٨٬٤٢٧١٬١٤٠٬٥٣٦٬٩٤٩٨٧١٬٣٤٣٬٠٠٩النقد وما یماثلھ

٨١٬٣١١٬١٠٠٬٣٩٥١٬٦٦٤٬٢١٤٬٥٨١١٬٩٣٨٬٥٣٤٬٠٢٥مدینون
١٧٬٦٧١٬٠٦٤٧٬٦٥٥٬١٤٧١٢٬٩٠٦٬٨٥٧للموردین والمقاولینةمقدمدفعات

٩٣٠٢٬٥٣٦٬٦٥٥٣٠٨٬٥٥٨٬٤٥٨٢٦١٬٣٢١٬٦١٣مخزون
وموجودات أخرىةمدفوعمصاریف  ١٠٢١٠٬٢٢٥٬٨٧٩١٧٢٬٧٥٥٬٧٥٧١٤٣٬٣٧٥٬٦٦٨مقدماَ

٣٬٢١٠٬٦٥٢٬٤٢٠٣٬٢٩٣٬٧٢٠٬٨٩٢٣٬٢٢٧٬٤٨١٬١٧٢اجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غیر المتداولة

١١٤٣٬٤٨٨٬١٨٠٤٣٬٦٧٧٬٩٥٣٤٣٬٨٨١٬٠٢٠استثمارات في شركات زمیلة
١٢٤٬٢٨٧٬٠٢٢٬٩٩٩٣٬٦٦٢٬١٣٣٬٣٠٠٣٬٤٤٨٬٣٧٥٬٢١١ممتلكات ومعدات

٤٬٣٣٠٬٥١١٬١٧٩٣٬٧٠٥٬٨١١٬٢٥٣٣٬٤٩٢٬٢٥٦٬٢٣١اجمالي الموجودات غیر المتداولة
٧٬٥٤١٬١٦٣٬٥٩٩٦٬٩٩٩٬٥٣٢٬١٤٥٦٬٧١٩٬٧٣٧٬٤٠٣اجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكیة
المطلوبات

المطلوبات المتداولة
١٢٢٨٬٥١٢٬٨١٤٢٨١٬٥٠٨٬٧٧٧٢٧٦٬٤٣٥٬٠٣٢-٢٧الجزء المتداول من قروض طویلة األجل

١٣٥٣١٬٦١٠٬٩٤٦٤٨٢٬٧٣٣٬٧٣١٤٦٨٬٢٣٩٬٠٦٧دائنون
من العمالء ١٨٬٩٥٧٬٧٥٣١٥٬٩٥١٬٦٥٦٤٠٬٨٠٠٬٢٤٠مقبوض مقدماً

١٢٬٤٧٩٬٤٩٥٢٠٬٩٧٩٬٤٩٥-١٤مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
١٥٥٠٣٬٢٣٧٬٣٦٥٤٢٨٬٠١٧٬٨١٦٣٦٦٬٤٦٦٬١٣٤مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى

١٦٧٩٬١٣٥٬٨٠٧٨٢٬٣٨٨٬٧٠٧٤٨٬٥٣٠٬٠٩٦مخصص الزكاة
--١٧٢٬٧٠٦٬٩٤٤الجزء المتداول من منحة حكومیة

١٬٣٦٤٬١٦١٬٦٢٩١٬٣٠٣٬٠٨٠٬١٨٢١٬٢٢١٬٤٥٠٬٠٦٤اجمالي المطلوبات المتداولة
المطلوبات غیر المتداولة

١١٬٣٣٨٬٢٥٧٬٠٦٨٩٢٧٬٢٦٦٬٦٨٢٩٠٤٬١٥٩٬٣٦٧-٢٧قروض طویلة األجل
--١٧٤٧٬٤٣٣٬١٥١منحة حكومیة

١٨٢٣٤٬٠٥٢٬٥١٦٢٢٠٬١٠٣٬٧٩٢١٨٠٬١٢٨٬٩٠٧مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
١٬٦١٩٬٧٤٢٬٧٣٥١٬١٤٧٬٣٧٠٬٤٧٤١٬٠٨٤٬٢٨٨٬٢٧٤اجمالي المطلوبات غیر المتداولة

٢٬٩٨٣٬٩٠٤٬٣٦٤٢٬٤٥٠٬٤٥٠٬٦٥٦٢٬٣٠٥٬٧٣٨٬٣٣٨اجمالي المطلوبات
حقوق الملكیة

١٩٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال المصدر
٢٠٣٨٠٬٨٤٩٬٤٥٧٣٠٠٬٧١٨٬٧٢٢٢٣٤٬٨٨٠٬٥٢٣احتیاطي نظامي

٤٤٧٬١٧٢٬٨٤١٥١٧٬٨٩٢٬٤٥٢٥٣٩٬١٣٩٬٤٨٥أرباح مبقاة
٤٬٣٢٨٬٠٢٢٬٢٩٨٤٬٣١٨٬٦١١٬١٧٤٤٬٢٧٤٬٠٢٠٬٠٠٨حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة األم

٢٢٩٬٢٣٦٬٩٣٧٢٣٠٬٤٧٠٬٣١٥١٣٩٬٩٧٩٬٠٥٧حقوق الملكیة غیر المسیطرة
٤٬٥٥٧٬٢٥٩٬٢٣٥٤٬٥٤٩٬٠٨١٬٤٨٩٤٬٤١٣٬٩٩٩٬٠٦٥اجمالي حقوق الملكیة

٧٬٥٤١٬١٦٣٬٥٩٩٦٬٩٩٩٬٥٣٢٬١٤٥٦٬٧١٩٬٧٣٧٬٤٠٣اجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة
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قائمة الدخل الموحدة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدةتشكل 
٤

إیضاح
٢٠١٨

لایر سعودي

٢٠١٧
لایر سعودي

)٣٠(إیضاح 

٤٬٥٨٧٬٦٣٣٬٠٤٥٤٬٣٧٩٬٠٢٦٬٠٢٣اإلیرادات
)٣٬١١٣٬٦٤١٬٧٥٣()٣٬٢٢٥٬٦٢٣٬٦٥٩(تكلفة اإلیرادات 

١٬٣٦٢٬٠٠٩٬٣٨٦١٬٢٦٥٬٣٨٤٬٢٧٠الربحإجمالي 

)١٩٧٬٥٩٠٬٧٣٣()١٥٨٬٤٨٦٬٥٦٨(٢٢مصاریف بیع وتسویق
)٤١٢٬٥٣٣٬٥٠٧()٤٠١٬٩٩٩٬٢٧٩(٢٣مصاریف عمومیة واداریة 

٨٠١٬٥٢٣٬٥٣٩٦٥٥٬٢٦٠٬٠٣٠الدخل من العملیات

١١٥٬٨١٠٬٢٢٧٧٬٢٩٦٬٩٣٣الشركة في أرباح شركات زمیلةحصة 
)١٩٬٤٠٩٬٠٧٣()١٩٬٣١٨٬٧٠٥(نفقات تمویل 

٢٤٩٣٬٣٨٨٬٦٣١٨٣٬٥١٢٬٣٦٧إیرادات أخرى
٨٨١٬٤٠٣٬٦٩٢٧٢٦٬٦٦٠٬٢٥٧الدخل قبل الزكاة

)٧٠٬٧٥٥٬٤٧٧()٨١٬٣٢٩٬٧١٧(١٦زكاة
٨٠٠٬٠٧٣٬٩٧٥٦٥٥٬٩٠٤٬٧٨٠الدخل للسنة

دخل السنة العائد الى:
٨٠١٬٣٠٧٬٣٥٣٦٥٦٬١٦٦٬٧٦٢لمساھمین في الشركة األما

)٢٦١٬٩٨٢()١٬٢٣٣٬٣٧٨(حقوق الملكیة غیر المسیطرة
٨٠٠٬٠٧٣٬٩٧٥٦٥٥٬٩٠٤٬٧٨٠

٢٥لسھم:لالربحالدخل من العملیات و
للدخل من العملیات العائد ربح السھم األساسي والمخفض 

٢٫٢٩١٫٨٧للمساھمین في الشركة األم

ربح السھم األساسي والمخفض العائد للمساھمین في 
٢٫٢٩١٫٨٧الشركة األم
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الدخل الشامل الموحدةقائمة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدةتشكل 
٥

إیضاح
٢٠١٨

لایر سعودي

٢٠١٧
لایر سعودي

)٣٠(إیضاح 

٨٠٠٬٠٧٣٬٩٧٥٦٥٥٬٩٠٤٬٧٨٠للسنةالدخل

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

:الالحقة
)١١٬٥٧٥٬٥٩٦(١٨٨٬١٠٣٬٧٧١إعادة قیاس مكافأة نھایة الخدمة للموظفین)خسارةربح (

)١١٬٥٧٥٬٥٩٦(٨٬١٠٣٬٧٧١للسنةىخراألةالشامل)الخسارةالربح (صافي 
٨٠٨٬١٧٧٬٧٤٦٦٤٤٬٣٢٩٬١٨٤إجمالي الدخل الشامل للسنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة العائد إلى: 
٨٠٩٬٤١١٬١٢٤٦٤٤٬٥٩١٬١٦٦لمساھمین في الشركة األما

)٢٦١٬٩٨٢()١٬٢٣٣٬٣٧٨(حقوق الملكیة غیر المسیطرة
٨٠٨٬١٧٧٬٧٤٦٦٤٤٬٣٢٩٬١٨٤
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التغیرات في حقوق الملكیة الموحدةقائمة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

المالیة الموحدةتشكل اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم 
٦

العائد إلى المساھمین في الشركة األم

اإلجمالياألرباح المبقاةاالحتیاطي النظاميالمصدررأس المال
حقوق الملكیة غیر 

حقوق الملكیةإجمالي المسیطرة
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

────────────────────────────────────────────────────────────
٢٠١٧٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٣٤٬٨٨٠٬٥٢٣٥٣٩٬١٣٩٬٤٨٥٤٬٢٧٤٬٠٢٠٬٠٠٨١٣٩٬٩٧٩٬٠٥٧٤٬٤١٣٬٩٩٩٬٠٦٥ینایر١كما في 
٦٥٥٬٩٠٤٬٧٨٠)٢٦١٬٩٨٢(٦٥٦٬١٦٦٬٧٦٢٦٥٦٬١٦٦٬٧٦٢--(الخسارة) للسنةالدخل 

)١١٬٥٧٥٬٥٩٦(-)١١٬٥٧٥٬٥٩٦()١١٬٥٧٥٬٥٩٦(--الخسارة الشاملة األخرى
────────────────────────────────────────────────────────────

٦٤٤٬٣٢٩٬١٨٤)٢٦١٬٩٨٢(٦٤٤٬٥٩١٬١٦٦٦٤٤٬٥٩١٬١٦٦--إجمالي الدخل الشامل
---)٦٥٬٨٣٨٬١٩٩(٦٥٬٨٣٨٬١٩٩-محول إلى االحتیاطي النظامي

ملكیة غیر الحقوق الىاضافات 
٩٠٬٧٥٣٬٢٤٠٩٠٬٧٥٣٬٢٤٠----مسیطرةال

)٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(-)٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠()٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(--)٢١توزیعات أرباح (إیضاح
────────────────────────────────────────────────────────────

٢٠١٧٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٠٠٬٧١٨٬٧٢٢٥١٧٬٨٩٢٬٤٥٢٤٬٣١٨٬٦١١٬١٧٤٢٣٠٬٤٧٠٬٣١٥٤٬٥٤٩٬٠٨١٬٤٨٩دیسمبر ٣١كما في 

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

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

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

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

════════════════════════════════════════════════════════════
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التدفقات النقدیة الموحدةقائمة 
٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

المالیة الموحدةتشكل اإلیضاحات المرفقة جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم 
٧

ایضاح
٢٠١٨

لایر سعودي
٢٠١٧

لایر سعودي
االنشطة التشغیلیة

٨٨١٬٤٠٣٬٦٩٢٧٢٦٬٦٦٠٬٢٥٧قبل الزكاةالدخل
:التشغیلیةالنقد من األنشطةقبل الزكاة إلى صافي الدخلالتعدیالت غیر النقدیة لتسویة 

١٢٢٠٠٬١٨٧٬١٣٣٢٠١٬٧٨٠٬٣٩٥استھالك
)٧٬٢٩٦٬٩٣٣()٥٬٨١٠٬٢٢٧(١١حصة الشركة في أرباح شركات زمیلة

٢٤٥٩٧٬١٠٣٢٩٨٬٨٤٤خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات
٢٢٨١٬٦٩٦٬١٠٠١٢٦٬١٩١٬٣١٤و٨دیون مشكوك في تحصیلھامخصص 

٢٬٣٠٦٬٤٤٤٢٬٤٥٤٬٥٨٥مخصص مخزون
١٩٬٣١٨٬٧٠٥١٩٬٤٠٩٬٠٧٣نفقات تمویل

١٨٥٠٬١٩٢٬٣٢٢٥٠٬٤٥٠٬٢٥٣مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
١٬٢٢٩٬٨٩١٬٢٧٢١٬١١٩٬٩٤٧٬٧٨٨

:تعدیالت رأس المال العامل
٢٧١٬٤١٨٬٠٨٦١٤٨٬١٢٨٬١٣٠مدینون

٥٬٢٥١٬٧١٠)١٠٬٠١٥٬٩١٧(دفعات مقدمة للموردین والمقاولین
)٨٬٥٠٠٬٠٠٠()١٢٬٤٧٩٬٤٩٥(الى أطراف ذات عالقة، صافيمن /مطلوب
)٤٩٬٦٩١٬٤٣٠(٣٬٧١٥٬٣٥٩مخزون

وموجودات أخرى َ )٢٩٬٣٨٠٬٠٨٩()٣٧٬٤٧٠٬١٢٢(مصاریف مدفوعة مقدما
٤٨٬٨٧٧٬٢١٥١٤٬٤٩٤٬٦٦٤دائنون

من العمالء ً )٢٤٬٨٤٨٬٥٨٤(٣٬٠٠٦٬٠٩٧مقبوض مقدما
)٢٢٬٢٣٤٬٣٧٥(٦٣٬١٥٣٬٧٨٥ومطلوبات أخرىمصاریف مستحقة 

١٬٥٦٠٬٠٩٦٬٢٨٠١٬١٥٣٬١٦٧٬٨١٤النقد الناتج من األعمال

)٣٦٬٨٩٦٬٨٦٦()٨٤٬٥٨٢٬٦١٧(١٦زكاة مدفوعة
)٢٢٬٠٥٠٬٩٦٤()٢٨٬١٣٩٬٨٢٧(١٨المدفوعةمكافأة نھایة الخدمة للموظفین

١٬٤٤٧٬٣٧٣٬٨٣٦١٬٠٩٤٬٢١٩٬٩٨٤صافي النقد من األنشطة التشغیلیة

االنشطة االستثماریة
)٤٢١٬٣٩٩٬١٤٥()٨٣٠٬١٢٨٬٢٤٣(١٢شراء ممتلكات ومعدات

٤٬٤٥٤٬٣٠٨٥٬٥٦١٬٨١٧متحصالت من بیع ممتلكات ومعدات
١١٦٬٠٠٠٬٠٠٠٧٬٥٠٠٬٠٠٠توزیعات أرباح من شركة زمیلة

)٤٠٨٬٣٣٧٬٣٢٨()٨١٩٬٦٧٣٬٩٣٥(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

األنشطة التمویلیة
٤٠٨٬١٣٤٬٥١٨٢٨٬١٨١٬٠٦٠األجل، صافيةض طویلومتحصالت من قر

)١٨٬٦٠٨٬٩٣٨()١٨٬٧٧٧٬٢٨٠(مدفوعةنفقات تمویل
)٥١٧٬٠١٤٬٠٧٨()٧٨٨٬٤٧٥٬٦٦١(توزیعات أرباح مدفوعة

٩٠٬٧٥٣٬٢٤٠-التغیر في حقوق الملكیة غیر المسیطرة
)٤١٦٬٦٨٨٬٧١٦()٣٩٩٬١١٨٬٤٢٣(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

٢٢٨٬٥٨١٬٤٧٨٢٦٩٬١٩٣٬٩٤٠في النقد وما یماثلھالزیادة صافي 
٧١٬١٤٠٬٥٣٦٬٩٤٩٨٧١٬٣٤٣٬٠٠٩النقد وما یماثلھ في بدایة السنة

٧١٬٣٦٩٬١١٨٬٤٢٧١٬١٤٠٬٥٣٦٬٩٤٩النقد وما یماثلھ في نھایة السنة



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

الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٨

معلومات حول الشركة والنشاطات-١

جلة في الریاض  عودیة مقفلة)، مس اھمة س ركة مس ركة") (ش لیمان الحبیب للخدمات الطبیة ("الش ركة مجموعة الدكتور س إن ش
نوفمبر ٢٥ھـ (الموافق ١٤١٤جمادى األخر ١١بتاریخ ١٠١٠١١٨٣٣٠بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

، المملكة العربیة السعودیة.١١٦٤٣، الریاض ٩١٨٧٧و: حي العلیا ص.ب. ھالمسجل م). إن عنوان المكتب الرئیسي ١٩٩٣

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

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

تشفیات الطبیة والمستوصفات ومختبرات التحالیل واالشعة وشراء االراضي إلتشمل أھداف الشر اني قامة مبكة إقامة وإدارة المس
الجملة جزئة والتاالیجار لصالح الشركة والمشاركة في الشركات بنسبة تمكنھا من السیطرة علیھا وتجارة علیھا واستثمارھا بالبیع او 

في االدویة ومستحضرات التجمیل واالجھزة والمعدات الطبیة.

لیمان الحبیب للخدمات الطبیة" ("الفرع") ب ركة الدكتور س عودیة "فرع ش ركة فرعھا في المملكة العربیة الس جل موتدیر الش جب الس
). یتضمن نشاط الفرع تجارة الجملة والتجزئة ٢٠١٢دیسمبر ٨ھـ (الموافق ١٤٣٤محرم ٢٤بتاریخ ١٠١٠٣٥٧١٤٦التجاري 

تودع  غیل مس یانة أجھزة ومعدات الطبیة. ویقوم فرع الشركة بتش رات التجمیل وص تحض ر بموجب الترخیص الصاداألدویة في مس
).٢٠١٣نوفمبر ٢٧ھـ (الموافق ١٤٣٥محرم ٢٤تاریخ ب٠٦-٠١-٠٠٢٣١رقم من الھیئة العامة للغذاء والدواء

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

الشركة ادارة الوحدات الطبیة وتطویرھا وتموینھا.جنبياألفرع النشاط 

.٣والشركات التابعة المشار الیھا في إیضاح لفروع المشار الیھا أعالهلتتضمن ھذه القوائم المالیة الموحدة البیانات المالیة 

أسس اإلعداد-٢

بة الموحدة وفقاذه القوائم المالیة أعدت ھ ادرة عن مجلس معاییر المحاس یرات الص لدولیة اللمعاییر الدولیة للتقریر المالي والتفس
دارات األخرى  عودیة والمعاییر واإلص بین القانونیین المعتمدة من قبلوالمعتمدة في المملكة العربیة الس عودیة للمحاس الھیئة الس

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

ودیة، عللمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السمعدة وفقًا ةإن ھذه ھي أول قوائم مالیة موحدة سنویة للمجموع
احمرة" المعتمد في المملكة العربیة"تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول ) ١والمعیار الدولي للتقریر المالي ( ٣٠. انظر إیض

لمزید من المعلومات.

لمبدأ التكلفة التاریخیةالموحدةتم إعداد ھذه القوائم المالیة  ً تثناء المنح الحكومیة والقروض طویلة األجل من وزارة المالیةوفقا ،باس
عودي والذي یعتبر العملة الوظیفیة وعملة العرض الموحدة. تم عرض ھذه القوائم المالیة والتي یتم ادراجھا بالقیمة العادلة باللایر الس

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



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٩

أسس التوحید-٣
"المجموعة") ولھا شركات التابعة الالقوائم المالیة للشركة والموحدةالقوائم المالیة ھذه تتضمن  في دةالمتواج(یشار إلیھا مجتمعة بـ

:٢٠١٧ینایر ١و٢٠١٧دیسمبر ٣١و٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة

نسبة الملكیة 

األنشطة
التأسیس بلد 

والعمل
ینایر١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٨
──── ──── ──── ────────────── ──────

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

١٠٠% ١٠٠% ١٠٠% مستشفى اإلمارات
-سلیمان الحبیب منطقة حرةمستشفى الدكتور 

ذ.م.م.
١٠٠% ١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة المستقبل إلقامة المستشفیات

١٠٠% ١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة
شركة مستشفى بریدة التخصصي للرعایة 

الطبیة

١٠٠% ١٠٠% - مستشفى السعودیة
شركة مستشفى العظام والمفاصل والعمود 

(ب)الفقري 

١٠٠% ١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة مستشفى الریان للرعایة الطبیة
١٠٠% ١٠٠% ١٠٠% العنایة الصحیة المنزلیة السعودیة شركة العنایة الصحیة المنزلیة 
١٠٠% ١٠٠% ١٠٠% مساعدةخدمات  السعودیة شركة أنتاب الریاض للتشغیل والصیانة

١٠٠% ١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة
التخصصي للرعایة شركة مستشفى الغرب

الطبیة
١٠٠% ١٠٠% ١٠٠% خدمات مخبریة السعودیة شركة المختبرات التشخیصیة الطبیة
١٠٠% ١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة صحة السویدي الطبیة 

١٠٠% ١٠٠% ١٠٠% خدمات تقنیة المعلومات السعودیة
شركة حلول السحابة لالتصاالت وتقنیة 

المعلومات
١٠٠% ١٠٠% ١٠٠% مساعدةخدمات  السعودیة شركة الریان للصیانة والتشغیل
١٠٠% ١٠٠% ١٠٠% خدمات تجاریة السعودیة شركة روافد الصحة العالمیة
١٠٠% ١٠٠% ١٠٠% صیدلیة السعودیة (أ)شركة صیدلیات العافیة لألدویة 

- ١٠٠% ١٠٠% مستشفى السعودیة شركة دار الصحة لالستثمار
٥٠% ٥٠% ٥٠% مستشفى السعودیة شركة صحة الشرق الطبیة المحدودة 
٥٠% ٥٠% ٥٠% مستشفى السعودیة شركة الوسطى الطبیة المحدودة 

- ٥٠% ٥٠% مستشفى السعودیة شركة مستشفى غرب جدة 
- - ١٠٠% مستشفى السعودیة )ج(شركة شمال الریاض للرعایة الطبیة

- - ١٠٠% مستشفى السعودیة )د(المحمدیة للرعایة الطبیةشركة مستشفى 

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

من مجمع صحة العلیا الطبيب) تم تحویل شركة مستشفى العظام والمفاصل والعمود الفقري كفرع لشركة  ینایر ١ابتداًء
تمت عملیة التحویل بصافي القیمة الدفتریة للموجودات .انھاء كافة اإلجراءات النظامیة المتعلقة بعملیة التحویل، وتم٢٠١٨

والمطلوبات. 

).٢٠١٨مارس ١٢ھـ (الموافق ١٤٣٩اآلخرة ىجماد٢٤في شمال الریاض للرعایة الطبیةسیس شركة أ) تم تج

).٢٠١٨أبریل ٥ھـ (الموفق ١٤٣٩رجب ١٩في الطبیةمستشفى المحمدیة للرعایة سیس شركةأ) تم تد



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

١٠

أسس التوحید (تتمة)-٣
لمخاطر، أو یكون لدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتھا بالشركة المستثمر المجموعةتتحقق السیطرة عندما تتعرض 

لمجموعةافیھا، ولدیھا المقدرة في التأثیر على تلك العوائد من خالل ممارسة سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا. وبشكل خاص، تقوم 
:یھاون لدبالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عندما یك

المقدرة على توجیھ األنشطة ذات العالقة بالشركة المستثمر المجموعةالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي وجود حقوق بمنح ·
فیھا).

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

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

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

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

یر  تثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تش ركة المس یطرة على الش تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس س
یطرة ر الس ر واحد او أكثر من عناص ركة التابعة عند .ثةالثالالحقائق والظروف إلى وجود تغیر في عنص نتقال ایبدأ توحید الش

تدرج موجودات ومطلوبات ودخل السیطرة على الشركة التابعة إلى المجموعة ویتم التوقف عند فقدان المجموعة مثل ھذه السیطرة.
نة في القوائم المالیة  تبعادھا خالل الس تحواذ علیھا أو اس ركة التابعة التي تم االس اریف الش من تاریخ انتالموحدةومص قال اعتباراً

السیطرة إلى المجموعة ولحین توقف المجموعة عن ممارسة مثل ھذه السیطرة.

سب شامل اآلخر إلى المساھمین في أوصافي الربح ین وحقوق الملكیة غیر المسیطرة المجموعةالخسارة وكل بند من بنود الدخل ال
یر المسیطرة عجزاً.رصید حقوق الملكیة غبحتى لو أدى ذلك إلى أن یكون 

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

بالمعامالت بین شركات المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة.

یطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. إذا فقدت  ركة التابعة، دون فقدان الس ة ملكیة الش بة عن التغیر في حص یطرة االمجموعةتتم المحاس لس
على شركة تابعة، فإنھا تقوم بـ:

التابعةالتوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة ·
التوقف عن إثبات القیمة الدفتریة ألي حقوق ملكیة غیر مسیطرة·
إثبات القیمة العادلة للعوض المستلم·
إثبات القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ·
الربح أو الخسارةإثبات أي فائض أو عجز في ·
ابقا في بنود · اھمین من البنود المثبتة س ة المس نیف حص امل الدخل القائمة إعادة تص ارةإلى اآلخرش رباح أو األالربح أو الخس

المبقاة، حسبما ھو مالئم، وكما ھو مطلوب في حالة قیام المجموعة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة مباشرة.
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الھامةلسیاسات المحاسبیةلملخص -٤
ھذه القوائم المالیة الموحدة:فیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المتبعة من قبل المجموعة في إعداد

األعمالتجمیع١-٤

والذي یتم المحول،العوضإجمالياألعمال باستخدام طریقة االستحواذ. یتم قیاس تكلفة االستحواذ بعملیات تجمیعیتم المحاسبة عن 
سھ بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ وقیمة أي  عملیة من وبالنسبة لكلملكیة غیر مسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا. حقوققیا

تقوم المجموعة باختیار ما اذا كانت ستقوم بقیاس حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا عملیات تجمیع األعمال، 
بیة أو بالقیمة العادلة  ة النس افي الموجودات في بالحص رالقابة للتمییز ص تحوذ علیھا. یتم للش المتعلقة التكالیفاثباتكة المس

.عند تكبدھا وتدرج ضمن المصاریف العمومیة واإلداریةباالستحواذ كمصاریف

تحواذ على أعمال، یتم تقییم الموجودات و تحوذ علیھا عندما تقوم المجموعة باالس ھد بھا التي تم التعوالمطلوبات المالیة المالیة المس
نیف لمن أجل اجراء ا یص تص لة كما في تاریخ والتخص روط ذات الص روط التعاقدیة والظروف االقتصادیة والش ب وفقًا للش المناس

االستحواذ.

تحوذ بالقیمة العادلة عوضیتم ادراج أي  تحواذتاریخ بمحتمل من قبل المس تثنكافة العوض المحتمل. یتم قیاس االس اء تلك (باس
ن عوضال. ال یتم إعادة قیاس قائمة الدخل الموحدةالتغیرات في القیمة العادلة في ، وتدرج العادلةفة كحقوق ملكیة) بالقیمة المص
ملكیة ویتم المحاسبة عن التسویات الالحقة ضمن حقوق الملكیة.المصنف كحقوق المحتمل 

لمسیطرة المثبت لحقوق الملكیة غیر اوالتي تمثل الزیادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ(یتم، في األصل، قیاس الشھرة بالتكلفة
تحواذ علیھا والمطلوبات التي تم التعھد بھا افي الموجودات القابلة للتمییز التي تم االس ابقا، عن ص ص مملوكة س . وفي )وأي حص

تحوذ علیھا عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة الت افي الموجودات المس ن قدیر للتأكد محالة زیادة القیمة العادلة لص
تحوذ علیھا وكافة المطلوبات التي تم التعھد بھا، ومراجعة االجراءات  حیحة بتحدید كافة الموجودات المس ورة ص قیامھا بص
افي  تحواذ. وإذا ما زال ینتج عن إعادة التقدیر ھذه، زیادة القیمة العادلة لص تخدمة في قیاس المبالغ المراد إثباتھا بتاریخ االس المس

.المكاسب في الربح والخسارةإجمالي العوض المحول، یتم إثباتدات المستحوذ علیھا عن الموجو

خسائر االنخفاض المتراكمة. ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض  بعد اإلثبات األولي لھا، تقاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً
من تاریخ االستحواذ –ل في القیمة، تخصص الشھرة المستحوذ علیھا عند تجمیع األعما إلى كل وحدة من الوحدات المدرة –اعتباراً

ت موجودات أو مطلوبات  ص رف النظر عما إذا خص تفید من تجمیع األعمال، بص ة بالمجموعة التي یتوقع بأن تس للنقدیة الخاص
أخرى خاصة بالشركة المستحوذ علیھا إلى تلك الوحدات.

ھرة إلى الوحدة المدر یص الش ھرة المتعلقة عند تخص من تلك الوحدة، یتم عندئذ إدراج الش تبعاد جزء من العملیة ض ة للنقدیة واس
ىبالعملیة المستبعدة في القیمة الدفتریة للعملیة عند تحدید أرباح أو خسائر االستبعاد. تقاس الشھرة المستبعدة في مثل ھذه الحاالت عل

محتفظ بھ من الوحدة المدرة للنقدیة.أساس القیمة النسبیة للعملیة المستبعدة والجزء ال

االستثمارات في الشركات الزمیلة٢-٤

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

بة عن  تثمارات المجموعةتتم المحاس تخدام طریقة حقوق الملكیة. وبموجب طریقة حقوق الملكیة، یقید اس ركات الزمیلة باس في الش
تثمار ركة الزمیلةاالس ل بالتكلفة. وفي الش تثمار إلثبات یفي األص ة المجموعة في التغیرات في حصتم تعدیل القیمة الدفتریة لالس

.صافي موجودات الشركة الزمیلة منذ تاریخ االستحواذ
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(تتمة)ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة-٤

(تتمة)االستثمارات في الشركات الزمیلة٢-٤

ركات الزمیلة. یتم قائمة الدخل الموحدةتعكس ة المجموعة في أرباح الش امل اآلاظھارحص ركات أي تغیر في الدخل الش خر للش
تثمر فیھا امل كجزء منالمس رة في حقوق خر للمجموعة. اآلالدخل الش ورة مباش افة الى ذلك، فإنھ في حالة اثبات أي تغیر بص إض

تھا في أي تغیرات عندما ینطبق ذلك، ركة الزمیلة، فإن المجموعة تقوم بإثبات حص یة في قائمة التغیرات في حقوق الملكملكیة الش
الموحدة. یتم استبعاد األرباح والخسائر غیر المحققة الناشئة من المعامالت بین المجموعة والشركات الزمیلة بقدر حصة المجموعة 

في الشركة الزمیلة.

الربح من العملیات وتمثل تلك الحصة خارجالزمیلة في قائمة الدخل الموحدةحصة المجموعة في أرباح الشركات اجماليیتم اظھار 
.وضریبة الدخلاألرباح بعد الزكاةفي 

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

تثمار في بعد تطبیق طریقة حقوق ال ارة انخفاض في قیمة االس روري إثبات خس ملكیة، تقوم المجموعة بتحدید فیما إذا كان من الض
ركة الزمیلة. وبتاریخ إعداد كل قوائم مالیة تثمار موحدةالش وعي على أن االس ، تقوم المجموعة بتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل موض

ت قیمتھ. وفي حالة  ركة الزمیلة قد انخفض اب مبلغ االنخفاض في القیمة بالفرق في الش وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة باحتس
"حصة في أرباح شرك میلة "في قائمة زاتبین القیمة القابلة لالسترداد للشركة الزمیلة وقیمتھ الدفتریة، ثم تقوم بإثبات الخسارة كـ

الدخل الموحدة.

ركة الزمیلة، تثمار محتفظ بھ بقیمتھ العادلة. یتم إثبات أي فرق وعند فقدان التأثیر الھام على الش تقوم المجموعة بقیاس وإثبات أي اس
مة ئبین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقدان التأثیر الھام والقیمة العادلة لالستثمار المحتفظ بھ والمتحصالت من االستبعاد في قا

الدخل الموحدة.

قیاس القیمة العادلة٣-٤

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

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

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

عیر الموجودات والمطلوبات تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في تفیدون عند تس یس وق س الس
وأنھم یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة.

للمجموعة بعین االعتبار قدرة المتعاملین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة عن للموجودات غیر المالیة یأخذ قیاس القیمة العادلة 
بیعھ لمتعاملین آخرین في السوق یستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.طریق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو 
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(تتمة)ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة-٤

(تتمة)قیاس القیمة العادلة٣-٤

تخدام المدخالت  أنھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة اس للظروف، وتتوفر بش ً تخدم المجموعة طرق تقویم مالئمة وفقا تس
غیر القابلة للمالحظة.تلكالقابلة للمالحظة وتقلیل استخدام 

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

في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة.(غیر المعدلة) المستوى األول: األسعار المتداولة •
أو قابلة للمالحظة بصورة مباشرة-الھامة لقیاس القیمة العادلة -: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى المستوى الثاني•

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

بة للموجودات والمطلوبات الت كل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد في یتم إثباتھا في القوائم المالیة الموحدةبالنس یما بالقیمة العادلة بش
توى األدنى  اس مدخالت المس نیف (على أس تویات القیمة العادلة وذلك بإعادة تقویم التص ل الھرمي لمس لس إذا تم التحویل بین التس

فترة مالیة.الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل

ولغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة، قامت المجموعة بتحدید فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر 
الموجودات والمطلوبات والتسلسل الھرمي لمستویات قیاس القیمة العادلة المذكورة أعاله.

اإلیراداتباالعتراف٤-٤

. ونتیجة لذلك، ٢٠١٧ینایر ١اعتباًرا من كامل بأثر رجعي ) ١٥لمعیار الدولي للتقریر المالي (اقررت المجموعة بأن تقوم بتطبیق 
طبقت المجموعة السیاسة المحاسبیة أدناه لالعتراف باإلیرادات عند اعدادھا القوائم المالیة الموحدة.

على نموذج مكون من خمس خطوات كما ھو محدد في المعیار الدولي للتقریر تعترف المجموعة بإیرادات العقود مع العمالء بناًء
):١٥المالي (

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

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

تحقھ المجموعةالذي العوض) تحدید سعر المعاملة: یمثل سعر المعاملة مبلغ ٣الخطوة (· أو مقابل تحویل البضائعیتوقع أن تس
العمیل، باستثناء المبالغ المحصلة نیابة عن أطراف ثالثة.الخدمات الموعودة إلى

تقوم ٤الخطوة (· من أكثر من التزام أداء واحد، س بة للعقد الذي یتض عر المعاملة على التزامات األداء في العقد: بالنس ) توزیع س
عر المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ یحدد مبلغ  تحقھ المجموعةیتوقع أالذي العوضالمجموعة بتوزیع س وفاء مقابل الن تس

بكل التزام أداء.

عندما تفي المجموعة بالتزام األداء.ات) االعتراف باإلیراد٥الخطوة (·
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التالیة:الشروطالتزام األداء وتعترف باإلیرادات مع مرور الوقت، إذا تم استیفاء أحد بي المجموعة فت

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

األصل أو تحسینھ.تكوینالعمیل عند یتحكم فیھأصلأو تحسین انشاءیؤدي أداء المجموعة إلى أن ب)

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

بة اللتزامات  أنھا داء التي لم یتم األبالنس روط المذكورة أعالهاسبش یتم فیھ في الوقت الذيباإلیراداتعتراف اال، یتم تیفاء أحد الش
.األداءاستیفاء التزام 

ل قائم على عقد وذلك بقیمة  اء أص ضالعوعندما تفي المجموعة بالتزام األداء من خالل تقدیم الخدمات الموعودة، فإنھا تقوم بإنش
المعترف بھ، فإنھ ینشأ عن ذلك التزام عقد.اتالمستلم من العمیل مبلغ اإلیرادالعوضالذي یحققھ األداء. وعندما یتجاوز مبلغ 

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

یاس االیرادات  نھ یمكن ق عة وأ یة إلى المجمو اد نافع االقتص تدفق الم مل  یھ من المحت لذي یكون ف حد ا بات االیرادات إلى ال یتم إث
والتكالیف، إذ ینطبق ذلك، بطریقة موثوقة.

خدمات المرضى
ندعوحاالت الرفض المتوقعة أي خصم أو تخفیضاتبلة یتم االعتراف بإیرادات خدمات المرضى عند تقدیم الخدمات للمریض معد

.تقدیم الخدمة

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

تسلیم البضائع وحاالت الرفض المتوقعة عند لھم. یتم تسجیل المبیعات بعد خصم أي خصومات أو حسوماتالسیطرةونقل 
.للمرضى

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

االخرى قائمة الدخل الموحدة.بند اإلیرادات 

أخرى
یتم إثبات جمیع اإلیرادات األخرى وفقًأ لمبدأ االستحقاق.
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االعتراف باإلیرادات (تتمة)٤-٤

وص، )١٥عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي ( من العمالء أو بخص ً دة المقبوض مقدما تخدم االمدینینأرص عةولمجم، تس
مة، حیث ال تقوم المجموعة بتعدیل  یة مالئ ما یخص مبلغ العوضطرق عمل من العقود، حیث تتوقع مكون التمویلالموعود بھ وب

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

األجنبیةالعمالت٥-٤

جودات . ویتم تحویل الموالمعامالتبالعمالت األجنبیة إلى اللایر السعودي بأسعار التحویل السائدة عند إجراءالمعامالت یتم تحویل 
عودي بالعمالت االجنبیة والمطلوبات المالیة عار كما في تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة إلى اللایر الس ائدة فيباألس ذلك الس

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

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

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

لسعر الصرف السائد في تاریخ قائمة المركز المالي.· ً تترجم الموجودات والمطلوبات وفقا
سنةخاللالصرفلسعرالمرجحالمتوسطباستخدامالموحدةالدخلقائمةبنودتترجم · ھریةالجووالخسائراالرباحبنودأما. ال

.حدوثھاوقتالسائدالصرفسعرأساسعلىفتترجم
كبند مستقل ضمن حقوق الملكیة.ترجمة العمالت، اذا كانت جوھریة،فروقات تدرج كافة·

تبعادھا،  أو اس ً آت جزئیا من حقوق الملكیة في قائمة الدخل الموحدة یتم اثباتوعند بیع ھذه المنش جیلھا ض بق تس الفروقات التي س
كجزء من مكاسب أو خسائر البیع.

المنح الحكومیة٦-٤

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

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

تلم المجموعة منح غیر ن ل بالقیمة عندما تس جیلھ في قائمة الدخل الموحدة على اإلقدیة، یتم قید كل من المنحة واألص میة، ویتم تس س
نویة متساویة. عندما یتم  على نمط استھالك منافع األصل األساسیة من خالل أقساط س مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل، وبناًء

المؤسسات ذات الصلة بسعر فائدة أقل من سعر السوق الحالي، یعتبر األثر تقدیم قروض أو مساعدات مماثلة من قبل الحكومات أو 
اإلیجابي لھذه الفائدة بمثابة منحة حكومیة.
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(تتمة)ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة-٤

(تتمة)المنح الحكومیة٦-٤

معاییر المحاسبیة للوفقًاالمعّدة النظامیة في القوائم المالیة الموحدة المستلمة من وزارة المالیة لبناء المستشفیات قروض الیتم تصنیف 
كقروض طویلة ٢٠١٧دیسمبر ٣١في السنة المالیة المنتھیة في المتعارف علیھا الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

وص علیھ فياإلعفاء بتطبیق اإلدارة قامت . األجل تمراراالو)١(الماليتقریرللالمعیار الدولي المنص نیف بنفس الس ض وقرللتص
تلمة حتى  مبر ٣١المس بة الدولي ٢٠١٧دیس بةال")٢٠(واعتماد تطبیق معیار المحاس احالمنح الحكومیة وعن محاس عن االفص

اعدات الحكومیة" للقروض الجدیدة (في نطاق  بة الدوليالمس الماليللتقریر) بعد تاریخ اعتماد المعاییر الدولیة )٢٠(معیار المحاس
.النظامیةالمالیة الموحدةلقوائمبخصوص ا

والمعداتالممتلكات ٧-٤
ستبدال قطع  االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة. تشتمل تلك التكالیف على تكلفة ا ً تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا

اء طویلة األجل إذا تم الوفاء بمعاییر اإلثبات وتكالیف اإلزالة وإعادة الموقع المعدات والممتلكات  اریع األنش وتكالیف االقتراض لمش
.، اذ ینطبق ذلكإلى وضعھ السابق

ساب االستھالك على كافة المم ستثناء األراضیتم احت سيتلكات والمعدات، با اجیة اإلنترمالیة تحت التنفیذ، وفقًا لألعماواألعمال الرأ
اإلنتاجي المقدر لھ.رالمقدرة التالیة لتخفیض تكلفة األصل بطریقة القسط الثابت على مدى العم

الســنوات
٣٣–١٠مبانيال

أیھما أقل،أو العمر اإلنتاجي المقدرالفترة االیجاریةالتحسینات على المأجور
١٠–٥عامةالطبیة والمعدات ال

١٠–٤سعافاإلسیارات ونقلالوسائل 
٦٫٦٧–٤مكتبیة المعدات التركیبات والثاث واأل

مالیة تحت التنفیذ بالتكلفة.  غیل التجریبي لھا، تقید األعمال الرأس مالیة تحتیتم تحویل األعمالوعند اجراء التش ةالتنفیذ إلى فئالرأس
فقًا لسیاسات المجموعة.ووتستھلك الممتلكات والمعدات المالئمة

یر األحداث أو للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذلك للممتلكات والمعداتالدفتریة ةمراجعة القیمتتم  في اتالتغیرعندما تش
تردادالظروف الى عدم إمكانیة  ر وعندما تتجاوز القیمة الدفتریة للموجودات القیم.القیمة الدفتریةاس ةوفي حال وجود ھذا المؤش

.لالستردادتخفض الموجودات إلى قیمتھا القابلة عندئذ ، ةقدرالملالستردادالقابلة 

تبدال ألجزاء ھامة من الممتلكات والمعدات على فترات زمنیة، ف ن المجموعة تقوم بإثبات تلك األجزاء إوعندما یتعین اجراء اس
كموجودات فردیة مع األعمار اإلنتاجیة الخاصة بھا وتستھلك وفقًا لذلك.

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

عند تكبدھا.الدخل الموحدةقائمة األخرى في المصروفات 
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ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٤

الممتلكات والمعدات (تتمة)٧-٤

یة متوقعة من  تقبل تبعاد أو عند عدم وجود منافع مس یتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وذلك عند االس
تبعاده تخدامھ أو اس افي . اس ابھا كفرق بین ص ل (التي یتم احتس ائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أص تدرج أیة أرباح أو خس

ل) في قائمة الدخل الموحدة تبعاد والقیمة الدفتریة لألص الت االس من ربح العملیات األخرى متحص وذلك عند التوقف عن إثباتض
األصل.

یؤخذ بعین الئم. ما ھو ملھا بأثر مستقبلي حسبالمتبقیة للممتلكات والمعدات سنویًا وتعدیوالقیم المتوقعة تتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة 
تویات  اریفاالعتبار عند مراجعة األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات والمعدات خطط األعمال ومس كل المتكبدة بشالمص

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

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة٨-٤

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

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

األخرى أو مجموعات الموجودات.

عتبر د، فإن األصل أو الوحدة المدرة للنقدیة تفي حالة زیادة القیمة الدفتریة لألًصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالستردا
منخفضة القیمة وتخفض إلى القیمة القابلة لالسترداد لھا.

م لما قبل الزكاة والذ تخدام معدل الخص تقبلیة المقدرة إلى القیمة الحالیة باس م التدفقات النقدیة المس يعند تقدیر القیمة الحالیة، تخص
تبعوالمخاطر المالزمة لألصل.للنقودیعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة  ا تكالیف االس اد، وعند تحدید القیمة العادلة ناقًص

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

یلیة والتوق اس الموازنات التفص اب االنخفاض في القیمة على أس لة لكتقوم المجموعة باحتس ورة منفص ل عات والتي یتم إعدادھا بص
ت إلیھا الموجودات الفردیة. تغطي ھذه الموازنات والتوقعات بوجھ عام  ص وحدة من الوحدات المدرة للنقدیة بالمجموعة التي خص

ة الخامسة.سنفترة خمس سنوات. یتم احتساب معدل النمو للمدى الطویل األجل وتطبیقھ على التدفقات النقدیة المستقبلیة بعد ال

ضمن فئات المصاریف وبما یتماشى مع وظیفة األصل یتم إثبات خسائر االنخفاض في العملیات المستمرة في قائمة الدخل الموحدة
الذي انخفضت قیمتھ.

لموحدة بتاریخ اعداد كل قوائم مالیة إجراء تقویم یتم ً ابقا ائر االنخفاض المثبتة س موجودة أو م تعدللتأكد من وجود دلیل على أن خس
ل أو الوحدة المدرة للنقدیة. یتم أنھا قد  ترداد لألص ت. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالس نقص

تر تخدمة في تحدید القیمة القابلة لالس ات المس فقط في حالة وجود تغیر في االفتراض ً ابقا ارة االنخفاض المثبتة س اد دعكس قید خس
ترداد عن  بحیث ال تزید القیمة القابلة لالس ارة انخفاض في القیمة. یعتبر عكس القید ھذا محدوداً ل منذ تاریخ اثبات آخر خس لألص
ل  ارة االنخفاض لذلك األص تھالك، فیما لو لم یتم إثبات خس ل التي كان من المفروض تحدیدھا، بعد خصم االس القیمة الدفتریة لألص

.كإیرادات في قائمة الدخل الموحدةالقید ھذا قة. یتم إثبات عكس في السنوات الساب
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ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٤

اإلیجارات٩-٤

أة العقد. ویتم  نیف العقد إذا فیما إذا كانت الترتیبات تعتبر إیجار أو تنطوي على ایجار، على جوھر الترتیبات عند نش یتوقف تص
ل أو موجودات محددة أو ینقل الترتیب حق اجراء تقویم  تخدام أص للترتیب للتأكد فیما إذا كان الوفاء بالترتیبات یتوقف على اس

استخدام األصل أو الموجودات حتى وإن لم ینص على ذلك صراحة في الترتیب.

المجموعة كمستأجر
یصنف عقد االیجار في تاریخ بدئھ كعقد ایجار تمویلي او عقد ایجار تشغیلي. یصنف عقد االیجار الذي تنتقل بموجبھ كافة المخاطر 

المجموعة كعقد ایجار تمویلي.للملكیة إلىالمصاحبةوالمنافع 

ملة عقود اإلیجار التمویلي عند  أو القیمة الحالیة للحد األدنى من دفعات تأجرالمسللعقاربالقیمة العادلة عقد اإلیجار بدءتتم رس
اریفدفعات االیجار بین تجزئةاإلیجار، ایھما أقل. یتم  ولاالیجارفي التزاماتالنقصالتمویل ومص ثابتعائدمعدل الى للوص

التمویل في قائمة الدخل الموحدة.نفقاتعلى الرصید المتبقي من االلتزام. یتم إدراج مصاریف التمویل في 

ت لیتم اس تحص ل حتى ان لم یكن ھناك تأكید معقول بأن المجموعة س تأجر على مدى العمر اإلنتاجي لألص ل المس لى عھالك األص
.، أیھما أقصرمدة اإلیجارأو ر، یتم استھالك األصل على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل اجالملكیة بنھایة مدة عقد اإلی

غیلي ھو عقد ایجار یختلف عن عقد االیجار التمویليإن  غیلم اثبات الدفعات بموجبتی.عقد االیجار التش ي عقود االیجار التش
وفقا لطریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد االیجار.كمصروف تشغیلي في قائمة الدخل الموحدة

المجموعة كمؤجر
ل كعقود  ورة جوھریة، كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة األص نف عقود االیجار، التي ال تحول المجموعة بموجبھا، بص تص

رة األولیة المتكبدة  اف التكالیف المباش غیلي. وتض غیلي عندایجار تش ات والترتیب لعقد ایجار تش القیمة الدفتریةالىاجراء المفاوض
تأجر، وی ل المس سعلى مدى فترة عقد االیجار اثباتھامتلألص رطیة كإیرادات إیجار. وفق نفس األس یتم اثبات اإلیجارات الش

.فیھاالفترة التي تتحقق كإیرادات خالل

االقتراضتكالیف ١٠-٤

كي لةویلطزمنیةفترةالمتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي یستغرق إنشاؤه أو إعداده االقتراضترسمل تكالیف 
ل یكون  ئ من أجلھاألص للغرض الذي أنش ل. تقید كافة تكالیف،جاھزاً األخرىاالقتراضأو للبیع كجزء من تكلفة ذلك األص

روف خالل الفترة التي تتكبد فیھا. تتكون تكالیف  أةالفوائدمن االقتراضكمص أن المالیة والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المنش بش
ى القروض.الحصول عل

تاریخ التحول ( عد  كالیف االقتراض المتكبدة في أو ب ملة ت نایر ١تتم رس كالیف ٢٠١٧ی فة الموجودات المؤھلة. تم ادراج ت كا ) ل
االقتراض المرسملة وفقًا للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا سابقًا الصادرة الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین بشأن الموجودات 

المؤھلة بتاریخ التحول إلى تطبیق المعاییر الدولیة للقریر المالي في القیمة الدفتریة للموجودات في ذلك التاریخ.



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

١٩

(تتمة)الھامة لسیاسات المحاسبیة لملخص -٤

األدوات المالیة١١-٤
قامت المجموعة أو أداة حقوق ملكیة لجھة أخرى.ومطلوبات مالیةمالیة للمجموعةموجودات األداة المالیة ھي أي عقد ینتج عنھ إن 

وص علیھا في المعیار الدولي للتقریر المالي (٢٠١٧ینایر ١بالتطبیق المبكر، كما في  نیف والقیاس المنص ) ٩، متطلبات التص
.٢٠١٧دیسمبر ٣١"األدوات المالیة" للسنة المنتھیة في 

االعتراف
، والتي عادة ما تكون في ًفا في األحكام التعاقدیة لألداةالمجموعة طرتكونعندما المالیةالموجودات أو المطلوباتباالعترافیتم 

تاریخ المتاجرة.

التصنیف
:وفقًا لفئات التصنیف التالیةلمالیةاتھاوداجومفبتصنیعةولمجماومتق

ة،فأطلمابالتكلفةالحقًا لمقاسةالمالیةاوداتجولما·
من خالل الدخل الشامل اآلخر،لةدلعاابالقیمةلمقاسةالمالیةاوداتجولما·
.الربح والخسارةمن خالل لةدلعاابالقیمةلمقاسةالمالیةاوداتجولما·

ملماةأفطلمابالتکلفةمقاسةلمالیةاتباولطلمافتصنیمیتیعتمد التصنیف على الشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة للموجودات المالیة. 
ارةلخالنملةدلعاابالقیمةالحقاًقیاسھامیتكمطلوباتتصنیفھامیت بة للموجودات والالربح والخس ة بالقیمة . بالنس مطلوبات المقاس

ائر العادلة جیل األرباح والخس ارةقائمة في إما ، یتم تس امل اآلخرأالربح أو الخس نیف المطلوبات یتمال . و الدخل الش إعادة تص
المالیة.

قیاسال
افة إلى، في حالة مة العادلة عند اإلعتراف المبدئيجمیع األدوات المالیة بالقییجب قیاس  ةمالیالالموجودات أو المطلوبات، باإلض

امل اآلخروأقائمة الدخل الموحدةغیر المدرجة بالقیمة العادلة من خالل  رة، تكالیف المعاملة الدخل الش راءالمتعلقة مباش أو بش
دار الموجودات  المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من والمطلوبات الموجودات المتعلقة بالتمعامال. إن تكالیف المالیةوبات أو المطلإص

.قائمة الدخل الموحدةیتم تسجیلھا كمصروف في قائمة الدخل الموحدةاللخ

منإن الموجودات المالیة المحتفظ بھا  یل تم تحقیق ھدفھا من خاللیونموذج أعمال ض ي تمثل والت، التدفقات النقدیة التعاقدیةتحص
الفترة ھایة یتم قیاسھا عموًما بالتكلفة المطفأة في نتدفقات نقدیة تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم

.)ثباتبتاریخ االلإللغاءغیر القابلاالختیار(وتدرج أیة تغیرات في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر.المحاسبیة الالحقة

اإلثباتعنالتوقف
تالم التدفقات النقدیة من ةالمالیالموجوداتالتوقف عن اثباتیتم  الحیة حقوق اس ة أو تقوم المجموعالموجوداتعندما تنتھي ص

وھريجأو تتحمل التزاًما بسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل دون تأخیر الموجوداتالتدفقات النقدیة من الستالمبتحویل حقوقھا 
كل جوھري أو لم الموجوداتمنافعإما أن تقوم المجموعة بتحویل جمیع مخاطر وو؛ "فوریةاتترتیب"بموجب طرف ثالث إلى  بش

لموجودات.السیطرة على ابنقل، ولكنھا قامتالموجوداتمنافعتقم المجموعة بنقل أو االحتفاظ بكافة مخاطر و

ةقائمةمالیمطلوباتااللتزام أو إلغاؤه أو انتھاء صالحیتھ. عندما یتم استبدال سداد عندما یتم ةالمالیالمطلوباتالتوقف عن اثباتیتم 
روط مختلفة إلى حد كبیرمن نفس بمطلوبات مالیة أخرى روط االلتزام الحالي بشالمقرض بش یتم ،كل جوھري، أو یتم تعدیل ش

لیةالتعامل مع مثل ھذا التبادل أو التعدیل على أنھ  تم إثبات یبمطلوبات جدیدة، واالعتراف یتم وتوقف عن اثبات المطلوبات األص
الموحدة.الدخل الفرق في القیمة الدفتریة المعنیة في قائمة 



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٢٠

ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٤

(تتمة)األدوات المالیة١١-٤

مقاصة األدوات المالیة
تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم 

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

لقیمةافيضالنخفاا
ائر ة، تطبق المجموعة منھًجا من ثالثالموحدةمالیةالاعداد القوائم في تاریخ  ات موجودالالمتوقعة على االئتمانمراحل لقیاس خس

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

شھًرا:١٢على مدى خسائر االئتمان المتوقعة : ١أ) المرحلة 
اتبالنسبة كل جوھري منذنئتمااالطرمخاتزدادمللتيااالئتمانیةللتعرض ة بھا بش توى لیسولھا األولياالثباتالخاص لھا مس
المتعلقة بھا باحتمال التعثر عن السداد على مدى العمرخسائر االئتمان المتوقعةنمزءبجرافالعتامیتمنذ نشوئھا، منخفضائتمان

.المقبلةشھر١٢الـخاللالذي یقع

:لیست ذات مستوى ائتماني منخفض–مدى العمرعلى خسائر االئتمان : ٢ب) المرحلة 
ات االئتمانیة التي  بة للتعرض توى ائتولي وفي مخاطر االئتمان منذ االعتراف األفیھا زیادة جوھریةوقع بالنس ت ذات مس ماني لیس

.على مدى العمربخسائر االئتمان المتوقعةاالعتراف، یتم منخفض

:ذات مستوى ائتماني منخفض–على مدى العمرخسائر االئتمان : ٣ج) المرحلة 
یة على أنھا ی توى ائتماني منخفضذات تم تقییم الموجودات المال ة على التدفقات النقدیھامعند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر مس

عة االئتمان المتوقبخسائررافالعتامیت، ذات مستوى ائتماني منخضلمالیةاللموجوداتبالنسبة. الموجوداتك تلالمستقبلیة المقدرة ل
ابعلى مدى العمر ویتم تخدامالفائدةایراداتاحتس م(المطفأةالتكلفةعلىالفعليائدةالفمعدلباس صبعد خص نمبدالً)المخص

.الدفتریةلقیمةااجمالي

داد عند التعثر عناحتمالعین االعتبارتأخذ المجموعة في  جوھریةك زیادة لوما إذا كانت ھنابالموجوداتاألولياالعترافالس
تمر طوال االئتمانفي مخاطر  اس مس تقوم، نالئتمااطرمخافيجوھریةدةیازھنالككانتإذا مالتقییم. المالیةفترة العلى أس

دادالتعثر عنمخاطرمعمخاطر التعثر التي تقع على الموجودات بتاریخ اعداد القوائم المالیة الموحدةبمقارنةالمجموعة دنعالس
والمعقولة.المتاحة المؤیدة المستقبلیة نظر في المعلومات یتم ال. واألولياالعتراف تاریخ

عن خسائر انخفاض القیمة االفصاحال یتم فإنھ ، من خالل الدخل الشامل اآلخرلةدلعاابالقیمةالمقاسةبالنسبة ألدوات حقوق الملكیة 
كل من ائر االنخفاض في القیمة) بش ل(وعكس خس ةعن التغیرات األخرى في القیمة العادلة وأدوات الدین فص لةدعالابالقیمةالمقاس

الموحدة.قائمة الدخل یتم إثبات أرباح أو خسائر انخفاض القیمة في .من خالل الدخل الشامل اآلخر

علىبناًءیینلمدینین التجارألرصدة االمتوقعةاالئتمانبخسائرباالعترافالمجموعةتقوم، فقطلمدینین التجاریینألرصدة ابالنسبة
العتراف بخسائر االئتمان المتوقعة بتتبع التغیرات اال یتطلب النھج المبسط . )٩للتقریر المالي (المعیار الدولي بموجبالمبسطالنھج

من ذلك، وفي الخسائر االئتمانیة،  لعمرامدى على متوقعة الئتماناالخسارة على أساس خسائر بمخصص التعترف المجموعة بدًال
المدینة.من تاریخ الذمم التجاریةة موحدةمالیقوائمتاریخ كل ب
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حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٢١

ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٤

(تتمة)األدوات المالیة١١-٤

(تتمة)لقیمةافيضالنخفاا
وعي على انخفاض قیمة الم من الدلیل الموض رات على أن المدین أو وجوداتقد یتض من المدینین یواجھون مجموعةالمالیة مؤش

دخولھم في اإلفالس أو إعادة، أو احتمالالعمولةأو المبلغ األصليالتعثر أو اإلخفاق في سدادأو عدم سدادصعوبات مالیة كبیرة أو 
، مثل التغیرات رةالمستقبلیة المقدالنقدیةفي التدفقات القابلة للمالحظة الى وجود نقص قابل للقیاستشیر البیانات عندماوةمالیھیكلة

عن السداد.بعدمترتبط في المتأخرات أو الظروف االقتصادیة التي 

ائر االئتمان المتوقعة بالفرق  تحقة للمجموعة بموجب العقالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة التعاقدیبینیتم قیاس خس ، والتدفقات دة المس
، السابقةادعن السدحاالت التأخرذلكفيبما، المتاحةالمعلوماتكافةبتقییمالمجموعةتقوماستالمھا. وعةالنقدیة التي تتوقع المجم

نیفو ادوعوامل، ثالثطرف من قبل تأمینوجود، ينالئتماادرجات التص تقبلیةالكلياالقتص ائرقیاسفيالمس نالئتمااخس
.المطفأةبالتكلفةالمقاسةبالموجوداتالمرتبطةالمتوقعة

ائربقیاسالمجموعةتقوم دادالتعثر عنطرمخااالعتبارفياألخذخاللنمالمتوقعةنالئتمااخس ادراجوالعقدفترةخاللالس
.القیاسفيمستقبلیةمعلومات

النقد وما یماثلھ١٢-٤

من یرة في قائمة المركز المالي الموحدةالمبینالنقد وما یماثلھ یتض ندوق وعلى الودائع قص على النقد لدى البنوك والنقد في الص
والتي تخضع لمخاطر ضئیلة بشأن التغیرات في القیمة.األجل والتي تستحق خالل ثالثة أشھر أو أقل، 

المخزون١٣-٤

ص لقاء أي بنود متقادمة أو بطی ا المخص افي القیمة البیعیة، أیھما أقل، ناقص أو القریبة ةالحركئةیتم قیاس المخزون بالتكلفة أو ص
لمرجح.. یتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة المتوسط امن تاریخ االنتھاء والتالفة

افي  اره الى موقعھ وحالتھ الحالیة. یتم تحدید ص ول على المخزون وتكالیف إحض أن الحص اریف المتكبدة بش من التكلفة المص تتض
القیمة البیعیة على أساس سعر البیع المقدر، ناقًصا أي تكالیف إضافیة من المتوقع تكبدھا عند البیع.

المخصصات١٤-٤

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

أصل مستقل كالتعویضترداد بعض أو كل المخصصات، على سبیل المثال بموجب عقد تأمین، فإنھ یتم إثبات قد تتوقع المجموعة اس
وذلك فقط عندما تكون عملیة االسترداد مؤكدة فعالً. یتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل الموحدة بعد خصم 

.تعویضأیة 

تخدام معدل ما قبل الزكاة الحالي والذي یعكس، عندما یكون إذا كان أثر القیمة الزمنیة للنقود  ات باس ص م المخص جوھریًا، یتم خص
ص نتیجة مرور الوقت كنفقات  م، یتم اثبات الزیادة في المخص تخدام الخص احبة لذلك االلتزام. وعند اس ذلك مالئًما، المخاطر المص

تمویل.
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حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٢٢

ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٤

لموظفینلنھایة الخدمة مكافأة ١٥-٤

عودي. إن ھذا البرنامج غیر ممول. للموظفین "مكافأة نھایة الخدمة" تدیر المجموعة برنامج منافع محددة  تم یوفقا لقانون العمل الس
.المتوقعةوحدة االئتمانباستخدام طریقة تحدید تكلفة تقدیم ھذه المنافع بموجب برنامج المنافع المحددة

المنافع شأنبالموحدة الدخل، باستثناء المبالغ المدرجة في قائمة والخسائر االكتواریةتتضمن األرباحالتي ،القیاسلیات إعادةإن عم
ید المدین أو الدائن المقابل في األرباح المبقاة من خاللالموحدةفي قائمة المركز الماليالمحددة، یتم إثباتھا فوراً لدخل امع الرص

.إعادة تصنیف عملیات إعادة القیاس إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقةیتم تحدث فیھا. الالتياألخر في الفترةالشامل 

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

م على التزام المنافع المحددة.  روف العمولة بتطبیق معدل الخص اب مص تقوم المجموعة بإثبات التغیرات التالیة في كما یتم احتس
:قائمة الدخل الموحدةالتزام المنافع المحددة في 

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

مصروف العمولة.·

وضریبة القیمة المضافةالزكاة١٦-٤

ألنظمة وتعلیمات الھیئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربیة السعودیةتجنیبیتم  یر مخصص كما یتم تقد.مخصص للزكاة وفقاً
الزكاة وتحمیلھ على قائمة الدخل الموحدة، فیما تقید أي فروقات في التقدیرات عند اعتماد الربوط النھائیة ویتم في ذلك الوقت إجراء 

.التسویة الالزمة للمخصص

. وعلیھ، ٢٠٠٩دیسمبر ٣١ا من على أساس موحد اعتبار%١٠٠یتم احتساب الزكاة للشركة والشركات التابعة لھا المملوكة بنسبة 
بة  ركات التابعة لھا المملوكة بنس ركة والش اب الزكاة. اما فیما یتعلق %١٠٠تعتبر كل من الش ركة واحدة ألغراض احتس كش

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

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

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

لموجودات أو الخدمات غیر قابلة لالسترداد من السلطات الضریبیة، عندما تكون ضریبة القیمة المضافة المتكبدة بشأن شراء ا•
بما ینطبق،  روف البند، حس ل أو كجزء من مص راء األص افة كجزء من تكلفة ش ریبة القیمة المض وفي ھذه الحالة یتم إثبات ض

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

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

تمر فیما یلي  نوات المقبلة. تس یتعین على المجموعة اتباعھا في الس بیة التي س نظرة عامة على التغییرات في المعاییر المحاس
المجموعة في تقییم أثر ھذه المعاییر على القوائم المالیة الموحدة.

) "عقود اإلیجار"١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (

)٤(، والتفسیر "عقود اإلیجار") ١٧ویحل محل معیار المحاسبة الدولي (٢٠١٦) في ینایر ١٦صدر المعیار الدولي للتقریر المالي (
یر  یرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي "تحدید ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار"، والتفس ادر عن لجنة تفس )١٥(الص

غیلیة  یرات الدائمة "عقود اإلیجارات التش ادر عن لجنة التفس یر –الص یرات الدائمة )٢٧(الحوافز"، والتفس ادر عن لجنة التفس الص
"تقییم جوھر المعامالت التي تتضمن الشكل القانوني لعقد اإلیجار".

اح ع١٦یحدد المعیار الدولي للتقریر المالي ( تأجرین ) مبادئ إثبات وقیاس وعرض واإلفص ن عقود اإلیجار، ویتطلب من المس
قائمة المركز المالي والمماثلة للمحاسبة عن عقود اإلیجار التمویلي بموجب معیار فيالمحاسبة عن كافة عقود اإلیجار كبنود مدرجة 

).١٧المحاسبة الدولي (

(على سبیل المثال، أجھزة الحاسب اآللي قیمة"عقود اإلیجار لموجودات "منخفضة ال-یتضمن المعیار إعفاءین إلثبات عقود اإلیجار 
یرة األجل (أي عقود اإلیجار لمدة  یة) وعقود اإلیجار قص خص تأجر ١٢الش یقوم المس ھرا أو أقل). وبتاریخ بدء عقد اإلیجار، س ش

ار (أي خالل فترة اإلیجبإثبات التزام لسداد دفعات اإلیجار (أي التزام اإلیجار)، وإثبات أصل یمثل الحق في استخدام األصل المعني
تھالك على حق  رف االس روف العمولة على التزام اإلیجار ومص تأجرین إثبات مص یتعین على المس ل). وس تخدام األص حق اس
بیل  تأجرین إعادة قیاس التزام اإلیجار عند وقوع أحداث معینة (على س یتعین على المس لة. كما س ورة منفص ل بص تخدام األص اس

تخالمؤشر أو المدة اإلیجار، أو التغیر في دفعات اإلیجار المستقبلیة الناتجة عن التغییر في المثال، التغیر في  دم لتحدید تلك معدل مس
بة  ل. إن طریقة محاس تخدام األص كل عام، بإثبات مبلغ إعادة قیاس التزام اإلیجار كتعدیل لحق اس تأجر، بش یقوم المس الدفعات). س

بة ١٦ریر المالي (المؤجر بموجب المعیار الدولي للتق بة الدولي الحالیة) لم تتغیر كثیرا عن طریقة المحاس بموجب معیار المحاس
بة الدولي (١٧( نیف الوارد في معیار المحاس تخدام نفس مبدأ التص نیف كافة عقود اإلیجار باس تمر المؤجرون في تص یس ) ١٧). س

یلیة وعقود اإلیجار التمویلي.وسوف یمیزون بین نوعین من عقود اإلیجار: عقود اإلیجارات التشغ

) من المستأجرین والمؤجرین تقدیم إفصاحات أكثر شمولیة من تلك المطلوبة بموجب ١٦كما یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي (
بة الدولي ( ري مفعول المعیار الدولي للتقریر المالي (١٧معیار المحاس نویة التي تبدأ في أو١٦). یس ینایر ١بعد ) على الفترات الس

٢٠١٩.

)١٦إلى المعیار الدولي للتقریر المالي (التحول
ةفتراتاللجمیع) بأثر رجعى ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (لتطبیقالمجموعةتخطط  تطبیق بالمجموعةتقوم. سوف المعروض

ابق كعقود إیجار  بة الدولي (تطبیقعندالمعیار على العقود التي تم تحدیدھا في الس المجموعة). وبالتالي لن تطبق ١٧معیار المحاس
بقًا على أنھا تحتوي على عقد إیجار  بة الدولي (تطبیقعندالمعیار على العقود التي لم یتم تحدیدھا مس تقوم). س١٧معیار المحاس

شھًرا اعتباًرا من تاریخ تقدیم الطلب ١٢لخالاستخدام اإلعفاءات المقترحة من قبل المعیار في عقود اإلیجار التي تنتھي بالمجموعة
ي "منخفض القیمة". لدى  اس لھا األس عقود تأجیر بعض المعدات المكتبیة (مثل المجموعةاألولي، وعقود التأجیر التي یكون أص

أجھزة الكمبیوتر الشخصیة والطباعة وآالت النسخ) التي تعتبر ذات قیمة منخفضة.

اليریرللتقليدولارلمعیاادعتماأن ادارةإلارىتورلألثلمفصمتقییراءبإجحالیًاعةولمجماومتق ھونیکنل)١٦(الم رتأثیل
.دةحولمالمالیةاالقوائمعلیجوھري
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"عقود التأمین")١٧المعیار الدولي للتقریر المالي (

بة الدولیة٢٠١٧في مایو  در مجلس معاییر المحاس بة "عقود التأمین")١٧المعیار الدولي للتقریر المالي (، أص ، وھو معیار محاس
امل لعقود التأمین یشمل االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح.  ، سیحل )١٧(المعیار الدولي للتقریر الماليتطبیقبمجرد جدید ش

ھذا المعیار على المجموعةینطبقال . ٢٠٠٥عام في تم إصداره) "عقود التأمین" الذي٤المعیار الدولي للتقریر المالي (محل 

) الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي " عدم التأكد بشأن معامالت ضریبة الدخل"٢٣التفسیر (

رائب الد بة عن ض یر المحاس بة یتناول التفس ریبیة یؤثر على تطبیق معیار المحاس خل عندما یكون ھنالك عدم یقین للمعالجات الض
بة الدولي (١٢الدولي ( وم خارج نطاق معیار المحاس رائب أو الرس مل على وجھ التحدید ١٢) وال ینطبق على الض )، وال یش

ریبة غیر المؤ ال ینطبق ھذا على المجموعة نظًرا ألن المجموعة الكدة. المتطلبات المتعلقة بالفائدة والعقوبات المرتبطة بمعالجة الض
متعددة الجنسیات.معقدة تعمل في بیئة ضریبیة 

): تعدیل الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھا١٩تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (

قة ) ١٩(ليدولالمحاسبةارمعیاعلیتیالدلتعاولتتنا لكمادعنلمحاسبةاطری یةولتسأو االتقلیصأو ةطلخاعلى لیدتعیكون ھنا
نشأة أن یجب على الم، اعداد القوائم المالیةسویتھا خالل فترة . عندما یتم تعدیل الخطة أو تقلیصھا أو تاعداد القوائم المالیةرةفتلخال

:تقوم بـ

ریة المستخدمة ، باستخدام االفتراضات االكتوادیل الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھاتحدید تكلفة الخدمة الحالیة للفترة المتبقیة بعد تع•
.الخطة بعد ذلك الحدثوأصولالمحددة التي تعكس المنافع المقدمة بموجب الخطة )الموجودات(المطلوباتفي إعادة تقییم 

افي • تخدام: ص دیدھا باس ھا أو تس افي الفائدة للفترة المتبقیة من فترة تعدیل الخطة أو تقلیص )الموجودات(المطلوباتتحدید ص
ول الخطة بعد ذلك الحدثالتي تعكس المنافع المقدمة بموجب المحددة تخدم في إعادة تقییالخطة وأص م المس م؛ ومعدل الخص
المحددة.المطلوبات )الموجودات(صافي 

أي تكلفة خدمتالمنشأةتوضح التعدیالت أیًضا أن  قف ، دون األخذ بعین االعتبار تأثیر سة سابقة أو ربح أو خسارة للتسویةحدد أوالً
ول. یتم إثبات ھذا المبلغ في  ویتھا. یتقائمة الدخلاألص ھا أو تس ول بعد تعدیل الخطة أو تقلیص قف األص م. ثم تحدد الجھة تأثیر س

، في الدخل الشامل اآلخر.المبالغ المدرجة في صافي الفائدة، باستثناء رإثبات أي تغییر في ھذا التأثی

لتي تبدأ في لى االسنوي األوالتقریرالتي تحدث في أو بعد بدایة فترة تسویتھا، أو ھا، أو تقلیصالتعدیالت على تعدیالت الخطةسريت
ماح بالتطبیق المبكر. ٢٠١٩ینایر ١أو بعد  تقبلیة تنطبق، مع الس أو ةللمجموعھذه التعدیالت على أي تعدیالت في الخطة المس
.ھا فقطتأو تسویھاتقلیص
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طویلة األجل في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركةالحصص): ٢٨الدولي (ةتعدیالت على معیار المحاسب

ح التعدیالت أن  أةتوض صعلى )٩(لتقریر الماليلطبّق المعیار الدولي تالمنش روع األجلطویلة الحص ركة زمیلة أو مش في ش
ترك  كلتولكن عندما ال یتم تطبیق طریقة حقوق الملكیة،مش كل، ش افي يجوھربش ركة الزمیلة أاال، جزًءا من ص تثمار في الش و س

ترك ( روع المش ص طویلة األجلالمش صبما أن المجموعة لیس لدیھا مثل ھذه و). الحص ركجل في األطویلة الحص الزمیلة اتھاش
.الموحدةالمالیة قوائمھالن یكون لھا تأثیر على التعدیالت، فإن والمشروع المشترك

)٢٠١٧في دیسمبر الصادرة(٢٠١٧-٢٠١٥دورة التحسینات السنویة 

تشمل ھذه التحسینات:

تجمیع األعمال"عملیات ) "٣المعیار الدولي للتقریر المالي (•
أةتقوممادعننھأتیالدلتعاضحوت تركةلعمعلیطرةلسیابالمنش تلباطمتتقوم بتطبیقفإنھا، تجاري یعتبر بمثابة عملیة مش

ة  امیتالتيلألعمااتجمیععملی ازھ ص المحتفظسقیادةعاإكلذفيبما، لحرامعلیانج وداتجومفيسابقًابھاالحص
تحوذ، القیام بذلكعند. لةدلعاابالقیمةکةرلمشتالعملیةاتباولطمو تھملكابإعادة تقویم یقوم المس ابقًاحص لیة في العمالمقتناه س

.المشتركة

أةطبق ت تحواذاألعمال التي یكون تاریخ عملیات تجمیعتلك التعدیالت على المنش نویة ریرالتقفي أو بعد بدایة فترة االس الس
یتم تطبیق ھذه التعدیالت على ٢٠١٩ینایر ١األولى التي تبدأ في أو بعد  ماح بالتطبیق المبكر. س عملیات تجمیع، مع الس

المستقبلیة للمجموعة.األعمال

) "الترتیبات المشتركة"١١(ریر الماليتقللالمعیار الدولي •
لتي ا، قد یحصل على سیطرة مشتركة على العملیةلطرف الذي یشارك في عملیة مشتركة، ولكن لیس لھ سیطرة مشتركةاإن 

التي الحصص. توضح التعدیالت أن )٣(ھو محدد في المعیار الدولي للتقریر الماليیشكل فیھا نشاط العملیة نشاًطا تجاریًا كما
سبقًا في تلك العملیة المشتركة ال یعاد قیاسھا.مبھا االحتفاظتم

یطرة ا ل فیھا على الس أة تلك التعدیالت على المعامالت التي تحص تركة في أو بعد بدایة فترة تطبق المنش نویة قریرالتلمش الس
ماح بالتطبیق المبكر. ٢٠١٩ینایر ١األولى التي تبدأ في أو بعد  ھذه التعدیالت غیر قابلة للتطبیق في الوقت الحالي إن ، مع الس

على المجموعة ولكن قد تنطبق على المعامالت المستقبلیة.



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٢٦

(تتمة)ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة -٤

(تتمة)المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد١٧-٤

"ضریبة الدخل")١٢(معیار المحاسبة الدولي •

ح التعدیالت أن  ریبة الدخل المتعلقة بتوزیعاتتوّض كل مباشر بالمعاماآثار ض ابقة التي حداث الساألت أو الألرباح ترتبط بش
أة ي تم توزیعھا على المالكین. لذلكالتوزیعات التأكثر منأرباًحا قابلة للتوزیع حققت ریبة آثاربباالعتراف، تقوم المنش ض

امل اآلخر أو حقوق الملكیة وفقاًالمتعلقة بتوزیعات األرباحالدخل  ارة أو الدخل الش یھ الذي قامت فللمكانفي الربح أو الخس
.بقةتلك المعامالت أو األحداث السابباالعتراففي األصل المنشأة 

أة ھذه التعدیالت لفترات  نويالتقریرتطبق المنش ماح بالتطبیق المبكر. عندما ٢٠١٩ینایر ١التي تبدأ في أو بعد الس ، مع الس
أةطبق ت تلك التعدیالتالمنش ة بتوزیعات األرباح المعترف بھا في أو بعد تا، فإنھأوالً ریبة الدخل الخاص طبقھا على نتائج ض

ة الحالیة لوبدایة فترة المقارنة.  ى مع ھذه التعدیالتبما أن الممارس ، فإن المجموعة ال تتوقع أي تأثیر على لمجموعة تتماش
المالیة الموحدة.قوائمھا

"اضتكالیف االقتر")٢٣(معیار المحاسبة الدولي •

ح  أةأن التعدیالت توض ل مؤھل عندما تكون األعامل كجزء من القروض العامة أي اقتراض تم في تالمنش ل لتطویر أص ص
.أو البیع المقصود قد اكتملتلالستخداماألصلعداد ھذا إلنشطة الضروریة األجمیع 

أوالًالمنشأةطبق فیھا تالسنویة التي التقریرتطبق المنشأة تلك التعدیالت على تكالیف االقتراض المتكبدة في أو بعد بدایة فترة 
شأة تلك التعدیالت لفترات  سماح بالتطبیق ٢٠١٩ینایر ١السنویة التي تبدأ في أو بعد التقریرتلك التعدیالت. تطبق المن ، مع ال

ى مع ھذه ابما أن والمبكر.  ة الحالیة للمجموعة تتماش لمالیة اقوائمھا، فإن المجموعة ال تتوقع أي تأثیر على لتعدیالتالممارس
الموحدة.



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٢٧

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة-٥

التقدیرات واالفتراضات١-٥

ة الموحدة الی داد القوائم الم ب إع الغ یتطل د تؤثر على مب ات التي ق دیرات واالفتراض للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتق
اح عن االلتزامات المحتملة. وقد یترتب على عدم  احات المرفقة واالفص اریف والموجودات والمطلوبات واالفص اإلیرادات والمص

ات والتقدیرات إجراء تعدیل جوھري على القیمة تتأثر بذلك في التأكد من ھذه االفتراض الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي س
المستقبل. 

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

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

تقبلیة نتیجة لتغیر ات القائمة والمتعلقة بالتطورات المس وق أو الظروف التومع ذلك، قد تتغیر الظروف واالفتراض أ ات الس ي تنش
خارج سیطرة المجموعة. وتنعكس ھذه التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا.

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

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

فترة من الزمن من أجل تحدید الطریقة المالئمة إلثبات اإلیرادات.
تحدید أسعار المعامالت·

.سي شركات التأمین)(وبشكل رئییتعین على المجموعة تحدید سعر المعامالت المتعلقة بكافة عقودھا المبرمة مع العمالء
وإلجراء ذلك، تقوم المجموعة بتقویم األثر الخاص بأي عوض متغیر في العقد، نتیجة الخصم أو أي بنود متغیرة أخرى، باإلضافة 

إلى وجود أي بند تمویل ھام وأي عوض غیر نقدي في العقد. 
نقل السیطرة في العقود المبرمة مع العمالء·

لمجموعة أنھ یتم الوفاء بالتزام األداء على مدى فترة من الزمن، فإنھ یتم إثبات اإلیرادات عند انتقال في الحالة التي یتبین فیھا ل
.العمالءالسیطرة على الموجودات الخاضعة للعقد إلى 

الدیون المشكوك في تحصیلھامخصص 
تركة وعدد المشاالئتمانالمتوقعة على خصائص مخاطر االئتمانلقیاس خسائر ینة، تطبق المجموعة النھج المبسطبالنسبة للذمم المد

تنتاج معداألیام ارة المتوقعة من المعلومات التاریخیة للمجموعة وتم تعدیلھا لتعكس النتیجة المالتالمتقادمة. تم اس تقبلیة سالخس
.اإلجماليو الناتج المحلي الكلي مثل التضخم ومعدل نماالقتصادا معلومات مستقبلیة لعوامل ًضالمتوقعة والتي تتضمن أی

مكافأة نھایة خدمة الموظفین
من التقویم  تخدام عملیات التقویم االكتواریة. یتض تحدد تكلفة التزام المنافع المحددة للموظفین ومنافع ما بعد التوظیف األخرى باس

حدید قبل. وتشتمل ھذه االفتراضات على تاالكتواري إجراء العدید من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المست
معدل الخصم، والزیادات المستقبلیة في الرواتب، ومعدالت الوفیات. ونظرا للطبیعة المعقدة للتقویم واالفتراضات األساسیة وطبیعتھا 

ات. تتم مراجعة ورة كبیرة بالتغیرات في ھذه االفتراض ات بتاریخ كافة االفتراضطویلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة یتأثر بص
إعداد كل قوائم مالیة.



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٢٨

(تتمة)األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة-٥

(تتمة)التقدیرات واالفتراضات١-٥

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
ترداد، والتي تمثل القیحدث االنخفاض في القیمة عند زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة  یمة للنقدیة عن القیمة القابلة لالس

ات نالعادلة ناقصا تكالیف االستبعاد أو القیمة الحالیة، أیھما أعلى. یتم احتساب القیمة العادلة ناقصة تكالیف االستبعاد على أساس البیا
روط تعامل عادل، لموجودات مم ة المتاحة من معامالت البیع الملزمة، التي تمت بش وق القابلة للمالحظة ناقص عار الس اثلة أو أس

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

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

المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

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

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

ورة دوریة، مراجعة العمر اإلنتا ابقة نتیجة یتم، بص ل وتحدیثھ في حالة اختالف التوقعات عن التقدیرات الس جي المقدر لكل أص
االستھالك العادي لألصل، أو التقادم الفني والتجاري لھ، أو القیود القانونیة أو القیود األخرى على استخدام األصل. وعلى الرغم من 

تقبلیة للعملی جلة ذلك، فإنھ من المحتمل أن تتأثر النتائج المس اریف المس ورة جوھریة بالتغیرات في المبالغ وتوقیت المص ات بص
الناتجة عن التغیرات في العوامل المذكورة أعاله. وسیؤدي تخفیض العمر اإلنتاجي المقدر ألي بند من بنود الممتلكات والمعدات إلى 

زیادة المصایف التشغیلیة المسجلة وتخفیض الموجودات غیر المتداولة.

زونمخصص المخ
بح المخزون قدیما أو متقادما افي القیمة البیعیة، أیھما أقل. وعندما یص أو قریبًا من تاریخ االنتھاء أو یظھر المخزون بالتكلفة أو ص

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

المخزون وعمره أو درجة تقادمھ على أساس أسعار البیع المتوقعة.

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة
ودات المالیة والمطلوبات المالیة المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس في حالة عدم إمكانیة قیاس القیمة العادلة للموج

تخدام طرق التقویم بما في ذلك طریقة التدفقات النقدیة  طة، فإنھ یتم تحدید القیمة العادلة لھا باس واق نش عار المتداولة في أس األس
قابلة للمالحظة حیثما كان ذلك ممكنًا، وعندما ال یكون ذلك مجدیًا، فإن المخفضة. إن المدخالت لھذه الطرق تتم من خالل األسواق ال

سیولة  شتمل األحكام على االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر ال األمر یتطلب ابداء درجة من األحكام لتحدید القیمة العادلة. ت
العوامل یمكن أن تؤثر على القیمة العادلة لألدوات المالیة.ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن التغیرات في االفتراضات المتعلقة بھذه 



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٢٩

(تتمة)األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة-٥

األحكام الھامة المستخدمة عند تطبیق المعاییر المحاسبیة٢-٥

المالیة الموحدة:إن لألحكام الھامة التالیة آثار جوھریة على المبالغ المدرجة في ھذه القوائم 

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

العمر اإلنتاجي لألصل، فإنھ یتم تقسیمھ إلى مكونات ھامة بحیث یتم استھالك كل مكون ھام بشكل منفصل. 
یتطلب األمر اتخاذ األحكام عند التحقق من المكونات الھامة للموجودات الكبرى، وأثناء تحدید أھمیة المكون، فإن اإلدارة تأخذ في 
ل المرتبط بھ، وطریقة  االعتبار األھمیة الكمیة لھذا المكون وكذلك العوامل النوعیة مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األص

ودورة االستبدال / جدول الصیانة.االستھالك، 

تحدید السیطرة والتأثیر الھام
أحكام اإلدارة عند تقویم السیطرة على الشركات التابعة الموحدة:

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

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

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

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

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

اھم األكبر الوحید الذي لدیھ ٪٥٠وفي بعض الحاالت التي تمتلك فیھا المجموعة أقل من  ویت، فإنھا قد تظل المس من حقوق التص
طة ذات العال لطة لتوجیھ األنش ور وتمثیل یعطیھ الس اھمون اآلخرون حض تثمر فیھا، وذلك عندما ال یمتلك المس ركات المس قة للش

بشكل فردي حقوق تصویت كافیة وسیطرة تمكنھم من رفض توجیھات المجموعة. ال توجد حاالت سابقة لمساھمین آخرین یتعاونون 
لممارسة أصواتھم بشكل جماعي أو لتجاوز المجموعة في عدد األصوات.

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

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



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣٠

المعلومات القطاعیة-٦

على التقاریر الداخلیة یتم غیلیة بناًء انع القرار المعدة للمجموعة تحدید القطاعات التش غیلیة. تم تعیین الص لمدیر المالي للعملیات التش
توزیع المصادر للقطاعات التشغیلیة وتقییم أداء كل قطاع.نلإلدارة المالیة كصانع القرار للعملیات التشغیلیة بما أنھ المسؤول ع

الشھریة التنفیذیة واألداء في اجتماعاتھاالمراجعة من قبل اللجنةاإلیرادات األساسیةللعملیات التشغیلیة باستخدام القرار یقوم صانع
غیلیة بما أنھا تعكس  ي لنتائج القطاعات التش اس غیلي كمقیأداء القطاعاتكمقیاس أس اس للفترة المعنیًة. تعتبر اإلیرادات والدخل التش

ثابت في المجموعة.

.ةرئیسیاتتم تحدید المستشفیات والصیدلیات وقطاعات أخرى كقطاع

یة مالفي القوائم الالمدرجةوالتسویة بین القطاعات والبنود النظامیة المعنیة ٢٠١٨دیسمبر ٣١ان نتائج القطاعات للسنة المنتھیة في 
ھي كما یلي:الموحدة

اإلجماليأخرىالصیدلیاتالمستشفیات٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنھیة في 
مالیین الریاالت السعودیة

في المملكة العربیة السعودیة
٣٬٤٠٦٧٣٧٤٩٤٬١٩٢اإلیرادات

١٬٠٠٦٢٤٤٤٩١٬٢٩٩إجمالي الربح

العربیة السعودیةخارج المملكة 
٦٣٩٦-٣٩٠اإلیرادات

٦٦٣-٥٧إجمالي الربح

اإلجمالي
٣٬٧٩٦٧٣٧٥٥٤٬٥٨٨اإلیرادات

١٬٠٦٣٢٤٤٥٥١٬٣٦٢*إجمالي الربح

) غیر موزعةمصاریف(إیرادات

)١٥٨(بیع وتسویق
)٤٠٢(عمومیة وإداریة

٨٠٢الدخل من العملیات
٦الشركات الزمیلةدخلحصة في 

)١٩(تكالیف مالیة
٩٣إیرادات أخرى

٨٨٢قبل الزكاةالدخل
)٨١(زكاة

٨٠١للسنةالدخل

٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 
المملكة العربیة السعودیةفي 

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

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

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



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣١

(تتمة)المعلومات القطاعیة-٦

اإلجماليأخرىالصیدلیاتالمستشفیات٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنھیة في 
مالیین الریاالت السعودیة

في المملكة العربیة السعودیة
٣٬٣٠٤٦٨٠١٨٤٬٠٠٢اإلیرادات

٩٣٦٢٢٧١٧١٬١٨٠إجمالي الربح

خارج المملكة العربیة السعودیة
١٠٣٧٧-٣٦٧اإلیرادات

١٠٨٥-٧٥إجمالي الربح

اإلجمالي
٣٬٦٧١٦٨٠٢٨٤٬٣٧٩اإلیرادات

١٬٠١١٢٢٧٢٧١٬٢٦٥*إجمالي الربح

) غیر موزعةمصاریف(إیرادات

)١٩٨(بیع وتسویق
)٤١٢(عمومیة وإداریة

٦٥٥الدخل من العملیات
٧الشركات الزمیلةدخلحصة في 

)١٩(تكالیف مالیة
٨٤إیرادات أخرى

٧٢٧قبل الزكاةالدخل
)٧١(زكاة

٦٥٦للسنةالدخل

٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 
في المملكة العربیة السعودیة

٥٬٢٣٠٢٣٧٩٨١٦٬٤٤٨إجمالي الموجودات
١٬٢٤٧٢١٥٩٢٦٢٬٣٨٨إجمالي المطلوبات

خارج المملكة العربیة السعودیة
١١٥٥٢-٥٤١الموجوداتإجمالي 

١٦٢-٦١إجمالي المطلوبات

اإلجمالي
٥٬٧٧١٢٣٧٩٩٢٧٬٠٠٠إجمالي الموجودات
١٬٣٠٨٢١٥٩٢٧٢٬٤٥٠إجمالي المطلوبات



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣٢

(تتمة)المعلومات القطاعیة-٦

اإلجماليأخرىالصیدلیاتالمستشفیات٢٠١٧ینایر١في كما
مالیین الریاالت السعودیة

في المملكة العربیة السعودیة
٥٥٩٢٤٠٥٬٧٣٧٦٬٥٣٦إجمالي الموجودات
٩١٤١٩٥١٬١٠٢٢٬٢١١إجمالي المطلوبات

خارج المملكة العربیة السعودیة
١٨٤--١٨٤إجمالي الموجودات
٩٥--٩٥إجمالي المطلوبات

اإلجمالي
٧٤٣٢٤٠٥٬٧٣٧٦٬٧٢٠إجمالي الموجودات
١٬٠٠٩١٩٥١٬١٠٢٢٬٣٠٦إجمالي المطلوبات

لایر سعودي).ملیون ١٬٧٩٣٫٥: ٢٠١٧لایر سعودي (ملیون ١٬٧٩٣٫٦قدرھا تتضمن تكلفة اإلیرادات تكالیف موظفین *

النقد وما یماثلھ-٧

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في 
٢٠١٧ینایر١

لایر سعودي

٧٧٨٬١١٣٬٢٢٩٧٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠البنوكودائع قصیرة األجل لدى 
٥٨١٬٧٦٤٬١٧٧٤٣١٬٧١٩٬٩٦١٦٥٩٬٨٦٦٬٩٧١نقد لدى البنوك

٩٬٢٤١٬٠٢١٦٬٣١٦٬٩٨٨٦٬٤٧٦٬٠٣٨نقد في الصندوق
١٬٣٦٩٬١١٨٬٤٢٧١٬١٤٠٬٥٣٦٬٩٤٩٨٧١٬٣٤٣٬٠٠٩

المدینون-٨
كما في

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

كما في
٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في 
٢٠١٧ینایر١

لایر سعودي

١٬٤٣٣٬٥٥٠٬٤٠١١٬٧٤٦٬٣٤٥٬٧٩١١٬٩٨١٬٨٥٦٬٨٧٧مدینون تجاریون
)٤٣٬٣٢٢٬٨٥٢()٨٢٬١٣١٬٢١٠()١٢٢٬٤٥٠٬٠٠٦(دیون مشكوك في تحصیلھامخصص یخصم: 

١٬٣١١٬١٠٠٬٣٩٥١٬٦٦٤٬٢١٤٬٥٨١١٬٩٣٨٬٥٣٤٬٠٢٥



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣٣

(تتمة)المدینون-٨

ھي كما یلي:الدیون المشكوك في تحصیلھامخصص إن حركة 
كما في

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

كما في
٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي

٨٢٬١٣١٬٢١٠٤٣٬٣٢٢٬٨٥٢في بدایة السنة
٨١٬٦٩٦٬١٠٠١٢٦٬١٩١٬٣١٤)٢٢محمل للسنة (إیضاح 

)٨٧٬٣٨٢٬٩٥٦()٤١٬٣٧٧٬٣٠٤(دیون معدومة
١٢٢٬٤٥٠٬٠٠٦٨٢٬١٣١٬٢١٠في نھایة السنة

بأعمار  ٢٠١٧دیسمبر ٣١و٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في ولم تنخفض قیمتھا الذمم المدینة التجاریة المتأخرة السدادفیما یلي تحلیًال
:٢٠١٧ینایر ١و

سنةأكثر من سنةأقل من اإلجمالي
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٠١٨١٬٣١١٬١٠٠٬٣٩٥١٬٢٥٠٬٦٤٧٬٨٨٦٦٠٬٤٥٢٬٥٠٩دیسمبر ٣١

٢٠١٧١٬٦٦٤٬٢١٤٬٥٨١١٬٣٣٧٬٩١٢٬٢٩٢٣٢٦٬٣٠٢٬٢٨٩دیسمبر ٣١

٢٠١٧١٬٩٣٨٬٥٣٤٬٠٢٥١٬٥٤٢٬٨٢٥٬٩٧٤٣٩٥٬٧٠٨٬٠٥١ینایر ١

على  ة المجموعة اتالخبربناًء یاس یل كافة الذمم المدینة التي لم تنخفض قیمتھا. إنھ لیس من س ابقة، فإنھ من المتوقع تحص الس
مانات بشأن الذمم المدینة وبالتالي فإن معظمھا بدون ضمانات. وكما في  ، انخفضت قیمة ذمم ٢٠١٨دیسمبر ٣١الحصول على ض

عودي (كما ف١٢٢٬٤٥٠٬٠٠٦مدینة تجاریة قدرھا مبر ٣١ي لایر س عودي، وكما في ٢٠١٧:٨٢٬١٣١٬٢١٠دیس ینایر ١لایر س
ابات محددة ٤٣٬٣٢٢٬٨٥٢: ٢٠١٧ نة بحس طوبة خالل الس ص لھا بالكامل. وتتعلق المبالغ المش عودي) وتم تجنیب مخص لایر س

بشكل فردي على أنھا غیر قابلة للتحصیل.

تقریبًا من رصید الذمم المدینة الخاصة بالمجموعة كان مستحق السداد من جھات %٩٤، فإن ما نسبتھ ٢٠١٨دیسمبر ٣١وكما في 
).%٩٥: ٢٠١٧ینایر ١، %٩٤: ٢٠١٧دیسمبر ٣١(مختلفة حكومیة وشركات تأمین 

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

ھ. السداد ولم تنخفض قیمت



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣٤

المخزون-٩
كما في

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

كما في
٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧ینایر ١

لایر سعودي

١٦٥٬٣٣٢٬٩٤٤١٦١٬٩٠٠٬١٧٠٩٣٬٢٤٠٬٥٦٧مخزون الصیدلیات
١١١٬٦١٤٬٢٤١١٢١٬٧٩٧٬٣٩٠٧٧٬٩٥٧٬٧١٤مستلزمات طبیة 

٢٧٬٩٦٥٬٥٩٣٢٧٬٩٠٩٬٦٣٥٩٤٬٦٧٩٬٣٠٦أخرى
٣٠٤٬٩١٢٬٧٧٨٣١١٬٦٠٧٬١٩٥٢٦٥٬٨٧٧٬٥٨٧

)٤٬٥٥٥٬٩٧٤()٣٬٠٤٨٬٧٣٧()٢٬٣٧٦٬١٢٣(یخصم: مخصص مخزون
٣٠٢٬٥٣٦٬٦٥٥٣٠٨٬٥٥٨٬٤٥٨٢٦١٬٣٢١٬٦١٣

من نة المنتھیة في قائمة الدخل الموحدةتكلفة اإلیرادات فيتتض مبر ٣١للس لایر ٩٨٠٬٤٢٨٬٣١٧بقیمة تكلفة مخزون٢٠١٨دیس
لایر سعودي).٨٨٤٬٨٨٧٬٥٣٢: ٢٠١٧سعودي (

والمصاریف ال-١٠ خرىاألموجودات المدفوعة مقدماَ

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧ینایر ١

لایر سعودي

١٠١٬٢٨٤٬٧٣٥٧٧٬٢١٤٬٣٨٠٧٠٬٤١٩٬٨٧٢مصاریف مدفوعة مقدماً
٤٦٬٢٧٢٬٩٧٦٤٤٬١١٩٬٩٩٢٣٦٬٧٩٥٬١٤١مدفوعات مقدمة للموظفین

٦٢٬٦٦٨٬١٦٨٥١٬٤٢١٬٣٨٥٣٦٬١٦٠٬٦٥٥أخرى
٢١٠٬٢٢٥٬٨٧٩١٧٢٬٧٥٥٬٧٥٧١٤٣٬٣٧٥٬٦٦٨

االستثمارات في الشركات الزمیلة-١١

استثمارات المجموعة في الشركات الزمیلة من:تتكون

ة ملكیة قدرھا · نانفي %٥٠حص ركة مجمع عیادات الدكتور عبدالعزیز إبراھیم العجاجي لطب األس عودیة ش ركة س ، ش
جل التجاري رقم  عودیة بموجب الس جلة في الریاض بالمملكة العربیة الس ؤولیة محدودة مس ١٠١٠٢١٨٥٦٥ذات مس

). وتشمل أنشطة العجاجي لطب األسنان إقامة وإدارة المستشفیات ٢٠١٣یولیو ١٤ھـ (الموافق ١٤٣٤رمضان ٦بتاریخ 
تیراد وتوزیع المعدات  نان واس عة ومعاھد وجامعات لطب األس نان ومختبرات التحالیل واالش الطبیة ومراكز طب األس

الطبیة.

ة ، شركة سعودی)شركة انتاب للتشغیل للمقاوالتا: سیركو السعودیة للخدمات (سابقًفي شركة %٤٠حصة ملكیة قدرھا ·
جل التجاري رقم  عودیة بموجب الس جلة في الریاض، بالمملكة العربیة الس ؤولیة محدودة مس ١٠١٠٢٤٢٢٥٤ذات مس

وصیانة المباني تحت االنشاء تشغیلوتشمل أنشطة أنتاب .)٢٠١٣یولیو ٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٤رمضان ١٥بتاریخ 
التبرید وتنظیف المباني.أنظمة ویةالمیكانیكاألعمال وأعمال الكھرباء و



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣٥

(تتمة)االستثمارات في الشركات الزمیلة-١١

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

كانت حركة االستثمارات في الشركات الزمیلة خالل السنة كما یلي:

٨٢٠١
رصید بدایة السنة

لایر سعودي

صافي الدخلالحصة في 

لایر سعودي
رباحاألتوزیعات 

لایر سعودي
رصید نھایة السنة

لایر سعودي

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

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

٢٠١٧
رصید بدایة السنة

لایر سعودي

الحصة في صافي 
الدخل

لایر سعودي
رباحاألتوزیعات 

لایر سعودي
رصید نھایة السنة

لایر سعودي

٣٤٫٤٥٠٫٨١٥)٧٫٥٠٠٫٠٠٠(٣٦٫٣٩٧٫٧٧٠٥٫٥٥٣٫٠٤٥العجاجي لطب األسنان
٩٫٢٢٧٫١٣٨-٧٫٤٨٣٫٢٥٠١٫٧٤٣٫٨٨٨أنتاب

٤٣٫٦٧٧٫٩٥٣)٧٫٥٠٠٫٠٠٠(٤٣٫٨٨١٫٠٢٠٧٫٢٩٦٫٩٣٣اإلجمالي



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة)إیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣٦

الممتلكات والمعدات-١٢

راضياأل
تحسینات المباني وال

على المأجور
طبیةالمعدات ال

عامةالو
نقل وسیارات الوسائل 

سعافاإل
تركیبات الثاث واأل
مكتبیةالمعدات الو

األعمال الرأسمالیة 
اإلجماليتحت التنفیذ*

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي
التكلفة

٢٠١٧١٬٣٠٩٬٠٢٣٬٤٢٤١٬٥١٣٬٢٢٩٬١٢٩٩٢٩٬٥٤٦٬٢٨٠١٢٬٢٦٢٬٦٦٢٢٩٩٬٢٨٣٬٦٨٧٢٠٧٬٨٩١٬١٨٣٤٬٢٧١٬٢٣٦٬٣٦٥ینایر ١كما في 
٩٠٬٧٥٣٬٢٤٠٣٢٬٤٨٨٬١٥٣٥٨٬٣١٤٬٤٠٠٩٤٦٬٩٨٥٢٠٬٩١٧٬٥٨٥٢١٧٬٩٧٨٬٧٨٢٤٢١٬٣٩٩٬١٤٥إضافات

)١٤٬٠٢٢٬٨٠٧()١١٠٬٤٠٦٬٦٩٨(٧٨٬٥٤٢٬٧٥٨)١٬٣٢٧٬٥٤٠(٦٬٢٧٥٬٦٧٧١٢٬٨٩٢٬٩٩٦-استبعادات / تحویالت
٢٠١٧١٬٣٩٩٬٧٧٦٬٦٦٤١٬٥٥١٬٩٩٢٬٩٥٩١٬٠٠٠٬٧٥٣٬٦٧٦١١٬٨٨٢٬١٠٧٣٩٨٬٧٤٤٬٠٣٠٣١٥٬٤٦٣٬٢٦٧٤٬٦٧٨٬٦١٢٬٧٠٣دیسمبر ٣١كما في 

٣٠٬٣٣١٬٤٤٩٥٩١٬٢٥٤٬١٣٥٨٣٠٬١٢٨٬٢٤٣-١٧٢٬٠٥٥٬٣٤٠٣٬١٦١٬٣٩٠٣٣٬٣٢٥٬٩٢٩إضافات
)١٢٬٧٧١٬٢٩٠()٤٬١٦٩٬٠٩٥()١٬٣١٧٬٢٩١()١٬٦٦٦٬٤٤٧()٦٬٣٧٥٬٧٧٠(٧٥٧٬٣١٣-استبعادات / تحویالت

٢٠١٨١٬٥٧١٬٨٣٢٬٠٠٤١٬٥٥٥٬٩١١٬٦٦٢١٬٠٢٧٬٧٠٣٬٨٣٥١٠٬٢١٥٬٦٦٠٤٢٧٬٧٥٨٬١٨٨٩٠٢٬٥٤٨٬٣٠٧٥٬٤٩٥٬٩٦٩٬٦٥٦دیسمبر ٣١كما في 

االستھالك
٨٢٢٬٨٦١٬١٥٤-٢٤٨٬٢١٢٬٢٥٨٣٨٤٬٦١١٬٨٢٧١٠٬٢٠٤٬٦٢٣١٧٩٬٨٣٢٬٤٤٦-٢٠١٧ینایر ١كما في 

٢٠١٬٧٨٠٬٣٩٥-٥٢٬٨٣٥٬٨٨٩٩٩٬٣٧٩٬٣٠٣٩٧٣٬٠٧١٤٨٬٥٩٢٬١٣٢-المحمل للسنة
)٨٬١٦٢٬١٤٦(-)١٬٥١٦٬٨٥٣()١٬٧٦٣٬٧١٧()٤٬٨٢١٬٢٧٠()٦٠٬٣٠٦(-استبعادات / تحویالت

١٬٠١٦٬٤٧٩٬٤٠٣-٣٠٠٬٩٨٧٬٨٤١٤٧٩٬١٦٩٬٨٦٠٩٬٤١٣٬٩٧٧٢٢٦٬٩٠٧٬٧٢٥-٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

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

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

صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٨١٬٥٧١٬٨٣٢٬٠٠٤١٬٢٠١٬٨٦٥٬٠٠٧٤٥٢٬٤٣١٬٢٠١١٬٦٩٩٬١٠٠١٥٦٬٦٤٧٬٣٨٠٩٠٢٬٥٤٨٬٣٠٧٤٬٢٨٧٬٠٢٢٬٩٩٩دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٧١٬٣٩٩٬٧٧٦٬٦٦٤١٬٢٥١٬٠٠٥٬١١٨٥٢١٬٥٨٣٬٨١٦٢٬٤٦٨٬١٣٠١٧١٬٨٣٦٬٣٠٥٣١٥٬٤٦٣٬٢٦٧٣٬٦٦٢٬١٣٣٬٣٠٠دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٧١٬٣٠٩٬٠٢٣٬٤٢٤١٬٢٦٥٬٠١٦٬٨٧١٥٤٤٬٩٣٤٬٤٥٣٢٬٠٥٨٬٠٣٩١١٩٬٤٥١٬٢٤١٢٠٧٬٨٩١٬١٨٣٣٬٤٤٨٬٣٧٥٬٢١١ینایر ١كما في 

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

)لایر سعودي٤٤٠٬٣٤٧٬١٠٠: ٢٠١٧لایر سعودي (٥٥٠٬٦٤١٬٥٠٠قدرھامرھونة مقابل القروض التي تم الحصول علیھا من وزارة المالیة ومباني ومعدات طبیة أراضي**تتضمن الممتلكات والمعدات 
).٢٧(إیضاح 



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

(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣٧

(تتمة)الممتلكات والمعدات-١٢

:كما یليفي قائمة الدخل الموحدةتم توزیع االستھالك المحمل للسنة
للسنة المنتھیة في

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٠١٧دیسمبر٣١
سعوديلایر

١٦٥٬٧٢١٬٨١٥١٦٧٬٠١٨٬٩٣٠تكلفة اإلیرادات
٣٢٬٩٠٤٬٣٣١٣٣٬٤٠٩٬٥٦٣)٢٣مصاریف عمومیة وإداریة (إیضاح 

١٬٥٦٠٬٩٨٧١٬٣٥١٬٩٠٢)٢٢(إیضاح مصاریف البیع والتسویق
٢٠٠٬١٨٧٬١٣٣٢٠١٬٧٨٠٬٣٩٥

الدائنون-١٣
كما في

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

كما في
٢٠١٧دیسمبر ٣١

سعوديلایر 

كما في
٢٠١٧ینایر١

لایر سعودي

٤٥٩٬٣٦٦٬٠٧٢٤٥٧٬٥٧٤٬٨١٨٤٤٣٬١٠٥٬٣٢٩*دائنون
٦٨٬٦٣٠٬٨٧٩٢٤٬٠١٠٬٠٦٠٢٤٬٣٥٦٬٨٨٦ذمم وحجوزات دائنة للمقاولین

٣٬٦١٣٬٩٩٥١٬١٤٨٬٨٥٣٧٧٦٬٨٥٢دائنون أخرون
٥٣١٬٦١٠٬٩٤٦٤٨٢٬٧٣٣٬٧٣١٤٦٨٬٢٣٩٬٠٦٧

لایر سعودي)٢٠١٧:٤٨٬٥٣٧٬٢٣٥لایر سعودي (٥٤٬٢٧٩٬٠٨١قدرھایتضمن بند الدائنین على مبالغ مستحقة الى أطراف ذات عالقة *

ذات العالقةباألطرافاإلفصاحات المتعلقة -١٤
، أو السیطرة المشركةخاضعة للسیطرة أو والمدراء ومنشآت بالمجموعة وكبار موظفي اإلدارة المساھمینذات العالقة األطرافتمثل 

من قبل ھذه الجھاتیمارس علیھا  ھاماً ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.اعتماد سیاسات تسعیر وشروطتم. تأثیراً

المعامالت مع أطراف ذات عالقة
:والمدرجة في القوائم المالیة الموحدةفیما یلي ملخًصا للمعامالت واألرصدة الھامة مع األطراف ذات العالقة خالل دورة األعمال العادیة 

طبیعة العالقةذات العالقةاألطرافطبیعة المعاملة
٢٠١٨

لایر سعودي
٢٠١٧

لایر سعودي
───────────────────────────────────────────────────
٥٠٬٩٥٤٬٣٣٧١٢٥٬٨١١٬٧٧٦آخرعالقة وطرف ذمسح للمقاوالتشركةأعمال رأسمالیة تحت التنفیذ
٧٣٤٬٩٥٥٦٧٢٬٠٧١طرف ذو عالقة آخرمؤسسة نمارة المتخصصة للتجارةأعمال رأسمالیة تحت التنفیذ

٥٩٬١٨٠٬٠٤٢٦٨٬٦٧١٬٦٣٥شركة زمیلةشركة انتاب للتشغیل للمقاوالتمشتریات وخدمات

إیرادات
شركة مجمع عیادات الدكتور عبدالعزیز 

٣٨٬١٠٥٬٦٦٩٣٨٬٥٤١٬٤٦١زمیلةشركةابراھیم العجاجي لطب االسنان
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

١٬٨١٤٬٠٠٠١٬٦٢٦٬٠٠٠جھات منتسبةلھواللجان التابعةأعضاء مجلس اإلدارةواللجان التابعة لھ



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

(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣٨

(تتمة)ذات العالقةباألطرافاإلفصاحات المتعلقة -١٤

ذات العالقةاألطرافأرصدة 
:السنة الھامة الناتجة من المعامالت مع األطراف ذات العالقةفیما یلي بیان بأرصدة نھایة 

ذات العالقةاألطرافذات عالقةاألطرافالمطلوب إلى 

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧ینایر ١

لایر سعودي

األستاذ ھشام سلیمان عبدالعزیز 
٩٬٤٧٦٬٠٣٣٩٬٤٧٦٬٠٣٣-مساھمالحبیب

الدكتور عبدالعزیز ابراھیم عبدهللا 
١٬٥٧٠٬٠٨٦٧٬٠٩٥٬٠٨٦-طرف ذو عالقة آخرالعجاجي

األستاذ عبدالعزیز سلیمان 
١٬٤٣٣٬٣٧٦٤٬٤٠٨٬٣٧٦-طرف ذو عالقة آخرعبدالعزیز الحبیب

-١٢٬٤٧٩٬٤٩٥٢٠٬٩٧٩٬٤٩٥

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

المجموعة.
فيالمنتھیةللسنة

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٠١٧دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٤٬٧٦٦٬٥٣٦٤٬٦٥١٬٩٠٢منافع قصیرة األجل
١٢٢٬٠٠٠١٢١٬٧٦٠منافع ما بعد نھایة الخدمة ومنافع طبیة

١٬٨١٤٬٠٠٠١٬٦٢٦٬٠٠٠مجلس اإلدارة واللجان التابعة لھمكافآت أعضاء 
٦٬٧٠٢٬٥٣٦٦٬٣٩٩٬٦٦٢التعویضات المدفوعة إلى كبار موظفي اإلدارةإجمالي

والمطلوبات األخرىالمصاریف المستحقة -١٥

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧ینایر ١

لایر سعودي

٣٠١٬٤١٧٬٥٠٩٢٧٩٬٧٣١٬١٩٩٢٩٦٬٧٠٠٬٣٢٩رواتب ومزایا موظفین مستحقة
١٠٣٬٣٦٠٬٣٥٣٩١٬٨٣٦٬٠١٤٨٬٨٥٠٬٠٩٢)٢١(إیضاح توزیعات أرباح مستحقة

٧٥٬٩٧٢٬٩٤٠٤٤٬٦٤٢٬٢١٠٤٠٬٢٢١٬٧٨٢مصاریف مستحقة
٢٢٬٤٨٦٬٥٦٣١١٬٨٠٨٬٣٩٣٢٠٬٦٩٣٬٩٣١أخرى

٥٠٣٬٢٣٧٬٣٦٥٤٢٨٬٠١٧٬٨١٦٣٦٦٬٤٦٦٬١٣٤



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

(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٣٩

الزكاة المستحقة-١٦

لایر ٧٠٬٧٥٥٬٤٧٧: ٢٠١٧(لایر سعودي ٨١٬٣٢٩٬٧١٧بلغقد ٢٠١٨دیسمبر ٣١إن مخصص الزكاة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
.وفقًا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخلوتم تحمیلھ على قائمة الدخل الموحدة)سعودي

الوعاء الزكوي-أ
:إن العناصر الرئیسیة للوعاء الزكوي ھي كالتالي

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧دیسمبر ٣١

*سعوديلایر 

٤٬٥٥٤٬٩٦٨٬٦٢٩٤٬٣٢٢٬٩٨٦٬٢٧٣حقوق المساھمین
)٤٬٣٧٦٬٦٥٩٬٩٧٥()٥٬١٣٤٬٦٠٦٬٤١٤(موجودات غیر متداولة
١٬٧٦٢٬٧٧٦٬٥١٥١٬٠٥٤٬٧٦٠٬٧١٣مطلوبات غیر متداولة
١٬٠١٠٬٢٢٣٬٨٥٨١٬٠٤٨٬٢٤٦٬٥٠١صافي الدخل المعدل

٢٬١٩٣٬٣٦٢٬٥٨٨٢٬٠٤٩٬٣٣٣٬٥١٢وعاء الزكاة

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

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧دیسمبر ٣١

*لایر سعودي

٨٢٬٣٨٨٬٧٠٧٤٨٬٥٣٠٬٠٩٦الرصید في بدایة السنة
٨١٬٣٢٩٬٧١٧٧٠٬٧٥٥٬٤٧٧المحمل للسنة

)٣٦٬٨٩٦٬٨٦٦()٨٤٬٥٨٢٬٦١٧(المدفوع خالل السنة
٧٩٬١٣٥٬٨٠٧٨٢٬٣٨٨٬٧٠٧

تعدیالت التحول الى المعاییر الدولیة للتقریر المالي عند اعداد ھذه إلظھار*فیما یخص أرقام المقارنة، لم تقم المجموعة بتعدیل الوعاء الزكوي 
.المتعارف علیھا الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینمعاییر المحاسبیة للوفقًا وقد تم اظھار ھذه األرقامالقوائم المالیة الموحدة. 

الزكوي الوضع
ركة إقراراتھا الزكویة الموحدة  ركات التابعة لھا المملوكة بالكامل) قدمت الش ركة والش الى الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة")، (للش

نوات حتى  ھادات الزكاة عن كافة الس لت على ش مبر ٣١وحص نوات حتى ٢٠١٧دیس تالم الربوط الزكویة النھائیة عن كافة الس . كما تم اس
قامت الشركة باستدراك وتسجیل كافة الفروقات بین مخصص الزكاة والربوط النھائیة المعتمدة وسداد كافة االلتزامات الزكویة الناتجة و٢٠١٦

عن تلك الربوط. 

ھادة ط على ش رق األوس یدلیات الش ركة ص لت ش ركة الربوط الزكویة ٢٠١٧. خالل عام ٢٠١٧الزكاة حتى عام حص تلمت الش النھائیة ، اس
تحت الدراسة من جانب الھیئة. بشأنھا وال یزال، والتي اشتملت على فروقات زكویة قدمت الشركة اعتراًضا ٢٠١٦وحتى ٢٠٠٨لألعوام من 

صالح الشركة.في ستكون االعتراضھذاةجیتعتقد اإلدارة ان نت

شركة و، وحصلت كل من شركة صحة الشرق الطبیة المحدودة٢٠١٧كما حصلت شركة صیدلیات العافیة لألدویة على شھادة الزكاة حتى عام 
من الشركتین تحت التطویر حیث ال تزال كًال٢٠١٧وشركة الوسطى الطبیة المحدودة على خطاب تسھیل من الھیئة لعام مستشفى غرب جدة

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



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

(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٤٠

المنحة الحكومیة-١٧

دیسمبر موضحة كما یلي:٣١في إن حركة المنحة الحكومیة خالل السنة المنتھیة 

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧ینایر ١

لایر سعودي
---ینایر١كما في 
--٥٠٬١٤٠٬٠٩٥خالل السنةمستلمة

--٥٠٬١٤٠٬٠٩٥دیسمبر٣١كما في 

--٢٬٧٠٦٬٩٤٤الجزء المتداول
--٤٧٬٤٣٣٬١٥١الجزء غیر المتداول

٥٠٬١٤٠٬٠٩٥--

ول علیھ في أكتوبر  فى ٢٠١٨تمثل المنحة االعتراف بالقیمة العادلة للقرض بدون فوائد الذي تم الحص تش اء المس من وزارة المالیة لتمویل إنش
المعدات الطبیة والمعدات غیر الطبیة. وقد تم استیفاء الشروط المرتبطة بالمنحة.الجدید في وشراء 

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین-١٨

الربح أو الخسارةالمثبت في المحددة صافي مصروف المنافع -أ

للسنة المنتھیة في
─────────────────────────

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعوديلایر سعودي
──────────────────

٤١٬٣٩٨٬٣٥٣٤٢٬٦٨٣٬٩٦٠تكلفة الخدمة الحالیة
٨٬٧٩٣٬٩٦٩٧٬٧٦٦٬٢٩٣تكلفة العمولة على التزام المنافع

──────────────────
٥٠٬١٩٢٬٣٢٢٥٠٬٤٥٠٬٢٥٣المحددةصافي مصروف المنافع

══════════════════



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

(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٤١

(تتمة)للموظفینمكافأة نھایة الخدمة -١٨

التغیرات في القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة-ب

لایر سعودي
─────────

٢٠١٧١٨٠٬١٢٨٬٩٠٧ینایر ١مكافأة نھایة الخدمة للموظفین كما في 
٧٬٧٦٦٬٢٩٣المحددةتكلفة العمولة على التزام المنافع

٤٢٬٦٨٣٬٩٦٠تكلفة الخدمة الحالیة
١١٬٥٧٥٬٥٩٦المثبتة في الدخل الشامل اآلخرالمنافع المحددة الخسائر اإلكتواریة الناتجة عن التزام 

)٢٢٬٠٥٠٬٩٦٤(ةمدفوعمنافع 
─────────

٢٠١٧٢٢٠٬١٠٣٬٧٩٢دیسمبر ٣١لموظفین كما في لخدمة المكافأة نھایة 

٨٬٧٩٣٬٩٦٩المحددةتكلفة العمولة على التزام المنافع
٤١٬٣٩٨٬٣٥٣تكلفة الخدمة الحالیة

)٨٬١٠٣٬٧٧١(المثبتة في الدخل الشامل اآلخرالمنافع المحددة اإلكتواریة الناتجة عن التزام األرباح
)٢٨٬١٣٩٬٨٢٧(ةمدفوعمنافع 

─────────
٢٠١٨٢٣٤٬٠٥٢٬٥١٦دیسمبر ٣١مكافأة نھایة الخدمة للموظفین كما في 

═════════

االفتراضات الھامة-جـ
٢٠١٨دیسمبر ٣١

%
٢٠١٧دیسمبر ٣١

%
٢٠١٧ینایر١

%
%٤٫٥٩%٤٫٠٠%٤٬٧٧معدل الخصم

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

تحلیل الحساسیة
:٢٠١٨دیسمبر ٣١فیما یلي بیان بتحلیل الحساسیة الكمیة الفتراض التغیر في الرواتب بشأن مكافأة نھایة الخدمة للموظفین كما في 

نھایة الخدمة للموظفینمكافأة األثر على 
٢٠١٨دیسمبر ٣١

مستوى الحساسیة
التغیر في 
االفتراض

القیمة األساسیة 
لایر سعودي

الزیادة في 
االفتراض

لایر سعودي

النقص في 
االفتراض

لایر سعودي
٢٣٤٬٠٥٢٬٥١٦٢٢٣٬٣١٢٬١٩٢٢٤٥٬٥١٩٬١٤٣%١معدل الخصم

٢٣٤٬٠٥٢٬٥١٦٢٤٢٬٨٦٨٬١٨٥٢٢٥٬٥٧٢٬٤٠٣%١معدل الزیادات المستقبلیة في الرواتب

یة أعاله وفًقا لطریقة یتم بموجبھا توقع األثر اس على مكافأة نھایة الخدمة للموظفین نتیجة التغیرات المعقولة في لقد تم تحدید تحلیل الحس
ات الھامة،  یة على حدوث تغیر في االفتراض اس یة التي تحددت في نھایة فترة اعداد القوائم المالیة. یعتمد تحلیل الحس اس ات األس ع ماالفتراض

ا على وجود تغیر فعلي في التزام المنافع المحددة حیث أنھ من غیر بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة، إن تحلیل الحساسیة قد ال یكون مؤشًر
المحتمل حدوث التغیرات في االفتراضات بصورة منفصلة عن بعضھا البعض.



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

  (تتمة) الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
 ٢٠١٨ ديسمبر ٣١

 

٤٢  

 رأس المال المصدر - ١٩
سهم قيمة كل  ٣٥٠٬٠٠٬٠٠٠لایر سعودي من  ٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠دره يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل وق

 كانت ملكية الشركة كما على النحو التالي:لایر سعودي.  ١٠سهم 
 

 ٢٠١٧ يناير ١كما في   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١و ٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في  
 نسبة الملكية عدد  نسبة الملكية عدد 
 % األسهم  % األسهم 
   

 %٥١٫٤ ١٧٩٬٨٣٠٬٠٠٠  %٤٨٫٥٤ ١٦٩٬٨٨٥٬٣٣٠ عبدالعزيز سليمان الحبيبالدكتور سليمان 
شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأوالده 

 - -  %٤٨٫٥٤ ١٦٩٬٨٨٥٬٣٣٠ القابضة
 %٢٫٨ ١٠٬٠١٠٬٠٠٠  %٢٫٠٠ ٧٬٠٠٠٬٠٠٠ االستاذ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب
 %٤٫٠ ١٤٬٠٠٠٬٠٠٠  %٠٫٩٢ ٣٬٢٢٩٬٣٤٠ االستاذ محمد سليمان عبدالعزيز الحبيب

 %٢٫٠ ٧٬٠٠٠٬٠٠٠  - - عبدالعزيز الحبيب محمد األستاذ صالح
 %٣٩٫٨ ١٣٩٬١٦٠٬٠٠٠  - - عبدالعزيز سليمان الحبيب محمدالشيخ 

 ١٠٠ ٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  %١٠٠ ٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠% 

 
 االحتياطي النظامي - ٢٠

من صافي دخل السنة  %١٠ احتياطي نظامي من خالل تحويلبتكوين والنظام األساسي للشركة، قامت الشركة  السعوديطبقاً لنظام الشركات 
  .على المساهمين ن هذا االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيعإمن رأس المال.  %٣٠اإلحتياطي النظامي هذا يعادل  حتى

  
 توزيعات األرباح - ٢١

عودي  ٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠توزيع أرباح مرحلية بقيمة  ٢٠١٨خالل في اجتماعه المنعقد قرر مجلس اإلدارة  عودي  ٢٬٢٩بواقع لایر س لایر س
هم  عودي ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ توزيعات أرباح قدرها :٢٠١٧(للس هم ١٬٧١بواقع  لایر س عودي للس ) على أن يتم اعتماد تلك التوزيعات لایر س

  . للشركة الجمعية العمومية القادمة خالل
 

) االرباح المرحلية التي تم ٢٠١٨ مايو ٣٠هـ (الموافق ١٤٣٩رمضان  ١٥اريخ كما اعتمد المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بت
  م.٢٠١٧توزيعها خالل عام 

  
  تسويقالبيع والمصاريف  - ٢٢

 للسنة المنتهية في 

 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  لایر سعودي
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

 لایر سعودي
 ١٢٦٬١٩١٬٣١٤  ٨١٬٦٩٦٬١٠٠ )٨(إيضاح  ديون مشكوك في تحصيلهامخصص 

 ٣٠٬٩٦٨٬١٩٩  ٣١٬٩٤٥٬٠١٢ ترويج وإعالن
 ٣٠٬٤٣٨٬٦٠٢  ٣٦٬١٢٥٬٩٨٥ رواتب وأجور موظفين ومزايا أخرى

 ١٬٣٥١٬٩٠٢  ١٬٥٦٠٬٩٨٧  )١٢(إيضاح  استهالك
 ٨٬٦٤٠٬٧١٦  ٧٬١٥٨٬٤٨٤  أخرى

 ١٩٧٬٥٩٠٬٧٣٣  ١٥٨٬٤٨٦٬٥٦٨ 

  
  

   



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

(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٤٣

داریةاإلعمومیة والمصاریف ال-٢٣
للسنة المنتھیة في

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٠١٧دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٥٩٬٧٣٦٬١٠٨٢٧٥٬٧٠٠٬٠٣٦رواتب وأجور موظفین ومزایا أخرى
٣٢٬٩٠٤٬٣٣١٣٣٬٤٠٩٬٥٦٣)١٢(إیضاح استھالك

١٦٬١٧٨٬٣٦٨٢٠٬٨٦١٬٢٣٦ایجار
١٥٬٩٦٧٬٤٣١١٣٬٦٠١٬١٤٩منافع عامة واتصاالت

١٣٬١٨٣٬٣٣٦١٣٬٠٦٧٬٤٦٠أتعاب استشاریة ومھنیة
١١٬٤٤٦٬٩٢٢٨٬٢٨٣٬٦١٨نظافة

٩٬٠٦٠٬١٨٨٩٬١٢٢٬٦٧٨وإصالحصیانة 
٨٬٨٩٥٬٠٢٨٤٬٣٦١٬٩٧٨رسوم حكومیة وتراخیص
٨٬٤٧٢٬١٦٢٧٬٥٥٣٬٥٨٦مصاریف بنكیة وعموالت

٣٬٣٥٩٬١٦٧٢٬٥٧٤٬٨٩٤سفر
٢٬١٠٢٬٧٥٤٣٬٠٧٤٬١٤٣رسوم اشتراكات

٢٠٬٦٩٣٬٤٨٤٢٠٬٩٢٣٬١٦٦أخرى
٤٠١٬٩٩٩٬٢٧٩٤١٢٬٥٣٣٬٥٠٧

خرىاألیرادات اإل-٢٤
للسنة المنتھیة في

٢٠١٨دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢٠١٧دیسمبر ٣١
لایر سعودي

٢١٬٣٢٣٬٠٠٣٢٦٬٤٧٧٬١٠٤دعم فني من الموردین
١٥٬٧٤٧٬١٥٩١٣٬١٨٨٬٧٢٠ایراد ایجار
١٣٬١٢١٬٩٦٧٧٬٨٩١٬٦٤٦ایراد تمویل

١٠٬٠٥٨٬٦٤٢١٥٬٠٩٨٬٨١٣البشریةدعم صندوق تنمیة الموارد 
)٢٩٨٬٨٤٤()٥٩٧٬١٠٣(من استبعاد ممتلكات ومعداتخسارة
٣٣٬٧٣٤٬٩٦٣٢١٬١٥٤٬٩٢٨أخرى

٩٣٬٣٨٨٬٦٣١٨٣٬٥١٢٬٣٦٧



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

(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٤٤

ربح السھم-٢٥

ة في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیالعادیین العائد للمساھمین ربح السنةیتم احتساب ربح السھم األساسي والمخفض بقسمة 
سنةالمصدرة خالل  سھم المخفض مثل احتساب ربح السھم ال سندات العادي أو . یتم احتساب ربح ال األساسي حیث أنھ ال یوجد للمجموعة أیة 

.لممارستھامخفضةقابلة للتحویل أو أدوات 

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

ربح السھم األساسي والمخفض للدخل من العملیات
٢٠١٨

لایر سعودي
٢٠١٧

لایر سعودي

٨٠١٬٥٢٣٬٥٣٩٦٥٥٬٢٦٠٬٠٣٠لدخل من العملیات الرئیسیة العائد للمساھمین في الشركة األما
٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠العادیةالمتوسط المرجح لعدد األسھم 

٢٫٢٩١٫٨٧ربح السھم األساسي والمخفض 

ربح السھم األساسي والمخفض لدخل السنة
٢٠١٨

لایر سعودي
٢٠١٧

لایر سعودي

٨٠١٬٣٠٧٬٣٥٣٦٥٦٬١٦٦٬٧٦٢لسنة العائد الى المساھمین في الشركة األملالدخل
٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠العادیةالمتوسط المرجح لعدد األسھم 

٢٫٢٩١٫٨٧ربح السھم األساسي والمخفض 

التعھدات وااللتزامات المحتملة-٢٦

جرستأكمالمجموعة –التزامات عقود اإلیجار التشغیلیة 
ً لإللغاء:قابلة الالغیر ةالحد االدنى لدفعات االیجار بموجب عقود اإلیجار التشغیلیبالتزاماتفیما یلي بیانا

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧ینایر١

لایر سعودي

٥١٬٣٧٤٬٤٣١٥٩٬٩٤٩٬٩٤٩٦٤٬٠٩٨٬٥٠٨خالل سنة
١٣٧٬٥١٨٬٠٨٣١٥٤٬٨٧١٬٣٥٩١٨٠٬٠٥٧٬٩٥٠أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

٣٤٬٠١٨٬٧١٦٣٧٬٨٦٥٬٥٧٩٥٦٬٠٦٢٬٥١٠أكثر من خمس سنوات
٢٢٢٬٩١١٬٢٣٠٢٥٢٬٦٨٦٬٨٨٧٣٠٠٬٢١٨٬٩٦٨

المجموعة مقابل إستئجار أرض ومباني.قبل تمثل دفعات اإلیجار التشغیلي إیجارات مستحقة الدفع من 

نة المنتھیة إن روف خالل الس جلة كمص غیلي المس مبر ٣١دفعات اإلیجار التش عودي (٥٣٬٠٠٢٬١٩٩بلغت٢٠١٨دیس : ٢٠١٧لایر س
لایر سعودي). ٦٤٬٥١٣٬٩٥٤



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

(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٤٥

(تتمة)التعھدات وااللتزامات المحتملة-٢٦

التعھدات الرأسمالیة
:النحو التاليعلى مستشفیات بشأن انشاءلدى المجموعة تعھدات رأسمالیة یوجد 

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧ینایر١

لایر سعودي

٤١٥٬٦٤٦٬٧٥١٤٠٠٬٤١٣٬٥٥٣٢٠٥٬٣٦٢٬٨١٤تعھدات رأسمالیة

خطابات الضمان واالعتمادات المستندیة
یوجد لدى المجموعة ضمانات تتعلق بما یلي:

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧ینایر١

لایر سعودي

٥٦٬٢٠٩٬٠٠٤٤١٬٥٦٧٬١٦٧٢٤٬٧١٧٬١٨٧ةاعتمادات مستندی
٧٢٬٩١٤٬١٣٨٤٦٬٤٤٠٬٣٥٨٤٠٬٥٠٧٬٧٩٠خطابات ضمان 

١٢٩٬١٢٣٬١٤٢٨٨٬٠٠٧٬٥٢٥٦٥٬٢٢٤٬٩٧٧

الموجودات والمطلوبات المالیة-٢٧

األجلةطویلالقروض١-٢٧

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧ینایر١

لایر سعودي
الجزء المتداول من القروض
٢١٤٬٣٠٩٬٤٠٧٢٦٦٬٤٨٧٬٠٨٣٢٦١٬٤١٣٬٣٣٩قروض من بنوك محلیة (أ)

١٤٬٢٠٣٬٤٠٧١٥٬٠٢١٬٦٩٤١٥٬٠٢١٬٦٩٣قروض من وزارة المالیة (ب)
٢٢٨٬٥١٢٬٨١٤٢٨١٬٥٠٨٬٧٧٧٢٧٦٬٤٣٥٬٠٣٢

من القروضغیر المتداولةالجزء
٩٥١٬٧٣٥٬٨٢٦٥٨١٬٧٨٦٬٦١٣٥٤٣٬٦٥٧٬٦٠٥قروض من بنوك محلیة (أ)

٣٨٦٬٥٢١٬٢٤٢٣٤٥٬٤٨٠٬٠٦٩٣٦٠٬٥٠١٬٧٦٢قروض من وزارة المالیة (ب)
١٬٣٣٨٬٢٥٧٬٠٦٨٩٢٧٬٢٦٦٬٦٨٢٩٠٤٬١٥٩٬٣٦٧



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

(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٤٦

دات والمطلوبات المالیة (تتمة)جووالم-٢٧

(تتمة)األجلةطویلالقروض١-٢٧

قروض من بنوك محلیة)أ
لت  ع المجموعةحص یرة االجل (تورق) من بنوك محلیة. تخض كل قروض طویلة وقص المیة على ش ھیالت اس ھیالت ھذه على تس التس

عودیة ( لمعدالت العمولة المتعارف علیھا ما بین البنوك في الس ً ایبورلعمولة وفقا ھیالت س افة الى ھامش متفق علیھ. ان ھذه التس ) باالض
ندات إذنیة مونة بس بة الرفع. مض ع المجموعة اللتزامات مالیة معینة مثل االبقاء على نس إن .، والتي تلتزم المجموعة بھاالماليتخض

ھي كما یلي:دیسمبر٣١القروض من البنوك المحلیة كما في تواریخ االستحقاق المتفق علیھا بشأن

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧ینایر١

لایر سعودي

٢١٤٬٣٠٩٬٤٠٧٢٦٦٬٤٨٧٬٠٨٣٢٦١٬٤١٣٬٣٣٩خالل سنة
٩٥١٬٧٣٥٬٨٢٦٥٨١٬٧٨٦٬٦١٣٥٤٣٬٦٥٧٬٦٠٥من سنة الى خمس سنوات

١٬١٦٦٬٠٤٥٬٢٣٣٨٤٨٬٢٧٣٬٦٩٦٨٠٥٬٠٧٠٬٩٤٤

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

مرھونة مقابل القروض إن بعض الموجوداتعلى أقساط متساویة. السداد الخاصة بالشركة والشركات التابعة لھا. تستحق ھذه القروض 
وفیما یلي بیان بتواریخ االستحقاق المتفق علیھا بشأن القروض من وزارة المالیة:. )١٢(إیضاح الحصول علیھا من وزارة المالیةالتي تم 

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧ینایر١

لایر سعودي

١٤٬٢٠٣٬٤٠٧١٥٬٠٢١٬٦٩٤١٥٬٠٢١٬٦٩٣خالل سنة
١١١٬٠١٥٬٣٨٧٩٠٬٠٨٦٬٧٧٥٨٠٬٠٨٦٬٧٧٥من سنة الى خمس سنوات

٢٧٥٬٥٠٥٬٨٥٥٢٥٥٬٣٩٣٬٢٩٤٢٨٠٬٤١٤٬٩٨٧أكثر من خمس سنوات
٤٠٠٬٧٢٤٬٦٤٩٣٦٠٬٥٠١٬٧٦٣٣٧٥٬٥٢٣٬٤٥٥

على القروض الحكومیة عن المساعدات الحكومیة"المنح الحكومیة واالفصاحعن محاسبة ال) "٢٠تطبیق معیار المحاسبة الدولي (لم یتم 
كما أنھ لم یتم اثبات المنفعة المقابلة للقرض الحكومي الذي یحمل عمولة أقل من التحول الى المعاییر الدولیة للتقریر الماليالقائمة بتاریخ

.)٦-٤وایضاح ٣٠(إیضاح السعر السائد في السوق



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

(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٤٧

المالیة (تتمة)الموجودات والمطلوبات -٢٧

إدارة المخاطر٢-٢٧

من العمالءوالوالدائنینطویلة األجل تتكون المطلوبات المالیة الرئیسیة للمجموعة من القروض ً طراف ذات األطلوب إلى والممقبوض مقدما
ینین مدال. إن الغرض الرئیسي من ھذه المطلوبات المالیة ھو تمویل عملیات المجموعة. وتتضمن الموجودات المالیة الرئیسیة للمجموعة عالقةال
التي تنشأ مباشرة من عملیاتھا.والنقد وما یماثلھو

جموعة باإلشراف على إدارة ھذه المخاطر. كما تتعرض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. تقوم اإلدارة العلیا بالم
إدارة فتقوم اإلدارة العلیا للمجموعة بمراجعة السیاسات واإلجراءات وذلك للتأكد من تحدید وقیاس وإدارة المخاطر المالیة وفقا لسیاسات وأھدا

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

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

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

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

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

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

أسعار العموالت بصورة مستمرة. 

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

السیناریوھات فقط لاللتزامات التي تمثل غالبیة مراكز الربحیة تعدالمتغیر. یتم استخدام نفس معدل الربحیة لكافة العمالت لكل افتراض. 
.إن المجموعة غیر معرضة ألي مخاطر أسعار عموالت جوھریةالمحتملة.

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

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



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

(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٤٨

الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)-٢٧

(تتمة)إدارة المخاطر٢-٢٧

مخاطر االئتمان
ء العمالتمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق طرف آخر أو عمیل ما في الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة تجاه أداة مالیة ما أو عقد أحد 
صة الخامما یؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالیة. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشأن النقد وما یماثلھ والودائع ألجل والذمم المدینة 

بھا على النحو التالي: 

كما في
٢٠١٨دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧دیسمبر ٣١

لایر سعودي

كما في
٢٠١٧ینایر١

لایر سعودي
١٬٣١١٬١٠٠٬٣٩٥١٬٦٦٤٬٢١٤٬٥٨١١٬٩٣٨٬٥٣٤٬٠٢٥المدینون

٧٧٨٬١١٣٬٢٢٩٧٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠الودائع قصیرة األجل لدى البنوك
٥٨١٬٧٦٤٬١٧٧٤٣١٬٧١٩٬٩٦١٦٥٩٬٨٦٦٬٩٧١النقد لدى البنوك

٢٬٦٧٠٬٩٧٧٬٨٠١٢٬٧٩٨٬٤٣٤٬٥٤٢٢٬٨٠٣٬٤٠٠٬٩٩٦

المدینون
على السیاسة واإلجراءات والضوابط المقررة لدى المجموعة بشأن إدارة مخاطر ائتمان العمالء. تتوزع  مم الذتدار مخاطر ائتمان العمالء بناًء

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

د. یأساسھا تحلیل كل عمیل جدید على حدة فیما یتعلق بالجدارة االئتمانیة قبل عرض شروط وأحكام المجموعة المطبقة بشأن عملیة الدفع والتور
یتم تمدید شروط وأحكام االئتمان للعمالء الذین ال تعتقد المجموعة أنھم غیر قادرین على السداد.

زمة للتأكد من وجود انخفاض في القیمة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة بشكل فردي للعمالء الرئیسیین. إضافة إلى ذلك، یتم تحلیل المتطلبات الال
یتم تجمیع عدد كبیر من الذمم المدینة غیر الھامة إلى مجموعات متجانسة ویتم إجراء تقویم لھا بشكل جماعي للتأكد من وجود انخفاض في 

ء على البیانات التاریخیة الفعلیة. ترى المجموعة أن تركزات مخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم المدینة التجاریة منخفضة قیمتھا. یتم االحتساب بنا
حیث أن عمالئھا یتواجدون في مناطق وبلدان مختلفة في دول مجلس التعاون الخلیجي.

الودائع قصیرة األجل والنقد لدى البنوك
عن األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة من خالل إدارة الخزینة بالمجموعة وفقًا لسیاسة المجموعة. وتسعى تدار مخاطر االئتمان الناتجة 

، لم تحدد ةالمجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنوك من خالل التعامل فقط مع بنوك تتمتع بسمعة طیبة. وبتاریخ إعداد القوائم المالی
امة في مخاطر االئتمان.اإلدارة أي تركزات ھ
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(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٤٩

الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)-٢٧

(تتمة)إدارة المخاطر٢-٢٧

(تتمة)مخاطر االئتمان

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

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

اطر ولضمان احتفاظ المجموعة بسیولة كافیة. تقوم اإلدارة تحمل المخلقامت اإلدارة بتطویر سیاسات وممارسات إلدارة مخاطر السیولة وفقًا 
.باستمرارالعلیا بمراجعة المعلومات حول تطورات السیولة لدى المجموعة

التحصیل. ویتطلب ذلك تنظیم أنظمة لمتاحةایةدلنقاواردللمدامستخالفضأنلضماالخاصة بھا یةدلنقاإلدارةیةوقآلیةسبتأسیعةولمجماتقام
ان قتراض وضماالاستثمار األموال غیر المستغلة من خالل الودائع ألجل والودائع قصیرة األجل مع الحد من تسمح بزیادةوالصرف بطریقة 

.التسھیالت الالزمة لتشغیل عملیاتھاتوافر

تقدیم الفاتورة، بینما تسدد الذمم الدائنة یوما من تاریخ٦٠إلى ٣٠وتنص شروط المبیعات والخدمات الخاصة بالمجموعة على سداد المبالغ خالل 
یوما من تاریخ الشراء.١٢٠إلى ٦٠التجاریة عادة خالل 

دیسمبر وذلك على أساس تواریخ ٣١یلخص الجول أدناه تواریخ االستحقاق الخاصة بالمطلوبات المالیة غیر المخصومة للمجموعة كما في 
الحالیة السائدة بالسوق:السداد المتعاقد علیھا وأسعار الفائدة 

خالل سنةمطلوبة السداد٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 
من سنة إلى خمس 

المجموعسنوات٥أكثر من سنوات
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٢٨٬٥١٢٬٨١٤١٬٠٦٢٬٧٥١٬٢١٣٢٧٥٬٥٠٥٬٨٥٥١٬٥٦٦٬٧٦٩٬٨٨٢-قروض طویلة األجل
٥٣١٬٦١٠٬٩٤٦---٥٣١٬٦١٠٬٩٤٦دائنون

٥٠٣٬٢٣٧٬٣٦٥---٥٠٣٬٢٣٧٬٣٦٥مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى
١٬٠٣٤٬٨٤٨٬٣١١٢٢٨٬٥١٢٬٨١٤١٬٠٦٢٬٧٥١٬٢١٣٢٧٥٬٥٠٥٬٨٥٥٢٬٦٠١٬٦١٨٬١٩٣

خالل سنةمطلوبة السداد٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 
من سنة إلى خمس 

المجموعسنوات٥أكثر من سنوات
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٨١٬٥٠٨٬٧٧٧٦٧١٬٨٧٣٬٣٨٨٢٥٥٬٣٩٣٬٢٩٤١٬٢٠٨٬٧٧٥٬٤٥٩-قروض طویلة األجل
٤٨٢٬٧٣٣٬٧٣١---٤٨٢٬٧٣٣٬٧٣١دائنون

٤٢٨٬٠١٧٬٨١٦---٤٢٨٬٠١٧٬٨١٦مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى
١٢٬٤٧٩٬٤٩٥---١٢٬٤٧٩٬٤٩٥ذات عالقةمطلوب إلى أطراف

٩٢٣٬٢٣١٬٠٤٢٢٨١٬٥٠٨٬٧٧٧٦٧١٬٨٧٣٬٣٨٨٢٥٥٬٣٩٣٬٢٩٤٢٬١٣٢٬٠٠٦٬٥٠١
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(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٥٠

الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)-٢٧

(تتمة)إدارة المخاطر٢-٢٧

مخاطر السیولة (تتمة)

خالل سنةمطلوبة السداد٢٠١٧ینایر١كما في 
إلى خمس من سنة 

المجموعسنوات٥أكثر من سنوات
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٧٦٬٤٣٥٬٠٣٢٦٢٣٬٧٤٤٬٣٨٠٢٨٠٬٤١٤٬٩٨٧١٬١٨٠٬٥٩٤٬٣٩٩-قروض طویلة األجل
٤٦٨٬٢٣٩٬٠٦٧---٤٦٨٬٢٣٩٬٠٦٧دائنون

٣٦٦٬٤٦٦٬١٣٤---٣٦٦٬٤٦٦٬١٣٤مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى
٢٠٬٩٧٩٬٤٩٥---٢٠٬٩٧٩٬٤٩٥مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

٨٥٥٬٦٨٤٬٦٩٦٢٧٦٬٤٣٥٬٠٣٢٦٢٣٬٧٤٤٬٣٨٠٢٨٠٬٤١٤٬٩٨٧٢٬٠٣٦٬٢٧٩٬٠٩٥

إدارة رأس المال-٢٨

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

وزیادة المنفعة للمساھمین.

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

٣١و٢٠١٨دیسمبر ٣١لم تطرأ أي تغیرات على األھداف والسیاسات واالجراءات الخاصة بإدارة رأس المال خالل السنوات المنتھیة في 
.٢٠١٧دیسمبر 

القیمة العادلة-٢٩

تتضمن األدوات المالیة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.

عمالء ن والمقبوض مقدًما من الین. تتضمن المطلوبات المالیة القروض طویلة األجل والدائنیالموجودات المالیة النقد وما یماثلھ والمدینتتضمن 
والزكاة المستحقة.صاریف المستحقة والمطلوبات األخرىالموالمطلوب من األطراف ذات العالقة و

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

.بتاریخ إعداد القوائم المالیةإن القیمة العادلة لألدوات المالیة ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریة
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(شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٥١

تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة-٣٠

نة المنتھیة في  نوات المالیة بما في ذلك الس بة لكافة الس مبر ٣١بالنس للمعاییر الموحدة قوائمھا المالیة المجموعة، أعدت ٢٠١٧دیس ً وفقا
بیة المتعارف علیھا في المملكة  بین المحاس عودیة للمحاس ادرة عن الھیئة الس بیة المتعارف علیھا الص عودیة ("المعاییر المحاس العربیة الس

لموحدة للفترة العداد قوائمھا المالیة اقامت المجموعة بتطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ). "القانونیین
أیًضا.ذات الصلةالمقارنة فترة ولعرض بیانات ٢٠١٨ینایر ١فيالتي تبدأ

مع متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي ( ً یا عودیة، تم إعداد القوائم المالیة الموحدة بعد إدخال ١وتماش ) المعتمد في المملكة العربیة الس
لى المعاییر إالصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینالتعدیالت المطلوبة لتعكس التحول من اتباع المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا 

تاریخ ما في ك. وقد قامت المجموعة بتحلیل األثر على قائمة المركز المالي الموحدة الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودي
.٢٠١٧دیسمبر ٣١الموحدة للسنة المنتھیة في الدخلةائموق٢٠١٧دیسمبر٣١) و٢٠١٧ینایر ١التحول (

المطبقةاإلعفاءات
مح المعیار الدولي للتقریر المالي ( آت التي تُطبق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ١یس ببعض اإلعفاءات من التطبیق بأثر ألول مرة) للمنش

:٦-٤المشار الیھ في االیضاح طبقت المجموعة اإلعفاءالي، وقد رجعي لبعض المتطلبات بموجب المعاییر الدولیة للتقریر الم

التقدیرات
ى التقدیرات كما في  مبر ٣١و٢٠١٧ینایر ١تتماش بیة للمعاییرلنفس التواریخ وفقًا تم اجراؤھا، مع تلك التقدیرات التي ٢٠١٧دیس المحاس

تي لم لالسعودیة المتعارف علیھا (بعد التعدیالت بھدف إظھار أي اختالفات في السیاسات المحاسبیة)، باستثناء مكافأة نھایة الخدمة للموظفین ا
الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین تقدیرات بشأنھا.المحاسبیة الصادرة عن یتطلب تطبیق المعاییر 

، وھو ٢٠١٧ینایر ١تخدمة من قبل المجموعة لعرض ھذه المبالغ وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي تعكس الظروف في إن التقدیرات المس
.٢٠١٧دیسمبر ٣١وفي المعنمدة في المملكة العربیة السعودیة، إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي التحولتاریخ 

لمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین الشامل طبقًا لتسویة اجمالي الدخل أدناه الجدولوضح ی
إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة.

للسنة المنتھیة فيتسویة اجمالي الدخل الشامل
٢٠١٧

لایر سعودي
للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا الصادرة عن الھیئة الدخل العائد الى المساھمین في الشركة األم صافي  ً طبقا

٦٥٨٬٣٨١٬٩٩٠السعودیة للمحاسبین القانونیین
)١٬٧٣٤٬١٢٢((أ)األثر نتیجة تحدید مكونات الممتلكات والمعدات

٤٬٨٨٧٬٠٢٦(ب)التقویم االكتواري لمكافأة نھایة الخدمة للموظفین
)٥٬٣٦٨٬١٣٢((ج)تسویات أخرى

للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة صافي  ً الدخل العائد الى المساھمین في الشركة األم طبقا
٦٥٦٬١٦٦٬٧٦٢العربیة السعودیة

)١١٬٥٧٥٬٥٩٦(إعادة قیاس مكافأة نھایة الخدمة للموظفینخسارة 
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في إجمالي الدخل  ً الشامل للسنة العائد إلى المساھمین في الشركة األم طبقا

٦٤٤٬٥٩١٬١٦٦المملكة العربیة السعودیة
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(تتمة)الموحدةالمالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠١٨دیسمبر٣١

٥٢

(تتمة)تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة-٣٠

٢٠١٧دیسمبر ٣١تسویة حقوق الملكیة
لایر سعودي

٢٠١٧ینایر ١
لایر سعودي

للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا  ً حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة األم طبقا
٤٬٣٣٢٬٤٨٢٬٨٥٤٤٬٢٧٤٬١٠٠٬٨٦٤الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

)٥٬٨٦٣٬٢٩٣()٧٬٥٩٧٬٤١٥((أ)والمعداتاألثر نتیجة تحدید مكونات الممتلكات 
٥٬٧٨٢٬٤٣٧)٩٠٦٬١٣٣((ب)التقویم االكتواري لمكافأة نھایة الخدمة للموظفین

-)٥٬٣٦٨٬١٣٢((ج)تسویات أخرى
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  ً حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة األم طبقا

٤٬٣١٨٬٦١١٬١٧٤٤٬٢٧٤٬٠٢٠٬٠٠٨السعودیةالمعتمدة في المملكة العربیة

األثر نتیجة تحدید مكونات الممتلكات والمعدات)أ
عودیة، یجب تحدید مكونات الممتلكات والمعدات وتحدید العمر  مدة في المملكة العربیة الس للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعت ً قا طب

تقلة. لم  ورة مس ركات في المملكة العربیة اإلنتاجي لكل مكون ھام بص من قبل الش ً ب مكوناتھا متبعا جیل الموجودات حس یكن مبدأ تس
عودیة، قامت اإلدارة بتطبیق عودیة. وكجزء من عملیة التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة الس بدأ مالس

.بة عن أثر ذلك على أعمارھا اإلنتاجیةتسجیل الموجودات حسب مكوناتھا بأثر رجعي والمحاس

التقویم االكتواري لمكافأة نھایة الخدمة للموظفین)ب
تخدام عملیات ال اب مكافأة نھایة الخدمة بإس عودیة، یجب احتس للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة الس ً قویم تطبقا

شركة بإحتسا سعودیة بتاریخ القوائم المالیة دون االكتواري. تاریخیاً، قامت ال لألنظمة المحلیة في المملكة العربیة ال ً ب ھذه االلتزامات وفقا
األخذ بعین االعتبار فترات الخدمة المستقبلیة المتوقعة للموظفین، وزیادات الرواتب ومعدالت الخصم.

خرىاألتسویات الج)
أخرى.تسویاتوالدیون المشكوك في تحصیلھاإعادة توزیع وتخصیص مخصص العوض المتغیر وتمثل التسویات األخرى 

اعتماد القوائم المالیة الموحدة-٣١

.)٢٠١٩فبرایر ١٧(الموافق ھـ١٤٤٠جمادى اآلخرة ١٢بتاریخمن قبل مجلس اإلدارة تم اعتماد إصدار ھذه القوائم المالیة الموحدة


