
 

 

 

 

 

 القابضة   الحمادي  شركة

  
ً
 ( اإلستثمار  و   للتنمية  الحمادي  شركة)سابقا

 )شركة مساهمة سعودية(

 املوحدة املالية    قوائمال

 م 2022ديسمبر    31للسنة املنتهية في  

 املستقل   راجعاملتقرير  و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار(  شركة
ً
 الحمادي القابضة )سابقا

  ( سعودية مساهمة)شركة 

 م  2022ديسمبر  31املالية املوحدة للسنة املنتهية في   القوائم

 الفهرس 

 

 

 
 صفحـة

 7-2 تقرير املراجع املستقل

 8 قائمة الربح أو الخسارة املوحدة

 9 الدخل الشامل املوحدة قائمة 

 10 قائمة املركز املالي املوحدة 

 11 املوحدة  امللكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 13-12 قائمة التدفقات النقدية املوحدة 

 64- 14 حول القوائم املالية املوحدة  إيضاحات

 

 

 















�

ն�

��ȓʆȮɽɐȷ�ȓɮɸȆȸɭ�ȓɟȳȻ���

�ȒȯȧɽםȄ�ȒȲȆȸݍݵȄ�ɼǷ�ȩȋȳɦȄ�ȓɮǾȆɛ��

�ʏࢭ�ȓʊْڈɳםȄ�ȓɳȸɨɦձկف��ɮȸʇȮհծհհɬ�

��ʅȮɽɐȸɦȄ�ɤȆʈȳɦȆȉ���

� �� �� �

� �� �

� �� �� �� �� �� �

ȔȄȮȄȳʆׁȄ� �� ��ն�� �� �� �շճկպննյպղշճ� �

ȔȄȮȄȳʆׁ Ȅ�ȓɘɨɢȕ� �� ��շ�� �� �� ��ճնյպնղծպկհն��� �

� �� �� �ձմղպծղյպձմյ� �

� �� �� �� �

əʈȲȆɀɭ���ɝʈɽȸȖɼ�ɑʊȉ� �� ��կծ�� �� ��� ��ճպծղծպձնն��� �

əʈȲȆɀɭ��ȓʊɭɽɮɏɼ�ɼ��ȓʈȲȄȮ� �� ��կկ�� �� �� ��յշպհշկպմշհ�� �

ȓɐɛɽȗםȄ�ȓʊɱȆɮȗǾׁ Ȅ�ȳǾȆȸݍݵȄ�ɁɀȬɭ� �� ��ձյ�� �� �� ��կճղպղյղպննկ��� �

�ȒȳɺȼɦȄ�ʏࢭ�ɂȆɘȬɱׁȄ�ȒȲȆȸȫ� ��կն�� �� �� ��շպմննպշշծ��� �

�ɾȳȫǷ�ȔȄȮȄȳʆǻ� ��կհ�� �� �� �կճպմյյպյշմ� �

� �� �� �կձկպհհշպհկհ� �

� �� �� �� �

ȓɨʊɭȴ�ȓɟȳȻ�ȦȆȋȲǷ�ʏࢭ�ȓɟȳȼɦȄ�ȓɀȧ� �� ��կշ�� ��� �� �հպծղնպձմմ� �

ɪʈɽɮȕ�əʊɦȆɢȕ� �� ��կձ�� �� �� ��կճպյկյպկկյ�� �

� �� �� �� �կկյպճմծպղմկ� �

��ȒȆɠȵɦȄ� ��ձհ�� �� �� ��կնպմշհպձձճ�� �

� �� �� �� �շնպնմնպկհմ� �

�ȒȳɮȗȸםȄ؈ف�ɓ�ȔȆʊɨɮɐɦȄ�ɵɭ�ȒȲȆȸݍݵȄ� ��կղ�� �� �� ��նպյնծպհնշ��� �

� �� �� �� �շծպծնյպնձյ� �

� �� �� �� ��

� �� �� �� ��

��ȯǾȆɐɦȄ �ȓɳȸɨɦ �ɅɘݝݵȄɼ Ȇȷֿ؟ۜܣ� Ȅ �ȩȋȳɦȄ

�ɯɺȷֿ Ȅ�ʏڴɭȆݍݰȓʆȮȆɐɦȄ

� �
�կճ�� �

� �� �ճմ�ծ �

�ɵɭ�ȓɜɗȳםȄ�ȔȆȧȆɄʆׁ Ȅف�ȗɐȖկڲ�ǻ�ʄ��ղկ�ȓʊɦȆםȄ�ɯǾȄɽɜɦȄ�ɷȱɸ�ɵɭ�Ƿȵȣȗʆ�ַ�
Վ
ȄǴȵȡ��ȒȯȧɽםȄ��

��

�ʅȮȆɮݍݰȄݍݳ�Ȇȿ�ȯɮȨɭ� � �ɰ؈ɗȆɐȸɦȄ�ȯʊɐȷ�ȯɮȨɭ�

�ʅȱʊɘɳȗɦȄ�ȹʋǾȳɦȄɼ�ȈȯȗɳםȄ�ɽɄɐɦȄ� � �ʏڲȆםȄ�ȳʆȯםȄ�

�

�

�



�

շ�

��ȓʆȮɽɐȷ�ȓɮɸȆȸɭ�ȓɟȳȻ���

�ȒȯȧɽםȄ�ɪɭȆȼɦȄ�ɪȫȯɦȄ�ȓɮǾȆɛ��

�ʏࢭ�ȓʊْڈɳםȄ�ȓɳȸɨɦձկف��ɮȸʇȮհծհհɬ�

��ʅȮɽɐȸɦȄ�ɤȆʈȳɦȆȉ��

�

� �� �� �

� �

� �

� �� �� �շծպծնյպնձյ� �

� �� �� �� �

ʄڲǻ�Ȇɺɘʊɴɀȕ�ȒȮȆɏǻ�ɯȗʆ�ɵɦ�Ȯɽɳȉ����ȒȯȧɽםȄ�ȒȲȆȸݍݵȄ�ɼǷ�ȩȋȳɦȄ�ȓɮǾȆɛ� �� �� �� �� �

� �� �� �� �� �

�ȒȲȆȸݍݵȄ�����ɰ؈ɘɋɽםȄ�ȓɭȯȫ�ȓʆȆٰڈ�ȒǶɗȆɢɭ�ȶȆʊɛ�ȒȮȆɏǻ�ɵɭ�ȩȋȳɦȄ� ��ձկ�� �� �� �հպղճղպղշմ� �

�ȓɟȳȼɦȄ�ȓɀȧɵɭ��ɪȫȯɦȄ��ɪɭȆȼɦȄ���ɦ�ȓɨʊɭȴ�ȓɟȳȼ� ��կշ�� �� �� �նճպհշն� �

� �� �հպճձշպյշղ� �

� �� �շհպմհյպմձկ� �

�

�

��

�ɵɭ�ȓɜɗȳםȄ�ȔȆȧȆɄʆׁ Ȅف�ȗɐȖկڲ�ǻ�ʄ��ղկ�ȓʊɦȆםȄ�ɯǾȄɽɜɦȄ�ɷȱɸ�ɵɭ�Ƿȵȣȗʆ�ַ�
Վ
ȄǴȵȡ��ȒȯȧɽםȄ��

�

�

�ʅȮȆɮݍݰȄݍݳ�Ȇȿ�ȯɮȨɭ� � �ɰ؈ɗȆɐȸɦȄ�ȯʊɐȷ�ȯɮȨɭ�

�ɽɄɐɦȄ�ʅȱʊɘɳȗɦȄ�ȹʋǾȳɦȄɼ�ȈȯȗɳםȄ � � �ʏڲȆםȄ�ȳʆȯםȄ�

�



�

կծ�

��ȓʆȮɽɐȷ�ȓɮɸȆȸɭ�ȓɟȳȻ���

�ȒȯȧɽםȄ�ʏڲȆםȄ�ȵɟȳםȄ�ȓɮǾȆɛ��
�ʏࢭ�Ȇɮɟձկف��ɮȸʇȮհծհհɬ�

��ʅȮɽɐȸɦȄ�ɤȆʈȳɦȆȉ��
� �� �

� �� �

� �� �� �� �� �
� �� �� �� �� �

�ȔȄȯɐɭɼ�ȔȆɢɨȗɮɭ� �� ��կմ��� �� �� �կպճղմպշձմպձղշ�
ȔȆɐɗȮ�ȓɭȯɜɭ�ǴȆɳȗɛַ�ȔȆɢɨȗɮɭ��ȔȄȯɐɭɼ� �� ��կյ��� �� �� ��� �

��ȓȷɽɮɨɭ؈ف�ɓ�ȔȄȮɽȡɽɭ� �� ��կն��� �� �� �ձհպկճծպհնշ� �
�ȓɨʊɭȴ�ȓɟȳȻ�ʏࢭ�ȲȆɮȝȘȷǻ� ��կշ��� �� �� �կհծպհճնպմմղ� �

� �� �� �կպմշշպձղճպձծհ� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �� �
�ɰɼȵȬɭ� �� ��հծ��� �� �� �ճձպմծմպձհհ� �

�ɾȳȫǷ�ȓɳʆȯɭ�ȒȯȿȲǷ� �� ��հկ��� �� �� �ղպնղշպճնղ� �
�
Վ
Ȇɭȯɜɭ�ȓɏɽɗȯɭ�əʈȲȆɀɭ� �� ��հհ��� �� �� �կկպղղմպհձշ� �

�ȓʆȯɛȆɐȖ�ȔȄȮɽȡɽɭ� �� ��ն�ձ�� �� �� �յպձշծպծնյ� �
ȓɳʆȯɭ�ɯɭȰ��ȓʈȲȆȣȕ� �� ��հձ��� �� �� �ձմղպհկշպկծճ� �
�Ȇɭɼ�ȯɜɱ�ɻɮɡȧ�ʏࢭ� �� ��հղ��� �� �� �կհծպնճյպճծշ� �

� �� �� �� �ճմհպձմնպնղմ� �

� �� �� �հպհմկպյկղպկղն� �

� �� �� �� �
� �� �� �� �� �
� �� �� �� �� �

�ɤȆםȄ�ȶǷȲ� �� ��հճ��� �� �� �կպհծծպծծծպծծծ� �
�ʎɭȆɌɱ�ʎɇȆʊȗȧǻ� �� ��հմ��� �� �� �յձպհձծպկմճ� �

�ȒȆɜȍɭ�ȦȆȋȲǷ� �� �� �� �� �ձնմպծճշպծյհ� �

� �� �� �կպմճշպհնշպհձյ� �
� �� �� �� �

� �� �� �� �� �� �
� �� �� �� �� �

�ɪȡֿ Ȅ�ȓɨʈɽɇ�ɂɼȳɛ� �� ��հն��� �� �� �կյշպկհծպշյն� �
ȓʊɭɽɢȧ�ȩɳɭ� �� ��հշ��� �� �� �կհշպձձկպյհծ� �

�ȲȆȣʆׁ Ȅ�Ȯɽɜɏ�ȔȆȋɽɨɈɭ� �� ��ձծ��� �� �� �յճկպմհյ� �

�ɰ؈ɘɋɽםȄ�ȓɭȯȫ�ȓʆȆٰڈ�ȒǸɗȆɢɭ� �� ��ձկ��� �� �� �մճպնճձպհկմ� �

� �� �� �ձյճպծճյպճղկ� �
� �� �� �� �

� �� �� �� �� �

ǴȵݍݨȄ��ɪȡֿ Ȅ�ȓɨʈɽɇ�ɂɼȳɛ�ɵɭ�ɤɼȄȯȗםȄ� �� ��հն��� �� �� �հշպճյծպղղկ� �
ȓʊɭɽɢȧ�ȩɳɭ� �� ��հշ��� �� �� �յպղկհպննշ� �

�ȲȆȣʆׁ Ȅ�Ȯɽɜɏ�ȔȆȋɽɨɈɭ� �� ��ձծ��� �� �� �յպյճհպճշշ� �
ȓɜȨȗȸɭ�ȒȆɠȴ� �� ��ձհ��� �� �� �կնպձղյպկկղ� �

�ȓʈȲȆȣȕ�ȓɳǾȄȮ�ɯɭȰ� �� ��ձձ��� �� �� �մծպշմնպճմծ� �
ɀɭȆ�Ȳʈ�əɭ�ȓɜȨȗȸ� �� ��ձղ��� �� �� �հհպմշշպճճյ� �

�ɾȳȫǷ�ȓɳǾȄȮ�ȒȯȿȲǷ� �� ��ձճ��� �� �� �հնպձձղպյյձ� �
�ȓʆȯɛȆɐȖ�ȔȆȋɽɨɈɭ� �� ��ն�ձ�� �� �� �ճհպհնկպղձյ� �

� �� �� �� �հհյպձմյպձյծ� �

� �� �� �մծհպղհղպշկկ� �

� �� �� �հպհմկպյկղպկղն� �

�ɵɭ�ȓɜɗȳםȄ�ȔȆȧȆɄʆׁ Ȅف�ȗɐȖկڲ�ǻʄ�ղկ��ȒȯȧɽםȄ�ȓʊɦȆםȄ�ɯǾȄɽɜɦȄ�ɷȱɸ�ɵɭ�Ƿȵȣȗʆ�ַ�
Վ
ȄǴȵȡ��

�ʅȮȆɮݍݰȄݍݳ�Ȇȿ�ȯɮȨɭ� � �ɰ؈ɗȆɐȸɦȄ�ȯʊɐȷ�ȯɮȨɭ�
�ʅȱʊɘɳȗɦȄ�ȹʋǾȳɦȄɼ�ȈȯȗɳםȄ�ɽɄɐɦȄ� � �ʏڲȆםȄ�ȳʆȯםȄ�



�

կկ�

��ȓʆȮɽɐȷ�ȓɮɸȆȸɭ�ȓɟȳȻ���

�ɚɽɜȧ�ʏࢭ�ȔȄ؈فɔȗɦȄ�ȓɮǾȆɛȓʊɡɨםȄ��ȒȯȧɽםȄ��

�ʏࢭ�ȓʊْڈɳםȄ�ȓɳȸɨɦձկف�ɮȸʇȮ�հծհհɬ�

��ʅȮɽɐȸɦȄ�ɤȆʈȳɦȆȉ��

�

� �� �

� �� �

�ʏࢭ�Ȇɮɟկ��ȳʆȆɳʆհծհկ�ɬ� �� �կպհծծպծծծչծծծ� �� �մղպհհկպձնկ� �� �ղձղպղղծպհհճ� �� �կպմշնպմմկպմծմ� �

�ȓɳȸɦȄ�ȩȋȲ�ʏࢭȆȿ� �� ��� �� ��� �� �շծպծնյպնձյ� �� �շծպծնյպնձյ� �

ȓɳȸɨɦ�ȳȫֽ Ȅ�ɪɭȆȼɦȄ�ɪȫȯɦȄ� �� ��� �� ��� �� �հպճձշպյշղ� �� �հպճձշպյշղ� �

� ��� �� ��� �� �շհպմհյպմձկ� �� �շհպմհյպմձկ� �

�ȦȆɄʆǻ��ʎɭȆɌɳɦȄ�ʎɇȆʊȗȧׁ Ȅ�ʄڲǻ�ɤɽݝݰȄհմ�� �� ��� �� �շպծծնպյնղ� �� ��շպծծնպյնղ�� �� ��� �

ȔȆɐʉȴɽȕ��ȦȆɄʆǻ��ȦȆȋȲǷհյ��� �� ��� �� ��� �� ��կձհպծծծպծծծ�� �� ��կձհպծծծպծծծ�� �

� �կպհծծպծծծչծծծ� �� �յձպհձծպկմճ� �� �ձնմպծճշպծյհ� �� �կպմճշպհնշպհձյ� �

� �� �� �� �� �� �� �� �

�ʏࢭ�Ȇɮɟկ��ȳʆȆɳʆհծհհ�ɬ� �

�ȓɳȸɦȄ�ȩȋȲ�ʏࢭȆȿ� �

ȓɳȸɨɦ�ȳȫֽ Ȅ�ɪɭȆȼɦȄ�ɪȫȯɦȄ� �

�ɤɽȨɭ��ȦȆɄʆǻ��ɤȆםȄ�ȶǷȲ�ȒȮȆʈȵɦհճ�� �

�ɤɽݝݰȄʄڲȄ��ȦȆɄʆǻ��ʎɭȆɌɳɦȄ�ʎɇȆʊȗȧׁ Ȅհմ�� �

�ȦȆɄʆǻ��ȦȆȋȲǷ�ȔȆɐʉȴɽȕհյ��� �

��

�ɵɭ�ȓɜɗȳםȄ�ȔȆȧȆɄʆׁ Ȅف�ȗɐȖկڲ�ǻ�ʄ��ղկ�ȓʊɦȆםȄ�ɯǾȄɽɜɦȄ�ɷȱɸ�ɵɭ�Ƿȵȣȗʆ�ַ�
Վ
ȄǴȵȡ��ȒȯȧɽםȄ��

�

�ʅȮȆɮݍݰȄݍݳ�Ȇȿ�ȯɮȨɭ� � �ɰ؈ɗȆɐȸɦȄ�ȯʊɐȷ�ȯɮȨɭ�

�ʅȱʊɘɳȗɦȄ�ȹʋǾȳɦȄɼ�ȈȯȗɳםȄ�ɽɄɐɦȄ� � �ʏڲȆםȄ�ȳʆȯםȄ�



�

կհ�

��ȓʆȮɽɐȷ�ȓɮɸȆȸɭ�ȓɟȳȻ���
�ȓʆȯɜɳɦȄ�ȔȆɜɗȯȗɦȄ�ȓɮǾȆɛ�ȒȯȧɽםȄ��

�ʏࢭ�ȓʊْڈɳםȄ�ȓɳȸɨɦձկف��ɮȸʇȮհծհհɬ�
��ʅȮɽɐȸɦȄ�ɤȆʈȳɦȆȉ���

� �� �� �� �

� �� �

� �� �� �� �� �

�ȓɳȸɦȄ�ȩȋȲ�ʏࢭȆȿ� �� �� �� �� �շծպծնյպնձյ�

� �� �� �� ��

�ɚɽɜȧ�ɼ�ȔȆɢɨȗɮɭ�ɼ�ȔȄȯɐɭ�ɞֺْڈȷǻ�ȔȄȮɽȡɽɭ�ɬȄȯȬȗȷǻ� �� ��կմ�Ȉ��� ��� �կծճպհկղպկծշ�

�ȓȷɽɮɨɭ؈ف�ɓ�ȔȄȮɽȡɽɭ�ǴȆɘɇǻ� �� ��կն�ձ��� ��� �ղպհկմպկկձ� �

�ɵɭ�ȔȆɢɨȗɮɭ�ȮȆɐȍȘȷǻ�ȳǾȆȸȫȔȆʊɨɮɏ؈ف�ɓ��Ȓȳɮȗȸɭ� �� ��կղ��� ��� �ձշպկնկպմկճ� �

�ȔȄȯɐɭɼ�ȔȆɢɨȗɮɭ�ȮȆɐȍȘȷǻ�ȳǾȆȸȫ� �� �� ��� ��հշպշշմ��� �

�ȔȄȮɽȡɽɭ�ɬȄȯȬȗȷǻ�ɝȧ�ȮȆɐȍȘȷǻ�ȳǾȆȸȫ� �� �� ��� �մճպյմշ� �

�ȒȳɺȼɦȄ�ʏࢭ�ɂȆɘȬɱׁ Ȅ�ȳǾȆȸȫ��� ��կն�կ��� ��� �շպմննպշշծ�

ȓɨʊɭȴ�ȓɟȳȻ�ȦȆȋȲǷ�ʏࢭ�ȓɟȳȼɦȄ�ȓɀȧ��� ��կշ��� ��� ��հպծղնպձմմ� �

�ȓɟȳݍݰȄ� ՕʎɈȉ�ɰɼȵȬɭ�ɁɀȬɭ��� ��հծ��� ��� �կհծպմծծ�

�ȓɐɛɽȗםȄ�ȓʊɱȆɮȗǾׁ Ȅ�ȳǾȆȸݍݵȄ�ɁɀȬɭ��� ��ձյ��� ��� �կճղպղյղպննկ�

ȓʊɭɽɢȧ�ȩɳɭ�ǴȆɘɇǻ� �� ��կհ��� ��� ��յպմկձպճշյ� �

�ɰ؈ɘɋɽםȄ�ȓɭȯȫ�ȓʆȆٰڈ�ȒǶɗȆɢם�ȓʊɦȆݍݰȄ�ȔȆɭȯݍݵȄ�ȓɘɨɢȕ� �� ��ձկ��Ƞ� ��� �կհպճմճպշշճ�

�ȆʆȆɄɛ�ɁɀȬɭ� �� ��կհ��� ��� ��ղպնձկպծղն� �

�ȓɳȸɦȄ�ɤֺȫ�ȓɱɽɢɭ�Ȯɽɜɏ�ȔȆȋɽɨɈɭ� �� ��ն�ձ�� ��� �ճհպյկծպձճճ�

�ɪʈɽɮȕ�əʊɦȆɢȕ� �� ��կձ��� ��� �կճպնհճպճյհ�

�ȒȆɠȵɦȄ�ɖɼȳɀɭ��� �� ��� �կնպմշհպձձճ�

� �� �� �� �ղննպձհկպկմղ�

��ɪɭȆɐɦȄ�ɤȆםȄ�ȶǷȲ�ȔֺʆȯɐȖ� �� �� �� �� ��

�ɰɼȵȬɭ� �� �� �� �� �նպկկնպծհն�

�ɾȳȫǷ�ȓɳʆȯɭ�ȒȯȿȲǷ� �� �� �� �� ��ղճղպշմձ�� �

��
Վ
Ȇɭȯɜɭ�ȓɏɽɗȯɭ�əʈȲȆɀɭ� �� �� �� �� �հղպշնհպղկմ�

�ȓʆȯɛȆɐȖ�ȔȄȮɽȡɽɭ� �� �� �� �� ��հպկճշպմմձ� �

ȓɛֺɐɦȄ�ȔȄȰ�ɖȄȳɇֿ Ȅ�ʏࢭ�ȔȄ؈فɔȗɦȄ�ʏࢭȆȿ��� �� �� �� ��ղհպծղճ�� �

�ȓʈȲȆȣȕ�ȓɳʆȯɭ�ɯɭȰ� �� �� �� �� �յյպճղղպկմհ�

�ȓʈȲȆȣȕ�ȓɳǾȄȮ�ɯɭȰ� �� �� �� �� �մպհձկպնղյ�

��ȓɜȨȗȸɭ�əʈȲȆɀɭ� �� �� �� �� ��ղպկղկպղյղ� �

�ȓɳǾȄȮ�ȒȯȿȲǷ�ɾȳȫǷ� �� �� �� �� ��մպձղնպյղշ� �

�ȓʆȯɛȆɐȖ�ȔȆȋɽɨɈɭ� �� �� �� �� ��կհյպծծմպշկմ�� �

� �� �� �� �ղմճպծղձպնծյ�

�ɰ؈ɘɋɽɮɨɦ�ȓɏɽɗȯםȄ�ȓɭȯݍݵȄ�ȓʆȆٰڈ�ȒǶɗȆɢɭ� �� ��ձկ��Ƞ� �� �� ��շպշձմպծձն� �

ȓɏɽɗȯɭ�ȒȆɠȴ� �� ��ձհ��� �� �� ��հծպղյկպյղղ�� �

� �� �� �� �ղձղպմձմպծհճ�
� �� �� �� ��

� �� �� �� ��

�ȔȄȯɐɭɼ�ȔȆɢɨȗɮɭ�ǴȄȳȻ��� �� �� ��կղպմծկպղճղ�� �

ȔȆɐɗȮ�ȓɭȯɜɭ�ǴȄȳȼɦ�ȔȆɢɨȗɮɭ�ȔȄȯɐɭɼ�� �� ��կյ��� �� �� ���

�ȔȄȯɐɭɼ�ȔȆɢɨȗɮɭ�ɑʊȉ�ɵɭ�ɪɀȨȗɭ� �� �� �� �� �հշպշշմ�

�����ɓ�ȔȄȮɽȡɽɭ�ǴȄȳȻ�ȓȷɽɮɨɭ���կն؈ف� ��ձկձպշնծ�� �

ȲȆɮȝȘȷǻ��ȓɨʊɭȴ�ȓɟȳȻ�ʏࢭ� �� ��կշ��� �� �� ��կկնպկհճպծծծ�� �

� �� �� �� ��կձձպծկծպղձն�� �

�ɵɭ�ȓɜɗȳםȄ�ȔȆȧȆɄʆׁ Ȅف�ȗɐȖկڲ�ǻʄ�ղկ��ȒȯȧɽםȄ�ȓʊɦȆםȄ�ɯǾȄɽɜɦȄ�ɷȱɸ�ɵɭ�Ƿȵȣȗʆ�ַ�
Վ
ȄǴȵȡ�

�ʅȮȆɮݍݰȄݍݳ�Ȇȿ�ȯɮȨɭ� � �ɰ؈ɗȆɐȸɦȄ�ȯʊɐȷ�ȯɮȨɭ�

�ʅȱʊɘɳȗɦȄ�ȹʋǾȳɦȄɼ�ȈȯȗɳםȄ�ɽɄɐɦȄ� � �ʏڲȆםȄ�ȳʆȯםȄ�
�



�

կձ�

��ȓʆȮɽɐȷ�ȓɮɸȆȸɭ�ȓɟȳȻ���

�ȒȯȧɽםȄ�ȓʆȯɜɳɦȄ�ȔȆɜɗȯȗɦȄ�ȓɮǾȆɛ����ȓɮȗȕ��

�ʏࢭ�ȓʊْڈɳםȄ�ȓɳȸɨɦձկف��ɮȸʇȮհծհհɬ�

��ʅȮɽɐȸɦȄ�ɤȆʈȳɦȆȉ��

��

� �� �� �� �

� �� �

� ��� �� �� �

�ɂɼȳɛ�ɵɭ�ɪɀȨȗםȄȓɨʈɽɇ�ɪȡֿ Ȅ� �� �� �� �� �ճծպնղձպմծծ�

�ɵɭ�ȮȯȸםȄ��ɂɼȳɛȓɨʈɽɇ�ɪȡֿ Ȅ��ȓʊɭɽɢȧɼ� �� �� �� �� ��շնպհմյպմծծ� �

ȔȆȋɽɨɈɭ��ȓɏɽɗȯɭ�ȲȆȣʆǻ�Ȯɽɜɏ� �� ��ձծ�� �� ��կձպհյյպշձշ� �

ȓɏɽɗȯɭ�ɪʈɽɮȕ�əʊɦȆɢȕ� �� �� �� �� ��հպծմձպծծհ�� �

ȓɏɽɗȯɭ�ȦȆȋȲǷ�ȔȆɐʉȴɽȕ� �� �� �� ��կձկպմճձպծշհ�� �

� �� �� ��կշղպղկնպծձձ�� �

� �� �� �� �� ��

� �կծյպհծյպճճղ�

� �կձպմղշպշճճ�

կհծպնճյպճծշ�

��

��

�ɬȄȯȬȗȷǻ�ɚɽɜȧ�ȔȄȮɽȡɽɭ�ȔȆɗȆɃǻ� ��կմ��� �� �ճպյձնպնշճ� �

�ȓɛֺɏ�ȔȄȰ�ɖȄȳɇǷ�ɯɭȰ� �� �� �� �� �հղհպճշհ�

�ȓʈȲȆȣȗɦȄ�ȓɳǾȄȯɦȄ�ɯɭȱɦȄ�ʄڲǻ�ȲȆȣʆׁ Ȅ�Ȯɽɜɏ�ȔȆȋɽɨɈɭ�ɵɭ�ɪʈɽȨȕ� �� ��ձծ�� �� �� �կպկճձպկշծ�

�ʄڲǻ�ȲȆȣʆׁ Ȅ�Ȯɽɜɏ�ȔȆȋɽɨɈɭ�ɵɭ�ɪʈɽȨȕɯɭȰ�ȮȄȓɳǾ�ɖȄȳɇֿ�ȔȄȰ��

�ȓɛֺɏ� �

� ��ձծ�� �� ���

ȒȮȆʈȴ���ʃɭȆɌɳɦȄ�ʃɇȆʊȗȧׁ Ȅɼ�ȒȆɜȍםȄ�ȦȆȋȲֿ Ȅ�ɵɭ�ɤȆםȄ�ȶǷȲ� �� ��հճ�� �� �� ���

əʊɦȆɢȕ��ȓʊɨʈɽɮȕ�ȓɨɮȷȳɭ�ɵɮɃ�ȔȆɢɨȗɮɭ��ȔȄȯɐɭɼ� ��կմ���Ȉ� �� �� ���

��

�ɵɭ�ȓɜɗȳםȄ�ȔȆȧȆɄʆׁ Ȅف�ȗɐȖկڲ�ǻ�ʄ��ղկ�ȓʊɦȆםȄ�ɯǾȄɽɜɦȄ�ɷȱɸ�ɵɭ�Ƿȵȣȗʆ�ַ�
Վ
ȄǴȵȡ��ȒȯȧɽםȄ��

�ʅȮȆɮݍݰȄݍݳ�Ȇȿ�ȯɮȨɭ� � �ɰ؈ɗȆɐȸɦȄ�ȯʊɐȷ�ȯɮȨɭ�

�ʅȱʊɘɳȗɦȄ�ȹʋǾȳɦȄɼ�ȈȯȗɳםȄ�ɽɄɐɦȄ� � �ʏڲȆםȄ�ȳʆȯםȄ�

�

�

�

�



 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار(    شركة الحمادي
ً
 القابضة )سابقا

  )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2022ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 ( ذلك  خالف يذكر مالم السعودي  بالريال  املبالغ  جميع)

14 

 نبذة عن الشركة و الشركات التابعة و أنشطتها . 1

 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار( )"الشركة"( هي شركة مساهمة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم شركة 
ً
  1010196714الحمادي القابضة )سابقا

بتاريخ   بتاريخ  2004أبريل    13هـ )املوافق:  1425صفر    23الصادر  الرياض، ومدرجة في سوق األسهم السعودي )تداول(  في مدينة  هـ 1435رمضان    17م( 

 م(. 2014يوليو  15املوافق: )

 

 ، اململكة العربية السعودية. 11433، الرياض 10112إن عنوان الشركة املسجل هو صندوق بريد رقم: 

 

ها في األسهم  واستثمار أموالتتمثل أنشطة الشركة في إدارة الشركات التابعة لها أو املشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها،  

لكفاالت والتمويل وغيرها من األوراق املالية وفق الضوابط الشرعية والنظامية، وامتالك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها، وتقديم القروض وا

ياز وغيرها من الحقوق املعنوية واستغاللها للشركات التابعة لها، وامتالك حقوق امللكية من براءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمت

بالبيع والشراء واالستئجار والتأجير وإدارتها وتشغيل العقارات وتطويرها واستثمارها  أو لغيرها، وتملك  لها  التابعة  ها وصيانتها، وتمارس وتأجيرها للشركات 

 الجهات املختصة إن وجدت.   الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من

 

الحمادي  2022يونيو    20بتاريخ   الى شركة  للتنمية واالستثمار  الحمادي  الشركة من شركة  تغيير إسم  الشركة على  العامة ملساهمي  الجمعية  م، وافقت 

 ر ديسمبر من كل سنة ميالدية. تبدأ السنة املالية للشركة فى أول يناير من كل عام وتنتهى فى نهاية شه  القابضة، وتعديل أغراض الشركة.

 

)املوافق:1444محرم    27بتاريخ   تعديالت2022أغسطس    25هـ  العتماد  النظامية  اإلجراءات  الشركة  استكملت  التجاري   م(،  والسجل  األساس ي  النظام 

 للشركة. 

 

 الشركات التابعة للمجموعة: بفیما یلي بیانا 

 بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة 

رقم السجل  

 النشاط التجاري 

العملة 

 نسبة امللكية الوظيفية

     2022 2021 

اململكة العربية   شركة الخدمات الطبية املساندة املحدودة

 السعودية

٪100 ريال سعودي شركة تجارية 1010203580  100٪  

اململكة العربية   شركة الخدمات الصيدالنية املحدودة 

 السعودية

٪100 ريال سعودي شركة تجارية 1010173099  100٪  

شركة الحمادي إلدارة وتشغيل املستشفيات 

 املحدودة

 

اململكة العربية  

 السعودية

1010374269  

 شركة تجارية

 

 ريال سعودي

 

100٪  

 

100٪  

اململكة العربية   شركة الصناعات الطبية املحدودة 

 السعودية

1010899779 

 

 

  

شركة  

 صناعية 

٪100 ريال سعودي  100٪  
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 تتمة -نبذة عن الشركة و الشركات التابعة و أنشطتها . 1

املوضحة  )يشار اليها جميعا ب "املجموعة"(  ، وحسابات الفروع التابعة لها  التابعة أعالهات  ة والشركشركالتتضمن هذه القوائم املالية املوحدة حسابات  

 أدناه والتي تعمل ضمن سجالت تجارية منفصلة: 

 

 املدينة التجاري رقم السجل  اسم الفرع 

 الرياض  1010263026 مستشفى الحمادي، فرع العليا  

 الرياض  1010934227 مستشفى الحمادي، فرع السويدي

 الرياض  1010374270 مستشفى الحمادي، فرع النزهة  

 الرياض  1010740187 مجموعة مستشفيات الحمادي

 الرياض  1010374273 اإلنشاءات والصيانة 

 الرياض  1010610529 العربية املحدودةالضيافة 

 الرياض  1010500366 معهد الخدمات املساندة للتدريب 

 الرياض  1010651084 معهد الخدمات املساندة النسائي للتدريب 

 الرياض  1010610897 الرعاية الطبية املنزلية املحدودة 

 الرياض  1010503393 مركز التعليم الطبي املستمر 

 الرياض  1010610524 التشخيص الطبي للخدمات الطبية مركز 

 الرياض  1010610532 الطب االتصالي املحدودة

 الرياض  1010610555 الشراء املوحد املحدودة 

 سدير 1126105966 مجمع الصناعات الحيوية والدوائية

 

 ستمرارية اإل 

تمتلك املوارد الالزمة ملواصلة العمل في   املجموعةوتوصل إلى قناعة مفادها أن    ، كمنشأة قائمةستمرار  على اإل   املجموعةأجرى مجلس اإلدارة تقييم لقدرة  

 من تاريخ    12املستقبل املنظور ملدة ال تقل عن  
ً
تيقن قد تلقي بظالل من الشك العدم  أن اإلدارة لم تلحظ أي حاالت جوهرية من  كما    .نهاية فترة التقريرشهرا

 على أساس االستمرارية.  املوحدة املالية قوائمباالستمرار كمنشأة قائمة، وبالتالي تم إعداد ال املجموعةعلى قدرة 
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 س اإلعداد أس .2

 

 بيان اإللتزام 2-1

 للمعايير ااملوحدة  املالية    قوائمال   هذه  تم إعداد
ً
واملعايير واالصدارات األخرى املعتمدة من ،  السعودية  اململكة العربية  فياملعتمدة    للتقرير املاليلدولية  وفقا

 يشار إليها هنا وفيما بعد باملعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية(. (  ملحاسبين.للمراجعين وا الهيئة السعودية

 

 إعداد القوائم املالية 2-2

 .   مالم یذكر خالف ذلك ضـمن السـیاسـات املحاسـبیة أدناهكلفة التاريخية تعلى أساس الاملوحدة املالية  قوائمتم إعداد ال

 

 أسس توحيد القوائم املالية .3

ة وقائمة التغيرات في تشتمل هذه القوائم املالية املوحدة على قائمة املركز املالي املوحدة و قائمة الربح او الخسارة املوحدة وقائمة الدخل الشامل املوحد

حيث للمجموعة،  املوحدة  املالية  القوائم  حول  اإليضاحات  وكذلك  املوحدة  النقدية  التدفقات  وقائمة  املوحدة  امللكية  موجودات   حقوق  على  تشتمل 

باملجموعة". الشركات  "( . الشركة وشركاتها التابعة يشار إليها مجتمعة  1ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم )

نتیجة مشاركتها بالشركة والقدرة   العوائد املختلفةالتابعة هي الشركات التي تسیطر عليها املجموعة. تسیطر املجموعة على الشركة عندما یكون لها الحق في  

 من تاریخ
ً
سیطرة املجموعة على الشركات التابعة ولحين التوقف  على التأثير على تلك العوائد من خالل تحكمها بالشركة. یتم توحید الشركات التابعة إعتبارا

محاسبة عند إنتقال السیطرة للمجموعة. یتم قیاس تكلفة اإلستحواذ بالقیمة  لل عن ممارسة تلك السیطرة. تقوم املجموعة بإستخدام طریقة اإلستحواذ

كشهرة في قائمة  زیادة تكلفة اإلستحواذ عن صافي قیمة املوجودات املحددة واملستحوذ عليها العادلة للموجودات املحددة التي تم الحصول عليها. تسجل

املجموعة. یتم تعدیل   وكذلك األرصدة واألرباح والخسائر غير املحققة الناتجة عن املعامالت بين شركات املركز املالي املوحدة. یتم إستبعاد كل من املعامالت

الشركة والشركات التابعة لها قوائمها   السیاسات املحاسبیة للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السیاسات املتبعة من قبل املجموعة. تعد

 قریر.املالیة لنفس فترات الت

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض . 4

في هذه   وهو العملة الوظيفية و كذلك عملة العرض للمجموعة، ويتم تقريب كافة املبالغ الظاهرة)ر.س.(  تم عرض القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي  

 الى أقرب ريال سعودي ما لم يذكر خالف ذلك.  املوحدة القوائم املالية

 

ميع السنوات موضح أدناه السياسات املحاسبية الرئيسية املطبقة في إعداد هذه القوائم املالية املوحدة، وتم تطبيق هذه السياسات بصورة متسقة على ج

 املعروضة، مالم ينص على خالف ذلك. 
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 الهامة السياسات املحاسبية . 5

 

 :ت على املعايير والتفسيراتال التعدي 5-1

 :م  2022يناير  1مره اعتبا ًرا من   ألول  ت التاليةيال عتمدت املجموعة املعايير الجديدة والتعدإ

 

  37و  16واملعيار الدولي للتقرير املالي رقم  3عيار الدولي للتقرير املالي رقم تعديالت على امل 5-1-1

املفاهيمي للتقرير املالي دون تغيير املتطلبات   لإلطار  3لتقرير املالي رقم  شارة في املعيار الدولي ل" ،دمج األعمال" تحديث اإل 3املالي رقم  املعيار الدولي للتقرير  

 األعمالاملحاسبية لدمج ا

 

لكات و االالت واملعدات املبالغ املستلمة من بيع " ،املمتلكات و االالت واملعدات" على الشركة أن تخصم من تكلفة املمت16يحظر معيار املحاسبة الدولي رقم  

ه. بدل عن ذلك، سوف تعترف الشركة بعائدات املبيعات هذه والتكاليف ذات الصلة  ن م العناصر املنتجة أثناء تحضير الشركة األصل لإلستخدام املقصود

 في قائمة الربح أو الخسارة.

 

،املخصصات واملطلوبات واملوجودات املحتملة" التكاليف التي تتضمنها الشركة عند تقييم ما إذا كان العقد سيتسبب  "  37يحدد املعيار املحاسبي الدولي رقم  

 .في خسارة

 

 .إن تطبيق هذه التعديالت ليس له أي تأثير جوهري على القوائم املالية املوحدة خالل السنة

 

 املعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد  5-2

مع السماح بالتطبيق املبكر ولكن لم تقم   م2023ينا ير    1د  فيما يلي بيان باملعايير الجديدة والتعديالت على املعايير املطبقة للسنوات التي تبدأ في أو بع 

 .املجموعة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم املالية املوحدة

 

 .،عرض القوائم املالية"، على تصنيف املطلوبات" 1تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم  5-2-1

" ،عرض القوائم املالية " ، على أن املطلوبات يتم تصنيفها على أنها متداولة أو غير  1توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق على معيار املحاسبة الدولي رقم  

يتأثر التصنيف بتوقعات املنشأة أو باألحداث بعد تاريخ التقرير )على سبيل املثال، استالم    وجودة في نهاية فترة التقرير.المتداولة، اعتماًدا على الحقوق امل

 . يوضح التعديل أيتنازل أو إخالل بتعهد(
ً
 .شير إلى "تسوية " التزامعندما ي 1ر املحاسبة الدولي رقم يه معيا ما يعنضا

  



 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار(    شركة الحمادي
ً
 القابضة )سابقا

  )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2022ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 ( ذلك  خالف يذكر مالم السعودي  بالريال  املبالغ  جميع)

18 

 تتمة -السياسات املحاسبية الهامة. 5

 

 8رقم و معايير املحاسبة الدولي  2رقم   و بيان املمارسة 1تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  5-2-2

امل  التقديرات  في  التغييرات  بين  التمييز  على  املالية  القوائم  مستخدمي  ومساعدة  املحاسبية  السياسة  إفصاحات  تحسين  إلى  التعديالت  حاسبية تهدف 

 .ملحاسبيةوالتغيرات في السياسات ا

 

 الضريبة املؤجلة املتعلقة باملوجودات واملطلوبات الناشئة من معاملة واحدة- 12تعديل على معيار املحاسبة الدولي رقم  5-2-3

إلى مبالغ متساوية من   التي تؤدي، عند اإلثبات املبدئي،  تثبت الضريبة املؤجلة على املعامالت  التعديالت من الشركات أن  الفروقات املؤقتة  تتطلب هذه 

 .القابلة للخصم والخاضعة للضريبة

 .لیس من املتوقع أن یكون للتعدیل تأثير جوھري على املجموعة

 

 تصنيف املتداول مقابل غير املتداول  5-3

 غير متداول.  / تعرض املجموعة موجوداتها ومطلوباتها في قائمة املركز املالي املوحدة على أساس تصنيف متداول 

 تعتبر املوجودات متداولة عندما تكون:

 متوقع تحققها أو يعتزم بيعها أو إستهالكها في دورة التشغيل العادية، ▪

 إمُتلكت بصفة أساسية لغرض املتاجرة، ▪

 بعد الفترة املشمولة بالتقرير، أو  12متوقع تحققها خالل  ▪
ً
 شهرا

 على األقل بعد الفترة املشمولة بالتقرير. 12املطلوبات ملدة  نقد أو ما يعادله مالم يقيد تداولها أو إستخدامها لتسوية إحدى ▪
ً
 شهرا

 تصنف جميع املوجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 

 

 تعتبر املطلوبات متداولة عندما تكون: 

 متوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية، ▪

 إمُتلكت بصفة أساسية لغرض املتاجرة، ▪

 بع 12مستحقة التسوية خالل  ▪
ً
 د الفترة املشمولة بالتقرير، أوشهرا

 على األقل بعد الفترة املشمولة بالتقرير. 12في ظل غياب أي حق مطلق بتأجيل تسوية املطلوبات ملدة  ▪
ً
 شهرا

 تصنف جميع املطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة. 
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 5. السياسات املحاسبية الهامة- تتمة

 قياس القيمة العادلة 5-4

لسوق العادلة هي السعر الذي سيتم تسلمه مقابل بيع إحدى املوجودات أو دفعه لتحويل إحدى املطلوبات في سياق صفقة منظمة بين املشاركين في االقيمة  

 في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى إفتراض أن صفقة بيع املوجودات أو تحويل املطلوبات تتم إما:

 ودات أو املطلوبات، أوفي السوق الرئيس ي للموج ▪

 للموجودات أو املطلوبات.  ▪
ً
 في ظل غياب سوق رئيس ي، في السوق األكثر نفعا

 .
ً
 يجب أن تتاح للمجموعة إمكانية الوصول إلى السوق الرئيس ي أو السوق األكثر نفعا

ا سيستخدمها  التي  اإلفتراضات  بإستخدام  املطلوبات  أو  املوجودات  إلحدى  العادلة  القيمة  قياس  أو يتم  املوجودات  تسعير  عند  السوق  في  ملشاركون 

 املطلوبات، بإفتراض أن املشاركين في السوق يعملون لتحقيق مصلحتهم اإلقتصادية الفضلى.

ام ضل إستخديؤخذ في الحسبان عند قياس قيمة عادلة إلحدى املوجودات غير املالية، قدرة املشاركين في السوق على تحقيق منافع إقتصادية من أعلى وأف

 لها أو عن طريق بيعها ملشارك آخر في السوق يسخرها ألعلى وأفضل إستخدام. 

ل الهرمي للقيمة  يتم تصنيف جميع املوجودات واملطلوبات التي تم قياس القيمة العادلة لها أو تم اإلفصاح عنها في القوائم املالية املوحدة، ضمن التسلس

 إلى أدنى مستوى من املدخالت املهمة لقياس القيمة العادلة ككل، على النحو التالي: العادلة. يتم وصف ذلك على النحو التالي، إستن
ً
 ادا

 مدرج بقائمة )غير معدلة( أسعار السوق في أسواق نشطة ملوجودات أو مطلوبات متطابقة،  -1املستوى  ▪

 ، قابلة للمالحظة بشكل مباشر أو غير مباشر، تقنيات تقييم تكون فيها مدخالت املستوى األدنى املهمة لقياس القيمة العادلة -2املستوى  ▪

 تقنيات تقييم تكون فيها مدخالت املستوى األدنى املهمة لقياس القيمة العادلة، غير قابلة للمالحظة.  -3املستوى  ▪

وعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بالنسبة للموجودات واملطلوبات املعترف بها في القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة على أساس دوري، تحدد املجم

 إلى مدخالت املستوى األدنى املهم لقياس القيمة العادلة كك
ً
ل( في نهاية كل فترة  بين املستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )إستنادا

 مشمولة بالتقرير.

ات واملطلوبات على أساس طبيعة، وخصائص، ومخاطر املوجودات أو املطلوبات لغرض اإلفصاحات عن القيمة العادلة، حددت املجموعة فئات املوجود

 ملا هو موضح أعاله. 
ً
 ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، وفقا

 النقد وما في حكمه 5-5

والودائع قصيرة األجل التي يبلغ تاريخ إستحقاقها ثالثة أشهر  يتضمن النقد وما في حكمه الوارد في قائمة املركز املالي املوحدة، النقد في البنوك وفي الصندوق  

 أو أقل وتخضع ملخاطر ضئيلة تتعلق بتغيرات في القيمة. 

تثمارات السائلة لغرض إعداد القوائم املالية املوحدة، فإن التدفقات النقدية والنقد وما في حكمه، يتضمن النقد في الصندوق وفي البنوك وغيرها من اإلس

 أشهر أو أقل من تاريخ الشراء. 3األجل، إن وجدت، بتاريخ استحقاق أصلي يبلغ قصيرة 

 املخزون 5-6

القابلة للتحقق إلى  يتم إدراج املخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تحدد التكلفة على أساس املتوسط املرجح. ويستند صافي القيمة  

 أي ت
ً
كاليف إضافية يتوقع تكبدها إلستبعاده. يتم احتساب مخصص، عند الضرورة، مقابل أي مخزون بطيء الحركة. يتم اثبات سعر البيع املقدر ناقصا

 .تكلفة املخزون كمصروف، وتثبت ضمن تكلفة اإليرادات
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 الخصومات املقدمة من املوردين 5-7

املنتجات   مع يتلقى قطاع  املبرمة  التعاقدية  للترتيبات   
ً
الصيدالنية وفقا املنتجات  لألعمال من عدد من موردي  العادي  السياق  في  الصيدالنية خصومات 

املستحق موردين محددين. يتم إحتساب الخصومات بمجرد إستالم املوافقة من املوردين عقب املفاوضات التي يتم إجراؤها معهم، ويتم إحتساب املبلغ  

، كأن يتم القبض م
ً
ن الخصومات كإقتطاع من تكلفة شراء املنتجات الصيدالنية بمجرد موافقة املورد على الخصم. عند اإلتفاق على الخصومات مقدما

 من عملية شراء محددة دفعة واحدة، عندها يتم اإلعت
ً
 اإلتفاق على تطبيق خصم معين على شراء بضائع معينة لفترة زمنية محددة بدال

ً
لخصم راف بامثال

شكل موثوق، كتخفيض في سعر الشراء بمجرد أن يتم شراء البضائع. عند عرض الخصومات بناًء على حجم املشتريات وإمكانية إحراز الخصم وتقدير املبلغ ب

مستحقة   املبالغ  تحتسب  مستمر.  أساس  على  التقييم  مراجعة  وتتم  البضائع  شراء  عند  الشراء  سعر  في  كتخفيض  بالخصم  اإلعتراف  من يتم  القبض 

 ألنها تخفيض على املبلغ املستحق للموردين بخصوص  
ً
املنتجات الخصومات بالصافي ثم يتم خصمها مقابل حسابات الذمم الدائنة التي تتعلق بها، نظرا

 الصيدالنية املشتراة. 

 

 اإلستثمارات في الشركات الزميلة 5-8

  
ً
 الشركة الزميلة هي ذلك الكيان التي تمارس عليه املجموعة تأثيرا

ً
هو قدرة املجموعة على املشاركة في القرارات املالية والتشغيلية    الجوهري . التأثير  جوهريا

 .للشركة املستثمر فيها ولكنها ال تعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات

م املالية املوحدة باستخدام طريقة حقوق امللكية والتي بموجبها يسجل االستثمار في الشركات الزميلة في هذه القوائ يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات 

 بحيث تسجل حصة املجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل.  بعد ذلكالشركة الزميلة بالتكلفة في قائمة املركز املالياملوحدة وتعدل التكلفة 

 من  ءً تشكل في مضمونها جزجل  أل التي تشمل أي ملكية طويلة ا)  ملكيتها  الزميلةللشركة الزميلة. عندما تتجاوز حصة املجموعة في خسائر الشركة    االخر

در الذي تسجل الخسائر اإلضافية فقط بالق   .صافي استثمار املجموعة في الشركة الزميلة( تتوقف املجموعة عن اإلعتراف بحصتها من الخسائر اإلضافية

حقة بتسجيل أرباح،  تتكبد فيه املجموعة التزامات قانونية أو تعاقدية أو قامت بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة. و إذا قامت الشركة الزميلة في فترة ال 

 .لةتستأنف املجموعة تسجيل حصتها من هذه األرباح فقط عندما تتعادل حصتها من األرباح مع حصتها من الخسائرغير املسج

 من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة املس
ً
تثمر فيها شركة  تتم املحاسبة عن استثمار املجموعة في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية اعتبا را

ا في صافي  املجموعة  تكلفة اإلستثمار عن حصة  في  زيادة  أي  الزميلة تسجل  الشركة  في  للموجودات زميلة. وعند اإلستحواذ على اإلستثمار  العادلة  لقيمة 

لإلستثمار الدفترية  القيمة  في  وتدرج  كشهرة  فيها  املستثمر  للشركة  املحددة  العادلة    .واملطلوبات  القيمة  صافي  من  املجموعة  حصة  في  زيادة  أي  تسجل 

الربح أو الخسارة املوحدة في السنة التي يتم فيها للموجودات واملطلوبات املحددة للشركة الزميلة عن تكلفة اإلستثمار بعد إعادة التقييم مباشرة في قائمة  

 .اإلستحواذ على اإلستثمار

الية املوحدة للمجموعة  املعندما تتعامل إحدى شركات املجموعة مع شركة زميلة للمجموعة، تسجل األرباح والخسائر الناتجة عن هذا التعامل في القوائم 

 بعد إستبعاد حصة املجموعة في تلك األرباح و الخسائر بنسبة ملكيتها في الشركة الزميلة. 
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 املمتلكات واملعدات  5-9

 اإلستهالك املتراكم وأي إنخفاض في القيمة ، إن وجدت.  
ً
تشمل هذه التكلفة تكلفة إستبدال أجزاء من يتم إظهار املمتلكات واملعدات بسعر التكلفة ناقصا

تتضمن تكلفة اقتناء األصل كافة التكاليف املتعلقة   تحققت معايير اإلعتراف.املمتلكات واملعدات، وتكاليف اإلقتراض للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل إذا  

 .بإقتناء األصل

 .املستقبلية املرتبطة بالنفقات الى املجموعة، ويمكن قياسها بشكل موثوق  اإلقتصاديةحقة فقط إذا كان من املحتمل تدفق املنافع الال يتم رسملة النفقات 

تكلفة كل من يتم إحتساب اإلستهالك على جميع املمتلكات واملعدات عدا األراض ي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ باملعدالت التالية املحسوبة لشطب  

 املتوقع:  املوجودات على أساس قسط ثابت على مدى عمرها اإلنتاجي

 املباني ▪
 سنة  33

 املعدات واألدوات  ▪
 سنة  20إلى  10من 

 األثاث والتجهيزات واملعدات املكتبية ▪
 سنوات  10إلى  4من 

 املركبات  ▪
 سنوات  4

أعمار إنتاجية محددة عندما تتطلب أجزاء كبيرة من املمتلكات واملعدات إستبدالها على فترات زمنية، تعترف املجموعة بتلك األجزاء كموجودات فردية ذات  

 ويتم إستهالكها بناًء على ذلك. 

حت التنفيذ إلى يتم إظهار املشروعات الرأسمالية تحت التنفيذ بسعر التكلفة وال يتم إستهالكها. وعند بدء التشغيل، يتم تحويل املشروعات الرأسمالية ت

 
ً
 لسياسات املجموعة. فئة املمتلكات واملعدات املناسبة، ويتم إستهالك قيمتها وفقا

قد ال تكون قابلة   تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات واملعدات لتحديد إنخفاض القيمة عندما تشير أحداث أو تغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية

لإلسترداد، يتم تخفيض قيمة املوجودات إلى قيمتها لإلسترداد. وفي حال وجود أي من تلك املؤشرات وحيث تزيد القيمة الدفترية عن القيمة املقدرة القابلة  

 القابلة لإلسترداد. 

تتم رسملة املصاريف الالحقة   واملعدات كإستبدال، إذا تحققت معايير اإلعتراف.  للممتلكات عند إجراء صيانة رئيسية، يتم اإلعتراف بكلفتها بالقيمة الدفترية  

صادية املستقبلية للبند املتعلق باملمتلكات واملعدات. ويتم اإلعتراف بجميع املصاريف األخرى في قائمة الربح األخرى فقط عندما تعمل على زيادة املنافع اإلقت

 أو الخسارة املوحدة كمصروف عند تكبدها. 

أو إستبعادها. وأي ربح أو   يتم إلغاء اإلعتراف ببند املمتلكات واملعدات عند إستبعادها أو عدم وجود أي منافع إقتصادية مستقبلية متوقعة من إستخدامها

قائمة الربح أو  خسارة تنشأ عن إلغاء اإلعتراف باملوجودات )يتم إحتسابها كفرق بين صافي عائدات التصرف والقيمة الدفترية للموجودات( يتم تضمينها في  

 أخرى عند إلغاء اإلعتراف باملوجودات. املوحدة تحت بند إيرادات الخسارة

 وتعديلها بأثر رجعي حسب اإلقتضاء، مع األخذ بالحسبان عند متتم مراجعة  
ً
راجعة األعمار اإلنتاجية املتوقعة والقيم املتبقية للممتلكات واملعدات سنويا

كات في وضع األعمار اإلنتاجية للموجودات والقيم املتبقية للممتلكات، خطط العمل ومستويات النفقات املتكبدة على أساس مستمر للمحافظة على املمتل

 .مناسب والئق من أجل إستخدامها بشكل مستمر، والتوقيت املتوقع للتصرف فيها
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 عقود اإليجار   5-10

املجموعة بموجودات حقوق إستخدام تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار عند إنشاء العقد. لترتيبات العقود املشابهة تعترف  

 ومطلوبات عقود اإليجار بإستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل والعقود املنطوية على موجودات منخفضة القيمة كالتالي: 

 موجودات حقوق االستخدام

عند جاهزية املوجودات لإلستخدام(. يتم قياس تقوم املجموعة باإلعتراف بموجودات حقوق االستخدام في تاريخ إبتداء عقد اإليجار )على سبيل املثال،  

لوبات عقود موجودات حقوق االستخدام بالتكلفة، ناقصا منها أي إستهالك متراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة، ويتم تعديل املبلغ بأي إعادة قياس ملط

تكلفة موجودات حقوق االستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإليجار املعترف   التكاليف األولية املباشرة املتحملة، ومبالغ عقود اإليجار اإليجار. تتضمن  بها، 

 منها أي محفزات مستلمة لعقد اإليجار، إال في حال كون املجموعة متأكدة بشكل معقول باإلست
ً
حواذ على ملكية  املدفوعة عند، أو قبل تاريخ البدء مطروحا

يتم إستهالك حقوق إستخدام املوجودات املعترف بها بإستخدام مبدأ القسط الثابت على العمر  املوجودات املنطوي عليها عقد اإليجار في نهاية مدة العقد،

 االفتراض ي املتوقع للموجودات او مدة العقد، أيهما أقصر. تخضع موجودات حقوق االستخدام إلنخفاض القيمة. 

 مطلوبات عقود اإليجار 

ت عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار املدفوعة خالل فترة العقد. تتضمن دفعات عند تاريخ إبتداء عقد اإليجار، تعترف املجموعة بمطلوبا

أي محفزات سيتم إستالمها ضمن عقد اإليجار، دفعات عقد اإليجار    منها 
ً
ثابتة في جوهرها( مطروحا ثابتة )تشمل دفعات  املتغيرة  عقد اإليجار دفعات 

 سعر التنفيذ لخيار الشراء في حال  املعتمدة على مؤشر او معدل، وأي مبال
ً
غ من املتوقع دفعها لضمان القيمة املتبقية. تتضمن دفعات عقد اإليجار أيضا

إلنهاء. بالنسبة  كون تنفيذ الخيار من قبل املجموعة مؤكد بشكل معقول وأي شروط جزائية إلنهاء العقد، إذا كانت مدة العقد تعكس تنفيذ املجموعة لخيار ا

 اإليجار التي ال تعتمد على مؤشر او معدل، يتم اإلعتراف بها كمصروف في الفترة التي يقع فيها الشرط او الحدث الذي يوجب الدفع.  لدفعات عقد 

الفائدة عند قياس القيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار، تستخدم املجموعة معدل اإلقتراض اإلضافي في تاريخ بدء العقد في حال تعذر إحتساب معدل  

 ضمني للعقد.  ال

د اإليجار. باإلضافة بعد تاريخ إبتداء العقد، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقد اإليجار لتعكس الفائدة املتراكمة على املطلوبات وتخفض بمبلغ املدفوعات على عق 

، تغيير في جوهر الدفعات الثابتة لعقد االيجار الى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية ملطلوبات عقد اإليجار في حال وجود تعديل، تغيير في مدة العقد

 او تغيير في تقييم شراء املوجودات املنطوي عليها العقد.

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار املنطوية على موجودات منخفضة القيمة

شهر أو أقل وال تتضمن خيار شراء(.    12اإليجار التي تحتوي على  تطبق املجموعة إعفاء اإلعتراف بعقود االيجار قصيرة األجل )على سبيل املثال، عقود  

 اإلعتراف أيضا على عقود اإليجار املتضمنة ملوجودات منخفضة القيمة كمعدات املكاتب التي تعتبر ذات قيمة منخفضة. يتم اإلعتراف بدفعات   عفاءينطبق إ

تضمنة ملوجودات منخفضة القيمة كمصروف بإستخدام مبدأ القسط الثابت على مدة عقود اإليجار املتعلقة بعقود إيجار قصيرة األجل وعقود إيجار م

 العقد. 

 الفرضيات ذات األهمية في تحديد مدة العقد للعقود املتضمنة لخيارات تجديد 

لتمديد العقد إذا كان تنفيذ الخيار    تحدد املجموعة مدة عقد اإليجار على أساس املدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، مدمجة بالفترات املشمولة بخيار

   مؤكد بشكل معقول، أو أي فترات مشمولة بخيار إلنهاء العقد اإليجاري، إذا كان عدم تنفيذ الخيار مؤكد بشكل معقول.

اإلعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تطبق املجموعة الفرضيات في تقييم ما إذا كان تنفيذ خيار التجديد مؤكد بشكل معقول. على ذلك، تؤخذ في عين  

ية أو تغير في  تجعل من تنفيذ خيار التجديد ذا جدوى إقتصادية. بعد تاريخ إبتداء العقد، تقوم املجموعة بإعادة تقييم مدة العقد عند وقوع حدث ذا أهم

 لتجديد )على سبيل املثال، تغيير في إستراتيجية األعمال(. الظروف والذي يكون في نطاق تحكمها ويؤثر على قدرتها في تنفيذ )او عدم تنفيذ( خيار ا
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 املوجودات غير امللموسة 5-11

  يتم اإلعتراف باملوجودات غير امللموسة املقتناة بشكل منفصل بالتكلفة. بعد اإلثبات األولي، تدرج املوجودات غير امللموسة بالتكلفة ن
َ
 اإلطفاء املتراكم اقضا

, بإستثتاء تكاليف التطوير، ال تتم رسملتها، و يتم إ
ً
ثباتها كمصاريف في  وخسائر الهبوط في القيمة، إن وجدت. إن املوجودات غير امللموسة املنتجة داخليا

 كون إما محددة أو غير محددة. قائمة الربح أو الخسارة املوحدة عند تكبدها. يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات غير امللموسة لت

 

 املوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية املحددة 

نتاجي  فترة و طريقة اإلطفاء للموجودات غير امللموسة ذات األعمار املحددة في نهاية كل سنة مالية. تتم املحاسبة عن التغييرات في العمر اإل   يتم مراجعة

ئم، املستخدمة إلطفاء املنافع اإلقتصادية املستقبلية الكامنة في املوجودات غير امللموسة بتغيير فترة اإلطفاء أو طريقتها، حسب ما هو مال املتوقع أو الطريقة  

لخسارة املوحدة. او تعالج كتغيرات في التقديرات املحاسبية. يتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غير امللموسة ذات األعمار املحددة في قائمة الربح أو  

 سنوات.  5يتم إطفاء املوجودات غير امللموسة التي تتضمن تراخيص وحقوق معرفة على مدى 

 

 املوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير املحددة 

وجود هبوط في قيمتها سنويا، إما بشكل فردي    ال يتم إطفاء املوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير املحددة، ولكن يتم إختبارها للتأكد من عدم

 لتحديد ما إذا كانت األعمار غير املحددة ما زالت
ً
محتملة. و إذا لم تكن  أو على مستوى الوحدة املنتجه للنقد. يتم مراجعة تقييم األعمار غير املحددة سنويا

يتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عن التوقف عن إثبات املوجودات غير    ي.كذلك, يتم تغيير العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبل

إستبعاد  دملوحدة عنامللموسة بالفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد و القيمة الدفترية للموجودات غير امللموسة، ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة ا

 املوجودات.

 الشهرة

 الخسائر املتراكمة لإلنخفاض في اليتم قيد الشهرة  
ً
قيمة،  الناتجة عن اإلستحواذ على العمليات بالتكلفة عند نشأتها في تاريخ اإلستحواذ على العمليات ناقصا

ة للنقد( إن وجدت. وألغراض مراجعة اإلنخفاض في قيمة الشهرة، يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من الوحدات املنتجة للنقد )أو مجموعة الوحدات املنتج

 التي يتوقع أن تستفيد من دمج األعمال.

اض في قيمة  يتم مراجعة الوحدة املنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها لتحديد اإلنخفاض في قيمتها بشكل سنوي أو أكثر عند وجود مؤشر على اإلنخف

 لتخفيض القيمة  الوحدة. وإذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة املنتجة للنقد أقل من قيم
ً
تها الدفترية، يتم تخصيص خسارة اإلنخفاض في القيمة أوال

من موجودات   الدفترية ألي شهرة تم تخصيصها للوحدة ومن ثم على املوجودات األخرى في الوحدة بالنسبة والتناسب على أساس القيمة الدفترية لكل موجود

الشهرة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة. ال يتم عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة    الوحدة املنتجه للنقد. تسجل أي خسارة إنخفاض في قيمة

 .املسجلة للشهرة في الفترات الالحقة

 .عند إستبعاد الوحدة املنتجة للنقد ذات الصلة، يدرج املبلغ العائد على الشهرة عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن اإلستبعادو 
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 املخصصات  5-12

نطوي على يتم اإلعتراف باملخصصات عندما يكون للمجموعة إلتزام مالي )قانوني أو ضمني( نتيجة حدث سابق، ومن املحتمل أن يتطلب ذلك تدفق موارد ت

ا تتوقع املجموعة إسترداد بعض أو كامل املخصص، بموجب عقد تأمين على منافع إقتصادية لتسوية اإللتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق ملبلغ اإللتزام. عندم

عرض املصاريف املتعلقة باملخصص في قائ
ُ
مة الربح سبيل املثال، يتم اإلعتراف بالسداد كموجودات منفصلة لكن فقط عندما يكون السداد شبه مؤكد، وت

 أو الخسارة املوحدة صافية من أي سداد.

 

 الزكاة  5-13

تقدير مخصص احتساب مخصص الزكاة وفًقا لألنظمة الزكوية التي تصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باململكة العربية السعودية )"الهيئة"(. يتم  يتم  

الوقت تعديل املخصص.عند الزكاة وإدراجه في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة، ويتم تسجيل أي فروقات في التقديرات عند إقرار الربط النهائي ويتم في ذلك  

 إستكمال تقدير الزكاة، تحتسب الزكاة اإلضافية املستحقة في السنة التي تم فيها إصدار الربط النهائي من الهيئة. 

 

 السياسات املحاسبية لألدوات املالية 5-14

ا في األحكام التعاقدية لألداء. يجب على املجموعة  تعترف املجموعة باملوجودات املالية أو املطلوبات املالية في قائمة املركز املالي  
ً
املوحدة عندما تصبح طرف

 منه، تكاليف املعاملة ال
ً
 أو مطروحا

ً
 -بشكل مباشر    –تي تتعلق  عند اإلعتراف األولي، أن تقيس املوجودات املالية أو املطلوبات املالية بقيمتها العادلة زائدا

 و املطلوبات املالية . بإستثناء املوجودات املالية أو املطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. بإقتناء أو إصدار املوجودات املالية أ

 املوجودات املالية

(  9ير املالية رقم )( المتطلبات الجدیدة للتصنیف والقیاس لألصول المالیة. يتطلب املعيار الدولي إلعداد التقار 9یقدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم )

املوجو  إلدارة  العمل  نموذج  على  التصنيف  يعتمد  العادلة.  القيمة  أو  املستنفذة  بالتكلفة   
ً
الحقا وقياسها  املالية  املوجودات  جميع  املالية  تصنيف  دات 

صنيف املوجودات املالية في الفئات املحددة  وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية، والتي يتم تحديدها في وقت اإلعتراف األولي. يتم ت 

 (:9التالية بموجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )

 أو  دين بالتكلفة املستنفذة أدوات ▪

 دين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر )مع إعادة التبويب الى قائمة الربح أو الخسارة املوحدة( أو أدوات ▪

 ملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر )مع عدم إعادة التبويب الى قائمة الربح أو الخسارة املوحدة( أو أدوات ▪

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة. بالقيمة ▪

 

 املوجودات املالية املصنفة كتكلفة مستنفذة

 خسائر اإلنخفاض في القيمة إذا تم إستيفاء كل من الشرطين التالين )بإستثناء أدوات الدين يتم القياس الالحق ألدوات الدين بالتكلفة  
ً
املستنفذة ناقصا

 املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإلعتراف األولي(: 

 التدفقات النقدية التعاقدية.باملوجودات املالية ضمن نموذج أعمال هدفه هو اإلحتفاظ باملوجودات املالية لتحصيل  يحتفظ ▪

 التعاقدية للموجودات املالية تنشأ تدفقات نقدية في تواريخ محددة ملدفوعات املوجودات والفائدة على املبلغ األصلي.  الشروط ▪

 أحد املوجودات املالية هذين الشرطين، فإنه يتم قياسها بالقيمة العادلة.  يستوفإذا لم 
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وتوفير المعلومات إلی اإلدارة. عند إجراء ا األعمال  ھتقوم املجموعة بإجراء تقییم لنموذج األعمال علی مستوى املحفظة حیث یعکس هذا أفضل طریقة تدار ب

التعا النقدية  التدفقات  باملوجودات لجمع  اإلحتفاظ  إلى  يهدف  الذي  األعمال  نموذج  بها ضمن  املالية محتفظ  املوجودات  كانت  إذا  ما  فإن تقييم  قدية، 

 املجموعة تأخذ بعين اإلعتبار:

 اسات في ممارسة؛سياسات اإلدارة املعلنة وأهداف املحفظة وتشغيل هذه السي ▪

بها تلك   املخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )واملوجودات املالية املحتفظ بها ضمن نموذج العمل(، وعلى وجه الخصوص، الطريقة التي تدار ▪

 املخاطر؛ 

 كيف تقوم اإلدارة بتقييم أداء املحفظة؛ ▪

 ت التعاقدية؛ما إذا كانت إستراتيجية اإلدارة تركز على كسب إيرادات العموال  ▪

 درجة تكرار أي مبيعات للموجودات املتوقعة؛ ▪

 السبب وراء أي مبيعات للموجودات و ▪

بيعها يتم االحتفاظ بها لفترة ممتدة من الوقت بالنسبة إلى تاريخ إستحقاقها التعاقدي أو بيعها بعد فترة وجيزة من    ما إذا كانت املوجودات التي يتم ▪

 ستحقاق.إكتسابها أو لفترة طويلة قبل اإل 

التعاقدية لألداة.  في حالة تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد مدفوعات ألصل الدين أو الفائدة، فستقوم املجموعة بالنظر في الشروط  

النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي   وسيشمل هذا تقييم ما إذا كان املوجودات املالية تحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مقدار التدفقات

 هذا الشرط.

 بالتكلفة املستنفذة ويتم إثبات الفائدة في قائمة ال 
ً
ربح أو الخسارة املوحدة. يتم إثبات الدخل على أساس الفائدة الفعالة ألدوات الدين التي تم قياسها الحقا

 بالتكلفة املستنفذة، تخضع إل 
ً
 ختبار الهبوط في القيمة. أدوات الدين التي يتم قياسها الحقا

 

 املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر مع إعادة التبويب إلى قائمة الربح أو الخسارة املوحدة

 

 ألدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية في )القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر(: الالحقيتم القياس 

التعاقدية وبيع املوجودات  يتم   ▪ التدفقات النقدية  الهدف منه من خالل تحصيل  املالية ضمن نموذج أعمال والذي يتحقق  اإلحتفاظ باملوجودات 

 املالية و 

 لية تنشأ تدفقات نقدية في تواريخ محددة ملدفوعات املوجودات والفائدة على املبلغ األصلي. للموجودات املا الشروط التعاقدية ▪

 

نخفاض في القيمة  بالنسبة لألدوات املالية للديون التي تم قياسها في )القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر(، يتم إثبات دخل العمولة وخسائر اإل 

 الخسارة املوحدة ويتم إحتسابها بنفس الطريقة كما في املوجودات املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املستنفذة.في قائمة الربح أو 

اإلستثمار وعندما   تدرج جميع التغيرات األخرى في القيمة الدفترية لهذه األدوات في قائمة الدخل الشامل األخر املوحدة وتتراكم تحت إحتياطي إعادة تقييم

 وحدة. اد هذه األدوات، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر املتراكمة املعترف بها في الدخل الشامل األخر إلى قائمة الربح أو الخسارة امليتم إستبع
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 خالل الربح أو الخسارةاملوجودات املالية بالقيمة العادلة من 

ار على أنه محتفظ يتم تصنيف أدوات اإلستثمار في الحقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، إال إذا قامت املجموعة بتعين ذلك اإلستثم

 به لغير املتاجرة كما في القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر عند اإلعتراف األولي. 

الربح أو الخسارة.   يتم قياس أدوات الدين التي ال تفي بالتكلفة املستنفذة ملعايير القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر بالقيمة العادلة من خالل

خالل الربح أو الخسارة لتجنب   باإلضافة إلى ذلك، يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي معايير التكلفة املستنفذة، والتي تم تحديدها بالقيمة العادلة من 

 عدم مطابقة الحسابات، بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة املوحدة.

إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم تناسق   يمكن تصنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإلعتراف األولي

أي اإلعتراف الذي قد ينشأ من قياس املوجودات أو املطلوبات أو اإلعتراف باملكاسب والخسائر على أساسات مختلفة. لم تقم املجموعة بتحديد القياس أو 

 . 2018ر يناي 1( كما في 9أداة دين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة منذ تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم )

يث لم يعد مستوفي يتم إعادة تصنيف أدوات الدين من التكلفة املستنفذة الى القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما يتم تغيير نموذج األعمال بح

 رة عند اإلعتراف األولي. معايير التكلفة املستنفذة. ال ُيسمح بإعادة تصنيف أدوات الدين املحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسا

ا في قائمة  ناتجة عن إعادة قياس  نهاية كل فترة مراجعة، مع إدراج أي أرباح أو خسائر  في  العادلة  بالقيمة  املالية  لربح أو الخسارة يتم قياس املوجودات 

 املوحدة.

 الخسارة املوحدة. تدرج إيرادات العمولة على أدوات الدين بالقيمة العادلة في قائمة الربح أو 

و الخسارة املوحدة يتم إثبات دخل توزيعات األرباح على اإلستثمارات في أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة الربح أ

 عندما يتم تأسيس حق املجموعة في إستالم توزيعات األرباح. 

 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراإلستثمار في أدوات حقوق امللكية 

امللكية بالقيمة    عند اإلعتراف األولي، يمكن للمجموعة إجراء قرار ال رجعة فيها )على أساس كل أداة على حدة( حيث يصنف قرار اإلستثمارات في أدوات حقوق 

 يمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر إذا تم اإلحتفاظ بها للمتاجرة.العادلة من خالل الدخل الشامل األخر. ال يسمح بتصنيف هذه اإلستثمارات بالق

 باملوجودات املالية أو املطلوبات املالية للمتاجرة في الحاالت التالية:  اإلحتفاظيتم 

 إكتسابها أو تكبدها بشكل أساس ي لغرض بيعها أو إعادة شرائها على املدى القريب؛ يتم  ▪

 والتي يوجد دليل على وجود نمط حقيقي من جني األرباح على  عند اإلعتراف األولي، يعد ه ▪
ً
ذا جزًءا من محفظة أدوات مالية محددة يتم إدارتها معا

 املدى القصير. أو 

 د ضمان مالي أو معين وأداة تحوط فعالة. مشتق بإستثناء مشتق عق ▪

  



 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار(    شركة الحمادي
ً
 القابضة )سابقا

  )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2022ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 ( ذلك  خالف يذكر مالم السعودي  بالريال  املبالغ  جميع)

27 

 تتمة -السياسات املحاسبية الهامة. 5

 

 تتمة –لألدوات املالية السياسات املحاسبية  5-14

 تتمة -اإلستثمار في أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

بعد ذلك، يتم   يتم قياس اإلستثمارات في أدوات حقوق امللكية بشكل أولي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر باإلضافة إلى تكاليف املعاملة.

حتياطيات أخرى. بالقيمة العادلة مع اإلعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر واملتراكمة في بند إقياسها  

 إعادة تصنيف األرباح والخسائر على أدوات حقوق امللكية إلى قائمة الربح أو الخسارة املوحدة وال يتم إثبات أي
ً
إنخفاض في قائمة الربح أو الخسارة   ال يتم أبدا

 ملعيار املحاسبة الدولي  
ً
 بالتكلفة وفقا

ً
( بالقيمة العادلة.  39رقم )املوحدة. يتم األن قياس اإلستثمارات في حقوق امللكية الغير مدرجة والتي كانت مسجلة سابقا

 ة املوحدة عند بيع اإلستثمارات.لن يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة املتراكمة إلى قائمة الربح أو الخسار 

باح، ما لم تمثل األرباح يتم إثبات توزيعات األرباح على هذه اإلستثمارات في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة عندما يثبت حق املجموعة في إستالم توزيعات األر 

 املوزعة بوضوح إسترداد جزء من تكلفة اإلستثمار. 

تثمار التغير التراكمي الصافي في القيمة العادلة لإلستثمار في حقوق امللكية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  يتضمن إحتياطي إعادة تقييم اإلس

ألرباح قييم اإلستثمار إلى االشامل األخر. عندما يتم إستبعاد هذه األدوات املالية، يتم تحويل املبلغ املتراكم من التغير في القيمة العادلة من إحتياطي إعادة ت

 املحتجزة.

 

 اإلنخفاض في قيمة املوجودات املالية

( ألدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة املستنفذة أو بالقيمة العادلة  Expected Credit Lossتقوم املجموعة بتحديد مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة ) 

 املدينة التجارية، باإلضافة الى مطلوبات القروض وعقود الضمان املالي.للدخل الشامل األخر، مثل عقود التأجير املدينة، والذمم 

ا في مخاطر  التغيرات  في أدوات حقوق امللكية. يعكس مبلغ خسائر اإلئتمان املتوقعة  القيمة لإلستثمارات  يتم اإلعتراف بخسائر إنخفاض  إلئتمان منذ ال 

 اإلعتراف األولي باألداة املالية املعنية. 

ئتمانية املتوقعة املجموعة الطريقة أو املدخل املبسط إلحتساب اإلنخفاض في القيمة بالنسبة للذمم املدينة التجارية، مع األخذ في اإلعتبار الخسائر اإل تطبق  

دل تدفق بناًء على الخبرة التاريخية  على مدى العمر في التدفقات النقدية املقدرة. يتم تقدير الخسائر اإلئتمانية املتوقعة على املوجودات املالية بإستخدام مع

 للعوامل الخاصة باملدينين، والظروف اإلقتصادية العامة وتقييم كل من الظروف الحالية و 
ً
املستقبلية في تاريخ للخسائر اإلئتمانية للشركة، مع تعديلها وفقا

 التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود إذا كان ذلك مناسًبا. 

دى األدوات املالية األخرى، تطبق املجموعة الطريقة أو النهج العام لحساب قيمة اإلنخفاض. يتم تسجيل الخسائر اإلئتمانية املتوقعة على م  بالنسبة لجميع

ذا لم تتزايد مخاطر شهًرا إ  12الحياة عندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف األولي ويتم تسجيل الخسائر اإلئتمانية املتوقعة ملدة  

كل كبير منذ اإلعتراف األولي  اإلئتمان على األداة املالية بشكل كبير منذ اإلعتراف األولي. يتم تقييم ما إذا كانت املخاطر اإلئتمانية لألداة املالية قد زادت بش

 داة املالية. من خالل األخذ في اإلعتبار التغير في مخاطر التخلف عن السداد على مدى العمر املتبقي لأل 
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 قياس وتقدير الخسائر اإلئتمانية املتوقعة 

الخسارة إذا كان هناك تخلف عن يعد قياس خسائر اإلئتمان املتوقعة دالة على إحتمال التخلف عن السداد، أو الخسارة املعطاة اإلفتراضية )بمعنى حجم 

مكن توقعها كما هو السداد(. يعتمد تقييم إحتمالية التخلف عن السداد على املعلومات التاريخية التي تم تعديلها بواسطة املعلومات املستقبلية التي من امل

 موضح أعاله. 

مة الدفترية اإلجمالية للموجودات في تاريخ التقرير. يتم الوصول إلى التعريض بالنسبة للتخلف عن السداد في املوجودات املالية، فإن ذلك يتم تمثيله بالقي

 عند التخلف عن البنود خارج امليزانية عن طريق تطبيق معامل تحويل الرصيد على الجزء غير املسحوب من التعرض.

ال يتوفر فيها دليل على حدوث زيادات كبيرة في مخاطر اإلئتمان على عندما يتم قياس الخسائر اإلئتمانية املتوقعة على مدى الحياة ملعرفة الحاالت التي قد  

 مستوى األداة الفردية، يتم تجميع األدوات املالية على أساس التالي:

 

التمويليطبيعة   ▪ التأجير  التجارية والذمم املدينة األخرى، مستحقات  املالية )أي الذمم املدينة  العمالء كمجموعات واملبالغ املستحقة من   األدوات 

 منفصلة. بالنسبة لقروض أطراف ذات عالقة، يتم تقييم خسائر اإلئتمان املتوقعة على أساس فردي(؛ 

 حاالت تخلف سابقة ▪

 طبيعة وحجم قطاع العمل للمدينين؛ و ▪

 كان ذلك متاًحا.  تصنيفات إئتمانية خارجية إذا ▪

 

الربح أو الخسارة املوحدة لكافة األدوات املالية مع تعديل مقابل لقيمتها الدفترية من خالل  تعترف املجموعة بأرباح أو خسائر إنخفاض القيمة في قائمة  

للخسارة، اإلعتراف  حساب مخصص  يتم  والتي  األخر،  الشامل  الدخل  من خالل  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  التي  الدين  أدوات  في  إستثمارات  بإستثناء 

خل الشامل اآلخر في إحتياطي إعادة تقييم اإلستثمار، وال يقلل من القيمة الدفترية للموجودات املالية في قائمة  بمخصص بالخسارة فيها من خالل قائمة الد

 املركز املالي املوحدة.

 

 إستبعاد املوجودات املالية

املوجودات؛ أو تقوم بتحويل املوجودات املالية  تقوم املجموعة بإلغاء تحقق املوجودات املالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من 

ت في السيطرة  أو جميع مخاطر ومزايا امللكية إلى كيان آخر. إذا لم تقم املجموعة بنقل أو اإلحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومكافآت امللكية واستمر 

طلوبات املرتبطة باملبالغ التي قد تضطر لدفعها. إذا إحتفظت املجموعة  على املوجودات املحولة، تعترف املجموعة بحصتها املحتفظ بها في املوجودات وامل

 ن للعوائد املستلمة. بكافة مخاطر ومزايا ملكية املوجودات املالية املحولة، تستمر املجموعة في اإلعتراف باملوجودات املالية وتقر أيًضا باإلقتراض املضمو 
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 املطلوبات املالية

القيمة العادلة من تم تصنيف وقياس املطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املستنفذة بإستخدام طريقة العائد الفعلي. بالنسبة للمطلوبات املالية املحددة ب

عزى إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان الخاصة بهذه املطلوباتخالل الربح أو الخسارة، مقدار التغيير في  
ُ
يتم التعرف  القيمة العادلة للمطلوبات املالية التي ت

خلق أو يوسع عدم عليها من خالل الدخل الشامل األخر، ما لم يكن اإلعتراف بتأثيرات التغييرات في مخاطر اإلئتمان باملطلوبات في الدخل الشامل األخر سي

الية في قائمة  حاسبي في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة. التغيرات في القيمة العادلة لم يتم إعادة تصنيف مخاطر اإلئتمان الناتجة عن املطلوبات املتطابق م

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  الربح أو الخسارة املوحدة. يشتمل إحتياطي ائتمان املطلوبات على التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة للمطلوبات املالية  

عزى الى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لهذه املطلوبات التي لن تؤدي إلى إنشاء أو عدم تطابق في املحاسبة في قائمة ال
ُ
ربح أو الخسارة املوحدة. الخسارة والتي ت

 تحويل املبلغ املقدم في إحتياطي اإلئتمان إلى قائمة الربح او ا
ً
لخسارة املوحدة. عندما تكون هذه اإلستثمارات عند إستبعادها، يتم تحويل املبلغ ال يتم الحقا

(، لم تقم 2018يناير    1( في )9املتراكم في إحتياطي إئتمان املطلوبات إلى األرباح املحتجزة. منذ تاريخ التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير املالية رقم )

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقوم املجموعة بإلغاء اإلعتراف باملطلوبات املالية فقط عندما يتم الوفاء أو املجموعة بوضع مطلوبات مالية ب

 إلغاء أو إنتهاء هذه املطلوبات.

 

 األدوات املالية قياس

تقاص املبالغ املوجودات املالية واملطلوبات املالية بصافي املبلغ املدرج في قائمة املركز املالي، فقط في حال وجود حق قانوني حالي واجب النفاذ ل  ساقي  ميت

 املعترف بها، ونية بالتسوية على أساس صاٍف، أو تحقيق املوجودات وتسوية املطلوبات في وقت واحد. 

 

 املوجودات غير املاليةإنخفاض قيمة  5-15

ود أي مؤشر،  تقوم املجموعة في كل تاريخ مشمول بالتقرير بتقييم ما إذا كان هناك ثمة مؤشرات على إمكانية إنخفاض قيمة إحدى املوجودات. وفي حال وج

الق تقّدر املجموعة قيمة املوجودات  القيمة السنوية إلحدى املوجودات،  ابلة لإلسترداد. وتمثل قيمة املوجودات أو عند الحاجة إلجراء فحص إنخفاض 

 تكاليف اإلستبعاد وقيمتها املستخدمة. بالنسب
ً
ة للموجودات الفردية،  القابلة لإلسترداد القيمة العادلة األعلى لتلك املوجودات أو لوحدة توليد النقد ناقصا

تلك املتأتية من موجودات أو مجموعات موجودات أخرى. حيث تتجاوز    مالم تكن ال تولد تدفقات نقدية واردة، يتم تحديد أنها مستقلة إلى حد كبير عن

إلى   تخفيضها  ويتم  القيمة  منخفضة  املوجودات  تعتبر  لإلسترداد،  القابلة  قيمتها  النقد  توليد  أو وحدة  املوجودات  الدفترية إلحدى  القابلة القيمة  قيمتها 

 لإلسترداد. 

 

قات النقدية املستقبلية املقدرة إلى قيمتها الحالية بإستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس عند تقييم القيمة املستخدمة، يتم تخفيض التدف

 تكاليف اإل 
ً
 باملوجودات. عند تحديد القيمة العادلة ناقصا

ً
ستبعاد، يؤخذ في تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال واملخاطر املتعلقة تحديدا

 الحديثة، فإن تعذر تحديد أي من تلك التعامالت، يتم إستخدام نموذج تقييم مناسب. يتم  اإلعتبار التعامالت السوقية 
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املتداولة لدى الجمهور أو غيرها من مؤشرات القيمة العادلة  تأكيد هذه الحسابات عن طريق مضاعفات التقييم وأسعار األسهم املدرجة للشركات التابعة 

 املتاحة. 

تتواف التي  بالنفقات  املتعلقة  الفئات  املوحدة ضمن  الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  املستمرة  للعمليات  القيمة  إنخفاض  بخسائر  اإلعتراف  مع وظيفة  يتم  ق 

 إلعادة تقييم تم إدراجه في قائمة الدخل الشامل املوحدة. كما يتم في هذه الحالة، املوجودات التي إنخفضت قيمتها، بإستثناء املمتلكات التي خ
ً
ضعت سابقا

 اإلعتراف بإنخفاض القيمة في بند الدخل الشامل اآلخر بما يصل إلى القيمة املتعلقة بأي إعادة تقييم سابق. 

ريخ مشمول بالتقرير لتحديد إمكانية إختفاء أو تناقص أي مؤشر على خسائر بالنسبة للموجودات بإستثناء الشهرة التجارية، يتم إجراء تقييم في كل تا

، وتقوم املجموعة في حال وجود هذا املؤشر، بتقدير قيمة املوجودات أو وحدة توليد النقد القابلة لإل 
ً
سترداد، وال يتم إنخفاض القيمة املعترف بها سابقا

 إال
ً
إذا طرأ تغيير على اإلفتراضات املستخدمة لتحديد قيمة املوجودات القابلة لإلسترداد منذ اإلعتراف   عكس خسارة إنخفاض القيمة املعترف بها سابقا

 بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات قيمتها القابلة لإلسترداد وال تتجاو 
ً
ز القيمة الدفترية  بخسارة إنخفاض القيمة األخيرة، ويكون العكس محدودا

حديدها بعد خصم صافي اإلستهالك، لو لم يتم اإلعتراف بأي خسارة إنخفاض قيمة بالنسبة للموجودات خالل السنوات السابقة، التي كان من املمكن ت

الحالة، التعامل ويتم اإلعتراف بهذا العكس في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة مالم يتم إدراج املوجودات بقيمة خضعت إلعادة تقييم، حيث يتم، في هذه  

 العكس كزيادة في إعادة التقييم. مع 

 مكافآة نهاية خدمة املوظفين  5-16

في قوانين اململكة في الشروط املنصوص عليها  النحو املحدد  لقانون العمل السعودي على   
ً
للموظفين وفقا العربية    تطبق املجموعة خطة مكافآة محددة 

 املحددة بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان املتوقعة.  السعودية. يتم تحديد تكلفة تقديم املكافآة بموجب خطة املكافآة

املحتجزة من خالل الدخل    يتم اإلعتراف بعمليات إعادة قياس املكاسب والخسائر االكتوارية مباشرة في قائمة املركز املالي املوحدة مع اإلئتمان املقابل لألرباح

 عمليات إعادة القياس إلى األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة.الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها، وال يتم إعادة تصنيف 

صافي مطلوبات يتم إحتساب صافي دخل العموالت الخاصة بتطبيق معدل الخصم على صافي مطلوبات املزايا املحددة. تعترف املجموعة بالتغيرات التالية على  

 املزايا املحددة في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة:

لعمومية  تتضمن تكاليف الخدمة، تكاليف الخدمة الحالية، واملكاسب والخسائر على عمليات التسوية غير الروتينية )تحت بند املصاريف اإلدارية و ا ▪

 و تكلفة اإليرادات(

 صافي مصاريف أو دخل العموالت الخاصة )تحت بند تكاليف التمويل(.  ▪

 اإلحتياطي النظامي  5-17

 للنظام األساس ي 
ً
٪من صافي ربح السنة الى اإلحتياطي   10للشركة ونظام الشركات باململكة العربية وفقا السعودية، يجب على الشركة تحويل ما نسبته  وفقا

 .٪من رأس مالها. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع حاليا على املساهمين  30النظامي حتى يساوي 

 العمالت األجنبية  5-18

 بسعر الصرف الحالي بالعملة الوظيفية للعمالت الخاصة بتلك التعامالت في التاتقوم املجموعة 
ً
ريخ بتسجيل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية، مبدئيا

 لإلعتراف به. يتم إعادة تحويل املوجودات واملطلوبات النقدية املقومة بالعمالت األجنبية بسعر الصرف ل
ً
ملة األجنبية السائد  لعالذي يتأهل فيه التعامل أوال

 في تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة.

تي يتم تحديدها كجزء يتم اإلعتراف بالفروقات الناشئة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية، في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة بإستثناء البنود النقدية ال

العمليات األجنبية، حيث يتم اإلعتراف بتلك البنود في قائمة الدخل الشامل املوحدة حتى يتم التصرف  من التحوط لصافي إستثمارات املجموعة في إحدى  

ت الضريبية املنسوبة في صافي اإلستثمار، وفي ذلك الوقت، يتم تصنيف املبلغ املتراكم في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة. كما يتم تسجيل الرسوم واإلعفاءا

 لى تلك البنود النقدية، في قائمة الدخل الشامل املوحدة.إلى فروقات الصرف ع
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 السياسات املحاسبية لإليرادات 5-19

 اإليرادات على أساس املبلغ املحدد في العقد مع العميل ويستثني املبلغ الذي يتم جمعه نيابة عن أطراف ثالثة.   قياسيتم 

الدولي للتقارير املالية بإستخدام   15رقم    تعترف املجموعة باإليرادات عندما تنقل السيطرة على منتج أو خدمة إلى عميل. ويتم تطبيق املبادئ في املعيار 

 لخمس التالية: الخطوات ا

 األولى: تحاسب املجموعة عن العقد مع العميل في الحاالت التالية:  الخطوة

 أطراف العقد قد إتفقت على العقد وأن تكون ملتزمة بأداء إلتزاماتها.  ▪

 بإمكان املجموعة تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق باملنتجات أو الخدمات التي سيتم تحويلها.  ▪

 التي سيتم تحويلها.   شروط السداد مقابل املنتجات أو الخدماتبإمكان املجموعة تحديد  ▪

 للعقد مضمون تجاري. ▪

 من املتوقع الحصول على العوض.  ▪

 

ج أو خدمة الثانية: تحدد املجموعة جميع املنتجات أو الخدمات املتعهد بها في العقد مع العميل ويجب عليها تحديد ما إذا كان سيتم إحتساب كل منت  الخطوة

 كإلتزام أداء منفصل. 

 األخرى في العقد إذا كان كالهما:  املطلوباتالخدمة متميزة ويتم فصلها عن  أو نتجاملعتبر ي

. نتجنتفاع من امل أو خدمة في حد ذاتها أو اإل  منتج نتفاع منالعميل اإل  يستطيع ▪
ً
 أو الخدمة إلى جانب موارد أخرى متاحة فورا

 . أو خدمات أخرى متعهد بها في العقد منتجاتأو الخدمة ال تعتمد بدرجة عالية أو ال ترتبط بدرجة عالية مع  نتجأن امل ▪

▪  

أو الخدمات املتعهد بها  نتجاتالخطوة الثالثة: تحدد املجموعة قيمة املعاملة وهو مبلغ العوض الذي تتوقع املجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل امل

 إلى عميل.

العوض/املقابل الذي تتوقع املجموعة أن يكون لها حق فيه مقابل  لتزام أداء بمبلغ يصف مبلغ  سعر املعاملة على كل إ  : تخصص املجموعةالرابعةالخطوة  

 أو الخدمات املتعهد بها إلى العميل. نتجاتتحويل امل

أو الخدمات عندما  املنتجاتأو الخدمات إلى العميل. تحصل عملية نقل  املنتجاتعتراف باإليرادات عندما تتم نقل السيطرة على الخطوة الخامسة: يتم اإل 

تلك    يتملك السيطرة على  السيطرة على    املنتجاتالعميل  العميل على  له. يحصل  املحولة  الخدمات  ال  املنتجاتأو  لديه  كانت  إذا  الخدمات  قدرة على أو 

 أو الخدمة.  نتجستحقاق الفائدة من املاإلستخدام املباشر و إ

ستنتجت إستبعاد الضرائب أو الرسوم. إو اة شروط الدفع املحددة تعاقدًيا مراع يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة ملبلغ العوض أو املبالغ املستحقة، مع

املخزون    على أنها األصيل في جميع الترتيبات املتعلقة بإيراداتها بمعنى أن املجموعة هي املسؤول الرئيس ي عن الوفاء بالعقد وتتحمل املخاطر عن  املجموعة

 ولها القدرة على تحديد األسعار. 
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 تتمة  -السياسات املحاسبية لإليرادات  5-19

 

 أحكام وتقديرات محاسبية هامة 

 وصف للتقديرات املحاسبية واألحكام الهامة لألنشطة الرئيسية التي تحقق منها املجموعة إيراداتها:  هوفيما يلي 

 الخدمات الطبية (أ

من الخدمات الطبية بشكل رئيس ي الرسوم املفروضة على خدمات املستشفيات للمرض ى الداخليين والخارجيين. وتشمل تلك الخدمات   اإليراداتتتضمن  

مات املهنية الطبية، واملعدات، واألشعة، واملختبر. يتم بيع هذه الخدمات إما بشكل منفصل أو مجمع مع بيع املنتجات الصيدالنية  رسوم اإلقامة، والخد

 للعميل.

إلتزام املجموعة  ، قيمت املجموعة عقود الخدمات الطبية وتبين أنه يوجد إلتزام أداء واحد فقط وذلك بسبب أن  15الدولي للتقارير املالية رقم    للمعياروفًقا  

 بنقل تلك الخدمات في العقود ال يمكن تمييزه؛ أي من املمكن أن ينتفع العميل من بعض الخدمات دون األخرى. 

  بها ، إستنتجت املجموعة أن اإليرادات من الخدمات املجمعة على شكل حزمة من الخدمات سيتم اإلعتراف  15بموجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  

 قة.على مدى زمني، بإستخدام طريقة املدخالت لقياس تقدمها نحو الوفاء الكامل باإللتزام باألداء املماثلة للسياسة املحاسبية الساب

 املنتجات الصيدالنيةبيع  (ب

، نقطة البيع للعميل  عندما يتم نقل السيطرة على تلك املنتجات، ويتم ذلك عندما يتم تسليم املنتجات إلى العميل. يحدث التسليم عند  اإليراداتيتم إثبات  

 وقد تم نقل مخاطر التقادم والخسارة إلى العميل.

لتزام نحو تقديم املنتجات الصيدالنية واملنتجات األخرى املحددة. تتحمل املجموعة  مسؤولة بشكل أساس ي عن الوفاء باإلفي هذه العقود، تكون املجموعة  

أسعار   املخزون قبل أن يتم نقل املنتجات الصيدالنية واملنتجات األخرى إلى العمالء. باإلضافة إلى ذلك، لدى املجموعة سلطة تقديرية في تحديد  مخاطر

للمورد حتى لو تخلف العميل عن   حيثئتمان على هذه املعامالت  اإل الصيدالنية املحددة. كما أن املجموعة تتحمل مخاطر  املنتجات   بالدفع  أنها ملتزمة 

 السداد. 

 خصومات على حجم املبيعات  (ج

، العقدشهًرا. يتم إثبات اإليرادات من هذه املبيعات على أساس السعر املحدد في  12يتم اإلعتراف باإليراد غالًبا مع خصومات على حجم املبيعات على مدار 

 بعد حسم الخصومات املقدرة. 

تم اإلعتراف باإليراد فقط إلى الحد الذي يكون فيه من يتم إستخدام الخبرة املتراكمة لتقدير حجم تلك الخصومات بإستخدام طريقة القيمة املتوقعة، وي

ا يتعلق باملبيعات املحتمل جًدا أال يحدث العكس. يتم اإلعتراف باإللتزام التعاقدي للخصومات املتوقعة من حجم املبالغ املستحقة التحصيل من العمالء فيم

 .التي تتم حتى نهاية الفترة املشمولة بالتقرير

 يةاملنح الحكوم 5-20

عندما تتعلق ببند   يتم اإلعتراف باملنح الحكومية عند توفر تأكيد معقول على تلقي املنحة والتقيد بجميع الشروط املرتبطة بها. كما يتم اإلعتراف باملنحة 

دما تتعلق بإحدى املوجودات، املصاريف كدخل على أساس منتظم طوال الفترات التي يتم فيها صرف التكاليف املعتزم تعويضها. ويتم االعتراف باملنحة عن

 كدخل بمبالغ متساوية على مدى العمر اإلنتاجي املتوقع للموجودات ذات الصلة. 
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 تكلفة اإليرادات  5-21

العاملين، املواد واللوازم، املرافق وغيرها من التكاليف تمثل تكلفة اإليرادات نفقات تتعلق مباشرة بتوليد اإليرادات، بما في ذلك دون حصر، رواتب ومكافآت  

 املباشرة. 

 مصاريف البيع و التسويق واملصاريف اإلدارية والعمومية  5-22

 البيع و التسويق واملصاريف اإلدارية والعمومية على تكاليف مباشرة وغير مباشرة ال تشكل على وجه التحديد جزء من تكلفة اإليرادات.   مصاريفتشتمل  

 يتم التوزيع بين تكلفة اإليرادات ومصاريف البيع و التسويق و املصاريف اإلدارية و العمومية ، إن لزم األمر، على أساس ثابت. 

   تكاليف التمويل 5-23

الوقت، أكثر من سنة، حتى تصبح هذه تكاليف التمويل املنسوبة مباشرة إلقتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة )وهي موجودات بحاجة لفترة كبيرة من 

ا لم يتم رسملة املوجودات جاهزة لإلستخدام املعدة له( يتم إضافتها إلى تكلفة هذه املوجودات حتى تصبح هذه املوجودات جاهزة لإلستخدام املعدة له. كم

 .أي تكلفة تمويل خالل فترة التوقف

لتمويل املوجودات املؤهلة والتحوط بها في تغطية تدفقات نقدية فعالة ملخاطر أسعار الفائدة. يتم إثبات بالقدر الذي يستخدم فيه معدل التمويل املتغير  

تأثير املوجودات املؤه الربح أو الخسارة املوحدة عند  إلى قائمة  في قائمة الدخل الشامل اآلخر ويتم تحويله  الفعلي من املشتقات  أو الجزء  لة على األرباح 

الذي يستخدم فيه معدل التمويل الثابت لتمويل املوجودات املؤهلة والتحوط بها في تغطية تدفقات نقدية فعالة ملخاطر أسعار الفائدة،   الخسائر، وبالقدر

 .تعكس تكاليف التمويل التي تمت رسملتها معدل الفائدة الذي تمت تغطيته

ة التي تعتمد تكاليفها على املوجودات املؤهلة يتم خصمها من نفقات التمويل املؤهلة إيرادات اإلستثمارات املكتسبة من اإلستثمارات املؤقتة للقروض املحدد

 للرسملة.

 يتم إثبات جميع نفقات التمويل األخرى في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة عند فترة تكبدها. 

 تجمیع األعمال  5-24

بالقیمة   ایاسـھیتم املحاسـبة عن عملیات تجمیع األعمال باسـتخدام طریقة االسـتحواذ. یتم قیاس تكلفة االسـتحواذ بإجمالي العوض املحول، والذي یتم ق 

ات تجمیع األعمال، تقوم  في تاریخ االسـتحواذ وقیمة أي حقوق ملكیة غير مسـیطرة في الشـركة املسـتحوذ علیھا. وبالنسـبة لكل عملیة من عملی العادلة

نسـبیة في صـافي املجموعة باختیار ما اذا كانت سـتقوم بقیاس حقوق امللكیة غير املسـیطرة في الشـركة املسـتحوذ علیھا بالقیمة العادلة أو بالحصـة ال

صاریف عند تكبدھا وتدرج ضمن املصاریف العمومیة  املوجودات القابة للتمیيز للشـركة املسـتحوذ علیھا. یتم اثبات التكالیف املتعلقة باالسـتحواذ كم

 .واإلداریة

ھا من أجل اجراء التصـنیف وعندما تقوم املجموعة باالســتحواذ على أعمال، یتم تقییم املوجودات املالیة املســتحوذ علیھا واملطلوبات املالیة التي تم التعھد ب

   .االقتصـادیة والشـروط ذات الصـلة كما في تاریخ االستحواذ والتخصـیص املناسـب وفًقا للشـروط التعاقدیة والظروف

ملصــــنفـة كحقوق ملكیـة(  یتم ادراج أي عوض محتمل من قبل املســـتحوذ بالقیمة العادلة بتاریخ االســـتحواذ. یتم قیاس كافة العوض املحتمل )باســـتثناء تلك ا

العـادلـة في قـائمـة الـدخـل املوحـدة. ال یتم إعـادة قیـاس العوض املحتمل املصنف كحقوق ملكیة ویتم املحاسبة    بـالقیمـة العـادلـة، وتـدرج التغيرات في القیمـة

 . عن التسویات الالحقة ضمن حقوق امللكیة

ير املسـیطرة وأي حصــص مملوكة ســابقا، یتم، في األصـل، قیاس الشـھرة بالتكلفة )والتي تمثل الزیادة في إجمالي العوض املحول واملبلغ املثبت لحقوق امللكیة غ

صــافي املوجودات املســتحوذ  عن صــافي املوجودات القابلة للتمیيز التي تم االســتحواذ علیھا واملطلوبات التي تم التعھد بھا(. وفي حالة زیادة القیمة العادلة ل

د من قیـامھـا بصــــورة صــــحیحـة بتحـدیـد كـافـة املوجودات املســــتحوذ علیھـا وكـافـة علیھا عن إجمالي العوض املحول، تقوم املجموعة بإعادة التقدیر للتأك

زال ینتج عن إعادة التقدیر ھذه، زیادة  املطلوبـات التي تم التعھـد بھـا، ومراجعـة االجراءات املســـتخدمة في قیاس املبالغ املراد إثباتھا بتاریخ االســـتحواذ. وإذا ما  

 . ة العادلة لصـــافي املوجودات املستحوذ علیھا عن إجمالي العوض املحول، یتم إثبات املكاسب في قائمة الدخل املوحدةالقیم
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 تتمة  -تجمیع األعمال  5-24

 خسـائر االنخفاض  
ً
املتراكمة. ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض في القیمة، تخصص بعد اإلثبات األولي لھا، تقاس الشـھرة بالتكلفة ناقصـا

 من تاریخ االستحواذ    –الشھرة املستحوذ علیھا عند تجمیع األعمال  
ً
إلى كل وحدة من الوحدات املدرة للنقدیة الخاصــة باملجموعة التي یتوقع بأن   –اعتبارا

 .ا إذا خصــصــت موجودات أو مطلوبات أخرى خاصة بالشركة املستحوذ علیھا إلى تلك الوحداتتســتفید من تجمیع األعمال، بصــرف النظر عم

بالعملیة املستبعدة في عند تخصــیص الشــھرة إلى الوحدة املدرة للنقدیة واســتبعاد جزء من العملیة ضــمن تلك الوحدة، یتم عندئذ إدراج الشــھرة املتعلقة  

ند تحدید أرباح أو خسائر االستبعاد. تقاس الشھرة املستبعدة في مثل ھذه الحاالت على أساس القیمة النسبیة للعملیة املستبعدة القیمة الدفتریة للعملیة ع

 من الوحدة املدرة للنقدیة. هوالجزء املحتفظ ب

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات املحاسبية الهامة . 6

 التقديرات واإلفتراضات  6-1

إعداد   باإليرادات وامليتطلب  بالتقرير واملتعلقة  املشمولة  املبالغ  تؤثر على  أحكام وتقديرات وإفتراضات  إجراء  اإلدارة  املوحدة من  املالية  صاريف القوائم 

قد يؤدي إلى   واملوجودات واملطلوبات واإلفصاحات املرفقة واإلفصاح عن املطلوبات الطارئة. حيث أن الشك وعدم التيقن من هذه اإلفتراضات والتقديرات

 نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري في فترات مستقبلية على القيمة الدفترية للموجودات أو املطلوبات املتأثرة.

تتضمن توقعات باألحداث املستقبلية والتي تعتبر مناسبة    ة علي الخبرة السابقة وعوامل أخرى يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر، وهي مبني

فتراضات القائمة  ف. وقد بنت املجموعة إفتراضاتها وتقديراتها على املعايير والضوابط املتاحة عند إعداد القوائم املالية املوحدة، إال أن الظروف واإل للظرو 

املستقبلية قد تتغير بسبب التغيرات التي تطرأ على السوق أو بسبب الظروف الناشئة خارج سيطرة املجموعة، ويتم عكس هذه التغيرات   التطوراتحول  

 . في اإلفتراضات عند وقوعها

 اثبات اإليراد 

 ( من اإلدارة بإجراء التقديرات واالفتراضات التالية: 15يتطلب تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي )

 الوفاء بالتزامات األداء  •

على مدى زمني أو فترة من الزمن من أجل يتعين على املجموعة إجراء تقويم لكافة عقودها املبرمة مع العمالء لتحديد ما إذا كان يتم الوفاء بالتزامات  

 تحديد الطريقة املالئمة إلثبات اإليراد.

 تحديد أسعار املعامالت  •

)وبشكل رئيس ي شركات التأمين(. وإلجراء ذلك، تقوم املجموعة   املعامالت املتعلقة بكافة عقودها املبرمة مع العمالءيتعين على املجموعة تحديد سعر 

بند تمويل هام وأي عوض غير نقدي  صم أو أي بنود متغيرة أخرى، باإلضافة إلى وجود أي خمتغير في العقد، نتيجة البتقويم األثر الخاص بأي عوض 

 في العقد. 

 السيطرة في العقود املبرمة مع املرض ىنقل  •

السيطرة انتقال  اإليراد عند  إثبات  يتم  فإنه  الزمن،  فترة من  األداء على  بالتزام  الوفاء  يتم  أنه  للمجموعة  فيها  يتبين  التي  الحالة  املوجودات    في  على 

 الخاضعة للعقد إلى املرض ى.

 املتوقعة اإلئتمانية الخسائر مخصص

املالية غير مبالغ فيها نتيجة إحتمال عدم تحصيلها،   الخسائر اإلئتمانية املتوقعة بالرجوع إلى مجموعة من العوامل للتأكد أن املوجوداتيتم تحديد مخصص  

 بما في ذلك جودتها وأعمارها والتقييم االئتماني والضمانات. كما يؤخذ في الحسبان البيانات واملؤشرات اإلقتصادية. 
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 تتمة -التقديرات واإلفتراضات  6-1

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

قييم اإلكتواري وضع يتم تحديد تكلفة املكافآة املحددة ملا بعد التوظيف والقيمة الحالية لإللتزام ذي الصلة، بإستخدام عمليات تقييم إكتوارية. يتضمن الت

 والتي تتضمن تحديد معدل الخصم، زيادات الرواتب املستقبلية، و 
ً
معدالت الوفيات. وبسبب  إفتراضات متنوعة قد تختلف عن التطورات الفعلية مستقبال

تطرأ على هذه  التقييم واإلفتراضات األساسية وطبيعتها طويلة األجل، يكون إلتزام املكافآة املحددة على درجة كبيرة من الحساسية تجاه التغيرات التي  تعقيد

ملعرفة الحساسية املتعلقة بمطلوبات مكافأة نهاية خدمة   28راجع اإليضاح رقم  (اإلفتراضات، وتتم مراجعة جميع اإلفتراضات في كل تاريخ مشمول بالتقرير.  

 .)املوظفين 

تأخذ بعين اإلعتبار معد  للتغيير، مما يدعو اإلدارة عند تحديد معدل الخصم املالئم، أن  الت سعر يشكل معدل الخصم املعيار والضابط األكثر عرضة 

 لتحديد صادر عن AAإللتزام مكافآة بعد التوظيف بتصنيف ال يقل عن "الفائدة للسندات التجارية بعمالت تتوافق مع العمالت املستخدمة  
ً
" أو أعلى، وفقا

، وإستقرائها حسب الحاجة على طول منحنى العائد لتتطابق مع املدة املتوقعة من إلتزام املكافآة املحددة
ً
. يتم إجراء مراجعة وكالة تصنيف معترف بها دوليا

ة املخاطر التي يتعرض لها املستثمر حامل السند، ويتم شطب السندات ذات الهوامش اإلئتمانية الفائضة، من  الحقة للسندات األساسية لتحديد درج

 السندات الذي يستند إليه معدل الخصم، على أساس أنها ال تمثل سندات على درجة عالية من املخاطر التي يتعرض لها املستثمر حامل السند. تحليل

لديمغرافية. بينما ات ايستند معدل الوفيات إلى قوائم الوفيات املتاحة للعامة في دول محددة، حيث أن تلك القوائم ال تتغير إال لفترات زمنية إستجابة للتغير 

 إلى معدالت التضخم املستقبلية املتوقعة في الدول املعنية.  املستقبليةتستند زيادات الرواتب 

 اإلنخفاض قيمة املوجودات غير املالية

 تكاليف ينشأ إنخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية إلحدى املوجودات أو وحدة توليد النقد قيمتها القابلة لإلسترداد املقو 
ً
مة بالقيمة العادلة ناقصا

 تكاليف اإلستبعاد إلى البيانات املتاحة من تعامالت ب
ً
يع ملزمة تجرى على اإلستبعاد أوقيمتها املستخدمة أيهما أكبر. ويستند حساب القيمة العادلة ناقصا

 التكاليف امل
ً
تزايدة إلستبعاد املوجودات. يستند حساب القيمة املستخدمة أساس التنافس الحر ملوجودات مشابهة أو أسعار سوق قابلة للمالحظة ناقصا

التي   الهيكلة  إعادة  أنشطة  وال تشمل  القادمة  الخمس سنوات  النقدية من موازنة  التدفقات  يتم إشتقاق  النقدي املخصوم.  التدفق  نموذج  تلتزم  إلى  لم 

التي ستعزز أداء   الهامة  بها بعد أو اإلستثمارات املستقبلية  القابل لإلسترداد أكثر  املجموعة  يعتبر املبلغ  التي يتم فحصها.  النقد  املوجودات لوحدة توليد 

ألغ املستخدم  النمو  ومعدل  املتوقعة  الواردة  النقدية  التدفقات  إلى  إضافة  املخصوم  النقدي  التدفق  لنموذج  املستخدم  الخصم  ملعدل  راض حساسية 

 اإلستقراء. 

 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واملعدات

التي من امل الفترة  بنـاء على مـدى  بـاملجموعـة ً  ـــة  بنود املمتلكـات واملعـدات الخـاصـ تقـدیر العمر اإلنتـاجي لكـل بنـد من  توقع فیھـا أن یكون األصــل متاحا یتم 

الداخلي، والخبرة السابقة بشأن املوجودات املماثلة   لالســتخدام. ویعتمد ھذا التقدیر على تقویم جماعي للممارســات الخاصــة بأعمال مماثلة، والتقییم الفني 

 .وتطبیق األحكام عندما یصبح األصل متاحا لالستخدام والبدء في احتساب قسط االستھالك

الســـابقة نتیجة االسـتھالك العادي لألصـل، یتم، بصـــورة دوریة، مراجعة العمر اإلنتاجي املقدر لكل أصـــل وتحدیثھا في حالة اختالف التوقعات عن التقدیرات  

تتأثر النتائج املســـتقبلیة    أو التقادم الفني والتجاري لھا أو القیود القانونیة أو القیود األخرى على اسـتخدام األصـل. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من املحتمل أن 

ـاریف املســـجلة الناتجة عن التغيرات في العوامل املذكورة أعاله. وسـیؤدي تخفیض العمر اإلنتاجي للعملیات بصـــورة جوھریة بالتغيرات في املبالغ وتوقیت املصــ

 .املقدر ألي بند من بنود املمتلكات واملعدات إلى زیادة املصایف التشغیلیة املسجلة وتخفیض املوجودات غير املتداولة
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 اإلختبار السنوي لإلنخفاض في قيمة الشهرة  -الشهرة 

للنقد بناًء   يتم إجراء اختبارات اإلنخفاض في قيمة الشهرة ملجموعة الوحدات املدرة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها. يتم تحديد مجموعة وحدات مدرة

هرة سنوًيا على يتم تقييم هيكل ومجموعات الوحدات املدرة للنقد على أساس سنوي. يجرى إختبار اإلنخفاض في قيمة الش  على عمليات استحواذ معينة.

 .املخصومة  األقل لكل مجموعة من الوحدات املدرة للنقد التي يتم تخصيص الشهرة لها. لتحديد القيمة من اإلستخدام، تستخدم نماذج التدفقات النقدية

تدفقات النقدية الحرة املتوقعة في و ال  ت الخصمال تراضات املتعلقة بمعدل نمو املبيعات ومعدتتضمن أهم املؤشرات في اختبار اإلنخفاض في القيمة اإلف

 املستقبل.

 تستند التدفقات النقدية الحرة املتوقعة إلى التوقعات الحالية واألهداف املحددة لفترة خمس سنوات  التدفقات النقدية الحرة املتوقعة في املستقبل: 

ت املتعلقة والتي يتم تحديدها على مستوى الوحدات املدرة للنقد في عملية تحديد األهداف والتوقع وبناًء على مصادر املعلومات الخارجية واملالحظا .قادمة

على املبنية    بالقطاع مثل مؤشرات اإلفتصاد الكلي وظروف السوق. تواجه جميع اإلفتراضات املطبقة تحديات من خالل عملية تحديد األهداف والتوقع

دارة والتي تعتبر حكمية بطبيعتها. وهي تشمل التوقعات املتعلقة بنمو اإليرادات وهوامش األرباح قبل خصم الفوائد والنفقات أفضل تقديرات وتوقعات اإل 

 .الرأسمالية 

 الحركة وبطيء  راكد مخزون مخصص

ا أقل. تتم التعديالت لتخفيض تكلفة املخزون إلى صافي القيمة القابلة لإلسترداد، إن لزم يثبت املخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة لإلسترداد أيهم

 .األمر

اًء على ذلك تقوم تتضمن العوامل املؤثرة على هذه التعديالت التغيرات في الطلب على املخزون، والتغيرات التكنولوجية وتدهور النوعية وأمور الجودة، وبن 

 مراجعة أية تعديالت قد تنتج عن اإلختالف املجموعة بدراسة هذه  
ً
العوامل وأخذها في اإلعتبار إلحتساب مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة. يتم دوريا

 في تلك العوامل. 
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 األحكام الهامة املستخدمة عند تطبيق املعايير املحاسبية  6-2

 هذه القوائم املالية املوحدة:إن لألحكام الهامة التالية آثار جوهرية على املبالغ املدرجة في 

 مكونات املمتلكات واملعدات 

وعند تحديد العمر اإلنتاجي لألصل،   املمتلكات واملعدات، بطريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية.تستهلك موجودات املجموعة، املصنفة ضمن  

 كل مكون هام بشكل منفصل.ه يتم تقسيمه إلى مكونات هامة بحيث يتم استهالك فإن

األهمية الكمية    عند التحقق من املكونات الهامة للموجودات الكبرى، وأثناء تحديد أهمية املكون، فإن اإلدارة تأخذ في االعتبار    يتطلب األمر اتخاذ األحكام

 باملقارنة مع األصل املرتبط به، وطريقة االستهالك، ودورة االستبدال / جدول الصيانة. لهذا املكون وكذلك العوامل النوعية مثل الفرق في العمر االنتاجي 

 الهام تحديد السيطرة والتأثير 

 عند تقويم السيطرة على الشركات التابعة املوحدة:  اإلدارةأحكام 

هي جميع الشركات املستثمر فيها التي تسيطر عليها املجموعة. تعتبر اإلدارة أن املجموعة تسيطر على منشأة ما عندما تتعرض املجموعة    كات التابعةإن الشر 

لديها القدرة على استخدام سلطتها عندما يكون  بشأنها ملخاطر أو يكون لديها حقوق في العوائد املتغيرة الناتجة من ارتباطها بالشركة املستثمر فيها وكذلك  

وبشكل عام، هناك  تلك العوائد من خالل قدرتها على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركات املستثمر فيها.    على الشركة املستثمر فيها للتأثير على قيمة

    إلىافتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي  
ً
ا يكون لدى املجموعة حقوق تصويت مساوية أو أقل من لهذا االفتراض، فعندمالسيطرة. وتأييدا

عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على املستثمر فيها، تأخذ املجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف األخرى املتعلقة بذلك  األغلبية في الشركة  

 لها أثر على األنشطة التي تؤثر على عوائد الشركات املستثمر فيها.  التعاقدية وغيرها التي الشركة املستثمر فيها، ويشمل ذلك الترتيبات 

القرارات    على تلك األنشطة ذات العالقة وطريقة اتخاذ 
ً
في إن تحديد سيطرة املجموعة يتوقف أيضا املتعلقة باألنشطة ذات العالقة وحقوق املجموعة 

 الشركات املستثمر فيها. 

 

 اإليجار للعقود املتضمنة لخيار تجديد الحكم الهام في تحديد مدة عقد 

، باإلضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إذا كان مدة عقد اإليجار على أنها املدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار تقوم املجموعة بتحديد

 أال تتم ممارسته. فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من املؤكد من املؤكد أن تتم ممارسته، أو أي 

تطبق املجموعة الحكم في تقييم ما إذا  سنة.    15إلى    3لدى املجموعة الخيار، بموجب بعض عقود اإليجار، في استئجار األصول لفترة إضافية تتراوح ما بين  

. بعد ملمارسة خيار التجديد . ما يعني، أنها تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافزا اقتصادياكان من املعقول ممارسة خيار التجديد

على قدرتها على ممارسة   تاريخ البدء، تعيد املجموعة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث جوهري أو تغيير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها ويؤثر

 )أو عدم ممارسة( خيار التجديد )على سبيل املثال، تغيير في استراتيجية العمل(.
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 يةالقطاععلومات امل. 7

 للمجموعة املعدة لصانع القرار للعملیات التشغیلیة. على التقاریر الداخلیة  یتم تحدید القطاعات التشغیلیة بناء

 قطاع املنتجات الصيدالنية. الخدمات الطبية و من قطاع  ةرئيسي صفةب املجموعةتتألف عمليات 

 مصنفة حسب قطاعات األعمال التالية: م 2021و  م2022ديسمبر   31فيما يلي معلومات مالية مختارة كما في 

 الخارجيين. ت املستشفيات للمرض ى الداخليين و قطاع الخدمات الطبية: الرسوم املفروضة على خدما  ▪

 الصيدالنية.  املنتجاتقطاع   ▪

 

 املجموع  الصيدالنية املنتجات   الخدمات الطبية 

 م 2021  م 2022  م 2021  م 2022  م 2021  م 2022 ديسمبر 31للسنة املنتهية في 

            

 951,887,495  1,122,397,025  213,985,534  251,654,508  737,901,961  870,742,517 اإليرادات 

 364,047,367  416,018,666  64,560,634  73,082,251  299,486,733  342,936,415 مجمل الربح 

 98,868,126  257,336,168  29,983,006  35,357,213  68,885,120  221,978,955 صافي الربح من العمليات املستمرة

 ( 8,780,289)  -  4,215,262  -  ( 12,995,551)  - الربح من العمليات غير املستمرة / )الخسارة(

 109,430,223  100,413,511  3,251,217  3,073,590  106,179,006  97,339,921 وإطفاءات إستهالكات 

 90,087,837  257,336,168  34,198,268  35,357,213  55,889,569  221,978,955 صافي الربح

 2,261,714,148  2,481,848,065  262,659,840  293,903,417  1,999,054,308  2,187,944,648 املوجودات  إجمالي

 602,424,911  771,285,376  38,519,065  54,256,803  563,905,846  717,028,573 املطلوبات  إجمالي

 



 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار(  
ً
 شركة الحمادي القابضة )سابقا

  )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2022ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 

39 

  اإليرادات. 8
 ديسمبر 31للسنة املنتهية في     مصادر اإليرادات  1 – 8

 م 2021  م 2022    

 737,901,961  870,742,517    إيرادات الخدمات الطبية 
 213,985,534  251,654,508    إيرادات املنتجات الصيدالنية 

    1,122,397,025  951,887,495 
 

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في     توقيت تحقق اإليرادات  2 – 8

 م 2021  م 2022    

       

 500,010,588  596,150,172    والخدمات املنقولة عند نقطة من الزمن املنتجات
 451,876,907  526,246,853    املنتجات والخدمات املنقولة على مدى زمني 

    1,122,397,025  951,887,495 
 

     أرصدة العقود 3 - 8
 ديسمبر  31كما في     موجودات تعاقدية

 م 2021  م 2022    

       
 5,230,424  7,390,087    يناير   1الرصيد كما في 

 105,530,878  121,751,459    موجودات تعاقدية مكونة خالل السنة

 ( 103,371,215)  ( 113,205,393)    ذمم مدينة تجاريةمحول من موجودات تعاقدية إلى 

 7,390,087  15,936,153    ديسمبر   31الرصيد في 
 -  ( 8,681,667)    الخسائر اإلئتمانية يطرح: مخصص 

    7,254,486  7,390,087 
 

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في   تتلخص حركة مخصص الخسائر اإلئتمانية، على النحو التالي:

 م 2021  م 2022  

 -  -  يناير   1الرصيد كما في 
 -  8,681,667  املكون خالل السنة

 -  8,681,667  ديسمبر   31الرصيد في 
 

 ديسمبر  31كما في     مطلوبات تعاقدية

 م 2021  م 2022    

 126,577,998  52,281,437    يناير   1الرصيد كما في 
 52,710,355  45,507,376    مطلوبات تعاقدية مكونة خالل السنة

 ( 54,501,119)  -    املحول إلى اإليرادات
 ( 72,505,797)  ( 54,959,907)    املستخدم من مطلوبات تعاقدية 

 52,281,437  42,828,906    ديسمبر   31الرصيد في 
  



 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار(  
ً
 شركة الحمادي القابضة )سابقا

  )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2022ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 

40 

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في    تكلفة اإليرادات. 9

 م 2021  م 2022  إيضاح  

 233,257,820  295,327,519   تكاليف و مستهلكات طبية وصيدالنية 

 209,299,602  256,073,530   املوظفينتكاليف 

 83,698,614  85,192,720  ( ج-16) إستهالك ممتلكات و معدات وموجودات حق إستخدام

 21,022,607  23,541,105   إصالح و صيانة 

 11,086,193  15,087,984   مستهلكات غير طبية 

 13,543,868  14,266,654   خدمات مرافق وإتصاالت 

 74,500  2,407,199   إيجارات

 1,990,553  1,567,092  ( 3-18) إطفاء موجودات غير ملموسة 

 13,866,371  12,914,556   أخرى 

   706,378,359  587,840,128 

 

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في     مصاريف بيع وتسويق . 10

 م 2021  م 2022    

 2,129,834  3,973,735    تكاليف املوظفين

 1,254,603  411,043    تحصيل  مصاريف

 301,775  158,406    تدريب وتطوير األعمال 

 1,354,176  1,629,396    أخرى 

    6,172,580  5,040,388 

 

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في     إدارية  عمومية و  مصاريف. 11

 م 2021  م 2022  إيضاح   

 51,302,620  55,702,524    تكاليف املوظفين

 11,653,872  11,526,106  ( ج-16)  إستهالك ممتلكات و معدات وموجودات حق إستخدام

 2,440,109  7,528,086    خدمات مهنية 

 3,409,335  3,597,052    خدمات مرافق و إتصاالت 

 1,075,000  3,357,778    مكافات 

 3,598,212  2,915,908    وإعتماد رسوم و رخص 

 2,225,560  2,127,593  ( 3-18)  إطفاء موجودات غير ملموسة 

 276,925  465,841    تأمين

 264,158  224,159    إصالح و صيانة 

 162,000  54,000    تبرعات

 2,883,901  5,200,011    أخرى 

    92,699,058  79,291,692 

 

  



 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار(  
ً
 شركة الحمادي القابضة )سابقا

  )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2022ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 
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 ديسمبر 31للسنة املنتهية في     إيرادات أخرى . 12

 م 2021  م 2022    

 7,613,597  17,413,665    منح حكومية مطفأة

 312,035  5,085,770    صندوق دعم املوارد البشرية

 1,793,912  1,823,643    اإيجارات

 4,831,048  -    انتفى الغرض منها  مخصص قضايا

 29,996  -    إستبعاد ممتلكات و معدات  أرباح

 1,097,208  4,653,821    إيرادات أخرى 

    28,976,899  15,677,796 

 

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في     تكاليف تمويل . 13

 م 2021  م 2022  إيضاح   

 11,240,363  11,670,236    تكاليف تمويل من قروض حكومية 

 1,954,546  6,365,315    األجل و قصيرة  طويلة قروض بنكيةتكاليف تمويل من 

 1,993,670  3,556,072  ج( -31)  تكلفة العموالت الخاصة بمطلوبات املكافأت املحددة

 528,538  117,795  ( 30)  تكاليف تمويل مطلوبات عقود اإليجار

    21,709,418  15,717,117 

 

 العمليات غير املستمرة   .14

على إيقاف األنشطة التشغيلية ملستشفى الحمادي    م2021سبتمبر    16املنعقد بتاريخ    شركة في إجتماع مجلس اإلدارةالوافق مجلس إدارة   ▪

مليون ريال سعودي يتم تمويلها من القروض البنكية و التدفقات النقدية   450العليا و إنشاء مستشفى جديد يحل محله بتكلفة تقديرية تبلغ  

في الخدمات الطبية العامة و خدمة    صةعيادة طبية متخص   120سرير و    300الذاتية للشركة. تبلغ سعة املستشفى الجديد املخطط إنشائه  

لربع  عالج األورام وعالج إصابات املالعب والتأهيل الطبي الرياض ي والوظيفي. ومن املتوقع البدء في التشغيل التجريبي للمستشفى الجديد في ا

 بأنه قد تم إيقاف إستقبال املرض ى في مستشفى الحمادي العليا بنهاية ش .م2026األول من عام 
ً
 . م 2021هر سبتمبر  علما

للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر إلظهار العمليات غير املستمرة بشكل منفصل عن    تم عرض أرقام املقارنة في القوائم املالية املوحدة ▪

 العمليات املستمرة.

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في  غير املستمرة  العملياتنتائج  . أ

 2022  2021 

 131,700,840  - اإليرادات 

 ( 101,506,958)  - تكلفة اإليرادات واملصاريف

 ( 39,181,615)  - خسائر إستبعاد ممتلكات من عمليات غير مستمرة 

 315,899  - إيرادات تشغيلية أخرى 

 ( 108,455)  - تكاليف تمويل 

 ( 8,780,289)  - الخسارة من العمليات غير املستمرة

 ( 0,05)  - املستمرةالعمليات غير  -خسارة السهم 

 



 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار(  
ً
 شركة الحمادي القابضة )سابقا

  )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2022ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك( 
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 تتمة-العمليات غير املستمرة .14

 

 تتمة   - نتائج العمليات غير املستمرة . أ

 

 مليون ريال سعودي.  50,4تكاليف موظفين بمبلغ املصاريف يتضمن بند التكلفة و  ▪

مليون ريال   8,8م:  2021ديسمبر    31م )2022ديسمبر    31بلغت الخسارة من العمليات غير املستمرة )صفر( ريال سعودي للسنة املنتهية في   ▪

مليون    98,9م:  2021ديسمبر    31م )2022ديسمبر    31مليون ريال سعودي للسنة املنتهية في    257,3سعودي( وبلغ الربح من العمليات املستمرة  

 ريال سعودي(.

 اإليقاف املؤقت لنشاط مستشفى الحمادي العليا.الشركة املستقبلية نتيجة  ال تتوقع إدارة الشركة أي تأثير سلبي جوهري على أرباح ▪

 

 أثر االستبعاد على املركز املالي .ب

 

 م 2021    

 ( 39,181,615)    ممتلكات ومعدات 

     

    (39,181,615 ) 

 

بلغ صافي القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات املحولة من مستشفى الحمادي العليا إلى كل من مستشفى الحمادي النزهة ومستشفى الحمادي   ▪

 مليون ريال سعودي.  11,2ستخدامها ضمن أنشطة العمليات املستمرة مبلغ إالسويدي والتي سيتم اإلستمرار في 

 

ملباني سكن األطباء املقامة على أراض ي مستشفى الحمادي العليا والتي سيتم اإلستمرار في    م2022ديسمبر    31في    اكم  بلغ صافي القيمة الدفترية ▪

 .(مليون ريال سعودي 6,4مبلغ  م2021ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 5,9مبلغ  إستخدامها ضمن أنشطة العمليات املستمرة

 

 لسهم ا يةبحر . 15

القائمة خالل   املصدرةاألسهم العادية على املتوسط املرجح لعدد األسهم    املنسوب لحملةللسنة    الربحقسيم  األساس ي للسهم عن طريق تالربح  تم احتساب  

 السنة. 

 ديسمبر  31كما في     

 م 2021  م 2022    

       

 90,087,837  257,336,168    صافي ربح السنة

 160,000,000  160,000,000    املتوسط املرجح لعدد األسهم  

 0,56  1,61    ربحية السهم االساسية واملخفضة

 

سهم، بعد زيادة رأس املال عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين، تم   160,000,000م عدد 2022ديسمبر    31بلغ املتوسط املرجح لعدد األسهم كما فى  

 املرجح لعدد األسهم على فترات املقارنة بأثر رجعى ألغراض احتساب ربحية السهم.تطبيق املتوسط 

 ربحية السهم املخفضة هي نفس ربحية السهم األساسية حيث ال يوجد لدى الشركة أي أدوات مخفضة. 



 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار(  
ً
 شركة الحمادي القابضة )سابقا

  )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2022ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 ( ذلك  خالف يذكر مالم السعودي بالريال  املبالغ جميع)
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 ممتلكات ومعدات . 16

 

 أراض ي

  معدات وأدوات   مباني   أ(  – 16)

أثاث وتجهيزات  

  مركبات   ومعدات مكتبية

 مشروعات

  تحت التنفيذ 

موجودات حقوق  

 املجموع  ستخدام أصول إ

                التكلفة

 2,331,279,463  38,682,586  100,000  7,740,617  128,260,681  545,971,738  1,322,592,000  287,931,841 م 2021يناير  1في 

 20,340,349  5,738,895  2,268,118  441,496  1,716,964  7,591,178  2,583,698  - إضافات

 (299,838,024)  (1,959,531)  -  ( 192,000)  ( 50,266,026)  ( 65,914,762)  ( 181,505,705)  - إستبعادات

 2,051,781,788  42,461,950  2,368,118  7,990,113  79,711,619  487,648,154  1,143,669,993  287,931,841 م 2021ديسمبر   31في 

 155,961,674  135,347,262  7,893,980  -  1,801,199  6,063,875  4,855,358  - إضافات

 (40,183,209)  (40,183,209)  -  -  -  -  -  - إستبعادات

3137,626,00  10,262,098  7,990,113  81,512,818  493,712,029  1,148,525,351  287,931,841 م 2022ديسمبر   31في    2,167,560,253 

                

                اإلستهالك املتراكم

 658,978,673  18,359,589  -  6,503,774  83,588,749  244,772,348  305,754,213  - م 2021يناير  1في 

 105,214,109  13,175,742  -  782,310  10,463,644  42,126,270  38,666,143  - ( 2-16محمل للسنة )

( 650,468)  -  ( 191,996)  ( 45,956,796)  ( 60,345,038)  ( 152,203,045)  - إستبعادات   (259,347,343 ) 

 504,845,439  30,884,863  -  7,094,088  48,095,597  226,553,580  192,217,311  - م 2021ديسمبر   31في 

 96,718,826  10,885,162  -  474,316  8,081,449  41,864,048  35,413,851  - ( 2-16محمل للسنة )

 (40,183,209)  (40,183,209)  -  -  -  -  -  - إستبعادات

 561,381,056  1,586,816    7,568,404  56,177,046  268,417,628  227,631,162  - م 2022ديسمبر   31في 

                

                صافي القيمة الدفترية

7136,039,18  10,262,098  421,709  25,335,772  225,294,401  920,894,189  287,931,841 م 2022ديسمبر   31في    71,606,179,19  

 1,546,936,349  11,577,087  2,368,118  896,025  31,616,022  261,094,574  951,452,682  287,931,841 م 2021ديسمبر   31في 



 شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار(   شركة
ً
 الحمادي القابضة )سابقا

  (سعودية مساهمة)شركة 

 م 2022ديسمبر   31املنتهية في  للسنة املوحدة  املالية القوائم حول   إيضاحات

 ( ذلك خالف يذكر مالم السعودي بالريال املبالغ جميع)
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 تتمة  - عدات مممتلكات و  .16

كما    مليون ريال سعودي  912,4 بمبلغ    دفترية  قيمةصافي  مباني بمليون ريال سعودي و   152,5بقيمة    األراض ي واملباني أعاله، أراض ي   يبنديتضمن    أ(  –  16)

 (مليون ريال سعودي  941,5م:  2021ديسمبر    31)  م2022ديسمبر    31في  
ً
لقروض طويلة األجل من وزارة املالية لتمويل إنشاء مستشفى   ، مرهونة ضمانا

 باإل  لها مجمع سكني تابعالسويدي و  الحمادي فرع
ً
 . ( 2-28) إيضاح  .ةالنزه  الحمادي فرعمستشفى  إنشاء  الى ضافة

: ال  م2021ديسمبر    31مليون ريال سعودي )  3,9مبلغ    م2022ديسمبر    31املرسملة ضمن املمتلكات و املعدات كما في  بلغت تكاليف التمويل    ( ب  –  16)

 يوجد(.

النحو ، على  غير املستمرة  العملياتو   اإلداريةالعمومية و واملصاريف    اتكلفة اإليرادتبين  املتعلقة باملمتلكات واملعدات    اإلستهالكمصاريف    صنفت  (ج  –  16)

 التالي:

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في    

 م 2021  م 2022  إيضاح  

 83,698,614  85,192,720  (9) تكلفة اإليرادات

 11,653,872  11,526,106  ( 11) اإلدارية عمومية و مصاريف 

 9,861,623  -   غير املستمرة على العمليات محمل

 105,214,109  96,718,826   ديسمبر   31املنتهية في إجمالي اإلستهالك املحمل على السنة 

 (.: ال يوجدم2021ديسمبر    31) م2022ديسمبر   31بحسب رأي اإلدارة، لم ُيسجل أي إنخفاض للقيمة الدفترية ملمتلكات ومعدات املجموعة كما في 

 

 دفعات مقدمة إلقتناء ممتلكات ومعدات .17

)"الُبلك"( م، وقعت  2022مارس    28بتاريخ   أرض  إتفاقية شراء  )"املطور"(  العقاري  واالستثمار  للتطوير  النرجس  مع شركة ضاحية  )"املشتري"(  الشركة 

ريال سعودي غير شاملة لضريبة    115,600,133متر مربع في حي النرجس وذلك بغرض إنشاء مستشفى عليها وبإجمالي مبلغ    19,202.68بمساحة إجمالية  

٪ من ثمن األرض( مستحقة فور توقيع العقد باالضافة الى  80ريال سعودي )  92,480,106لسعي، بحيث تكون الدفعة األولى بمبلغ  التصرفات العقارية وا

وبحسب   .٪ من ثمن األرض( يتم دفعها عند اإلفراغ20ريال سعودي )  23,120,026مليون ريال سعودي، والدفعة الثانية بمبلغ    3,323,505  بمبلغ  السعي

م )"تاريخ التسليم"( بشرط سداد املشتري كامل ثمن الُبلك 2022سبتمبر    8سيقوم املطور بتسليم األرض محل العقد ونقل ملكيتها للشركة بتاريخ    اإلتفاقية،

محضر تسلم   ودفع ضريبة التصرفات العقارية، ويتم التسليم بموجب  سعي وضريبة القيمة املضافة للسعي في تواريخه دون تأخير حتى تاريخ التسليم ودفع ال

  95,803,611م سداد قيمة الدفعة األولى من عقد شراء أرض النرجس و مبلغ السعي بقيمة  2022موقع من قبل الطرفين. هذا و قد تم خالل الربع الثاني  

 ريال سعودي. 

 من املطور يفيد بتأخير موعد اإلفراغ لوجود بعض املالحظات ا2022سبتمبر  8بتاريخ 
ً
لتي وردت من أمانة منطقة الرياض و التي لم م، تلقت الشركة خطابا

 م. 2023فبراير  28تكن في املخطط األولي املعتمد، مع إلتزام املطور بالتسليم و اإلفراغ قبل تاريخ 

 (. 40وقد تم سداد املبلغ املتبقى وإفرغ الصك فى تاريخ الحق للقوائم املالية )إيضاح 
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  شهرة   

و  تراخيص

 املجموع  حقوق معرفة  برمجيات 

         

         التكلفة

 53,248,288  7,510,800  14,287,368  31,450,120  م 2021يناير  1في 

 313,980  -  313,980  -  إضافات

 ( 2,313,259)  -  ( 2,313,259)  -  إستبعادات

 51,249,009  7,510,800  12,288,089  31,450,120  م 2021ديسمبر   31في

 83,125  -  83,125  -  إضافات

 51,332,134  7,510,800  12,371,214  31,450,120  م 2022ديسمبر   31في 

         

 

 اإلطفاء و اإلنخفاض في القيمة 

        

 7,506,876  108,792  7,398,084  -  م 2021يناير  1في في 

 4,216,113  1,527,265  2,688,848  -  محمل خالل السنة

 ( 2,313,259)  -  ( 2,313,259)  -  إستبعادات

 9,688,990  -  -  9,688,990  إنخفاض في القيمة

 19,098,720  1,636,057  7,773,673  9,688,990  م 2021ديسمبر   31في

 3,694,685  1,527,265  2,167,420  -  محمل خالل السنة

 22,793,405  3,163,322  9,941,093  9,688,990  م 2022ديسمبر   31في 

         

         صافي القيمة الدفترية

 28,538,729  4,347,478  2,430,121  21,761,130  م 2022ديسمبر   31في 

 32,150,289  5,874,743  4,514,416  21,761,130  م 2021ديسمبر   31في 
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   الشهرة 1 – 18

 

 ستحواذ علي شركة الخدمات الطبية املساندة املحدودة وشركتها التابعة، شركة الخدمات الصيدالنية املحدودة. نتجت الشهرة عن اإل  ( أ

 

 إختبار هبوط القيمة: (ب

املساندة   الطبية  الخدمات  لإلسترداد لشركة  القابلة  القيمة  التدفقات تستند  بإستخدام   
ً
تكاليف اإلستبعاد مقدرة ناقصا  العادلة  القيمة  إلى  املحدودة 

 إلى املدخالت في آلية التقييم املستخدمة.
ً
إن اإلفتراضات الرئيسية    النقدية املخصومة. وتم تصنيف قياس القيمة العادلة ضمن املستوى الثالث إستنادا

اد مبينة أدناه. تمثل القيم املعينة لإلفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة لإلتجاهات املستقبلية في نشاط الرعاية املستخدمة في تقدير القيمة القابلة لإلسترد

 الصحية وتستند إلى بيانات تاريخية من مصادر خارجية وداخلية.  

 

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في  

 م 2021  م 2022 

 ٪14.9  %10.1 معدل الخصم 

 ٪3  %2.1 القيمة النهائية معدل نمو 

 

 ملدة محددة تقديرات على النقدية التدفقات توقعات إشتملت ،  نموذج تقييم األصول الرأسماليةإلى   إستناًدا تقديره تم معدل عن عبارة الخصم معدل

 بناء النمو معدل تحديد . وتمللقيمة النهائية  ٪2,1باإلضافة إلى معدل نمو بمقدار    سنوات  خمس
ً
 العربية في اململكة  املحلي للناتج التاريخي النمو معدل على  ا

 سنة.  30 خالل السعودية

 

القيمة   في  ال يوجد إنخفاضريال سعودي، وبالتالي  مليون  57,2بمقدار  القيمة القابلة لإلسترداد املقدرة لشركة الخدمات الطبية املساندة املحدودة بلغت

 ريال سعودى(.  9,688,990:  م2021ديسمبر 31) م2022ديسمبر  31كما في الدفترية للشهرة 

 

 حقوق املعرفة 18-2

 في مجا  م2020خالل العام    املجموعةوقعت  
ً
الحيوية للمساهمة في ل إنتاج املستحضرات الصيدالنية و إتفاقية صناعية مع إحدى الشركات الرائدة عامليا

 حقوق املعرفة التكنولوجية للمجموعة. توطين الصناعات الهامة في اململكة يتم بموجبها نقل  

 

 طفاءاإل  3 –18

 تصنف مصاريف اإلطفاء املتعلقة باملوجودات غير امللموسة بين تكلفة اإليرادات واملصاريف اإلدارية والعمومية، على النحو التالي:

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في    

 م 2021  م 2022  إيضاح  

      

 1,990,553  1,567,092  (9) تكلفة اإليرادات

32,127,59  ( 11) اإلدارية  و  العمومية املصاريف   2,225,560 

53,694,68   ديسمبر   31إجمالي اإلطفاء املحمل على السنة املنتهية في    4,216,113 
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بتاريخ  القامت   املسبقة  ب  م2021نوفمبر    09شركة  الشروط  كافة  الإتمام  املطلوبةوالح  شراءلعملية  املوافقات  كافة  على  االختصاص   صول  جهات  من 

ريال سعودي    118,125,000بمبلغ    (GIC)واستكمال كافة اإلجراءات النظامية واملتفق عليها لنقل ملكية الحصص املشتراة من مؤسسة الخليج لالستثمار  

شركة بما في ذلك خطاب الوإفراغها باسم    املتخصصةاملطور ملجمع سدير للصناعات الدوائية  دوية املالك و دوية سدير لأل أمن شركة    ٪35  والتي تمثل نسبة

 دوية لنقل امللكية. دوية سدير لأل أعدم املمانعة من الهيئة العامة للمنافسة وتعديل عقد تأسيس شركة 

 من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة  
ً
املستثمر فيها شركة  تتم املحاسبة عن استثمار املجموعة في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية اعتبارا

ودات واملطلوبات املحددة اإلستثمار في الشركة الزميلة تسجل أي زيادة في تكلفة اإلستثمار عن حصة املجموعة في صافي القيمة العادلة للموجزميلة. وعند  

تسجل أي زيادة في حصة املجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات   .للشركة املستثمر فيها كشهرة وتدرج في القيمة الدفترية لإلستثمار

 .اإلستثمار في السنة التي يتم فيها شراءوحدة املحددة للشركة الزميلة عن تكلفة اإلستثمار بعد إعادة التقييم مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة امل

 باملعلومات املالية للشركة الزميلة )شركة أدوية سدير لألدوية 
ً
 شركة ذات مسؤولية محدودة(: –فيما يلي ملخصا

 قائمة املركز املالي ( أ

ديسمبر   31كما في  

 م 2022

ديسمبر   31كما في  

 م 2021

نوفمبر   9كما في  

 م 2021

 )غير مراجعة(      املالياملركز 

      مجموع املوجودات 

 163,398,161  157,115,083  188,889,182  متداولة

 257,332,975  264,293,746  286,378,669 غير متداولة 

      

      مجموع املطلوبات 

 ( 116,437,075)  ( 118,100,650)  (61,038,870) متداولة

 ( 130,022,867)  ( 122,570,903)  (217,994,725) غير متداولة 

      

      

 ( 174,271,194)  ( 180,737,276)  (196,234,256) صافي املوجودات 

 قائمة الدخل الشامل (ب

 للسنة املنتهية في 

 م 2022ديسمبر   31 

 للسنة املنتهية في 

 م 2021ديسمبر   31 

نوفمبر الى   9للفترة من  

 م 2021ديسمبر   31

 )غير مراجعة(      

 36,996,273  155,339,861  178,966,173 مجموع االيرادات

 ( 1,063,169)  ( 10,117,638)  (10,360,009) مصاريف اإلستهالك واالطفاء 

 ( 1,734,125)  ( 6,300,284)  ( 10,491,894) مصاريف الفائدة 

 ( 901,892)  ( 1,525,297)  ( 1,478,854) مصروف الزكاة 

 5,852,473  16,991,215    15,753,157 صافي الربح

 243,709  243,709  (256,177) الدخل الشامل اآلخر

 6,096,182  17,234,924  15,496,980 اجمالي الدخل الشامل 
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وكانت النتائج    ،كما في تاريخ الشراء  الشركة الزميلة بالقيمة العادلةبتعيين مستشار خارجي لتقييم موجودات ومطلوبات    م2022قامت املجموعة خالل عام  

 كما يلي:  

 م 2021نوفمبر   9كما في     

 )غير مراجعة(     

 118,125,000    تكلفة اإلستثمار 

     

 60,994,918    (٪35) -حصة املجموعة من صافي املوجودات 

     تعديالت القيمة العادلة:

 ( 838,151)    مخزون

 ( 420,184)    ذمم مدينة

 ( 6,061,514)    ممتلكات ومعدات 

 15,291,510    تراخيص

 28,566,518    عالمة تجارية

 97,533,097    ( %35) –القيمة العادلة لحصة املجموعة في صافي املوجودات  

 20,591,903    الشهرة الناتجة عن اإلستثمار

 : لألدوية  الدفترية لإلستثمار مع صافي املوجودات لشركة أدوية سديرمطابقة القيمة 

 ديسمبر  31كما في   

 م 2021  م 2022  

  180,737,276   196,234,255  صافي املوجودات

  63,258,047   68,681,989  ( ٪35حصة املجموعة )

  28,566,518    28,566,518   عالمة تجارية

  20,591,903    20,591,903   شهرة 

  7,842,196    6,404,014   تعديالت القيمة العادلة

 120,258,664  124,244,424  القيمة الدفترية لإلستثمار

 :حركة اإلستثمار في الشركة الزميلة أدناهيبين الجدول 

 ديسمبر  31كما في   

 م 2021  م 2022  

 -  120,258,664  الرصيد اإلفتتاحي 

 118,125,000  -  تكلفة االستثمار 

 2,048,366  4,075,422  حصة الشركة من صافي الربح

 85,298  (89,662)  حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر

 120,258,664  124,244,424  الرصيد الختامي
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 ديسمبر  31كما في  مخزون . 20

 م 2021  م 2022  

 25,697,580  27,103,300  صيدالنية وتجميلية مستحضرات 

 23,537,416  25,938,520  أدوات ومواد إستهالكية طبية 

 3,422,451  2,825,379  أدوات ولوازم غير طبية 

 1,069,475  1,216,956  قطع غيار ومواد إستهالكية غير مخصصة للبيع 

 53,726,922  57,084,155  إجمالي املخزون 

( 120,600)  (851,437)  مخزون بطْي الحركة مخصص   

  56,232,718  53,606,322 

 

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في   على النحو التالي:  حركة مخصص مخزون بطْي الحركةتتلخص 

 م 2021  م 2022  

 -  120,600  الرصيد اإلفتتاحي 

 120,600  851,437  خالل السنة محمل

(120,600)  شطب خالل السنة   - 

 120,600  851,437  الرصيد الختامي

 

 

 ديسمبر  31كما في   أرصدة مدينة أخرى . 21

 م 2021  م 2022  

 2,584,387  5,200,672  سلف وعهد موظفين

 1,626,820  1,023,418  تأمين خطابات ضمان

 118,795  1,864,807  تأمينات نقدية مستردة

 519,582  92,887  أخرى 

  8,181,784  4,849,584 

(999,475)  يطرح: مخصص الخسائر اإلئتمانية    - 

  7,182,309  4,849,584 

 

 تتلخص حركة مخصص الخسائر اإلئتمانية، على النحو التالي:

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في   

 م 2021  م 2022  

 -  -  الرصيد اإلفتتاحي 

 -  999,475  خالل السنة محمل

 -  999,475  الرصيد الختامي
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22 . 
ً
 ديسمبر  31كما في   مصاريف مدفوعة مقدما

 م 2021  م 2022  

 11,430,028  12,134,736  دفعات مقدمة ملوردين

 متنوعة
ً
 1,986,970  3,099,522  مصاريف مدفوعة مقدما

 13,416,998  15,234,258  املجموع

 (1,970,759)  (478,984)  اإلئتمانية يطرح: مخصص الخسائر 

  14,755,274  11,446,239 

 

 تتلخص حركة مخصص الخسائر اإلئتمانية، على النحو التالي:

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في   

 م 2021  م 2022  

 2,509,137  1,970,759  الرصيد اإلفتتاحي 

 -  177,392  خالل السنة محمل

 (538,378)  (1,669,167)  شطب خالل السنة

 1,970,759  478,984  الرصيد الختامي

 

 ديسمبر  31كما في     ذمم مدينة تجارية . 23

 م 2021  م 2022  إيضاح   

 606,538,506  639,814,100    مفوترة  –ذمم مدينة تجارية 

04851,02,  -  ( 36)  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

 607,563,554  639,814,100    املدينة التجاريةإجمالي الذمم 

 (243,344,449)  (158,759,268)    مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة

 364,219,105  481,054,832    صافي الذمم املدينة التجارية

 

 ديسمبر  31كما في   أعمار الذمم املدينة التجارية

 م 2021  م 2022  

 98,244,670  93,882,268  السداد وال منخفضة القيمة ليست متأخرة 

30-60  
ً
 48,094,777  143,318,674  يوما

61-90  
ً
 50,461,936  114,124,325  يوما

91-360  
ً
 123,353,615  107,621,431  يوما

  360أكثر من  
ً
 287,408,556  180,867,402  يوما

 607,563,554  639,814,100  املجموع
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على ضمان  ليس من عادتها الحصول    املجموعةوحيث أن    سترداد بالكامل.ابلة لإل أن تكون الذمم املدينة التي لم تنخفض قيمتها قعلى خبرة سابقة    بناءً يتوقع  

 غير مضمونة. يجعلها  ، فإن ذلكللذمم املدينة

اإلجراءات الطويلة التي   بسببمن جهات مرتبطة بالحكومة بطيئة السداد بطبيعتها    دون أن تنخفض قيمتها،ذمم املدينة متأخرة السداد لكن  معظم ال تكون  

 سترداد. مخاطر عدم اإل  يقللالدفعات من هؤالء العمالء  لقيت ستمرارلكن إ على الدفع. ةالفواتير واملوافق عتمادإعمليات  تستغرقها

  : م2021ديسمبر    31)  ٪97حوالي    م 2022ديسمبر    31كما في    تأمين مختلفة   وشركات  رصيد الذمم املدينة التجارية املستحق من جهات حكومية  صافي  بلغ  

97٪.) 

يتطابق مع متطلبات   املتوقعة  االئتمانية  الخسائر  لتقدير  نموذج  باستخدام  للعيار  املتقوم املجموعة  املالياتقالدولي  )  ةرير  تصنيف   ( ويعتمد على9رقم 

للقطاع االقتصادي الذي تعمل فيه كل فئة من العمالء. ويتم قياس الق  
ً
الى فئات طبقا يمة املقدرة للخسائر أرصدة الذمم املدينة على املستوى الفردي 

صادي أو االقتصاد  االئتمانية لكل قطاع بناًء على عدد من املؤشرات واملعلومات التاريخية والحالية والتوقعات املستقبلية، سواء على مستوى القطاع االقت

 لتزاماته تجاه املجموعة.إذلك القطاع على الوفاء ب الكلي لبيئة األعمال، املؤثرة على أداء ذلك القطاع وبالتالي قد تؤثر على قدرة العميل الذي يعمل في

التقرير بنهاية فترة  التجارية  قيمة الذمم املدينة  في  يتناسب مع   .يتم مراجعة مؤشرات االنخفاض  بما  ويتم تعديل مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

اك إنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية غير ما تم تسجيله كمخصص للخسائر التغيرات الدورية التي تطرأ على تلك املؤشرات. وفي رأي اإلدارة لم يكن هن

 االئتمانية املتوقعة. 

 ، على النحو التالي: مخصص الخسائر اإلئتمانية املتوقعة لخص حركة تت

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في   

 م 2021  م 2022  

 88,458,291  243,344,449  الرصيد اإلفتتاحي 

 155,013,259  44,480,432  مكون خالل السنة 

( 127,101)  (129,065,613)  ديون مشطوبة خالل السنة  

 243,344,449  158,759,268  الرصيد الختامي

 

 في حكمهنقد وما ال. 24

 ديسمبر  31كما في   

 م 2021  م 2022  

 363,488  451,110  في الصندوق نقد 

 120,494,021  60,151,375  نقد لدى البنوك

  60,602,485  120,857,509 

 

 رأس املال. 25

  160مليون ريال سعودي( مكون من    1,200م: مبلغ  2021ديسمبر    31مليون ريال سعودي )  1,600  م مبلغ2022ديسمبر   31يبلغ رأس مال الشركة كما في  

 رياالت سعودية.   10مليون سهم عادي(، مدفوعة بالكامل بقيمة إسمية تبلغ  120م: 2021ديسمبر    31مليون سهم عادي )

وذلك عن طريق منح أسهم مجانية للسادة املساهمين عن طريق   ٪33سبة  واملتطلبات النظامية لزيادة رأس مال الشركة بن  استكملت الشركة اإلجراءات

مايو   18مليون ريال سعودي و ذلك بعد صدور موافقة هيئة السوق املالية بتاريخ    400رسملة األرباح املبقاة وجزء من االحتياطي النظامي بإجمالي وقدره  

 م. 2022يونيو  20بتاريخ  ملنعقدةا م في ضوء موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة2022
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 نظامي حتياطي الاإل . 26

 لنظام الشركات في اململكة العربية
ً
إلى    نظامي حتياطي الإلى اإل السنوي    الربحمن صافي   ٪10تحويل نسبة    ، يتوجبللشركة   ساس ي السعودية والنظام األ   وفقا

 للتوزي  لنظامي حتياطي امن رأس املال، وال يكون هذا اإل   ٪30حتياطي إلى نسبة  يصل هذا اإل   أن 
ً
تم تحويل مبلغ ع إلى املساهمين في الوقت الراهن.  متاحا

 .ريال سعودي( 9,008,784: م2021ديسمبر  31)  م 2022ديسمبر   31ريال سعودي خالل السنة املنتهية في  25,733,617

 

 توزيعات األرباح . 27

مليون ريال   60توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة  بم(  2021مارس    25هـ )املوافق:  1442شعبان    12* أقر مجلس إدارة الشركة في جلسته املنعقدة بتاريخ  

 ملنعقدة بتاريخهللة( لكل سهم. وقد أقرت الجمعية العامة للشركة ا  50ريال سعودي )  0,50  وبمعدلم  2020سعودي على مساهمي الشركة عن العام املالي  

 م( توزيعات األرباح. 2021مايو  19ه )املوافق: 1442شوال  7

مليون ريال   72توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة    (م2021نوفمبر    11  :املوافق)هـ  1443ربيع الثاني    6شركة في جلسته املنعقدة بتاريخ  ال * أقر مجلس إدارة  

في إجتماع الجمعية العامة    هللة( لكل سهم والتي تم إعتمادها  60ريال سعودي )  0,60م وبمعدل  2021سعودي على مساهمي الشركة عن العام املالي  

 . م(2021ديسمبر   9)املوافق:  هــ1442جمادى االول  10 بتاريخ

مليون ريال   48ية بقيمة  م( بتوزيع أرباح نقدية مرحل2022مارس    24هـ )املوافق:  1443شعبان    21* أقر مجلس إدارة الشركة في جلسته املنعقدة بتاريخ  

وقد أقرت الجمعية العامة للشركة املنعقدة   هللة( لكل سهم.  40ريال سعودي )  0,40م وبمعدل  2022سعودي على مساهمي الشركة عن الربع األول لعام  

 م( توزيعات األرباح.2022يونيو  20ه )املوافق:  1443ذو القعدة  21 بتاريخ

مليون ريال   48م( بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة  2022يونيو    2هـ )املوافق:  1443ذو القعدة    3ه املنعقدة بتاريخ  * أقر مجلس إدارة الشركة في جلست

هللة( لكل سهم. ويأتي ذلك في ضوء التفويض املمنوح من   40ريال سعودي )  0,40م وبمعدل  2022سعودي على مساهمي الشركة عن الربع الثاني لعام  

هـ )املوافق:  1443 جمادى األول  5م وفقا لقرار الجمعية العادية بتاريخ 2022كة ملجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام املالي الجمعية العامة للشر 

 م(. 2021ديسمبر   9

مليون ريال سعودي على مساهمي   48م( بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة  2022سبتمبر    10هـ )املوافق:  1444صفر   15* أقر مجلس إدارة الشركة بتاريخ  

هللة( لكل سهم. ويأتي ذلك في ضوء التفويض املمنوح من الجمعية العامة للشركة    30ريال سعودي )  0,30م وبمعدل  2022الشركة عن الربع الثالث لعام  

 م(. 2021ديسمبر  09هـ )املوافق: 1443 ادى األول جم 5م وفقا لقرار الجمعية العادية بتاريخ 2022ملجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام املالي 

مليون ريال سعودي على   56م( بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة  2022نوفمبر    29هـ )املوافق:  1444جمادى األولى    5* أقر مجلس إدارة الشركة بتاريخ  

كل سهم. ويأتي ذلك في ضوء التفويض املمنوح من الجمعية العامة  هللة( ل  35ريال سعودي )  0,35م وبمعدل  2022مساهمي الشركة عن الربع الرابع لعام  

ديسمبر    09هـ )املوافق:  1443 جمادى األول   05م وفقا لقرار الجمعية العادية بتاريخ  2022للشركة ملجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام املالي  

 م(. 2021
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 ديسمبر  31كما في   . قروض طويلة األجل 28

 م 2021  م 2022  

     الجزء املتداول:

 29,570,441  29,163,829  قروض مقدمة من وزارة املالية 

 29,570,441  29,163,829  إجمالي الجزء املتداول من القروض

     

     الجزء غير املتداول:

 179,120,978  171,667,309  قروض مقدمة من وزارة املالية 

 -  31,291,364  تجاريةقروض مقدمة من بنوك 

 179,120,978  202,958,673  إجمالي الجزء غير املتداول من القروض

 208,691,419  232,122,502  إجمالي القروض
 

 :فیما یلي بیان بتواریخ االستحقاق للقروض

م 2022   م 2021    

 18,714,240  20,005,604  خالل سنة

 93,571,200  93,571,200  من سنة إلى خمس سنوات 

 208,285,860  219,573,858  أكثر من خمس سنوات 

 320,571,300  333,150,662  القروض إجمالي 
 

ديسمبر  31كما في     

م 2022   م 2021    

 320,571,300  333,150,662  املستقبلیة دفعات القروض

(101,028,160)  یطرح: تكالیف التمویل غير املطفأة   (111,879,881) 

 208,691,419  232,122,502  القروض القیمة الحالیة لدفعات 

(29,163,829)  من القروضطرح: الجزء املتداول ي   (29,570,441) 

 179,120,978  202,958,673  القروض الجزء غير املتداول من 

:  م 2021ديسمبر   31)مليون ريال سعودي  3,9حوالي  م2022ديسمبر 31في رسملتها املجموعة خالل السنة املنتهية التي قتراض اإلتكاليف  بلغت ▪

مبلغ   2022بر  ديسم  31، وبلغت مصروفات التمويل املحملة على قائمة الربح أو الخسارة املوحدة للسنة املنتهية في    ب(-16)إيضاح    ال يوجد(

 (. 13)إيضاح  مليون ريال سعودي(. 15,8: م2021مبر ديس 31مليون ريال سعودي )  21,7

 

 قروض مقدمة من بنوك تجارية 28-1

البنوك 2022أبريل    13هـ )املوافق:  1443رمضان    12بتاريخ   ▪ إتفاقية قرض مصرفي متوافق مع الضوابط الشرعية مع أحد  م( وقعت الشركة 

م وذلك  2022سبتمبر    30سنوات سماح تبدأ من تاريخ    3سنوات شاملة    7تمويل تبلغ  مليون ريال سعودي ملدة    365التجارية املحلية بقيمة  

 م.  2022  لسنة  مليون ريال سعودي خالل الربع الثاني  100لتمويل توسعات ومشاريع الشركة حيث تم سحب مبلغ  
ً
يخضع القرض لعمولة وفقا

إن القرض مضمون بموجب سندات ألمر وأي ضمانات  ئدة في السوق.  للسايبور باالضافة الى هامش ربح متفق عليه يتناسب مع األسعار السا

 بأنه قد تم سداد مبلغ    أخرى يطلبها البنك.
ً
م من أصل املبلغ املسحوب في الربع الثاني من نفس  2022  لسنة  مليون ريال في الربع الرابع  70علما

 . السنة
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 قروض طويلة األجل   .28

 

 املاليةقروض مقدمة من وزارة  28-2

م على قرض من وزارة املالية لتمويل إنشاء مستشفى جديدة في منطقة السويدي وشراء معدات طبية  2013سبتمبر    11حصلت الشركة في   (أ

 دون فوائد.
ً
 ألن وزارة املالية تعتبر جهة حكومية تقدم للشركة قرضا

ً
  وغير طبية أساسية وضرورية، وهو مؤهل ألن يكون منحة حكومية نظرا

مليون ريال سعودي. هذا القرض بالريال السعودي دون أي عموالت تمويل ومضمون بموجب رهن عقاري ألرض    149,1يمة القرض  بلغت ق

املشروع وما أقيم عليها من مباني ويسدد على عشرين قسط سنوي متساوي بعد فترة سماح تبلغ خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد، حيث  

 م. 2036م على ان يكون تاريخ سداد اخر قسط في 2018القرض إبتداَء من عام بدأت الشركة بتسديد أقساط هذا 

 

م على قرض من وزارة املالية لتمويل بناء مجمع سكني تابع ملشروع مستشفى السويدي، وهو مؤهل ألن يكون 2015يناير    26حصلت الشركة في   (ب

 ألن وزارة املالية تعتبر جهة حكومية تقدم  
ً
 دون فوائد. بلغت قيمة القرض  منحة حكومية نظرا

ً
مليون ريال سعودي. هذا   27,5للشركة قرضا

القرض بالريال السعودي دون أي عموالت تمويل ومضمون بموجب رهن عقاري ألرض املشروع وما أقيم عليها من مباني ويسدد على عشرين  

بدأت الشركة بتسديد أقساط هذا القرض إبتداَء من  قسط سنوي متساوي بعد فترة سماح تبلغ خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد، حيث 

 . 2038على ان يكون تاريخ سداد اخر قسط في  م2019عام 

 

م على قرض من وزارة املالية لتمويل جزء من تكاليف بناء ومعدات طبية وأثاث مستشفى جديدة في منطقة 2015يوليو    20حصلت الشركة في   (ج

 دون فوائد. بلغت قيمة القرض  النزهة، وهو مؤهل ألن يكون منحة حكومية  
ً
 ألن وزارة املالية تعتبر جهة حكومية تقدم للشركة قرضا

ً
 197,6نظرا

مليون ريال سعودي. هذا القرض بالريال السعودي دون أي عموالت تمويل ومضمون بموجب رهن عقاري ألرض املشروع وما أقيم عليها من 

بعد فترة بتسديد    مباني ويسدد على عشرين قسط سنوي متساوي  الشركة  بدأت  العقد، حيث  توقيع  تاريخ  تبلغ خمس سنوات من  سماح 

 . 2038على ان يكون تاريخ سداد اخر قسط في  م2021أقساط هذا القرض إبتداَء من عام 

 

 ديسمبر  31كما في     منح حكومية. 29

 م 2021  م 2022  إيضاح  

 144,358,206  136,744,609    يناير 1في 

 (7,613,597)  (17,413,665)    حكومية مطفأةمنح 

 -  4,709,905    تسويات 

 136,744,609  124,040,849    ديسمبر  31في 

       

       كما تظهر في قائمة املركز املالي:

 7,412,889  9,102,925    متداولة

 129,331,720  114,937,924    غير متداولة 

    124,040,849  136,744,609 

على قرض بدون فائدة من وزارة املالية لتمويل إنشاء مستشفى جديد في منطقة السويدي وشراء معدات طبية    م2013في سبتمبر    الشركة حصلت ▪

لتمويل بناء مجمع سكني تابع ملشروع مستشفى السويدي. تم    م2015على قرض اخر في يناير    الشركةوغير طبية أساسية وضرورية. كما حصلت  

 . م2015وقد تم بدء تشغيل مستشفى السويدي في أغسطس   طة بهذه املنح.إستيفاء الشروط والنفقات الطارئة املرتب

على قرض بدون فائدة من وزارة املالية لتمويل إنشاء مستشفى جديد في منطقة النزهة وشراء معدات طبية وغير   م2015في يوليو  املجموعةحصلت  ▪

 . م2018وقد تم بدء تشغيل مستشفى النزهة في فبراير  بهذه املنح.طبية أساسية وضرورية. تم إستيفاء الشروط والنفقات الطارئة املرتبطة 
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 مطلوبات عقود اإليجار. 30

 

ديسمبر  31كما في     

م 2022   م 2021    

 17,911,223  8,504,226  يناير  1كما في 

 6,267,429  135,465,060  إضافات خالل السنة 

( 71,243,29)  -  إستبعادات خالل السنة  

( 8,155,460)  خالل السنة مدفوع   (13,277,939 )  

(34,150)  إلى ذمم دائنة تجارية  محول    (1,153,190 )  

( 6,800,000)  ئنة ألطراف ذات عالقةامحول  إلى ذمم د   - 

 8,504,226  128,979,676  ديسمبر   31كما في 

  31)  م2022ديسمبر    31ة املنتهية في  ريال سعودي على مطلوبات عقود اإليجار خالل السن  117,795يمة  إعترفت املجموعة بمصروف تمويل بق ▪

 (. 13 )إيضاح -(سعودي ريال 528,538: م 2021ديسمبر 

ريال    3,148,301  مبلغ  م2022ديسمبر    31األجل ومنخفضة القيمة اإليجار خالل السنة املنتهية في   قصيرة اإليجار بعقود املتعلقة املصاريف بلغت ▪

 .  (ريال سعودي 949,769  : م2021ديسمبر   31ودي )سع

 :عقود اإلیجار ملطلوباتفیما یلي بیان بتواریخ االستحقاق 

ديسمبر  31كما في     

م 2022   م 2021    

 7,803,580  15,144,268  خالل سنة

 797,216  69,108,077  من سنة إلى خمس سنوات 

 -  115,600,000  أكثر من خمس سنوات 

 8,600,796  199,852,345  إجمالي مطلوبات اإليجار 

 

ديسمبر  31كما في     

م 2022   م 2021    

 8,600,796  199,852,345  الحد األدنى لدفعات عقود اإلیجار املستقبلیة 

 (96,570)  (70,872,669)  تكالیف التمویل غير املطفأةیطرح: 

 8,504,226  128,979,676  القیمة الحالیة لدفعات عقود اإلیجار

(14,469,351)  طرح: الجزء املتداول ملستحقات عقود االیجار    (7,752,599) 

 751,627  114,510,325  الجزء غير املتداول من مطلوبات اإليجار
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لدخل الشامل املوحدة تلخص الجداول التالية مكونات مكافآة نهاية الخدمة املعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة واملبالغ املعترف بها في قائمة ا

 وقائمة املركز املالي املوحدة:

 

 املوحدةاملبلغ املعترف به في قائمة املركز املالي  (أ )

 ديسمبر  31كما في   

 م 2021  م 2022  

 65,853,216  78,826,036  القيمة الحالية ملطلوبات املكافأة املحددة

 

 املكافأة )املعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة( مصاريف  ( ب)

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في     

 م 2021  م 2022    

 12,565,995  11,903,783    تكلفة الخدمات الحالية

 1.993.671  3,556,072    تكلفة العموالت الخاصة

 14,559,666  15,459,855    املكافأةمصاريف إجمالى 

 

 الحركة على القيمة الحالية ملطلوبات املكافأة املحددة (ج)

 ديسمبر  31كما في   

 م 2021  م 2022  

 63,684,084  65,853,216  ملطلوبات املكافأة املحددة في بداية السنةالقيمة الحالية 

     الرسوم املعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة: 

 12,565,995  11,903,783  تكلفة الخدمات الحالية

 1,993,670  3,556,072  ( 13)إيضاح  تكلفة العموالت الخاصة

  /  بناء ة اإلكتواريالربح  )الخسائر( 
ً
الدخل   ا قائمة  في  بها  على خطة مكافأة محددة معترف 

 الشامل املوحدة 

 

5,973,054 

 

(2,454,496 ) 

 ( 9,936,038)  ( 8,460,089)  مدفوعة خالل السنة

 65,853,216  78,826,036  القيمة الحالية ملطلوبات املكافأة املحددة في نهاية السنة 

 

 

 االكتوارية الرئيسية اإلفتراضات  ( د)

 م 2021  م 2022  

 ٪3,1  %5,4  معدل الخصم 

 ٪3  % 3  معدل زيادة الرواتب 

 سنة  60  سنة 60  سن التقاعد
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 هـ( املدفوعات النقدية املستقبلية املتوقعة (

 املتوقعة من خطة نهاية الخدمة للسنوات الخمس املقبلة:يبين الجدول أدناه املدفوعات النقدية املستقبلية 

 املدفوعات النقدية املتوقعة السنة

   

 8,277,600  م 2022

 8,232,175  م 2023

 8,512,410  م 2024

 8,275,612  م 2025

 12,861,551  م 2026

 

 تحليل حساسية االفتراضات االكتوارية )و( 

 في تاريخ البيانات املالية:  كمايبين الجدول التالي أثر التغير في أحد االفتراضات اإلكتوارية مع تثبيت باقي اإلفتراضات  

 

 2021ديسمبر  31كما في   م 2022ديسمبر  31كما في  

 نسبة التغير     نسبة التغير    

املحددة املكافأة  ملطلوبات  الحالية   )بناء    القيمة 
ً
على   ا

   65,853,216    78,826,036 اإلفتراضات األساسية( 

          معدل الخصم

 +1٪ 73,784,429  (6.4% )  61,163,955  (7,1)٪ 

- 1٪ 84,572,654  7.3 %  71,349,352  8,3٪ 

اتب          معدل زيادة الرو

 +1٪ 85,170,623  8.0%  71,639,194  8,8٪ 

- 1٪ 73,161,135  (7.2% )  60,820,674  (7,6)٪ 

         معدل اإلنسحاب من خطة مكافأة نهاية الخدمة

 ٪(0,7)  65,410,745  %0.2  79,017,984 ٪ من أساس اإلحتساب 110 

 ٪0,7  66,328,705  ( %0.3)  78,611,143 من أساس اإلحتساب  90٪

        معدل الوفيات  

 ٪0,0  65,841,173  %0,0  78,844,942 ٪ من أساس اإلحتساب 110 

 ٪0,0  65,865,321  %0,0  78,807,044 من أساس اإلحتساب  90٪

 

نهاية الخدمة، اال أنها تعطي تقد   على الرغم من أن التحليالت أعاله ال تأخذ بالحسبان املدفوعات النقدية املستقبلية املتوقعة من خطة 
ً
لحساسية  يرا

 اإلفتراضات اإلكتوارية املستخدمة. 
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 مكونات وعاء الزكاة 32-1

يلي   الخاص  فيما  الزكاة  لوعاء  الجوهرية  و املكونات  في باملجموعة  املعتمدة واملتبعة  الدخل  الزكاة وضريبة  أنظمة  التعديالت بموجب  لبعض  التي تخضع 

 من  زكوي  لوعاء املجموعةخضاع إعلى  ةحيث تمت املوافقاململكة العربية السعودية، 
ً
 م. 2019عام موحد إعتبارا

 

 حساب وعاء الزكاة ( أ

 ديسمبر   31كما في     

 م 2021  م 2022    

 1,566,661,606  1,459,289,237    حقوق املساهمين 

 512,451,073  670,453,567    مخصصات أول املدة وتسويات أخرى 

 ( 1,546,936,349)  (1,606,179,197)    ممتلكات و معدات 

 ( 153,478,428)  (249,803,720)    حسميات أخرى 

 330,224,717  390,362,599    صافي الدخل املعدل للسنة

 708,922,619  664,122,486    وعاء الزكاة املقدر للمجموعة

 18,018,450  16,814,979    إجمالي الزكاة املستحقة 

 

 صافي الدخل املعدل للسنة  (ب

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في     

 م 2021  م 2022    

 117,560,461  274,150,965    بل الزكاةقصافي ربح السنة 

 212,664,256  116,211,634    مخصصات مكونة خالل السنة و تسويات أخرى 

 330,224,717  390,362,599    صافي الدخل املعدل 

 

 الزكاة حساب حركة  32-2

 : للمجموعةالزكاة حساب فيما يلي حركة 

 ديسمبر   31كما في     

 م 2021  م 2022    

 19,883,931  18,347,114    يناير   1الرصيد كما في 

 673,885  -    تسويات سنوات سابقة

 242,592  (55,946)    محمل على اطراف ذات عالقة

 18,018,450  16,814,979    مكون خالل السنة

 ( 20,471,744)  ( 18,207,612)    خالل السنة مدفوع

 18,347,114  16,898,535    ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 موقف الربوط الزكوية  32-3

 القابضةشركة الحمادي 

م، وسددت الزكاة املستحقة من واقع اإلقرارات املقدمة لهيئة الزكاة 2021قامت الشركة بتقديم جميع اإلقرارات الزكوية والضريبية حتى عام   ▪

 .وحصلت على الشهادة النهائية“( الهيئة)“والضريبة والجمارك 

ركة موقفها الزكوي مع الهيئة وقامت بسداد جميع التزاماتها م، وأنهت الش2020م حتى  2014تم الربط النهائي من قبل الهيئة عن السنوات من   ▪

 الزكوية بموجبها.

 من   ▪
ً
م يتم إعداد قوائم مالية موحدة للشركات التابعة للمجموعة، والتي يتم تقديمها للهيئة كمجموعة زكوية واحدة، فيما  2019يناير    1إعتبارا

م عن الشركات التابعة كمجموعة زكوية  2022قديم اإلقرار الزكوي املوحد لعام  عدا شركة الصناعات الطبية املحدودة. وجاري العمل على ت

 واحدة. 

 شركة الخدمات الصيدالنية املحدودة

 م: 2018السنوات منذ بداية النشاط وحتى عام 

 م.  2018ديسمبر   31قدمت الشركة جميع االقرارات الزكوية والضريبية للهيئة حتى السنة املالية املنتهية في  ▪

،  سعودي   ريال  711,787م، والذي يفيد بدفع الشركة لفروقات زكوية بمبلغ  2018م حتى  2016لربط النهائي من قبل الهيئة عن السنوات من  تم ا ▪

م مقابل 2018م حتى  2016م توصلت الشركة إلى تسوية نهائية مع الهيئة بشأن مطالبات السنوات املالية من  2022وخالل الفترة الالحقة من عام  

 . سعودي ريال 189,462غ دفع مبل

 م: 2022م حتى عام 2019السنوات من عام 

 بأنه يتم احتساب الزكاة على أساس الوعاء 2021ديسمبر    31قدمت الشركة جميع االقرارات الزكوية والضريبية للهيئة حتى السنة املالية املنتهية في  
ً
م، علما

 .القابضةالزكوي املوحد ضمن الوعاء الزكوي لشركة الحمادي 

 

 ديسمبر   31كما في     ذمم دائنة تجارية. 33

 م 2021  م 2022   ايضاح  

 49,545,426  64,038,265    موردي أدوية ومستلزمات طبية 

 1,941,825  1,867,643    موردي لوازم إدارية ومستلزمات غير طبية 

 8,868,942  12,020,290    موردي خدمات 

 612,367  9,117,424   ( 36) أطراف ذات عالقةمبالغ مستحقة إلى 

    87,043,622  60,968,560 

 

 ديسمبر   31كما في     مصاريف مستحقة. 34

 م 2021  م 2022    

 13,217,047  17,207,434    رواتب و منافع موظفين مستحقة 

 9,482,510  18,296,353    أخرى 

    35,503,787  22,699,557 
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 ديسمبر   31كما في     أرصدة دائنة أخرى . 35

 م 2021  م 2022    

 19,836,489  15,188,907    تأمينات محتجزة من الغير 

 2,305,000  2,305,000    مخصص قضايا

 634,643  1,620,853    توزيعات أرباح مستحقة 

 5,558,641  5,926,703    أخرى 

    25,041,463  28,334,773 

 

 تعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة . 36

، لتقرير املاليتزاول املجموعة األعمال، في السياق العادي لألعمال، مع شركات وأفراد آخرين ضمن تعريف أطراف ذات عالقة الوارد في املعايير الدولية  

تفق عليها بين الطرفين، قائمة على التنافس الحر، وعدم وجود  ويتم إجراء هذه التعامالت في السياق العادي لألعمال وقياسها بقيم أسعار املعامالت امل

، كما لم يتم تقديم أو تسلم أي ضمانات   يتم إحتساب فوائد عليها ال أسعار تفاضلية. تكون األرصدة املعلقة بنهاية السنة دون ضمان و
ً
ويتم تسويتها نقدا

: ال يوجد(، أي إنخفاض م2021ديسمبر    31)  2022ديسمبر   31مقابل أي ذمم مدينة أو دائنة من طرف ذو عالقة، ولم تسجل املجموعة للسنة املنتهية في 

ويتم إجراء هذا التقييم كل سنة مالية عن طريق فحص الوضع املالي للطرف ذي  لقيمة الذمم املدينة املتعلقة باملبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة،  

 الصلة والسوق الذي يعمل فيه هذا الطرف. 

ما هو إنخرطت املجموعة، خالل السياق العادي لألعمال، في تعامالت جوهرية متعددة مع أطراف ذات عالقة )أي: املساهمين الرئيسيين للشركة( حسب

 موضح أدناه: 

 ديسمبر 31لسنة املنتهية في ل    

 م 2021  م 2022    

 7,187,103  8,527,527    رواتب وتعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 1,397,231  7,435,128    مشتريات من شركات يملكها مساهمين رئيسيين

 11,767,000  11,767,000    اإليجار املدفوعة إلى املساهمين الرئيسيين مصاريف

 630,000  630,000    اإليجار مدفوعة إلى أقارب املساهمين الرئيسيين مصاريف

 42,149  14,760    خدمات الرعاية الصحية املقدمة إلى املساهمين الرئيسيين

 التعامالت مع أطراف ذات عالقة، على النحو التالي: تتلخص األرصدة الجوهرية بنهاية السنة من 

 ديسمبر   31كما في    

 م 2021  م 2022  إيضاح  

      املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة

 1,025,048  -  ( 23) موظفي اإلدارة الرئيسيين 

   -  1,025,048 
 

 ديسمبر   31كما في    

 م 2021  م 2022  إيضاح  

      املستحقة إلى أطراف ذات عالقة املبالغ 

 612,367  9,117,424  ( 33) مساهمين رئيسيين و أقاربهم * 

   9,117,424  612,367 

 ريال سعودي تمثل دفعات مستحقة على مطلوبات عقود اإليجار املبرمة مع املساهمين الرئيسيين و أقاربهم.  8,646,00* تتضمن مبلغ 
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 تعويضات كبار موظفى إدارة املجموعة 

 .ومتابعة أنشطة املجموعة هأعضاء اإلدارة الرئیسیين املكلفين واملسؤولين عن تخطیط وتوجی  یمثل كبار موظفي إدارة املجموعة

 ديسمبر  31كما في   

 م 2021  م 2022  

 6,781,913  7,703,933  منافع قصيرة األجل

 405,190  423,594  منافع ما بعد نهاية الخدمة

 -  400,000  مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له 

 7,187,103  8,527,527  إجمالى التعويضات املدفوعة لكبار موظفى إدارة املجموعة 

 

 مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة . 37

 الخسائر االئتمانية املتكبدة خالل العام  ملخص يوضح الجدول ادناه

 ديسمبر 31في  للسنة املنتهية  

 م 2021  م 2022  

 155,013,259  44,480,432  ( 23مدرج ضمن ذمم مدينة تجارية )ايضاح 

 -  8,681,667  ( 3-8)ايضاح  موجودات تعاقديةمدرج ضمن 

 -  999,475  ( 21مدرج ضمن أرصدة مدينة أخرى )ايضاح 

 )ايضاح 
ً
 ( 538,378)  177,392  ( 22مدرج ضمن مصاريف مدفوعة مقدما

  54,338,966  154,474,881 

 

  محتملة مطلوبات. 38

 خطابات الضمان 

   لدى املجموعة خطابات ضمان مصدرة في سياق األعمال اإلعتيادية بقيمة إجمالية بلغت ▪
ً
  م 2022ديسمبر    31كما في    سعودي مليون ريال  11,6  تقريبا

 سعودي مليون ريال  15,4  م:2021ديسمبر  31)
ً
 (.تقريبا

 القضايا 

 على تسويتها، ولكن ال ▪
ً
نتيجة هناك بعض القضايا القانونية، في سياق العمل االعتيادي، مازالت منظورة أمام الجهات املختصة ويتم العمل حاليا

وقف عن كثب وتقوم بأخذ املخصصات الالزمة، من مبدأ الحيطة والحذر، النهائية لهذه القضايا ليست مؤكدة. وحيث تؤكد اإلدارة أنها تتابع امل

املوح املالية  البيانات  على  جوهري  تأثير  القضايا  هذه  لنتائج  يكون  ال  وأن  املرصودة  املخصصات  بكفاية  تعتقد  املجموعة  ادارة  فإن  دة  وعليه 

 للمجموعة. 

 املجموعة بصفتها مؤجر  -عقود اإليجار التشغيلي طلوباتم

.
ً
وتكون هذه   أبرمت املجموعة ترتيبات تعاقدية توفر بموجبها لبعض العالمات التجارية مساحة محددة ضمن مبانيها مقابل دفعات إيجار محددة مسبقا

 الفترة.عتراف بها كدخل خالل يتم اإل  تفاقيات على هيئة عقد إيجار تشغيلي يتضمن إيجاراتاإل

 الدخل من اإليجارات اآلجلة مستحقة القبض بموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة لإللغاء، على النحو التالي:

 م 2021  م 2022  

 1,808,855  2,010,266  خالل سنة واحدة 

 1,252,876  2,402,876  بعد سنة واحدة لكن ليس أكثر من خمس سنوات 
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 الغايات والسياسات الخاصة بإدارة مخاطر األدوات املالية

املبالغ أخرى،    و أرصدة مدينة ، حسابات الذمم املدينة  في حكمه  للشركة، النقد وما    املوحدة  املالي  قائمة املركزة في  متتضمن األدوات املالية الرئيسية املقد

ذات    ةاملستحق القروض،    ،عالقةمن أطراف  الدائنة،  الذمم  املستحقة ومطلوبات  عالقةإلى أطراف ذات    ةاملستحقاملبالغ  حسابات  املطلوبات  دائنة  ، 

 .هاتمويل العمليات وتقديم الضمانات لدعمهي ملطلوبات املالية للشركة، ا ساسية من وراءاأل  ايةالغ تكون و أخرى، 

أسعار مخاطر السوق )تتضمن: مخاطر العمالت، ومخاطر القيمة العادلة ومعدل  على تعريضها ملخاطر متعددة تتمثل بما يلي:    املجموعةعملت أنشطة  

من   بدعمعلى إدارة تلك املخاطر  اإلشراف    املجموعةفي  اإلدارة العليا    تولىت  ومخاطر السيولة.  اإلئتمانيةخاطر  املفائدة التدفق النقدي، ومخاطر األسعار(،  

ضمانات وتأكيدات   املجموعةفي  إلدارة العليا  لتقدم هذه اللجنة  كما  ،  تهاحوكماملناسب لطار  اإل مشورة حول املخاطر املالية و إليها  لجنة مخاطر مالية تقدم  

املالية الخاصة بخضوع    على  لسياسات  إلى سياسات وإجراءات مالئمة وتحديد و   املجموعةأنشطة املخاطر 
ً
املالية وفقا املجموعة قياس وإدارة املخاطر 

 لمخاطر، ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة وإقرار السياسات إلدارة كل من هذه املخاطر، الوارد ملخص عنها أدناه:ل وقابلية تعرضها

 

 مخاطر السوق 

وتتضمن ر السوق،  مخاطر السوق هي املخاطر املتمثلة بتقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية اآلجلة إلحدى األدوات املالية بسبب تغييرات تطرأ على أسعا

األسهم ومخاطر ، وغيرها من مخاطر األسعار مثل مخاطر أسعار  تالفائدة، مخاطر العمال سعر  أنواع من املخاطر: مخاطر معدل    ةأسعار السوق ثالث

 أسعار السلع.

 قتراضات والودائع.تتأثر بمخاطر السوق: القروض واإل تتضمن األدوات املالية التي 

 

 تمخاطر العمال 

 ألن  بتقلب قيمة إحدى األدوات املالية بسبب تغييرات تطرأ على معدالت سعر الصرف األجنبي، و تتمثل  هي مخاطر  
ً
بشكل رئيس ي تتم    املجموعةتعامالت  نظرا

، ت بشكل مهم وجوهري إلى مخاطر العمال لن تتعرض    املجموعةوالريال السعودي مرتبط ومثبت بالدوالر األمريكي فإن  بالريال السعودي والدوالر األمريكي،  

 . م2021ديسمبر    31و   م2022ديسمبر   31باليورو كما في غير الهامة بإجراء بعض التعامالت  املجموعةكما قامت 

 

 فائدة التدفق النقدي  سعر  معدل مخاطر 

معدالت   في  التقلبات  بتأثير  ترتبط  مختلفة  ملخاطر  بالتعرض  وتراقب أسعار  تتمثل  للشركة،  النقدية  والتدفقات  املالية  األوضاع  على  السائدة  الفائدة 

تقلبات    املجموعة بناءً   نسبةوترصد  وتتصرف  مستمر  أساس  على  وترتبط    العموالت  ذلك،  ب  تالعموال   نسبعلى  مع   املجموعةالخاصة  رئيس ي  بشكل 

 قتراضات الخاصة بها وتخضع للتغيير على أساس دوري. اإل

 

 مخاطر األسعار 

السوق، سواء نجمت تلك التغييرات عن عوامل محددة لألداة تتمثل مخاطر األسعار بتقلب قيمة إحدى األدوات املالية نتيجة لتغييرات تطرأ على أسعار  

طر األسعار بسبب الفردية أو للجهة املصدرة لها أو عن عوامل تؤثر على جميع األدوات املتداولة في السوق، ولم تتعرض املجموعة في الوقت الراهن إلى مخا

 .ستثمارات في األوراق املالية القابلة للتسويقياب أي إغ
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 ئتمانية املخاطر اإل 

، مما يؤدي إلى  العمالءمع املبرمة د و عقالالية أو امل إحدى الدواتاملترتبة عليه بموجب  املطلوبات ةقابلملف اطر أحد ال بعدم وفاء  اإلئتمانيةتتمثل املخاطر 

 ة املستحقاملبالغ  ئتمانية جيدة وسليمة، وتقيد حسابات الذمم املدينة و موالها لدى بنوك تتمتع بتصنيفات إنقدها وأ املجموعة نشوء خسارة مالية، وتضع  

 . املتوقعة الخسائر اإلئتمانيةمخصص  بالقيمة الصافية بعد خصممن أطراف ذات صلة 

 : وهى فى غالبها غير مضمونة يليملخاطر املجموعة اإلئتمانية هي كما  القص ى ان الحد 

ديسمبر 31في  للسنة املنتهية   

م 2022  م 2021    

 364,219,105  481,054,832 ذمم تجارية مدينة

 4,849,584  7,182,309 أرصدة مدينة أخرى 

 120,857,509  60,602,485 نقد لدى البنوك

 489,926,198  548,839,626 اإلجمالي 

 مخاطر السيولة

 عنمخاطر السيولة    تنجماملرتبطة بالدوات املالية، وقد    املطلوباتموال للوفاء بال إلى صعوبات في جمع    إحدى املنشآتتتمثل مخاطر السيولة بتعرض  

 دوري و   على أساس منتظم  القياموتدار مخاطر السيولة عن طريق  بسرعة بقيمة قريبة من قيمتها العادلة،    ةاليامل  إحدى املوجوداتعدم القدرة على بيع  

 مطلوباتأي  بها للوفاء بلتزام  يتم اإلئتمانية  تسهيالت إاملتاحة من النقد و من  و الموال الكافية    رصد  من خالل   التدفقات النقدية املتوقعة  و تخطيط  إدارةب

  آجلة.

دیسمبر وذلك على أساس تواریخ السداد املتعاقد    31الجدول أدناه تواریخ االستحقاق الخاصة باملطلوبات املالیة غير املخصومة للمجموعة كما في  یلخص  

 :علیھا وأسعار الفائدة الحالیة السائدة بالسوق 

مطلوبة   م 2022ديسمبر  31كما فى 

  خالل سنة  السداد

من سنة إلى  

  خمس سنوات 

من خمس  أكثر 

  سنوات 

 املجموع

 م 2022 ديسمبر  31

 333,150,662  219,573,858  93,571,200  20,005,604  -  قروض

 87,043,622  -  -  -  87,043,622  ذمم دائنة تجارية

 35,503,787  -  -  -  35,503,787  مصروفات مستحقة

 25,041,463  -  -  -  25,041,463  أرصدة دائنة أخرى 

 199,852,345  115,600,000  69,108,077  15,144,268  -  مطلوبات عقود اإليجار 

 

مطلوبة   م 2021ديسمبر   31كما فى 

  خالل سنة  السداد

من سنة إلى  

  خمس سنوات

أكثر من خمس  

  سنوات 

 املجموع

 م 2022يسمبر 31

 320,571,300  208,285,860  93,571,200  18,714,240  -  قروض

 60,968,560  -  -  -  60,968,560  ذمم دائنة تجارية 

 22,699,557  -  -  -  22,699,557  مصروفات مستحقة

 28,334,773  -  -  -  28,334,773  أرصدة دائنة أخرى 

 8,600,796  -  797,216  7,803,580  -  مطلوبات عقود اإليجار
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 إدارة رأس املال

ع ألصحاب إن هدف املجموعة عند إدارة رأس املال هو الحفاظ على قدرة املجموعة على اإلستمرار حتى تتمكن من مواصلة تقديم عوائد للمساهمين ومناف

 ا. املصالح اآلخرين. والحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لدعم التنمية املستدامة ألعماله 

 وتبلغ نسبة صافي مطلوبات املجموعة املعدلة إلى حقوق امللكية للمجموعة كما يلي:

 

ديسمبر 31في  للسنة املنتهية   

م 2022  م 2021    

 602,424,911  771,285,376 إجمالي املطلوبات 

(60,151,375) يخصم: نقد لدى البنوك   (120,494,021 )  

,010711,134 صافي املطلوبات   890,930481,  

    

 1,659,289,237  1,710,562,689 إجمالي حقوق املساهمين 

 0,29  0.42 صافي املطلوبات الى حقوق املساهمين 

 

 .في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادیة عليهاتقوم املجموعة بإدارة ھیكل رأس املال الخاص بھا وإجراء التعدیالت 

 .م2021دیسمبر  31 و م2022دیسمبر   31لم تطرأ أي تغيرات على األھداف والسیاسات واالجراءات الخاصة بإدارة رأس املال خالل السنوات املنتھیة في  

 

 القیمة العادلة 

 تتضمن األدوات المالیة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة .

النقد وما   المالیة  الموجودات  المالیة القروض طویلة األجل  واملدينون   حكمهفي  تتضمن  والمستحقات والمطلوبات األخرى   والدائنون . تتضمن المطلوبات 

 والزكاة المستحقة.

متداولة بین أطراف راغبة في ذلك، ولیس في یتم إدراج القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بالمبلغ الذي یمكن به تبادل األداة المالیة في معاملة  

 معامالت إلزامیة أو بیع من خالل التصفیة.

 

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

 

 أحداث الحقة . 40

 ريال سعودي من ثمن أرض النرجس و إفراغ الصك ونقل ملكية االرض  23,120,026املتبقي البالغ  م، قامت الشركة بسداد املبلغ  2022اير  فبر   12بتاريخ  

 (. 17)إيضاح رقم   لصالح الشركة
 

مليون ريال سعودي على مساهمي   56بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة    (م2023مارس    2املوافق:  هـ )1444شعبان    10بتاريخ  أقر مجلس إدارة الشركة  

 هللة( لكل سهم.   35ريال سعودي ) 0,35م وبمعدل 2023لعام  االول الشركة عن الربع 

 

 املوحدة  املالية قوائمال عتمادإ. 41

 . (م2023ارس م 2املوافق: ) هـ1444شعبان  10 بتاريخمجلس اإلدارة من قبل  املوحدة القوائم املاليةهذه عتماد تم إ


