شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(
القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثﻼثة والتسعه أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(
القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة
لفترتي الثﻼثة والتسعة أشهر المنتهيتين ﻓي  ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠
ﻓهـرس

ﺻفحـة

تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل

١

قائمة المركز المالي اﻷولية الموحدة الموجزة

٢

قائمة الدخل اﻷولية الموحدة الموجزة

٣

قائمة الدخل الشامل اﻷولية الموحدة الموجزة

٤

قائمة التغيرات في حقوق الملكية اﻷولية الموحدة الموجزة

٥

قائمة التدفقات النقدية اﻷولية الموحدة الموجزة

٦

إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة

١٤ – ٧

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة
 ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠
 -١معلومات حول الشركة والنشاطات
تأسـسـت شـركة مجموعة الدكتور سـليمان الحبيب للخدمات الطبية )شـركة مسـاهمة مدرجة( )ويشـار إليها فيما بعد بــــ ـ "الشـركة"( في
المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  ١٠١٠١١٨٣٣٠الصادر بتاريخ  ١١جمادى اﻵخر ١٤١٤هـــــ )الموافق ٢٥
نوفمبر ١٩٩٣م( بمدينة الرياض ،وتم إدراج الشـــركة في الســـوق المالية الســـعودية )تداول( بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٢هــــــ ـ )الموافق
 ٢٠٢٠/٠٣/١٧م( .يقع عنوان المكتب الرئيســــي للشــــركة في حي العليا ،طريق الملك فهد ،ص.ب ،٣٠١٥٧٨ .الرياض ،١١٣٧٢
المملكة العربية السعودية.
تتمثل أنشـطة الشـركة والشـركات التابعة لها )ويشـار إليها مجتمعة بــــ ـ "المجموعة"( في تقديم الخدمات الصـحية الخاصـة والخدمات
المسـاندة لعملياتها في المملكة والمنطقة من خﻼل إقامة وإدارة وتشـغيل المسـتشـفيات والمجمعات الطبية العامة والمتخصـصـة ومراكز
جراحة اليوم الواحد والمنشـــــآت الصــــيـدﻻنيـة ،والمجـاﻻت المســـــاندة اﻷخرى والتي تشــــمـل تقـديم خدمات الرعاية الطبيـة المنزليـة
والمختبرات الطبية المتخصصة وخدمات تقنية وأنظمة المعلومات وخدمات صيانة المرافق.
يوجد لدى الشركة فرعين ،اﻷول في المملكة العربية السعودية باسم "فرع شركة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية" )"الفرع"(
بموجب السـجل التجاري رقم  ١٠١٠٣٥٧١٤٦الصـادر بتاريخ  ٢٤محرم ١٤٣٤هــــــ )الموافق  ٨ديسـمبر ٢٠١٢م( ،ويتمثل نشـاط
الفرع في تجارة الجملة والتجزئة في مســتحضــرات التجميل وصــيانة أجهزة ومعدات طبية .والفرع الثاني في مملكة البحرين باســم
"شـركة مجموعة الدكتور سـليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضـة  -فرع شـركة أجنبية" )"الفرع اﻷجنبي"( بموجب السـجل التجاري
رقم  ١ – ٨١٦٠٩الصــادر بتاريخ  ٢٢رجب ١٤٣٣هـــــــ )الموافق  ١٢يونيو ٢٠١٢م( ،ويتمثل نشــاط الفرع اﻷجنبي في أنشــطة
المكاتب الرئيسة أو اﻹدارية.
يتكون رأس مال الشركة من ) (٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠سهم وتبلغ القيمة اﻻسمية للسهم ) (١٠﷼ سعودي.
تتضــمن هذه القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة البيانات المالية للفروع المشــار اليها أعﻼه والشــركات التابعة المشــار اليها في
إيضاح .٣
 -٢أسس اﻹعداد
تم أعـداد القوائم المـاليـة اﻷوليـة الموحـدة الموجزة وفقـا لمعيـار المحـاســــبـة الـدولي )" (٣٤التقرير المـالي اﻷولي" المعتمـد في المملكـة
العربية الســـعودية والمعايير واﻹصـــدارات اﻷخرى المعتمدة من قبل الهيئة الســـعودية للمحاســـبين القانونيين )ويشـــار إليهم مجتمعين
بـ"المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.
إن القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة ﻻ تتضــمن جميع المعلومات واﻻفصــاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة الســنوية،
ويجب أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠١٩
تم إعداد هذه القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية باســتثناء المنح الحكومية والقروض طويلة اﻷجل من
وزارة المالية ،والتي يتم ادراجها بالقيمة العادلة .تم عرض هذه القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة بال﷼ السـعودي والذي يعتبر
العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة .تم تقريب كافة المبالغ الى أقرب ﷼ السعودي ،مالم يرد خﻼف ذلك.

٧

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠
 -٣أسس التوحيد
تتضمن هذه القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها )يشار إليها مجتمعة بـــ"المجموعة"( والمتواجدة
في المملكة العربية السعودية واﻹمارات العربية المتحدة كما في  ٣٠سبتمبر  ٢٠٢٠و ٣١ديسمبر :٢٠١٩

شركة مجمع صحة العليا الطبي
شركة صيدليات الشرق اﻷوسط
مستشفى الدكتور سليمان الحبيب منطقة حرة-ذ.م.م.
شركة مستشفى بريدة التخصصي للرعاية الطبية
شركة مستشفى الريان للرعاية الطبية
شركة العناية الصحية المنزلية
شركة أنتاب الرياض للتشغيل والصيانة
شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبية
شركة المختبرات التشخيصية الطبية
شركة صحة السويدي الطبية
شركة حلول السحابة لﻼتصاﻻت وتقنية المعلومات
شركة الريان للصيانة والتشغيل
شركة صيدليات العافية لﻸدوية
شركة العناية المركزة للرعاية الطبية
شركة صحة الشرق الطبية المحدودة
شركة الوسطى الطبية المحدودة
شركة مستشفى غرب جدة
شركة شمال الرياض للرعاية الطبية
شركة مستشفى المحمدية للرعاية الطبية
شركة تسويات اﻹدارية
شركة المراكز اﻷولية للرعاية الطبية
شركة روابط الطبية
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تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر ،أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عﻼقتها بالشركة المستثمر فيها،
ولديها المقدرة في التأثير على تلك العوائد من خﻼل ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها .وبشكل خاص ،تقوم المجموعة بالسيطرة على
الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لديها:




السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق بمنح المجموعة المقدرة على توجيه اﻷنشطة ذات العﻼقة بالشركة المستثمر فيها(.
التعرض لمخاطر ،أو لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خﻼل عﻼقتها بالشركة المستثمر فيها.
المقدرة على استخدام سلطاتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.

وبشكل عام ،هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة .وتأييدا ً لهذا اﻻفتراض ،فعندما يكون لدى المجموعة أقل من اﻷغلبية
في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة بعين اﻻعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد
فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها ،ويشمل ذلك:




الترتيب التعاقدي )الترتيبات التعاقدية( التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اﻵخرين في الشركة المستثمر فيها.
الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية اﻷخرى.
حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.

٨

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠
 -٣أسس التوحيد )تتمة(
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس ســــيطرة على الشــــركة المســــتثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشــــير الحقائق
والظروف إلى وجود تغير في عنصـر واحد او أكثر من عناصـر السـيطرة الثﻼثة .يبدأ توحيد الشـركة التابعة عند انتقال السـيطرة على الشـركة
التابعة إلى المجموعة ويتم التوقف عند فقدان المجموعة مثل هذه السـيطرة .تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصـاريف الشـركة التابعة التي
تم اﻻستحواذ عليها أو استبعادها خﻼل الفترة في القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة اعتبارا ً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين
توقف المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة.
ينسـب الربح أو الخسـارة وكل بند من بنود الدخل الشـامل اﻵخر إلى المسـاهمين في المجموعة وحقوق الملكية غير المسـيطرة حتى لو أدى ذلك
إلى أن يكون برصيد حقوق الملكية غير المسيطرة عجزاً.
عند الضـرورة ،يتم اجراء تسـويات على القوائم المالية للشـركات التابعة كي تتماشـى سـياسـاتها المحاسـبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة .يتم
حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية والدخل والمصــــاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامﻼت بين شــــركات
المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
تتم المحاسـبة عن التغير في حصـة ملكية الشـركة التابعة ،دون فقدان السـيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .إذا فقدت المجموعة السـيطرة على شـركة
تابعة ،فإنها تقوم بـ:
 التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة
 التوقف عن إثبات القيمة الدفترية ﻷي حقوق ملكية غير مسيطرة
 إثبات القيمة العادلة للعوض المستلم
 إثبات القيمة العادلة ﻷي استثمار محتفظ به
 إثبات أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة
 إعادة تصــنيف حصــة المســاهمين من البنود المثبتة ســابقا في بنود قائمة الدخل الشــامل اﻵخر إلى الربح أو الخســارة أو اﻷرباح المبقاة،
حسبما هو مﻼئم ،وكما هو مطلوب في حالة قيام المجموعة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العﻼقة مباشرة.
 -٤ملخص للسياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة متماثلة مع تلك السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم
المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢٠١٩
 -٥المعلومات القطاعية
يتم تحديد القطاعات التشغيلية بنا ًء على التقارير الداخلية للمجموعة المعدة لصانع القرار للعمليات التشغيلية .تم تعيين المدير المالي لﻺدارة المالية
كصانع القرار للعمليات التشغيلية بما أنه المسؤول عن توزيع المصادر للقطاعات التشغيلية وتقييم أداء كل قطاع.
يقوم صــانع القرار للعمليات التشــغيلية باســتخدام اﻹيرادات اﻷســاســية المراجعة من قبل اللجنة التنفيذية واﻷداء في اجتماعاتها الشــهرية كمقياس
أساسي لنتائج القطاعات التشغيلية بما أنها تعكس أداء القطاعات للفترة المعنيًة .تعتبر اﻹيرادات والدخل التشغيلي كمقياس ثابت في المجموعة.
تم تحديد المستشفيات والصيدليات وقطاع الحلول  /أخرى .
يشـمل قطاع الحلول  /أخرى العمليات المتعلقة بالمختبرات وحلول تكنولوجيا المعلومات وخدمات الرعاية الصـحية وتوفير الموارد البشـرية فيما
يتعلق بوحدات الرعاية الحرجة فيما يتعلق بوزارة الصحة )المملكة العربية السعودية(.

٩

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠
 -٥المعلومات القطاعية )تتمة(
ان نتائج القطاعات للسـنة المنتهية في  ٣٠سـبتمبر  ٢٠٢٠والتسـوية بين القطاعات والبنود النظامية المعنية المدرجة في القوائم المالية الموحدة هي
كما يلي:
لفترة الستة أشهر المنتهية ﻓي  ٣٠سبتمبر ) ٢٠٢٠غير مراجعة(

المستشفيات

الﺻيدليات

ﻗطاع الحلول  /أخرى

اﻹجمالي

مﻼيين الرياﻻت السعودية
ﻓي المملكة العربية السعودية
اﻹيرادات
إجمالي الربح

٢٬٩٢٤
٩٣٢

٦٩٦
٢٣٢

٢٠٤
٩٦

٣٬٨٢٤
١٫٢٦٠

خارج المملكة العربية السعودية
اﻹيرادات
إجمالي الربح

٣٣٢
٥٤

١١
٢

٣
٣

٣٤٦
٥٩

اﻹجمالي
اﻹيرادات
إجمالي الربح

٣٫٢٥٦
٩٨٦

٧٠٧
٢٣٤

٢٠٧
٩٩

٤٫١٧٠
١٫٣١٩

إيرادات )مﺻاريف( غير موزعة
بيع وتسويق
عمومية وإدارية
الدخل من العمليات
حصة في دخل الشركات الزميلة
تكاليف مالية
إيرادات أخرى
الدخل ﻗبل الزكاة
زكاة
الدخل للسنة

)(١٨١
)(٣٥٢
٧٨٦
)(٢
)(٣٨
٤٢
٧٨٨
)(٧٢
٧١٦

كما ﻓي  ٣٠سبتمبر ) ٢٠٢٠غير مراجعة(
ﻓي المملكة العربية السعودية
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

٦٬٢٨٤
٢٬٧٣٥

٣١٢
٣٥٠

١٬٨٤٠
٨١٣

٨٬٤٣٦
٣٬٨٩٨

خارج المملكة العربية السعودية
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

٥٥٠
١٠٨

١٣
١٥

٨
-

٥٧١
١٢٣

اﻹجمالي
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

٦٬٨٣٤
٢٬٨٤٣

٣٢٥
٣٦٥

١٫٨٤٨
٨١٣

٩٫٠٠٧
٤٬٠٢١

١٠

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠
 -٥المعلومات القطاعية )تتمة(
لفترة الستة أشهر المﻨتهية في  ٣٠سبتمبر ) ٢٠١٩غير مراجعة(

المستشفيات

الصيدليات

قطاع الحلول  /أخرى

اﻹجمالي

مﻼيين الرياﻻت السعودية
في المملكة العربية السعودية
اﻹيرادات
إجمالي الربح

٢٬٥٩١
٨١٠

٦٠٧
٢٠٤

٩٨
٤١

٣٬٢٩٦
١٬٠٥٥

خارج المملكة العربية السعودية
اﻹيرادات
إجمالي الربح

٣٠٨
٢٩

٥
١

٣
٣

٣١٦
٣٣

اﻹجمالي
اﻹيرادات
إجمالي الربح

٢٬٨٩٩
٨٣٩

٦١٢
٢٠٥

١٠١
٤٤

٣٬٦١٢
١٬٠٨٨

إيرادات )مصاريف( غير موزعة
بيع وتسويق
عمومية وإدارية
الدخل من العمليات
حصة في دخل الشركات الزميلة
تكاليف مالية
إيرادات أخرى
الدخل قبل الزكاة
زكاة
الدخل للسﻨة

)(١٣٣
)(٣٥١
٦٠٤
٢
)(١٧
٤٩
٦٣٨
)(٦٠
٥٧٨

٧٬٨١٩
٣٬٧٦١

كما في  ٣١ديسمبر ) ٢٠١٩مراجعة(
في المملكة العربية السعودية
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

٦٬٤٣١
٢٬٥٤٢

٢٥٢
٢٦٤

١٬١٣٦
٩٥٥

خارج المملكة العربية السعودية
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

٦٠٤
١٠٣

٨
١٠

٣٦
٣

اﻹجمالي
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

٧٬٠٣٥
٢٬٦٤٥

٢٦٠
٢٧٤

١٬١٧٢
٩٥٨

٦٤٨
١١٦
٨٬٤٦٧
٣٬٨٧٧

 -٦ودائع ﻗﺻيرة اﻷجل – مرابحة
تستثمر المجموعة جزء من فائض النقد لديها في ودائع قصيرة اﻷجل – مرابحات تكون فترة استحقاقها  ٩١يوما ً أو أكثر مع عدة بنوك محلية.
 -٧الممتلكات والمعدات

ممتلكات ومعدات
الحق في استخدام اﻷصول

١١

كما ﻓي
 ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠
﷼ سعودي
)غير مراجعة(

كما في
 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
﷼ سعودي
)مراجعة(

٥٬٠٣١٬٥٨٠٬٥٠٧
٢٩١٬٤٩٩٬٦١٨
٥٬٣٢٣٬٠٨٠٬١٢٥

٤٬٨١١٬٨٧٠٬٨٣٨
٣٣٠٬٤٠٧٬٩٣٤
٥٬١٤٢٬٢٧٨٬٧٧٢

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠
 -٨توزيعات اﻷرباح
خﻼل الفترة المنتهية في  ٣٠ســبتمبر  ٢٠٢٠قرر مجلس اﻹدارة توزيع أرباح مرحلية بقيمة  ٣١٥٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ســعودي بواقع  ٠٫٩٠﷼
ســـعودي للســـهم ) :٢٠١٩توزيعات أرباح قدرها  ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠﷼ ســـعودي بواقع  ١٫٧١﷼ ســـعودي للســـهم( على أن يتم اعتماد تلك
التوزيعات خﻼل الجمعية العمومية القادمة للشركة.
لقد تم اعتماد اﻻرباح المرحلية التي تم توزيعها خﻼل الفترة المنتهية في  ٣٠سـبتمبر  ،٢٠١٩وذلك في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ
١٤٤١/٤/٢٠هـ )الموافق٢٠١٩/١٢/١٧ :م(.
 -٩القروض طويلة اﻷجل

الجزء المتداول من القروض
قروض من بنوك محلية
قروض من وزارة المالية

كما في
 ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠
﷼ سعودي
)غير مراجعة(

كما في
 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
﷼ سعودي
)مراجعة(

٣٢٤٬٠٦١٬٦١٩
٢٤٬٢٠٣٬٤٠٦
٣٤٨٬٢٦٥٬٠٢٥

٢١٥٬٦٨١٬١٨٠
٢٤٬٢٠٣٬٤٠٨
٢٣٩٬٨٨٤٬٥٨٨

الجزء غير المتداولة من القروض
قروض من بنوك محلية
قروض من وزارة المالية

أ(

١٬٣٥٢٬١٩٠٬٧١٦
٤٠١٬٧٠١٬٢٨٩
١٬٧٥٣٬٨٩٢٬٠٠٥

١٬٣٩٢٬٢٠٥٬٤٠٢
٣٨٨٬٠٥٣٬٣٨٢
١٬٧٨٠٬٢٥٨٬٧٨٤

قروض من بنوك محلية
حصلت المجموعة على تسهيﻼت بنكية متوافقة مع احكام الشريعة اﻻسﻼمية على شكل قروض طويلة وقصيرة اﻷجل من بنوك محلية.
تخضع هذه التسهيﻼت لعمولة وفقا ً لمعدﻻت العمولة المتعارف عليها ما بين البنوك في السعودية )سايبور( باﻻضافة الى هامش متفق عليه.
ان هذه التسهيﻼت مضمونة بسندات امر.

ب( قروض من وزارة المالية
تشتمل القروض طويلة اﻷجل الخاصة بالمجموعة على قروض من وزارة المالية ﻻ تحمل أي عمولة وذلك لتمويل المصاريف الرأسمالية
الخاصة بالشركة والشركات التابعة لها .تستحق هذه القروض السداد على أقساط متساوية .إن بعض الموجودات مرهونة مقابل القروض
التي تم الحصول عليها من وزارة المالية.

١٢

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠
 -١٠ربح السهم
يتم احتســاب ربح الســهم اﻷســاســي والمخفض بقســمة صــافي الدخل الفترة العائد للمســاهمين العاديين في الشــركة على المتوســط المرجح لعدد
اﻷسهم العادية المصدرة خﻼل السنة .يتم احتساب ربح السهم المخفض مثل احتساب ربح السهم العادي أو اﻷساسي حيث أنه ﻻ يوجد للمجموعة
أية سندات قابلة للتحويل أو أدوات مخفضة لممارستها.
يوضح الجدول التالي بيانات دخل العمليات والدخل واﻷسهم المستخدمة ﻻحتساب ربح السهم اﻷساسي والمخفض:
ربح السهم اﻷساسي والمخفض للدخل من العمليات
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓي
 ٣٠سبتمبر٢٠١٩
 ٣٠سبتمبر٢٠٢٠
﷼ سعودي
﷼ سعودي
١٩٢٬٤٧٤٬٥٤١
٣٢٣٬٨٨٩٬٥٧٤
الدخل من العمليات الرئيسية للفترة
٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم العادية
٠٫٥٥
٠٫٩٣
ربح السهم اﻷساسي والمخفض
ربح السهم اﻷساسي والمخفض لصافي الدخل العائد الى المساهمين في الشركة اﻷم:
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية ﻓي
 ٣٠سبتمبر٢٠١٩
 ٣٠سبتمبر٢٠٢٠
﷼ سعودي
﷼ سعودي
صافي الدخل للفترة العائد الى
١٩٨٬٠٠٢٬٠٦١
٢٩٨٬٧٩٤٬٧٣٣
المساهمين في الشركة اﻷم
٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم العادية
٠٫٥٧
٠٫٨٥
ربح السهم اﻷساسي والمخفض

لفترة التسعة أشهر المنتهية ﻓي
 ٣٠سبتمبر٢٠١٩
 ٣٠سبتمبر٢٠٢٠
﷼ سعودي
﷼ سعودي
٦٠٤٬٢٢٥٬٩٠٢
٧٨٥٬٨٠٨٬٥٤٦
٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٫٧٣
٢٫٢٥

لفترة الستة أشهر المنتهية ﻓي
 ٣٠سبتمبر٢٠١٩
 ٣٠سبتمبر٢٠٢٠
﷼ سعودي
﷼ سعودي
٧٣٧٬٦٤٧٬٨٧٤
٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٫١١

٦٠٠٬٠٥٤٬٠٤٢
٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٫٧١

 -١١القيمة العادلة
تتضمن اﻷدوات المالية الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تتضمن الموجودات المالية النقد وما يماثله والمدينين .تتضمن المطلوبات المالية القروض طويلة اﻷجل والدائنين والمقبوض مقد ًما من العمﻼء
والمطلوب من اﻷطراف ذات العﻼقة والمصاريف المستحقة والمطلوبات اﻷخرى والزكاة المستحقة.
يتم إدراج القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بالمبلغ الذي يمكن به تبادل اﻷداة المالية في معاملة متداولة بين أطراف راغبة في ذلك،
وليس في معامﻼت إلزامية أو بيع من خﻼل التصفية.
إن القيمة العادلة لﻸدوات المالية ﻻ تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية بتاريخ إعداد القوائم المالية
 -١٢اﻷحداث الهامة
تم تأكيد وجود فيروس كورونا الجديد ) (COVID-19في بداية سـنة  ،٢٠٢٠وانتشـر على مسـتوى العالم بما في ذلك المملكة العربية السـعودية
مما تسبب في تعطل العديد من الشركات واﻷنشطة اﻻقتصادية.
ﻻ يزال من غير المؤكد تحديد حجم ومدى تلك اﻵثار ويتوقف ذلك على التطورات المســــتقبلية التي ﻻ يمكن التنبؤ بها بشــــكل دقيق في الوقت
الحالي ،مثل معدل انتقال الفيروس وحجم ومدى فعالية اﻹجراءات المتخذة بهدف احتوائه .وفي ضـوء عدم التأكد من اﻷثر اﻻقتصـادي ،فإنه من
غير الممكن إجراء تقـدير موثوق بـه لﻸثر النـاتج عن ذلـك بتـاريخ اعتمـاد هـذه القوائم المـاليـة .إن هـذه التطورات من الممكن أن تؤثر على النتـائج
المالية والتدفقات النقدية والوضع المالي للشركة مستقبﻼً.
١٣

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية والشركات التابعة لها
)شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠
 -١٣اﻷحداث الﻼحقة
ﻓﻲ رأي اﻹدارة ،ﻟم ﺗﻛن هﻧﺎك أﺣداث ﻻﺣﻘﺔ هﺎﻣﺔ ﻣﻧذ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗهيﺔ ﻓﻲ  ٣٠ســــبﺗﻣبر  ٢٠٢٠يﻣﻛن أن يﻛون ﻟهﺎ ﺗأثير ﺟوهري ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ هو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ هذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟيﺔ اﻷوﻟيﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة.
 -١٤اعتماد القوائم المالية اﻷولية الموحدة الموجزة
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد إصــدار هذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟيﺔ اﻷوﻟيﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻣن قبل ﻣﺟﻠس اﻹدارة بﺗﺎريخ  ٧ربيع اﻷول  ١٤٤٢هـــــــ )اﻟﻣواﻓﻖ ٢٤ :اﻛﺗوبر
.(٢٠٢٠

١٤

