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المملكة العربیة السعودیة 

ر المراجع المستقل إ مساه  تق
ة ب للخدمات الطب مان الحب كة مجموعة الدكتور سل

ة)  كة مساهمة سعود )

الرأي: 

للخدمات الطبیة والشركات التابعة لھا ("المجموعة")، والتي    لقد راجعنا القوائم المالیة الموحدة لشركة مجموعة الدكتور سلیمان الحبیب 
ل الموحدة وقائمة التغیرات  ، وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشام٢٠٢١دیسمبر    ٣١تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في  

لموحدة،  في حقوق الملكیة الموحدة، وقائمة التدفقات النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات المرفقة بالقوائم المالیة ا 
بما في ذلك ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة. 

دیسمبر   ٣١ل، من كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  في رأینا، أن القوائم المالیة الموحدة المرفقة تظھر بعد
في المملكة  وأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة    ٢٠٢١

. األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبینوالمعاییر واإلصدارات العربیة السعودیة، 

أساس الرأي: 

في   تمت مراجعتنا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر تم توضیحھا
لقواعد سلوك وآداب المھنة  قسم مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة   الموحدة في تقریرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً 

رى وفقاً لتلك  المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة الموحدة. كما أننا التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخ
حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساس إلبداء رأینا. القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي 

سة للمراجعة:  األمور الرئ

دة  إن األمور الرئیسة للمراجعة ھي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا األھمیة البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالیة الموح
راجعتنا للقوائم المالیة الموحدة ككل، وعند تكوین رأي المراجع حولھا، وال نقدم رأیاً  للفترة الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق م

منفصًال في تلك األمور. فیما یلي وصف لكل أمر من األمور الرئیسة للمراجعة وكیفیة معالجتھ.

یة الموحدة في تقریرنا، بما في ذلك ما یتعلق  لقد التزمنا بمسؤولیاتنا التي تم وصفھا في قسم مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المال
  بھذه األمور. علیھ، شملت مراجعتنا القیام بإجراءات صممت للرد على تقویمنا لمخاطر وجود تحریفات جوھریة في القوائم المالیة الموحدة. 

أساس توفر  أدناه،  لمعالجة األمور  المتبعة  ذلك اإلجراءات  بما في  مراجعتنا،  إجراءات  القوائم المالیة  إن نتائج  المراجعة عن  لرأینا في  اً 
الموحدة المرفقة.



ر المراجع المستقل إ مساه  تق
ة ب للخدمات الطب مان الحب كة مجموعة الدكتور سل

ة) (تتمة)  كة مساهمة سعود )

سة للمراجعة (تتمة):  األمور الرئ

س أمر  ةالمراجعة الرئ ف معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا ك
اإل  اف  يراداتاالع

لایر سعودي خالل    ملیار   ٧٫٢یرادات بقیمة  إاعترفت المجموعة ب 
المنتھیة في   لایر    ٥٫٩:  ٢٠٢٠(  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١السنة  ملیار 

سعودي).

یرادات عند الوفاء بالتزامات األداء  إلتقوم المجموعة باالعتراف با
بالقیمة العادلة    بھا  المرتبطة  الخدماتبالخدمات الطبیة و المرتبطة  

المستحق   او  المستلم    قابلة   غیر   مبالغ  أي  خصم  بعدللعوض 
. لالسترداد

  یتمثل متغیر    عوض  علىتتضمن بعض العقود المبرمة مع العمالء  
الفوري    خصومات  في لبعض الدفع  متوقعة  خصومات  أیة    أو 

وتقدیرات وافتراضات محاسبیة أحكام    تطبیق الخدمات المقدمة. یتم  
. لالسترداد  القابلة غیر  المبالغھامة من قبل اإلدارة لتحدید  

اعتبار عملیة االعتراف باإلیرادات من أمور المراجعة الرئیسة   تم
مرتبطة بمبلغ اإلیرادات تتعلق بالضوابط واالحكام    مخاطر لوجود  

مبلغ   اثبات  عند  اإلدارة  تقدیرات  على  رئیسي  بشكل  تعتمد  التي 
اإلیرادات. 

إلى الرجوع  المتعلقة    ٤-٤إیضاح    یرجى  المحاسبیة  للسیاسة 
با وایضاح  إلباالعتراف  واألحكام    ١-٥یرادات  للتقدیرات 

یرادات. اإلالمستخدمة في االعتراف ب 

تضمنت إجراءات المراجعة، من بین إجراءات أخرى، ما یلي:

یرادات  تقییم مدى مالئمة الـسیاـسات المحاـسبیة لالعتراف باإل·
.المجموعة قبل من المطبقة

مــدى مالءمــة األحكــام والتقــدیرات واالفتراضــــــات  · تقییم 
ــبیة الھامة   ــتخدمةالمحاسـ  عملیة في  المجموعة قبل من المسـ

.لالسترداد القابلة غیر  المبالغ وتحدید باإلیرادات االعتراف

لضــــوابط    فحصتقییم تصــــمیم و· ــاس العینـة)  (على أســـ
وإجراءات الرقابة الداخلیة المتعلقة باالعتراف باإلیرادات.

 تقنیةالمعلومات لدینا في اختبار ـضوابط   تقنیة بخبراء اـستعنا·
المعلومات المطبقة والرقابة الداخلیة حولھا.

ا· ة  بـ   قمـن ات اإلیرادات بإجراءات تحلیلـی ة توقـع ارـن ائجمـق النـت   ـب
الفعلیة وتحلیل االنحرافات.

(على أســـــاس العینـة) للتســــویـات    إختبـاراتبتنفیـذ    قمنـا·
ــین   ــیالت التي تمت مع العمالء الرئیسـ والمطالبات والتحصـ

للمجموعة.

ة ا· ــاحـات الواردة في  تقییم مـدى كفـاـی ة   القوائمإلفصـــ المـالـی
الموحدة للمجموعة.

ر السنوي للمجموعة  : ٢٠٢١المعلومات األخرى الواردة  التق

، فیما عدا القوائم المالیة الموحدة وتقریر مراجع ٢٠٢١تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات الواردة في التقریر السنوي للمجموعة  
الحسابات. إن اإلدارة ھي المسؤولة عن المعلومات األخرى في تقریرھا السنوي. ومن المتوقع أن یكون التقریر السنوي للمجموعة لعام  

متوفر لنا بعد تاریخ تقریر مراجع الحسابات.  ٢٠٢١

ال االستنتاج التأكیدي حولھا. الموحدة تلك المعلومات األخرى، ولن ُنبدي أي شكل من أشكال یغطي رأینا حول القوائم المالیة

الموحدة، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى المشار إلیھا أعاله عندما تكون متاحة، وعند  وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالیة
ة الموحدة، أو مع المعرفة القیام بذلك، یتم األخذ في الحسبان فیما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالی

التي حصلنا علیھا خالل المراجعة، أو یظھر بطریقة أخرى أنھا محرفة بشكل جوھري. 

لعام   للمجموعة  السنوي  التقریر  نقرأ  للمكلفین  ٢٠٢١وعندما  األمر  عن  باإلبالغ  مطالبین  نكون  جوھري،  تحریف  وجود  لنا  تبین  إذا   ،
بالحوكمة. 



ر المراجع  إ مساه  المستقلتق
ة ب للخدمات الطب مان الحب كة مجموعة الدكتور سل

ة) (تتمة)  كة مساهمة سعود )

ات اإلدارة  ة الموحدة:  مسؤول مة عن القوائم المال الحو لف  والم

ة العربیة إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالیة الموحدة وعرضھا بشكل عادل، وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملك
للمراجعین والمحاسبینالسعودیة،   الھیئة السعودیة  المعتمدة من    وأحكام نظام الشركات والنظام األساس   والمعاییر واإلصدارات األخرى 

للشركة، وعن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة ضروریة إلعداد قوائم مالیة موحدة خالیة من تحریٍف جوھري ناتج عن غش أو خطأ. 

االستمراریة  لمبدأ  وفقاً  العمل  في  االستمرار  على  المجموعة  مقدرة  تقویم  عن  مسؤولة  اإلدارة  فإن  الموحدة،  المالیة  القوائم  إعداد  عند 
، حسبما ھو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمراریة، وتطبیق مبدأ االستمراریة في المحاسبة، ما لم تكن ھناك نیة لدى  واإلفصاح 

اإلدارة لتصفیة المجموعة أو إیقاف عملیاتھا، أو لیس ھناك خیار مالئم بخالف ذلك. 

قریر المالي في المجموعة.إن المكلفین بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعداد الت

ة الموحدة:  ات المراجع حول مراجعة القوائم المال مسؤول

تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة الموحدة ككل خالیة من تحریٍف جوھري ناتج عن غش أو خطأ،  
عقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال أنھ لیس ضماناً على أن المراجعة التي تم  وإصدار تقریر المراجع الذي یتضمن رأینا. إن التأكید الم

شأ  القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ستكشف دائماً عن تحریف جوھري موجود. یمكن أن تن
م في  أو  بمفردھا  جوھریة،  وُتَعد  خطأ،  أو  غش  عن  القرارات  التحریفات  على  ستؤثر  أنھا  توقع  یمكن  معقول  بشكل  كان  إذا  جموعھا، 

االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة الموحدة.

لى نزعة  وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني ونحافظ ع
الشك المھني خالل المراجعة. كما نقوم بـ: 

تحدید وتقویم مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة الموحدة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات  •
رأینا إلبداء  أساس  لتوفیر  ومالئمة  كافیة  مراجعة  أدلة  على  المخاطر، والحصول  لمواجھة تلك  عدم اكتشاف  مراجعة  ویعد خطر   .

تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات  
مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة.  

إجراءات مراجعة مالئمة وفقاً للظروف، ولیس بغرض  الحصول على فھم للرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم  •
إبداء رأي حول فاعلیة الرقابة الداخلیة للمجموعة. 

بھا  • قامت  التي  العالقة  ذات  واإلفصاحات  المحاسبیة  التقدیرات  معقولیة  ومدى  المستخدمة،  المحاسبیة  السیاسات  مدى مالئمة  تقویم 
اإلدارة. 

مبدأ االستمراریة في المحاسبة، واستنادًا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، فیما إذا كان  استنتاج مدى مالئمة تطبیق اإلدارة ل•
لمبدأ   وفقا  العمل  في  االستمرار  على  المجموعة  قدرة  حول  كبیرًا  شكاً  تثیر  قد  ظروف  أو  بأحداث  یتعلق  جوھري  تأكد  عدم  ھناك 

یتعین علینا لفت االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في    االستمراریة. وإذا ما تبین لنا وجود عدم تأكد جوھري،
تم    القوائم المالیة الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، عندھا یتم تعدیل رأینا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي

حداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى توقف المجموعة االستمرار  الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر المراجع. ومع ذلك، فإن األ
في أعمالھا كمنشأة مستمرة.















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

الموحدة المالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

١٠

معلومات حول الشركة والنشاطات -١

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

، الریاض  ٣٠١٥٧٨وان المكتب الرئیســي للشــركة في حي العلیا، طریق الملك فھد، ص.ب.  یقع عنم) بمدینة الریاض،  ١٩٩٣نوفمبر 
ــ (الموافق  ١٤٤١رجب ٢٢وتم إدراج الشركة في السوق المالیة السعودیة (تداول) بتاریخ ، المملكة العربیة السعودیة.  ١١٣٧٢ ١٧ھـ
م).٢٠٢٠مارس 

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

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

المملكة العربیة السـعودیة باسـم "فرع شـركة الدكتور سـلیمان الحبیب للخدمات الطبیة"  الریاض،  یوجد لدى الشـركة فرعین، األول في 
ــ (الموافق  ١٤٣٤محرم ٢٤الصادر بتاریخ ١٠١٠٣٥٧١٤٦السجل التجاري رقم ("الفرع") بموجب   م)، ویتمثل ٢٠١٢دیسمبر ٨ھـ

نشاط الفرع في تجارة الجملة والتجزئة في مستحضرات التجمیل وصیانة أجھزة ومعدات طبیة. والفرع الثاني في مملكة البحرین باسم 
لیمان الحبیب للخدمات الطب ركة مجموعة الدكتور ـس ركة أجنبیة" ("الفرع األجنبي") بموجب السـجل التجاري -یة القابضـة  "ـش فرع ـش

ــ (الموافق  ١٤٣٣رجب ٢٢الصادر بتاریخ ١–٨١٦٠٩رقم  م)، ویتمثل نشاط الفرع األجنبي في أنشطة المكاتب  ٢٠١٢یونیو ١٢ھـ
الرئیسة و اإلداریة.

.٣والشركات التابعة المشار الیھا في إیضاح ع المشار الیھا أعالهلفرولتتضمن ھذه القوائم المالیة الموحدة البیانات المالیة 

أسس اإلعداد-٢

ـــبة   ــادرة عن مجلس مـعاییر المـحاســ ــیرات الصــ لدولیة  اأعدت ھذه القوائم الـمالـیة الموحدة وفـقا للمـعاییر الدولـیة للتقریر الـمالي والتفســ
للمراجعین والمحاســبینالھیئة الســعودیة  قبلمنالمعتمدةوالمعتمدة في المملكة العربیة الســعودیة والمعاییر واإلصــدارات األخرى  

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

ـبیةالسـیاسـاتضـمنذلكخالفیذكر مالموفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیةالموحدةتم إعداد ھذه القوائم المالیة   . تم عرض ھذه  أدناهالمحاس
ــركة. تم تقریب كافة المبالغ الى أقرب لایر الموحدةالقوائم المالیة   ــعودي والذي یعتبر العملة الوظیفیة وعملة العرض للشـ بالریال السـ

خالف ذلك.یردالسعودي، مالم 



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) إیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

١١

أسس التوحید-٣

ركة والقوائم المالیة الموحدةھذه  تتضـمن  في المتواجدة(یشـار إلیھا مجتمعة بــــــ"المجموعة") ولھا  شـركات التابعة  الالقوائم المالیة للـش
:٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة

نسبة الملكیة  
دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠
دیسمبر  ٣١

٢٠٢١ األنشطة
التأسیس بلد 

والعمل 
 ────  ────  ──────────────  ──────

١٠٠ ٪ ١٠٠٪ مستشفى السعودیة  شركة مجمع صحة العلیا الطبي  
١٠٠ ٪ ١٠٠٪ صیدلیة السعودیة  * شركة صیدلیات الشرق األوسط 
١٠٠ ٪ ١٠٠٪ مستشفى اإلمارات  ذ.م.م. -مستشفى الدكتور سلیمان الحبیب منطقة حرة 
١٠٠ ٪ ١٠٠٪ مستشفى السعودیة  شركة مستشفى بریدة التخصصي للرعایة الطبیة
١٠٠ ٪ ١٠٠٪ مستشفى السعودیة  شركة مستشفى الریان للرعایة الطبیة
١٠٠ ٪ ١٠٠٪ العنایة الصحیة المنزلیة  السعودیة  شركة العنایة الصحیة المنزلیة  
١٠٠ ٪ - دة نمساخدمات  السعودیة  ** والصیانةشركة أنتاب الریاض للتشغیل 
١٠٠ ٪ ١٠٠٪ مستشفى السعودیة  شركة مستشفى الغرب التخصصي للرعایة الطبیة 
١٠٠ ٪ ١٠٠٪ خدمات مخبریة  السعودیة  شركة المختبرات التشخیصیة الطبیة
١٠٠ ٪ ١٠٠٪ مستشفى السعودیة  شركة صحة السویدي الطبیة  
١٠٠ ٪ ١٠٠٪ خدمات تقنیة المعلومات  السعودیة  السحابة لالتصاالت وتقنیة المعلومات شركة حلول  
١٠٠ ٪ - مساندة خدمات  السعودیة  ** شركة الریان للصیانة والتشغیل
١٠٠ ٪ - صیدلیة السعودیة  ** شركة صیدلیات العافیة لألدویة
١٠٠ ٪ ١٠٠٪ طبیة خدمات  السعودیة  شركة العنایة المركزة للرعایة الطبیة 
٥٠ ٪ ٥٠٪ مستشفى السعودیة  شركة صحة الشرق الطبیة المحدودة  
٥٠ ٪ ٥٠٪ مستشفى السعودیة  شركة الوسطى الطبیة المحدودة  
٥٠ ٪ ٥٠٪ مستشفى السعودیة  شركة مستشفى غرب جدة  
١٠٠ ٪ ١٠٠٪ مستشفى السعودیة  الطبیةللرعایةالریاض شمال شركة 
١٠٠ ٪ ١٠٠٪ مستشفى السعودیة  مستشفى المحمدیة للرعایة الطبیة  شركة 
١٠٠ ٪ ١٠٠٪ اإلیرادات دورةادارة  السعودیة  شركة تسویات اإلداریة
١٠٠ ٪ ١٠٠٪ مراكز الرعایة الصحیة األولیة  السعودیة  شركة المراكز األولیة للرعایة الطبیة 
١٠٠ ٪ ١٠٠٪ االتصالي الطب  السعودیة  شركة روابط الطبیة

- ١٠٠٪ ة یالمعدات الطبانةیص السعودیة  فلو الطبیة  شركة 
- ١٠٠٪ مستشفى السعودیة  الطبیة للرعایة الخرجصحة شركة 

.٪١والبالغة لصالح الشركةةی(الطرف اآلخر) عن حصتھ في الملككیتنازل الشر ٢٠٢٠خالل عام *
انیو شــركة الر انةیوالصــ لیللتشــغاضیوشــركة أنتاب الر ةیلألدوةیالعافاتیدلیكل من شــركة صــ لیتم تحو٢٠٢١خالل عام  **

،ة یالطبةیللرعاانیالطبي وـشركة مـستـشفى الر ایـشركة مجمع صـحة العلوالـشرق األوـسطاتیدلیكفرع لـشركة صـ لیوالتـشغانةیللصـ 
ــافي القلیـ التحوةیـ . تـمت عمللیـ التحوةیـ المتعلـقة بعملةیـ ـكاـفة اإلجراءات النـظامانـھاءعلى التوالى، وتم للموجودات  ةیـ اـلدفتر ـمةیبصــ

.والمطلوبات

ــیطرة عـندما تتعرض  ــركة المجموعةتتحقق الســ ــول على عوائد مختلـفة من عالقتـھا بالشــ لمـخاطر، أو یكون لدیـھا حقوق في الحصــ
المـستثمر فیھا، ولدیھا المقدرة في التأثیر على تلك العوائد من خالل ممارـسة ـسلطاتھا على الـشركة المـستثمر فیھا. وبـشكل خاص، تقوم 

:یھاون لدبالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عندما یكالمجموعة

ــتثمر فیھا (أي وجود حقوق بمنح · ــركة المسـ ــیطرة على الشـ ــركة المجموعةالسـ ــطة ذات العالقة بالشـ المقدرة على توجیھ األنشـ
المستثمر فیھا).

التعرض لمخاطر، أو لدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا.·
على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عائداتھا.المقدرة على استخدام سلطاتھا·
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٢٠٢١دیسمبر٣١

١٢

أسس التوحید (تتمة)-٣

المجموعة حقوق التصویت. وتأییدًا لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى  في أغلبیة  وجود د عننتج  تالسیطرة ك افتراض بأن  لبشكل عام، ھنا 
بعین االعتبار كافة الحقائق والظروف  المجموعةأقل من األغلبیة في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ  

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

آلخرین في الشركة المستثمر فیھا. ا(الترتیبات التعاقدیة) مع أصحاب حقوق التصویت  التعاقدي الترتیب ·
الحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى.·
وحقوق التصویت المحتملة. مجموعةحقوق التصویت الخاصة بال·

ــیطرة على  التقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس   ــیر سـ ــتثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تشـ ــركة المسـ الشـ
نتقال ایبدأ توحید الشــــركة التابعة عند  .الثالثةالحقائق والظروف إلى وجود تغیر في عنصــــر واحد او أكثر من عناصــــر الســــیطرة

دات ومطلوبات ودخل تدرج موجوالســیطرة على الشــركة التابعة إلى المجموعة ویتم التوقف عند فقدان المجموعة مثل ھذه الســیطرة.
اعتبارًا من تاریخ انتقال الموحدةومصـــاریف الشـــركة التابعة التي تم االســـتحواذ علیھا أو اســـتبعادھا خالل الســـنة في القوائم المالیة  

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

وحقوق الملكیة غیر المسـیطرة المجموعةالخسـارة وكل بند من بنود الدخل الشـامل اآلخر إلى المسـاھمین في أوصـافي الربح  ینسـب
رصید حقوق الملكیة غیر المسیطرة عجزًا.بحتى لو أدى ذلك إلى أن یكون 

ــبی ــاتھا المحاس ــیاس ــى س ــركات التابعة كي تتماش ــویات على القوائم المالیة للش ة مع تلك المتبعة من قبل عند الضــرورة، یتم اجراء تس
ــاریف والـتدفـقات النـقدـیة المتعلـقة   داخـلة وـكذـلك حقوق الملكـیة واـلدـخل والمصــ المجموـعة. یتم ـحذف ـكاـفة الموجودات والمطلوـبات المـت

بالمعامالت بین شركات المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة.

الـسیطرة على المجموعةة، دون فقدان الـسیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. إذا فقدت  تتم المحاـسبة عن التغیر في حـصة ملكیة الـشركة التابع
شركة تابعة، فإنھا تقوم بـ:

التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة التابعة ·
التوقف عن إثبات القیمة الدفتریة ألي حقوق ملكیة غیر مسیطرة·
إثبات القیمة العادلة للعوض المستلم ·
القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھإثبات  ·
الربح أو الخسارة إثبات أي فائض أو عجز في ·
أو األرباح  الخســارةأوالربحإلى  اآلخر الدخل الشــامل  قائمةإعادة تصــنیف حصــة المســاھمین من البنود المثبتة ســابقا في بنود  ·

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

الھامةلسیاسات المحاسبیةلملخص -٤

فیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المتبعة من قبل المجموعة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة:

األعمالتجمیع١-٤

المحول، والذي یتم العوضإجمالياألعمال باسـتخدام طریقة االسـتحواذ. یتم قیاس تكلفة االسـتحواذ بعملیات تجمیعیتم المحاسـبة عن 
وبالنسـبة لكل عملیة من ملكیة غیر مسـیطرة في الشـركة المسـتحوذ علیھا.  حقوققیاسـھ بالقیمة العادلة في تاریخ االسـتحواذ وقیمة أي  

ما اذا كانت سـتقوم بقیاس حقوق الملكیة غیر المسـیطرة في الشـركة المسـتحوذ علیھا  تقوم المجموعة باختیار  عملیات تجمیع األعمال،  
التكالیف المتعلقة باالـستحواذ اثباتللـشركة المـستحوذ علیھا. یتم  للتمییز  القابةـصافي الموجودات  في بالحـصة النسـبیة أو  بالقیمة العادلة  
.اریةعند تكبدھا وتدرج ضمن المصاریف العمومیة واإلدكمصاریف
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(تتمة)تجمیع األعمال١-٤

بھاالتعھدتمالتيوالمطلوبات المالیة  المســـتحوذ علیھا  المالیةعندما تقوم المجموعة باالســـتحواذ على أعمال، یتم تقییم الموجودات  و
التعاقدیة والظروف االقتصـادیة والشـروط ذات الصـلة كما في تاریخ المناسـب وفًقا للشـروط  والتخصـیصلتصـنیف  ااجراءأجلمن

االستحواذ.

(باســــتثناء تلك  المحتملالعوضكافة. یتم قیاس  االســــتحواذتاریخ بمحتمل من قبل المســــتحوذ بالقیمة العادلة  عوضیتم ادراج أي  
ادـلةالمصــــن القیـمة الـع ادلـ وـتدرج ،ـفة كحقوق ملكـیة) ـب العوض. ال یتم إـعادة قـیاس الموـحدةاـلدـخلـقائـمةة في التغیرات في القیـمة الـع
ملكیة ویتم المحاسبة عن التسویات الالحقة ضمن حقوق الملكیة.المصنف كحقوق المحتمل 

المـسیطرة  والتي تمثل الزیادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكیة غیر  (یتم، في األصـل، قیاس الـشھرة بالتكلفة
ــتحواذ علیھا والمطلوبات التي تم التعھد بھا ــافي الموجودات القابلة للتمییز التي تم االس ــابقا، عن ص . وفي )وأي حصــص مملوكة س

ــتحوذ علیھا عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة التقدیر للتأكد من  حالة زیادة القیمة العادلة لصــافي الموجودات المس
ة صــــحیـحة بتـحدـید ـكاـفة الموجودات المســــتحوذ علیـھا وـكاـفة المطلوـبات التي تم التعـھد بـھا، ومراجـعة االجراءات  قـیامـھا بصــــور 

ــافي   ــتحواذ. وإذا ما زال ینتج عن إعادة التقدیر ھذه، زیادة القیمة العادلة لصـ ــتخدمة في قیاس المبالغ المراد إثباتھا بتاریخ االسـ المسـ
.قائمة الدخل الموحدةفيالمكاسبلي العوض المحول، یتم إثباتإجماالموجودات المستحوذ علیھا عن 

بعد اإلثبات األولي لھا، تقاس الـشھرة بالتكلفة ناقـصاً خـسائر االنخفاض المتراكمة. ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض  
إلى كل وحدة من الوحدات المدرة  –االستحواذ  اعتبارًا من تاریخ–في القیمة، تخصص الشھرة المستحوذ علیھا عند تجمیع األعمال  

ــتفید من تجمیع األعمال، بصــرف النظر عما إذا خصــصــت موجودات أو مطلوبات   ــة بالمجموعة التي یتوقع بأن تس للنقدیة الخاص
أخرى خاصة بالشركة المستحوذ علیھا إلى تلك الوحدات.

ء من العملیة ضــمن تلك الوحدة، یتم عندئذ إدراج الشــھرة المتعلقة  عند تخصــیص الشــھرة إلى الوحدة المدرة للنقدیة واســتبعاد جز 
ى بالعملیة المستبعدة في القیمة الدفتریة للعملیة عند تحدید أرباح أو خسائر االستبعاد. تقاس الشھرة المستبعدة في مثل ھذه الحاالت عل

مدرة للنقدیة.أساس القیمة النسبیة للعملیة المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من الوحدة ال

االستثمارات في الشركات الزمیلة٢-٤

الشـركة الزمیلة عبارة عن منشـأة تمارس علیھا المجموعة تأثیرًا ھاماً. یمثل التأثیر الھام المقدرة على المشـاركة في اتخاذ السـیاسـات  
المشتركة على تلك السیاسات.والقرارات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا، ولیس السیطرة أو السیطرة 

تتم المحاســبة عن اســتثمارات المجموعة في الشــركات الزمیلة باســتخدام طریقة حقوق الملكیة. وبموجب طریقة حقوق الملكیة، یقید 
ــتثمار في الشــركة الزمیلة في األصــل بالتكلفة. و ــتثمار إلثبات التغیرات في حصــة المجمویاالس عة في تم تعدیل القیمة الدفتریة لالس

صافي موجودات الشركة الزمیلة منذ تاریخ االستحواذ.

تعكس قائمة الدخل الموحدة حصــة المجموعة في أرباح الشــركات الزمیلة. یتم اظھار أي تغیر في الدخل الشــامل اآلخر للشــركات  
تغیر بصــورة مباشــرة في حقوق كجزء من الدخل الشــامل اآلخر للمجموعة. إضــافة الى ذلك، فإنھ في حالة اثبات أي فیھاالمســتثمر 

ــتھا في أي تغیرات عندما ینطبق ذلك، في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة   ــركة الزمیلة، فإن المجموعة تقوم بإثبات حصـ ملكیة الشـ
ائر غیر المحققة الناـشئة من المعامالت بین المجموعة والـشركات الزمیلة بقدر حصـة الم جموعة  الموحدة. یتم اـستبعاد األرباح والخـس

في الشركة الزمیلة.
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االستثمارات في الشركات الزمیلة (تتمة)٢-٤

یتم اظھار اجمالي حصة المجموعة في أرباح الشركات الزمیلة في قائمة الدخل الموحدة خارج الربح من العملیات وتمثل تلك الحصة  
.ذلكینطبقحیثما،ة الدخلاألرباح بعد الزكاة وضریبفي

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

ــتثمار في  ــارة انخفاض في قیمة االس بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بتحدید فیما إذا كان من الضــروري إثبات خس
ــتثمار تقومالشــركة الزمیلة.   المجموعة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة موحدة، بتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل موضــوعي على أن االس

نخفضــت قیمتھ. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة باحتســاب مبلغ االنخفاض في القیمة بالفرق  في الشــركة الزمیلة قد ا
ــ"حصـة في أرباح ـشركات زمیلة "في قائمة  ارة كــــ بین القیمة القابلة لالـسترداد للـشركة الزمیلة وقیمتھ الدفتریة، ثم تقوم بإثبات الخـس

الدخل الموحدة.

ام على الشـركة الزمیلة، تقوم المجموعة بقیاس وإثبات أي اسـتثمار محتفظ بھ بقیمتھ العادلة. یتم إثبات أي فرق وعند فقدان التأثیر الھ
ئمة بین القیمة الدفتریة للـشركة الزمیلة عند فقدان التأثیر الھام والقیمة العادلة لالـستثمار المحتفظ بھ والمتحـصالت من االـستبعاد في قا

الدخل الموحدة.

قیاس القیمة العادلة٣-٤

القیمة العادلة ھي السـعر الذي سـیتم اسـتالمھ عند بیع موجودات ما أو سـداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم بین 
ما:متعاملین في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات ستتم إ

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

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

ــعیر الموجودات والمطلوبات  تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات با ــتفیدون عند تس ــیس ــوق س فتراض أن المتعاملین في الس
وأنھم یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة.

للمجموعة بعین االعتبار قدرة المتعاملین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة عن غیر المالیة  للموجوداتیأخذ قیاس القیمة العادلة  
االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بیعھ لمتعاملین آخرین في السوق یستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد. طریق 

ــتخدام المدخالت   ــأنھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة اسـ ــتخدم المجموعة طرق تقویم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشـ تسـ
غیر القابلة للمالحظة.تلكام القابلة للمالحظة وتقلیل استخد
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(تتمة)قیاس القیمة العادلة٣-٤

ــلســل   ــھا بالقیمة العادلة أو االفصــاح عنھا في القوائم المالیة الموحدة ضــمن التس تصــنف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس
العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل:الھرمي لمستویات القیمة 

المستوى األول: األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة.•
رة أو  -لعادلة  الھامة لقیاس القیمة ا-المسـتوى الثاني: طرق تقویم تعتبر مدخالت المسـتوى األدنى  • قابلة للمالحظة بصـورة مباـش

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

تكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فیما بالنســبة للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھا في القوائم المالیة الموحدة بالقیمة العادلة بشــكل م
إذا تم التحویل بین التســلســل الھرمي لمســتویات القیمة العادلة وذلك بإعادة تقویم التصــنیف (على أســاس مدخالت المســتوى األدنى  

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

حدید فئات الموجودات والمطلوبات على أـساس طبیعة وخصـائص ومخاطر ولغرض اإلفصـاح عن القیمة العادلة، قامت المجموعة بت
الموجودات والمطلوبات والتسلسل الھرمي لمستویات قیاس القیمة العادلة المذكورة أعاله.

اإلیراداتب االعتراف٤-٤

ا ھو  اًء على نموذج مكون من خمس خطوات كـم إیرادات العقود مع العمالء بـن دولي للتقریر تعترف المجموـعة ـب ار اـل مـحدد في المعـی
):١٥المالي (

) تـحدـید العـقد (العقود) المبرم مع العمـیل: ُیعّرف العـقد ـبأـنھ اتـفاق بین طرفین أو أكثر ینشــــئ حقوـقاً والتزاـمات ـقابـلة ١الخطوة (·
للتنفیذ ویحدد المعاییر الخاصة بكل عقد التي یجب الوفاء بھا.

خدمة إلى العمیل.تقدیمفي العقد: التزام األداء ھو وعد في عقد مع العمیل لنقل سلعة أو ) تحدید التزامات األداء٢الخطوة (·
مقابل تحویل البضـائع أو  المجموعةتسـتحقھأنیتوقعالذي  العوض) تحدید سـعر المعاملة: یمثل سـعر المعاملة مبلغ ٣الخطوة (·

الخدمات الموعودة إلى العمیل، باستثناء المبالغ المحصلة نیابة عن أطراف ثالثة.
ـتقوم  ٤الخطوة (· ) توزیع سـعر المعاملة على التزامات األداء في العقد: بالنسـبة للعقد الذي یتضـمن أكثر من التزام أداء واحد، س

ــعر المعاملة على كل الت ــتحقھ المجموعةالذيالعوضزام أداء بمبلغ یحدد مبلغ  المجموعة بتوزیع سـ مقابل الوفاء  یتوقع أن تسـ
بكل التزام أداء.

عندما تفي المجموعة بالتزام األداء.ات) االعتراف باإلیراد٥الخطوة (·

تفي المجموعة بالتزام األداء وتعترف باإلیرادات مع مرور الوقت، إذا تم استیفاء أحد الشروط التالیة:

یتلقى العمیل المنافع التي یوفرھا أداء المجموعة ویستھلكھا في نفس الوقت أثناء أداء المجموعة.)أ
أو تحسین أصل یتحكم فیھ العمیل عند تكوین األصل أو تحسینھ.انشاءأن یؤدي أداء المجموعة إلى ب)
ــتالم قیمة األداء  أن ال)جـ ــتخدام بدیل للمجموعة، وللمجموعة حق قابل للتنفیذ في اس ــاء أصــل مع اس یؤدي أداء المجموعة الى إنش

المكتمل حتى تاریخھ.

بالنســبة اللتزامات األداء التي لم یتم بشــأنھا اســتیفاء أحد الشــروط المذكورة أعاله، یتم االعتراف باإلیرادات في الوقت الذي یتم فیھ 
تیفاء التزام األداء.اس
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االعتراف باإلیرادات (تتمة)٤-٤

العوضعندما تفي المجموعة بالتزام األداء من خالل تقدیم الخدمات الموعودة، فإنھا تقوم بإنشــــاء أصــــل قائم على عقد وذلك بقیمة  
المعترف بھ، فإنھ ینشأ عن ذلك التزام عقد.اتالمستلم من العمیل مبلغ اإلیرادضالعوالذي یحققھ األداء. وعندما یتجاوز مبلغ 

ــتبعاد  للعوضیتم قیاس االیرادات بالقیمة العادلة   ــروط الدفع المحددة تعاقدًیا واسـ ــتحق، مع األخذ بعین االعتبار شـ ــتلم أو المسـ المسـ
ابل معاییر محددة لتحدید ما إذا كانت تعمل كأصیل أو وكیل.الضرائب والرسوم. تقوم المجموعة بتقییم ترتیبات إیراداتھا مق

اس االیرادات   ھ یمكن قـی ة إلى المجموعـة وأـن ــادـی افع االقتصـــ دفق المـن ھ من المحتـمل ـت ذي یكون فـی د اـل ات االیرادات إلى الـح یتم إثـب
والتكالیف، إذ ینطبق ذلك، بطریقة موثوقة.

خدمات المرضى
تقدیم الخدمة. عندیتم االعتراف بإیرادات خدمات المرضى عند تقدیم الخدمات للمریض معدلة بأي خصم أو تخفیضات متوقعة 

بیع البضائع
یتم االعتراف بمبیعات األدویة ومستحضرات التجمیل والمستلزمات الطبیة والمعدات الطبیة عندما یتم تسلیم البضائع للمرضى ونقل  

. للمرضىالبضائعتسلیمم تسجیل المبیعات بعد خصم أي خصومات أو حسومات متوقعة عند السیطرة لھم. یت

اإلیجار عقودإیرادات 
االیجار عقودیتم المحاسبة عن إیرادات االیجار الناتجة عن عقود االیجار التشغیلیة على أساس القسط الثابت على مدى فترات 

وتدرج في بند اإلیرادات االخرى قائمة الدخل الموحدة. 

أخرى
یتم إثبات جمیع اإلیرادات األخرى وفًقأ لمبدأ االستحقاق.

طرق عملیة مالئمة، حیث ال تقوم المجموعة بتعدیل عةولمجم، تسـتخدم االمدینینأرصـدةالمقبوض مقدماً من العمالء أو  بخصـوص
العقد أن الفترة الزمنیة بین التحـصیل انـشاءمن العقود، حیث تتوقع المجموعة عند  التمویلمكونالموعود بھ بما یخص  العوضمبلغ

سنة واحدة أو أقل.تكونوبین تحویل السلعة أو الخدمة س

العمالت األجنبیة٥-٤

. ویتم تحویل الموجودات  المعامالتبالعمالت األجنبیة إلى اللایر السـعودي بأسـعار التحویل السـائدة عند إجراءالمعامالت  یتم تحویل 
الســــائدة في ذلك  باألســــعار  كما في تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة إلى اللایر الســــعودي  بالعمالت االجنبیة والمطلوبات المالیة

، اذا كانت  قائمة الدخل الموحدةالتســدیدات وتحویل العمالت األجنبیة یتم إدراجھا ضــمن  الناتجة عن التاریخ. إن األرباح والخســائر  
.جوھریة
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العمالت األجنبیة (تتمة)٥-٤

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

وحقوق المكیة غیر المســیطرة) على أســاس ســعر الصــرف الســائد في تاریخ تترجم بنود حقوق الملكیة (ما عدا األرباح المبقاة·
االستحواذ.

تترجم الموجودات والمطلوبات وفقاً لسعر الصرف السائد في تاریخ قائمة المركز المالي.·
عر المرجحالمتوسـطباسـتخدامالموحدةالدخلقائمةبنودتترجم· ااالرباحبنودأما.  السـنةخاللالصـرفلـس الجوھریةئر والخـس

.حدوثھاوقتالسائدالصرفسعر أساسعلىفتترجم
كبند مستقل ضمن حقوق الملكیة.جوھریة،كانتاذاالعمالت،ترجمةفروقات كافةتدرج·

ــتبعادھا،   ــآت جزئیاً أو اس ــجیلھا ضــمن حقوق الملكیة في قائمة الدخل الموحدة  اثباتیتموعند بیع ھذه المنش ــبق تس الفروقات التي س
كجزء من مكاسب أو خسائر البیع.

المنح الحكومیة٦-٤

یتم اثبات المنح الحكومیة عندما یكون ھناك تأكید معقول بأن المنحة ـسیتم اـستالمھا وـسیتم االلتزام بكافة الـشروط المرفقة بھا. وعندما
ــد  تتعلق   المنحة ببند المصــروفات، یتم إثباتھا كدخل على أســاس منتظم على مدى الفترات التي یتم فیھا تحمیل التكالیف، والتي یقص

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

غیر نقدیة، یتم قید كل من المنحة واألصــل بالقیمة اإلســمیة، ویتم تســجیلھ في قائمة الدخل الموحدة على عندما تســتلم المجموعة منح
مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصـل، وبناًء على نمط اسـتھالك منافع األصـل األسـاسـیة من خالل أقسـاط سـنویة متسـاویة. عندما یتم 

ت أو المؤـسـسات ذات الصـلة بـسعر فائدة أقل من ـسعر الـسوق الحالي، یعتبر األثر تقدیم قروض أو مـساعدات مماثلة من قبل الحكوما
اإلیجابي لھذه الفائدة بمثابة منحة حكومیة.

الممتلكات والمعدات٧-٤

اسـتبدال قطع تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصـاً االسـتھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة. تشـتمل تلك التكالیف على تكلفة 
المعدات والممتلكات وتكالیف االقتراض لمشــاریع األنشــاء طویلة األجل إذا تم الوفاء بمعاییر اإلثبات وتكالیف اإلزالة وإعادة الموقع  

.ذلكینطبقاذ،إلى وضعھ السابق

اب االسـتھالك على كافة الممتلكات والمعدات، باسـتثناء األراضـ  اإلنتاجیة ر حت التنفیذ، وفًقا لألعماواألعمال الرأسـمالیة تيیتم احتـس
اإلنتاجي المقدر لھ.ر المقدرة التالیة لتخفیض تكلفة األصل بطریقة القسط الثابت على مدى العم

الســنوات
٣٣–١٠المباني

أیھما أقل ، أو العمر اإلنتاجي المقدر االیجاریةالعقدفترة التحسینات على المأجور 
١٠–٥والعامةالمعدات الطبیة 

١٠–٤وسائل النقل وسیارات اإلسعاف
٦٫٦٧–٤األثاث والتركیبات والمعدات المكتبیة 

أیھما أقل ، أو العمر اإلنتاجي المقدر االیجاریةالعقدفترة الحق في استخدام األصول
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(تتمة)الممتلكات والمعدات ٧-٤

ة اجراء التشــغیل التجریبي لھا، یتم تحویل األعمال الرأســمالیة تحت التنفیذ إلى فئوعندتقید األعمال الرأســمالیة تحت التنفیذ بالتكلفة.  
فًقا لسیاسات المجموعة.ووتستھلك المالئمةوالمعداتالممتلكات

وجود انخـفاض في قیمتـھا وذـلك عـندـما تشــــیر األـحداث أو التغیرات في تتم مراجـعة القیـمة اـلدفترـیة للممتلـكات والمـعدات للـتأـكد من 
ــترداد القیمة الدفتریة. وفي حال وجود ھذا المؤشــــر وعندما تتجاوز القیمة الدفتریة للموجودات القیمة   الظروف الى عدم إمكانیة اســ

.القابلة لالسترداد المقدرة، عندئذ تخفض الموجودات إلى قیمتھا القابلة لالسترداد

دات على فترات زمنـیة، ـفإن المجموـعة تقوم ـبإثـبات تـلك األجزاء  دال ألجزاء ـھاـمة من الممتلـكات والمـع دـما یتعین اجراء اســــتـب وعـن
كموجودات فردیة مع األعمار اإلنتاجیة الخاصة بھا وتستھلك وفًقا لذلك.

كاســتبدال إذا تم اســتیفاء معاییر االثبات. تتم رســملة اتالمعدولآلالتعند إجراء فحص رئیســي، یتم إثبات تكلفتھ في القیمة الدفتریة 
المصــروفات الالحقة األخرى فقط عندما تزید من المنافع االقتصــادیة المســتقبلیة للبند المتعلق بالممتلكات والمعدات. یتم إثبات جمیع 

المصروفات األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تكبدھا.

د  افع مســــتقبلـیة متوقـعة من یتم التوقف عن إثـبات أي بـن د ـعدم وجود مـن اد أو عـن د االســــتبـع دات وذـلك عـن من بنود الممتلـكات والمـع
اســـتخدامھ أو اســـتبعاده. تدرج أیة أرباح أو خســـائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصـــل (التي یتم احتســـابھا كفرق بین صـــافي 

لموحدة ضــمن ربح العملیات األخرى وذلك عند التوقف عن إثبات  متحصــالت االســتبعاد والقیمة الدفتریة لألصــل) في قائمة الدخل ا
األصل.

بما ھو مالئم. یؤخذ بع تقبلي حـس ین تتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المتوقعة والقیم المتبقیة للممتلكات والمعدات ـسنوًیا وتعدیلھا بأثر مـس
ــكل  االعتبار عند مراجعة األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات   ــاریف المتكبدة بشـ ــتویات المصـ والمعدات خطط األعمال ومسـ

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

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة٨-٤

، بإجراء تقویم للتأكد من وجود دلیل على وقوع انخفاض في قیمة أصــل ما. وفي حالة  موحدةتقوم المجموعة، بتاریخ كل قوائم مالیة
وجود مـثل ھذا الدلـیل، أو عـندما یكون من الضــــروري إجراء اختـبار ســــنوي للـتأكد من وجود انخـفاض في القیـمة، تقوم المجموعة 

تكالیف البیع  اللقیمة العادلة لألصــل أو الوحدة المدرة للنقدیة ناقصــً بتقدیر القیمة القابلة لالســترداد لألصــل، والتي تمثل القیمة األعلى
ــكل كبیر عن الموجودات   ــتقلة بشـ ــل تدفقات نقدیة واردة تعتبر مسـ ــل فردي ما لم ینتج من األصـ والقیمة الحالیة، ویتم تحدیدھا ألصـ

األخرى أو مجموعات الموجودات.

دة المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد، فإن األصل أو الوحدة المدرة للنقدیة تعتبر في حالة زیادة القیمة الدفتریة لًألصل أو الوح
منخفضة القیمة وتخفض إلى القیمة القابلة لالسترداد لھا.

ــتقبلیة المقدرة إلى القیمة الحالیة باســتخدام معدل الخصــم لما قبل الزكاة والذي  عند تقدیر القیمة الحالیة، تخصــم التدفقات النقدیة المس
ا تكالیف االسـتبعاد،  والمخاطر المالزمة لألصـل.للنقودیعكس تقدیرات السـوق الحالیة للقیمة الزمنیة   وعند تحدید القیمة العادلة ناقصـً

ــوق بعین االعتبار، وفي حالة عدم إمكانیة ت ــتخدام طریقة حفإنھ یتم أخذ آخر معامالت تمت في السـ تقویم دید تلك المعامالت، یتم اسـ
مالئمة.
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االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة (تتمة)٨-٤
تقوم المجموعة باحتسـاب االنخفاض في القیمة على أسـاس الموازنات التفصـیلیة والتوقعات والتي یتم إعدادھا بصـورة منفصـلة لكل 

. تغطي ھذه الموازنات والتوقعات بوجھ تخصــھاالتيلمجموعة التي خصــصــت إلیھا الموجودات  وحدة من الوحدات المدرة للنقدیة با
عام فترة خمس سنوات. یتم احتساب معدل النمو للمدى الطویل األجل وتطبیقھ على التدفقات النقدیة المستقبلیة بعد السنة الخامسة.

تمرة في  ائر االنخفاض في العملیات المـس ضـمن فئات المصـاریف وبما یتماـشى مع وظیفة األصـل قائمة الدخل الموحدةیتم إثبات خـس
الذي انخفضت قیمتھ.

للتأكد من وجود دلیل على أن خســائر االنخفاض المثبتة ســابقاً لم تعد موجودة أو  موحدةبتاریخ اعداد كل قوائم مالیة  إجراء تقویم  یتم
م المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسـترداد لألصـل أو الوحدة المدرة للنقدیة. یتم نقصـت. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوأنھا قد  

عكس قید خســارة االنخفاض المثبتة ســابقاً فقط في حالة وجود تغیر في االفتراضــات المســتخدمة في تحدید القیمة القابلة لالســترداد  
القید ھذا محدودًا بحیث ال تزید القیمة القابلة لالســـترداد عن لألصـــل منذ تاریخ اثبات آخر خســـارة انخفاض في القیمة. یعتبر عكس

القیمة الدفتریة لألصـل التي كان من المفروض تحدیدھا، بعد خصـم االسـتھالك، فیما لو لم یتم إثبات خسـارة االنخفاض لذلك األصـل  
.ةفي قائمة الدخل الموحدأخرىكإیراداتالقید ھذا في السنوات السابقة. یتم إثبات عكس 

اإلیجارات٩-٤

عـند بدء العـقد، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العـقد یتضــــمن على إیـجار. بالنســـــبة لجمیع عقود الـتأجیر، تعترف المجموعة بحق 
اســتخدام األصــول والتزامات عقود اإلیجار باســتثناء عقود اإلیجار قصــیرة األجل و عقود إیجارات األصــول منخفضــة القیمة على 

النحو التالي:

ألصولحق استخدام ا
تعترف المجموعة بحق اســتخدام األصــول في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي تاریخ توفر األصــل األســاســي لالســتخدام). یتم قیاس حق 
ائر متراكمة من انخفاض القیمة واالسـتھالك، ویتم تعدیلھا ألي إعادة قیاس اللتزامات   اسـتخدام األصـل بالتكلفة، مطروًحا منھ أي خـس

اإلیجار المعترف بھا، والتكالیف المباشرة األولیة المتكبدة،  عقودل تكلفة حق استخدام األصل على مبلغ التزامات  اإلیجار. تشتمعقود
ــتلمة. ما لم تكن المجموعة على یقین معقول  ا أي حوافز تأجیر مس ومدفوعات عقود اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ البدء، ناقصــً

في نھایة مدة عقد اإلیجار، یتم اـستھالك قیمة حق االـستخدام المعترف بھ وفًقا لطریقة القسط  من الحـصول على ملكیة األـصل المؤجر 
الثابت على مدى العمر االنتاجي المقدر لھ أو مدة عقد اإلیجار. یخضع حق استخدام األصل إلى االنخفاض في القیمة.

اإلیجار عقودالتزامات 
القیـمة الـحالـیة لـمدفوـعات  عقود في ـتاریخ ـبدء عـقد اإلیـجار، ـتدرج المجموـعة التزاـمات   اإلیـجار التي یتعین  عقوداإلیـجار المـقاســـــة ـب

اإلیجار مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضــّمنة) مطروًحا منھا عقود  دفعھا على مدى عقد اإلیجار. تتضــمن مدفوعات  
اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشــــر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا  عقود  حقة القبض ومدفوعات  اإلیجار مســــتعقود  حوافز 

ا ســعر ممارســة خیار الشــراء الذي من المؤكد أن تمارســھ عقود  بموجب ضــمانات القیمة المتبقیة. تتضــمن مدفوعات   اإلیجار أیضــً
ت د اإلیجـار، إذا كـاـن اء عـق ات إنـھ اء. یتم المجموعـة ومـدفوعـات غراـم ار اإلنـھ د اإلیجـار تعكس أن المجموعـة تمـارس خـی دة عـق ـم

اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشـــر أو ســـعر كمصـــروف في الفترة التي یحدث فیھا الحدث أو  عقود  االعتراف بمدفوعات  
الشرط الذي یؤدي الى الدفع.

اإلیجار إذا  عقود  اإلیجار، تســتخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضــافي في تاریخ بدء  عقود  عند احتســاب القیمة الحالیة لمدفوعات  
اإلیجار لتعكس  عقود  كان سـعر الفائدة الضـمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسـھولة. بعد تاریخ البدء، یتم زیادة مبلغ مطلوبات  

ــافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة اللتزامات  عقود تراكم الفائدة وتخفیض مدفوعات   اإلیجار عقود  اإلیجار المقدمة. باإلضــ
ــراء  عقد اإلیجار أو تغییر في مدفوعات  عقد  إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة   ــمونة أو تغیر في التقییم لشــ اإلیجار الثابتة المضــ

األصل األساسي. 
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اإلیجارات (تتمة)٩-٤

یمةعقود اإلیجار قصیرة األجل واإلیجارات لألصول منخفضة الق
تطبق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإلیجار على المدى القصــــیر على عقود اإلیجار قصــــیرة األجل للمباني التجاریة واإلقامة  

شــھًرا أو أقل من تاریخ البدء وال تتضــمن على خیار الشــراء). كما ١٢والمكاتب (على ســبیل المثال، عقود اإلیجار التي تبلغ مدتھا  
ا إعفاء إیجار الموجودات منخفضــــة القیمة على عقود إیجار المباني التجاریة والســــكن والمكاتب التي تعتبر تطبق   المجموعة أیضــــً

ــة القیمة (أي أقل من  ــیرة األجل وعقود تأجیر ٢٠٬٠٠٠منخفضــ ــعودي). یتم إدراج مدفوعات اإلیجار لعقود اإلیجار قصــ لایر ســ
القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.األصول منخفضة القیمة كمصروف على أساس 

االقتراضتكالیف ١٠-٤

كي لةطویلزمنیةفترةالمتعلقة مباـشرة بـشراء أو إنـشاء أو إنتاج أـصل ما والذي یـستغرق إنـشاؤه أو إعداده  االقتراضترـسمل تكالیف  
ــلیكون  ــئ من أجلھاألصــ ــل. تقید كافة تكالیف،جاھزًا للغرض الذي أنشــ األخرى االقتراضأو للبیع كجزء من تكلفة ذلك األصــ

المالیة والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المنشـــأة بشـــأن الفوائدمن  االقتراضكمصـــروف خالل الفترة التي تتكبد فیھا. تتكون تكالیف 
الحصول على القروض.

األدوات المالیة١١-٤

أو أداة حقوق ملكیة لجھة أخرى.مالیةومطلوباتللمجموعةمالیةموجوداتاألداة المالیة ھي أي عقد ینتج عنھ إن

االعتراف
الموجوداتاالعترافیتم  الـیةالمطلوـباتأوـب دـما  الـم اـقدـیة لألداة، والتي ـعادة ـما تكون في تكونعـن ام التـع المجموـعة طرفـًا في األحـك

تاریخ المتاجرة.

نیفالتص
: التالیةالتصنیفلفئات وفًقالمالیةا تھاوداجومفبتصنیعةولمجما ومتق

ةفأطلمابالتكلفةالحًقالمقاسةالمالیةاوداتجولما·
اآلخر الشاملالدخلخاللمنلةدلعاابالقیمةلمقاسةالمالیةاوداتجولما·
والخسارةالربحخاللمنلةدلعاابالقیمةلمقاسةالمالیةاوداتجولما·

مل ماةفأطلمابالتکلفةمقاسةلمالیةاتباولطلمافتصنیمیتیعتمد التصنیف على الشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة للموجودات المالیة.  
ــارةالربحلخالنملةدلعاابالقیمةالحقاً قیاسھامیتكمطلوباتتصنیفھامیت ــة بالقیمة والخس ــبة للموجودات والمطلوبات المقاس . بالنس

إعادة تصـــنیف المطلوبات  یتمو الدخل الشـــامل اآلخر. ال أالخســـارةأوالربحقائمةفي إماالعادلة، یتم تســـجیل األرباح والخســـائر  
المالیة.

قیاسال
ةالـمالیالمطلوـباتأوالموجوداتـفة إلى، في ـحاـلة  یـجب قـیاس جمیع األدوات الـمالـیة ـبالقیـمة الـعادـلة عـند اإلعتراف المـبدئي، ـباإلضـــــا

أو إصـدار  بشـراءمباشـرةالمتعلقةو الدخل الشـامل اآلخر، تكالیف المعاملة  أوالخسـارةالربحغیر المدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
اللالموجودات والمطلوـبات الـمالـیة الـمدرـجة ـبالقیـمة الـعادـلة من خبـ المتعلـقةالتمـعامالالموجودات أو المطلوـبات الـمالـیة. إن تـكالیف 

.قائمة الدخل الشامل الموحدةأو الموحدةالدخلقائمةیتم تسجیلھا كمصروف في والخسارةالربح



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) إیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٢١

المحاسبیة الھامة (تتمة)ملخص للسیاسات -٤

األدوات المالیة (تتمة)١١-٤

ــمنإن الموجودات المالیة المحتفظ بھا   ــیلخاللمنھدفھاتحقیقویتمنموذج أعمال  ضـ تمثل والتي،  التعاقدیةالنقدیةالتدفقاتتحصـ
الفترةیتم قیاـسھا عموًما بالتكلفة المطفأة في نھایة  القائماألـصليالمبلغعلىوالعمولةاألـصليالمبلغمندفعاتفقطتعدنقدیةتدفقات

).االثباتبتاریخلإللغاءالقابلغیر االختیار . وتدرج أیة تغیرات في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر (الالحقةالمحاسبیة

اإلثباتعنالتوقف
أو تقوم المجموعة  الموجوداتعندما تنتھي صــــالحیة حقوق اســــتالم التدفقات النقدیة من ةالمالیالموجوداتاثباتعنالتوقفیتم 

جوھريأو تتحمل التزاًما بسداد التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل دون تأخیر الموجوداتالتدفقات النقدیة من  الستالمبتحویل حقوقھا  
بشــــكل جوھري أو لم  الموجوداتمنافعمجموعة بتحویل جمیع مخاطر وإما أن تقوم الو"؛  فوریةاتثالث بموجب "ترتیبطرفإلى  

قائمة الدخل الشامل  أو  لموجوداتالسیطرة على ابنقلالموجودات، ولكنھا قامت منافعتقم المجموعة بنقل أو االحتفاظ بكافة مخاطر و
.الموحدة

ةقائمةمالیمطلوباتااللتزام أو إلغاؤه أو انتھاء صالحیتھ. عندما یتم استبدال  سدادعندما یتم  ةالمالیالمطلوباتاثباتعنالتوقفیتم  
ــكل جوھري، یتم أخرىمالیةبمطلوبات ــروط االلتزام الحالي بشـ ــروط مختلفة إلى حد كبیر، أو یتم تعدیل شـ من نفس المقرض بشـ

یتم إثـبات  وـجدـیدة،بمطلوـباتاالعتراف  یتمواألصــــلـیةالمطلوـباتاثـباتعنتوقفالتـعاـمل مع مـثل ـھذا التـبادل أو التـعدـیل على أـنھ  
الموحدة.الدخلالفرق في القیمة الدفتریة المعنیة في قائمة 

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

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

لقیمةافيضالنخفاا
الماليللتقریر الدوليالمعیار بموجبالمبـسطالنھجالمجموعةتتبعالتجاریینالمدینینألرـصدةتقییم الخـسائر االئتمانیة المتوقعة  عند

ــائر االئتمان المتوقعة بتتبع التغیرات في ال). ٩( ــط االعتراف بخســ االئتمانیة، وبدًال من ذلك، تعترف  المخاطر یتطلب النھج المبســ
.موحدةةمالیقوائمتاریخ كل بالعمر مدى علىمتوقعة الئتمان االخسارة على أساس خسائر البمخصصالمجموعة 

من المدینین یواجھون مجموعةالمالیة مؤشـــرات على أن المدین أو  وجوداتمقد یتضـــمن الدلیل الموضـــوعي على انخفاض قیمة ال
، أو احتمال دخولھم في اإلفالس أو إعادة  العمولةأو  األـصليالمبلغـسدادفياإلخفاقأوالتعثر أو  ـسدادعدمـصعوبات مالیة كبیرة أو  

المـستقبلیة المقدرة، مثل التغیرات  النقدیةفي التدفقات  للقیاسقابلنقصوجودالىللمالحظةالقابلةتـشیر البیانات  عندماوةمالیھیكلة
عن السداد.بعدمفي المتأخرات أو الظروف االقتصادیة التي ترتبط 

معقول استرداد التدفقات النقدیة التعاقدیة.بشكلتوقع الممنعندما ال یكون ةالمالیالموجوداتیتم شطب 

النقد وما یماثلھ ١٢-٤

ــمن ــیرة  المبینالنقد وما یماثلھ  یتضـ ــندوق وعلى الودائع قصـ في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد لدى البنوك والنقد في الصـ
األجل والتي تستحق خالل ثالثة أشھر أو أقل، والتي تخضع لمخاطر ضئیلة بشأن التغیرات في القیمة.



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) إیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٢٢

(تتمة)ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة -٤

المخزون١٣-٤

الحركة أو القریبة ئةیتم قیاس المخزون بالتكلفة أو صــافي القیمة البیعیة، أیھما أقل، ناقصــا المخصــص لقاء أي بنود متقادمة أو بطی
من تاریخ االنتھاء والتالفة. یتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة المتوسط المرجح.

أن الحصــول على المخزون وتكالیف إحضــاره الى موقعھ وحالتھ الحالیة. یتم تحدید صــافي تتضــمن التكلفة المصــاریف المتكبدة بشــ 
القیمة البیعیة على أساس سعر البیع المقدر، ناقًصا أي تكالیف إضافیة من المتوقع تكبدھا عند البیع.

المخصصات١٤-٤

ــابقة، ومن المحتمل ان یتم إثبات المخصــصــات عند وجود التزامات حالیة (قانونیة أو ضــمنیة) على ا لمجموعة ناتجة عن أحداث س
داد االلتزام وأنھ یمكن إجراء تقدیر مبلغ االلتزام بشـكل موثوق بھ.  یتطلب األمر اسـتخدام الموارد التي تتضـمن المنافع االقتصـادیة لـس

كأصل مستقل  التعویضإثبات  قد تتوقع المجموعة استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبیل المثال بموجب عقد تأمین، فإنھ یتم
وذلك فقط عندما تكون عملیة االسـترداد مؤكدة فعًال. یتم عرض المصـروف المتعلق بالمخصـص في قائمة الدخل الموحدة بعد خصـم 

.تعویضأیة 

یكونعندمایعكس،والذيالحاليالزكاةقبلمامعدلباســتخدامالمخصــصــاتخصــمیتمجوھرًیا،للنقودالزمنیةالقیمةأثر كانإذا
كنفقاتالوقتمرور نتیجةالمخصــصفيالزیادةاثباتیتمالخصــم،اســتخداموعند.  االلتزاملذلكالمصــاحبةالمخاطر مالئًما،ذلك

.تمویل

نھایة الخدمة للموظفینمكافأة١٥-٤

یتم"مكافأة نھایة الخدمة" وفقا لقانون العمل الســــعودي. إن ھذا البرنامج غیر ممول.  للموظفینتدیر المجموعة برنامج منافع محددة 
تحدید تكلفة تقدیم ھذه المنافع بموجب برنامج المنافع المحددة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة.

المنافع  بـشأنالموحدة  الدخلالغ المدرجة في قائمة إن عملیات إعادة القیاس، التي تتضـمن األرباح والخـسائر االكتواریة، باـستثناء المب
المـحددة، یتم إثـباتـھا فورًا في قائـمة المركز الـمالي الموحدة مع الرصـــــید الـمدین أو الدائن المـقابل في األرباح المبـقاة من خالل الدخل

الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.الشامل األخر في الفترة التي تحدث فیھا. ال یتم إعادة تصنیف عملیات إعادة القیاس إلى 

األحداث التالیة: منأيوقعیتم اثبات تكالیف الخدمة السابقة في قائمة الدخل الموحدة عند  
أو تقلیصھا، و المنافع تاریخ تعدیل ·
تكالیف إعادة الھیكلة ذات الصلة.بالمجموعة اعترافتاریخ·

ــم على التزام المنافع المحددة.   ــروف العمولة بتطبیق معدل الخصـ ــاب مصـ تقوم المجموعة بإثبات التغیرات التالیة في كمایتم احتسـ
:الموحدةالدخلقائمةالتزام المنافع المحددة في 

اتجة عن عملیات تقلیص  السابقة واألرباح والخسائر النةالحالیة وتكالیف الخدمةتكالیف الخدمات التي تتضمن تكالیف الخدم·
األیدي العاملة وعملیات السداد غیر الروتینیة.

مصروف العمولة.·



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) إیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٢٣

ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٤

وضریبة القیمة المضافةالزكاة١٦-٤

ــریبة والجماركمخصـــص للزكاة وفقاً ألنظمة وتعلیمات  تجنیبیتم  ــعودیةفي المملكة  ھیئة الزكاة والضـ كما یتم تقدیر .العربیة السـ
مخصــــص الزـكاة وتحمیـلھ على ـقائـمة اـلدـخل الموـحدة، فیـما تقـید أي فروـقات في التـقدیرات عـند اعتـماد الربوط النـھائـیة ویتم في ذلك  

.الوقت إجراء التسویة الالزمة للمخصص

ركة والشـركات التابعة لھا المملوكة بنسـبة   اب الزكاة للـش اس موحد اعتبارا من ٪١٠٠یتم احتـس . وعلیھ،  ٢٠٠٩دیسـمبر  ٣١على أـس
كشركة واحدة ألغراض احتساب الزكاة. اما فیما یتعلق بالشركات  ٪١٠٠تعتبر كل من الشركة والشركات التابعة لھا المملوكة بنسبة  

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

االمارات العربیة المتحدة، باإلـضافة لفرع الـشركة في مملكة البحرین، –التابعة والمـسجلة في المنطقة الحرة في دبي كما أن الـشركة
.ال یخضعان لكل من الزكاة أو الضرائب

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

لطات الضـریبیة،  عندما تكون ضـریبة القیمة  • المضـافة المتكبدة بـشأن ـشراء الموجودات أو الخدمات غیر قابلة لالـسترداد من الـس
وفي ھذه الحالة یتم إثبات ضـریبة القیمة المضـافة كجزء من تكلفة شـراء األصـل أو كجزء من مصـروف البند، حسـبما ینطبق،  

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

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

المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد ١٧-٤

.  فیما یلي بیاًنا بالمعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة للمجموعة
ھا.   ذلك، عند سریانانطبق تعتزم المجموعة إتباع ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة، إذا  

): تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر متداولة ١التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (

ــبة الدولیة تعدیالت على الفقرات  ٢٠٢٠في ینایر  ــدر مجلس معاییر المحاسـ ــبة الدولي (٧٦-٦٩، أصـ ) لتحدید  ١من معیار المحاسـ
:. توضح التعدیالتالمتطلبات الخاصة بتصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة

ما المقصود بحق تأجیل السداد·
أن حق التأجیل یجب أن یكون موجودًا في نھایة الفترة المالیة·
أن التصنیف ال یتأثر باحتمالیة ممارسة المنشأة لحقھا في تأجیل السداد·
أنھ فقط إذا كانت إحدى المشـتقات الضـمنیة في التزام قابل للتحویل ھي نفسـھا أداة حقوق ملكیة، فلن تؤثر شـروط االلتزام على ·

تصنیفھا.  

، ویتعین تطبیقھا بأثر رجعي. تقوم المجموعة حالًیا  ٢٠٢٢ینایر  ١تـسري التعدیالت على الفترات المالیة الـسنویة التي تبدأ في أو بعد 
بتقییم تأثیر التعدیالت على الممارسات الحالیة وما إذا كانت اتفاقیات القروض الحالیة قد تتطلب إعادة التفاوض بشأنھا.  
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مة)المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد (تت ١٧-٤

)٣التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (-الرجوع إلى اإلطار المفاھیمي 

) "عملیات تجمیع األعمال"  ٣، تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (٢٠٢٠أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، في مایو  
بدال الرجوع إلى اإلطار المفاھیمي إلعداد وعرض القوائم المالیة الصادر  الرجوع إلى اإلطار المفاھیمي. وتھدف التعدیالت إلى است-

دون تغیر جوھري في متطلباتھ. وأضاف  ٢٠١٨، بالرجوع إلى اإلطار المفاھیمي للتقریر المالي الصادر في مارس  ١٩٨٩في عام  
) تفادًیا إلصدار أرباح أو خسائر محتَملة في ٣مالي (المجلس أیًضا استثناًء لمبدأ اإلثبات المنصوص علیھ في المعیار الدولي للتقریر ال

) الصادر  ٢١) أو التفسیر (٣٧"الیوم الثاني" تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي (
في الوقت ذاتھ، قرَّر المجلس توضیح التوجیھات  عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي: الرسوم، إذا تم تكبدھا بشكل مستقل.   و

) بشأن الموجودات المحتملة التي لن تتأثر باستبدال الرجوع إلى إطار  ٣اإلرشادیة الحالیة الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي (
إعداد وعرض القوائم المالیة.    

، ویتم تطبیقھا بأثر مستقبلي. ٢٠٢٢ینایر ١ي أو بعد تسري التعدیالت على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ ف

١٦التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -االستخدام المقصود الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل

االستخدام المقصود"، والذي  المتحصالت قبل  -، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة "الممتلكات واآلالت والمعدات  ٢٠٢٠في مایو  
أي متحصالت بیع البنود المنتجة أثناء إحضار  -من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  -یحظر على المنشآت الخصم  

إثبات المتحصالت  ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأھیلھ للعمل على النحو الذي تریده اإلدارة. وبدًال من ذلك، تقوم المنشأة ب 
من بیع ھذه البنود، والتكالیف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة.

أو بعد ذلك التاریخ، ویجب تطبیقھ بأثر رجعي على بنود  ٢٠٢٢ینایر  ١یسري التعدیل على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في  
الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بدایة الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبیق التعدیل ألول  

متوقع أن یكون للتعدیالت أي أثر جوھري على المجموعة.مرة. لیس من ال

٣٧التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي -تكالیف الوفاء بالعقود -العقود المتوقع خسارتھا 

لتحدید التكالیف التي یتعین على٣٧، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  ٢٠٢٠في مایو  
الیف  المنشأة إدراجھا عند تقییم ما إذا كان العقد متوقع خسارتھ أو خاسًرا. تطبق التعدیالت "طریقة التكلفة المتعلقة مباشرة". تشتمل التك

المتعلقة مباشرة بعقد تقدیم البضاعة أو الخدمات على كل من التكالیف اإلضافیة وتوزیع التكالیف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد. ال  
علق التكالیف العمومیة واإلداریة مباشرة بالعقد ویتم استبعادھا ما لم یتم تحمیلھا صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد. تسري تت

أو بعد ذلك التاریخ. سوف تطبق المجموعة ھذه التعدیالت على  ٢٠٢٢ینایر  ١التعدیالت على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في  
تِف بعد بجمیع التزاماتھا في بدایة الفترة المالیة السنویة التي تطبق فیھا التعدیالت ألول مرة. العقود التي لم 

لغرض التوقف عن إثبات  ٪١٠األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة  –) األدوات المالیة  ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (
المطلوبات المالیة 

السنویة لأل التحسینات  الدولیة  ٢٠٢٠-٢٠١٨عوام  كجزء من  المحاسبة  مجلس معاییر  أصدر  المالي،  للتقریر  الدولیة  المعاییر  على 
. یوضح التعدیل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجھا عند تقییم ما إذا كانت شروط االلتزام  ٩تعدیًال على المعیار الدولي للتقریر المالي 
ھرًیا عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشتمل ھذه الرسوم فقط على تلك الرسوم المدفوعة  المالي الجدید أو المعدل تختلف اختالًفا جو 

أو المستلمة بین المقترض والجھة المقرضة، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو الجھة المقرضة نیابة عن 
التي تم تعدیلھا أو تبدیلھا في أو بعد بدایة الفترة المالیة السنویة التي تطبق  اآلخر. تطبق المنشأة ھذا التعدیل على المطلوبات المالیة

فیھا المنشأة أوًال ھذا التعدیل.

، مع السماح بالتطبیق المبكر لھ. سوف تطبق المجموعة  ٢٠٢٢ینایر  ١یسري التعدیل على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد  
ات المالیة التي تم تعدیلھا أو تبدیلھا في أو بعد بدایة الفترة المالیة السنویة التي تطبق فیھا المنشأة أوًال ھذا  ھذا التعدیل على المطلوب 

التعدیل. لیس من المتوقع أن یكون للتعدیالت أي أثر جوھري على المجموعة.
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ساریة المفعول بعد (تتمة)المعاییر الصادرة وغیر ١٧-٤

)٨تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ( –تعریف التقدیرات المحاسبیة
التقدیرات )، حیث قدم تعریًفا لـ "٨، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (٢٠٢١في فبرایر  
ت في التقدیرات المحاسبیة والتغییرات في السیاسات المحاسبیة وتصحیح األخطاء.  ". توضح التعدیالت الفرق بین التغییراالمحاسبیة

لتقنیات القیاس والمدخالت لتطویر التقدیرات المحاسبیة.المنشآت كما أنھا توضح كیفیة استخدام  

بعد  إن أو  التي تبدأ في  السنویة  للفترات  المفعول  السیاسات المحاسبیة  ٢٠٢٣ینایر  ١التعدیل ساري  التغییرات في  على  وتنطبق 
التقدیرات عن  االفصاحفترة. ُیسمح بالتطبیق المبكر طالما تم  اللك  توالتغیرات في التقدیرات المحاسبیة التي تحدث في أو بعد بدء  

. المعنیّة

على المجموعة. جوھريلیس من المتوقع أن یكون للتعدیل تأثیر 

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة -٥

التقدیرات واالفتراضات١-٥

ة الموحـدة الـی ب إعـداد القوائم الـم الغ  یتطـل د تؤثر على مـب ــات التي ـق دیرات واالفتراضـــ للمجموعـة من اإلدارة إجراء األحكـام والتـق
اإلیرادات والمصــاریف والموجودات والمطلوبات واالفصــاحات المرفقة واالفصــاح عن االلتزامات المحتملة. وقد یترتب على عدم  

الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي ســـتتأثر بذلك في التأكد من ھذه االفتراضـــات والتقدیرات إجراء تعدیل جوھري على القیمة
المستقبل. 

بیان االفتراضــات األســاســیة المتعلقة بالمســتقبل والمصــادر الرئیســیة األخرى لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ إعداد القوائم  تم أدناه  
قیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل الســنة المالیة  المالیة، والتي لھا تأثیر جوھري قد یؤدي إلى إجراء تعدیل جوھري على ال

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

لتغیرات الســـوق أو الظروف التي تنشـــأ  ومع ذلك، قد تتغیر الظروف واالفتراضـــات القائمة والمتعلقة بالتطورات المســـتقبلیة نتیجة  
خارج سیطرة المجموعة. وتنعكس ھذه التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا.

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

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

فترة من الزمن من أجل تحدید الطریقة المالئمة إلثبات اإلیرادات. 

تحدید أسعار المعامالت ·
العمال مع  المبرمة  عقودھا  بكافة  المتعلقة  المعامالت  سعر  تحدید  المجموعة  على  التأمین)ءیتعین  شركات  رئیسي  .  (وبشكل 

وإلجراء ذلك، تقوم المجموعة بتقویم األثر الخاص بأي عوض متغیر في العقد، نتیجة الخصم أو أي بنود متغیرة أخرى، باإلضافة  
إلى وجود أي بند تمویل ھام وأي عوض غیر نقدي في العقد. 

المرضىنقل السیطرة في العقود المبرمة مع ·
تبین فیـھا للمجموـعة أـنھ یتم الوـفاء ـبالتزام األداء على ـمدى فترة من الزمن، ـفإـنھ یتم إثـبات اإلیرادات عـند انتـقال في الـحاـلة التي ی

.المرضىالسیطرة على الموجودات الخاضعة للعقد إلى 
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األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٥

التقدیرات واالفتراضات (تتمة)١-٥

المتوقعةاالئتمانخسائرمخصص 
المـشتركة وعدد  االئتمانالمتوقعة على خـصائص مخاطر  االئتمانبالنـسبة للذمم المدینة، تطبق المجموعة النھج المبـسط لقیاس خـسائر 

التاریخیة للمجموعة وتم تعدیلھا المعلومات  والمعلنةاالئتمانمعدالتالخســــارة المتوقعة من التالمتقادمة. تم اســــتنتاج معداألیام
الكلي مثل التضــخم ومعدل نمو الناتج  االقتصــادا معلومات مســتقبلیة لعوامل  لتعكس النتیجة المســتقبلیة المتوقعة والتي تتضــمن أیضــً 

.اإلجماليالمحلي 

مكافأة نھایة خدمة الموظفین
ــمن التقویم  تحدد تكلفة التزام المنافع المحددة للموظفین ومنافع ما بعد التو ــتخدام عملیات التقویم االكتواریة. یتضــ ظیف األخرى باســ

االكتواري إجراء العدید من االفتراضـات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المسـتقبل. وتشـتمل ھذه االفتراضـات على تحدید 
معقدة للتقویم واالفتراـضات األـساـسیة وطبیعتھا معدل الخـصم، والزیادات المـستقبلیة في الرواتب، ومعدالت الوفیات. ونظرا للطبیعة ال

طویلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة یتأثر بصــورة كبیرة بالتغیرات في ھذه االفتراضــات. تتم مراجعة كافة االفتراضــات بتاریخ  
إعداد كل قوائم مالیة.

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
عند زیادة القیمة الدفتریة لألصـل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسـترداد، والتي تمثل القیمة  یحدث االنخفاض في القیمة  

نات  العادلة ناقـصا تكالیف االـستبعاد أو القیمة الحالیة، أیھما أعلى. یتم احتـساب القیمة العادلة ناقـصة تكالیف االـستبعاد على أـساس البیا
ع الملزمة، التي تمت بشـــروط تعامل عادل، لموجودات مماثلة أو أســـعار الســـوق القابلة للمالحظة ناقصـــة المتاحة من معامالت البی

التكالیف اإلضــافیة الســتبعاد األصــل. یتم احتســاب القیمة الحالیة على أســاس طریقة التدفقات النقدیة المخصــومة. یتم تحدید التدفقات  
الخمس القادمة وال تشـــمل أنشـــطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة بعد أو  النقدیة على أســـاس الموازنة التقدیریة للســـنوات

االســتثمارات المســتقبلیة الھامة التي من شــأنھا تعزیز أداء الوحدة المدرة للنقدیة الخاضــعة الختبار االنخفاض في القیمة. تتأثر القیمة
ي طریقة التدفقات النقدیة المخصـــومة وكذلك التدفقات النقدیة الواردة  القابلة لالســـترداد بصـــورة كبیرة بمعدل الخصـــم المســـتخدم ف
المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

لممتلكات والمعداتلاألعمار اإلنتاجیة 
ترة التي من المتوقع فیـھا أن یتم تـقدیر العمر اإلنـتاجي لـكل بـند من بنود الممتلـكات والمـعدات الـخاصـــــة ـبالمجموـعة بـناًء على ـمدى الف

ــات الخاصــة بأعمال مماثلة، والتقییم الفني الداخلي،   ــتخدام. ویعتمد ھذا التقدیر على تقویم جماعي للممارس یكون األصــل متاحا لالس
االستھالك. والخبرة السابقة بشأن الموجودات المماثلة وتطبیق األحكام عندما یصبح األصل متاحا لالستخدام والبدء في احتساب قسط 

یتم، بصــــورة دوریة، مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر لكل أصــــل وتحدیثھ في حالة اختالف التوقعات عن التقدیرات الســــابقة نتیجة 
االـستھالك العادي لألـصل، أو التقادم الفني والتجاري لھ، أو القیود القانونیة أو القیود األخرى على اـستخدام األـصل. وعلى الرغم من 

ــجلة ذلك، ف ــاریف المسـ ــورة جوھریة بالتغیرات في المبالغ وتوقیت المصـ ــتقبلیة للعملیات بصـ إنھ من المحتمل أن تتأثر النتائج المسـ
الناتجة عن التغیرات في العوامل المذكورة أعاله. وـسیؤدي تخفیض العمر اإلنتاجي المقدر ألي بند من بنود الممتلكات والمعدات إلى  

لمسجلة وتخفیض الموجودات غیر المتداولة.زیادة المصایف التشغیلیة ا

مخصص المخزون
ــبح المخزون قدیما أو متقادما ــافي القیمة البیعیة، أیھما أقل. وعندما یص أواالنتھاءتاریخمنقریًباأویظھر المخزون بالتكلفة أو ص

الـھامة بمفردھا، فإنھ یتم إجراء ھذا التـقدیر لـكل مبلغ على . وبالنســـــبة لـكل مبلغ من المـبالغ  الـعادلةلقیمـتھ، فإنھ یتم إجراء تـقدیر تالف
ــب نوع  ــص حسـ ــكل جماعي ویجنب مخصـ حده. أما المبالغ غیر الھامة بمفردھا والتي تعتبر قدیمة أو متقادمة، فإنھ یتم تقدیرھا بشـ

المخزون وعمره أو درجة تقادمھ على أساس أسعار البیع المتوقعة.



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) إیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٢٧

والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة) األحكام  -٥

األحكام الھامة المستخدمة عند تطبیق المعاییر المحاسبیة٢-٥

المالیةلألدواتالعادلةالقیمةقیاس
أـساسعلىالموحدةالماليالمركز قائمةفيالمـسجلةالمالیةوالمطلوباتالمالیةللموجوداتالعادلةالقیمةقیاسإمكانیةعدمحالةفي

ــعار  ــواقفيالمتداولةاألسـ ــطة،أسـ ــتخداملھاالعادلةالقیمةتحدیدیتمفإنھنشـ النقدیةالتدفقاتطریقةذلكفيبماالتقویمطرقباسـ
فإنمجدًیا،ذلكیكونالوعندماممكًنا،ذلككانحیثماللمالحظةالقابلةاألسـواقخاللمنتتمالطرقلھذهالمدخالتإن.  المخفضـة

یولةمخاطر مثلبالمدخالتالخاصـةاالعتباراتعلىاألحكامتشـتمل.  العادلةالقیمةلتحدیداألحكاممندرجةابداءیتطلباألمر  الـس
.المالیةلألدواتالعادلةالقیمةعلىتؤثر أنیمكنالعواملبھذهالمتعلقةاالفتراضاتفيالتغیراتإن. والتقلباتاالئتمانومخاطر 

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

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

العمر اإلنتاجي لألصل، فإنھ یتم تقسیمھ إلى مكونات ھامة بحیث یتم استھالك كل مكون ھام بشكل منفصل.  
ـنات الـھاـمة للموجودات الكبرى، وأثـناء تـحدـید أھمـیة المكون، ـفإن اإلدارة ـتأـخذ في یتطـلب األمر اتـخاذ األحـكام عـند التحقق من المكو

االعتبار األھمیة الكمیة لھذا المكون وكذلك العوامل النوعیة مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصـل المرتبط بھ، وطریقة 
االستھالك، ودورة االستبدال / جدول الصیانة.

ة والتأثیر الھامتحدید السیطر
أحكام اإلدارة عند تقویم السیطرة على الشركات التابعة الموحدة: 

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

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

افتراض بأن امتالك أغلبیة حقوق التصــــویت یؤدي إلى الســــیطرة. وتأییدًا لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى  وبشــــكل عام، ھناك  
المجموعة حقوق تصــــویت مســــاویة أو أقل من األغلبیة في الشــــركة المســــتثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین االعتبار كافة الحقائق  

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

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

٪ من حقوق التصــــویت، فإنھا قد تظل المســــاھم األكبر الوحید الذي لدیھ  ٥٠وفي بعض الحاالت التي تمتلك فیھا المجموعة أقل من 
متلك المســاھمون اآلخرون حضــور وتمثیل یعطیھ الســلطة لتوجیھ األنشــطة ذات العالقة للشــركات المســتثمر فیھا، وذلك عندما ال ی

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



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) إیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٢٨

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٥

(تتمة)األحكام الھامة المستخدمة عند تطبیق المعاییر المحاسبیة٢-٥

(تتمة)سیطرة والتأثیر الھامتحدید ال
أخذت اإلدارة في االعتبار التكامل بین جمیع الشــركات المســتثمر فیھا (عندما تكون لدى المجموعة أغلبیة مســاویة أو أقل من أغلبیة 

ــمن ھیكل  ــویت) ض ــعودیة وقدرة المجموعة على التأثیر على العوائد  حقوق التص المجموعة والمتواجدة في مدن المملكة العربیة الس
المتغیرة للشــركات المســتثمر فیھا من خالل تقدیم مختلف الخدمات الرئیســیة للشــركات المســتثمر فیھا، وعالقة المجموعة بالمنشــآت  

ھا، وتعیین بعض كبار موظفي اإلدارة، وعوامل أخرى مختلفة.األخرى التي قد تؤثر على عوائد الشركات المستثمر فی

الحكم الھام في تحدید مدة عقد اإلیجار للعقود المتضمنة لخیار تجدید
د  تقوم المجموعة بتحدید مدة عقد اإلیجار على أنھا المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، باإلضافة الى أي فترات مشمولة بخیار تمدی 

جار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارستھ، أو أي فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان من المؤكد أال تتم ممارستھ.عقد اإلی

ــافیة تتراوح ما بین  ــول لفترة إضـ ــنة. تطبق ١٥إلى  ٥لدى المجموعة الخیار، بموجب بعض عقود اإلیجار، في اســـتئجار األصـ سـ
إذا كان من المعقول ممارسـة خیار التجدید. ما یعني، أنھا تأخذ بعین االعتبار جمیع العوامل ذات الصـلة  المجموعة الحكم في تقییم ما 

التي تخلق ـحافزا اقتصـــــادـیا لمـمارســـــة خـیار التـجدـید. بـعد ـتاریخ الـبدء، تعـید المجموـعة تقییم ـمدة عـقد اإلیـجار إذا ـكان ھـناك ـحدث 
ھا ویؤثر على قدرتھا على ممارسة (أو عدم ممارسة) خیار التجدید (على سبیل  جوھري أو تغییر في الظروف التي تقع تحت سیطرت

المثال، تغییر في استراتیجیة العمل).



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) إیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٢٩

المعلومات القطاعیة -٦

للعملیات التشغیلیة.لصانع القرار المعدة للمجموعة تحدید القطاعات التشغیلیة بناًء على التقاریر الداخلیة یتم

الشـھریة التنفیذیة واألداء في اجتماعاتھاالمراجعة من قبل اللجنةاألسـاسـیةاإلیراداتللعملیات التشـغیلیة باسـتخدام  یقوم صـانع القرار  
ــغیلیة بما أنھا تعكس  ــي لنتائج القطاعات التش ــاس ــغیلي كمقیاس القطاعاتأداءكمقیاس أس للفترة المعنًیة. تعتبر اإلیرادات والدخل التش

ي المجموعة.ثابت ف

ان نتائج القطاعات  .للمجموعةرئیسـیةتشـغیلیةكقطاعاتأخرى/الحلولوقطاعوالصـیدلیات  الصـحیةالمنشـآت  /تم تحدید المسـتشـفیات
ھي كما في القوائم المالیة الموحدةالمدرجةوالتســـویة بین القطاعات والبنود النظامیة المعنیة  ٢٠٢١دیســـمبر ٣١للســـنة المنتھیة في  

یلي:

٢٠٢١دیسمبر ٣١في المنتھیة للسنة 
/ المستشفیات 

الصیدلیات الصحیة المنشآت
قطاع  

اإلجمالي أخرى الحلول/
مالیین الریاالت السعودیة 

في المملكة العربیة السعودیة 
٥٬١٥٦١٬٢٩٣٣٠٥٦٬٧٥٤اإلیرادات 

١٬٧٠١٤٣٠١٢٠٢٬٢٥١الربح إجمالي 

خارج المملكة العربیة السعودیة 
٤٣٠٦٢٤٤٩٦اإلیرادات 

٦٢١٣٤٧٩إجمالي الربح 

اإلجمالي 
٥٬٥٨٦١٬٣٥٥٣٠٩٧٬٢٥٠اإلیرادات 

١٬٧٦٣٤٤٣١٢٤٢٬٣٣٠إجمالي الربح* 

) غیر موزعة مصاریف ( إیرادات

) ٢٤٢(بیع وتسویق
) ٦٢٢(عمومیة وإداریة 

١٬٤٦٦العملیات من الدخل 
٧الشركات الزمیلة دخل حصة في 

) ٣٨(تكالیف مالیة 
٦٦إیرادات أخرى 

١٬٥٠١قبل الزكاة الدخل
) ١١٤(زكاة 
١٬٣٨٧للسنة الدخل

٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 
في المملكة العربیة السعودیة 

٧٬٤١١٣٢٠٢٬٥٢٦١٠٬٢٥٧إجمالي الموجودات 
٤٬٠٤٠٤٣٥٦٨٦٥٬١٦١إجمالي المطلوبات 

خارج المملكة العربیة السعودیة 
٥١٤٤٠١٦٥٧٠الموجودات إجمالي 

١٢٣١٣٣١٣٩إجمالي المطلوبات 

اإلجمالي 
٧٬٩٢٥٣٦٠٢٬٥٤٢١٠٬٨٢٧إجمالي الموجودات 
٤٬١٦٣٤٤٨٦٨٩٥٬٣٠٠إجمالي المطلوبات 



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) إیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٣٠

المعلومات القطاعیة (تتمة)-٦

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في المنتھیة للسنة 
المستشفیات/ 

الصیدلیات الصحیة المنشآت
قطاع  

اإلجمالي أخرى الحلول/
مالیین الریاالت السعودیة 

في المملكة العربیة السعودیة 
٤٬١٥٥٩٨٧٢٥٥٥٬٣٩٧اإلیرادات 

١٬٣٥٠٣٣٠١٠١١٬٧٨١إجمالي الربح 

خارج المملكة العربیة السعودیة 
٤٤٧١٤٤٤٦٥اإلیرادات 

٧٧٢٤٨٣إجمالي الربح 

اإلجمالي 
٤٬٦٠٢١٬٠٠١٢٥٩٥٬٨٦٢اإلیرادات 

١٬٤٢٧٣٣٢١٠٥١٬٨٦٤إجمالي الربح* 

) غیر موزعة مصاریف ( إیرادات

) ٢١٥(بیع وتسویق
) ٥٣٥(عمومیة وإداریة 

١٬١١٤العملیات من الدخل 
٢الشركات الزمیلة دخل حصة في 

) ٤٨(تكالیف مالیة 
٦٠إیرادات أخرى 

١٬١٢٨قبل الزكاة الدخل
) ٩٣(زكاة 
١٬٠٣٥للسنة الدخل

٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
العربیة السعودیة في المملكة 

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

خارج المملكة العربیة السعودیة 
٥٣٦١٥٩٥٦٠إجمالي الموجودات 
١٠٠١٥٢١١٧إجمالي المطلوبات 

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

لایر سعودي). ملیون ٢٬١٤٢: ٢٠٢٠لایر سعودي (ملیون ٢٬٦١٤قدرھاتتضمن تكلفة اإلیرادات تكالیف موظفین *



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) إیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٣١

النقد وما یماثلھ -٧
كما في 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
لایر سعودي 

كما في  
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي 
٢٬٠٦٨٬٨٩١٬٢٧٩١٬٦٧٣٬٤٤٥٬١١٣البنوك ودائع قصیرة األجل لدى 

٥٦٤٬٧٢٣٬٦٧٧٦٥٨٬١٨١٬٨٤٢نقد لدى البنوك 
١٠٬٢١٤٬٧٠٨٧٬٦٣٦٬٨١٢نقد في الصندوق 

٢٬٦٤٣٬٨٢٩٬٦٦٤٢٬٣٣٩٬٢٦٣٬٧٦٧

المدینون-٨
كما في 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
سعودي لایر 

كما في  
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي 
١٬٠٧٩٬٩٣٨٬٦٣٨٩٦٠٬٠٢٨٬٠١٠مدینون تجاریون

) ١١٥٬٦٩٨٬٥٧٠() ١٨٠٬٦٦٨٬٠١٦(خسائر االئتمان المتوقعة یخصم: مخصص 
٨٩٩٬٢٧٠٬٦٢٢٨٤٤٬٣٢٩٬٤٤٠

ھي كما یلي: المتوقعةاالئتمان خسائر مخصص إن حركة 
كما في 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
لایر سعودي 

كما في 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي 
١١٥٬٦٩٨٬٥٧٠٦٠٬٣١٧٬٦٥٠في بدایة السنة

١٤٥٬٦٧٤٬٦٥٠١٣٢٬٧٤٩٬٧٠٦) ٢٢محمل للسنة (إیضاح 
) ٧٧٬٣٦٨٬٧٨٦()٨٠٬٧٠٥٬٢٠٤(دیون معدومة
١٨٠٬٦٦٨٬٠١٦١١٥٬٦٩٨٬٥٧٠في نھایة السنة

دیسمبر:٣١كما في تنخفض قیمتھا ولم السداد المتأخرةالتجاریةالمدینةالذمم فیما یلي تحلیًال بأعمار  

سنةأكثر من سنةأقل من اإلجمالي 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

٢٠٢١٨٩٩٬٢٧٠٬٦٢٢٨٤٩٬٦١٨٬٦٤٤٤٩٬٦٥١٬٩٧٨دیسمبر ٣١
٢٠٢٠٨٤٤٬٣٢٩٬٤٤٠٨٣٦٬٩٤٥٬٧٩٣٧٬٣٨٣٬٦٤٧دیسمبر ٣١

رـصیدبلغ،  ٢٠٢١دیـسمبر ٣١الـسابقة، فإنھ من المتوقع تحـصیل كافة الذمم المدینة التي لم تنخفض قیمتھا وكما في اتالخبر بناًء على  
.)لایر سعودي٢٠٢٠:١١٥٬٦٩٨٬٥٧٠دیسمبر ٣١لایر سعودي (كما في ١٨٠٬٦٦٨٬٠١٦المتوقعةاالئتمانخسائر مخصص

ـبتھ  ٢٠٢١دیسـمبر  ٣١وكما في  تقریًبا من رصـید الذمم المدینة الخاصـة بالمجموعة كان مسـتحق السـداد من جھات ٪٩٣، فإن ما نس
.)٪٩٤: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١حكومیة وشركات تأمین (

ــداد الذمم المدینة خالل   ــة بالمجموعة أن یتم ســ ــروط االئتمان الخاصــ یوما وذلك بناًء على نوع العمیل، وھو ما ٩٠-٣٠وتتطلب شــ
الرعایة الصــحیة. ونظًرا لفترة االئتمان القصــیرة الممنوحة للعمالء، فإن مبلغ كبیر من الذمم المدینة غیر متأخرة یتماشــى مع نشــاط 

السداد ولم تنخفض قیمتھ.



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) إیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٣٢

خرى األموجودات المدفوعة مقدماَ والمصاریف ال-٩
كما في 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
سعودي لایر 

كما في 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي 
١١٥٬٢٨٧٬٠٩٣١١٩٬٤٥٥٬٤٨٦مصاریف مدفوعة مقدماً 
٢١٬٨٥٣٬٦٧٤٦٨٬٩٥٢٬٦٨٤مدفوعات مقدمة للموظفین

٣٠٬٤٣٤٬٢٥٣٣٣٫١٢٣٫٢٧٧أخرى
١٦٧٬٥٧٥٬٠٢٠٢٢١٫٥٣١٫٤٤٧

المخزون -١٠
كما في 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
لایر سعودي 

كما في 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي 
٤١٣٬٤٢٥٬١٨١٣٨٥٬٧٤٦٬٧٠٣مخزون

)٥٬٨٣٦٬٤١٠() ٦٬٥٣٦٬٥٥٧(یخصم: مخصص مخزون 
٤٠٦٬٨٨٨٬٦٢٤٣٧٩٬٩١٠٬٢٩٣

لایر١٬٦٠٧٬٦٨٧٬٥٣٣بقیمة  مخزونتكلفة٢٠٢١دیسـمبر ٣١المنتھیة في للسـنةقائمة الدخل الموحدةتكلفة اإلیرادات فيتتضـمن
).سعوديلایر١٬٢٠٠٬٧٢٥٬٥٧٦: ٢٠٢٠(سعودي

االستثمارات في الشركات الزمیلة -١١

تتكون استثمارات المجموعة في الشركات الزمیلة من:

ــة ملكـیة ـقدرـھا · ـــنانفي  ٪٥٠حصــ دالعزیز إبراھیم العـجاجي لـطب األســ ــرـكة مجمع عـیادات اـلدكتور عـب ("العـجاجي لـطب  شــ
، شـركة سـعودیة ذات مسـؤولیة محدودة مسـجلة في الریاض بالمملكة العربیة السـعودیة بموجب السـجل التجاري رقم األسـنان")

). وتشمل أنشطة العجاجي لطب األسنان إقامة وإدارة  ٢٠١٣یولیو  ١٤ھـــ (الموافق  ١٤٣٤رمضان  ٦بتاریخ ١٠١٠٢١٨٥٦٥
واالشـــعة ومعاھد وجامعات لطب األســـنان واســـتیراد وتوزیع المســـتشـــفیات الطبیة ومراكز طب األســـنان ومختبرات التحالیل

المعدات الطبیة.

، شـركة سـعودیة ذات مسـؤولیة محدودة مسـجلة في ("سـیركو")السـعودیة للخدماتسـیركوفي شـركة  ٪٤٠حصـة ملكیة قدرھا  ·
ــ (الموافق  ١٤٣٤رمضان  ١٥بتاریخ ١٠١٠٢٤٢٢٥٤الریاض، بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم   ٢٣ھــ

ــطة  .)٢٠١٣یولیو   ــمل أنشـ ــیركووتشـ ــاء وأعمال الكھرباء وسـ التبرید وتنظیف أنظمةویةالمیكانیكاألعمالالمباني تحت االنشـ
المباني.



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) إیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٣٣

االستثمارات في الشركات الزمیلة (تتمة)-١١

ــركات الزمیلة بموجب طریقة حقوق الملكیة في القوائم المالیة الموحدة.   ــتثمارات المجموعة في الشـ ــبة عن اسـ البیانات  إنیتم المحاسـ
.الزمیلةللشركاتالملخصةالمالیة للشركات الزمیلة غیر جوھریة بالنسبة للمجموعة، وعلیھ، لم یتم عرض البیانات المالیة 

االستثمارات في الشركات الزمیلة خالل السنة كما یلي:كانت حركة 

١٢٠٢
رصید بدایة السنة

لایر سعودي 
حصة الشركة في أرباح  

لایر سعودي (خسائر) 
رباح األتوزیعات 

لایر سعودي 
رصید نھایة السنة

لایر سعودي 

٣٣٬٢٠٥٬٥٥٨) ٦٬٠٠٠٬٠٠٠(٣٢٬٠٧٧٬٧٤٦٧٬١٢٧٬٨١٢العجاجي لطب األسنان 
٨٬١٥٢٬٨٥١-٧٬٧٩٢٬٠٤٣٣٦٠٬٨٠٨سیركو 

٤١٬٣٥٨٬٤٠٩) ٦٬٠٠٠٬٠٠٠(٣٩٬٨٦٩٬٧٨٩٧٬٤٨٨٬٦٢٠اإلجمالي

٢٠٢٠

٣٢٬٠٧٧٬٧٤٦)٢٬٠٠٠٬٠٠٠(٣٠٬٤٤٧٬٨٥٨٣٬٦٢٩٬٨٨٨العجاجي لطب األسنان 
٧٬٧٩٢٬٠٤٣-)١٬٧٩٢٬١١١(٩٬٥٨٤٬١٥٤سیركو 

٣٩٬٨٦٩٬٧٨٩)٢٬٠٠٠٬٠٠٠(٤٠٬٠٣٢٬٠١٢١٬٨٣٧٬٧٧٧اإلجمالي



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

حول القوائم المالیة الموحدة (تتمة) إیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٣٤

الممتلكات والمعدات -١٢

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

)  لایر سعودي٦٢٧٬٢٥٤٬٥٠٠: ٢٠٢٠(سعوديلایر٦٢٧٬٢٥٤٬٥٠٠قدرھامرھونة مقابل القروض التي تم الحصول علیھا من وزارة المالیة ومباني ومعدات طبیة أراضي**تتضمن الممتلكات والمعدات 
). ٢٨(إیضاح 

راضياأل 
تحسینات  المباني وال

على المأجور 
طبیة ال معدات ال

عامة الو
نقل وسیارات  الوسائل 

سعاف اإل 
تركیبات  الثاث واأل 
مكتبیة ال معدات الو

الحق في استخدام  
األصول

األعمال الرأسمالیة  
اإلجمالي تحت التنفیذ*

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
التكلفة 

٢٠٢٠١٬٧١١٬٠١٢٬٧٥٤٢٬٦٢٤٬٤٦٢٬٦٤٩١٬١٨٧٬٤٣٤٬٠٢٣١٠٬٢٢٩٬١١٧٤٧٧٬٠١٦٬٠٥٤٣٧٨٬٠٨٠٬٣٤٢٢٠٨٬٣٤٧٬٣٨٩٦٬٥٩٦٬٥٨٢٬٣٢٨ینایر ١كما في 
٣٧٦٬٥٤٠٬٥٣٠٤٬١٩٥٬٠١٧٦٨٬٧٢١٬١٩٤١٩٢٬٨٧٨٣٨٬٣٣٥٬٥٩٣١٢٬٨٣٨٬٧٤٣٣٣٤٬٤٩٦٬٦٤٩٨٣٥٬٣٢٠٬٦٠٤إضافات 

) ٣١٬٤٧٢٬٨٥٩() ١٤٧٬٤٨٩٬٤٦٩() ١٤٬٩٣٦٬٧٣٣(٤٩٬٢٠٦٬٤٥٨) ٣٧١٬٥٥٠(٥٤٬٨٧٧٬٣٠٦٢٧٬٢٤١٬١٢٩- استبعادات / تحویالت 
٢٠٢٠٢٬٠٨٧٬٥٥٣٬٢٨٤٢٬٦٨٣٬٥٣٤٬٩٧٢١٬٢٨٣٬٣٩٦٬٣٤٦١٠٬٠٥٠٬٤٤٥٥٦٤٬٥٥٨٬١٠٥٣٧٥٬٩٨٢٬٣٥٢٣٩٥٬٣٥٤٬٥٦٩٧٬٤٠٠٬٤٣٠٬٠٧٣دیسمبر ٣١كما في 

٤١٠٬٤٤١٬٥٢٧٤٨٬٢٨٠٬٣٥٧٧٧٬٨٨٩٬٢٠٧٣٬٠٩٩٬٧٠٢٣٤٬٧٢١٬٨٥٣٧٩٬٨٠٠٬٤٠٥٧٠٥٬٣٠٥٬٢٩٦١٬٣٥٩٬٥٣٨٬٣٤٧إضافات 
) ٩٣٬٤٨٧٬٢٢١()١٣٠٬٥٥٣٬٥٥٤() ٢٨٬٧٩٧٬٥٧٨(٧٬٤٣١٬٩٧٠) ٥٬٤٥٥() ٢١٬٤٠٦٬٤٥٦(٦٤٬٥٩٠٬٥٠٥١٥٬٢٥٣٬٣٤٧استبعادات / تحویالت 

٢٠٢١٢٬٥٦٢٬٥٨٥٬٣١٦٢٬٧٤٧٬٠٦٨٬٦٧٦١٬٣٣٩٬٨٧٩٬٠٩٧١٣٬١٤٤٬٦٩٢٦٠٦٬٧١١٬٩٢٨٤٢٦٬٩٨٥٬١٧٩٩٧٠٬١٠٦٬٣١١٨٬٦٦٦٬٤٨١٬١٩٩دیسمبر ٣١كما في 

االستھالك 
١٬٤٥٤٬٣٠٣٬٥٥٦- ٤١٢٬٤١٧٬٨٣٢٦٦٨٬٥٣١٬٣٥١٨٬٣٠٢٬١٤١٣١٧٬٣٧٩٬٨٢٤٤٧٬٦٧٢٬٤٠٨- ٢٠٢٠ینایر ١كما في 

٣١٧٬٨٢٣٬٠٠٠- ٩٢٬١٦٩٬٦١٢١٠٩٬٧١٧٬٩٨٣٥٩٩٬٩٦٠٦٠٬٧٣٩٬٤٣٢٥٤٬٥٩٦٬٠١٣- المحمل للسنة 
) ١٩٬٦٣٩٬٦٠٥(- ) ٨٬٥٠٩٬٥٤٠() ٦٬٣٧٠٬٣٥٨() ٣٧٣٬٥٠٠() ٣٬٥٧٦٬٩٧٥() ٨٠٩٬٢٣٢(- استبعادات / تحویالت 

١٬٧٥٢٬٤٨٦٬٩٥١- ٥٠٣٬٧٧٨٬٢١٢٧٧٤٬٦٧٢٬٣٥٩٨٬٥٢٨٬٦٠١٣٧١٬٧٤٨٬٨٩٨٩٣٬٧٥٨٬٨٨١- ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

٣١٤٬٧٩٣٬٥٠٧-٩٣٬٨٩٠٬٠٣٧١٠٨٬٨٧٥٬٩٧٧٣٣٠٬٧٠٤٥٩٬٠١٤٬٦٧١٥٢٬٦٨٢٬١١٨-المحمل للسنة 
) ٥٣٬٣٧٨٬١٥٢(-) ١٤٬٩٠٢٬٧٩١() ٣٬٦٦٤٬٢٤٠(- ) ٣٤٬٤٩٤٬٣٩٦() ٣١٦٬٧٢٥(-استبعادات / تحویالت 

٢٬٠١٣٬٩٠٢٬٣٠٦-٥٩٧٬٣٥١٬٥٢٤٨٤٩٬٠٥٣٬٩٤٠٨٬٨٥٩٬٣٠٥٤٢٧٬٠٩٩٬٣٢٩١٣١٬٥٣٨٬٢٠٨-٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 

صافي القیمة الدفتریة 
٢٠٢١٢٬٥٦٢٬٥٨٥٬٣١٦٢٬١٤٩٬٧١٧٬١٥٢٤٩٠٬٨٢٥٬١٥٧٤٬٢٨٥٬٣٨٧١٧٩٬٦١٢٬٥٩٩٢٩٥٬٤٤٦٬٩٧١٩٧٠٬١٠٦٬٣١١٦٬٦٥٢٬٥٧٨٬٨٩٣دیسمبر ٣١كما في 
٢٠٢٠٢٬٠٨٧٬٥٥٣٬٢٨٤٢٬١٧٩٬٧٥٦٬٧٦٠٥٠٨٬٧٢٣٬٩٨٧١٬٥٢١٬٨٤٤١٩٢٬٨٠٩٬٢٠٧٢٨٢٬٢٢٣٬٤٧١٣٩٥٬٣٥٤٬٥٦٩٥٬٦٤٧٬٩٤٣٬١٢٢دیسمبر ٣١كما في 



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

(تتمة) الموحدة المالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٣٥

الممتلكات والمعدات (تتمة) -١٢

: یليكما في قائمة الدخل الموحدة للسنةالمحملاالستھالك توزیعتم
في المنتھیةللسنة

٢٠٢١دیسمبر٣١
سعودي لایر

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
سعودي لایر

٢٦١٬٤٤٤٬٠٧٧٢٦٩٬٣٨٢٬١٤٨اإلیرادات تكلفة
٥٠٬٤٤٣٬٨٤٣٤٥٬٩١١٬٧٩٦)٢٣(إیضاح وإداریةعمومیةمصاریف

٢٬٩٠٥٬٥٨٧٢٬٥٢٩٬٠٥٦) ٢٢مصاریف البیع والتسویق (إیضاح 
٣١٤٬٧٩٣٬٥٠٧٣١٧٬٨٢٣٬٠٠٠

الدائنون-١٣
كما في 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
لایر سعودي 

كما في 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي 

٧٥١٬٣٧١٬٦٦٥٥٩٥٬٠٧٨٬٨٧٤دائنون* 
٤٦٬١٥٣٬١٩٩٢٧٬٧٤٣٬٠٨٤حجوزات وأرصدة دائنة للمقاولین 

٧٬٦٠٦٬٥٠٢٥٬٣٤٠٬٥٢٦دائنون أخرون
٨٠٥٬١٣١٬٣٦٦٦٢٨٬١٦٢٬٤٨٤

.)سعوديلایر٢٠٢٠:٥٢٬٤٤٩٬٥٥٩لایر سعودي (٦٢٬٩٠٨٬٢٠٣قدرھابند الدائنین على مبالغ مستحقة الى أطراف ذات عالقة یتضمن*

ذات العالقة باألطراف اإلفصاحات المتعلقة -١٤

، أو یمارس  المشركةالسیطرةأو للسیطرةخاضعة والمدراء ومنشآت  بالمجموعةوكبار موظفي اإلدارة  المساھمین ذات العالقة  األطرافتمثل  
ھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. وشروطتسعیر سیاسات اعتماد تم علیھا تأثیرًا ھاماً من قبل ھذه الجھات. 

المعامالت مع أطراف ذات عالقة
: الموحدة المالیةالقوائم فيوالمدرجةالعادیةاألعمالدورة خالل العالقةذاتاألطراف معالھامةللمعامالت ملخًصا یليفیما

طبیعة العالقة ذات العالقة األطرافطبیعة المعاملة
٢٠٢١

لایر سعودي 
٢٠٢٠

لایر سعودي 
 ──────────── ──────────────── ─────── ──────── ────────
٢٠٨٬٥٧٦٬٧٤١١٨٦٬١٤٣٬٨١٣آخر عالقة ذو طرفمسح للمقاوالت شركة أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ 
٥٠٨٬٤٩٦٣٥٤٬٥٧٨آخر عالقة ذو طرفللتجارة المتخصصةنمارة مؤسسةأعمال رأسمالیة تحت التنفیذ 

٣٦٬٨٤٣٬١٢٢٤٧٬٧٣٧٬٤٠٠شركة زمیلة السعودیة للخدمات سیركو شركة مشتریات وخدمات 
٣٢٬٤٨٥٬٧٢٨٣٩٬٦٥٨٬٤٢٧آخر عالقة ذو طرفشركة روافد الصحة العالمیة   مشتریات وخدمات 

إیرادات 
شركة مجمع عیادات الدكتور عبدالعزیز  

٥٢٬١٣١٬٢٢٣٣٨٬٢٦٠٬٨٦٢شركة زمیلة ابراھیم العجاجي لطب االسنان 
١٠٨٬٢٩٥٬٨٦٢٢٠٬٠٧٠٬٨٩١منتسبة جھات أعضاء مجلس اإلدارة مشتریات وخدمات 



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

(تتمة) الموحدة المالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٣٦

ذات العالقة (تتمة)باألطراف اإلفصاحات المتعلقة -١٤

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

المجموعة. 

في المنتھیةللسنة
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

لایر سعودي 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي 

١١٬٨٨٠٬٠٠٠١١٬٢٨٠٬٠٠٠منافع قصیرة األجل 
٩٣٣٬١٥١٦٧٤٬٥٠٠منافع ما بعد نھایة الخدمة 

٢٬٩٤٧٬٦٦٧٣٬١٣٠٬٩٩٩مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة لھ
١٥٬٧٦٠٬٨١٨١٥٬٠٨٥٬٤٩٩

ملیون١٨٫٥بمبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١فيالمنتھیةالمالیةالسنةعنالتنفیذیینكبار لمكافأتبإعتماد ٢٠٢١قام مجلس اإلدارة خالل عام كما
. سعوديلایر

المصاریف المستحقة والمطلوبات األخرى -١٥
كما في 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
سعودي لایر 

كما في 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي 

٥٦٣٬٩٦٠٬٢٦٣٤٠٨٬٨٢٧٬٢٠٠رواتب ومزایا موظفین مستحقة
٩٢٬٨٨٥٬٤٦٨٩٣٬٧٤٣٬٥٤١مصاریف مستحقة

٥٨٬٩٥٨٬٥٣٢٥٢٬٥٠٤٬٥٨٢أخرى
٧١٥٬٨٠٤٬٢٦٣٥٥٥٬٠٧٥٬٣٢٣

الزكاة المستحقة-١٦
ــنة المنتھیة في  ــمبر ٣١إن مخصـــص الزكاة للمجموعة للسـ ــعودي لایر١١٤٬٠٦٦٬٣٢٤قد بلغ٢٠٢١دیسـ لایر ٩٢٬٧٨٧٬٨٩٥: ٢٠٢٠(سـ

.ھیئة الزكاة والضریبة والجماركوفًقا ألنظمة وتم تحمیلھ على قائمة الدخل الموحدة)سعودي

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

كما في 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

لایر سعودي 

كما في 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي 

٤٬١٧٥٬٩٢٠٬٨٠٥٤٬٠٧٠٬٣٧٢٬٥٧٤حقوق المساھمین 
) ٥٬٨١٥٬١٨٤٬٢٧٥()٦٬٠٥٨٬٨٥٩٬٦٨٦(واخرىموجودات غیر متداولة 
٤٬٣٤٤٬٨١٠٬٩٢٧٣٬٩٤٦٬٥٢١٬٢٣١واخرىمطلوبات غیر متداولة 
١٬٩٥١٬١٨٥٬٧٤١١٬٣٩٨٬٩٠٧٬٢٧٢صافي الدخل المعدل  

٤٬٤١٣٬٠٥٧٬٧٨٧٣٬٦٠٠٬٦١٦٬٨٠٢وعاء الزكاة  



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

(تتمة) الموحدة المالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٣٧

الزكاة المستحقة (تتمة) -١٦
مخصص الزكاة -ب

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

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
لایر سعودي 

كما في 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي 

١٠١٬١٤٤٬٤٥١٨٨٬٠٣١٬٦٢٦الرصید في بدایة السنة
١١٤٬٠٦٦٬٣٢٤٩٢٬٧٨٧٬٨٩٥المحمل للسنة

) ٧٩٬٦٧٥٬٠٧٠()٨٣٬٨٢٧٬٦٦٤(المدفوع خالل السنة
١٣١٬٣٨٣٬١١١١٠١٬١٤٤٬٤٥١

الزكوي  الوضع

،) الى ھیئة الزكاة والـضریبة والجمارك ١إیـضاح-٪١٠٠ملكیةقدمت الـشركة إقراراتھا الزكویة الموحدة للـشركة والـشركات التابعة لھا (بنـسبة  
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١تاریخالربوط الزكویة النھائیة عن كافة السنوات حتىوشھادات الزكاة كل منحصلت علىو

الموحد، وتقدم اقرارات  الزكوي) والتي لیسـت ضـمن الوعاء  ١إیضـاح  -٪١٠٠خرى (بنسـبة ملكیة أقل من بخصـوص الشـركات التابعة األأما
قدمت كل من ـشركة صـحة الـشرق الطبیة المحدودة وـشركة مـستـشفى غرب جدة وـشركة الوـسطى الطبیة المحدودة إقراراتھا  فقدمنفـصلة،  زكویة 

شــركة صــحة الشــرق الطبیة  حصــلتفیما.  ٢٠٢٠حتى عام  ویةالزكاتشــھادالحصــلت على  و،الزكویة الى ھیئة الزكاة والضــریبة والجمارك
.٢٠١٦دیسمبر ٣١تاریخ المحدودة الربوط الزكویة النھائیة لكافة السنوات حتى

الحكومیةالمنحة-١٧

:یليكماموضحةدیسمبر ٣١فيحركة المنحة الحكومیة خالل السنة المنتھیة إن
كما في 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
لایر سعودي 

كما في 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي 
٧٨٬١٢٩٬٤٣١٦٧٬٩٤٠٬١٤٢ینایر ١فيكما

١٣٬٦٦١٬٠٥٠-السنةخاللمستلمة
)٣٬٤٧١٬٧٦١()٦٬٩٠٩٬٠٣٩(السنةخاللالمستخدم

٧١٬٢٢٠٬٣٩٢٧٨٬١٢٩٬٤٣١دیسمبر ٣١فيكما

٥٬٣٢٨٬٤١٤٣٬٦٧٠٬٥٩٦المتداولالجزء
٦٥٬٨٩١٬٩٧٨٧٤٬٤٥٨٬٨٣٥المتداولغیر الجزء

٧١٬٢٢٠٬٣٩٢٧٨٬١٢٩٬٤٣١

ــراء الحكومیةتمثل المنحة   ــفى وش ــتش ــاء مس معدات طبیة القیمة العادلة للقرض بدون فوائد الذي تم الحصــول علیھ من وزارة المالیة لتمویل إنش
.وقد تم استیفاء الشروط المرتبطة بالمنحة،وغیر طبیة



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

(تتمة) الموحدة المالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٣٨

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین -١٨

الخسارة أوالربحالمثبت في المحددة صافي مصروف المنافع -أ
دیسمبر٣١في المنتھیةللسنة

──────────────────────
٢٠٢١٢٠٢٠

لایر سعودي لایر سعودي 
──────────────────

١٤٤٬٦٩٩٬٤٥٦١٠٢٬٧٨٤٬٧٧٥تكلفة الخدمة الحالیة 
١٢٬١٧٣٬١٥٩١٢٬٧٥٠٬٧٢٥تكلفة العمولة على التزام المنافع 

──────────────────
١٥٦٬٨٧٢٬٦١٥١١٥٬٥٣٥٬٥٠٠صافي مصروف المنافع المحددة 

══════════════════

الحالیة اللتزام المنافع المحددة التغیرات في القیمة -ب

لایر سعودي 
─────────

٢٠٢٠٢٦٧٬٣١٠٬٧٩٢ینایر ١مكافأة نھایة الخدمة للموظفین كما في 
١٢٬٧٥٠٬٧٢٥تكلفة العمولة على التزام المنافع المحددة 

١٠٢٬٧٨٤٬٧٧٥تكلفة الخدمة الحالیة 
١٢٬٢٧٨٬٣٤٣المحددة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر المنافعالناتجة عن التزام  اإلكتواریةالخسائر 
) ٣٢٬٨٢٨٬٢٣١(ة مدفوعمنافع

─────────
٢٠٢٠٣٦٢٬٢٩٦٬٤٠٤دیسمبر ٣١لموظفین كما في لخدمة  المكافأة نھایة 

١٢٬١٧٣٬١٥٩تكلفة العمولة على التزام المنافع المحددة 
١٤٤٬٦٩٩٬٤٥٦الحالیة تكلفة الخدمة  

٣٬٧٣٠٬٤٩٢المحددة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر المنافعاإلكتواریة الناتجة عن التزام  الخسائر 
)٣٣٬٧٦٤٬٠٦٦(ة مدفوعمنافع

─────────
٢٠٢١٤٨٩٬١٣٥٬٤٤٥دیسمبر ٣١مكافأة نھایة الخدمة للموظفین كما في 

═════════

الھامة االفتراضات -جـ

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر  ٣١
%%

٣٬٣٦٣٬٣٦معدل الخصم 
٣٬٠٠٣٬٠٠معدل الزیادات المستقبلیة في الرواتب 



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

(تتمة) الموحدة المالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٣٩

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (تتمة) -١٨
تحلیل الحساسیة 

:٢٠٢١دیسمبر ٣١فیما یلي بیان بتحلیل الحساسیة الكمیة الفتراض التغیر في الرواتب بشأن مكافأة نھایة الخدمة للموظفین كما في 
نھایة الخدمة للموظفین مكافأة األثر على 

٢٠٢١دیسمبر٣١

التغیر في االفتراض الحساسیةمستوى
القیمة األساسیة  

سعودي لایر

الزیادة في  
االفتراض 

سعودي لایر

النقص في  
االفتراض 

سعودي لایر
٤٨٩٬١٣٥٬٤٤٥٤٧٠٬١٢٨٬٦٩٣٥٠٩٬٢٢٦٬٦٣٠٪١معدل الخصم

٤٨٩٬١٣٥٬٤٤٥٥٠٤٬٦٥٣٬٢٥٥٤٧٤٬٠٣١٬٢٤٨٪١معدل الزیادات المستقبلیة في الرواتب

ا لطریـقة یتم  ـــیة أعاله وفقـً ــاســ د تحلـیل الحســ د تم تـحدـی ا توقع األثر لـق اـیة الـخدـمة للموظفین نتیـجة التغیرات المعقوـلة في بموجبـھ أة نـھ اـف على مـك
اـسیة على حدوث تغیر في االفتراضـات الھامة،   اـسیة التي تحددت في نھایة فترة اعداد القوائم المالیة. یعتمد تحلیل الحـس مع بقاء االفتراضـات األـس

ــا ــات األخرى ثابتة، إن تحلیل الحسـ ــًرا على وجود تغیر فعلي في التزام المنافع المحددة حیث أنھ من غیر كافة االفتراضـ ــیة قد ال یكون مؤشـ سـ
المحتمل حدوث التغیرات في االفتراضات بصورة منفصلة عن بعضھا البعض.

والمدفوع رأس المال المصدر-١٩
سھم قیمة كل  ٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ سعودي من لایر٣٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس مال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل وقدره  یتكون
لایر سعودي. ١٠سھم 

االحتیاطي النظامي -٢٠
من صـافي دخل السـنة  ٪١٠تحویلخاللمننظامياحتیاطيبتكوینالشـركة تقوموالنظام األسـاسـي للشـركة،  السـعوديطبقاً لنظام الشـركات  

.على المساھمینن ھذا االحتیاطي النظامي غیر قابل للتوزیعإمن رأس المال. ٪٣٠النظامي اإلحتیاطيھذایعادل حتى

توزیعات األرباح -٢١
لایر ـسعودي للـسھم٢٫٧٠لایر ـسعودي بواقع  ٩٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠توزیع أرباح مرحلیة بقیمة بتوـصیةعنم  ٢٠٢١مجلس اإلدارة خالل عامأعلن

وكذلك  ،م٢٠٢٠على المســاھمین بموجب التفویض بتوزیع أرباح مرحلیة على المســاھمین بشــكل نصــف ســنوي أو ربع ســنوي عن العام المالي  
ة رقم (بموجـب التفویض  ادـی ة غیر الـع اـم ة الـع اریخ  ٨الممنوح لمجلس اإلدارة من الجمعـی د بـت دة في یوم األـح ھـ ١٤٤١رمضـــــان ١٧) والمنعـق

ــنوي عن العام  م)  ٢٠٢٠مایو  ١٠(الموافق   ــنوي أو ربع س ــكل نصــف س ــاھمین بش م ٢٠٢١وبموجب التفویض بتوزیع أرباح مرحلیة على المس
وذلك  م) ٢٠٢١إبریل ٢١ھـــــ (الموافق  ١٤٤٢رمضان  ٩والممنوح لمجلس اإلدارة من الجمعیة العامة العادیة والمنعقدة في یوم األربعاء بتاریخ 

على النحو التالي:
ــیةعنم  ٢٠٢١فبرایر ٢٠بتاریخاإلدارةمجلسأعلن· ــعوديلایرملیون٢١٠بقیمةمرحلیةأرباحتوزیعبالتوص ــتون) ٠٫٦٠(بواقعس س

المنعقد  والعادیةامةفي اجتماع الجمعیة العھااعتماد(تم  م.٢٠٢٠عاممنالرابعالربععنمن قیمة الســھم اإلســمیة) ٪٦(تمثل  للســھمھللة
.م)٢٠٢١أبریل ٢١ھـ الموافق ١٤٤٢رمضان ٩بتاریخ 

ســبعون) ٠٫٧٠ملیون لایر ســعودي بواقع (٢٤٥أرباح مرحلیة بقیمةتوزیعبالتوصــیةعنم٢٠٢١إبریل ٢٤مجلس اإلدارة بتاریخ أعلن·
لجمعیةلالقادمجتماع  االخالل  لالعتمادعرضــھاســیتم(م.٢٠٢١من عام  األولعن الربع  من قیمة الســھم اإلســمیة)٪٧(تمثل  ھللھ للســھم

.للمساھمین)العامة
سـبعون) ٠٫٧٠ملیون لایر سـعودي بواقع (٢٤٥توزیع أرباح مرحلیة بقیمة بالتوصـیةعنم  ٢٠٢١أغسـطس٧مجلس اإلدارة بتاریخ أعلن·

لجمعیةلالقادمجتماع  االخالل  لالعتمادعرضـھاسـیتم(م.٢٠٢١من عام  الثانيعن الربع  من قیمة السـھم اإلسـمیة)٪٧(تمثل ھللھ للسـھم
.للمساھمین)العامة

ســبعون) ٠٫٧٠ملیون لایر ســعودي بواقع (٢٤٥توزیع أرباح مرحلیة بقیمة بالتوصــیةعنم  ٢٠٢١أكتوبر ٢٣مجلس اإلدارة بتاریخ أعلن·
لجمعیةلالقادمجتماعاالخالل  لالعتمادعرضـھاسـیتم(م.٢٠٢١من عام  الثالثعن الربع  من قیمة السـھم اإلسـمیة)٪٧(تمثل ھللھ للسـھم

.للمساھمین)العامة
ــنة المنتھیة في اعتمادتم   ــمبر ٣١االرباح المرحلیة التي تم توزیعھا خالل الســ ٩المنعقد بتاریخ العادیةامةفي اجتماع الجمعیة الع٢٠٢٠دیســ

م). ٢٠٢١ابریل ٢١ھـ (الموافق ١٤٤٢رمضان 



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

(تتمة) الموحدة المالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٤٠

تسویقالبیع والمصاریف -٢٢
للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
لایر سعودي 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

١٤٥٬٦٧٤٬٦٥٠١٣٢٬٧٤٩٬٧٠٦)٨(إیضاح مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
٥٨٬٨٩٧٬٤٠٢٥١٬٩٣٧٬٢٣٥رواتب وأجور موظفین ومزایا أخرى

٢٢٬٧٨٩٬٦٧٢١٧٬٧٩٨٬١٥٩ترویج وإعالن 
٢٬٩٠٥٬٥٨٧٢٬٥٢٩٬٠٥٦)١٢استھالك (إیضاح 

١٢٬٠٥٩٬٨٠٩٩٬٦٥٥٬٤٢٨أخرى
٢٤٢٬٣٢٧٬١٢٠٢١٤٬٦٦٩٬٥٨٤

العمومیة واإلداریةالمصاریف-٢٣
للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
لایر سعودي 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

٣٤٣٬٣٦٠٬٣١٨٢٩٧٬٥٤٢٬٠٢٣وأجور موظفین ومزایا أخرىرواتب 
٩٣٬٠٠٠٬٨٦٢٥٢٬٤٤٧٬٢٠٦والحوافز اإلداریةالمدیرین مكافأت  

٥٠٬٤٤٣٬٨٤٣٤٥٬٩١١٬٧٩٦)١٢استھالك (إیضاح 
٢١٬١٦١٬٦٩٣١٣٬٤٣٧٬٣١٢رسوم حكومیة وتراخیص 

١٣٬٧٩٨٬٤٨٦١١٬٦١٩٬٥٦٧وإصالح صیانة 
١٣٬٧٢٣٬٥٩٠١٥٬١٩٠٬١٤١واتصاالت منافع عامة 

١٣٬٧١٦٬٨٢٣٥٬٩٣٦٬٧٥٣رسوم اشتراكات 
١٠٬٦٩٦٬٥٨١٥٬٦٤٠٬٧٥٤مصاریف بنكیة وعموالت 

١٠٬٦٤١٬٩٣٧٨٬٤٩٠٬٤٦٨نظافة
١٠٬١٦٣٬٢٦٨٦٬٣٠٢٬٨٣٠أتعاب استشاریة ومھنیة

٧٬٨١٢٬٢٠٠٧٬٠٨٩٬٢٦٢ایجار 
٢٬٣٠٢٬٠٣٨١٬٨٨٨٬١٨٧سفر

٣٠٬٩٢٩٬٤٣٤٦٣٬٣٨٨٬٧٣٤أخرى
٦٢١٬٧٥١٬٠٧٣٥٣٤٬٨٨٥٬٠٣٣

التمویل نفقات-٢٤
للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
لایر سعودي 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

٢٧٬٦٢٤٬٤٣٥٣٧٬٠٤١٬٧٢٢األجل طویلة بالقروضالمتعلقة 
١٠٬٢٧١٬٥٧٦١١٬٤٥٣٬٢٩٧االیجار عقود بالتزامات المتعلقة 

٣٧٬٨٩٦٬٠١١٤٨٬٤٩٥٬٠١٩

خرى األیرادات اإل-٢٥
للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
لایر سعودي 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
لایر سعودي 

١٧٬٩٧٣٬٧٦٩١٧٬٠٩٢٬٧٥٢دعم فني من الموردین 
١٥٬٨٥٦٬١٨١١٩٬٧٤٢٬٧٢٨ایجار عقود ایراد 

١٣٬٨١٠٬٧٠٢١٠٬٨٨٥٬٦٥٧دعم صندوق تنمیة الموارد البشریة
٩٬٩٠٣٬١٤٢١٣٬٠٥١٬٩٥٧تمویلایراد 
)١٬١٧٠٬٧٣٧(٨٬٠٥٦٬٠١٣أخرى

٦٥٬٥٩٩٬٨٠٧٥٩٬٦٠٢٬٣٥٧



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

(تتمة) الموحدة المالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٤١

ربح السھم -٢٦

اب ربح السـھم األسـاسـي والمخفض بقسـمة  ركة على المتوسـط المرجح لعدد األسـھم العادیة  العادیینالعائد للمسـاھمین  ربح السـنةیتم احتـس في الـش
األساسي حیث أنھ ال یوجد للمجموعة أیة سندات قابلة العادي أو  . یتم احتساب ربح السھم المخفض مثل احتساب ربح السھم  السنةالمصدرة خالل  

.لممارستھامخفضةللتحویل أو أدوات 

بیانات األسھم المستخدمة الحتساب ربح السھم األساسي والمخفض:الدخل للسنة العائد الى المساھمین في الشركة األم ویوضح الجدول التالي

٢٠٢١
لایر سعودي 

٢٠٢٠
لایر سعودي 

١٬٣٧٦٬٦١٥٬١٩٧١٬٠٥٥٬٤٨٢٬٣٢٠لسنة العائد الى المساھمین في الشركة األم ل الدخل
٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠األسھم العادیةالمتوسط المرجح لعدد  

٣٫٩٣٣٫٠٢ربح السھم األساسي والمخفض  

التعھدات وااللتزامات المحتملة-٢٧

التعھدات الرأسمالیة
:على النحو التاليمستشفیات بشأن انشاءلدى المجموعة تعھدات رأسمالیة یوجد 

كما في 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

لایر سعودي 

كما في 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي 

١٬٦٢٢٬٧٨٢٬٠٠٧٣٢٩٬٦٢٥٬٩٢٢تعھدات رأسمالیة 

المستندیةواالعتماداتالضمانخطابات
یوجد لدى المجموعة ضمانات تتعلق بما یلي:

كما في 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

لایر سعودي 

كما في 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي 

٢٨٬٣٩٦٬٧٩٢٥٢٬٤٩٢٬٧٣٩ةاعتمادات مستندی
١٤٨٬٦٥٨٬٨٧٧٩١٬٤١٢٬٩٨٦خطابات ضمان 

١٧٧٬٠٥٥٬٦٦٩١٤٣٬٩٠٥٬٧٢٥



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

(تتمة) الموحدة المالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٤٢

الموجودات والمطلوبات المالیة-٢٨

القروض طویلة األجل١-٢٨

القروضمنالمتداولالجزء

كما في 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

لایر سعودي 

كما في 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي 

٢٩٣٬٤٦٣٬٠٩٣٣٠٥٬٨١٧٬٣٤٤قروض من بنوك محلیة (أ)
٢٤٬٢٠٣٬٤٠٦٢٤٬٢٠٣٬٤٠٧قروض من وزارة المالیة (ب)

٣١٧٬٦٦٦٬٤٩٩٣٣٠٬٠٢٠٬٧٥١

غیر المتداولة من القروضالجزء

٢٬٠٦٢٬٣٧١٬٤٠٣١٬٦٢٨٬٠١٣٬٠٥٧محلیة (أ)قروض من بنوك 
٣٨٢٬٥٣٦٬٣٢٧٤٠١٬٦٢٧٬٧٠٧قروض من وزارة المالیة (ب)

٢٬٤٤٤٬٩٠٧٬٧٣٠٢٬٠٢٩٬٦٤٠٬٧٦٤

قروض من بنوك محلیة) أ 
ھذه  تورق) من بنوك محلیة. تخضــع  الومرابحةالعلى تســھیالت اســالمیة على شــكل قروض طویلة وقصــیرة االجل (المجموعةحصــلت  

) باالضــافة الى ھامش متفق علیھ. ان ھذه  ســایبور التســھیالت لعمولة وفقاً لمعدالت العمولة المتعارف علیھا ما بین البنوك في الســعودیة (
القروض من البنوك ھي كما یلي:تواریخ االستحقاق المتفق علیھا بشأنإن التسھیالت مضمونة بسندات إذنیة.

كما في 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

لایر سعودي 

كما في 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي 

٢٩٣٬٤٦٣٬٠٩٣٣٠٥٬٨١٧٬٣٤٤خالل سنة
٧٧١٬٦٠٩٬٨٢٧٦٩٦٬٥٤١٬٥٩٠من سنة الى خمس سنوات 

١٬٢٩٠٬٧٦١٬٥٧٦٩٣١٬٤٧١٬٤٦٧أكثر من خمس سنوات 
٢٬٣٥٥٬٨٣٤٬٤٩٦١٬٩٣٣٬٨٣٠٬٤٠١

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

مرھونة مقابل القروض  الموجودات بعض إن على أقساط متساویة. السداد الخاصة بالشركة والشركات التابعة لھا. تستحق ھذه القروض 
). ١٢ن وزارة المالیة (إیضاح التي تم الحصول علیھا م

وفیما یلي بیان بتواریخ االستحقاق المتفق علیھا بشأن القروض من وزارة المالیة:

كما في 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

لایر سعودي 

كما في 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي 

٢٤٬٢٠٣٬٤٠٦٢٤٬٢٠٣٬٤٠٧خالل سنة
١١٣٬٠٢٦٬٨٥٩١٣٦٬٥٩٠٬٠٩٤من سنة الى خمس سنوات 

٢٦٩٬٥٠٩٬٤٦٨٢٦٥٬٠٣٧٬٦١٣أكثر من خمس سنوات 
٤٠٦٬٧٣٩٬٧٣٣٤٢٥٬٨٣١٬١١٤



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

(تتمة) الموحدة المالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٤٣

الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)-٢٨

یجاراالعقودمستحقات٢-٢٨
كما في 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
لایر سعودي 

كما في 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي 

٢٠٢١٢٧٠٬٨٣٩٬٨٢٨٣١٨٬٢٠١٬٨٨٢ینایر ١كما في 
٧٩٬٨٠٠٬٤٠٥١٢٬٨٣٨٬٧٤٣إضافات خالل السنة

)٦٬٤١١٬٧٠٧()١٣٬٧٣٨٬٣١٢(صافي ، استبعادات
) ٥٣٬٧٨٩٬٠٩٠()٤٥٬٠٧١٬١٢٨(المدفوع 
٢٠٢١٢٩١٬٨٣٠٬٧٩٣٢٧٠٬٨٣٩٬٨٢٨دیسمبر ٣١كما في  

اإلیجار: عقودبتواریخ االستحقاق لمستحقاتفیما یلي بیان 
كما في 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١
لایر سعودي 

كما في 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي 

٤٩٬٨٧٤٬٥٢٦٤٩٬٧٠٥٬٣١٣خالل سنة
١٤٥٬٨٣٢٬١٦٦١٤٤٬٩٠٩٬٨٥٠من سنة الى خمس سنوات 

١٦٤٬٥١٦٬٢٥٠١٤٢٬١٨٨٬٧٥٠أكثر من خمس سنوات 
٣٦٠٬٢٢٢٬٩٤٢٣٣٦٬٨٠٣٬٩١٣

كما في 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

لایر سعودي 

كما في 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي 

٣٦٠٬٢٢٢٬٩٤٢٣٣٦٬٨٠٣٬٩١٣اإلیجار المستقبلیة عقود الحد األدنى لدفعات 
) ٦٥٬٩٦٤٬٠٨٥()٦٨٬٣٩٢٬١٤٩(یطرح: تكالیف التمویل غیر المطفأة 

٢٩١٬٨٣٠٬٧٩٣٢٧٠٬٨٣٩٬٨٢٨اإلیجار عقودالقیمة الحالیة لدفعات 
) ٣٨٬٣٢٠٬١٧٠()٣٩٬١٩٤٬٧١٣(االیجار عقودیطرح: الجزء المتداول لمستحقات 

٢٥٢٬٦٣٦٬٠٨٠٢٣٢٬٥١٩٬٦٥٨

ومكاتب إداریة.المجموعةموظفيلسكنمستأجرةبمبانيمتعلقةاالیجار عقودمستحقاتغالبیةإن

إدارة المخاطر ٣-٢٨

مســتحقات ومخصــص الزكاةاألجل والدائنین والمقبوض مقدماً من العمالء وطویلةتتكون المطلوبات المالیة الرئیســیة للمجموعة من القروض
المجموعة. وتتضــمن الموجودات المالیة الرئیســیة للمجموعة  . إن الغرض الرئیســي من ھذه المطلوبات المالیة ھو تمویل عملیات  عقود اإلیجار 

التي تنشأ مباشرة من عملیاتھا.ویماثلھوماالنقدوینینالمد

راف على إدارة ھذه المخاطر. كما وق ومخاطر االئتمان ومخاطر السـیولة. تقوم اإلدارة العلیا بالمجموعة باإلـش تتعرض المجموعة لمخاطر الـس
رة  اإلدارة العلیا للمجموعة بمراجعة السیاسات واإلجراءات وذلك للتأكد من تحدید وقیاس وإدارة المخاطر المالیة وفقا لسیاسات وأھداف إداتقوم  

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

بإدارة كافة ھذه المخاطر وكما ھو ملخص أدناه:  یقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد السیاسات الخاصة 
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(تتمة) الموحدة المالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٤٤

الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)-٢٨

إدارة المخاطر (تتمة)٣-٢٨

مخاطر السوق 
السـوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المسـتقبلیة ألداة مالیة ما نتیجة التغیرات في األسـعار السـائدة فيتمثل مخاطر 

السـوق. تتضـمن أسـعار السـوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسـعار العموالت، ومخاطر العمالت ومخاطر األسـعار األخرى مثل مخاطر 
م ومخاطر أسعار السلع. تشتمل األدوات المالیة التي تتأثر بمخاطر السوق على القروض.أسعار األسھ

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

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

أسعار العموالت بصورة مستمرة.  

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

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

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

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

مخاطر االئتمان
العمالء تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق طرف آخر أو عمیل ما في الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة تجاه أداة مالیة ما أو عقد أحد  

یماثلھ والودائع ألجل والذمم المدینة الخاصة  مما یؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالیة. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشأن النقد وما  
بھا على النحو التالي:  

كما في 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر سعودي 

كما في
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

لایر سعودي
٨٩٩٬٢٧٠٬٦٢٢٨٤٤٬٣٢٩٬٤٤٠المدینون
٢٬٠٦٨٬٨٩١٬٢٧٩١٬٦٧٣٬٤٤٥٬١١٣البنوك لدىاألجلقصیرةالودائع 

٥٦٤٬٧٢٣٬٦٧٧٦٥٨٬١٨١٬٨٤٢البنوك لدىالنقد 
٣٬٥٣٢٬٨٨٥٬٥٧٨٣٬١٧٥٬٩٥٦٬٣٩٥
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الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)-٢٨

إدارة المخاطر (تتمة)٣-٢٨

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

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

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

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

ریة منخفضة قیمتھا. یتم االحتساب بناء على البیانات التاریخیة الفعلیة. ترى المجموعة أن تركزات مخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم المدینة التجا
طق وبلدان مختلفة في دول مجلس التعاون الخلیجي. حیث أن عمالئھا یتواجدون في منا

البنوك لدىوالنقد األجلقصیرةالودائع 
االئتمان الناتجة عن األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة من خالل إدارة الخزینة بالمجموعة وفًقا لسیاسة المجموعة. وتسعى  تدار مخاطر 

ة، لم تحدد  المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنوك من خالل التعامل فقط مع بنوك تتمتع بسمعة طیبة. وبتاریخ إعداد القوائم المالی
إلدارة أي تركزات ھامة في مخاطر االئتمان. ا

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

تھ العادلة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السیولة بمراقبة متطلبات السیولة عن عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بشكل سریع وبمبلغ بقارب قیم
رأس المال العامل والتدفقات النقدیة بانتظام. 

تحمل المخاطر ولضمان احتفاظ المجموعة بسیولة كافیة. تقوم اإلدارة  لقامت اإلدارة بتطویر سیاسات وممارسات إلدارة مخاطر السیولة وفًقا  
مات حول تطورات السیولة لدى المجموعة باستمرار.العلیا بمراجعة المعلو

التحصیل. ویتطلب ذلك تنظیم أنظمة  لمتاحةا یةدلنقا واردللمدامستخالفضأنلضمابھاالخاصةیةدلنقا إلدارةیةوقآلیةسبتأسیعةولمجماتقام
قتراض وضمان االاستثمار األموال غیر المستغلة من خالل الودائع ألجل والودائع قصیرة األجل مع الحد من  بزیادةتسمحوالصرف بطریقة  

التسھیالت الالزمة لتشغیل عملیاتھا. توافر 

د الذمم الدائنة یوما من تاریخ تقدیم الفاتورة، بینما تسد٦٠إلى  ٣٠وتنص شروط المبیعات والخدمات الخاصة بالمجموعة على سداد المبالغ خالل  
یوما من تاریخ الشراء. ١٢٠إلى ٦٠التجاریة عادة خالل 
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(تتمة) الموحدة المالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٤٦

الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)-٢٨

إدارة المخاطر (تتمة)٣-٢٨

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

خالل سنةمطلوبة السداد٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في  
من سنة إلى خمس  

المجموعسنوات ٥أكثر من سنوات
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

٣١٧٬٦٦٦٬٤٩٩٨٨٤٬٦٣٦٬٦٨٦١٬٥٦٠٬٢٧١٬٠٤٤٢٬٧٦٢٬٥٧٤٬٢٢٩-قروض طویلة األجل 
٨٠٥٬١٣١٬٣٦٦---٨٠٥٬١٣١٬٣٦٦دائنون

٧١٥٬٨٠٤٬٢٦٣---٧١٥٬٨٠٤٬٢٦٣مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى 
٤٩٬٨٧٤٬٥٢٦١٤٥٬٨٣٢٬١٦٦١٦٤٬٥١٦٬٢٥٠٣٦٠٬٢٢٢٬٩٤٢-اإلیجارعقودمستحقات

١٬٥٢٠٬٩٣٥٬٦٢٩٣٦٧٬٥٤١٬٠٢٥١٬٠٣٠٬٤٦٨٬٨٥٢١٬٧٢٤٬٧٨٧٬٢٩٤٤٬٦٤٣٬٧٣٢٬٨٠٠

خالل سنةمطلوبة السداد ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
خمس من سنة إلى 
المجموع سنوات ٥أكثر من سنوات

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
٣٣٠٬٠٢٠٬٧٥١٨٣٣٬١٣١٬٦٨٤١٬١٩٦٬٥٠٩٬٠٨٠٢٬٣٥٩٬٦٦١٬٥١٥-قروض طویلة األجل

٦٢٨٬١٦٢٬٤٨٤---٦٢٨٬١٦٢٬٤٨٤دائنون
٥٥٥٬٠٧٥٬٣٢٣---٥٥٥٬٠٧٥٬٣٢٣مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى 

٤٩٬٧٠٥٬٣١٣١٤٤٬٩٠٩٬٨٥٠١٤٢٬١٨٨٬٧٥٠٣٣٦٬٨٠٣٬٩١٣-اإلیجار عقودمستحقات
١٬١٨٣٬٢٣٧٬٨٠٧٣٧٩٬٧٢٦٬٠٦٤٩٧٨٬٠٤١٬٥٣٤١٬٣٣٨٬٦٩٧٬٨٣٠٣٬٨٧٩٬٧٠٣٬٢٣٥

إدارة رأس المال -٢٩
العائدة   األخرى  حقوق الملكیة  احتیاطیات  وكافة  المصدر  المال  رأس  المال على  رأس  بالمجموعة، یشتمل  الخاص  المال  رأس  إدارة  لغرض 

التأكد من الحفاظ على نسبة رأسمال جیدة من أجل دعم عملیاتھا للمساھمین. ویتمثل الھدف الرئیسي إلدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في  
وزیادة المنفعة للمساھمین. 

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

٣١و٢٠٢١دیسمبر  ٣١لم تطرأ أي تغیرات على األھداف والسیاسات واالجراءات الخاصة بإدارة رأس المال خالل السنوات المنتھیة في  
.٢٠٢٠دیسمبر 

القیمة العادلة-٣٠
. المالیةوالمطلوباتالمالیةالموجوداتالمالیةاألدواتتتضمن

العمالء منمقدًما والمقبوضنیوالدائناألجلطویلةالقروضالمالیةالمطلوباتتتضمن. نیوالمدینیماثلھوماالنقدالمالیةالموجودات تتضمن
صاریف المستحقة والمطلوبات األخرى والزكاة المستحقة.والم

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

. بتاریخ إعداد القوائم المالیةالدفتریةقیمتھاعنجوھريبشكلتختلفالالمالیةلألدواتالعادلةالقیمةإن
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(تتمة) الموحدة المالیةالقوائمحولإیضاحات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٤٧

الھامة األحداث-٣١

تواصــلوعلیھ،ثر االقتصــادي باســتمرار. معالجة قضــایا الصــحة العامة واأللإجراءات  بالحكومیةالجھاتتقوم،  كورونامع اســتمرار جائحة 
ــ تقییم ما إذا كانت بالمجموعةإدارة تقییم تأثیره بشـــــكل اســــتـباقي على والحكومـیةالجـھاتقـبلمنتـتأثر بأي تطورات وتدابیر یتم اتـخاذھا  ســ

عملیاتھا.

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

ثر الناتج عن ذلك بتاریخ اعتماد ھذه القوائم المالیة.  غیر الممكن إجراء تقدیر موثوق بھ لأل

الالحقةاألحداث-٣٢

ــنةبعدامةھالحقةداثحأكناھال توجددارة،إلرأي افي ــمبر ٣١فيلمنتھیةاالسـ ز كر لماعلىوھريجر تأثیلھاونیكأن نیمك٢٠٢١دیسـ
.أو نتائج اعمالھاعةوللمجملماليا

المالیة الموحدة اعتماد القوائم -٣٣

الموافق(ھـ١٤٤٣رجب١٨بتاریخمن قبل مجلس اإلدارة ٢٠٢١دیسمبر ٣١فيالمنتھیةللسنةتم اعتماد إصدار ھذه القوائم المالیة الموحدة
.)٢٠٢٢فبرایر ١٩

المقارنةارقام-٣٤

.٢٠٢١دیسمبر ٣١المنتھیة في تم إعادة تصنیف بعض ارقام المقارنة لتتماشى مع التصنیف المستخدم للسنة 
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