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 األنشطة -1
صفر    23الصادر بتاريخ    1010196714رقم:    التجاري   السجل   بموجب شركة الحمادي للتنمية واإلستثمار )الشركة( كشركة ذات مسؤولية محدودة    تأسست 
)الموافق    1425 )الموافق    1429رمضان    16  بتاريخ  واإلستثمار. أصدرت وزارة التجارة  الرياض  مدينة  في(  2004  أبريل  13هجري    سبتمبر  16هجري 
الشركة    حصلت (  2014مايو    19هجري )الموافق    1435رجب    20/ف للموافقة على تحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة. بتاريخ  316  رقم   القرار(  2008

 17  بتاريخ )تداول(    السعودي  األسهم   سوق   في   الشركة   أسهم   إدراج  وتم   أولي  عام  طرح   في   سهم  مليون   22.5  إلصدار  المالية   السوق   هيئة   من  موافقة   على
 (.2014 يوليو  15)الموافق   هجري  1435 رمضان

 .السعودية  العربية   المملكة، 11534 الرياض،  55004العليا، صندوق بريد رقم:   هو  المسجلالشركة  عنوان إن
  الطبيةوالمستلزمات     المعدات   فيأنشطة تجارة الجملة والتجزئة    مزاولة   في  ،جموعة"( يشار إليهم مجتمعين )"بالم  ، الشركة والشركات التابعة لها  أنشطة  تتمثل

  وشراء   الغذائية،   المواد  في الجملة والتجزئة    وتجارة  ، المتخصصة  الطبية  والمراكز  المستشفيات  وتشغيل  وإدارةوصيانة    وإقامة التجميل،    ومستحضرات   ، واألدوية 
  وإدارة  وإنشاء أو المشاركة في إقامة المشاريع الصناعية المختلفة،   وإنشاء لصالح الشركة،  اإليجار  أو  بالبيع مباني عليها واستثمارها  قامة األراضي إل واستئجار 

 وصيانة مراكز تجارية في المملكة العربية السعودية.
 

 الشركات التابعة للمجموعة:ب يانا ب  يلي يماف
 الملكية  نسبة الوظيفية  العملة النشاط التأسيس  بلد التابعة الشركة اسم 

    2020 2019 
% 100 سعودي  الير  تجارية شركة السعودية  العربية المملكة المحدودة المساندة  الطبية الخدمات شركة  100 %  
% 100 سعودي  الير  تجارية شركة السعودية  العربية المملكة المحدودة  الصيدالنية الخدمات شركة  100 %  
% 100 سعودي  الير  تجارية شركة السعودية  العربية المملكة المستشفيات وتشغيل إلدارة الحمادي شركة  100 %  

% 100 سعودي  الير  شركة صناعية السعودية  العربية المملكة شركة الصناعات الطبية المحدودة *  - 
      

 :منفصلة  تجارية سجالت   ضمن تعمل والتي أدناه الموضحة  لها التابعة وحسابات الفروع  المجموعة،  شركاتهذه القوائم المالية الموحدة حسابات    تتضمن
  المدينة  التجاري  السجل رقم  الفرع اسم 

  الرياض  1010263026 الحمادي، فرع العليا   مستشفى 
  الرياض  1010934227 السويدي فرع الحمادي، مستشفى 
  الرياض  1010374270 الحمادي، فرع النزهة   مستشفى 

  الرياض  1010374273 والصيانة  اإلنشاءات
  الرياض  1010610529 الضيافة العربية المحدودة

األسواق، قامت اإلدارة بتقييم تأثيره على عملياتها بشكل استباقي في العالم وما نتج عنه من اضطرابات لألنشطة االقتصادية في    19-باالستجابة إلنتشار فيروس كوفيد
ف قطاع الرعاية الصحية  لضمان استمرارية تقديم خدماتها. على الرغم من هذه التحديات، ال تزال العمليات في الوقت الراهن غير متأثرة إلى حد كبير حيث تم تصني

حكومة المملكة العربية السعودية قيودًا على عمليات الشركة أو سلسلة التوريد الخاصة بها. وتواصل إدارة    كخدمة أساسية من قبل الحكومة ونتيجة لذلك لم تفرض
كما واألثار االقتصادية بشكل عام، وتركزت إجراءاتها على إدارة األزمة  (  COVID-19الشركة مراقبة األثار المالية والتشغيلية المترتبة على انتشار فيروس كورونا ) 

ة الشركة اجراءات  كفاءة التشغيل واالستفادة من المبادرات الحكومية المختلفة التي استهدفت دعم القطاع الصحي بالمملكة. اضافًة الي ذلك فقد اتخذت إدار   من حيث
غيل تحسبًا ألي اضطرابات غير متوقعة ومواجهة استدامة سلسلة التوريد لألدوية والمواد الطبية وغير الطبية مما كان له األثر في زيادة مخزوناتها لتأمين احتياجات التش 

ل متطلبات التشغيل بما يضمن  الزيادة غير االعتيادية في الطلب علي األدوية والمستلزمات الطبية. أيضًا اهتمت إدارة الشركة بتوافر األرصدة النقدية الكافية لتموي
مقابل الزيادة غير    العام  هذاغالق في الربع الثاني من  يادات الخارجية خالل فترة اإلى الع مواصلة نشاطها في ظل هذه الظروف التي شهدت انخفاض في زيارات مرض

ي أثرت ايجابًا علي اإليرادات  العادية في مرضي التنويم نتيجة االرتفاع المفاجئ في أعداد المرضى ذوى احتياجات الرعاية الداخلية المستمرة أو الرعاية المركزة والت 
أثر انتشار الوباء، تعتقد إدارة الشركة أنه لن يكون له تأثير  وعلي الرغم من صعوبة تحديد مدى ومدة   المتحققة من خدمات الرعاية الصحية لمرضى التنويم.

فترات    جوهري على قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. كما أن اإلدارة ستواصل مراقبتها للوضع عن كثب، وستقوم بعكس أي أثار أو تغيرات مطلوبة في
 التقرير المالي التي تخصها.
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 س اإلعداد أس -2
 بيان اإللتزام      2-1

  ر ييوالمعا  ة ي السعود  ة يالمالي األولي" المعتمد في المملكة العرب  ري"التقر   ۳٤المحاسبة الدولي    اريالموحدة المختصرة وفقا لمع   ة ياألول   ةي تم إعداد ھذه القوائم المال
الموحدة المختصرة جنبًا إلى جنب مع القوائم    ةي ولاأل  ةيقراءة ھذه القوائم المال   جبيو   نييالقانون   نيللمحاسب  ةيالسعود  ئة يواإلصدارات األخرى المعتمدة من الھ

الموحدة المختصرة كافة    ة ياألول  ة يللسنة السابقة"(. وال تتضمن ھذه القوائم المال  ة ي)"القوائم المال  م2019  سمبر يد  ۳۱للسنة السابقة للمجموعة كما في    ة يالمال
  ضاحاتي واإل  ة يالمحاسب   اساتيولكن تم إدراج الس   ةي المال  ريللتقار   ة يالدول  رييوفقًا للمعا  معدةال  ة يالمعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المال

 للسنة السابقة. ةي في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ القوائم المال راتياألحداث والمعامالت الهامة لفهم التغ  ريالمحددة لتفس ةي ر يالتفس
 

 ة يإعداد القوائم المال    2- 2
 

مطلوبات المنافع المحددة التي تثبت بالقيمة الحالية للمطلوبات    ما عدا  ةيخيالموحدة المختصرة على أساس مبدأ التكلفة التار   ة ياألول  ة يتم إعداد ھذه القوائم المال
 المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.

 

تم تقريب كل المبالغ إلى    وكذلك عملة العرض.  للمجموعة   ة يفيالسعودي، وھي العملة الوظ   ال يالموحدة المختصرة بالر   األولية  ة يتم عرض ھذه القوائم المال
 ريال سعودي.أقرب 

 

 راتياستخدام األحكام والتقد    3- 2
محاسبية وعلى المبالغ  يتطلب اعداد ھذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات ال

األحكام الھامة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات    . تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات المدرجة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات. قد  
 السابقة. المحاسبية والمصادر الھامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد والتي لھا تأثيرًا جوهريًا هي تلك نفسها المبينة في القوائم المالية للسنة 

( أعاله، قامت المجموعة بمراجعة المصادر الهامة لحاالت عدم التأكد المبينة في القوائم المالية الموحدة السنوية  1م ) ومع ذلك وكما هو موضح في إيضاح رق
تنشأ  ، وتقديرات المقابل المتغير الذي  المالية . تعتقد اإلدارة أنه بخالف الخسائر االئتمانية المتوقعة الناشئة عن الموجودات  19األخيرة على خلفية وباء كوفيد  

، فإن جميع المصادر األخرى لحاالت عدم التأكد ال تزال مماثلة لتلك المبينة في  عنه المطلوبات التعاقدية نتيجة الزيادة غير االعتيادية في درجة عدم التأكد 
 لتقرير المستقبلية.ستنعكس في فترات ا  القوائم المالية الموحدة السنوية األخيرة. ستواصل اإلدارة مراقبة الوضع وأي تغييرات مطلوبة

  
 أساس التوحيد  -3

الموحدة المختصرة،   ة ياألول الخسارة أو  الربح الموحدة المختصرة، قائمة  ة يالموحدة المختصرة على قائمة المركز المالي األول ة ياألول ة ي تشتمل ھذه القوائم المال
الشامل األول الدخل  التغ  ة ي قائمة  قائمة  المختصرة،  المختصرة وقا  ة ياألول   المساهمين في حقوق    رات يالموحدة  النقد  ئمةالموحدة  الموحدة    ة ي األول  ة يالتدفقات 

للقوائم المال  ضاحاتيالمختصرة وكذلك اإل  تشتمل على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة    ثيالموحدة المختصرة للمجموعة، ح  ةياألول   ةيالمتممة 
المجموعة على الشركة عندما    طر يعليها المجموعة. تس  طر ي(. الشركات التابعة هي الشركات التي تس ۱رقم )   ضاحي في اإل  نيوشركاتها التابعة كما ھو مب 

الشركات التابعة    د يتوح   تم يعلى تلك العوائد من خالل تحكمها بالشركة.    ريث مشاركتها بالشركة والقدرة على التأ  جةي لها الحق في العوائد المختلفة نت  كون ي
االستحواذ للمحاسبة عند    قةي. تقوم المجموعة باستخدام طر طرة يالتوقف عن ممارسة تلك الس  ن يالمجموعة على الشركات التابعة ولح  طرةي س  خ يمن تار   اراً اعتب

االستحواذ عن صافي    لفة تك  ادة يالعادلة للموجودات المحددة التي تم الحصول عليها. تسجل ز   مة يحواذ بالقتكلفة االست  اس يق   تم ي للمجموعة.    طرةي انتقال الس
استبعاد كل من المعامالت وكذلك األرصدة واألرباح    تم يالموجودات المحددة والمستحوذ عليها كشهرة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة.    مةيق

ورة لضمان توافقها مع  ة للشركات التابعة عند الضر يالمحاسب   اساتيالس  ليتعد  تميشركات المجموعة.    نيالمحققة الناتجة عن المعامالت ب  ريوالخسائر غ
 .ريلنفس فترات التقر  ةيالمتبعة من قبل المجموعة. تعد الشركة والشركات التابعة لها قوائمها المال   اساتيالس
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 الهامة السياسات المحاسبية   -4
للسنة المنتهية   للمجموعة المالية السنوية  القوائم الموحدة المختصرة مع تلك المتبعة في إعداد  األولية المالية   القوائم تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد  

 باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات المبينة فيما يلي: 2019ديسمبر  31في 
 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات 
 توجد معايير جديدة، ومع ذلك فإن عدد من التعديالت على المعايير مبينة على النحو التالي:ال 

والتي تم شرحها في القوائم المالية السنوية للمجموعة، ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية   2020يناير  1• تعديالت على المعايير سارية اعتباًرا من 
 رة للمجموعة.األولية الموحدة المختص

يونيو   1والتي تسري على الفترات التي تبدأ في أو بعد    19  - تخفيضات االيجار المتعلقة بجائحة كوفيد    –  16• تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  
هي تعديالت    19 -ة مباشرة لجائحة كوفيد تحدث كنتيج  ةيجار محدد إ. يسمح التعديل للمستأجرين، "كوسيلة عملية"، بعدم تقييم ما إذا كانت تخفيضات 2020

عتبار تلك التخفيضات في االيجار كما لو أنها ليست تعديالت على عقود اإليجار. ال يؤثر هذا التعديل على المؤجرين.  إ على عقود اإليجار وبداًل من ذلك يتم 
 وال يوجد أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة.

 

 ربحية السهم  -5
 

المصدرة خالل الفترة.    يتم احتساب الربح للسهم األساسي عن طريق تقسيم الربح للفترة المنسوب لحملة األسهم العادية على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
أوراق مالية قابلة للتحويل أو أدوات مخفضة ليتم التعامل  ويعتبر الربح للسهم المخفض نفس الربح للسهم المنتظم أو األساسي حيث أن المجموعة ال تمتلك أي  

 بها.
 يعكس الجدول التالي بيانات الربح والسهم المستخدمة في حسابات الربح للسهم األساسي والمخفض:

 2019 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30    
 ر.س.  ر.س.    

 65.349.927  100.613.263    صافي ربح الفترة 
 120.000.000  120.000.000    المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 0.54  0.84    الربح األساسي والمخفض للسهم 
 الذمم المدينة التجارية   -6

 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
 ر.س.  ر.س.  

 590.149.160  804,955,106    ذمم مدينة تجارية
 (30.551.742)   (46,399,559)   الذمم المدينة التجارية خسائر اإلنخفاض في قيمة 

  758.555.547  559.597.418 
ليس من عادتها الحصول على ضمان   الشركة وحيث أن    ابلة لالسترداد بالكامل.يتوقع بناء على خبرة سابقة أن تكون الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها ق

تكون معظم الذمم المدينة متأخرة السداد لكن دون أن تنخفض قيمتها، من جهات مرتبطة بالحكومة بطيئة السداد  ت  للذمم المدينة، فإن ذلك يجعلها غير مضمونة. 
لكن استمرار تلقي الدفعات من هؤالء العمالء يقلل مخاطر عدم   الدفع.  على  الفواتير والموافقة اعتماد بطبيعتها بسبب اإلجراءات الطويلة التي تستغرقها عمليات 

% من رصيد الذمم المدينة التجارية الخاصة بالشركة كان مستحقًا من جهات حكومية وجهات تأمين 96.5، حوالي  2020  سبتمبر  30  كما في  االسترداد. 
يومًا بحسب نوع العميل، وهي شروط   90-30تسديد الذمم المدينة خالل  بالشركةصة تتطلب الشروط االئتمانية الخا (.% 96.2: 2019ديسمبر  31مختلفة ) 

تجارية ذمم ليست متأخرة  تتماشى مع قطاع الرعاية الصحية، وبسبب قصر الفترة االئتمانية المعروضة على العمالء، يمكن اعتبار القيمة الجوهرية للذمم المدينة ال 
 مخفضة القيمة. غيرالسداد و 
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 تتمة   – المدينة التجاريةالذمم  - 6
 تتلخص حركة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة، على النحو التالي: 

 2019ديسمير  31  2020سبتمبر  30  
 )مراجعة(   )غير مراجعة(   
 .س.ر  ر.س.   
 21.531.756  30.551.742  يناير  1

 9.157.145  19.036.058  السنةالفترة /  المكون خالل  
 (137.159)  ( 3,188,241)  السنة  خالل الفترة / معدومة ديون 

  46,399,559  30.551.742 
 رأس المال   -7

تبلغ    120مليون ريال سعودي مكون من    1.200يبلغ رأسمال الشركة   اسمية  بالكامل بقيمة  : 2019ديسمبر    31رياالت سعودية )  10مليون سهم عادي مدفوع 
 مليون ريال سعودي(.1.200

 خدمة الموظفين  نهاية كافآةم  -8
الدخل الشامل   قائمةوالمبالغ المعترف بها في  المختصرة    الموحدةاألولية    الربح أو الخسارة  قائمةالخدمة المعترف بها في    نهاية  كافآةتلخص الجداول التالية مكونات م

 : المختصرة  الموحدةاألولية  المالي  مركزال قائمة و المختصرة الموحدة  األولية 
 

 :المختصرة الموحدة األولية  المالي قائمة المركزالمبلغ المعترف به في  (أ
 2019ديسمبر  31  2020 سبتمبر 30  
 )مراجعة(   )غير مراجعة(    
 ر.س.  ر.س.  

 59,871,135  62.339.941  القيمة الحالية اللتزام المكافأة المحددة 

 (:المختصرة  الموحدةاألولية  الخسارة  و أ  الربح قائمة )المعترف بها في    مكافأةمصاريف ال  (ب
 

 2019 سبتمبر 30  2020 سبتمبر 30    
 )غير مراجعة(     (غير مراجعة)     

 ر.س.  ر.س.    
 9.472.675  9.570.171    تكلفة الخدمات الحالية 

 1.970.534  1.399.460    فوائد تمويل تكلفة 
 11.443.209  10,969.631    المكافأة مصاريف 

 :ة المحدد  لمكافأة القيمة الحالية اللتزام ا علىحركة ال       ج( 
  2019ديسمبر  31  2020 سبتمبر 30  
  )مراجعة(   )غير مراجعة(    
  ر.س.  ر.س.  

  56.204.516  59.871.135  القيمة الحالية اللتزام المكافأة المحددة في بداية الفترة / السنة 
  11.529.708  9.570.171  تكلفة الخدمات الحالية 

  2.529.203  1.399.460  فوائد تمويل تكلفة 
  5.466.889  (1.080.471)   )أرباح(/خسائر معترفة بها في الدخل الشامل األخر

  (15.859.181)   (7.420.354)   مكافآت مدفوعة خالل الفترة / السنة 
  59.871.135  62.339.941  القيمة الحالية اللتزام المكافأة المحددة في نهاية الفترة / السنة 
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 تتمة - مكافآة نهاية خدمة الموظفين  -8
 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية      (د
  2020  2019  
  ر.س.  ر.س.  

  % 4.5  % 3.1  معدل الخصم 
  % 3  %3  الرواتب معدل زيادة 
  سنة  60  سنة  60  سن التقاعد 

 

 المنح الحكومية   -9
 2019ديسمبر  31  2020 سبتمبر 30    
 )مراجعة(    (غير مراجعة)     
 ر.س.  ر.س.    

 159,585,400  151.971.803    يناير  1في 
 ( 7,613,597)   (5.710.197)     منح حكومية مطفأة 
 151,971,803  146.261.606    السنة في نهاية الفترة / 

 

 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر  30  
 ر.س.  ر.س.  
 )مراجعة(    (غير مراجعة)   

 7,613,597  7.613.597  متداولة 
 144,358,206  138.648.009  غير متداولة 

  146.261.606  151,971,803 
 

 القروض    -10
 2020سبتمبر  30  

 )غير مراجعة(
 2019ديسمبر  31 

 )مراجعة(
 .س.ر  .س.ر  

     :المتداول   الجزء
 18.714.240  34.678.480  المالية  وزارة  من  المقدمة  القروض
 125.925.825  94,054,281  التجارية   البنوك من  المقدمة  القروض
 144.640.065  128,732.761  المتداول  الجزء إجمالي
     :المتداول  غير  الجزء

 204.551.022  197.238.722  المالية  وزارة  من  المقدمة  القروض
 225.000.000  258.088.235  التجارية   البنوك من  المقدمة  القروض
 429.551.022  455.326.957  غير المتداول  الجزء إجمالي

 574.191.087  584,059,718  اإلجمالي 
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 تتمة  -القروض    -10
 

 من وزارة المالية   المقدمة القروض 1- 10
 

على قرض من وزارة المالية لتمويل إنشاء مستشفى جديد في منطقة السويدي وشراء معدات طبية وغير طبية    2013سبتمبر    11حصلت المجموعة في   -
 149.1ض القر   أساسية وضرورية، وهو مؤهل ألن يكون منحة حكومية نظرًا ألن وزارة المالية تعتبر جهة حكومية تقدم للشركة قرضًا دون فوائد. بلغت قيمة

. هذا القرض بالريال السعودي دون أي عموالت تمويل ومرهون بموجب رهن 2017ديسمبر    31بالكامل اعتبارًا من    المجموعةمليون ريال سعودي استخدمته  
 د. يسدد على عشرين قسط سنوي متساوي بعد فترة سماح تبلغ خمس سنوات من تاريخ توقيع العقما أقيم عليها و عقاري ألرض المشروع و 

مؤهلة ألن تكون منحة حكومية وذلك لتمويل بناء مجمع سكني تابع لمشروع    الماليةاتفاقية تمويل أخرى مع وزارة    2015يناير    26وقعت المجموعة في   -
بالريال    . هذا القرض2017ديسمبر    31بالكامل اعتبارًا من    المجموعةمليون ريال سعودي استخدمته    27.5مستشفى السويدي حيث بلغت قيمة القرض  

ما أقيم عليها ويسدد على عشرين قسط سنوي متساوي بعد فترة سماح تبلغ رض المشروع و السعودي دون أي عموالت تمويل ومرهون بموجب رهن عقاري أل
 خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد. 

حة حكومية وذلك لتمويل جزء من تكاليف بناء وتأثيث المستشفى  مؤهلة ألن تكون من  ثالثة مع وزارة المالية  اتفاقية تمويل  2015يوليو    20وقعت المجموعة في   -
. هذا القرض بالريال  2018ديسمبر    31بالكامل اعتبارًا من    المجموعةمليون ريال سعودي استخدمته    197.6في منطقة النزهة حيث بلغت قيمة القرض  
يسدد على عشرين قسط سنوي متساوي بعد فترة سماح تبلغ أقيم عليها و بموجب رهن عقاري ألرض المشروع وما    السعودي دون أي عموالت تمويل ومرهون 

 خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد. 
وزارة المالية لتخفيف    ة وذلك ضمن مبادرة مليون ريال للسنة الالحق17,3البالغة    السابق   تم تاجيل أقساط قروض وزارة المالية المستحقة خالل الربع  -

 على القطاع الخاص. 19علقة بجائحة كوفيد قتصادية المتاالثار اإل
 

 من البنوك التجارية المقدمة القروض  10-2
 

صبح بحيث ت بتعديل شروط إتفاقية تسهيالت طويلة األجل مع أحد البنوك التجارية المحلية وذلك بتخفيض قيمة االقساط    2020قامت المجموعة في  يونيو  
 .   2023يونيو 30في   تنتهيمليون ريال سعودي 22.5بدال من  2025يونيو   30هي في ن ريال سعودي لكل قسط ربع سنوي تنتمليو 17.2

 التالي:ستحقاقات القروض، على النحو  إ
 2019ديسمبر  31  2020 سبتمبر 30  
 ر.س.  ر.س.  

2020  59.642.517  125.925.825 
2021  51.617.647  90.000.000 
2022  68.823.529  90.000.000 
2023  68.823.529  45.000.000 
2024  68.823.529  - 
2025  34.411.765  - 

  6352.142.51   350.925.825 
 

 خسائر الهبوط في قيمة الممتلكات والمعدات     – 11
، والنتيجة التي توصلت إليها هي أنها خارج    2011أجرت اإلدارة مراجعة للقيمة القابلة لالسترداد من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ والتي تم تعليقها منذ عام  

 .ريال سعودي 4،994،185االعتراف بخسارة انخفاض القيمة خالل الفترة بمبلغ   نطاق االستخدام المحتمل. وعليه ، فقد انخفضت قيمة األصل بالكامل وتم
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 المعلومات القطاعية   - 12
 

 قطاع بيع بضائع.رئيسية من قطاع الخدمات الطبية و تتألف عمليات المجموعة بصفة 
 مصنفة حسب قطاعات األعمال التالية: 2019و 2020 سبتمبر 30فيما يلي معلومات مالية مختارة كما في 

 الخارجيين.ت المستشفيات للمرضى الداخليين و قطاع الخدمات الطبية: الرسوم المفروضة على خدما -
 المستلزمات الصيدالنية.قطاع بيع األدوية و  -

 المجموع  بيع األدوية الخدمات الطبية  

 2019 2020 2019 2020 2019 2020  سبتمبر 30

 ر.س  ر.س  ر.س  ر.س  ر.س  ر.س    

        

             اإليرادات 
529,563,243 

           
446,960,830   

           
170,389,896   

           
256,552,318   

           
699,953,139   

           
703,513,148   

             الربح اإلجمالي 
190,326,774 

           
117,304,448   

             
49,496,663   

             
81,598,836   

           
239,823,437   

           
198,903,284   

               اإلستهالك
74,772,014   

             
75,180,916   

               
1,942,655  

               
1,460,636   

             
76,714,669   

             
76,641,552   

               الربح  صافي 
77,608,520   

             
18,558,544   

             
23,004,743   

             
46,791,383   

           
100,613,263   

             
65,349,927   

 

 المجموع  بيع األدوية الخدمات الطبية 
 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 

 ر.س  ر.س  ر.س  ر.س  ر.س    ر.س  

       

 2,537,719,648 2,713,737,239 269,751,426 250,763,196 2,267,968,222 2,462,974,043 إجمالي الموجودات

 إجمالي المطلوبات 
982,202,556 944,214,036 63,710,114 27,374,777 1,045,912,670 971,588,813 

 
      

 اإللتزامات المحتملة   – 13
تيجة النهائية لهذه  هناك بعض القضايا القانونية، في سياق العمل االعتيادي، مازالت منظورة أمام الجهات المختصة ويتم العمل حاليا على تسويتها، ولكن الن

المخصصات الالزمة، من مبدأ الحيطة والحذر، فإنها ال تتوقع أن تكون    أخذالقضايا ليست مؤكدة. وحيث تؤكد اإلدارة أنها تتابع الموقف عن كثب وتقوم ب
 نتائج هذه القضايا جوهرية على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
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 الموجودات والمطلوبات المالية   - 14
 

 الغايات والسياسات الخاصة بإدارة مخاطر األدوات المالية 
 

النقد وما يعادله، حسابات الذمم المدينة وموجودات متداولة أخرى،  للمجموعةالمالي    قائمة المركزة في  م تتضمن األدوات المالية الرئيسية المقد المبالغ  ، 
، المطلوبات المستحقة ومطلوبات متداولة أخرى،  عالقة إلى أطراف ذات    مطلوبة الالمبالغ حسابات الذمم الدائنة، القروض،    ،عالقةمن أطراف ذات    طلوبة الم
 .هاتمويل العمليات وتقديم الضمانات لدعمهي  لمطلوبات المالية للشركة،  ا  ساسية من وراءاأل ايةالغ تكون و 

 

أسعار  مخاطر السوق )تتضمن: مخاطر العمالت، ومخاطر القيمة العادلة ومعدل  على تعريضها لمخاطر متعددة تتمثل بما يلي:    المجموعةعملت أنشطة  
من   بدعمعلى إدارة تلك المخاطر  اإلشراف   المجموعةفي اإلدارة العليا  تولىت مخاطر االئتمانية ومخاطر السيولة.الفائدة التدفق النقدي، ومخاطر األسعار(، 

ضمانات وتأكيدات    المجموعة في  إلدارة العليا  لتقدم هذه اللجنة  كما  ،  تهاحوكمالمناسب لطار  اإل مشورة حول المخاطر المالية و إليها  جنة مخاطر مالية تقدم  ل
لسياسات    المجموعةأنشطة المخاطر المالية الخاصة بخضوع    على المجموعة  إلى سياسات وإجراءات مالئمة وتحديد وقياس وإدارة المخاطر المالية وفقًا 

 لمخاطر، ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة وإقرار السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر، الوارد ملخص عنها أدناه:ل  وقابلية تعرضها
 

  مخاطر السوق 
 

وتتضمن  ر السوق،  مخاطر السوق هي المخاطر المتمثلة بتقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية اآلجلة إلحدى األدوات المالية بسبب تغييرات تطرأ على أسعا
األسهم ومخاطر  ، وغيرها من مخاطر األسعار مثل مخاطر أسعار  تالفائدة، مخاطر العمالسعر  أنواع من المخاطر: مخاطر معدل    ة أسعار السوق ثالث

 أسعار السلع.
 

 تتضمن األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق: القروض واالقتراضات والودائع.
 

 ت مخاطر العمال
 

بشكل  تتم    المجموعة تعامالت  نظرًا ألن  بتقلب قيمة إحدى األدوات المالية بسبب تغييرات تطرأ على معدالت سعر الصرف األجنبي، و تتمثل  هي مخاطر  
ت بشكل مهم  إلى مخاطر العماللن تتعرض    المجموعةوالريال السعودي مرتبط ومثبت بالدوالر األمريكي فإن  رئيسي بالريال السعودي والدوالر األمريكي،  

 (. 2019ديسمبر   31)  2020 سبتمبر   30باليورو كما في غير الهامة بإجراء بعض التعامالت  المجموعةكما قامت  ، وجوهري 
 

 فائدة التدفق النقدي   سعر  مخاطر القيمة العادلة ومعدل 
 

  المجموعة ، وتراقب  للمجموعةالفائدة السائدة على األوضاع المالية والتدفقات النقدية  أسعار  تتمثل بالتعرض لمخاطر مختلفة ترتبط بتأثير التقلبات في معدالت  
بشكل رئيسي مع االقتراضات الخاصة    المجموعة الخاصة ب  ت العموال  نسب العموالت على أساس مستمر وتتصرف بناء على ذلك، وترتبط    نسبة وترصد تقلبات  

 بها وتخضع للتغيير على أساس دوري.
 

 مخاطر األسعار 
 

دة لألداة الفردية  تتمثل مخاطر األسعار بتقلب قيمة إحدى األدوات المالية نتيجة لتغييرات تطرأ على أسعار السوق، سواء نجمت تلك التغييرات عن عوامل محد
مخاطر األسعار بسبب    في الوقت الراهن إلى  المجموعةلجهة المصدرة لها أو عن عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق، ولم تتعرض  لأو  

 غياب أي استثمارات في األوراق المالية القابلة للتسويق.
 

 المخاطر االئتمانية 
 

، مما يؤدي  العمالءمع  المبرمة  د  و عقالمالية أو  ال  إحدى األدوات بااللتزامات المترتبة عليه بموجب    ةمقابل الف  ا طر أحد األ تتمثل المخاطر االئتمانية بعدم وفاء  
من    ة المستحقالمبالغ نقدها وأموالها لدى بنوك تتمتع بتصنيفات ائتمانية جيدة وسليمة، وتقيد حسابات الذمم المدينة و   المجموعةإلى نشوء خسارة مالية، وتضع  

   . خسائر االئتمانية المتوقعةمخصص ال بالقيمة الصافية بعد خصمأطراف ذات صلة  
 مخاطر السيولة 

  عنمخاطر السيولة    تنجم موال للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية، وقد  األإلى صعوبات في جمع    إحدى المنشآتتتمثل مخاطر السيولة بتعرض  
بمراقبة  ، على أساس منتظم،  القياموتدار مخاطر السيولة عن طريق  بسرعة بقيمة قريبة من قيمتها العادلة،    ة ماليال  إحدى الموجودات عدم القدرة على بيع  

 التزامات آجلة.أي بها للوفاء بيتم االلتزام المتاحة من خالل تسهيالت ائتمانية  و تلك األموال الكافية ورصد 
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 الحقة ال حداث األ -15

 .المختصرة  الموحدة األولية  فصاح او تعديل في هذه القوائم المالية إ تتطلب قد والتي  الفترة حداث الحقة هامة منذ نهاية تعتقد اإلدارة بعدم وجود أ
 أرقام المقارنة   -16

 :كما يلي ة الحالي فترة أرقام التبويب إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع  تم
األرصدة كما تم عرضها   

 من قبل 
مبلغ إعادة  

 التبويب
األرصدة بعد إعادة  

 التبويب
 ( 88,666,781) 20,245,933 ( 108,912,714) وعمومية  إدارية مصاريف 

 ( 10,673,229) ( 10,673,229) - وتسويق  بيع مصاريف 

 ( 9,572,704) ( 9,572,704) - الذمم المدينة التجارية  قيمة في  االنخفاض خسائر
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