
تعميم المساهمين

املعد من قبل شركة دله للخدمات الصحية ("شركة دله" أو "املصدر") وفقًا ملتطلبات املادة ٥٧ من قواعد طرح 
األوراق املالية وااللتزامات املستمرة بشأن التصويت على زيادة رأس املال املقترحة لشركة شركة دله للخدمات 

الصحية لغرض االستحواذ على ١٨٫٩٨٪ من رأس مال شركة املركز الطبي الدولي.

إن زيادة رأس مال شركة دله عن طريق إصدار أسهم جديدة لغرض االستحواذ على أسهم في رأس مال شركة المركز الطبي الدولي 
الدولي( بموجب تعميم المساهمين هذا تتوقف على موافقة المساهمين، ولقد  المركز الطبي  18.98% من رأس مال شركة  )بواقع 
تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة دله للتصويت على زيادة رأس المال لغرض االستحواذ على أسهم في رأس 
»الجمعية  بـ  يلي  فيما  إليها  )ويشار  2022/12/06م(  )الموافق  1444/05/12هـ  بتاريخ  وذلك  الدولي  الطبي  المركز  شركة  مال 
من  االستحواذ  صفقة  على  الموافقة  يتم  لم  إذا  بأنه  العلم  المساهمين  وعلى  االستحواذ«(  بصفقة  الخاصة  العادية  غير  العامة 
إلغاء  سيتم  وبالتالي  سيتوقف،  الجديدة  العادية  األسهم  إصدار  فإن  االستحواذ،  بصفقة  الخاصة  العادية  غير  العامة  الجمعية  قبل 

االستحواذ.  صفقة 

عادياً  سهماً   )14,232,690( وتسعين  وستمائة  ألف  وثالثين  واثنين  ومائتين  مليوناً  عشر  أربعة  على  االستحواذ  إلى  دله  شركة  تسعى 
)ويشار  الطبي  المركز  تمثل ما نسبته 18.98% من رأس مال شركة  الدولي )شركة سعودية مساهمة مقفلة(  الطبي  المركز  في شركة 
إليها فيما يلي بـ »األسهم المستهدفة«(، وستبلغ إجمالي نسبة ملكية شركة دله ما نسبته 27.18% من رأس مال شركة المركز الطبي 
الدولي بعد إتمام صفقة االستحواذ )علماً أن شركة دله تمتلك ما نسبته 8.20% من رأس مال شركة المركز الطبي الدولي قبل إتمام 
صفقة االستحواذ(، وذلك مقابل إصدار شركة دله سبعة ماليين وستمائة وواحد وثمانين ألفاً ومائة وستة وستين )7,681,166( سهماً 
شركة  البائع  المساهم  لصالح  بالكامل  القيمة  مدفوعة  الواحد  للسهم  سعودية  رياالت   )10( عشرة  قدرها  اسمية  بقيمة  جديداً  عادياً 
كن لالستثمار )ويشار إليه فيما يلي بـ »المساهم البائع شركة كن لالستثمار«( تمثل ما نسبته 8.53% من رأس مال شركة دله الحالي 
)يشار إليها فيما يلي بـ »األسهم الجديدة« أو بـ »أسهم العوض«( حيث سيتم إصدار األسهم الجديدة لزيادة رأس مال شركة دله بموجب 
تعميم المساهمين هذا )ويشار إليه فيما يلي بـ »التعميم« أو »تعميم المساهمين«(. وأعلنت شركة دله بتاريخ 1443/11/22هـ )الموافق 
شراء  »اتفاقية  بـ  يلي  فيما  إليها  )ويشار  المستهدفة  األسهم  على  لالستحواذ  أسهم  وشراء  بيع  اتفاقية  توقيعها  عن  2022/06/21م( 

األسهم« أو بـ »االتفاقية«(.

إن شركة دله للخدمات الصحية هي شركة مساهمة سعودية، تأسست بتاريخ 1415/04/13هـ )الموافق 1994/09/19م( ومقيدة بالسجل 
كما  النخيل.  حي  الرياض،  مدينة  في  الرئيسي  ومقرها  1994/09/19م(  )الموافق  1415/04/13هـ  1010128530بتاريخ  رقم  التجاري 
مليون  تسعمائة  الحالي  دله  شركة  مال  رأس  ويبلغ  الصحية،  الرعاية  قطاع  ضمن  المالية  السوق  في  مدرجة  شركة  هي  دله  شركة  أن 
)900,000,000( رياالً سعودياً مقسم إلى تسعين مليون )90,000,000( سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد 
وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل ومدرجة في السوق المالية. ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة دله قبل إتمام صفقة 

االستحواذ وبعدها وذلك كما بتاريخ 1444/03/23هـ )الموافق 2022/10/19م(:

المساهمم
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48.63%ال يوجد48.63%47,506,779 52.79%ال يوجد52.79%47,506,779شركة دله البركة القابضة1

4.83%ال يوجد4.83%4,721,186 5.25%ال يوجد5.25%4,721,186محمد راشد محمد الفقيه2

17.80%13.28%4.52%19.324,415,819%14.41%4.91%4,415,819أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في شركة دله)1(3

21.28%21.13%0.16%14.57153,050%14.40%0.17%153,050األسهم التي يملكها المساهمين اآلخرين من غير الجمهور)2(4

7.86%ال يوجد7.86%7,681,166ال يوجدالمساهم البائع شركة كن لالستثمار5

ال ينطبق33.99%33,203,166ال ينطبق36.89%33,203,166الجمهور)3(6

ال ينطبق100%97,681,166ال ينطبق100%90,000,000اإلجمالي

بإستثناء محمد بن راشد الفقيه )مساهم كبير(، والملكية غير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في شركة دله ناتجة عن:   )1(

الملكية غير المباشرة لمحي الدين بن صالح كامل، الناتجة عن ملكيته المباشرة وغير المباشرة في شركة دله البركة القابضة )حيث يمتلك بشكل مباشر ما نسبته 10.61% من رأس مال شركة دله البركة القابضة، ويمتلك بشكل غير مباشر ما نسبته 16.67% من رأس مال شركة دله البركة القابضة )ناتجة عن ملكيته المباشرة   -
ما نسبته 50% من رأس مال شركة سادن القابضة، وتمتلك شركة سادن القابضة ما نسبته 33.33% من رأس مال شركة دله البركة القابضة(، وحيث يبلغ إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة لمحي الدين بن صالح كامل في شركة دله البركة القابضة ما نسبته 27.27% من رأس مال شركة دله البركة القابضة(؛

والملكية غير المباشرة لطالل بن إبراهيم الميمان، حيث ناتجة عن ملكيته المباشرة في شركة المملكة القابضة )حيث يمتلك بشكل مباشر ما نسبته 0.28% من رأس مال شركة المملكة القابضة(، وحيث تمتلك شركة المملكة القابضة ما نسبته 100% من رأس مال شركة المملكة لالستثمار والتطوير، وحيث تمتلك شركة   -
المملكة لالستثمار والتطوير بشكل مباشر 4,488,000 سهم من أسهم شركة دله تمثل ما نسبته 4.99% من رأس مال شركة دله قبل إتمام صفقة االستحواذ وتمثل ما نسبته 4.59% من رأس مال شركة دله بعد إتمام صفقة االستحواذ )وال تمتلك أي نسبة ملكية غير مباشرة في شركة دله(.

تشمل ملكية عبداهلل بن صالح كامل، وهو عضو مجلس إدارة شركة دله البركة القابضة )مساهم كبير(، ويمتلك بشكل مباشر ما نسبته 0.17% من رأس مال شركة دله قبل إتمام صفقة االستحواذ، ويمتلك بشكل مباشر ما نسبته 0.16% من رأس مال شركة دله بعد إتمام صفقة االستحواذ، ويمتلك بشكل غير مباشر ما نسبته %14.40    )2(

من رأس مال شركة دله قبل إتمام صفقة االستحواذ، ويمتلك بشكل غير مباشر ما نسبته 21.13%  من رأس مال شركة دله بعد إتمام صفقة االستحواذ، ناتجة عن:

الملكية المباشرة وغير المباشرة لعبداهلل بن صالح كامل في شركة دله البركة القابضة )حيث يمتلك بشكل مباشر ما نسبته 10.61% من رأس مال شركة دله البركة القابضة، ويمتلك بشكل غير مباشر ما نسبته 16.67% من رأس مال شركة دله البركة القابضة )ناتجة عن ملكيته المباشرة ما نسبته 50% من رأس مال شركة   -
سادن القابضة، وتمتلك شركة سادن القابضة ما نسبته 33.33% من رأس مال شركة دله البركة القابضة(، وحيث تبلغ إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة لعبداهلل بن صالح كامل في شركة دله البركة القابضة ما نسبته 27.27% من رأس مال شركة دله البركة القابضة(؛

والملكية المباشرة لعبداهلل بن صالح كامل في المساهم البائع شركة كن لالستثمار )حيث يمتلك بشكل مباشر ما نسبته 100% من رأس مال المساهم البائع شركة كن لالستثمار(.  -

تشمل الملكية غير المباشرة لطالل بن إبراهيم الميمان )عضو مجلس إدارة شركة دله( من رأس مال شركة دله )وال يمتلك أي نسبة ملكية مباشرة في شركة دله(.  )3(

ذات  كشركة  تأسست  مقفلة،  مساهمة  شركة  هي  الطبي«(  المركز  »شركة  بـ  يلي  فيما  إليها  )ويشار  الدولي  الطبي  المركز  شركة  إن 
رقـم  الـوزاري  القرار  بموجب  مقفلة  مساهمة  شركة  إلى  وتحولت  2002/07/23م(  )الموافق  1423/05/13هـ  بتاريخ  محدودة  مسؤولية 
ق/204 وتاريخ 1437/08/28هـ )الموافق 2016/06/04م( ومقيدة بالسجل التجاري رقم 4030143596 بتاريخ 1424/04/29هـ )الموافق 
2003/06/29م(. مقرها الرئيسي في مدينة جدة ويبلغ رأس مالها سبعمائة وخمسين مليون )750,000,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة 
وسبعين مليون )75,000,000( سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. والجدير بالذكر أن كما في تاريخ 

هذا التعميم، تمتلك شركة دله ما نسبته 8.20% من رأس مال شركة المركز الطبي.

في حال تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على صفقة االستحواذ، ستقوم شركة دله بإصدار األسهم الجديدة لصالح المساهم البائع، 
شركة كن لالستثمار، مقابل االستحواذ على كافة األسهم المملوكة له في شركة المركز الطبي والبالغة أربعة عشر مليوناً ومائتين واثنين 
بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، تمثل ما نسبته  وثالثين ألفاً وستمائة وتسعين )14,232,690( سهماً عادياً 
18.98% من رأس مال شركة المركز الطبي. وسيتطلب ذلك زيادة رأس مال شركة دله من تسعمائة مليون )900,000,000( ريال سعودي إلى 
تسعمائة وستة وسبعين مليوناً وثمانمائة وأحد عشر ألفاً وستمائة وستين )976,811,660( رياالً سعودياً، وزيادة عدد األسهم المصدرة من 
تسعين مليون )90,000,000( سهم عادي إلى سبعة وتسعين مليون وستمائة وواحد وثمانين ألفاً ومائة وستة وستين )97,681,166( سهماً 
عادياً. كما أنه من الجدير بالذكر أنه لن يحصل المساهم البائع شركة كن لالستثمار على أي مقابل نقدي نتيجة صفقة االستحواذ. وليس 
للمساهم البائع شركة كن لالستثمار أي ملكية مباشرة أو غير مباشرة في شركة دله قبل زيادة رأس المال، وستبلغ نسبة ملكية المساهم 
البائع شركة كن لالستثمار ما نسبته 7.86% من رأس مال شركة دله بعد زيادة رأس المال، بينما ستبلغ نسبة ملكية المساهمين الحاليين 
في شركة دله مجتمعين ما نسبته 92.14% من رأس مال شركة دله بعد زيادة رأس المال )حيث يمتلكون ما نسبته 100% من رأس مال 
شركة دله قبل زيادة رأس المال(. وتتمتع األسهم الجديدة موضوع الطلب بكافة الحقوق الخاصة باألسهم المصدرة حالياً في شركة دله بما 
في ذلك حقوق التصويت، والحقوق في حصص األرباح، وحقوق إعادة الشراء أو الحقوق في فائض األصول عند التصفية أو الحل أو غير 

ذلك، وغيرها من الحقوق األخرى.

يبلغ إجمالي القيمة األسمية لألسهم الجديدة مبلغاً قدره ستة وسبعون مليون وثمانمائة وأحد عشر ألفاً وستمائة وستون )76,811,660( 
لغرض  دله  تقييم سعر سهم شركة  وعلى  الجديدة  األسهم  بناًء على عدد  الجديدة  السوقية لألسهم  القيمة  إجمالي  ويبلغ  سعودياً.  رياالً 
صفقة االستحواذ والبالغ 92.65 رياالً سعودياً تقريباً للسهم الواحد، مبلغاً قدره سبعمائة وأحد عشر مليوناً وستمائة وأربعة وثالثون ألف 

وأربعمائة وستة وعشرون )711,634,426( رياالً سعودياً. الجدير بالذكر أنه بناًء على سعر اإلغالق لسهم شركة دله، والبالغ 106.00 ريال 
سعودي في آخر يوم تداول يسبق تاريخ إعالن توقيع اتفاقية شراء األسهم، أي بتاريخ 1443/11/21هـ الموافق )2022/06/20م(، بلغت 
القيمة السوقية لألسهم الجديدة ما مقداره ثمانمائة وأربعة عشر مليوناً ومائتان وثالثة آالف وخمسمائة وستة وتسعون )814,203,596( 
رياالً سعودياً. وبناًء على سعر اإلغالق لسهم شركة دله، والبالغ 164.00 رياالً سعودياً في آخر يوم تداول يسبق تاريخ نشر هذا التعميم، أي 
بتاريخ 1444/05/12هـ )الموافق 2022/12/06م( بلغت القيمة السوقية لألسهم الجديدة ما مقداره مليار ومئتان وتسعة وخمسون مليون 
وسبعمائة وأحد عشر ألف ومئتان وأربعة وعشرون )1,259,711,224( رياالً سعودياً. ويجدر الذكر أنه سيتم تحديد القيمة السوقية لألسهم 
الجديدة في وقت الحق، كما سيتم عكسها في القوائم المالية لشركة دله بناء على سعر اإلغالق لسعر سهم شركة دله في آخر يوم تداول 

يسبق إتمام صفقة االستحواذ. 

باإلضافة، تنطوي صفقة االستحواذ على وجود أطراف ذات عالقة وهم األستاذ عبداهلل بن صالح كامل، واألستاذ محي الدين بن صالح 
كامل واألستاذ محمد نبيل حفني. وبالتالي تجدر اإلشارة إلى امتناع األستاذ محي الدين بن صالح كامل عن التصويت على قرار صفقة 
التصويت  نبيل حفني عن  الدين بن صالح كامل واألستاذ محمد  الصلة، وامتناع األستاذ محي  االستحواذ في إجتماع مجلس اإلدارة ذي 
على قرار تأييد صفقة االستحواذ )بعد إنتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة دله للدورة الحالية المعلنة بتاريخ 1444/03/24هـ )الموافق 
القابضة  البركة  دله  شركة  من  كل  وامتناع  2022/11/01م(،  )الموافق  1444/04/07هـ  بتاريخ  بموجب خطاب صادر  2022/10/20م(( 
)المساهم الكبير في شركة دله( واألستاذ عبداهلل بن صالح كامل واألستاذ محي الدين بن صالح واألستاذ محمد نبيل حفني عن التصويت 
البند الخاص بصفقة االستحواذ في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ )للمزيد من التفاصيل حول األطراف  على 
ذوي العالقة، يرجى مراجعة القسم رقم ) 4-6( »تفاصيل األطراف ذات العالقة الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير المباشرة في صفقة 

االستحواذ« )من هذا التعميم(.

قدمت شركة دله إلى هيئة السوق المالية )ويشار إليها فيما يلي بـ »الهيئة«( طلباً لتسجيل وطرح أسهم شركة دله الجديدة المصدرة لصالح 
المساهم البائع شركة كن لالستثمار. كما قدمت شركة دله طلب إدراج إلى شركة تداول السعودية )ويشار إليها فيما يلي بـ »السوق المالية«( 
إلدراج األسهم الجديدة المصدرة للمساهم البائع شركة كن لالستثمار، وقد تم استيفاء كافة المتطلبات للحصول على موافقة الهيئة على 

نشر هذا التعميم والمعلن عنه بموقع الهيئة بتاريخ 1444/04/30هـ )الموافق  2022/11/24م(. 

)الموافق 2022/12/06م(،  بتاريخ 1444/05/12هـ  الخاصة بصفقة االستحواذ  العادية  العامة غير  الجمعية  تم نشر دعوة النعقاد  ولقد 
الخاصة  العادية  العامة غير  الجمعية  لموافقة مساهمي شركة دله على صفقة االستحواذ خالل  إقرار صفقة االستحواذ استناداً  وسيتم 

بصفقة االستحواذ.

شركة  مال  رأس  من   %27.18 بنسبة  لها  ومملوكة  دله  شركة  تابعي  من  الطبي  المركز  شركة  ستصبح  االستحواذ،  صفقة  إتمام  عند 
المركز الطبي.

يؤكد أعضاء مجلس إدارة شركة دله بعد بذل العناية المهنية الالزمة كما يرونه مناسبا في ظل الظروف، أن صفقة االستحواذ والقرار الخاص 
بها يصبان في مصلحة شركة دله والمساهمين ككل، حيث أنها تتناسب مع استراتيجية شركة دله االستثمارية في التوسع في قطاع الخدمات 
الطبيـة لالستفادة من فرص النمو المتاحة في السوق. وبناء على ذلك، يوصي مجلس إدارة شركة دله )باستثناء األعضاء ذوي العالقة بصفقة 

االستحواذ( السادة المساهمين بالتصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ بالموافقة على صفقة االستحواذ.

هذا ويقر أعضاء مجلس إدارة شركة دله أنه تم استيفاء جميع المتطلبات النظامية الالزمة لغرض صفقة االستحواذ، فقد تم الحصول 
على جميع الموافقات ذات العالقة بهذا التعميم وبصفقة االستحواذ، بخالف الموافقة على صفقة االستحواذ من قبل الجمعية العامة غير 

العادية الخاصة بصفقة االستحواذ.

وتجدر اإلشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة شركة دله لم يأخذوا في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الوضع 
الزكوي أو الظروف الخاصة بكل مساهم. ونظًرا الختالف الظروف واألوضاع واألهداف الخاصة بكل منهم، يؤكد أعضاء مجلس إدارة شركة 
دله على ضرورة قيام مساهمي شركة دله بقراءة جميع المعلومات الواردة في هذا التعميم ودراستها بعناية ال سيما قسم )إشعار مهم( في 
الصفحة )أ( والقسم رقم )2( )»إشعار مهم«( الواردين في هذا التعميم بعناية قبل التصويت على صفقة االستحواذ في الجمعية العامة غير 
العادية الخاصة بصفقة االستحواذ بالموافقة أو عدم الموافقة. وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت بالموافقة في الجمعية العامة 
غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ، فإن مجلس إدارة شركة دله يوصي بأن يتم الحصول على استشارة مالية مستقلة من أي مستشار 
مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية واالعتماد على مراجعته الخاصة للصفقة للتأكد من مدى مالءمة صفقة االستحواذ 

والمعلومات الواردة في هذا التعميم لألهداف االستثمارية واألوضاع المالية الخاصة به.

وقامت شركة دله بتعيين شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة االستحواذ. 

المستشار المالي

يحتوي التعميم هذا على معلومات ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها 
بـ »الهيئة«( وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية. ويتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة دله مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في التعميم هذا، ويؤكدون 
بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها التعميم إلى جعل أّي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق المالية أّي 

مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن االعتماد على أي جزء منه.

تم إعداد التعميم باللغتين العربية واالنجليزية، وتعتبر اللغة العربية هي اللغة المعتمدة، وبالتالي في حال وجود اختالف بين النص العربي واإلنجليزي فسيؤخد بالنص العربي.

صدر هذا التعميم بتاريخ 1444/05/13هـ )الموافق 2022/12/07م(.
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إشعار مهم 
يحتوي هذا التعميم على معلومات مفّصلة عن صفقة االستحواذ ويهدف إلى تقديم معلومات لمساهمي شركة دله حول صفقة االستحواذ ليتمكن 
المساهمين من اتخاذ قرار مبني على دراية وإدراك عند التصويت على صفقة االستحواذ في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 
االستحواذ، حيث أن الحصول على موافقة مساهمي شركة دله على صفقة االستحواذ خالل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة للتصويت 
على صفقة االستحواذ هي إحدى شروط إتمام صفقة االستحواذ. وسيتم االعتبار أن تصويت المساهمين فـي شركة دله على صفقة االستحواذ 
في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ مبني على المعلومات الواردة في هذا التعميم، ويمكن للمساهمين الحصول 
على نسخ من هذا التعميم من المقر الرئيسي لشركة دله أو عبر زيارة الموقع اإللكتروني لشركة دله )www.dallahhealth.com( أو الموقع 
.)www.cma.org.sa( أو الموقع اإللكتروني لهيئة السوق المالية )www.aljaziracapital.com.sa( اإللكتروني للمستشار المالي لشركة دله

ال تتحمل هيئة السوق المالية وال السوق المالية أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، 
وتخليان نفسهما صراحًة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن االعتماد على أي جزء منه.

إن المعلومات والبيانات واإلفادات الواردة في هذا التعميم تم تقديمها كما هي في تاريخ نشر هـذا التعميم )ما لم يرد نص يفيد خالف ذلك(، 
بالتالي فإن المعلومات الواردة في هذا التعميم عرضة للتغيير بعد تاريخ صدوره ونشره. ال يحتوي هذا التعميم على أي نص يمكن اعتباره 
تنبؤاً أو تخطيطاً أو تقديراً لألداء المالي الحالي أو المستقبلي لشركة دله. كما ال يجوز تفسير أي عبارات في هذا التعميم، بما يعني أن ربح 
السهم في الفترات المالية الحالية أو المستقبلية سوف يتماشى بالضرورة أو يتجاوز ما تم نشره في القوائم المالية السابقة لشركة دله. إن 
المعلومات والبيانات واإلفادات الواردة في هذا التعميم تعكس وجهة نظر مجلس إدارة شركة دله )من غير األطراف ذوي العالقة بصفقـة 
االستحواذ( حول المنافع واآلثار المتوقعة لصفقة االستحواذ بتاريخ نشر هذا التعميم، إال أنها ال تعتبر ضماناً لألداء المالي لشركة دله بعد 
إتمام صفقة االستحواذ وينبغي التوضيح بأن هناك عوامل وجوانب متعددة قد تؤثر على أداء شركة دله أو النتائج التي قد تحققها سواء 

بشكٍل إيجابي أو سلبي )لمزيد من التفاصيل حول هذه المخاطر، يرجى مراجعة القسم رقم )2( )»عوامل المخاطرة«( من هذا التعميم(.

وفقاً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ستقوم شركة دله بنشر تعميم مساهمين تكميلي في أي وقت بعد تاريخ 
نشر هذا التعميم وقبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ وذلك في حال علم شركة دله بوجود تغيير مهم في 

أمور جوهرية واردة في هذا التعميم أو ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها فيه.

كما لم تقـم شركة دله بتفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو إفادات أو اإلدالء بأي بيانات أو توضيحات بالنيابة عن مجلس إدارة شركة 
دله باستثناء ما هو مفصح عنه في هذا التعميم. بالتالي فإنه يجب عدم االعتماد على أي معلومات أو إفادات صادرة عن أي طرف آخـر على 

أساس أنها صادرة عن شركة دله أو المستشار المالي لشركة دله أو أي من مستشاري شركة دله فيما يتعلق بصفقة االستحواذ.

وقـد قامت شركة دله بتعيين شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( كمستشار مالي فيما يتعلق بصفقة االستحواذ. إن شركة 
الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( خاضعة لألنظمة والقوانين السارية والمعمول بها في المملكة العربية السعودية وهي مرخصة 
من قبل هيئة السوق المالية للقيام بذلك، وتعمل كمستشار مالي حصري لشركة دله في صفقة االستحواذ هذه وال تعمل لصالح أي طرف 
آخر في صفقة االستحواذ هذه. كما يجدر الذكر أنه لم تتحقـق شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( أو أي من مستشاري شركة 
دله بشكٍل مستقل من صحة ودقة المعلومات والبيانات الواردة في هذا التعميم، وعليه فإن شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال( 
أو أي من شركاتها التابعة أو أي من مستشاري شركة دله ال يتحملون أي مسؤولية قد تنتج عن عدم صحة أو دقة أو اكتمال أي من البيانات 

أو المعلومات الواردة في هذا التعميم.

http://www.dallahhealth.com/
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التوقعات واإلفادات المستقبلية
يحتوي هذا التعميم بعض التوقعات واإلفادات المستقبلية المتعلقة بشركة دله. وتتمثل التوقعات واإلفادات المستقبلية في كونها غير مبنية 
على حقائق تاريخية أو حالية. ومن الممكن أن يستدل على هذه اإلفادات المستقبلية من خالل استخدام مفردات وعبارات مستقبلية، ومنها 
على سبيل المثال وال الحصر كلمات مثل »سوف« أو »يجوز« أو »يجب« أو »يستمر« أو »يعتقد« أو »يتوقع« أو »يعتزم« أو »ينتظر« أو »يهدف« أو 
»يقدر« أو »ينوي« أو »يخطط« أو »يهدف« أو »يسعى« أو »ينبغي« أو »سيكون« أو »يمكن«، أو أي عبارات مشابهة تحمل إشارات إلى المستقبل 
تمثل إفادات مستقبلية، أو صيغ النفي لهذه المفردات أو المفردات األخـرى المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. تنطوي اإلفادات المستقبلية 
الواردة في هذا التعميم على مخاطر وشكوك قد ينجم عنها اختالف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن اإلفادات والتوقعات المستقبلية. 
والكثير من هذه المخاطر والشكوك تتعلق بعوامل وظروف خارجة عن نطاق سيطرة شركة دله أو قدرتها على وضع تقديرات دقيقة مثل 
ظروف السوق المالية المستقبلية وسلوك المشاركين اآلخرين في السوق المالية. تتضمن اإلفادات المستقبلية الواردة في هذا التعميم، 
على سبيل المثال ال الحصر )1( التقديرات األولية للمنافع المتوقعة من صفقة االستحواذ، والتوقعات المستقبلية للمصاريف والنفقات 
واإليرادات واألداء المالي والظروف المالية وسياسة توزيع األرباح والخسائر وغيرها من األحداث المسـتقبلية، )2( استراتيجيات العمل 
واإلدارة والتوسع وتنمية أعمال شركة دله بعد إتمام صفقة االستحواذ، )3( المراحل األساسية واإلجراءات المتعلقة بصفقـة االستحواذ 
والتواريخ التي يتوقع فيها وقوع هذه األحداث. وال يمكن الجزم أو التأكيد بإمكانية تحقيق أي من األهداف أو التوقعات المشار إليها في 
هذا التعميم، وال يجوز االعتماد بشكل كلي على اإلفادات والتوقعات المستقبلية المبينة في هذا التعميم، وال يتحمل أي من المستشارين 
الواردة أسمائهم في الصفحة )د( و)هـ( من هذا التعميم أو أي من مدراءهم أو موظفيهم أو المستشارين العاملين لديهم أي مسؤولية ناتجة 
عن أي خسارة أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد يتكبدها أي شخص نظراً إلعتماده على أي بيانات في هذا التعميم أو بسبب إغفال أي 
معلومات لم يتم تضمينها في هذا التعميم. وال يعتزم أي من المذكورين أعاله تحديث هذه اإلفادات والتوقعات المستقبلية المبينة في هذا 

التعميم باستثناء ما هو مطلوب نظاماً. 

القيود المتعلقة بنشر وتوزيع هذا التعميم
إن هذا التعميم موجه لمساهمي شركة دله وال يجوز نشره أو توزيعه في أي والية قضائية غير المملكة العربية السعودية أو أي والية أخرى 
يعتبر فيها هذا التعميم مخالفاً لقوانينها. لن تتخذ شركة دله أي إجراء يسمح بإصدار األسهم الجديدة في نطاق والية قضائية غير المملكة 
العربية السعودية، وعلى مساهمي شركة دله الذين يقيمون في والية قضائية غير المملكة العربية السعودية، حضور اجتماع الجمعية العامة 
غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ في المملكة العربية السعودية أو التصويت عن بعد على صفقة االستحواذ، أو تعيين وكيل لحضور 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ والتصويت نيابة عنهم على صفقة االستحواذ. 

المعلومات المالية وغيرها من المعلومات
تم إعداد القوائم المالية لشركة دله عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفقاً للمعايير الدولية للتقارير 
المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن البيانات المالية الواردة في هذا التعميم قائمة على أساس تقديرات إدارة شركة دله ولم 
يتم تدقيقها بشكل مستقل من قبل المحاسبين أو غيرهم باستثناء ما تم النص عليه صراحة بخالف ذلك، كما أنه باستثناء ما ورد به نص 

مخالف في هذا التعميم، فإن جميع البيانات المالية الواردة في هذا التعميم هي بالريال السعودي.

تم إعداد هذا التعميم وفقاً لألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وعليه قد تختلف المعلومات والبيانات المفصح 
عنها في هذا التعميم عن المعلومات أو البيانات المفصح عنها بموجب تعميم تم إعداده وفق أنظمة وقوانين أي دولة أخرى. ال تنوي شركة 
دله اتخاذ أي إجراء لنشر هذا التعميم أو تسجيل األسهم المقترح إصدارها في أي دولة أخرى غير المملكة العربية السعودية. إن صفقة 
االستحواذ تتعلق بأوراق مالية لشركات سعودية مساهمة مدرجة في السوق المالية، وعليه فإن هذا التعميم وأي مستندات أو إعالنات أخرى 
ذات عالقة بصفقة االستحواذ قد تم أو سوف يتم إعدادها وفقاً لمتطلبات اإلفصاح في المملكة العربية السعودية فقط وذلك فيما يتعلق 

بمحتوى أو شكل هذه اإلفصاحات والتي قد تختلف عن تلك المعمول بها في دولة أخرى.

ال يجوز ألي شخص تفسير أو اعتبار محتويات هذا التعميم على أنها استشارة قانونية، أو مالية، أو ضريبية، ولكن يجب على كل من يقرأ 
هذا التعميم الرجوع إلى مستشاره الخاص فيما يتعلق بمضمونه. 

ال تمثل محتويات الموقع اإللكتروني لشركة دله أو محتويات أي موقع إلكتروني آخر منشور فيه هذا التعميم، جزًءا من التعميم أو مكماًل له، 
وال يتحمل أي من مستشاري شركة دله أي مسؤولية عن محتويات هذه المواقع اإللكترونية.



ج
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دليل شركة دله

شركة دله 

شركة دله للخدمات الصحية
برج النخيل، الدور الثاني

طريق الملك فهد، حي النخيل
ص.ب. 1157

الرياض 12381
المملكة العربية السعودية

هاتف: 5065 225 )11( 966+
فاكس: 0803 455 )11( 966+

 www.dallahhealth.com :الموقع اإللكتروني
IR@dallahhealth.com :البريد اإللكتروني

ممثلوا شركة دله 

طارق عثمان عبداهلل القصبي
رئيس مجلس اإلدارة

برج النخيل، الدور الثاني
طريق الملك فهد، حي النخيل

ص.ب. 87833
الرياض 11652

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2752 470 )11( 966+
فاكس: 2748 470 )11( 966+

 www.dallahhealth.com :الموقع اإللكتروني
tokasabi@gmail.com :البريد اإللكتروني

أحمد بن صالح بابعير
الرئيس التنفيذي

برج النخيل، الدور الثاني
طريق الملك فهد، حي النخيل

ص.ب. 87833
الرياض 11652

المملكة العربية السعودية
هاتف: 5783 299 )11( 966+
فاكس: 0803 455 )11( 966+

 www.dallahhealth.com :الموقع اإللكتروني
ababaeer@dallahhealth.com :البريد اإللكتروني

سوق األسهم

شركة تداول السعودية
طريق الملك فهد - العليا 6897 

الوحدة رقم: 15
ص.ب. 3388

الرياض 12211
المملكة العربية السعودية

هاتف: 1919 000 )92( 966+
فاكس: 9133 218 )11( 966+

www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني
csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني

مركز اإليداع

شركة مركز إيداع األوراق المالية
طريق الملك فهد - العليا 6897 

الوحدة رقم: 11
ص.ب. 3388

الرياض 12211
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6000 002 )92( 966+
فاكس: 9133 218 )11( 966+

www.edaa.com.sa :الموقع اإللكتروني
cc@edaa.com.sa :البريد اإللكتروني

http://www.dallahhealth.com
http://www.dallahhealth.com
http://www.dallahhealth.com
mailto:csc@saudiexchange.sa
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المستشارون

المستشار المالي لشركة دله

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتل(
طريق الملك فهد - حي الرحمانية

ص.ب 20438
الرياض 11455

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2256000 )11( 966+
فاكس: 2256182 )11( 966+

www.aljaziracapital.com.sa :الموقع اإللكتروني
 contactus@aljaziracapital.com.sa :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني لشركة دله

عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون 
مبنى العليان، برج 2، الدور 3

شارع األحساء، الملز
ص.ب. 69103
الرياض 11547

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8900 265 )11( 966+
فاكس: 8999 265 )11( 966+

 www.legal-advisors.com :الموقع اإللكتروني
legal.advisors@legal-advisors.com :البريد اإللكتروني

مراجع الحسابات المستقل لشركة دله 

شركة كي بي إم جي لالستشارات المهنية
واجهة الرياض، طريق المطار

ص.ب. 92876
الرياض 11663

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8500 874 )11( 966+
فاكس: 8600 874 )11( 966+

 www.kpmg.com.sa :الموقع اإللكتروني
marketingsa@kpmg.com :البريد اإللكتروني

مستشار العناية المهنية المالية والزكوية والضريبية لشركة دله

ديلويت للخدمات االستشارية المالية المحدودة
مبنى الواحة، الطابق الثاني،

شارع األمير تركي بن عبد اهلل آل سعود،
منطقة السليمانية، الرياض

ص.ب. 8680
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2158500 )11( 966+
فاكس: 2158501 )11( 966+

www.deloitte.com :الموقع اإللكتروني
azhussain@deloitte.com :البريد اإللكتروني

http://www.aljaziracapital.com.sa
mailto:contactus@aljaziracapital.com.sa
http://www.legal-advisors.com
mailto:legal.advisors@legal-advisors.com
http://www.kpmg.com.sa


جدول
هـالمحتويات

المستشارون

مستشار دراسة السوق لشركة دله

شركة فروست آند سوليفان 
مكتب رقم F16 لوكااليزر مول،

طريق األمير محمد بن عبدالعزيز، 2803 
العليا - الرياض، 12222،
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4868463 )11( 966+
فاكس: 4868467 )11( 966+

https://www.frost.com/ :الموقع اإللكتروني
corp.uae@frost.com :البريد اإللكتروني

محاسب القوائم المالية االفتراضية لشركة دله

شركة بيكر تلي ام كي ام وشركاه محاسبون قانونيون 
شارع الملك فيصل، مبنى الديوان - مكتب 310

ص.ب. 34422 الخبر
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8300906 )13( 966+
فاكس: 8347582 )13( 966+

www.bakertillyjfc.com :الموقع اإللكتروني
info@bakertillyjfc.com :البريد اإللكتروني

تنويه: قدم كل من المستشارين ومراجع الحسابات المستقل لشركة دله الموضحة أسماؤهم أعاله موافقتهم الخطية على نشر أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وإفاداتهم وفقاً للسياق الوارد في 
هذا التعميم، ولم يقم أي منهم بسحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذا التعميم. كما أنه ليس لديهم أية أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في شركة دله كما في تاريخ هذا التعميم. 



و
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المحتويات

ملخص تفاصيل صفقة االستحواذ
يهدف ملخص صفقة االستحواذ الوارد في هذا القسم إلى تزويد مساهمي شركة دله بنبذة عن صفقة االستحواذ، وال يتضمن هذا القسم 
جميع المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمساهمين حتى يتمكنوا من التصويت على صفقة االستحواذ في الجمعية العامة غير العادية 
الخاصة بصفقة االستحواذ. وعليه، فإنه يتوجب قراءة ومراجعة هذا الملخص باعتباره ُمقدمة لصفقة االستحواذ فقط، وعلى المساهمين 
قراءة هذا التعميم بالكامل والمعلومات الواردة فيه. كما يتعّين مراجعة قسم )»إشعار مهم«( وقسم رقم )2( )»عوامل المخاطرة«( من هذا 
التعميم بعناية قبل اتخاذ أي قرار بالتصويت على صفقة االستحواذ في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ. وفيما يلي 

ملخص تفاصيل صفقة االستحواذ: 

المصدر
االسم والوصف 

ومعلومات 
التأسيس

شركة دله للخدمات الصحية هي شركة مساهمة سعودية، تأسست بتاريخ 1415/04/13هـ )الموافق 1994/09/19م( ومقيدة 
بالسجل التجاري رقم 1010128530 بتاريخ 1415/04/13هـ )الموافق 1994/09/19م( ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض، حي 
النخيل. كما أن شركة دله هي شركة مدرجة في السوق المالية ضمن قطاع الرعاية الصحية، ويبلغ رأس مال شركة دله الحالي 
تسعمائة مليون )900,000,000( ريال سعودي مقسم إلى تسعين مليون )90,000,000( سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت 

سعودية للسهم الواحد وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل ومدرجة في السوق المالية.
الرياض في عام 1987م كمؤسسة فردية رأس مالها قدره مائة  دله في مدينة  دله عند تأسيس مستشفى  بدأت أعمال شركة 
مليون ريال سعودي )100,000,000( مملوكة من قبل صالح بن عبداهلل كامل. من ثم تأسست شركة دله في مدينة جدة بتاريخ 
1414/09/30هـ )الموافق 1994/03/13م(، كشركة ذات مسؤولية محدودة وصدر لصالحها السجل التجاري رقم 4030102254 
بتاريخ 1414/09/30هـ )الموافق 1994/03/13م(، ومن ثم تم تحويل أصول وموجودات مستشفى دله إلى شركة دله. وقد تأسست 
شركة دله برأس مال قدره ثالثمائة وخمسة وتسعون مليون )395,000,000( ريال سعودي مدفوعة نقًدا ومقسمة إلى ثالثمائة 
وخمسة وتسعين ألف )395,000( حصة بقيمة ألف )1,000( ريال للحصة الواحدة، حيث امتلكت شركة دله البركة القابضة، عند 
تأسيس شركة دله، نسبة 99% من رأس مالها، أما نسبة 1% المتبقية من رأس مال شركة دله فكانت مملوكة من قبل صالح بن 

عبداهلل كامل. 
مدينة  إلى  الرئيسي  مركزها  بنقل  دله  شركة  في  الشركاء  قرار  صدر  1994/04/23م(،  )الموافق  1414/11/12هـ  وبتاريخ 
وبتاريخ  1994/09/19م(.  )الموافق  1415/04/13هـ  بتاريخ   1010128530 رقم  دله  لشركة  التجاري  السجل  وصدر  الرياض 
المال عن متطلبات  زيادة رأس  الشركاء تخفيض رأس مال شركة دله بسبب  )الموافق 1994/08/24م(، قرر  1415/03/17هـ 
شركة دله من ثالثمائة وخمسة وتسعين مليون )395,000,000( ريال سعودي إلى مائتين وخمسة وتسعين مليون )295,000,000( 
ريال سعودي وذلك بتخفيض عدد الحصص من ثالثمائة وخمسة وتسعين ألف )395,000( حصة إلى مائتين وخمسة وتسعين 
)الموافق  وبتاريخ 1419/08/20هـ  ريال سعودي.  ألف )1,000(  البالغة  الواحدة  للحصة  القيمة  وبنفس  ألف )295,000( حصة 
1998/12/09م( تم تخفيض رأس مال شركة دله من مائتين وخمسة وتسعين مليون )295,000,000( ريال سعودي إلى مائة وثالثة 
مليون  وسبعين  واثنين  مائة  بقيمة  المستشفى  أرض  ملكية  نقل  من خالل  وذلك  ريال سعودي   )123,000,000( مليون  وعشرين 
)172,000,000( ريال سعودي من شركة دله إلى صالح بن عبداهلل كامل وقام الشركاء بنقل األرض إلضافتها لضمان التمويل لشركة 

دله البركة القابضة، وذلك مقابل تخفيض ملكية شركة دله البركة القابضة وحصة صالح بن عبداهلل كامل. 
مليون  وعشرين  وثالثة  مائة  من  دله  شركة  مال  رأس  زيادة  الشركاء  قرر  2005/10/10م(  )الموافق  1426/09/07هـ  وبتاريخ 
)123,000,000( ريال سعودي إلى مائة وثمانية وأربعين مليون )148,000,000( ريال سعودي وذلك من خالل رسملة األرباح المبقاة 
والبالغة خمسة وعشرين مليون )25,000,000( ريال سعودي. كما تم بموجب القرار المذكور آنًفا تخفيض القيمة االسمية للحصة 
إلى خمسين )50( رياالً سعودياً وقيام شركة دله البركة القابضة ببيع جزء من حصصها في شركة دله لصالح كل من صالح بن 
القصبي  عثمان  بن  طارق  و  المقاوالت  وأعمال  والعقارات  والزراعة  والصناعة  والسياحة  للتجارة  عسير  وشركة  كامل  عبداهلل 

والدكتور/ محمد بن راشد الفقيه. 
وبتاريخ 1429/05/14هـ )الموافق 2008/05/20م( قرر الشركاء في شركة دله تحويلها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 
مساهمة مقفلة وتغيير اسمها إلى شركة دله للخدمات الصحية القابضة. وقد تمت الموافقة على تحويل شركة دله إلى شركة 
مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم 341/ق وتاريخ 1429/10/19هـ )الموافق 2008/10/19م(. وبتاريخ 1432/03/11هـ 
)الموافق 2011/02/14م( قام المساهمون في شركة دله بزيادة رأس مالها من مائة وثمانية وأربعين مليون )148,000,000( ريال 
سعودي إلى ثالثمائة وثالثين مليون )330,000,000( ريال سعودي. ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة دله في اجتماعها 
بتاريخ 1433/06/25هـ )الموافق 2012/05/16م( على زيادة رأس مال شركة دله من ثالثمائة وثالثين مليون )330,000,000( 
ريال سعودي إلى أربعمائة واثنين وسبعين مليون )472,000,000( ريال سعودي عن طريق إصدار أربعة عشر مليوناً ومائتي ألف 
)14,200,000( سهٍم جديٍد، يكتتب بها مساهمون جدد والموافقة على تفويض مجلس إدارة شركة دله بطرح ما نسبته 30.1% من 
أسهم شركة دله لالكتتاب العام. وبتاريخ 1433/11/28هـ )الموافق 2012/10/14م( وافقت هيئة السوق المالية على طرح أسهم 
شركة دله لالكتتاب العام، بحيث تم طرح أربعة عشر مليوناً ومائتي ألف )14,200,000( سهٍم لالكتتاب العام مثلت 30.1% من 
رأس مال شركة دله، وتم تخصيص 50% منها لألفراد بسعر ثمانية وثالثين )38( رياالً سعودياً للسهم الواحد عن طريق بناء سجل 
األوامر وخصصت النسبة المتبقية للمؤسسات خالل الفترة من 1434/01/05هـ )الموافق 2012/11/19م( إلى 1434/1/11هـ 
)الموافق 2012/11/25م(. ومن ثم، تم إدراج أسهم شركة دله في السوق الرئيسية في السوق المالية بتاريخ 1434/01/03هـ 

)الموافق 2012/11/17م(.
وقامت شركة دله بتغيير اسمها من »شركة دله للخدمات الصحية القابضة« إلى »شركة دله للخدمات الصحية« بناء على موافقة 

الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ 1438/02/16هـ )الموافق 2016/11/16م(.
وبتاريخ 1436/12/29هـ )الموافق 2015/10/12م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس 
مال شركة دله من 472,000,000 ريال سعودي إلى 590,000,000 ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 25% عن طريق منح أسهم 
الجمعية  وافقت  )الموافق 2019/02/26م(  وبتاريخ 1440/06/21هـ  مملوكة.  أسهم  أربعة  لكل  واحد  بمنح سهم  وذلك  مجانية 
العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال شركة دله من 590,000,000 ريال سعودي إلى 750,000,000 ريال 
سعودي بنسبة زيادة قدرها 27.1% عن طريق منح أسهم مجانية وذلك بمنح سهم واحد مقابل كل 3.69 أسهم مملوكة. وبتاريخ 
1442/01/25هـ الموافق 2020/09/13م وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال شركة 
دله من 750,000,000 ريال سعودي إلى 900,000,000 ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 20% عن طريق منح أسهم مجانية وذلك 

بمنح سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم مملوكة.
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أنشطة شركة دله

تتمثل أنشطة شركة دله وفًقا لسجلها التجاري فيما يلي:
البيع بالجملة للسلع الصيدالنية. 	
البيع بالتجزئة لألجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية. 	
التشغيل الطبي للمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد. 	
مراكز الخدمات الطبية المنزلية. 	

المساهمون الكبار 
في شركة دله وعدد 

أسهمهم ونسب 
ملكيتهم قبل إتمام 
صفقة االستحواذ 

وبعدها

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية كبار مساهمي شركة دله قبل إتمام صفقة االستحواذ وبعدها وذلك كما بتاريخ 1444/03/23هـ 
)الموافق 2022/10/19م(:

المساهم 
الكبير

بعد إتمام صفقة االستحواذقبل إتمام صفقة االستحواذ

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

وغير 
المباشرة(

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل 
مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

وغير 
المباشرة(

شركة دله 
48.63%ال يوجد48.63%52.7947,506,799%ال يوجد52.79%47,506,799البركة القابضة

محمد بن 
4.83%ال يوجد4.83%5.254,721,186%ال يوجد5.25%4,721,186راشد الفقيه)1(

شركة كن 
لالستثمار 

القابضة
7.86%ال يوجد7.86%7,681,166ال يوجد

)1( يجدر الذكر، بأنه سوف تنخفض نسبة ملكية محمد بن راشد الفقيه المباشرة من 5.25% إلى 4.83% من رأس مال شركة دله بعد زيادة رأس 

المال، وبالتالي لن يبقى من كبار المساهمين في شركة دله.

تسعمائة مليون )900,000,000( ريال سعودي.رأس مال شركة دله

إجمالي عدد أسهم 
تسعون مليون )90,000,000( سهم مدفوعة بالكامل. شركة دله

القيمة االسمية 
لكل سهم من 

أسهم شركة دله 
عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، مدفوعة بالكامل.

إجمالي عدد 
األسهم الجديدة 

التي سيتم 
إصدارها للمساهم 

البائع شركة كن 
لالستثمار

سبعة ماليين وستمائة وواحد وثمانون ألفاً ومائة وستة وستون )7,681,166( سهماً عادياً.

نسبة األسهم 
الجديدة من رأس 

المال الحالي 
لشركة دله 

ستمثل األسهم الجديدة ما نسبته 8.53% من رأس مال الحالي لشركة دله كما في تاريخ هذا التعميم.

سعر إصدار 
األسهم الجديدة 

تبلغ القيمة االسمية لألسهم الجديدة عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. وسيتم تحديد سعر إصدار األسهم الجديدة 
)كما سيتم عكسه في القوائم المالية لشركة دله( في وقت الحق بناًء على سعر اإلغالق لسهم شركة دله في آخر يوم تداول يسبق 

تاريخ إتمام صفقة االستحواذ.

إجمالي قيمة 
إصدار األسهم 

الجديدة 

وستون  وستمائة  ألفاً  عشر  وأحد  وثمانمائة  مليون  وسبعون  ستة  قدره  مبلغاً  الجديدة  لألسهم  االسمية  القيمة  إجمالي  يبلغ 
)76,811,660( رياالً سعودياً. ويبلغ إجمالي قيمة األسهم الجديدة بناًء على عدد األسهم الجديدة وعلى تقييم سعر سهم شركة دله 
لغرض صفقة االستحواذ والبالغ 92.65 ريال سعودي تقريباً للسهم الواحد، مبلغ قدره سبعمائة وأحد عشر مليوناً وستمائة وأربعة 
وثالثين ألف وأربعمائة وستة وعشرين )711,634,426( رياالً سعودياً، كما سيتم تحديد قيمة صفقة االستحواذ الفعلية بعد زيادة 

رأس المال بناًء على سعر اإلغالق لسهم شركة دله في آخر يوم تداول يسبق تاريخ إتمام صفقة االستحواذ.



ح
جدول

المحتويات

وصف صفقة االستحواذ

أبرمت شركة دله اتفاقية شراء األسهم مع المساهم البائع شركة كن لالستثمار لغرض االستحواذ على األسهم المستهدفة مقابل 
قيام شركة دله بإصدار سبعة ماليين وستمائة وواحد وثمانين ألفاً ومائة وستة وستين )7,681,166( سهماً جديداً بقيمة اسمية تبلغ 
عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد إلى المساهم البائع شركة كن لالستثمار وذلك بزيادة رأس مال شركة دله من تسعمائة 
مليون )900,000,000( ريال سعودي إلى تسعمائة وستة وسبعين مليوناً وثمانمائة وأحد عشر ألفاً وستمائة وستين )976,811,660( 
رياالً سعودياً، وهو ما يمثل زيادة أسهم شركة دله من تسعين مليون )90,000,000( سهم إلى سبعة وتسعين مليون وستمائة وواحد 
وثمانين ألفاً ومائة وستة وستين )97,681,166( سهماً مدفوعة بالكامل مع االلتزام بالشروط المذكورة في اتفاقية شراء األسهم 
والوارد ملخصها في القسم )6( )»المعلومات القانونية«( من هذا التعميم، أي بنسبة زيادة قدرها 8.53% من رأس مال شركة 
دله قبل إصدار األسهم الجديدة، وستبلغ نسبة ملكية المساهمين الحاليين فـي شركة دله مجتمعين 92.14% من رأس مال شركة 

دله بعد زيادة رأس المال. 
وقد تم تحديد عدد األسهم الجديدة بناء على تقييم األسهم المستهدفة بمبلغ قدره سبعمائة وأحد عشر مليوناً وستمائة وأربعة 
وثالثون ألفاً وخمسمائة )711,634,500( ريال سعودي وتقييم سعر سهم شركة دله لغرض صفقة االستحواذ والبالغ 92.65 رياالً 
سعودياً تقريباً للسهم الواحد وذلك بناًء على متوسط سعر اإلغالق اليومي لسعر سهم شركة دله في السوق المالية لمدة 60 يوماً 

خالل فترة التداول ما بين 1443/06/21هـ )الموافق 2022/01/24م( إلى 1443/09/17هـ )الموافق 2022/04/18م(.

الشركة 
المراد 

االستحواذ 
عليها 

- شركة 
المركز 
الطبي

الوصف ومعلومات 
التأسيس

شركة المركز الطبي الدولي هي شركة مساهمة مقفلة تأسست كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1423/05/13هـ )الموافق 
)الموافق  1437/08/28هـ  وتاريخ  ق/204  رقـم  الـوزاري  القرار  بموجب  مقفلة  مساهمة  شركة  إلى  وتحولت  2002/07/23م(، 
ومقرها  2003/06/29م(  )الموافق  1424/04/29هـ  بتاريخ   4030143596 رقـم  التجاري  بالسجل  ومقيدة  2016/06/04م( 

الرئيسي في مدينة جدة.

نشاط شركة 
المركز الطبي

تتمثل أنشطة شركة المركز الطبي وفًقا لسجلها التجاري فيما يلي:
أنشطة مستودعات األدوية. 	
المستشفيات. 	
التشغيل الطبي للمستشفيات. 	
المجمعات الطبية العامة. 	
مراكز خدمات النقل اإلسعافي. 	
مراكز الخدمات الطبية المنزلية ومراكز الرعاية عن بعد والطب االتصالي. 	

المساهمون الكبار 
في شركة المركز 

الطبي وعدد 
أسهمهم ونسب 

ملكيتهم قبل إتمام 
صفقة االستحواذ 

وبعدها

يبين الجدول التالي المساهمون الكبار الذين يملكون نسبة 5% أو أكثر من أسهم شركة المركز الطبي قبل إتمام صفقة االستحواذ 
وبعدها وذلك كما بتاريخ 1444/03/23هـ )الموافق 2022/10/19م(:

المساهم

بعد إتمام صفقة االستحواذقبل إتمام صفقة االستحواذ

عدد األسهم 
)المملوكة 

بشكل مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

عدد األسهم 
)المملوكة بشكل 

مباشر(

نسبة 
الملكية 
المباشرة

19.25%19.2514,439,675%14,439,675شركة مجموعة فتيحي القابضة
ال يوجدال يوجد18.98%14,232,690شركة كن لالستثمار القابضة

17.10%17.1012,826,451%12,826,451شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة المحدودة
8.66%8.666,494,680%6,494,680شركة السمح للتجارة المحدودة

9.96%9.967,468,135%7,468,135محمد ابراهيم العيسى
27.18%8.2020,383,076%6,150,386شركة دله للخدمات الصحية

6.97%6.975,224,499%5,224,499وليد أحمد فتيحي

ملكية المساهم 
البائع شركة كن 

لالستثمار في 
شركة المركز 

الطبي قبل إتمام 
صفقة االستحواذ 

وبعدها

لن يملك المساهم البائع شركة كن لالستثمار أي ملكية مباشرة من أسهم شركة المركز الطبي بعد إتمام صفقة االستحواذ ويبين 
الجدول أدناه ملكية المساهم البائع شركة كن لالستثمار في شركة المركز الطبي قبل إتمام صفقة االستحواذ وبعدها:

المساهم

بعد إتمام صفقة االستحواذقبل إتمام صفقة االستحواذ

عدد األسهم 
المملوكة 

بشكل مباشر

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

وغير 
المباشرة(

عدد 
األسهم 

المملوكة 
بشكل 
مباشر

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

إجمالي 
نسبة 

الملكية 
)المباشرة 

وغير 
المباشرة(

شركة كن 
لالستثمار 

القابضة
2.14%2.14%ال يوجد18.98%ال يوجد14,232,690%18.98

رأس مال شركة 
سبعمائة وخمسون مليون )750,000,000( ريال سعودي.المركز الطبي

إجمالي عدد أسهم 
شركة المركز 

الطبي 
خمسة وسبعون مليون )75,000,000( سهم بقيمة اسمية تبلغ عشر )10( رياالت سعودية ومدفوعة بالكامل. 
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األطراف ذات العالقة 

تنطوي صفقة االستحواذ على وجود أطراف ذات عالقة كما يلي:
عبداهلل بن صالح كامل، لكونه )أ( رئيس مجلس اإلدارة ومساهم كبير )بشكل مباشر وغير مباشر( في شركة دلة البركة  	

القابضة التي تعتبر من كبار مساهمي شركة دله، و)ب( لكونه يملك جميع األسهم في المساهم البائع شركة كن لالستثمار؛ 
ومحي الدين بن صالح كامل، لكونه نائب رئيس مجلس إدارة شركة دله وشقيق عبداهلل بن صالح كامل؛ 	
ومحمد نبيل حفني، لكونه عضو مجلس إدارة في شركة دله والرئيس التنفيذي في المساهم البائع شركة كن لالستثمار  	

وعضو مجلس إدارة في شركة المركز الطبي. 
مجلس  اجتماع  في  االستحواذ  قرار صفقة  على  التصويت  عن  كامل  بن صالح  الدين  محي  امتناع  إلى  اإلشارة  تجدر  وبالتالي 
اإلدارة ذي الصلة، وامتناع األستاذ محي الدين بن صالح كامل واألستاذ محمد نبيل حفني عن التصويت على قرار تأييد صفقة 
االستحواذ )بعد إنتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة دله للدورة الحالية المعلنة بتاريخ 1444/03/24هـ )الموافق 2022/10/20م(( 
بموجب خطاب صادر بتاريخ 1444/04/07هـ )الموافق 2022/11/01م(. كما تجدر اإلشارة إلى امتناع شركة دله البركة القابضة 
)المساهم الكبير في شركة دله( عن التصويت على البند الخاص بصفقة االستحواذ في الجمعية العامة غير العادية الخاصة 
بصفقة االستحواذ، وذلك ألن لدى شركة دله البركة القابضة مصلحة في صفقة االستحواذ، حيث أن عبداهلل بن صالح كامل 
لالستثمار  كن  شركة  في  الحصص  لجميع  والمالك  القابضة  البركة  دله  شركة  في  مباشر(  وغير  مباشر  )بشكل  كبير  مساهم 
القابضة، وامتناع عبداهلل بن صالح كامل ومحي الدين بن صالح كامل ومحمد نبيل حفني عن التصويت على البند الخاص بصفقة 

االستحواذ في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ.

اسم المساهم البائع في الشركة 
المراد االستحواذ عليها واألسهم 

المرغوب في شرائها

سيتم بموجب صفقة االستحواذ شراء األسهم المستهدفة من المساهم البائع شركة كن لالستثمار كما يلي:

المساهم
عدد األسهم المرغوب 
شراؤها )والمملوكة 

بشكل مباشر(

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية 
غير المباشرة

إجمالي نسبة الملكية 
)المباشرة وغير 

المباشرة(

18.98%ال يوجد18.98%14,232,690شركة كن لالستثمار القابضة

ال ينطبق18.98%14,232,690اإلجمالي

 القيمة الكلية
والمفصلة للعوض 

العوض الوحيد لصفقة االستحواذ هو قيام شركة دله بإصدار األسهم الجديدة لصالح المساهم البائع شركة كن لالستثمار، وتم 
االتفاق على أال يكون للمساهم البائع شركة كن لالستثمار أي مقابل نقدي في صفقة االستحواذ )لمزيد من التفاصيل حول القيمة 

الكلية والمفصلة للعوض، يرجى مراجعة القسم رقم )4-2( )»العوض مقابل صفقة االستحواذ«( من هذا التعميم((.
ويوضح الجدول اآلتي القيمة اإلجمالية للعوض:

األسهم الجديدة الصادرة عوضًا لصفقة االستحواذ

سبعة ماليين وستمائة وواحد وثمانون ألفاً ومائة وستة وستون )7,681,166( سهماً عادياً.عدد األسهم
قيمة اسمية تعادل عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.سعر اإلصدار

إجمالي قيمة العوض

يبلغ إجمالي القيمة االسمية لألسهم الجديدة مبلغاً وقدره ستة وسبعون مليون وثمانمائة وأحد عشر 
ألفاً وستمائة وستون )76,811,660( رياالً سعودياً. ويبلغ إجمالي قيمة األسهم الجديدة بناًء على 

عدد األسهم الجديدة وعلى تقييم سعر سهم شركة دله لغرض صفقة االستحواذ والبالغ 92.65 رياالً 
سعودياً تقريباً للسهم الواحد، مبلغاً قدره سبعمائة وأحد عشر مليون وستمائة وأربعة وثالثون ألف 
وأربعمائة وستة وعشرون )711,634,426( رياالً سعودياً، كما سيتم تحديد قيمة صفقة االستحواذ 

الفعلية بعد زيادة رأس المال بناًء على سعر اإلغالق لسهم شركة دله في آخر يوم تداول يسبق تاريخ 
إتمام صفقة االستحواذ.

هيكل صفقة االستحواذ 

ستقوم شركة دله بزيادة رأس مالها لغرض االستحواذ على األسهم المستهدفة والتي تمثل ما نسبته 18.98% من رأس مال شركة 
المركز الطبي. وبالتالي بعد إتمام صفقة االستحواذ، ستصبح شركة المركز الطبي شركة شقيقة لشركة دله ومملوكة لها بنسبة 
27.18% )علماً أن شركة دله تمتلك ما نسبته 8.20% من رأس مال شركة المركز الطبي قبل إتمام صفقة االستحواذ(، وذلك مقابل 
قيام شركة دله بإصدار سبعة ماليين وستمائة وواحد وثمانين ألفاً ومائة وستة وستين )7,681,166( سهماً عادياً جديداً للمساهم 
البائع شركة كن لالستثمار كعوض عن صفقة االستحواذ، وذلك بعد الحصول على الموافقات الالزمة إلتمام صفقة االستحواذ، 

وسوف تخصص األسهم الجديدة للمساهم البائع شركة كن لالستثمار كالتالي:

 المساهم البائع
شركة كن لالستثمار

عدد األسهم 
الجديدة التي 

ستخصص 
للمساهم البائع 

شركة كن لالستثمار 
في شركة دله 

)بعد إتمام صفقة 
االستحواذ(

إجمالي 
عدد األسهم 
المملوكة في 

شركة دله )بعد 
إتمام صفقة 
االستحواذ(

نسبة الملكية 
المباشرة في 

شركة دله )بعد 
إتمام صفقة 
االستحواذ(

نسبة الملكية 
غير المباشرة 

في شركة 
دله )بعد 

إتمام صفقة 
االستحواذ(

إجمالي 
نسبة الملكية 
المباشرة وغير 
المباشرة في 

شركة دله )بعد 
إتمام صفقة 
االستحواذ(

7.86%ال يوجد7.86%7,681,1667,681,166شركة كن لالستثمار القابضة

7.86%ال يوجد7.86%7,681,1667,681,166اإلجمالي
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هيكل الملكية في شركة دله قبل 
إتمام صفقة االستحواذ وبعدها 

التالي هيكل ملكية شركة دله قبل إتمام صفقة االستحواذ وبعدها وذلك كما بتاريخ 1444/03/23هـ )الموافق  يوضح الجدول 
2022/10/19م(:

المساهم

بعد إتمام صفقة االستحواذقبل إتمام صفقة االستحواذ

عدد األسهم 
المملوكة 

بشكل مباشر

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 
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شركة دله البركة 
48.63%ال يوجد48.63%47,506,779 52.79%ال يوجد52.79%47,506,779القابضة

محمد راشد 
4.83%ال يوجد4.83%4,721,186 5.25%ال يوجد5.25%4,721,186محمد الفقيه

أعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار 

التنفيذيين في 
شركة دله)1(

4,415,819%4.91%14.41%19.324,415,819%4.52%13.28%17.80

األسهم 
التي يملكها 
المساهمين 

اآلخرين من غير 
الجمهور)2(

153,050%0.17%14.40%14.57153,050%0.16%21.13%21.28

مساهم شركة 
المركز الطبي 

البائع
7.86%ال يوجد7.86%7,681,166ال يوجد

ال ينطبق33.99%33,203,166ال ينطبق36.89%33,203,166الجمهور)3(

ال ينطبق 100%97,681,166ال ينطبق 100%90,000,000اإلجمالي
بإستثناء محمد بن راشد الفقيه )مساهم كبير(، والملكية غير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في شركة دله ناتجة عن:  )1(

الملكية غير المباشرة لمحي الدين بن صالح كامل، حيث ناتجة عن ملكيته المباشرة وغير المباشرة في شركة دله البركة القابضة   -
)حيث يمتلك بشكل مباشر ما نسبته 10.61% من رأس مال شركة دله البركة القابضة، ويمتلك بشكل غير مباشر ما نسبته %16.67 
من رأس مال شركة دله البركة القابضة )ناتجة عن ملكيته المباشرة ما نسبته 50% من رأس مال شركة سادن القابضة، وتمتلك شركة 
سادن القابضة ما نسبته 33.33% من رأس مال شركة دله البركة القابضة(، وحيث تبلغ إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة لمحي 

الدين بن صالح كامل في شركة دله البركة القابضة ما نسبته 27.27% من رأس مال شركة دله البركة القابضة(.
والملكية غير المباشرة لطالل بن إبراهيم الميمان، حيث ناتجة عن ملكيته المباشرة في شركة المملكة القابضة )حيث يمتلك بشكل   -
مباشر ما نسبته 0.28% من رأس مال شركة المملكة القابضة(، وحيث تمتلك شركة المملكة القابضة ما نسبته 100% من رأس مال 
شركة المملكة لالستثمار والتطوير، وحيث تمتلك شركة المملكة لالستثمار والتطوير بشكل مباشر 4,488,000 سهم من أسهم شركة 
دله تمثل ما نسبته 4.99% من رأس مال شركة دله قبل إتمام صفقة االستحواذ وتمثل ما نسبته 4.59% من رأس مال شركة دله بعد 

إتمام صفقة االستحواذ )وال تمتلك أي نسبة ملكية غير مباشرة في شركة دله(.
تشمل ملكية عبداهلل بن صالح كامل، وهو عضو مجلس إدارة شركة دله البركة القابضة )مساهم كبير(، ويمتلك بشكل مباشر ما نسبته   )2(

0.17% من رأس مال شركة دله، ويمتلك بشكل مباشر ما نسبته 0.16% من رأس مال شركة دله بعد إتمام صفقة االستحواذ، ويمتلك بشكل 
غير مباشر ما نسبته 14.40% من رأس مال شركة دله قبل إتمام صفقة االستحواذ، ويمتلك بشكل غير مباشر ما نسبته 21.13% من رأس 

مال شركة دله بعد إتمام صفقة االستحواذ، ناتجة عن:
الملكية المباشرة وغير المباشرة لعبداهلل بن صالح كامل في شركة دله البركة القابضة )حيث يمتلك بشكل مباشر ما نسبته %10.61   -
من رأس مال شركة دله البركة القابضة، ويمتلك بشكل غير مباشر ما نسبته 16.67% من رأس مال شركة دله البركة القابضة )ناتجة 
عن ملكيته المباشرة ما نسبته 50% من رأس مال شركة سادن القابضة، وتمتلك شركة سادن القابضة ما نسبته 33.33% من رأس مال 
شركة دله البركة القابضة(، وحيث تبلغ إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة لعبداهلل بن صالح كامل في شركة دله البركة القابضة 

ما نسبته 27.27% من رأس مال شركة دله البركة القابضة(؛
والملكية المباشرة لعبداهلل بن صالح كامل في المساهم البائع شركة كن لالستثمار )حيث يمتلك بشكل مباشر ما نسبته 100% من رأس   -

مال المساهم البائع شركة كن لالستثمار(.
تشمل الملكية غير المباشرة لطالل بن إبراهيم الميمان )عضو مجلس إدارة شركة دله( من رأس مال شركة دله )وال يمتلك أي نسبة ملكية   )3(

مباشرة في شركة دله(.
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المحتويات

هيكل الملكية في شركة المركز 
الطبي قبل إتمام صفقة 

االستحواذ وبعدها 

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة المركز الطبي قبل إتمام صفقة االستحواذ وبعدها:

المساهمم

بعد إتمام صفقة االستحواذقبل إتمام صفقة االستحواذ

عدد األسهم 
المملوكة 

بشكل مباشر

نسبة 
الملكية 
المباشرة

عدد األسهم 
المملوكة 

بشكل مباشر

نسبة 
الملكية 
المباشرة

6.97%6.975,224,499%5,224,499وليد أحمد فتيحي1
8.66%8.666,494,680%6,494,680شركة السمح للتجارة المحدودة2

شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة 3
17.10%17.1012,826,451%12,826,451المحدودة

1.01%1.01758,903%758,903أسامة أحمد باعشن4
0.51%0.51379,452%379,452سميه أحمد باعشن 5
0.56%0.56425,672%425,672سحر أحمد باعشن6
2.48%2.481,857,468%1,857,468مروان أحمد ماجد الغرير7
9.96%9.967,468,135%7,468,135محمد إبراهيم العيسى8
2.28%2.281,707,532%1,707,532شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة9
2.79%2.792,092,218%2,092,218فوزي عبداهلل النهدي10
19.25%19.2514,439,675%14,439,675شركة مجموعة فتيحي القابضة11
0.42%0.42318,750%318,750خالد بكر عالم12
0.83%0.83623,489%623,489فهد محمد حكيم13
ال يوجد18.980%14,232,690شركة كن لالستثمار القابضة14
27.18%8.2020,383,076%6,150,386شركة دله للخدمات الصحية15

100%10075,000,000%75,000,000اإلجمالي

االنخفاض في نسبة الملكية 
للمساهمين الحاليين في شركة 

دله نتيجة لصفقة االستحواذ 

يعادل  إلى 92.14% أي ما  دله من %100  الحاليين في شركة  المساهمين  إتمام صفقة االستحواذ ستنخفض نسبة ملكية  بعد 
نسبة انخفاض 7.86% من رأس مال شركة دله. وبالتالي، ستقل القدرة التصويتية لكل مساهم في شركة دله، كما ستقل قدرتهم 
على التأثير في القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي شركة دله بما فيها اختيار أعضاء مجلس اإلدارة والقرارات االستراتيجية 

األخرى الهامة لشركة دله.

 بيان االرتفاع أو االنخفاض
في ربحية السهم 

واآلثار  االستحواذ  )»دوافع صفقة   )3-4( رقم  القسم  في  والمذكورة  االستحواذ  من صفقة  المرجوة  الفوائد  تحققت  حال  في 
المترتبة على شركة دله«( من هذا التعميم، فإنه من المتوقع أن تؤدي صفقة االستحواذ إلى ارتفاع في ربحية سهم شركة دله على 
المدى الطويل. وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب على المساهمين عدم االعتماد على التوقعات المتعلقة بتحقيق الفوائد المرجوة من 
صفقة االستحواذ عند اتخاذ قرارهم بالتصويت على صفقة االستحواذ في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ، 
وعدم االعتماد بشكل كامل على التوقعات واإلفادات المستقبلية. وعليه، يجب عدم اعتبار هذه اإلفادات على أنها تأكيد بأن ربحية 

سهم شركة دله ستكون مساوية أو ستزيد عن ربحية السهم للفترات المالية السابقة.
ويوضح الجدول التالي ربحية السهم لشركة دله قبل إتمام صفقة االستحواذ وبعدها )وذلك بناء على القوائم المالية االفتراضية 

كما لو تمت صفقة االستحواذ في 1 يناير 2021م(.

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، بالريال السعودي

شركة دله )بناًء على القوائم المعلومات المالية
المالية الموحدة(

شركة دله )بناًء على القوائم المالية 
االفتراضية الموحدة(

258,601,120293,251,403صافي دخل السنة - العائد للمساهمين
16,309,80316,309,803صافي دخل السنة - العائد للحقوق غير المسيطرة

274,910,923309,561,206صافي الدخل للسنة
2.873.00ربحية السهم العائد إلى المساهمين

90,000,00097,681,166عدد األسهم القائمة )سهم(
ولمزيد من المعلومات حول االرتفاع واالنخفاض في ربحية السهم، يرجى مراجعة القسم رقم )4-3( )»دوافع صفقة االستحواذ 

واآلثار المترتبة على شركة دله«( من هذا التعميم.

أسباب ومبررات صفقة االستحواذ
تساهم صفقة االستحواذ في تحقيق استراتيجية شركة دله االستثمارية في التوسع في قطاع الخدمات الصحية واالستفادة من 
فرص النمو المتاحة في السوق المالية )ولمزيد من المعلومات حول أسباب ودوافع صفقة االستحواذ، يرجى مراجعة القسم رقم 

)4-3(: )»دوافع صفقة االستحواذ واآلثار المترتبة على شركة دله«( من هذا التعميم(.
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ملخص اإلجراءات الرئيسية 
المطلوبة لزيادة رأس المال 

وإصدار األسهم الجديدة 

تتمثل الخطوات الرئيسية الالزمة لزيادة رأس مال شركة دله لغرض االستحواذ على األسهم المستهدفة وإصدار األسهم الجديدة 
فيما يلي:

الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن صفقة االستحواذ. 	
الحصول على موافقة السوق المالية على طلب إدراج األسهم الجديدة للمساهم البائع شركة كن لالستثمار. 	
الحصول على موافقة الهيئة على طلب زيادة رأس مال شركة دله لغرض االستحواذ على األسهم المستهدفة. 	
الحصول على موافقة الهيئة على عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ للتصويت على زيادة  	

رأس مال شركة دله لغرض االستحواذ على األسهم المستهدفة.
عقد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ للتصويت على زيادة رأس المال وتعديل النظام األساسي. 	
المال لغرض  	 زيادة رأس  الرفض على  أو  بالموافقة  الخاصة بصفقة االستحواذ  العادية  العامة غير  الجمعية  نشر قرارات 

االستحواذ على األسهم المستهدفة في موقع السوق المالية.
في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ، نقل ملكية األسهم المستهدفة إلى شركة دله. 	
تعديل النظام األساسي والسجل التجاري لشركة دله. 	

 األحقية في األرباح
لألسهم الجديدة 

بعد إتمام صفقة االستحواذ، سيكون للمساهم البائع شركة كن لالستثمار جميع الحقوق المتعلقة باألسهم العادية المصدرة حالياً 
في شركة دله )جميع اسهم شركة دله من فئة واحدة(، ال سيما الحق في الحصول على أي أرباح موزعة تقوم شركة دله باإلعالن 

عنها بعد إتمام صفقة االستحواذ، وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات والنظام األساسي لشركة دله.

 الموافقات المطلوبة
لزيادة رأس المال

تتطلب صفقة االستحواذ وزيادة رأس المال الحصول على عدد من الموافقات كما يلي:
عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على صفقة االستحواذ على التركز االقتصادي الناتج عن صفقة االستحواذ. 	
موافقة السوق المالية على طلب إدراج األسهم الجديدة للمساهم البائع شركة كن لالستثمار في شركة دله. 	
موافقة الهيئة على طلب زيادة رأس مال شركة دله لغرض االستحواذ على األسهم المستهدفة. 	
موافقة الهيئة على عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ للتصويت على زيادة رأس المال  	

لغرض االستحواذ.
األسهم  	 على  االستحواذ  لغرض  المال  رأس  زيادة  على  االستحواذ  بصفقة  الخاصة  العادية  غير  العامة  الجمعية  موافقة 

المستهدفة وتعديل النظام األساسي لشركة دله.

 حقوق التصويت
لألسهم الجديدة

بالنسبة لحملة األسهم الحاليين في شركة دله، فإنه لن يكون هنالك أي تغيير في حقوق التصويت الخاصة بهم بعد إصدار األسهم 
العادية الجديدة. وسيكون لألسهم العادية الجديدة نفس الحقوق التي تتمتع بها أسهم شركة دله الحالية وذلك بما يتوافق مع نظام 

الشركات والنظام األساسي لشركة دله.

 القيود المفروضة
على األسهم الجديدة 

وقع المساهم البائع شركة كن لالستثمار بتاريخ 1444/04/30هـ )الموافق 2022/11/24م( تعهداً يمتنع بموجبه عن بيع األسهم 
وستون  وستة  ومائة  ألفاً  وثمانون  وواحد  وستمائة  ماليين  سبعة  والبالغة  االستحواذ  صفقة  نتيجة  له  ستصدر  التي  الجديدة 
)7,681,166( سهماً عادياً في شركة دله، وذلك خالل فترة حظر تمتد لمدة ستة )6( أشهر من تاريخ إدراج األسهم الجديدة في 

السوق المالية. 
تنويه: تخضع زيادة رأس مال شركة دله المقترحة لموافقة مساهمي شركة دله في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ. وبالتالي يجب قراءة هذا التعميـم بالكامل 
وبعناية )وليس فقط ملخص تفاصيل صفقة االستحواذ المبين أعاله(، وذلك قبل التصويت بالموافقة أو عدم الموافقة على قرار صفقة االستحواذ خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية 
الخاصة بصفقـة االسـتحواذ. كما يتعين على المساهمين قراءة ومراجعة كل من قسم )»إشعار مهم«( والقسم رقم )2( )»إشعار مهم«( من هذا التعميم بعناية وبشكل دقيق قبل اتخاذ أي قرار 

فيما يتعلق بصفقة االستحواذ.
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التواريخ المهمة والمراحل األساسية لصفقة االستحواذ
تعتبر التواريخ الموضحة في الجدول أدناه هي إرشادية فقط وقد تتغير أو تتعدل كونها تستند على عدة أمور، من بينها استيفاء شروط صفقة 
االستحواذ )وتواريخ استيفاء تلك الشروط(، ويوضح القسم رقم )6( )»المعلومات القانونية«( من هذا التعميم كافة الشروط الجوهرية 
إلتمام صفقة االستحواذ. وستقوم شركة دله باإلعالن على موقعها اإللكتروني أو موقع السوق المالية عن أي تغييرات في التواريخ المذكورة 

في الجدول الزمني المبّين أدناه.

اإلطار الزمني المتوقع لصفقة االستحواذ

التاريخالحدث

1- اإلجراءات المتعلقة بالجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ

1444/04/30هـ )الموافق 2022/11/24م(.موافقة الهيئة على طلب زيادة رأس المال.

موافقة الهيئة على انعقاد الجمعية العامة غير 
1444/05/12هـ )الموافق 2022/12/06م(.العادية الخاصة بصفقة االستحواذ.

اإلعالن على موقع السوق المالية عن دعوة 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 

االستحواذ )مع اإلشارة إلى إمكانية عقد اجتماع 
ثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة 

النعقاد االجتماع األول، ذلك في حال عدم اكتمال 
النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع األول(.

1444/05/12هـ )الموافق 2022/12/06م(.

1444/05/13هـ )الموافق 2022/12/07م(.نشر تعميم المساهمين.

توفير المستندات المتاحة للمعاينة.
من تاريخ 1444/05/13هـ )الموافق 2022/12/07م( حتى موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة 
الخاصة بصفقة االستحواذ )من يوم األحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة 

مساًء باستثناء أيام اإلجازات الرسمية في المملكة(.
بدء فترة التصويت اإللكتروني لمساهمين في 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة 

االستحواذ.
1444/05/29هـ )الموافق 2022/12/23م(.

انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة 
بصفقة االستحواذ )االجتماع األول(. يكتمل 
النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من 

المساهمين يمثلون على األقل نصف رأس مال 
شركة دله.

1444/06/03هـ )الموافق 2022/12/27م(.

انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة 
بصفقة االستحواذ )االجتماع الثاني(. يكتمل 
النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من 
المساهمين يمثلون على األقل ربع رأس مال 

شركة دله.

1444/06/03هـ )الموافق 2022/12/27م(.

نشر على موقع السوق المالية قرار صفقة 
االستحواذ والقرارات األخرى التي تـم اتخاذها 
فـي االجتماع األول أو االجتماع الثاني للجمعية 
العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ 
على موقع السوق المالية )أو اإلعالن عن عدم 

انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة 
بصفقة االستحواذ في حال عدم تحقق نصابها 

القانوني(.

1444/06/04هـ )الموافق 2022/12/28م(.

2- اإلجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني لالجتماع األول والثاني للجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ

موافقة الهيئة على الدعـوة النعقاد االجتماع 
 الثالث للجمعية العامة

غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ.
1444/06/05هـ )الموافق 2022/12/29م(.

اإلعـالن علـى موقـع السوق المالية عن الدعوة 
لالجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية 

الخاصة بصفقة االستحواذ.
1444/06/08هـ )الموافق 2023/01/01م(.

بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في 
االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية 

الخاصة بصفقة االستحواذ.
1444/06/25هـ )الموافق 2023/01/18م(.



ن
جدول

المحتويات

اإلطار الزمني المتوقع لصفقة االستحواذ

التاريخالحدث

انعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة غير 
العادية الخاصة بصفقة االستحواذ. ويتحقق 

 النصاب القانوني النعقاد االجتماع
الثالث للجمعية العامة غير العادية الخاصة 

بصفقة االستحواذ أياً كان عدد األسهم الممثلة 
فيه.

1444/06/29هـ )الموافق 2023/01/22م(.

نشر على موقع السوق المالية قـرار صفقة 
االستحواذ والقرارات األخرى التي تم اتخاذها 

 فـي االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية
الخاصة بصفقة االستحواذ.

1444/07/01هـ )الموافق 2023/01/23م(.

3- اإلجراءات في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ على صفقة االستحواذ والقرارات األخرى المرتبطة بها

توثيق صفقة االستحواذ ونقل ملكية األسهم 
المستهدفة إلى شركة دله.

في حال صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ على صفقة االستحواذ والقرارات 
األخرى المرتبطة بها، سيتم إصدار شهادة أسهم لصالح المصدر بما يثبت ملكيتها لألسهم المستهدفة وتحديث 

سجل مساهمي شركة المركز الطبي.

إصدار وتسجيل أسهم العوض لصالح المساهم 
البائع شركة كن لالستثمار.

بعد االنتهاء من إصدار شهادة األسهم وتحديث سجل مساهمي شركة المركز الطبي، سوف يقوم المصدر بتقديم 
طلب للسوق المالية إلنهاء إجراءات إصدار وإيـداع أسهم العوض في المحفظة االستثمارية الخاصة بالمساهم 

البائع شركة كن لالستثمار وذلك بحسب شروط وأحكام اتفاقية شراء األسهم.

بعـد االنتهاء من إجراءات إصدار وتسجيل أسهم العوض لصالح المساهم البائع شركة كن لالستثمار ستقوم شركة إعالن شركة دله عن إتمام صفقة االستحواذ.
دله باإلعالن على موقع السوق المالية عن إتمام صفقة االستحواذ.

والنظام تعديل النظام األساسي والسجل التجاري. التجاري  السجل  لتعديل  التجارة  وزارة  إلى  بتقديم طلب  دله  إتمام صفقة االستحواذ ستقوم شركة  بعد 
األساسي.



جدول المحتويات  

أ إشعار مهم  

ب التوقعات واإلفادات المستقبلية 

ب القيود المتعلقة بنشر وتوزيع هذا التعميم 

ب المعلومات المالية وغيرها من المعلومات 

ج دليل شركة دله 

و ملخص تفاصيل صفقة االستحواذ 

م التواريخ المهمة والمراحل األساسية لصفقة االستحواذ 

 1 

1 التعريفات والمصطلحات 

1 قائمة التعريفات والمصطلحات   1-1

 2 

5 عوامل المخاطرة 

5 المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع    1-2

5 لمخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة   1-1-2
6 المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط   2-1-2
6 المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية   3-1-2
6 المخاطر المتعلقة باإلندماجات واالستحواذات داخل قطاع الرعاية الصحية   4-1-2
6 المخاطر المتعلقة بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة أو بفرض رسوم أو ضرائب جديدة   5-1-2
7 المخاطر المتعلقة باالعتماد على سوق التأمين   6-1-2
7 المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باللوائح التنظيمية الحالية أو صدور لوائح تنظيمية جديدة   7-1-2
8 المخاطر المتعلقة بااللتزام بأحكام نظام المنافسة   8-1-2
8 مخاطر الكوارث الطبيعية   9-1-2

8 المخاطر المتعلقة بنشاط شركة المركز الطبي    2-2

8 المخاطر المرتبطة باستحقاقات الضريبية والزكوية المحتملة   1-2-2
9 المخاطر المرتبطة بسرية المعلومات   2-2-2
9 المخاطر المرتبطة بعدم قدرة شركة المركز الطبي على تحقيق أهدافها أو استراتيجياتها المتوقعة   3-2-2
10 المخاطر المرتبطة بقرارات اإلدارة   4-2-2
10 مخاطر تركز أعمال شركة المركز الطبي في منطقة جغرافية واحدة   5-2-2
10 المخاطر المرتبطة بتوظيف الممارسين الصحيين والكوادر اإلدارية ذات الكفاءة العالية   6-2-2
10 المخاطر المرتبطة بتركز اإليرادات على عمالء رئيسيين   7-2-2



11 المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تجديد أو تعديل العقود القائمة أو المحافظة عليها   8-2-2
11 المخاطر المتعلقة بمستوى جودة الخدمات الصحية   9-2-2
11 المخاطر المتعلقة باألخطاء المهنية الطبية   10-2-2
12 المخاطر المرتبطة بسوء سلوك الموظفين وأخطائهم   11-2-2
12 المخاطر المرتبطة بالعمر االفتراضي للممتلكات والمعدات   12-2-2
12 المخاطر المرتبطة بالمعدات الطبية   13-2-2
13 المخاطر المتعلقة بمواكبة التطورات في التقنيات الطبية   14-2-2
13 المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض المعدية )بما فيها جائحة كوفيد 19( في المنشآت الصحية   15-2-2
14 المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات   16-2-2
14 مخاطر السيولة   17-2-2
14 المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة   18-2-2
15 المخاطر المتعلقة بتعارض مصالح المساهمين الحاليين وأعضاء مجلس اإلدارة   19-2-2

15 المخاطر المتعلقة بالشؤون القانونية   3-2

15 مخاطر االعتماد على العالمة التجارية وحقوق الملكية الفكرية   1-3-2
المخاطـر المتعلقـة بانتهاء أو إيقاف التراخيص والموافقات واالعتمادات التنظيمية أو عـدم القـدرة على تجديدها  2-3-2
15  
16 المخاطر المتعلقة بدخول شركة المركز الطبي في دعاوى قضائية وإجراءات تنظيمية   3-3-2

البشرية  الموارد  وزارة  ومتطلبات  السعودة  بمتطلبات  االلتزام  على  القدرة  وعدم  العمل  بنظام  المتعلقة  المخاطر   4-3-2
16 والتنمية االجتماعية 
17 المخاطر المرتبطة بالرسوم الحكومية المطبقة على توظيف غير السعوديين   5-3-2
17 المخاطر المتعلقة بنظام الشركات   6-3-2

18 المخاطر المتعلقة بالشؤون التجارية   4-2

18 المخاطر المرتبطة بتحصيل الذمم المدينة من المدينين   1-4-2
18 المخاطر المتعلقة بتطوير أعمال شركة المركز الطبي وتنميتها واالعتماد على الموظفين الرئيسيين   2-4-2

18 المخاطر المتعلقة بصفقة االستحواذ   5-2

18 المخاطر المرتبطة بالبيانات المستقبلية وعدم تحقيق القيمة المضافة المرجوة من صفقة االستحواذ   1-5-2
19 المخاطر المرتبطة باالعتماد على البيانات غير الواردة في هذا التعميم   2-5-2

المخاطر المرتبطة بعدم تناسق النتائج التشغيلية لشركة دله وشركة المركز الطبي مع القوائم المالية االفتراضية   3-5-2
19 الواردة في هذا التعميم 
19 المخاطر المرتبطة بأثر صفقة االستحواذ على أعمال شركة دله والقيمة السوقية لها   4-5-2
المخاطر المتعلقة بتقييم سعر سهم شركة دله وارتفاعه في السوق المالية مقارنة بسعر سهم شركة دله المتفق عليه   5-5-2
19 في اتفاقية شـراء األسهم 
20 المخاطر المرتبطة باألطراف ذات العالقة في صفقة االستحواذ   6-5-2

21 المخاطر المتعلقة بتغيير في ملكية المساهمين الحاليين وانخفاض القوة التسويقية لألسهم   6-2

21 مخاطر التغير في ملكية المساهمين الحاليين وانخفاض القوة التصويتية المصاحبة لذلك   1-6-2
21 المخاطر المتعلقة بالسيطرة من المساهم البائع شركة كن لالستثمار   2-6-2
21 المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من أسهم شركة دله   3-6-2
21 المخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح   4-6-2
22 المخاطر المتعلقة بانخفاض ربحية السهم نتيجة صفقة االستحواذ   5-6-2
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23 المعلومات السوقية عن قطاع أعمال شركة دله واتجاهاتها 

23 المقدمة   1-3

23 نظرة عامة على اقتصاد المملكة    2-3

24 نظرة عامة على السياسات التي تؤثر على قطاع الرعاية الصحية    3-3

25 نظرة عامة على قطاع الرعاية الصحية في المملكة    4-3

27 نظرة عامة على المنطقة الغربية   5-3
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29 خلفية عامة عن صفقة االستحواذ 

29 نبذة عن عمليات شركة المركز الطبي   1-4

29 التأسيس وهيكل الملكية   1-1-4
30 تاريخ شركة المركز الطبي وتطور رأس مالها   2-1-4
43 الهيكل التنظيمي لشركة المركز الطبي   3-1-4
44 ملخص األنشطة والخدمات الرئيسية لشركة المركز الطبي   4-1-4
46 ملخص المعلومات المالية لشركة المركز الطبي   5-1-4

46 العوض مقابل صفقة االستحواذ   2-4

47 دوافع صفقة االستحواذ واآلثار المترتبة على شركة دله   3-4

48 التغيرات المزمعة في مجلس اإلدارة أو في اإلدارة التنفيذية لشركة دله   4-4

49 تقييم شركة المركز الطبي   5-4

51 تفاصيل األطراف ذات العالقة الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير المباشرة في صفقة االستحواذ   6-4

52 هيكل ملكية شركة دله قبل إتمام صفقة االستحواذ وبعدها   7-4

54 القوائم المالية االفتراضية لشركة دله نتيجة لصفقة االستحواذ   8-4

57 مقارنة بين مؤشرات أداء شركة دله في القوائم المالية االفتراضية والقوائم المالية الموحدة   9-4

58 االرتفاع أو االنخفاض في ربحية السهم نتيجة صفقة االستحواذ   10-4

58 أداء سعر سهم شركة دله    11-4
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المعلومات المالية - مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج عمليات شركة 
59 المركز الطبي مقدمة 

59 مقدمة   1-5

59 إقرار أعضاء مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية بشأن القوائم المالية لشركة المركز الطبي الدولي   2-5

60 ملخص السياسات المحاسبية لشركة المركز الطبي الدولي   3-5

60 أساس اإلعداد   1-3-5
60 تغييرات السياسات المحاسبية   2-3-5
63 أساس القياس   3-3-5
63 إعداد القوائم المالية   4-3-5



63 العملة التشغيلية وعملة العرض    5-3-5
63 تجميع األعمال والشهرة   6-3-5
64 تصنيف ما هو متداول إزاء ما هو غير متداول    7-3-5
64 قياس القيمة العادلة    8-3-5
65 الممتلكات والمعدات   9-3-5
65 عقود اإليجار   10-3-5
66 الموجودات غير الملموسة   11-3-5
67 النقد وما في حكمه   12-3-5
67 األدوات المالية   13-3-5
70 المخزون   14-3-5
70 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية    15-3-5
71 مستحقات الموظفين    16-3-5
71 المخصصات   17-3-5
71 توزيعات األرباح النقدية وغير النقدية على المساهمين في شركة المركز الطبي   18-3-5
71 الزكاة   19-3-5
72 اإليرادات   20-3-5
73 المصاريف   21-3-5
74 العمالت األجنبية   22-3-5
74 ربحية األسهم   23-3-5
74 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   24-3-5

77 نتائج العمليات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م    4-5

77 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وبيانات الدخل الشامل اآلخر   1-4-5
77 اإليرادات   2-4-5
82 تكلفة العمليات   3-4-5
84 مصاريف البيع والتوزيع   4-4-5
84 المصروفات العامة واإلدارية   5-4-5
86 الدخل اآلخر   6-4-5
86 تكاليف الموظفين   7-4-5
89 الزكاة   8-4-5
89 صافي الربح للسنة   9-4-5
89 قائمة المركز المالي    10-4-5
91 الموجودات غير المتداولة   11-4-5
93 الموجودات المتداولة   12-4-5
96 المطلوبات المتداولة   13-4-5
98 المطلوبات غير المتداولة   14-4-5
98 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   15-4-5
100 حقوق الملكية   16-4-5
101 بيان التدفقات النقدية    17-4-5
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103 المعلومات القانونية 

103 إقرارات أعضاء مجلس إدارة المصدر   1-6

103 ملخص الهيكل القانوني لصفقة االستحواذ   2-6

105 الموافقات الحكومية أو موافقة أطراف أخرى الالزمة إلتمام صفقة االستحواذ    3-6

105 ملخص جميع العقود واالتفاقيات الجوهرية الخاصة بزيادة رأس المال للغرض المفصح عنه في هذا التعميم   4-6

106 البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة أو التعهدات الواردة في اتفاقية شراء األسهم   5-6

أو التعهدات الواردة في المستندات أو االتفاقيات األخرى لصفقة االستحواذ البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة   6-6
109  

تفاصيل أي دعوى قضائية أو مطالبة )بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( يمكن أن تؤثر تأثيرًا جوهريًا في أعمال   7-6
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المحتويات

1 
التعريفات والمصطلحات

قائمة التعريفات والمصطلحات 1-1

التعريفالمصطلح

التعميم أو تعميم 
المساهمين 

تعميم المساهمين هذا المتعلق بزيادة رأس مال شركة دله عن طريق إصدار األسهم الجديدة لغرض االستحواذ على األسهم المستهدفة 
في رأس مال شركة المركز الطبي، والمعد من قبل شركة دله وفقاً للمادة )57( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمّرة.

شركة دله للخدمات الصحية.شركة دله

اتفاقية شراء األسهم الموقعة بين شركة دله والمساهم البائع شركة كن لالستثمار المبرمة بتاريخ 2022/06/20م والتي بموجبها تتم اتفاقية شراء األسهم 
صفقة االستحواذ. 

إدراج األوراق المالية في السوق المالية.اإلدراج أو إدراج األسهم

 األسهم الجديدة
أو أسهم العوض

هي األسهم التي سيتم إصدارها للمساهم البائع شركة كن لالستثمار في شركة دله نتيجـة لصفقة االستحواذ والبالغ عددها سبعة 
ماليين وستمائة وواحد وثمانون ألفاً ومائة وستة وستون )7,681,166( سهماً عادياً بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 

الواحد.

 الشركة المراد
االستحواذ عليها 

)الموافق  1423/05/13هـ  بتاريخ  محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة  تأسست  مقفلة،  مساهمة  شركة  هي  الدولي  الطبي  المركز  شركة 
)الموافق  1437/08/28هـ  وتاريخ  )ق/204(  رقـم  الـوزاري  القرار  بموجب  مقفلة  مساهمة  شركة  إلى  وتحولت  2002/07/23م(، 
التجاري رقـم 4030143596 بتاريخ 1424/04/29هـ )الموافق 2003/06/29م( ومقرها الرئيسي  2016/06/04م( ومقيدة بالسجل 

في مدينة جدة.

صفقة االستحواذ 

صفقة االستحواذ المقترحة بين شركة دله والمساهم البائع شركة كن لالستثمار )شركة كن لالستثمار القابضة(، والتي سيتم من خاللها 
مبادلة األسهم المملوكة لشركة كن لالستثمار القابضة في شركة المركز الطبي بعدد 14,232,690 سهماً مقابل قيام شركة دله بإصدار 
األسهم الجديدة لصالح المساهم البائع شركة كن لالستثمار من خالل زيادة رأس مال شركة دله من تسعمائة مليون )900,000,000( 
ريال سعودي إلى تسعمائة وستة وسبعين مليوناً وثمانمائة وأحد عشر ألفاً وستمائة وستين )976,811,660( رياالً سعودياً عن طريق 
إصدار سبعة ماليين وستمائة وواحد وثمانين ألفاً ومائة وستة وستين )7,681,166( سهماً عادياً جديداً بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( 

رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة اسمية إجمالية تبلغ 76,811,660 رياالً سعودياً.
 مجلس اإلدارة

مجلس إدارة شركة دله، ما لم يدل السياق على غير ذلك.أو أعضاء مجلس اإلدارة 

اإلدارة العليا والمديرون في المستويات اإلدارية العليا في شركة دله، ما لم يـدل السياق على خالف ذلك.اإلدارة

أمين سر مجلس اإلدارة لشركة دله.أمين سر

كل من الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية المنعقدة وفقاً للنظام األساسي لشركة دله.الجمعية العامة 

الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة وفقاً للنظام األساسي لشركة دله.الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير العادية 
الخاصة بصفقة االستحواذ

اجتماع الجمعية العامة غيـر العادية لشركة دله والذي سيعقد للتصويت على صفقة االستحواذ وعدد من القرارات األخرى ذات العالقة. 
وستكون بنود الجمعية العامة غير العادية لشركة دله هي:

إلى تسعمائة وستة وسبعين مليوناً . 1 زيادة رأس مال شركة دله من تسعمائة مليون )900,000,000( ريال سعودي  التصويت على 
وثمانمائة وأحد عشر ألفاً وستمائة وستين )976,811,660( رياالً سعودياً من خالل إصدار سبعة ماليين وستمائة وواحد وثمانين 
ألفاً ومائة وستة وستين )7,681,166( سهماً عادياً جديداً بقيمة اسمية إجمالية تبلغ ستة وسبعين مليون وثمانمائة وأحد عشر 
ألفاً وستمائة وستين )76,811,660( رياالً سعودياً لصالح شركة كن لالستثمار مقابل نقل أربعة عشر مليوناً ومائتين واثنين وثالثين 
ألفاً وستمائة وتسعين )14,232,690( سهماً عادياً في شركة المركز الطبي من شركة كن لالستثمار، وذلك وفقاً لشروط وأحكام 
اتفاقية شراء األسهم، وتسعى شركة دله إلى زيادة رأس مالها لغرض االستحواذ على 18.98% من رأس مال شركة المركز الطبي. 

المتعقلـة بالنظام . 2 )»التعديالت   )4( الملحق رقم  )والواردة في  دله  النظام األساسي لشركة  المادة 7 من  تعديل  التصويت على 
األساسي لشركة دله والمتعلقـة بصفقة االستحواذ«( من هـذا التعميم(. 

تفويض مجلس إدارة شركة دله أو أي شخص مفـوض له مـن قبل مجلس إدارة شركة دله بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد . 3
يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة المتعلقة بصفقة االستحواذ. 

تاريخ نفاذ زيادة رأس المال سيكون بعد إتمام نقل ملكية األسهم في شركة المركز الطبي من شركة كن لالستثمار لصالح شركة دله.. 4
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طرف أو األطراف ذو العالقة

يقصد به في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ما يلي:
تابعي الُمصدر.. 1
المساهمين الكبار في الُمصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.. 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، أو 5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاله.. 7

أي شخص يمتلك أسهم في شركة دله أو شركة المركز الطبي )حيثما ينطبق(.المساهم أو المساهمون

أي شخص يمتلك 5% أو أكثر من األسهم في شركة دله أو شركة المركز الطبي )حيثما ينطبق(.المساهمون الكبار

أي شخص طبيعي أو اعتباري.الشخص

الملكية المباشرة تعني األسهم أو الحصـص )حيثما ينطبق( المملوكة من المساهم أو الشريك )حيثما ينطبق( بشكل مباشر في شـركة الملكية المباشرة
دله أو شـركة المركز الطبي )حيثما ينطبق(.

الملكية غير المباشرة

الملكية غير المباشرة تعني األسهم أو الحصص )حيثما ينطبق( المملوكة من المساهم أو الشريك )حيثما ينطبق( بشكل غير مباشر في 
الشركة )شركة دله أو شركة المركز الطبي( )حيثما ينطبق( من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم أو حصص )حيثما ينطبق( في 
شركة دله أو شركة المركز الطبي )حيثما ينطبق( أو األسهم أو الحصص )حيثما ينطبق( المملوكة من قبل أقرباء المساهم أو الشريك 
)حيثما ينطبق( )الزوج والزوجة واألوالد القصر( سـواء بشكل مباشر أو من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم أو حصص )حيثما 

ينطبق( في شركة دله أو شركة المركز الطبي )حيثما ينطبق(.

يقصد به، في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ما يلي: الزوج والزوجة واألوالد القصر.قريب

شركة تداول السعودية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية تابعة لمجموعة تداول القابضة والجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل السوق المالية
في إدراج األوراق المالية في المملكة وتداولها.

مجموعة تداول القابضة

وتاريخ   1010241733 رقم  التجاري  بالسجل  مقيدة  سعودية  مدرجة  مساهمة  شركة  القابضة،  السعودية  تداول  مجموعة  شركة 
1428/12/02هـ )الموافق 2007/12/12م( ويقع مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. وتقدم مجموعة تداول 
القابضة من خالل شركاتها التابعة - المرخص لها من الهيئة - مقدم الخدمات الرئيسي لخدمات التداول والمقاصة والتسـوية في 

األوراق المالية السعودية.
شركة مركز إيداع األوراق 

المالة )إيداع(
شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيـداع( هي شركة تابعة لمجموعة تداول القابضة وهي الجهة الوحيدة في السعودية المخولة بإيداع 

األوراق المالية المتداولة في السوق المالية وتسجيل ونقل ملكيتها والقيان بأعمال التسوية والمقاصة.
المعايير الدولية للتقرير 

المالي المعتمدة في 
المملكة العربية السعودية 

)IFRS(

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 
للمراجعين والمحاسبين )SOCPA( والتي تشمل المعايير واإلصدارات الفنية المتعلقة بالمسائل التي ال تغطيها المعايير الدولية، مثل 

مسألة الزكاة.

المعايير المحاسبية 
المتعارف عليها في المملكة 

 )SOCPA(

المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 
.)SOCPA(

 الهيئة السعودية
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية.للمراجعين والمحاسبين

حكومة المملكة العربية السعودية.الحكومة

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.الهيئة

الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.الهيئة العامة للمنافسة

هيئة الزكاة والضريبة 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية.والجمارك

الهيئة العامة للغذاء 
الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية.والدواء

هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض االستثناءات.ضريبة القيمة المضافة
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الضرائب أو الزكاة

أي رسوم أو ضرائب أو مستحقات زكوية أو خصومات أو استقطاعات تحمل الصفة الضريبة في أي مكان تفرض فيه أو تُحّصل من قبل 
أو في سبيل دعم أي جهة أو كيان أو هيئة حكومية أو وطنية أو فيدرالية أو إقليمية أو محلية أو غير ذلك من الجهات الحكومية، وتشمل 
)على سبيل المثال ال الحصر( الضريبة التي تُجبى على إجمالي أو صافي الدخل أو األرباح أو العوائد )بما في ذلك أي ضريبة على 
أرباح رأس المال( والضرائب المفروضة على المقبوضات وحقوق االنتفاع والتملك واالمتياز ونقل الملكية والقيمة المضافة والممتلكات 
بأي مما سـبق. وأي  أو عقوبات مرتبطة  الصلة، فضاًل عـن أي غرامات  والضرائب ذات  الضمان االجتماعي  الشخصية واشتراكات 

غرامات أو رسوم إضافية أو فوائد أو أعباء أو إضافات على الضرائب المستحقة فيما يتعلـق بأي نوع من الضرائب المذكورة أعـاله.

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.وزارة التجارة 

وزارة الموارد البشرية 
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية.والتنمية االجتماعية

وزارة الشؤون البلدية 
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان في المملكة العربية السعودية.والقروية واإلسكان

وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.وزارة الصحة

وزارة المالية في المملكة العربية السعودية.وزارة المالية

زيادة رأس مال شركة دله من تسعمائة مليون )900,000,000( ريال سعودي إلى تسعمائة وستة وسبعين مليوناً وثمانمائة وأحد عشر ألفاً زيادة رأس المال 
وستمائة وستين )976,811,660( رياالً سعودياً، من خالل إصدار األسهم الجديدة.

اليوم الذي يتم فيه إدراج األسهم الجديدة في السوق المالية وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية شراء األسهم.إتمام صفقة االستحواذ

البيانات المالية المراجعة لشـركة دله أو شـركة المركز الطبي )حيثما ينطبق( للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م القوائم المالية
و2021م.

السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة. السنة المالية

هم مستشارو شركة دله فيما يتعلق بصفقة االستحواذ والواردة أسماؤهم في الصفحة )د( و)هـ( من هذا التعميم.المستشارون

شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال(، والتي تم تعيينها من قبل شركة دله كمستشار مالي فيما يتعلـق بصفقة االستحواذ.المستشار المالي

عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون، والذي تم تعيينه من قبل شركة دله كمستشار قانوني فيما يتعلق بصفقة المستشار القانوني
االستحواذ.

شركة فروست آند سوليفان، والتي تـم تعيينها من قبل شركة دله كمستشار دراسة السوق فيما يتعلق بصفقة االستحواذ.مستشار دراسة السوق

شركة كي بي إم جي لالستشارات المهنية.مراجع الحسابات

مستشار العناية المهنية 
ديلويت للخدمات االستشارية المالية المحدودة.المالية والزكوية والضريبية

محاسب القوائم المالية 
شركة بيكر تلي ام وشركاه محاسبون قانونيون.االفتراضية

أي يوم، باستثناء يوم الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية أو أي يوم تغلق فيه المؤسسات المصرفية يوم عمل
أبوابها عن العمل بموجـب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى.

آخر سعر تم تداول السهم عليه في يوم التداول ذي الصلة وفق اآللية المحددة من قبل السوق المالية.سعر اإلغالق

الريال السعودي، العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال أو ريال سعودي

وتطوير رؤية 2030 العودي  االقتصاد  وتنويع  النفط  مشتقات  على  االعتماد  تقليل  إلى  يهـدف  الذي  الوطني  االستراتيجي  االقتصادي  البرنامج 
الخدمات العامة.

الفائض من أرباح السنة بعد خصم قيمة المحول لالحتياطات واألرباح الموزعة.األرباح المبقاة

نظام الشركات في المملكة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( والمعّدل نظام الشركات
بموجب المرسوم الملكي رقم م/79 وتاريخ 1439/07/25هـ )الموافق 2018/04/11م(، وما يطرأ عليه من تعديالت.

من نظام العمل عليه  يطرأ  وما  2005/09/27م(  )الموافق  1426/08/23هـ  بتاريخ  م/51  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  العمل  نظام 
تعديالت.

من نظام المنافسة عليه  يطرأ  وما  )الموافق 2018/11/07م(  بتاريخ 1440/02/29هـ  م/75  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  المنافسة  نظام 
تعديالت.

النظام األساسي لشركة دله وما يطرأ عليه من تعديالت.النظام األساسي

من نظام السوق المالية عليه  يطرأ  وما  2003/07/31م(،  )الموافق  1424/06/02هـ  بتاريخ  م/30  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام 
تعديالت.

نظام البيئة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/165 بتاريخ 1441/11/19هـ )الموافق 2020/07/10م( وما يطرأ عليه من تعديالت.نظام البيئة
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نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/59 وتاريخ 1426/11/04هـ )الموافق 2005/12/06م( وما يطرأ نظام مزاولة المهن الصحية
عليه من تعديالت.

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 
1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م(، بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ 
)الموافق  1444/01/24هـ  وتاريخ   2022-94-1 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  2003/07/31م(،  )الموافق 

2022/08/22م(.

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج لدى شركة تداول السعودية )السوق المالية( الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-123-2017 تاريخ 
1443/09/12هـ  بتاريخ   2022-52-1 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بموجب  والمعدلة  2017/12/27م(،  )الموافق  1439/4/9هـ 
)الموافق  1444/2/10هـ  بتاريخ   2022-96-03 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  قرار  بموجب  والمعدلة  2022/04/13م(  )الموافق 

2022/9/06م(.

الئحة حوكمة الشركات
)الموافق  وتاريخ 1438/5/16هـ  رقم 2017-16-8  القرار  بموجب  المالية  السوق  الصادرة عن مجلس هيئة  الشركات  الئحة حوكمة 
2017/2/13م( بناًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق 

المالية رقم )1-94-2022( وتاريخ 1442/01/24هـ )الموافق 2022/08/22م(.

التقويم الهجري.هـ

التقويم الميالدي.م
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2  
عوامل المخاطرة

ينبغي على مساهمي شركة دله أن يقوموا بدراسة كافة المعلومات الواردة في هذا التعميم بعناية بما في ذلك على وجه الخصوص عوامل 
المخاطرة الواردة في هذا القسم. وذلك قبل التصويت بالموافقة أو عدم الموافقة على صفقة االستحواذ في الجمعية العامة غير العادية 
الخاصة بصفقة االستحواذ. كما يتوجب على كل مساهمي شركة دله قـراءة ودراسـة كافـة المعلومـات األخـرى التـي يحتويهـا هـذا التعميـم 
وليـس فقـط عوامـل المخاطـرة المبينـة أدنـاه، علماً بأن عوامـل المخاطـرة المذكـورة فـي هـذا التعميـم قـد ال تتضمـن كافـة المخاطـر التـي 
حة في هذا  قـد تواجههـا شركة دله في تاريخ هـذا التعميـم. يجدر الذكر بأنه قد تكون هناك عوامل مخاطرة إضافية غير المخاطر الموضَّ
القسم من التعميم وهـذه المخاطـر قـد تؤثـر سـلباً علـى شركة دله ولكن إما أنها مجهولة بتاريخ هذا التعميم أو أنهـا ال تُعتبـر من العوامل 
التي قـد تؤثـر علـى صفقـة االسـتحواذ بتاريـخ هـذا التعميـم. إن تحققت أيٌّ من المخاطر المشار إليها أدناه قد يتأثر نشاط شركة دله 
ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري فـي حال تمت صفقة االستحواذ، كما أن 
تحقـق أي مخاطر أخـرى )غيـر المخاطـر المذكـورة أدنـاه( إما لعدم علم مجلس إدارة شركة دله بها حالياً أو لعدم اعتبار تلك المخاطر أنها 
جوهرية بتاريخ هـذا التعميـم، سـيؤثر أيضـاً بشكٍل سلبي على نشاط شركة دله ومركزها المالـي ونتائج عملياتها وتدفقاتها المالية وتوقعاتها 
المستقبلية وربحية أسهمها في حال تمت صفقة االسـتحواذ. وفـي حال كان أي من المساهمين بحاجة ألي تفسير إضافي أو كان لديه أي 
شكوك أو مخاوف بخصوص محتـوى هـذا التعميم أو صفقـة االستحواذ، يتوجـب عليه الحصول على استشارة خاصة من قبل مستشار مالي 

مستقل مرّخص له من قبل الهيئة.

ويُِقّر أعضاء مجلس اإلدارة، بأنه على حد علمهم واعتقادهم وبعد إجراء الدراسات الممكنة إلى الحد المعقول، بأنه ال توجد أية مخاطر 
جوهرية أخرى قد تؤثر على قرار مساهمي شركة دله بالتصويت على صفقة االستحواذ، باستثناء المخاطر المبّينة أدناه حتى تاريخ هذا 

التعميم.

إن شركة المركز الطبي قد تشترك مع شركة دله في مواجهة بعض عوامل المخاطرة، وقد تواجه عوامل مخاطرة خاصة بها، كما أن صفقة 
االستحواذ تنطوي عادة على عوامل مخاطرة خاصة بها، وغيرها من المخاطر المرتبطة باالستثمار في القطاع الصحي وذلك نظراً لتركز 

نشاط شركة المركز الطبي في هذا القطاع.

إن تحّقق أي من المخاطر الواردة في هذا القسم سيؤثر سلباً على نشاط شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها المالية 
وتوقعاتها المستقبلية وربحية أسهمها. كما أن تحقق أي مخاطر أخرى )بخالف المخاطر الواردة في هذا القسم(، والتي لم يرد ذكرها في 
هذا القسم، سيؤثر أيضاً بشكل سلبي على نشاط شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها المالية وتوقعاتها المستقبلية وربحية 

أسهمها.

دة فيما يلي بحسب ترتيب يعبر عن مدى أهميتها، كما أن المخاطر اإلضافية - المجهولة  وينبغي التوضيح بأنه لم تُسَرد المخاطر المحدَّ
حالياً أو غير الجوهرية - قد يكون لها ذات التأثيرات المبّينة في هذا التعميم.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع  2-1

لمخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 2-1-1

يعتمد األداء المستقبلي المتوقع لشركة دله وشركة المركز الطبي على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادية في المملكة بشكل 
عام وتشتمل، على سبيل المثال ال الحصر، عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك، ويعتمد اقتصاد المملكة 
الكلي والجزئي بشكل أساسي على النفط والصناعات النفطية والتي ال تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي، وعليه 
فإنه أي تقلبات غير مواتية تحدث في أسعار النفط سيكون أثرها المباشر والجوهري على خطط ونمو االقتصاد السعودي بشكل عام وعلى 
معـدالت اإلنفـاق الحكومـي، والذي من شأنه التأثير سلباً على األداء المالي لشركة دله وشركة المركز الطبي، نظراً لعملهمـا ضمـن منظومـة 

االقتصـاد السـعودي وتأثرهمـا بمعـدالت اإلنفـاق الحكومـي.

كمـا يعتمـد اسـتمرار نمـو االقتصـاد السـعودي علـى عـدة عوامـل أخـرى بمـا فيهـا اسـتمرار النمـو السـكاني واسـتثمارات القطاعيـن الحكومـي 
والخـاص فـي البنيـة التحتيـة وغيرها، لـذا فـإن أي تغييـر سـلبي فـي أي مـن هـذه العوامـل سـيكون لـه تأثيـر كبيـر علـى االقتصـاد وبالتالـي 

سيؤثر سلًبا وبشكل جوهري على أعمال شركة دله ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 2-1-2

تعمل شركة دله وشركة المركز الطبي وتقدمان خدماتهما ومنتجاتهما في المملكة، والتي هي جزء من منطقة الشرق األوسط والخليج 
العربي. يجدر الذكر أن العديد من دول منطقة الشرق األوسط والخليج العربي تعاني من عدم استقرار سياسي وأمني في الوقت الراهن. 
بالتالي ال توجد أي ضمانات أن الظروف السياسية واألمنية في الشرق األوسط والخليج العربي لن يكون لها تأثير سلبي وجوهري على 
أعمال الشركتين في المملكة وبالتالي فإن حدوث تغييرات جوهرية في الوضع السياسي أو األمني أو االقتصادي في منطقة الشرق األوسط 

والخليج العربي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركتين ونتائج عملياتهما ومركزهما المالي وتوقعاتهما المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية 2-1-3

تنشأ المنافسة عند وجود شركات أخـرى تعمل في نفس قطاع أعمال شركة دله وشركة المركز الطبي وتقدم خدمات مشابهة أو منافسة 
التابعة أو الزميلة التي تعمل في قطاع الرعاية الصحية، ويعتبر قطاع الرعاية الصحية من  لهما، وقد يتأثر نشاط شركة دله وشركاتها 
القطاعات عالية المنافسة، حيث تشتد المنافسة بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات، ويعتبر قطاع الرعاية 
الرعاية  السعوديين واألجانب على حد سواء، ولذلك فإن عدد مقدمي خدمات  المستثمرين  التي تجذب اهتمام  القطاعات  الصحية من 
الصحية بالمملكة في تزايد مستمر، باإلضافة إلى عدد من شركات خدمات الرعاية الصحية الخاصة الكبيرة والمعروفة في المملكة والتي 
سوف تتنافس مع شركة دله وشركاتها التابعة أوالزميلة والتي تعمل في نفس مجال شركة المركز الطبي. ومن شأن هذا التنافس أن يخلق 

تحديات تشغيلية ومالية، وفيما يلي بعض من تلك التحديات التي قد تواجهها شركة دله: 

أسعار الخدمات الصحية مقارنة مع مقدمي الخدمات الصحية اآلخرين. 	
االرتقاء بجودة المرافق الصحية وتحسينها باإلضافة إلى المعدات واآلالت الطبية التي يستخدمها. 	
توسيع قاعدة العمالء والمحافظة على استمرارية العالقة معهم. 	
يندرج قطاع المستشفيات ضمن القطاعات التي يسمح فيها للمستثمرين األجانب بالحصول على ملكية تصل إلى نسبة  	

100% ومن الممكن أن تحتم المنافسة نتيجة لدخول شركات أجنبية متخصصة في إدارة المستشفيات وتشغيلها ومنافستها 
مع شركات الرعاية الصحية المحلية بما في ذلك شركة المركز الطبي والشركات الطبية التابعة والزميلة لشركة دله.

عالوة على ذلك، فسوف يؤثر التوسع الذي تقوم به وزارة الصحة حالياً في قطاع الرعاية الصحية باإلضافة إلى الزيادة في عدد المستشفيات 
التابعة لها في المملكة باإلضافة إلى التوسع الذي يقوم به القطاع الخاص سلباً على مستوى الطلب على المستشفيات الخاصة، مما سيؤثر 

بشكل سلبي وجوهري على أعمال شركة دله وشركة المركز الطبي ونتائج عملياتهما ومركزهما المالي وتوقعاتهما المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باإلندماجات واالستحواذات داخل قطاع الرعاية الصحية 2-1-4

إن من شأن االندماجات واالستحواذات التي يمكن أن تطرأ في قطاع الرعاية الصحية فيما بين الشركات العاملة فيه التأثير على معطيات 
السـوق وترُكز الجهات المسيطرة عليه. كما أنه من الممكن أن تؤثر هذه االندماجات واالستحواذات على أسعار الخدمات الصحية وحجم 
قاعدة العمالء التي ترتبط بها وتتعامل معها شركة المركز الطبي والشركات الطبية التابعة أو الزميلة لشركة المركز الطبي، مما سيكون له 
تأثير سلبي وجوهري على أعمال شـركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالـي سـيؤثر ذلك سـلباً 

علـى شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة أو بفرض رسوم أو ضرائب جديدة 2-1-5

بالرغم من أن شركة المركز الطبي ال تخضع في الوقت الراهن ألي نوع من الضرائب بخالف الزكاة الشرعية وضريبة القيمة المضافة 
التي تقدمها شركة المركز الطبي، من المحتمل فرض رسوم أخرى أو ضرائب على الشركات من قبل  البالغة 15% من رسوم الخدمات 
الحكومة في المستقبل أو زيادة الرسوم والضرائب الحالية التي تخضع لها شركة المركز الطبي. في حال تم فرض ضرائب جديدة على 
الشركات أو رسوم بخالف المطبقة حالياً أو زيادة الرسوم والضرائب المطبقة حالياً، فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال شـركة 
المركز الطبي ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي سـيؤثر ذلك سـلباً على شركة دله ومركزها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 01 يناير 2018م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة 
5% على عدد من المنتجات والخدمات. وقد قررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% ودخل هذا القرار 
حيز التنفيذ ابتداًء من تاريخ 1 يوليو 2020م، وبناًء على ذلك، تعين على شـركة المركز الطبي التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة 
القيمة المضافة والزيادة التي طرأت عليها. كما أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اللوائح النهائية للفواتير اإللكترونية )الفواتير 
اإللكترونية( باللغة العربية في 4 ديسمبر 2020م، والتي تنص على أنه سيكون إلزامًيا لدافعي الضرائب المقيمين أن يكونوا مجهزين تجهيًزا 
كاماًل إلصدار وحفظ وتعديل الفواتير اإللكترونية بحلول 4 ديسمبر 2021م. ستجذب لوائح الفواتير اإللكترونية جميع األحكام المتعلقة 
بالفاتورة الضريبية في نظام ضريبة القيمة المضافة، وأي عدم امتثال سيؤدي إلى فرض عقوبات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ونظراً 
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لمرونة أنظمة الزكاة والضرائب وتغييرها من حين إلى آخر، فقد يتعّرض حملة أسهم شركة دله لزيادة الضرائب المفروضة عليهم بسبب 
إصدار أنظمة ضريبية جديدة أو تعديل األنظمة واللوائح الضريبية السارية أو نتيجة للممارسات الضريبية أو التفسيرات المعلنة أو غير 
المعلنة من جانب الجهات الضريبية ذات العالقة ألنظمة الضريبة المحلية المنطبقة أو االتفاقيات الثنائية أو االتفاقيات الدولية أو بسبب 

السوابق القضائية في المحاكم ذات الصلة.

إّن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة أو تطبيق خاطئ للفواتير اإللكترونية من قبل إدارة شـركة المركز الطبي، سوف يُعرضها 
لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتها مما سيزيد أيضاً من التكاليف والمصاريف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع 
الطبي  المركز  أعمال شـركة  تأثير سلبي وجوهري على  له  الطلب على خدماتها، مما سيكون  الطبي ومستوى  المركز  لشـركة  التنافسي 
ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالـي سـيؤثر ذلك سـلباً علـى شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على سوق التأمين 2-1-6

تعتمد شركة المركز الطبي في إيراداتها بشكل كبير على العمالء المؤمن لهم من قبل شركات التأمين وفق وثيقة الضمان الصحي التعاوني، 
للتأمين  العربية  بوبا  شـركة  منها  تقديم خدمات صحية،  عقود  بموجب  التأمين  من شركات  عدد  مع  الطبي  المركز  تتعامل شركة  حيث 
التعاوني وشركة التعاونية للتأمين. وبلغت نسبة اإليرادات من شركات التأمين 90% من إجمالي إيرادات االئتمان للسنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2021م، وبلغت نسبة إيرادات االئتمان 72% من إجمالي اإليرادات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. وبلغت نسبة 
اإليرادات شـركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة التعاونية للتأمين 72% من إجمالي إيرادات االئتمان للسنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2021م ونتيجة لذلك فإن أي مخاطر أو تغييـرات متعلقة بسوق التأمين الصحي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال شـركة 
المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالـي سـيؤثر سـلباً علـى شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باللوائح التنظيمية الحالية أو صدور لوائح تنظيمية جديدة 2-1-7

تخضع أنشطة وأعمال شركة دله وشركة المركز الطبي لعدد من األنظمة واللوائح التنظيمية في المملكة والتي يتم تطبيقها من قبل عدد من 
الجهات الحكومية وفقاً لسياسات الحكومة وتوجيهاتها، بما في ذلك على سبيل المثال، األنظمة واللوائح التنظيمية الخاصة بوزارة الصحة 
والهيئة ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان والمديرية العامة للدفاع المدني 
وغيرها، بالتالي تخضع شركة دله وشركاتها التابعة أو الزميلة بما في ذلك شركة المركز الطبي )بعد إتمام صفقة االستحواذ( لمخاطر 
التغييرات في األنظمة واللوائح والتعاميم ذات العالقة، وتشهد البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة إصدار عـدد من األنظمة واللوائح 
وهي بطبيعة الحال عرضة للتغيير والتطوير. وتعتبر تكاليف االلتزام بهذه األنظمة واللوائح مرتفعة. وفي حالة إدخال تغييرات على األنظمة 
أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد شركة دله وشركة المركز الطبي لمصروفات مالية إضافية 

غير متوقعة ألغـراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية متطلباتها.

وبالتالي، قد تخضع كل من شركة دله أو شركة المركز الطبي للعقوبات والغرامات في حال عدم التزامهما باألنظمة واللوائح التنظيمية 
الخاصة بوزارة الصحة والهيئة ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ووزارة التجارة والبلديات والدفاع المدني وغيرها بهذه األنظمة 
واللوائح بشكل مسـتمر، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركتين ونتائج عملياتهما ومركزهما المالي وتوقعاتهما المستقبلية.

بصورة خاصة، لم تجر شركة المركز الطبي أي دراسة لتقييم األثر البيئي ألنشطتها ولم تحصل على أي تصاريح أو تراخيص بيئية.

تتجاوز  ال  غرامة   )1( إلى:  يؤدي  قد  البيئة  لنظام  انتهاك  أي  أن  على  البيئة  لنظام  البيئي  والتدقيق  للتفتيش  التنفيذية  الالئحة  تنص 
20,000,000 ريال سعودي، أو )2( تعليق التصريح أو الترخيص ذات العالقة لمدة ال تتجاوز 6 أشهر، أو )3( إلغاء التصريح أو الترخيص ذات 
العالقة. باإلضافة إلى ذلك، يجوز للجنة التي تنظر في مثل هذه االنتهاكات فرض غرامة مالية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تاريخ 
إخطار الشركة بقرار اللجنة. وفي حالة تكرار المخالفة خالل العام نفسه، يجوز للجنة مضاعفة العقوبات المذكورة أعاله. كما أن بعض 

األنشطة المحددة تخضع لمزيد من العقوبات.

نظًرا ألن التأثير البيئي الناتج عن أنشطة شركة المركز الطبي ال يزال غير واضح وسيعتمد على تصنيف أنشطة شركة المركز الطبي 
وتأثيرها على البيئة، في حال تبين أن شركة المركز الطبي تنتهك قانون البيئة، فسوف يترتب عليها أي من العقوبات المنصوص عليها في 
قانون البيئة، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال شـركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، 

وبالتالـي سـيؤثر سـلباً علـى شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بااللتزام بأحكام نظام المنافسة 2-1-8

تتولى الهيئة العامة للمنافسة حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات االحتكارية المخلة بالمنافسـة المشروعة، والمحافظة 
على البيئة التنافسية لقطاع األعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية، وإصدار القواعد واإلجراءات المنظمة لذلك. يجدر 
الذكر، أنه قد تتخذ الهيئة العامة للمنافسة بعض اإلجراءات للتحقيـق في أي إخالل من قبل أي من شركة دله أو شركة المركز الطبي في 
حال عدم االلتزام بنظام المنافسة في المملكة، حيث أنه في حال إتمام صفقة االستحواذ سيتم زيادة نسبة ملكية شركة دله في الشركات 
العاملة في قطاع الخدمات الطبية، حيث أنها ستكون مالكة ما نسبته 27.18% من رأس المال في شركة المركز الطبي بعد إتمام صفقة 
االستحواذ. وكما تمتلك شركة دله لكامل رأس المال في شركة دله فارما وشركة أفياء النخيل للخدمات المساندة المحدودة وشركة مستشفى 
دله نمار الصحية، وكما تمتلك شركة دله ما نسبته 58.64% من رأس مال شركة الدرع الرعاية القابضة وما نسبته 89.36% من رأس مال 
شركة مركز مكة الطبي. وإذا تبين عدم التزام الشركتين ألحكام نظام المنافسة، كقيامهم على سبيل المثال بممارسات لإلخالل بالمنافسة 
أو الحد منها من خالل تقديم الخدمات بسعر أقل من التكلفة اإلجمالية إلخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة 
دخول منشآت محتملة، وصدور حكم يقضي بثبوت تلك المخالفات، قد تتعرض شركة دله أو شركة المركز الطبي لغرامة تصل إلى 10% من 
إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة أو بما ال يتجاوز عشرة ماليين )10,000,000( ريال سعودي عند استحالة تقدير المبيعات 
السنوية. وللجنة - في حاالت تقدرها - االستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة ال تتجاوز ثالثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة 
المخالفة. وعالوة على ذلك، في حال تكرار شركة دله أو شـركة المركز الطبي لهذه المخالفة، فمن الممكن أن يتم تعليق أنشطة شركة دله 
أو شـركة المركز الطبي بشكل مؤقـت أو دائـم. باإلضافة إلى ذلك، قد تكون اإلجـراءات القضائية مكلفة وتستغرق وقتاً، مما سيؤثر سلباً على 

أعمال الشركتين ونتائج عملياتهما ومركزهما المالي وتوقعاتهما المستقبلية. 

مخاطر الكوارث الطبيعية 2-1-9

قـد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعيــة يصيب مرافق شركة دله أو شركة المركز الطبي كالفيضانات والزالزل والعواصف وانتشار األمراض 
والعدوى وغيرها من األحــداث الطبيعيـة األخـرى إلـى تكبـد شركة دله وشركة المركز الطبي تكاليـف كبيـرة وطائلـة. كمـا يؤثـر بشـدة علـى 
قـدرة شركة دله وشركة المركز الطبي علـى أداء ممارسـة عملياتهمـا وبالتالـي التقليـل مـن نتائجهمـا التشـغيلية. وفـي حالـة حـدوث تلك 
الكـوارث الطبيعيـة وإضرارهـا بمرافـق شركة دله وشركة المركز الطبي، فسـيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركتين ونتائج 

عملياتهما ومركزهما المالي وتوقعاتهما المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بنشاط شركة المركز الطبي  2-2

المخاطر المرتبطة باستحقاقات الضريبية والزكوية المحتملة 2-2-1

تخضع شركة المركز الطبي ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتستحق الزكاة بواقع 2.5% من الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي 
الربح المعدل، أيهما أعلى طبقا ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة. إن أهم مكونات الوعاء الزكوي لكل شركة وفقاً ألنظمة 
الزكاة تتكون بشكل رئيسي من حقوق المساهمين ومخصصات وقروض طويلة األجل وصافي الربح المعدل مخصوماً منها صافي القيمة 
الدفترية للعقارات والمصانع واالستثمارات وبعض البنود األخرى. بلغ رصيد مخصص الزكاة 10.8 مليون ريال سعودي و10.1 مليون ريال 

سعودي و11.4 مليون ريال سعودي على التوالي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. 

ويوضح الجدول التالي الوضع الزكوي والضريبي لشركة المركز الطبي، كما هو ظاهر في تقرير الفحص النافي للجهالة الضريبي.

ألف ريال السعودي
التزامات ضريبة كما في 31 ديسمبر

محتملة
غرامات 
اإلجمالي محتملة

2021م 2020م2019م

10,19210,09711,601مخصص الزكاة بحسب مستشار العناية المهنية الضريبية والزكوية 
9,7519,05610,462مخصص الزكاة كما في القوائم المالية المنفصلة

)2,621(-)2,621()1,139()1,040()441(التزامات إضافية محتملة للزكاة
)316()84()2()232()1(التزامات إضافية محتملة لضريبة االستقطاع

)14,146()8,243()5,903(التزامات إضافية محتملة للقيمة المضافة)3(

)16,938(إجمالي الزيادة )النقص( في المخصصات
الحظ مستشار العناية المهنية الضريبية والزكوية وجود اختالف بين معدالت ضريبة االستقطاع المطلوبة والمعدالت المستخدمة من قبل شركة المركز الطبي   )1(

يوجد غرامة تأخير بنسبة 1% في حال لم يتم سداد ضريبة االستقطاع خالل 30 يوم من تاريخ استحقاق الدفع  )2(

بسبب رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في األول من شهر يوليو 2020م، وعدم االمتثال مع متطلبات القيمة المضافة والفوترة اإللكترونية، ولم تقدم الفائدة المكتسبة   )3(

على الودائع قصيرة األجل ضمن اإلقرار، والغرامات على المدفوعات التي تم دفعها لغير المقيمين إلسيتراد الخدمات إلى المملكة
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وكما تجدر اإلشارة بأن إجمالي الزيادة في المخصصات تم احتسابها من قبل مستشار العناية المهنية الضريبية والزكوية، ولم يتم تسجيل 
هذه الزيادة في المخصصات ضمن مخصصات شركة المركز الطبي، مما يعني احتمالية تسجيل مخصصات مقابلها، وبالتالي سيكون له أثر 
سلبي على شركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي سيؤثر ذلك سلباً على شركة دله ومركزها 
المالي ونتائج عملياتها. وكما لم يتم إصدار أي ربوط زكوية نهائية لهذه السنوات المالية حتى تاريخه، وقد تقوم هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك بفرض التزامات زكوية إضافية مقابلها. وفي حال تم فرض التزامات زكوية إضافية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، 
فسيكون له أثر سلبي على شركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي سيؤثر ذلك سلباً على شركة 
دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها. وكما يجدر بالذكر، من المحتمل أن تتعرض شركة المركز الطبي لمصروفات زكاة إضافية بمبلغ 685 
ألف ريال سعودي و1.2 مليون ريال سعودي و1.1 مليون ريال سعودي للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م على التوالي. وفي حال 
المالي ونتائج عملياتها  تعرض شركة المركز الطبي لمصروفات زكاة إضافية، فسيكون له أثر سلبي على شركة المركز الطبي ووضعها 

وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي سيؤثر ذلك سلباً على شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

وكما تجدر اإلشارة بأن وجود مطالبة بمبلغ 4.2 مليون ريال سعودي من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مقابل السنوات المالية من 
2003م حتى 2004م، واعترضت شركة المركز الطبي على هذه الطالبة وتم رفض االعتراض من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 
باإلضافة إلى ذلك، لم تقم شركة المركز الطبي بتقديم اعتراض على هذه المبالغ لدى األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية 
الطبي  المركز  الحق في االعتراض. وقامت شركة  يوم قد يسقط  تاريخ 29 مارس 2022م. عليه، فإن عدم االعتراض خالل 120  حتى 
بإصدار خطاب ضمان لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمبلغ 4.2 مليون ريال سعودي مقابل هذا االلتزام الزكوي وتسجيل المخصص في 
القوائم المالية لشركة المركز الطبي مقابل هذا االلتزام الزكوي. فيما يخص السنوات المالية من 2006م حتى 2020م فإنه لم تصدر أي 
ربوط زكوية نهائية لهذه السنوات المالية حتى تاريخه. فيما يخص السنوات المالية من 2006م حتى عام 2016م، فإنه قد ال يتم النظر في 
فرض التزامات زكوية مقابلها نظرا النقضاء المدة النظامية المحددة في األنظمة واللوائح ذات العالقة لفرض االلتزام الزكوي من قبل هيئة 
الزكاة والضريبة والجمارك. وفيما يخص السنوات المالية من 2017م حتى 2021م، فإنه قد تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض 
التزامات زكوية إضافية مقابلها. وفي حال تم فرض التزامات زكوية إضافية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فسيكون له أثر سلبي 
على شركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي سيؤثر ذلك سلباً على شركة دله ومركزها المالي 

ونتائج عملياتها.

يجدر الذكر، أنه في حال اصدار قرارات تتعلق بمسائل ضريبية وزكوية تٌلزم شركة المركز الطبي بدفع فروقات أو غرامات مما سيكون له 
أثر سلبي على أعمال شركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائجها، وبالتالي التأثير سلباً على أعمال شركة دله ومركزها المالي وربحية 
سهمها. إضافة إلى ذلك، فإنه من المحتمل أن تنشأ التزامات ضريبية أو زكوية على المساهم البائع شركة كن لالستثمار في المملكة أو 
خارجها نتيجة صفقة االستحواذ أو بسبب التصرف في ملكيات المساهمين في شركة دله أو ألي سبب آخر، مع مراعاة أي استثناءات أو 
إعفاءات ضريبية أو زكوية )بما في ذلك االلتزام باإلفصاح عن صفقة االستحواذ للجهات الضريبية والزكوية ذات العالقة داخل المملكة أو 
خارجها أو سداد أي التزامات ضريبية أو زكوية قد تنشأ بسبب صفقة االستحواذ(. وال تنص أنظمة الزكاة والضرائب في المملكة على ما 
يسمح بتأجيل دفع الزكاة والضرائب على عمليات االستحواذ. وال يمكن أن تؤكد شركة دله بأن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لن تقوم 
بفرض أي التزامات على صفقة االستحواذ. في حال تحقق أي من المخاطر المذكورة أعاله، فسيكون له أثر سلبي على شركة المركز الطبي 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي سيؤثر ذلك سلباً على شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المرتبطة بسرية المعلومات 2-2-2

تجدر اإلشارة إلى أن شركة المركز الطبي لم تشارك مع شركة دله بعض المؤشرات التشغيلية والتجارية بسبب سرية المعلومات، بما في 
ذلك على سبيل المثال ال الحصر المعلومات المتعلقة باإليرادات من كل طبيب أو عميل، واالتفاقيات مع األطباء، وبيانات عن المطالبات 
السنوية المقدمة من شركة التأمين أو وزارة الصحية ونسبة الرفض لهذه المطالبات. إن بعض المعلومات التي لم تفصح لشركة دله مهمة 
لتقييم صفقة االستحواذ. لذلك، قد يكون لعدم اإلفصاح عن المعلومات السرية تأثير سلبي وجوهري على الصفقة وبالتالي سيؤثر ذلك سلباً 

على شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

استراتيجياتها  2-2-3 أو  أهدافها  تحقيق  على  الطبي  المركز  شركة  قــدرة  بعدم  المرتبطة  المخاطر 
المتوقعة

يعتمد أداء شركة المركز الطبي في المستقبل على قدرتها على تنفيذ أهدافها وتحقيق استراتيجياتها الحالية بنجاح. وتخضع قدرة شركة 
المركز الطبي على تنفيذ استراتيجياتها الحالية لعوامل مختلفة منها ما هو خارج عن سيطرتها. وفي حال لم تتمكن شركة المركز الطبي 
على تحقيق أهدافها واستراتيجياتها ألي سبب من األسباب فسيؤثر ذلك سلًبا وبشكل جوهري على أعمال شركة المركز الطبي ووضعها 
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية وبالتالي سيؤثر ذلك سلباً على شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المركز  تتحمل شركة  نتائج عملياتها. وقد  بنجاح سيُثمر في  الطبي الستراتيجيتها  المركز  تنفيذ شركة  بأن  يوجد أي ضمان  أنه ال  كما 
الطبي تكاليف إضافية تشمل استقطاب موظفين أكفاء والعمل مع مستشارين إلعداد الدراسات الالزمة للوصول إلى خطط بديلة ووضع 
استراتيجيات جديدة والذي من شأنه التأثير سلًبا وبشكل جوهري على وضع شركة المركز الطبي المالي وتوقعاتها المستقبلية في حال لم 
يكن األثر المالي لهذه الخطط البديلة واالستراتيجيات الجديدة كما هو متوقع وبالتالي سيؤثر ذلك سلباً على شركة دله ومركزها المالي 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة بقرارات اإلدارة 2-2-4

تعتمد نتائج أعمال شركة المركز الطبي بشكل رئيس على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمال شركة 
المركز الطبي وأنشطتها. وفي حال تبين عدم سالمة قرارات إدارة شركة المركز الطبي فيما يخص أعمالها، فإن ذلك سيؤثر سلًبا وبشكل 
جوهري على أعمال شركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية وبالتالي سيؤثر سلباً على شركة دله ومركزها 

المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر تركز أعمال شركة المركز الطبي في منطقة جغرافية واحدة 2-2-5

تمارس شركة المركز الطبي أنشطتها حالًيا في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية فقط، وال تعتزم القيام بأعمال توسعية 
خارج منطقة مكة المكرمة في المستقبل القريب. وفي حال تغير الطلب أو العرض في منطقة مكة المكرمة ألي سبب أو حدث أي أمر 
طارئ - ال قدر اهلل - كالكوارث الطبيعية وغيرها، فإن ذلك سيؤثر سلًبا وبشكل جوهري على أعمال شركة المركز الطبي ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وبالتالي سيؤثر ذلك سلباً على شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بتوظيف الممارسين الصحيين والكوادر اإلدارية ذات الكفاءة العالية 2-2-6

تعتمد عمليات شـركة المركز الطبي علـى الممارسـين الصحييـن والكـوادر اإلداريـة ذات الكفـاءة العاليـة. كما فـي سبتمبر 2022م، تقوم شـركة 
المركز الطبي بتوظيف 1,825 ممارساً صحياً و1,206 موظفاً إدارياً. كما تُعتبـر السـمعة الحسـنة والتأهيـل المعتمـد )مـن خـالل الحصـول 
علـى شـهادات طبيـة معتمـدة( للممارسـين الصحييـن الذيـن يقدمـون الخدمـات الصحيـة فـي المنشـأة، وقدراتهـم ومهـارات التواصـل لديهـم 
لبنـاء وتأسـيس عالقـة وطيـدة مع المرضى ضروريـة لتعزيـز قـدرة شـركة المركز الطبي لتكـون الخيـار األول للمرضـى مـن خـالل تقديـم 
فـي  المؤهلـة  اإلداريـة  والكـوادر  األكفـاء  الصحييـن  الممارسـين  أعـداد  لمحدوديـة  نظـراً  ولكـن  األكمـل.  الوجـه  علـى  الصحيـة  الخدمـات 
المملكـة، فـإن اسـتقطابهم للعمـل لـدى شـركة المركز الطبي يعـد مـن ضمن المصاعب التـي تواجههـا شـركة المركز الطبي، حيـث تتنافـس 
والحفـاظ عليهـم. كمـا  المؤهلـة  اإلداريـة  والكـوادر  الممارسـين الصحيين  لتوظيـف  المنشـآت الصحيـة األخـرى  مـع  الطبي  المركز  شـركة 
أن هنـاك عـدة عوامـل قـد يعتبرهـا الممارسـين الصحييـن مهمـة فـي اتخـاذ قرارهـم بالعمـل لـدى المنشـأة الصحيـة الخاصـة مـن بينهـا 
الرواتـب والبـدالت وسـاعات العمـل وجـودة األجهـزة والمعـدات والمرافـق الصحية وجـودة الطاقـم التمريضي واإلداري وبيئـة العمـل وسـمعة 
المنشـأة الصحيـة. وإذا لـم تتمكـن شـركة المركز الطبي مـن منافسـة المنشـآت الصحية األخرى فـي توفيـر تلـك العوامـل الجاذبـة للممارسـين 
الصحييــن أو اإلدارييــن المؤهليــن، فـإن ذلـك قــد يــؤدي إلى عدم تمكن شـركة المركز الطبي مـن توظيفهــم أو المحافظــة عليهــم للعمـل 
فـي منشـأتها الصحيـة. وأيضـاً فـإن حـدوث أي عوامـل سياسـية فـي الدول المجـاورة للمملكـة أو المنطقـة قـد يؤثـر علـى رغبـة الممارسـين 
الصحييـن غيـر السـعوديين فـي التواجـد بالمنطقـة، مما سـيكون له أثـر سـلبي علـى شـركة المركز الطبي ووضعهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا 
وتوقعاتهـا المسـتقبلية، وبالتالـي سـيؤثر سـلباً على شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. كمـا يجـدر الذكـر أنـه 
وفـي حـال وجـود ممارسـين صحييـن فـي شـركة المركز الطبي غيـر معتمديـن أو لديهـم شـهادات مـزورة فإنـه ينطـوي علـى ذلـك تعـرض شـركة 
المركز الطبي لقضايـا ومنازعـات قانونيـة قـد تنشـأ عنهـا مطالب وتعويضـات ماليـة. وفـي حال حدوث ذلك، فإنه سوف يأثر بشكل سلبي 
على شركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المسـتقبلية، وبالتالي سـيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على شركة دله 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بتركز اإليرادات على عمالء رئيسيين 2-2-7

بلغت نسبة إيرادات االئتمان 72% من إجمالي إيرادات شركة المركز الطبي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وبلغت نسبة 
اإليرادات من شركات التأمين 90% من إجمالي إيرادات االئتمان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وبلغت نسبة اإليرادات من 
شـركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة التعاونية للتأمين 80% من إجمالي إيرادات شركات التأمين أي أكثر من نصف إجمالي اإليرادات 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. وبلغت نسبة اإليرادات من وزارة الصحة 5% من إجمالي إيرادات االئتمان للسنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. ووفقاً لذلك، فإن خسارة أحد هؤالء العمالء أو جميعهم سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال شركة 
المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالـي سـيؤثر ذلك سـلباً علـى شركة دله ومركزها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

وقد تؤدي فترات الركود االقتصادية إلى عدم قدرة واحد أو أكثر من عمالء شركة المركز الطبي الرئيسيين على الوفاء بالتزاماتهم بموجب 
عقودهم مع شركة المركز الطبي، مما قد يؤدي إلى إعادة التفاوض بشأن هذه العقود أو إلى اإلخالل بها من قبل أولئك العمالء. وسيؤدي 
تخلف هؤالء العمالء عن سداد المدفوعات المستحقة لشركة المركز الطبي إلى ارتفاع حجم مخصصات الديون المعدومة التي يجب أن 
تأخذها شركة المركز الطبي في االعتبار وتبينها في قوائمها المالية، وسيؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في صافي أرباح شركة المركز الطبي 
وتدفقاتها النقدية. وال يوجد ما يضمن أن شركة المركز الطبي ستكون قادرة على إيجاد عميل بديل بشروط تعاقدية مماثلة، مما سيكون 
له تأثير سلبي وجوهري على أعمال شركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالـي سـيؤثر ذلك سـلباً 

علـى شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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وحيث تعتمـد شـركة المركز الطبي على عدد من العمالء الرئيسين في تقديم خدماتها، بما في ذلك عمالء شركات التأميـن والمرضى 
المحالين من وزارة الصحة إلى مستشفى المركز الطبي. وتقـوم شـركة المركز الطبي مـن خـالل مستشـفى المركز الطبي بتقديـم الخدمـات 
الصحيـة لهـم ومـن ثـم إصـدار المطالبات، والتي يتـم مراجعتهـا وتدقيقهـا مـن تلـك الجهـات، ليتـم بعدهـا سـداد قيمتهـا. وقـد تقـوم هـذه 
الجهـات باالعتـراض علـى المطالبـات، برفضها أو رفـض جـزء منهـا، وذلـك نتيجـة أسـباب إداريـة أو فنيـة. وفـي حال حدوث ذلك، سيكون 
له تأثير سلبي وجوهري على أعمال شـركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالـي سـيؤثر سـلباً علـى 

شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تجديد أو تعديل العقود القائمة أو المحافظة عليها 2-2-8

أبرمت شركة المركز الطبي عـدداً من االتفاقيات مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة التعاونية للتأمين ووزارة الصحة. وليس 
هناك أي ضمان بالمحافظـة علـى هـذه العقـود أو االتفاقيـات مـن اإللغـاء أو الفسـخ خـالل هـذه الفتـرة. باإلضافـة إلـى عـدم وجـود أي ضمـان 
حـول تجديـد تلـك العقـود واالتفاقيـات، وفـي حـال تـم تجديدهـا فـال يوجـد أي ضمـان علـى أن تتجـدد بشـروط مماثلـة للشـروط الحاليـة. 
إن عـدم قـدرة شـركة المركز الطبي علـى المحافظـة علـى عقودهـا واتفاقياتهـا الحاليـة أو عـدم القـدرة علـى تجديدهـا أو تجديدهـا بشـروط 
مماثلـة، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال شـركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالـي 

سـيؤثر ذلك سـلباً علـى شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بمستوى جودة الخدمات الصحية 2-2-9

تعتمد جودة الخدمات الصحية على عـدة عوامل منها، على سبيل المثال، فاعلية التشـخيص وفاعليـة العالج وخبـرة الممارسـين الصحييـن 
تعامـل  وطريقـة  الصحيـة  للمنشـآت  التحتيـة  البنيـة  وحداثـة  والفنيـة  الطبيـة  والمعـدات  واآلالت  األجهـزة  وحداثة  إليهم  الوصول  وسـهولة 
الممارسين الصحيين وغيرهم من الموظفيــن مع المرضى وقلة فترات انتظار المرضى وتقديم الخدمات الصحية بما يتفق مع األنظمة 
الرجوع  إلى  المرضى  إلى عـدم حاجة  العالقة، باإلضافة  المهنية وتوثيق الخدمات الصحية وفق األنظمة ذات  والمعاييــر والبروتوكوالت 
للعـالج مـرة أخرى. وعليه، فإن عـدم تمكـن شـركة المركز الطبي من الحفـاظ علـى جـودة الخدمات الصحيـة المقدمـة للمرضـى أو زيـادة 
جـودة تلـك الخدمـات سـيؤدي إلـى انخفـاض نسـبة إقبال المرضـى، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال شـركة المركز الطبي 
ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالـي سـيؤثر ذلك سـلباً علـى شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باألخطاء المهنية الطبية 2-2-10

إن الشركات العاملة في مجال القطاع الصحي عرضة لوقوع األخطاء الطبية وهي األخطاء التي يتم ارتكابها نتيجة انعدام الخبرة أو الكفاءة 
مـن قبل الطبيب الممارس أو الفئات المسـاعدة، أو نتيجة ممارسة عملية أو طريقـة حديثـة وتجريبيـة في العالج، أو نتيجـة حالـة طارئـة 
يتطلـب التعامـل معها السرعة على حسـاب الدقـة أو نتيجـة طبيعـة العـالج المعقـد. وعليـه، فإنـه يوجـد خطـر مسـتمر علـى شـركة المركز 
الطبي مترتـب علـى احتماليـة وقـوع أخطـاء طبيـة. تجـدر اإلشـارة إلـى أنـه يترتـب علـى وقـوع أخطـاء طبيـة تعويضـات أو غرامـات أو الدخـول 
فـي منازعـات قانونيـة وتوضـح المـادة 27 من نظـام مزاولـة المهـن الصحيـة التعويضـات المترتبـة علـى حـدوث األخطـاء الطبيـة. حيـث أشـار 
نظـام مزاولة المهن الصحية إلى أن يلتزم بالتعويض كل ممارس صحي صدر منه خطأ مهني صحي، وترتب عليه ضـــرر للمريـــض، وتحــدد 
الهيئــة الصحيــة الشـرعية المنصــوص عليهــا فـي نظـام مزاولـة المهـن الصحيـة مقدار هذا التعويض بعـد التحقيـق فـي الخطـأ الواقـع 

وإصـدار قـرار فـي ذلك الشأن، ويعد من قبيـل الخطأ المهني الطبي كما حددته الالئحة لنظام مزاولة المهن الصحية ما يلي:

الخطأ في العالج أو نقص المتابعة.. 1
الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه اإللمام بها.. 2
إجـراء العمليـات الجراحيـة التجريبيـة وغيـر المسـبوقة علـى اإلنسان بالمخالفـة للقواعـد المنظمـة لذلك.. 3
إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض.. 4
إعطاء دواء للمريض على سبيل االختبار.. 5
استخدام آالت أو أجهــزة طبيــة دون علم كاف بطريقــة اســتعمالها، أو دون اتخاذ االحتياطات الكفيلة بمنع حـدوث ضـرر . 6

من جـراء هـــذا االستعمال.
التقصير في الرقابة واإلشراف.. 7
عدم استشارة من تستدعي حالة المريض االستعانة به.. 8

كمـا أشارت الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية بأنـه يقـع باطاًل كل شـرط يتضمـن تحديـد أو إعفـاء الممـارس الصحـي من 
المسـؤولية. الجديـر بالذكـر، أنـه فـي حـال وقـوع أخطـاء مهنيـة طبيـة مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال شـركة المركز الطبي 
ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالـي سـيؤثر سـلباً علـى شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة بسوء سلوك الموظفين وأخطائهم 2-2-11

إن سوء سلوك الموظفين أو أخطاءهم التي قد ينتج عنها مخالفة ألي أنظمة أو لوائح أو تعليمات معمول بها في المملكة قد تؤدي إلى فرض 
عقوبات أو التزامات مالية على شركة المركز الطبي من الجهات المختصة أو يسفر عنها اإلضرار بسمعة شركة المركز الطبي. وال تضمن 
شركة المركز الطبي عدم حدوث حاالت سوء السلوك أو صدور األخطاء من قبل موظفيها، ومن ذلك - على سبيل المثال ال الحصر - قيامهم 
بأنشطة غير نظامية أو سوء استخدامهم المعلومات أو إفشاء معلومات سرية أو التورط في نشر معلومات مضللة أو عدم التقيد بالضوابط 
الداخلية لشركة المركز الطبي أو اإلهمال في تقديم الخدمات الصحية. وعند حدوث حاالت سوء السلوك من قبل الموظفين أو صدور 
أخطاء منهم، فإن ذلك سيؤثر على سمعة شركة المركز الطبي وقد ينتج عنها فرض عقوبات من الجهات المختصة، مما سيؤثر سلًبا وبشكل 
جوهري على أعمال شركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالـي سـيؤثر ذلك سـلباً علـى شركة دله 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالعمر االفتراضي للممتلكات والمعدات 2-2-12

يتأثـر العمـر االفتراضـي للممتلـكات والمعـدات التابعـة لشـركة المركز الطبي سـلباً بتقـادم السـنوات حيـث تتأثـر الكفـاءة التشـغيلية لتلك 
الممتلكات والمعـدات مـع مـرور الوقـت. فـي حيـن بلـغ صافـي قيمتهـا الدفتريـة )638.2( مليون ريـال سـعودي و)667.1( مليون ريـال سـعودي 
و)672.2( مليون ريـال سـعودي كمـا فـي 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم استهالك حوالي 56% من 

إجمالي للممتلكات والمعدات لشركة المركز الطبي كمـا فـي 31 ديسمبر 2021م.

يوضح الجدول أدناه نسبة صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات من التكلفة كما في 31 ديسمبر 2021م:

صافي القيمة الدفترية من التكلفة %المتتلكات والمعدات

77.0%المباني
25.2%المعدات الطبية

48.1%المعدات غير الطبية
13.8%األثاث

13.2%الحاسوب
22.3%األدوات الطبية

25.4%المعدات المكتبية
15.2%السيارات

المصدر: تقرير الفحص النافي للجهالة المالي

وتجدر اإلشارة إلى أهمية االستثمار الرأسـمالي فـي الممتلـكات والمعـدات حيـث أن ذلـك ينعكـس علـى زيـادة النشـاط التجـاري والقـدرة 
االسـتيعابية واالسـتفادة مـن فـرص النمـو المسـتقبلية. وفـي حـال لـم تقـم شـركة المركز الطبي فـي زيـادة االسـتثمار الرأسمالي والمحافظـة 
علـى صيانـة المعـدات الطبيـة بشـكل خـاص وكافـة أصولهـا التشـغيلية بشـكل عـام، فسـيترتب علـى ذلـك عـدم إمكانيـة شـركة المركز الطبي 
علـى توسـيع أعمالها والنمو فيها، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال شـركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي سـيؤثر ذلك سـلباً علـى شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالمعدات الطبية 2-2-13

يعتمـد نمـو أعمال شركة المركز الطبي على مقدرها على مواصلة تقديم منتجاتها وخدماتها، وتخضع تلك القـدرة لعدة مخاطر تشـغيلية، 
منها ما هو خارج عـن سـيطرتها، مثل تعطل المعـدات الطبيـة بسـبب حـدوث الكـوارث الطبيعيـة أو ألي سـبب آخـر. يجـدر الذكـر أن شـركة 
المركز الطبي تديـر مستشـفى واحـد يحتـوي علـى آالت ومعـدات طبيـة ذات تكلفـة عاليـة. وقـد تتعطـل المعـدات نتيجــًة ألعطـال غيـر متوقعـة 
إلـى  أو لعـدم إجـراء الصيانـة الدوريـة أو الظـروف الطارئـة أو بسـبب ظـروف قاهـرة كالحرائق أو الفيضانـات والسـيول، ممـا قـد يـؤدي 
تراجـع فـي قـدرة تقديـم الخدمـات للمرضـى. وينتـج عـن أي عطـل جوهـري أو توقـف فـي عمـل المعـدات واألجهـزة الطبيـة تكبـد تكاليـف 
كبيـرة إلصالحهـا وإجــراء الصيانــة لهــا وقــد يتســبب فــي تأخــر تقديــم الخدمات الطبية للمرضى. وفــي حــال عــدم قــدرة شــركة المركز 
الطبي علــى إصــالح المعــدات واألجهـزة الطبيـة أو فـي حـال عـدم قدرتهـا علـى إصالح تلك المعـدات فـي الوقـت المناسـب، سـوف تضطـر 
شـركة المركز الطبي لتعليـق عملياتهـا إما بشـكل جزئي أو بشـكل كامـل إلـى حيـن شـراء أو اسـتئجار معـدات وأجهـزة طبيـة بديلـة. وال يوجـد 
أي ضمـان بعـدم إمكانيـة حـدوث أي أعطـال جوهريـة للمعدات واألجهـزة الطبيـة لشـركة المركز الطبي فـي المسـتقبل. سـيؤدي عـدم قـدرة 
شـركة المركز الطبي علـى التعامـل بكفـاءة مـع هـذه األحـداث وإصـالح أي أعطال فـي الوقـت المناسـب وبتكلفـة معقولـة إلـى انخفـاض تقديـم 
الخدمـات الطبيـة للمرضـى وتباطـؤ فـي العمـل أو توقفـه وتكبـد تكاليـف عاليـة جـراء ذلـك، ممـا سـيكون لـه أثـر سـلبي علـى شـركة المركز 
الطبي ووضعها المالي ونتائـج عملياتها وتوقعاتها المسـتقبلية، وبالتالي سـيؤثر ذلك سـلباً على شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية.
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وتجدر اإلشارة أنه تم استهالك حوالي 75% من إجمالي المعدات الطبية كمـا فـي 31 ديسمبر 2021م، فقد قاربت من نهاية العمر اإلنتاجي، 
مما قد يؤدي إلى زيادة االستثمار الرأسمالي للمعدات الطبية. وفـي حـال لـم تقـم شـركة المركز الطبي فـي زيـادة االسـتثمار الرأسـمالي 
والمحافظـة علـى المعـدات الطبيـة، فسـيترتب علـى ذلـك عـدم إمكانيـة شـركة المركز الطبي علـى توسـيع أعمالهـا والنمـو فيهـا، مما سيكون 
له تأثير سلبي وجوهري على أعمال شـركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي سـيؤثر سـلباً علـى 

شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بمواكبة التطورات في التقنيات الطبية 2-2-14

تشـهد التطـورات التقنيـة فـي المجـال الطبـي نمـواً وتقدمـاً سريعاً، ولمواكبـة هـذا النمـو السـريع يجـب علـى شـركة المركز الطبي أن تواصـل 
علـى تقييـم احتياجاتهـا مـن األجهـزة واآلالت والمعـدات الطبيـة والفنيـة فـي مرافقهـا والقيـام بتطويرهـا بشـكل مسـتمر لمواكبـة التقـدم 
التقنـي الـذي يشـهده هـذا المجـال. إن عـدم قـدرة شـركة المركز الطبي علـى مواكبـة التقنيـات الحديثـة المسـتقبلية، سـيحد مـن قدرتهـا 
التنافسـية علـى تقديـم خدمـات حديثـة متوافقـة مـع آخـر التطـورات فـي التقنيـات الطبيـة. كمـا قـد يـؤدي ذلـك أيضـا إلـى تـرك الممارسـين 
الصحييـن والكـوادر اإلداريـة عملهـم لـدى شـركة المركز الطبي والعمـل لـدى منافسـيها، وقـد يـؤدي ذلـك أيضـا إلـى انتقـال عمـالء شـركة 
المركز الطبي الحالييـن والمسـتقبليين إلـى منافسـي شـركة المركز الطبي ممـن يستخدمون التقنيـات الحديثـة لغـرض الحصـول علـى خدمـات 
رعايـة صحيـة أفضل. وفـي حـال عـدم تمكـن شـركة المركز الطبي مـن االسـتثمار فـي التقنيـات الحديثـة بشـكل يواكـب التطـور المسـتقبلي، 
فـإن ذلـك قـد يـؤدي إلـى التأثيـر بشـكل سـلبي علـى أعمالهـا، وبالتالـي انخفـاض مبيعاتهـا والتأثيـر سـلباً علـى نتائجهـا الماليـة. كمـا تجـدر 
اإلشـارة إلـى أنـه فـي حـال اسـتثمرت شـركة المركز الطبي فـي أجهـزة ومعـدات ذات التقنيـات الحديثـة ممـا يفـوق حاجتهـا التشـغيلية، فـإن 
ذلـك سـيؤدي إلـى تحمـل شـركة المركز الطبي إلـى تكاليـف إضافيـة خاصـة بتشـغيل واستهالك تلـك األصـول. فــي حــال تحققــت أي مــن 
المخاطــر المذكــورة أعــاله، فسيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال شـركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية، وبالتالـي سـيؤثر ذلك سـلباً علـى شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض المعدية )بما فيها جائحة كوفيد 19( في المنشآت الصحية 2-2-15

تعــد المنشــآت الصحيــة عرضــة لتفشــي األمــراض المعديــة بشــكل مســتمر، وشهدت األعوام 2019م و2020م و2021م تفشــي لفيروس 
كورونا المسـتجد علـى نطـاق واسـع مـن المنشـآت الصحيـة حـول العالـم، ممـا اسـتدعى إلـى إغـالق تلـك المنشـآت الصحيـة بشـكل مؤقـت 
حتـى أن يتـم عـزل وتعقيـم المنشـأة الصحيـة بشـكل كامـل. يجـدر الذكـر أنـه يتطلـب علـى المنشأة الصحيـة تطبيـق بروتوكـوالت داخليـة 
تختـص بمكافحـة العـدوى داخـل أماكـن تقديـم الرعايـة الصحيـة )سـواء مـن مريـض إلـى مريـض آخــٍر، أو مـن المرضـى للطاقـم الصحـي، 
أو مـن الطاقـم الصحـي إلـى المرضـى، أو فيمـا بيـن أعضـاء الطاقـم الصحي نفسـه( وتوضـح تلـك البروتوكـوالت سـبل الوقايـة مـن العـدوى 
ومنهـا )اتخـاذ التدابيـر الصحيـة لنظافـة اليديـن، التنظيـف والتطهيـر المسـتمر للمنشـأة ومرافقهـا، التعقيـم والتطعيـم الالزميـن، والمراقبـة 
العـدوى المشـتبه بهـا داخـل مناطـق  إلـى تطبيـق إجـراءات الرقابـة والتحقيـق فـي انتشـار  المسـتمرة للعـدوى وتتبـع مصادرها( باإلضافـة 
تقديـم الرعايـة الصحيـة. تجـدر اإلشـارة إلـى أنـه يجـب علـى شـركة المركز الطبي تطبيـق بروتوكـوالت داخليـة تختـص بمكافحـة العـدوى فـي 
جميـع األوقـات، حيـث أنـه يوجـد خطـر مسـتمر بتفشـي أمـراض معديـة داخـل المستشـفى الـذي تديـره شـركة المركز الطبي ممـا قـد يـؤدي 
إلـى إغالقـه إمـا بشـكل جزئـي أو بشـكل كامـل لفتـرات طويلـة أو قصيـرة، أو إخضاع الموظفين المصابين لحجر صحي، وهذا بدوره سيؤدي 
إلى تعطيل التشغيل العادي ألعمال المستشفى، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال شـركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالـي سـيؤثر ذلك سـلباً علـى شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

وكما تجدر اإلشارة، بأن شركة المركز الطبي شهدت انخفاضاً في مبيعاتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020م بسبب جائحة 
كوفيد 19، ورغم ذلك لم تقم شركة المركز الطبي بتخفيض تكاليفها التشغيلية، مما أدى إلى انخفاض هوامش الربحية لشركة المركز الطبي 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020م. والجدير بالذكر، بأن المبيعات التي حققتها شركة مركز الطبي للسنوات المالية المنتهية في 
31 ديسمبر2020م و2021م المتعلقة بازدياد أعداد مرضى كوفيد 19 واختبارات فحص كوفيد 19 ال تعد متكررة بسبب انخفاض أعداد 

مرضى كوفيد 19. 
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المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات 2-2-16

تعتمــد شــركة المركز الطبي علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات إلدارة أعمالهــا ومرافقهــا، حيــث تعتبــر نظــم المعلومــات وقواعــد البيانــات 
مــن العناصــر الرئيسـية فـي تشـغيل وإدارة مرافـق الرعايـة الصحيـة بشـكل عـام. وال تضمـن شـركة المركز الطبي بأنهـا سـتكون قـادرة علـى 
صيانـة نظـم أنظمـة تقنيـة المعلومـات التـي تعتبـر ضروريـة إلدارة عملياتهـا التشـغيلية والماليـة بصـورة مسـتمرة نتيجـة لعـدة عوامـل منهـا 
حاجـة شـركة المركز الطبي إلـى تحديـد أولويـات نفقاتهـا، ومـدى توفـر التحديثـات أو التعديـالت الضروريـة لتلـك النظـم فـي السـوق، أو عـدم 
حصولهـا علـى استشـارة فنيـة صحيحـة مـن الجهـات المـوردة أو المشـغلة لهـا، وسـوف يـؤدي ذلك إلى عدم تمكـن شـركة المركز الطبي مـن 
االسـتخدام الفعـال ألنظمـة تقنيـة المعلومـات أو المحافظـة عليهـا إلـى تعطيـل فـي الخدمـات الصحيـة التـي تقدمهـا شـركة المركز الطبي أو 
عـدم قـدرة شـركة المركز الطبي علـى إدارة عملياتهـا الماليـة والمحاسـبية بشـكل صحيـح، وهـو مـا سـوف ينعكـس سـلباً علـى أعمـال شـركة 
المركز الطبي وأدائهـا المالـي والتشـغيلي. وقـد تتعـرض شـركة المركز الطبي لمخاطـر تعطـل هـذه األنظمــة فــي أي وقــت مــن األوقــات، بمــا 
فيهــا انهيــار النظــام أو فشــل أنظمــة الحمايــة أو حــدوث اختــراق لألنظمــة أو تعــرض األنظمــة لفيروسـات اإللكترونيـة أو وقـوع أخطـاء 
بشـرية أو حصـول كـوارث طبيعيـة أو وقـوع الحرائـق و حـدوث أخطـاء االتصـال أو عـدم توفـر العمالـة الماهـرة الالزمـة لتشـغيل هـذه األنظمـة 
وإدارتهـا. إن فشـل شـركة المركز الطبي فـي المحافظـة علـى أنظمـة تقنيـة المعلومـات وتطويرهـا أو فـي حـال وجـود أي أعطـال فـي وظائفهـا 
أو حـدوث عطـل كبيـر أو إخفـاق متكـرر، سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال شـركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالـي سـيؤثر ذلك سـلباً علـى شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر السيولة 2-2-17

بلغت نسبة التداول )وهي أحد النسب المالية المتعلقة بالسيولة وتقيس مدى قدرة شركة ما على سداد التزاماتها قصيرة األجل من خالل 
المتداولة( لشركة المركز الطبي 1.84  المتداولة على إجمالي الخصوم  المتداولة وتقاس عن طريق قسمة إجمالي الموجودات  اصولها 
مرة و 2.02 مرة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م، وكما بلغت نسبة النقد )وهي أحد النسب المالية المتعلقة بالسيولة وتقيس مدى 
قدرة شركة ما على سداد التزاماتها قصيرة األجل من خالل النقد وما في حكمه وتقاس عن طريق قسمة إجمالي النقد وما في حكمه 
على إجمالي الخصوم المتداولة( لشركة المركز الطبي 0.77 مرة و 0.89 مرة كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م. وتجدر اإلشارة إلى 
أنه تتطلب عمليات شركة المركز الطبي وجود سيولة كافية لتمويل أعمالها التشغيلية ونفقاتها الرأسمالية المستقبلية. وفي حال عدم قدرة 
شركة المركز الطبي على االحتفاظ بموارد نقدية كافية أو تأمين التمويل في المستقبل، ستتأثر شركة المركز الطبي بشكل سلبي وجوهري 
كما سيتأثر وضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي سيؤثر ذلك سلباً على شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها 
وتوقعاتها المستقبلية. وتتمثل مخاطر السيولة في عدم تمكن شركة المركز الطبي من الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها أو عدم تمكنها من 
إعادة هيكلة قروضها أو عدم تمكنها من الوفاء بالتزامات السيولة إال عن طريق تكبد تكلفة عالية. قد ال تتمكن شركة المركز الطبي من 
الحصول على تمويل إضافي في المستقبل إذا لزم األمر أو قد ال تتمكن من تقديم الضمانات الكافية والمطلوبة من الممولين للحصول على 
التمويل الالزم. وال يوجد ضمان على قدرة شركة المركز الطبي المحافظة على معدالت سيولة عالية في المستقبل، كما ال يوجد ما يضمن 
مقدرة شركة المركز الطبي على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد االستحقاق. وفي حال عدم تمكن شركة المركز الطبي من توفير سيولة كافية 
مستقباًل لتغطية أعمالها التشغيلية ونفقاتها الرأسمالية، إما عن طريق مواردها الداخلية أو عن طريق الحصول على تمويل خارجي، فسيكون 
لذلك أثر سلبي على شركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي سـيؤثر ذلك سـلباً علـى شركة دله 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة 2-2-18

لدى شركة المركز الطبي عالقات تجارية مستمرة ووثيقة مع مجموعة متنوعة من األطراف ذوي العالقة تتضمن مشتريات من شركة فاروق 
المركز الطبي عقود  المتخصصة لخدمات األطعمة. كما أبرمت شركة  القابضة وشركة السعودية  مأمون تمر وشركاه ومجموعة فتيحي 
صيانة مع شركة الواحات للزراعة والخدمات المحدودة وعقود إيجار مع شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة وشركة دور للضيافة 
باإلضافة إلى خدمات طبية وإيجار سكن للموظفين مع األستاذ وليد أحمد حسن فتيحي واألستاذ إبراهيم محمد العيسى واألستاذ إيهاب 
سيف الدين السمنودي )وهم أعضاء في مجلس إدارة شركة المركز الطبي(. بلغ إجمالي التعامالت مع األطراف ذات العالقة ما يقارب 53 
مليون ريال سعودي و61 مليون ريال سعودي و68 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م، على التوالي. ووافقت 
الجمعية العامة لدى شركة المركز الطبي على جميع هذه التعامالت بما فيها التعامالت التي تمت خالل السنة المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2021م التي تمت الموافقة عليها بتاريخ 1443/11/14هـ )الموافق 2022/06/13م(

وبلغ إجمالي األرصدة المستحقة من األطراف ذات العالقة لشركة المركز الطبي ما يقارب 1.4 مليون ريال سعودي، و0.1 مليون ريال 
سعودي، و0.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م على التوالي. أما بلغ إجمالي األرصدة المستحقة لألطراف 
ذات العالقة ما يقارب 21.7 ريال سعودي، و21.2 مليون ريال سعودي، و15.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م 
و2021م على التوالي )للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم رقم )5-4-15( )»المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها«( من هذا 
التعميم(. وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم الحصول على موافقة الجمعية العامة على جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنوات 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، و2021م. وفي حال لم تتم التعامالت واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة في المستقبل 
على أسس تجارية بحتة فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال شـركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية، وبالتالـي سـيؤثر ذلك سـلباً علـى شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بتعارض مصالح المساهمين الحاليين وأعضاء مجلس اإلدارة 2-2-19

يقوم بعض المساهمين الحاليين في شركة المركز الطبي وأحد أعضاء مجلس إدارتها بأعمال تدخل في إطار أعمال مشابهة ألعمالها. وقد 
تكون هذه األعمال مماثلة ألعمال شركة المركز الطبي أو منافسة لها بشكٍل مباشر أو غير مباشر، مما قد يؤدي إلى تعارٍض في المصالح 
بين أعمال المساهم أو عضو مجلس اإلدارة المعني من جهة، وأعمال شركة المركز الطبي من جهٍة أخرى. وفي الوقت الراهن، إن كل من 
األستاذ محمد نبيل حفني واألستاذ إيهاب السمنودي، وهما عضوين في مجلس إدارة شركة المركز الطبي، يشغالن في نفس الوقت عضوية 
مجلس إدارة شركة تمارس أعمال شبيهة بأعمال شركة المركز الطبي أو منافسة لها مثل إدارة المستشفيات. تخضع مشاركة أعضاء مجلس 
اإلدارة في أعمال منافسة للشركة للحصول على موافقة الجمعية العامة بموجب المادة 46 من الئحة حوكمة الشركات والمادة 72 من نظام 
الشركات. ويتوّجب كذلك على أي عضو مجلس إدارة مشارك في أعمال منافسة للشركة عدم المشاركة في التصويت على القرارات ذات 
الصلة. وتم الحصول على موافقة الجمعية العامة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 1443/11/14هـ )الموافق 2022/06/13م( على األعمال 

المنافسة التي يشترك فيها كل من األستاذ محمد نبيل حفني واألستاذ إيهاب السمنودي. 

وتتمثل أحد المخاطر المحتملة في عدم موافقة مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة على مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة 
لشركة المركز الطبي. وفي هذه الحالة، يجب على عضو مجلس اإلدارة الذي يعتبر صاحب مصلحة في تلك األعمال أن يقدم استقالته 
أو أن يتخذ إجراءات تضمن أنه لم يعد لديه أي مصلحة )على سبيل المثال بإنهاء العقد محل النظر أو التنازل عن الحقوق الناشئة عن 
المصلحة المعنية(. ولهؤالء المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة تأثير في قرارات شركة المركز الطبي، وأحياناً قد ال تتوافق مصالحهم مع 
مصالح المساهمين اآلخرين في شركة المركز الطبي. وإضافًة إلى ذلك، فيمكن لبعض المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة االطالع على 
المعلومات الداخلية لشركة المركز الطبي، وقد يستخدمون تلك المعلومات لمصالحهم الخاصة أو بما يتعارض مع مصالح شركة المركز 
الطبي وأهدافها. وإذا كان للمساهمين أو ألعضاء مجلس اإلدارة الذين لهم مصالح متعارضة مع مصلحة شركة المركز الطبي تأثير سلبي 
على قرارات شركة المركز الطبي، أو إذا استخدموا المعلومات المتاحة لهم عن شركة المركز الطبي على نحٍو بلحق الضرر بمصالحها، فقد 
يترتب على ذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال شـركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي سـيؤثر 

ذلك سـلباً علـى شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالشؤون القانونية 2-3

مخاطر االعتماد على العالمة التجارية وحقوق الملكية الفكرية 2-3-1

متابعة  الطبي  المركز  شركة  على  يصعب  وقد  السعودية.  العربية  المملكة  في  التجارية  عالمتها  بتسجيل  الطبي  المركز  شركة  قامت 
االستخدامات غير المرخص بها واالنتهاكات األخرى لهذه العالمة، وفي حالة فشل شركة المركز الطبي في حماية حقوق ملكيتها الفكرية 
ألي سبٍب من األسباب، أو في حال قيام الغير بإساءة استخدام العالمة أو اإلضرار بها أو انتهاكها، فإن ذلك يشكل خطًرا على قيمة العالمة 
التجارية وسيؤثر سلًبا وبشكل جوهري على أعمال شركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. ومن شأن 
اإلضرار بسمعة شركة المركز الطبي سـيؤدي إلـى انخفـاض نسـبة إقبال المرضـى، وبالتالـي سـيؤثر ذلك سـلباً علـى شركة دله ومركزها 

المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

إضافة إلى ذلك، قد تتأثر سمعة المركز الطبي في حال تم استخدام العالمات التجارية من قبل الغير على نحو يتنافى مع رؤية شركة المركز 
الطبي وتوجهاتها. هذا وقد تضطر شركة المركز الطبي من حيٍن آلخر إقامة دعوى لحماية حقوقها على عالمتها التجارية، وقد يدعي الغير 
قيام شركة المركز الطبي بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المملوكة لهم أو أن قيام شركة المركز الطبي بإساءة استخدام تلك الحقوق، وقد 
يترتب على ذلك اتخاذ إجراءات قضائية من شركة المركز الطبي أو ضدها وتكبد شركة المركز الطبي تكاليف كبيرة، مما سيؤثر سلًبا وبشكل 
جوهري على أعمال شركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالـي سـيؤثر ذلك سـلباً علـى شركة دله 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطـر المتعلقـة بانتهاء أو إيقاف التراخيص والموافقات واالعتمادات التنظيمية أو عـدم القـدرة  2-3-2
على تجديدها

يجب على شركة المركز الطبي وشركاتها التابعة الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات النظامية المطلوبة في قطاع الرعاية 
الصحية واالحتفاظ بها سارية المفعول لتمكنها من القيام بأعمالها وأنشطتها التجارية. وتشمل هذه التصاريح والتراخيص والموافقات 
المتعلقة بتشغيل أعمال شركة المركز الطبي، شهادات السجل التجاري الصادرة عن وزارة التجارة والتراخيص الصادرة عن وزارة الصحة 
والهيئة العامة للغذاء والدواء وتصاريح الدفاع المدني والتراخيص الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان وشهادات العضوية 
لدى الغرف التجارية المعنية وشهادات تسجيل العالمات التجارية وشهادات السعودة والتأمينات االجتماعية وغيرها. وباإلضافة إلى ذلك، 

تخضع شركة المركز الطبي وشركاتها التابعة لمراجعات وتصنيفات مستمرة من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

حصلت شركة المركز الطبي وشركاتها التابعة على تراخيص من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الشؤون البلدية والقروية 
واإلسكان وتصاريح الدفاع المدني. إال أن شركة المركز الطبي لم تحصل، حتى تاريخ هذا التعميم، على ترخيص مستودع الصادر عن هيئة 

العامة للغذاء والدواء لمستودعها.
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وتخضع معظم التراخيص الحالية لشركة المركز الطبي وشركاتها التابعة لشروط قد يتم بموجبها تعليق تلك التراخيص أو إلغاؤها في حال 
أخفقت شركة المركز الطبي وشركاتها التابعة في الوفاء بتلك الشروط الموضوعة والتقيُّد بها. وفضاًل عن ذلك، ليس هناك ما يضمن 
تمكن شركة المركز الطبي وشركاتها التابعة من الحصول على موافقة الجهة المعنية عند سعيها لتجديد أّي ترخيص أو تعديله، أو في حال 
موافقتها على التجديد، قد تقوم هذه الجهة، بفرض شروطاً من شأنها أن تؤثر سلباً وجوهرياً على أداء شركة المركز الطبي وشركاتها 

التابعة، وبالتالـي سـيؤثر ذلك سـلباً على شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

وفـي حال لـم تتمكـن شـركة المركز الطبي من االلتزام بمتطلبات التراخيـص الالزمة لها لممارسـة أعمالهـا وأنشـطتها، أو فـي حال لم تحصل 
شـركة المركز الطبي على أي ترخيص ضروري لممارسة أعمالها أو لم تتمكن من تجديد رخصة أو تعديلها، أو إذا تعذر على شركة المركز 
الطبي الحصول على تراخيٍص إضافيٍة الزمٍة في المستقبل، فسوف ينتج عن ذلك إيقاف شـركة المركز الطبي عن ممارسة أعمالها كلياً أو 
جزئياً أو فرض غرامات مالية عليها من الجهات الحكومية المختصة بما في ذلك فرض غرامات من الدفاع المدني تصل إلى ثالثين ألف 
)30,000( ريال سعودي، أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان و من الهيئة العامة للغذاء والدواء تصل إلى خمسة آالف )5,000( 
ريال سعودي لكل موقع مخالف. وعالوة على ذلك، ال يوجـد مـا يضمن أن الجهـة المختصة سـتقوم بتجديد أو تعديـل نطـاق الرخصـة ذات 
العالقـة، أو فـي حـال وافقـت علـى التجديـد أو التعديـل فليـس هنـاك مـا يضمـن أنهـا لـن تفـرض شـروطاً غيـر مناسـبة علـى شـركة المركز 
الطبي. وفـي حيـن تعتقـد شـركة المركز الطبي أنهـا حصلـت علـى التراخيـص المناسـبة ألنشـطتها، ال يوجـد مـا يضمـن عـدم إلـزام شـركة 
المركز الطبي علـى الحصـول علـى تراخيـص إضافيـة فـي المسـتقبل. وفـي هـذا الشـأن، سيـؤدي عـدم الحصـول علـى كافـة التراخيـص 
ونتائج  المالي  الطبي ووضعها  المركز  أثر سلبي وجوهري على أعمال شـركة  بمتطلباتها على  وااللتــزام  المحافظـة عليها  أو  والتصاريـح 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي سـيؤثر ذلك سـلباً علـى شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بدخول شركة المركز الطبي في دعاوى قضائية وإجراءات تنظيمية 2-3-3

كما في تاريخ 2021/12/31م، يبلغ إجمالي المطالبات ضد شـركة المركز الطبي حوالي 5.6 مليون ريال سعودي ويبلغ إجمالي المطالبات 
من قبل شركة المركز الطبي حوالي مليوني )2( ريال سعودي. وليـس هنـاك مـا يضمن أن شركة المركز الطبي لــن تواجــه أي إجــراءات 
تقاضي في المستقبل، كما سيكون ألي نتيجة غير مواتية في أي إجراءات قانونية وتنظيمية مستقبلية أو تكاليـف تقاضـي عاليـة تتكبدهـا 
شـركة المركز الطبي للدفاع عن مثل هذه المطالبات أعباء مالية كبيـرة على شركة المركز الطبي، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على 
أعمال شـركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالـي سـيؤثر ذلك سـلباً علـى شركة دله ومركزها 

المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

كما تجدر اإلشارة أن شركة المركز الطبي لم تقم بتسجيل عقد اإليجار المؤرخ بتاريخ 2019/04/23م والمتعلق بشركة مجمع العيادة األولى 
الحديثة المحدودة )إحدى الشركات التابعة لشركة المركز الطبي(. وحيـث إنـه قـد تـم إطـالق الشـبكة اإللكترونيـة لخدمـات اإليجـار بالتعـاون 
بين وزارتي العدل واإلسكان بتاريخ 1439/05/17هـ )الموافق 2018/02/03م(، وقـد صدر تعميم وزارة العـدل باعتماد تطبيق ذلك على 
كافة العقود المبرمة بعد تاريخ 1440/05/04هـ )الموافق 2019/01/10م(، وبالتالي في حال نشوء أي نزاع بين شركة مجمع العيادة األولى 
الحديثة المحدودة والمؤجر فيمـا يتعلـق بعقـد اإليجار هذا، فإنه قد ال يتم النظر به من قبـل المحاكم السعودية، وبالتالي قد ال تتمكن 
شركة مجمع العيادة األولى الحديثة المحدودة بصفتهـا مدعـي مـن حماية حقوقها في حال إخالل المؤجر بالتزاماته التعاقدية، وسيؤثر ذلك 
سلبا وبشكل جوهري على أعمال شركة مجمع العيادة األولى الحديثة المحدودة وشركة المركز الطبي ووضعهما المالي ونتائج عملياتهما 

وتوقعاتهما المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بنظام العمل وعدم القدرة على االلتزام بمتطلبات السعودة ومتطلبات وزارة  2-3-4
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتطبيق برنامج »نطاقات« الذي تم تصميمه لتشجيع الشركات على توظيف المواطنين 
السعوديين وزيادة نسبة الموظفين السعوديين ضمن القوى العاملة. ووفقا لهذا البرنامج، فإنه يتم قياس التزام شركة المركز الطبي بمتطلبات 
السعودة من خالل نسبة المواطنين السعوديين ضمن القوى العاملة، مقارنة بمتوسط نسبة السعودة في الشركات العاملة في نفس المجال.

وقد حققت شركة المركز الطبي نسبة سعودة قدرها 40.56% كما في تاريخ 2022/03/14م، وهي بالتالي مصنفة ضمن النطاق البالتيني 
من برنامج »نطاقات«. ومع ذلك، ال يوجد أي ضمان بأن تستمر شركة المركز الطبي في المحافظة على نسبة السعودة المطلوبة ضمن 
المخاطر  أن  إال  القطـاع.  أو  الوظائـف  بتوطيـن  يتعلـق  فيمـا  تفـرض  قـد  نظاميـة  متطلبـات  بـأي  االلتزام  أو  نظاماً  المحددة  المستويات 
المرتبطة بمتطلبات التوطين قد تكون جوهرية، وذلك في حال عدم االلتزام بنسب التوطين المطلوبة لشركة المركز الطبي للسـنة الحاليـة 
المرتفع  للنطاق األخضر  المتوسـط و%50.27  للنطـاق األخضر  للنطـاق األخضر المنخفـض و%39.15  وفقـا لبرنامـج نطاقـات %29.30 
و61% للنطاق البالتيني، أو في حال زيادة نسبة التوطين في قطاع الرعاية الصحية. وعليه، ستواجه عوائق مثل عدم إمكانية الحصول على 
تأشيرات إضافية أو االلتزام بـأي متطلبات نظاميـة قـد تفرض فيما يتعلق بتوطين الوظائف أو القطاع. وعليـه، ستواجه عوائق مثل عدم 

إمكانية الحصول على تأشيرات إضافية.

وطبقاً لنظام العمل السعودي، ال يسمح للعاملين األجانب بالعمل لدى أي شركة في المملكة إال إذا كانوا تحت كفالتها أو عن طريق نظام أجير. 
توظف شركة المركز الطبي عدداً من العاملين غير السعوديين المكفولين من قبل الشركات المشغلة في توريد القوى العاملة من أطراف 
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ثالثة في قطاع العمالة، وتبلغ رسوم نقل العمالة من شركة إلى شركٍة أخرى بين ألفي )2,000( وستة آالف )6,000( ريال سعودي )وذلك 
حسب عدد المرات التي قام فيها العامل بنقل كفالته في الماضي(، وتتمثل المخاطر المتعلقة بمتطلبات العمالة غير السعوديين في فرض 
الغرامات أو العقوبات مثل إيقاف األنظمة أو عمليات االستقدام في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. وتشتمل العقوبات المفروضة 
على الشركات المخالفة للنظام ألول مرة بإعارة عاملين أجانب تحت كفالتها للعمل لدى شركة أخرى )دون حصولهم على إشعار أجير(، على 
غرامة قدرها خمسة وعشرون ألف )25,000( ريال سعودي عن كل عامل مخالف، وتزداد العقوبات في حال قامت المنشأة أو الفرع بتكرار 
هذه المخالفة. وفي حال تم مخالفة أنظمة اإلقامة ونقل الكفالة وإشعارات أجير واإلعارة ومهن اإلقامات، سيكون له أثر سلبي على أعمال 

شركة المركز الطبي ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي سيؤثر ذلك سلباً على شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها. 

لنظام العمل السعودي، يجب على كل عامل غير سعودي أن يقوم بالوظيفة المثبتة في تصريح إقامته. وتشتمل  إضافة إلى ذلك، وطبقاً 
العقوبات على المنشآت المخالفة ألول مرة والتي توظف عاملين ال تتوافق وظيفتهم الفعلية مع الوظائف المبينة في تصاريح إقامتهم، على 

غرامة قدرها عشرة آالف )10,000( ريال سعودي عن كل عامل مخالف، وتزداد تلك العقوبات في حال تكرار المخالفة.

وقد تتعرض شركة المركز الطبي لعقوبات في حالة عدم التزامها بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، بما في ذلك وقف إصدار تأشيرات 
العمل الجديدة للموظفين األجانب الذين تحتاج إليهم شركة المركز الطبي أو وقف عمليات نقل كفالة الموظفين غير السعوديين أو استبعاد 
شركة المركز الطبي من االشتراك في المناقصات الحكومية، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال شـركة المركز الطبي ووضعها 
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالـي سـيؤثر سـلباً علـى شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالرسوم الحكومية المطبقة على توظيف غير السعوديين 2-3-5

وافقـت الحكومـة علـى عـدد مـن القـرارات التـي تهـدف إلـى تنفيـذ إصالحـات شـاملة فـي سـوق العمـل فـي المملكـة، بالتزامـن مـع فـرض رسـوم 
إضافيـة علـى كل عامـل غيـر سـعودي يعمـل لـدى الجهـات والشـركات السـعودية اعتبـاراً مـن تاريخ 1439/4/14هـ )الموافـق 2018/01/01م(، 
باإلضافـة إلـى زيـادة رسـوم إصـدار تصاريـح اإلقامـة ورسـوم التجديـد لألسـر غيـر السـعودية )والتـي دخلـت حيـز التنفيـذ اعتبـاراً مـن تاريخ 
1438/10/7هــ )الموافـق 2017/7/1م((، مــع العلــم أنــه يتــم تحديــد الرســوم بنــاء علــى نســبة الســعودة فــي المنشــأة، أي أنهــا عرضــة 
للزيــادة أو النقصــان بحســب تلــك المتغيـرات. وباإلضافـة إلـى ذلـك، قـد يترتـب علـى زيـادة رسـوم إصـدار تصاريـح اإلقامـة وتجديدهـا زيـادة 
تكاليـف المعيشـة، ممـا قـد يـؤدي إلـى قيـام العامـل األجنبـي إلـى البحـث عـن فرصـة عمـل فـي بلـدان أخـرى بتكلفـة معيشـة أقـل. وفـي هـذه 
الحالـة، سـيكون مـن الصعـب علـى شـركة المركز الطبي االحتفـاظ بموظفيهـا غيـر السـعوديين وقـد تضطـر شـركة المركز الطبي إلـى تحمـل 
رسـوم حكوميـة إضافيـة تتعلـق بإصـدار وتجديـد تصاريـح اإلقامـة للموظفيـن غيـر السـعوديين وأفـراد أسـرتهم، مما سيكون له تأثير سلبي 
وجوهري على أعمال شـركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالي سيؤثر ذلك سلباً على شركة دله 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بنظام الشركات 2-3-6

التنظيمية  واإلجراءات  والضوابط  الشركات  نظام  المختلفة ألحكام  ونشاطاتها  أعمالها  وتيسير  إدارتها  في  الطبي  المركز  تخضع شركة 
وحوكمة  بالتنظيم  المتعلقـة  المتطلبات  بعـض  الشركات  نظام  ويفـرض  المساهمة.  بالشركات  الخاصة  الشركات  لنظام  تنفيذاً  الصادرة 
الطبي ببعض اإلجراءات  المركز  بها، ويستوجب ذلك أن تقوم شركة  الطبي االلتزام  المركز  الشركات المساهمة والتي يجب على شركة 
لاللتزام بتلك المتطلبات. وتجدر اإلشارة إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي هو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة المركز الطبي، 
األمر الذي يخالف المادة 81 من نظام الشركات والذي ينص أنه ال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي في 
شركة مساهمة. كما في تاريخ هذا التعميم، لم تفرض وزارة التجارة أي عقوبات على شركة المركز الطبي نتيجة هذه مخالفة، ولكن ال يوجد 
ضمان لعدم تعرض شركة المركز الطبي في وقت الحق ألي عقوبات أو غرامات من وزارة التجارة نتيجة لهذه مخالفة، مما سيكون له تأثير 
سلبي وجوهري على أعمال شـركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية وبالتالي سيؤثر ذلك سلباً على شركة 
دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. كما فـرض نظام الشركات عقوبـات صارمة على مخالفـة أحكامه، وبالتالي فإنه 
من الممكن أن تتعرض شركة المركز الطبي إلى مثل هذه العقوبات في حال عدم التزامها بتلك األحكام )على سبيل المثال، كل شـركة أو 
مسؤول في شركة ال يراعي تطبيق األنظمة والقرارات المرتبطة بعمل شركة دله ونشاطها وال يمتثل للتعليمات أو التعاميم أو الضوابط التي 
تصدرها الجهة المختصة يعاقب بغرامة ال تزيد على خمسمائة ألف )500,000( ريال سعودي، ما لم يتم إبداء سبب معقول لذلك(، مما 
سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال شـركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالـي سـيؤثر 

ذلك سـلباً علـى شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

عالوة على ذلك، تم الموافقة على نظام الشركات الجديد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 678 بتاريخ 1443/11/29هـ وسيتم العمل بهذا 
النظام ابتداًء من يناير 2023م. بالتالي، ال يوجد ضمان على التزام شركة المركز الطبي بنظام الشركات الجديد عندما سيتم العمل به، األمر 
الذي قد يعرض شركة المركز الطبي لعقوبات وغرامات تفرضها وزارة التجارة في حال عدم االلتزام بنظام الشركات، مما سيكون له تأثير 
سلبي وجوهري على أعمال شـركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالـي سـيؤثر ذلك سـلباً علـى 

شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالشؤون التجارية 2-4

المخاطر المرتبطة بتحصيل الذمم المدينة من المدينين 2-4-1

لم تقم شركة المركز الطبي بتكوين أي مخصصات مقابل الذمم المدينة من شركات التأمين، ألنه يتم االتفاق على المطالبات على أساس 
ربع سنوي ويتم سداد المدفوعات بعد 10 أيام من االتفاق على المطالبات. كما تجدر اإلشارة بأن إجمالي الذمم المدينة من وزارة الصحة 
ريال سعودي فقط،  الذمم حوالي 11.8 مليون  المخصص مقابل هذه  ولكن  ريال سعودي،  يوم حوالي 20.5 مليون  والتي تجاوزت 360 
حيث ترى شركة المركز الطبي بأن مخاطر االئتمان من الذمم المدينة من وزارة الصحة منخفضة، وبالتالي ترى شركة المركز الطبي أن 
المخصص الحالي كافي. تجدر اإلشارة أنه في حال عدم تمكن شركة المركز الطبي من تحصيل كامل الذمم المدينة أو حدوث انخفاض 
معدل التحصيل، سوف تضطر شركة المركز الطبي إلى شطب هذه الديون والتعامل معها كديون معدومة، مما سيظهر أثر سلبي على أعمال 
شركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية وبالتالي سيؤثر ذلك سلباً على شركة دله ومركزها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

الموظفين  2-4-2 على  واالعتماد  وتنميتها  الطبي  المركز  شركة  أعمال  بتطوير  المتعلقة  المخاطر 
الرئيسيين

ال يوجد أي ضمان بأن أعمال شركة المركز الطبي ستنمو بعد صفقـة االسـتحواذ لتعكـس التوقعـات الماليـة التـي تمـت مشـاركتها من قبـل 
شـركة المركز الطبي. ويعتمـد نمـو شـركة المركز الطبي على عـدة عوامـل، بمـا فيهـا قـدرة شـركة المركز الطبي علـى إدارة أعمالهـا بفعاليـة 
والمحافظـة علـى الموظفيـن الرئيسـيين بعد استكمال صفقـة االسـتحواذ - علـى سـبيل المثـال وليـس الحصـر- المديـر التنفيـذي، نائـب 
مديـر خدمات  الطبيـة،  الخدمـات  مديـر  المسـاندة،  الخدمـات  مديـر  التمريـض،  مدير  الطبي،  المدير  المالي،  المدير  التنفيـذي،  المديـر 

المرضى، مديـر قسـم الجـودة. 

كما يعتمد تطويـر األعمال وتنميتها على الحفـاظ علـى العمالء الرئيسـيين. يعتمـد أيضـا تطويـر األعمال على المحافظـة على العالقات 
الحاليـة مـع شركات التأمين الطبي أو تكوين عالقات جديدة مع شركات التأميـن الطبـي حيث يوجـد لدى شركة المركز الطبي حالياً عقود 
مع كل من شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة التعاونية للتأمين. باإلضافـة إلى ذلك يعتمد تطوير أعمال شركة المركز الطبي علــى 
وجــود ظــروف ســوق مناســبة لنمــو أعمالهــا. ويعتمــد أداء شــركة المركز الطبي فــي المسـتقبل علـى قدرتهـا علـى تنفيـذ خططهـا التوسـعية 
واسـتراتيجياتها للنمـو، بمـا فـي ذلـك تقديـم خدمـات طبيـة جديـدة وتوسـيع أعمالهـا وجـذب عمـالء جـدد. كمـا تعتمـد قـدرة شـركة المركز 
إلـى  باإلضافـة  واإلدارية،  الماليـة  وأنظمتهـا  بهـا  الخاصـة  والمنتجـات  الخدمـات  جـودة  لتحسـين  المسـتقبلي  توسـعها  إدارة  علـى  الطبي 
الحفـاظ علـى مسـتوى الجـودة الحالـي وتطويـره، وكذلـك قدرتهـا علـى زيـادة عـدد الموظفيـن المؤهليـن وتدريبهـم وإدارتهـم بفعاليـة. وال يوجـد 
ضمـان علـى كفـاءة األنظمـة واإلجـراءات والضوابـط الحاليـة المعتمـدة مـن قبـل شـركة المركز الطبي لدعـم النمـو والتوسـع المسـتقبلي. كمـا 
ال تضمـن شركة دله كفايـة الموظفيـن الذيـن قامـت شـركة المركز الطبي بتعيينهـم وال يوجـد ضمـان علـى اسـتمرارية هـؤالء الموظفيـن فـي 
شـركة المركز الطبي بعـد إتمام صفقـة االسـتحواذ، فإنـه مـن الممكـن أن يتـم اسـتقطابهم مـن قبـل شـركات أخـرى منافسـة أو غيـر ذلـك، 
وإذا لـم تتمكـن شـركة المركز الطبي مـن المحافظـة علـى اإلدارة التنفيذيـة الحاليـة أو الموظفيـن الرئيسـيين أو اسـتقطاب موظفيـن جـدد 
أو ضبـط كفـاءة األنظمـة واإلجـراءات، ستتأثر بشكل سلبي وجوهري أعمال شـركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية، وبالتالـي سـيؤثر ذلك سـلباً علـى شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بصفقة االستحواذ 2-5

صفقة  2-5-1 من  المرجوة  المضافة  القيمة  تحقيق  وعدم  المستقبلية  بالبيانات  المرتبطة  المخاطر 
االستحواذ

ترتبط معظم مبررات صفقة االستحواذ والموضحة في القسم رقم )4-3( )»دوافع صفقة االستحواذ واآلثار المترتبة على شركة دله«( من 
هذا التعميم، بتوقعاتٍ مسـتقبلية ال يمكن إعطاء تأكيدات على تحققها أو تحقق أي من النتائـج المرجـوة منهـا حيـث تتمثـل أحـد المخاطر 
المرتبطـة بصفقـة االسـتحواذ فـي عـدم قـدرة شركة دله علـى تحقيـق فـرص النمـو المسـتهدفة والفوائـد األخرى خالل المدة المتوقعة أو 
وفـق اآلليـة المتوقعة حالياً )أو عـدم قـدرة شركة دله على تحقيقها بأي شكل من األشكال(. كما يحتوي هذا التعميم على بيانات ومعلومات 
البيانات  هـذه  بأن  العلم  مع  االسـتحواذ،  بصفقة  يختص  فيما  دله  شركة  إدارة  مجلس  وتوقعات  الطبي  المركز  بشركة  تتعلق  مستقبلية 
والمعلومات قائمة على التوقعات والتقديرات والتصورات والمعلومات المتاحة حالياً لدى مجلس إدارة شركة دله )من غير األطراف ذوي 
العالقـة بصفقة االستحواذ(. وتشمل هذه البيانات على سبيل المثال ال الحصر معلومات عن اسـتراتيجيات وخطط وأهـداف ومصروفات 
وتوقعات وافتراضات تتعلـق بشـركة المركز الطبي. وتعكـس هـذه البيانـات الرؤيـة الحاليـة فيمـا يتعلـق باألحـداث المسـتقبلية لشـركة المركز 
هـذه  تتضمـن  وقـد  دله.  لشـركة  المسـتقبلية  االسـتراتيجية  الخطـط  مـع  االتسـاق  أو  المسـتقبلي  لـألداء  تشـكل ضماناً  ال  ولكنهـا  الطبي 
البيانـات بعـض المخاطـر والحـاالت التي ال يمكـن التنبـؤ بهـا. كمـا تعتمـد بعـض البيانـات المسـتقبلية علـى افتراضـات فيمـا يتعلـق باألحـداث 
المسـتقبلية، وعليـه، قـد يثبـت عـدم صحة أو دقـة أيـاً مـن االفتراضـات التـي تـم اسـتخدامها. وقـد تـؤدي عـدة عوامـل إلـى اختـالف توقعـات 
شـركة المركز الطبي اختالفـاً جوهريـاً عـن أي نتائـج أو أداء أو إنجـازات مسـتقبلية يشـار إليهـا صراحـة أو ضمنـاً فـي البيانـات المسـتقبلية.
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وعليـه، تجـدر اإلشـارة إلـى الخطـر المتعلـق بعـدم إتمـام مشـاريع التوسـعة أو المشـاريع الجديـدة سـواء لشـركة المركز الطبي أو أي مـن 
مشـاريع شركة دله الحاليـة أو المسـتقبلية فـي المواعيـد المحـددة لهـا، حيـث ينتـج عـن ذلـك تكبـد تكاليـف إضافيـة أو تأخـر فـي تحقيـق 
عوائـد ماليـة كان مـن المفتـرض تحقيقها، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال شـركة المركز الطبي ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، وبالتالـي سـيؤثر ذلك سـلباً علـى شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة باالعتماد على البيانات غير الواردة في هذا التعميم 2-5-2

قـد تتناول بعض المصادر العامة اإلشارة إلى معلومات تتعلق بشـركة المركز الطبي وصفقة االسـتحواذ والتـي قـد ال تفصـح عـن العديـد من 
المخاطـر ذات العالقة الواردة في هذه التعميم. لذلك ينبغي على المساهمين عدم االعتماد على هذه المصادر بمفردها أو االعتماد عليها 
مـن األساس. كما ينبغي على المساهمين أخذ جميع المعلومات الواردة في هذا التعميم فـي االعتبـار قبل التصويت على قـرار زيادة رأس مال 
شركة دله. كما قد تشمل هذه المصادر األخرى أو غيرها تصريحات لم تُنسب بشكل مباشر أو قد تنسب بصورة غير صحيحة إلى أعضاء 
في مجلس إدارة شركة دله أو مسؤوليها أو موظفيها، أو قـد تشـمل تقاريـر غيـر صحيحـة عـن تصريحـاتهم أو تصريحـات مضللـة بسـبب 
إغفـال ذكـر معلومـات صادرة من شركة دله أو أعضـاء مجلـس إدارتها أو مسـؤوليها أو موظفيها. وذلك قد يؤثر سـلباً على قرار المسـاهمين 

بشأن زيادة رأس مال شركة دله.

لذلـك ينبغـي أن يعتمـد المسـاهمين فقـط على المعلومات الواردة في هذا التعميم عند اتخاذ أي قرار بشأن زيادة رأس مال شركة دله، كما 
يجـب علـى المسـاهمين -في حال وجـود شـك ما- حول صفقة االستحواذ الحصـول، علـى استشـارة خاصـة مـن قبـل مستشار مالـي مستقل 

مرّخص له من قبل هيئة السوق المالية.

المخاطر المرتبطة بعدم تناسق النتائج التشغيلية لشركة دله وشركة المركز الطبي مع القوائم  2-5-3
المالية االفتراضية الواردة في هذا التعميم

المالية  القوائم  على  التعميم  هذا  من  االستحواذ«(  نتيجة لصفقة  دله  لشركة  االفتراضية  المالية  )»القوائم   )8-4( رقم  القسم  يشتمل 
االفتراضية التي توضح الوضع المالي المتوقع وإيرادات شركة دله على افتراض أنه سيتم االنتهاء من صفقة االستحواذ في تاريخ 1 يناير 
2021م. كما تم تقديم هذه البيانات ألغراض التوضيح فقط، وتستند إلى المالحظات المفصلة في القسم رقم )4-9( )»مقارنة بين مؤشرات 
أداء شركة دله في القوائم المالية االفتراضية والقوائم المالية الموحدة«( من هذا التعميم، وال تشير بالضرورة إلى نتائج العمليات أو 
الوضع المالي الموحد، ويتحقق ذلك إذا تم إتمام صفقة االستحواذ في تاريخ 1 يناير 2021م. باإلضافة إلى ذلك، قد ال تستند القوائم 
االفتراضية إلى نفس السياسات المحاسبية التي قد تتبعها شركة دله، وال تأخذ في االعتبار أي تعديالت أدخلت على قواعد حساب قيمة 
األسهم العادلة بموجب قواعد وأنظمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ويجب أن يكون مساهمي شركة دله على دراية بأن القوائم 
المالية االفتراضية الواردة في هذا التعميم ليست ضماناً للمركز المالي لشركة دله. وفي حال وجود فرق سلبي بين المركز المالي لشركة 

دله والقوائم المالية االفتراضية، سـيؤثر ذلك سـلباً علـى شركة دله ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بأثر صفقة االستحواذ على أعمال شركة دله والقيمة السوقية لها 2-5-4

قد تؤدي صفقة االستحواذ إلى )أ( تحول تركيز إدارة شركة دله إلى العمل على إتمام صفقة االستحواذ، األمر الذي قد يؤّثر على مستوى 
خدمات الصحية المقدمة للعمالء الحاليين أو المحتملين مّما قد يدفعهم إلى عدم التعامل مع شركة دله، )ب( نشوء عدم استقرار سعري 
لسهم شركة دله حتى يتم إتمام صفقة االستحواذ، حيث تمثل زيادة رأس مال شركة دله ما نسبته 8.53% من رأس مال شركة دله قبل إتمام 
صفقة االستحواذ وتمثل ما نسبته 7.86% من رأس مال شركة دله بعد إتمام صفقة االستحواذ. عالوة على ذلك، فإن سعر سهم شركة دله 
عرضة لالنخفاض في حال لم يتم استكمال صفقة االستحواذ بشكل فّعال، أو لم تحقق شركة دله الفوائد المستهدفة من صفقة االستحواذ 
بالسرعة أو بالحجم المتوقع من قبل مجلس إدارة شركة دله، أو لم يتطابق تأثير صفقة االستحواذ على النتائج المالية مع توقعات مجلس 
إدارة شركة دله، أو غيرها من العوامل االقتصادية و/أو التجارية. وتبعاً لذلك، من الممكن أن يختلف سعر سهم شركة دله وقت إتمام صفقة 
االستحواذ بشكل كبير عن سعره في تاريخ نشر هذا التعميم مما سيؤثر على قيمة شركة دله السوقية. إن عدم قدرة شركة دله على التعامل 

مع هذه االنعكاسات المحتملة وإدارتها بشكل فعال سيؤدي إلى التأثير السلبي على أعمال شركة دله ونتائجها المالية وسعر سهمها.

المخاطر المتعلقة بتقييم سعر سهم شركة دله وارتفاعه في السوق المالية مقارنة بسعر سهم  2-5-5
شركة دله المتفق عليه في اتفاقية شـراء األسهم

بحسـب اتفاقيـة شـراء األسـهم، اتفـق األطـراف علـى أن يكـون تقييـم سـعر سـهم شركة دله لغـرض صفقـة االسـتحواذ بقيمـة )92.65( رياالً 
سـعودياً تقريباً للسـهم الواحـد وذلـك بنـاء علـى متوسـط سـعر اإلغـالق اليومـي لسـعر سـهم شركة دله في السـوق الماليـة لمـدة ستين )60( 
يـوم تـداول خـالل فتـرة التـداول ما بين 1443/06/21هـ )الموافق 2022/01/24م( حتى 1443/09/17هـ )الموافق 2022/04/18م(. وبنـاء 
علـى ذلـك تـم احتسـاب عـدد األسـهم التـي سـوف تصـدر فـي شركة دله لصالـح المساهم البائع شركة كن لالستثمار بعـدد سبعة ماليين 
وستمائة وواحد وثمانين ألفاً ومائة وستة وستين )7,681,166( سـهماً عـادياً )ولمزيـد مـن التفاصيـل حـول عمليـة التقييـم، يرجـى مراجعـة 
القسـم رقم )4-5( )»تقييم شركة المركز الطبي«( مـن هـذا التعميـم(. تجـدر اإلشـارة إلـى أنـه بعـد االتفـاق علـى سـعر سـهم شركة دله 
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الموضـح أعـاله، تم استكمال إجـراءات تجهيـز المسـتندات المطلوبـة مـن قبـل الجهـات الحكوميـة للحصـول علـى الموافقـات الالزمـة، والبدء 
في مراجعة المستندات من قبل الجهات الحكومية ذات العالقة، والحصول على موافقات الجهات الحكومية ذات العالقة. خالل تلك الفترة 
ما بين االتفاق على سعر السهم، وتوقيع اتفاقية شـراء األسـهم واستكمال اإلجراءات المطلوبة الكتمال صفقة االستحواذ، شهد سعر سهم 
شركة دله ارتفاعاً ملحوظاً في السوق المالية حيث بلغ سعر سهم شركة دله كما في تاريخ 1444/05/12هـ )الموافق 2022/12/06م( )آخر 
يوم تداول يسبق نشر هذا التعميم( مبلغاً قدره 164.00 رياالً سعودياً )أي زيادة قدرها 77.0% عن السعر المتفق عليه في اتفاقية شـراء 
األسهم(. يوضح الجدول التالي سعر سهم شركة دله في فترات مختلفة بالمقارنة مع سعر سهم شركة دله المتفق عليه في اتفاقية شـراء 

األسهم.

سعر السهمالحدث
)ريال سعودي(

نسبة الفرق مقارنة بسعر سهم شركة دله المتفق 
عليه في اتفاقية شـراء األسـهم )%(

)10.1%(83.30المسودة األولى التفاقية شراء األسهم بتاريخ 1443/07/16هـ )الموافق 2022/02/17م( 

14.4%106.00عند توقيع اتفاقية شـراء األسهم بتاريخ 1443/11/21هـ )الموافق 2022/06/20م(

سعر سهم شركة دله في آخر يوم تداول يسبق نشر هذا التعميم )بتاريخ 1444/05/12هـ 
77.0%164.00)الموافق 2022/12/06م(

تجـدر اإلشـارة إلـى أن سـعر سـهم شركة دله عرضـة للزيـادة أو االنخفـاض حتـى تاريـخ اكتمـال صفقـة االسـتحواذ )أي التاريـخ الـذي تتـم 
فيـه إصـدار األسهم الجديدة لصالـح المساهم البائع شركة كن لالستثمار( ولـم تنـص اتفاقيـة شـراء األسـهم علـى أنـه سـوف يتـم تغييـر 
عـدد األسهم الجديدة بناء على ذلك، كونـه تـم اعتمـاد سـعر سـهم شركة دله وتقييـم شـركة المركز الطبي كمـا فـي اتفاقيـة شـراء األسـهم 
الموقعـة بتاريـخ 1443/11/21هـ )الموافق 2022/06/20م( )االتفـاق النهائـي للمضـي قدمـاً فـي صفقـة االسـتحواذ(. تجدر اإلشارة إلى أنه 
سيتم االعتماد على سعر سهم شركة دله المتفق عليه في اتفاقية شـراء األسـهم، وبالتالي سوف يتم إصدار 7,681,166 سهماً عادياً لصالح 
المساهم البائع شركة كن لالستثمار، وعليه سوف يتم تقسيم األرباح على عدد أسهم شركة دله الحالية والبالغة 90,000,000 سهم عادي، 
باإلضافة إلى األسهم الجديدة )والبالغة 7,681,166 سهماً عادياً( وبإجمالي عدد أسهم شركة دله بعد إتمام صفقة االستحواذ والذي يبلغ 
97,681,166 سهماً عادياً. ولن يتم تقسيم األرباح المستقبلية على عدد أسهم شركة دله في حال تم اعتماد سعر سهم شركة دله في تاريخ 
1444/05/12هـ )الموافق 2022/12/06م( )آخر يوم تداول يسبق نشر هذا التعميم( والذي في حال كان معتمداً سيصبح إجمالي عدد 
أسهم شركة دله بعد إتمام صفقة االستحواذ 94,339,234 سهماً عادياً )عدد األسهم الحالية 90,000,000 سهماً عادياً مضافاً إليه األسهم 
الجديدة بناء على سعر سهم شركة دله البالغ 164.00 رياالً سعودياً للسهم الواحد، أي  )4,339,234( سهماً عادياً جديداً(. وبالتالي عدم 
االعتماد على سعر سهم شركة دله كما في تاريخ 1444/05/12هـ )الموافق 2022/12/06م( )آخر يوم تداول يسبق نشر هذا التعميم( وفي 
حال استمرار ارتفاع سعر سهم شركة دله في سوق األوراق المالية مقارنة بسعر سهم شركة دله المتفق عليه في اتفاقية شـراء األسهم قبل 
إتمام صفقة االستحواذ، فإن ذلك يؤدي إلى تقسيم األرباح على عدد أكبر من األسهم، مما سيؤدي إلى انخفاض ربحية كل سهم للمساهمين 

الحاليين على خلفية أنه سيتم تقسيم األرباح على عدد أسهم أكثر.

المخاطر المرتبطة باألطراف ذات العالقة في صفقة االستحواذ 2-5-6

تنطوي صفقة االستحواذ على وجود أطراف ذات عالقة وهم األستاذ عبداهلل بن صالح كامل واألستاذ محي الدين بن صالح كامل واألستاذ 
محمد نبيل حفني. وتجدر اإلشارة إلى امتناع األستاذ محي الدين بن صالح كامل عن التصويت على قرار صفقة االستحواذ في اجتماع 
مجلس اإلدارة ذي الصلة، وامتناع األستاذ محي الدين بن صالح كامل واألستاذ محمد نبيل حفني عن التصويت على قرار تأييد صفقة 
االستحواذ )بعد انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة دله للدورة الحالية المعلنة بتاريخ 1444/03/24هـ )الموافق 2022/10/20م(( بموجب 
خطاب صادر بتاريخ 1444/04/07هـ )الموافق 2022/11/01م(. كما تم تقديم تعهد إلى شركة دله من كل من شركة دله البركة القابضة 
)مساهم الكبير في شركة دله( واألستاذ عبداهلل بن صالح كامل واألستاذ محي الدين بن صالح واألستاذ محمد نبيل حفني عن التصويت 
على البند الخاص بصفقة االستحواذ في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ )للمزيد من التفاصيل حول األطراف 
ذوي العالقة، يرجى مراجعة القسم رقم ) 4-6( )»تفاصيل األطراف ذات العالقة الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير المباشرة في صفقة 

االستحواذ«( من هذا التعميم(.

وهناك خطر يتمثل في عدم موافقة مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة لشركة دله على تلك التعامالت، وفي هذه الحالة يجب على عضو 
مجلس اإلدارة الذي يعتبر صاحب المصلحة في تلك المعاملة أن يقدم استقالته أو أن يتخذ إجراءات تضمن أنه لم يعد لديه أي مصلحة 
)على سبيل المثال بإنهاء العقد المعني أو التنازل عن الحقوق الناشئة عن المصلحة المذكورة(، وبالتالي سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري 

على أعمال شركة دله ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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التسويقية  2-6 القوة  الحاليين وانخفاض  المساهمين  بتغيير في ملكية  المتعلقة  المخاطر 
لألسهم

مخاطر التغير في ملكية المساهمين الحاليين وانخفاض القوة التصويتية المصاحبة لذلك 2-6-1

يعـادل نسـبة  إتمام صفقة االستحواذ، ستنخفض نسـبة ملكيـة المسـاهمين الحالييـن فـي شركة دله من 100% إلى 92.14% أي مـا  بعد 
انخفـاض قدرها 7.86%. لذلك، ستنخفض قدرة مساهمي شركة دله على التأثير على القرارات التي يتخذها مساهمو شركة دله، مثل 
انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة دله والقرارات االستراتيجية الهامة األخرى لشركة دله، وباإلضافة إلى ذلك سوف تنخفض حصتهم من 

صافي أرباح شركة دله كونها سوف تقسم على عدد أكبر من األسهم، بعد إتمام صفقة االستحواذ. 

المخاطر المتعلقة بالسيطرة من المساهم البائع شركة كن لالستثمار 2-6-2

بعد إتمام صفقة االستحواذ، ستبلغ نسبة ملكية المساهم البائع شركة كن لالستثمار )بشكل مباشر وغير مباشر( ما نسبته 7.86% من رأس 
مال شركة دله، وتجدر اإلشارة أن األستاذ عبداهلل بن صالح كامل )وهو رئيس مجلس إدارة ومساهم كبير في شركة دله البركة القابضة 
)مساهم كبير(( مالك رأس مال المساهم البائع شركة كن لالستثمار، وبالتالي ستبلغ نسبة ملكيته )المباشرة وغير المباشرة( ما نسبته 
21.28% من رأس مال شركة دله بعد إتمام صفقة االستحواذ، بينما ستبلغ ملكية شركة دله البركة القابضة )بشكل مباشر وغير مباشر( ما 

نسبته 48.63% من رأس مال شركة دله بعد إتمام صفقة االستحواذ. 

بعد إتمام صفقة االستحواذ، ستبلغ القوة التصويتية للمساهم البائع شركة كن لالستثمار مع األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معه وهم 
كل من األستاذ عبداهلل بن صالح كامل وشركة دله البركة القابضة، مجتمعين ما نسبته 56.67% من رأس مال شركة دله بعد إتمام صفقة 

االستحواذ. 

لذلك، سوف يكون بمقدور المساهمين أعاله التأثير على جميع أعمال شركة دله التي تتطلب موافقة المساهمين، بما في ذلك القرارات 
المتعلقة بتعيين أعضاء مجلس اإلدارة أو قرارات جوهرية تتعلق بأعمال شركة دله أو توزيع األرباح أو تعديل رأس المال. وقد تختلف مصالح 
المساهمين السابق ذكرهم عن مصالح المساهمين اآلخرين في شركة دله، وقد يمنعوا شركة دله عن اتخاذ قرارات أو إجراءات معينة قد 

تحمي مصالح المساهمين اآلخرين في شركة دله.

المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من أسهم شركة دله 2-6-3

تمثل نسبة زيادة رأس المال 8.53% من رأس مال شركة دله قبل زيادة رأس المال ونسبة 7.86% بعد زيادة رأس المال، وال يوجد ما يلزم 
المساهم البائع شركة كن لالستثمار بعدم بيع األسهم الجديدة التي سوف تصدر لصالحه في السوق المالية بعد انتهاء فترة الحظر والممتدة 
لمدة ستة )6( أشهر من تاريخ إدراج األسهم الجديدة في السوق المالية وفقاً للتعهد الموقع من المساهم البائع شركة كن لالستثمار بتاريخ 
1444/04/30هـ )الموافق 2022/11/24م(. وعليه، تجدر اإلشارة إلى الخطر المستمر على شركة دله المتمثل في بيع عدد كبير من األسهم 
في شركة دله بعد زيادة رأس المال )وفي حالة مساهم البائع شركة كن لالستثمار، بعد إنتهاء فترة الحظر( ال سيما من قبل كبار المساهمين 
في سوق األوراق المالية بعد إتمام صفقة االستحواذ، كما تجدر اإلشارة بأن المساهم البائع شركة كن لالستثمار سيصبح مساهم كبير في 
شركة دله بعد زياده رأس المال، كما ال يوجد ضمان بعدم بيع عدد أسهم كبير من قبل عموم المساهمين في أي وقت من األوقات. وإن بيع 
عدد كبير من األسهم في السوق المالية بعد إتمام صفقة االستحواذ، سيؤثر بشكل سلبي على سعر سهم شركة دله وقد يؤدي إلى انخفاض 

سعرها في السوق المالية.

المخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح 2-6-4

ال يمكن لشركة دله كما في تاريخ هذا التعميم، تحديد حجم األرباح التي ستعلنها شركة دله وشركة المركز الطبي أو توزعها، ألن هذا يعتمد 
على عدد من العوامل، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الوضع االقتصادي واألداء التشغيلي والمالي واآلفاق المستقبلية لشركة 

دله وشركة المركز الطبي. 

يخضع توزيع األرباح في شركة دله لقيود، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، األداء المالي لشركة دله، والمتطلبات النظامية المعمول 
بها، وتوافر احتياطيات كافية قابلة للتوزيع، وااللتزامات والقيود المفروضة على أي اتفاقيات تمويل واتفاقيات مشتركة، وتوافر أموال فائضة 
عن حاجة العمليات التجارية، والقدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة. والجدير بذكر أن إتمام صفقة االستحواذ ال يترتب عليه 

التزامات أو قيود مفروضة على توزيع األرباح.

لذلك، ليس هناك ما يضمن أن شركة دله ستعلن أو توزع األرباح في أي وقت بعد إتمام صفقة االستحواذ، وليس هناك ما يضمن حجم 
األرباح، إن وجدت، والتي سوف تعلنها شركة دله أو توزعها في أي سنة مالية معينة. وعالوة على ذلك، ليس هناك ما يضمن إمكانية حصول 
مساهمي شركة دله على أرباح أو استحقاقهم ألرباح معادلة لتلك التي وزعتها شركة دله أو شركة المركز الطبي في الماضي. وأخيراً، قد 
يتم تعديل سياسة توزيع األرباح من جانب شركة دله من وقت آلخر بعد إتمام صفقة االستحواذ، مما قد يؤثر على توفر وطريقة وتوقيت أي 

توزيعات.
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المخاطر المتعلقة بانخفاض ربحية السهم نتيجة صفقة االستحواذ 2-6-5

تعتمد األرباح المستقبلية لسهم شركة دله على عدة عوامل من بينها ربحية شركة دله وتمّكنها من المحافظة على مركزها المالي الجيد 
واالحتياجات الرأسمالية، واألوضاع االقتصادية العامة. إضافة إلى ذلك قد تؤدي صفقة االستحواذ إلى انخفاض ربحية السهم في المستقبل 
على خلفية أن أرباح شركة دله سوف توزع على عدد أكبر من األسهم نتيجة لزيادة رأسمالها. وفي كل األحوال ال يجب االعتماد على ربحية 
السهم كما في القوائم المالية االفتراضية وال يوجد أي ضمان بأن ربحية السهم ستستمر في هذه المستويات أو سترتفع، فهي عرضة للتغيير 

في أي وقت ويعتمد ذلك بشكل كبير على األداء المالي لشركة دله بعد إتمام صفقة االستحواذ.
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3 
المعلومات السوقية عن قطاع أعمال شركة دله واتجاهاتها

المقدمة 3-1

تستند المعلومات الواردة في هذا القسم إلى دراسة سوق مستقلة أجرتها شركة فروست آند سوليفان، والتي تتضمن تقديرات وآفاًقا تستند 
بطريقة مستقلة  السوق  تقرير  آند سوليفان  أعدت شركة فروست  المملكة.  السوق  الصحي في  القطاع  وأبحاث  المنشورة  المصادر  إلى 
وموضوعية، وقامت بالعناية الكافية لضمان دقته واكتماله. كما لم تقم شركة دله بالتحقق بصورة مستقلة من جميع الحقائق والبيانات 
وبالتالي ال يمكنها ضمان دقتها واكتمالها. لذا، ال تتحمل شركة دله أي مسؤولية بشأن اكتمال المعلومات المتوفرة أو دقتها. ينبغي للمساهمين 
أن يكونوا على دراية بأن اإلحصائيات والبيانات والقوائم والمعلومات األخرى المتعلقة باألسواق وحجم السوق والحصص السوقية والمركز 
السوقي والبيانات القطاعية األخرى الواردة في هذا التعميم )والتوقعات واالفتراضات والتقديرات المبنية على تلك المعلومات( قد ال تكون 
مؤشرات دقيقة لألداء المستقبلي لشركة المركز الطبي في القطاع الذي تزاول فيه نشاطها. وال تضمن البيانات االستشرافية والتوقعات 

الواردة في هذا القسم األداء المستقبلي لشركة المركز الطبي.

نظرة عامة على اقتصاد المملكة  3-2

بعد نمو سلبي في عام 2017م، تعافى االقتصاد في عام 2018م مدعوًما بارتفاع أسعار النفط ومبادرات رؤية 2030 التي عززت االستثمارات 
العامة والخاصة في المشاريع غير النفطية ومشاريع البنية التحتية. في عام 2019م سجل االقتصاد نمًوا بنسبة 0.3% فقط وذلك بسبب 
تباطؤ الطلب الخارجي وانخفاض في إنتاج النفط. انكمش اقتصاد المملكة بنسبة 4.1% في عام 2020م وذلك بسبب اإلجراءات والتدابير 
التي اتخذت بسبب جائحة كوفيد 19 وتخفيضات إنتاج أوبك + إلى تقليص االقتصاد النفطي وغير النفطي. انتعش النمو االقتصادي النفطي 
وغير النفطي في عام 2021م مدعوماً بانتعاش أسعار النفط وصادرات النفط في النصف الثاني من عام 2021م. من المتوقع أن يساهم 
مزيج من الطلب الخارجي واالرتفاع الحاد في أسعار النفط وزيادة إنتاج النفط واالنتعاش في التجارة والسياحة في نمو بنسبة 7.4% في 

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في عام 2022م.

الشكل رقم )3-1(: إجمالي الناتج المحلي ونمو إجمالي الناتج المحلي، للمملكة 2018م-2022م )تنبؤات للنمو(

٢٨٠٩٫٠٢٦١٥٫٥
٢٥٣٢٫٦

٢٦٤١٫٩٢٦٣٣٫١

٢٫٤ ٠٫٣
(٤٫١)

٣٫٣

٧٫٤

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١e ٢٠٢٢e

الدخل القومي احلقيقي (مليار ريال سعودي)منو الدخل القومي احلقيقي (٪)

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، وبيان الميزانية العامة للملكة للعام المالي 2021م، ووزارة المالية. وصندوق النقد الدولي )IMF(، وتحليل فروست آند سوليفان.

باإلضافة إلى ذلك انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي بنسبة 14.5% بين عامي 2019م و2020م وذلك بسبب ارتفاع 
البطالة والتراجع في قطاع الخدمات بسبب قيود التنقل التي كان سببها الوباء. أدت إعادة االنفتاح التدريجي لالقتصاد في النصف الثاني 
من عام 2021م واالنتعاش القوي لالقتصاد غير النفطي وزيادة التوظيف إلى حدوث انتعاش قوي في الدخل االسمي للفرد في عام 2021م. 
إن مبادرات التنويع الحكومية لتعزيز توظيف السعوديين في مجاالت التكنولوجيا والسياحة والتجارة والقطاعات األخرى من المرجح أن ترفع 

الدخل المتاح لألسر على المدى المتوسط ويرجح أن تزيد الطلب على السلع والخدمات الفاخرة.

ومن المفترض أن تشهد المملكة انخفاًضا في اإلنفاق من 1,076 مليار ريال سعودي في عام 2020م إلى أقل من 960 مليار ريال سعودي بين 
العامين 2022م-2024م. تم دعم اإليرادات الحكومية في عام 2021م من خالل تحسن عائدات النفط وكذلك تحصيل الضرائب. ال يزال 
ارتفاع أسعار النفط وعائداته يشكل محرك للنمو في عام 2022م، مما يساهم في تحسين التوازن المالي في عام 2022م. ومن المتوقع أن 
تسجل المملكة فائضاً في الموازنة في عام 2022م - األول منذ عام 2013م. وسوف يشكل هذا الفائض عنصراً أساسياً في عزل المملكة 
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عن مخاطر وصدمات االقتصاد الكلي أو المخاطر الجيوسياسية في المستقبل.

اإليرادات الحكومية والنفقات وعجز الميزانية، للمملكة 2018م-2022م )تنبؤات للنمو((: 1-3الجدول رقم )

2018مالمؤشر
فعلي

2019م
فعلي

2020م
فعلي

2021م
مقّدر

2022م
مقّدر

9069277829301,045اإليرادات الحكومية )مليار ريال سعودي(

1,0771,0591,0761,015955النفقات الحكومية )مليار ريال سعودي(

2.5%)2.7%()11.2%()4.5%()5.9%(عجز الميزانية من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )%(
المصدر: بيان الميزانية العامة للملكة للعام المالي 2021م وللعام المالي 2022م، وفروست آند سوليفان.

مؤشرات االقتصاد الكلي للمملكة )2018م-2022م(:

مؤشرات االقتصاد الكلي للمملكة )2018م-2022م((: 2-3الجدول رقم )

2018مالمؤشر
فعلي

2019م
فعلي

2020م
فعلي

2021م
مقّدر

2022م
مقّدر

2,633.12,641.92,532.62,615.52,809.0إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )100 = 2010( )مليار ريال سعودي( 

7.4%3.3%)4.1%(0.3%2.4%نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )%(

91,64388,06975,33390,770100,312نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )ريال سعودي(

33.434.235.035.335.6عدد السكان )مليون(

62.2%61.7%61.2%62.0%62.2%حصة السكان المحليين )%(

37.8%38.3%38.8%38.0%37.8%حصة السكان من الوافدين )%(
المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وصندوق النقد الدولي، وفروست آند سوليفان.

نظرة عامة على السياسات التي تؤثر على قطاع الرعاية الصحية  3-3

سيؤدي إطالق برنامج تحول القطاع الصحي في عام 2022م إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة ليكون نظاماً صحياً شاماًل وفعاالً 
ومتكاماًل، يقوم على صحة الفرد والمجتمع )بمن فيهم المواطن والمقيم والزائر(، ويعتمد على مبدأ الرعاية القائمة على القيمة التي تضمن 
الشفافية واالستدامة المالية من خالل تعزيز الصحة العامة، والوقاية من األمراض، وتطبيق النموذج الجديد للرعاية المتعلقة بالوقاية من 
األمراض، فضاًل عن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خالل التغطية المثلى والتوزيع الجغرافي الشامل والعادل، وتوسيع تقديم 
خدمات الصحة اإللكترونية والحلول الرقمية، فضاًل عن تحسين جودة الخدمات الصحية، والتركيز على رضا المستفيدين عبر تطبيق واتباع 
أفضل المعايير الدولية القائمة على األدلة، وإنشاء وتمكين أنظمة الرعاية الصحية المتكاملة التي تغطي جميع مناطق المملكة من خالل 
تفعيل الشراء الهادف للخدمات، وتعزيز الوعي المجتمعي بحركة المرور والسالمة، كما يعمل برنامج تحول القطاع الصحي على المواءمة 
والتنسيق بين جميع جهات القطاع الصحي وبرامج تحقيق الرؤية والجهات الحكومية ذات الصلة، وكذلك المواءمة والربط مع األهداف 
الوطنية االستراتيجية خالل رحلة التحول. وبموجب البرنامج، سيتم تغطية 88% من المجتمع ضمن خدمات الرعاية الصحية المتكاملة 

وسوف يتمكن 100% من المجتمع من الوصول إلى السجالت الطبية الرقمية الموحدة بحلول عام 2025م.

أدى الصراع األخير بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، األمر الذي سيفيد الدول المصدرة للنفط مثل المملكة العربية 
القطاع  تحول  برنامج  دعم  إلى  توجيهه  يمكن  والذي  الحكومي،  اإلنفاق  نشاط  تحسين  على  المرتفعة  النفط  عائدات  تساعد  السعودية. 

الصحي.

أنهت المملكة سياسة الرعاية الصحية عن بُعد في عام 2020م بهدف دمج أدوات الصحية االفتراضية والذكاء االصطناعي في العالج 
الطبي والتشخيص. تماشياً مع هذه السياسة، أطلقت المملكة أول مستشفى افتراضي لها في فبراير 2022م، مع شبكة حية متزايدة عن 
130 مستشفى متصاًل، مما يسهل على مدار الساعة مشاركة البيانات الحيوية وتقارير االختبارات الطبية من أي مستشفى محلي. كما تقوم 
المملكة بإنشاء مجموعات الرعاية الصحية على مستوى المناطق مع مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الرعاية 

المتخصصة والعالج المتقدم لضمان المساواة في الوصول للرعاية الصحية في كل منطقة إدارية في المملكة.
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نظرة عامة على قطاع الرعاية الصحية في المملكة  3-4

تتم إدارة قطاع الرعاية الصحية في المملكة بشكل أساسي من قبل الحكومة، مع وجود سوق قطاع خاص للرعاية الصحية، والذي ينمو 
باستمرار. ارتفع إجمالي اإلنفاق على الرعاية الصحية في المملكة من 187مليار ريال سعودي في عام 2018م إلى 203 مليار ريال سعودي في 
عام 2021م )بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ )2.8%(، مدفوًعا بتزايد عدد السكان وتزايد شيخوخة السكان وزيادة احتياجات الرعاية الصحية 
للمجتمع وتحفيز صناعات األدوية واألمن الدوائي االستثمار في المزيد من البنية التحتية والخدمات وتكاليف جائحة فيروس كورونا. وكما 
تجدر اإلشارة، بأن تم تخفيض ميزانية اإلنفاق الصحي لعام 2022م إلى 138 مليار ريال سعودي بما يتماشى مع انخفاض إجمالي النفقات 

للميزانية العامة للملكة لعام 2022م من 1,015 مليار ريال سعودي في عام 2021م إلى 955 مليار ريال سعودي في عام 2022م. 

ويوضح الجدول التالي حجم اإلنفاق للرعاية الصحية في المملكة )2018م-2022م(:

نفقات الرعاية الصحية في المملكة )2018م-2022م((: 3-3الجدول رقم )

2018مالمؤشر
فعلي

2019م
فعلي

2020م
فعلي

2021م
فعلي

2022م
مقّدر

187195184203138إجمالي اإلنفاق الصحي )مليار ريال سعودي(

-117120115125إجمالي اإلنفاق العام على الرعاية الصحية )مليار ريال سعودي(

-70756978إجمالي اإلنفاق الصحي الخاص )مليار ريال سعودي(

3.8%5.9%7.2%6.3%5.2%إجمالي اإلنفاق الصحي من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )%(

4,8185,5885,4285,3953,854اإلنفاق على الرعاية الصحية للفرد )ريال سعودي(
المصدر: وزارة الصحة، والهيئة العامة لإلحصاء، وتحليل فروست آند سوليفان

بين عامي 2015م-2020م، نمت المستشفيات الخاصة - بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.4% - بينما نمت المستشفيات العامة - بمعدل 
نمو سنوي مركب يبلغ 1.0% - في نفس الفترة. من المتوقع أن تستمر المستشفيات الخاصة وأسّرة المستشفيات الخاصة في النمو بوتيرة 
أسرع من الخدمات العامة في السنوات القادمة. وتعود الزيادة التدريجية في المستشفيات الخاصة وخدمات الرعاية الصحية إلى مبادرات 

رؤية 2030 التي تقود مشاركة أكبر للقطاع الخاص.

الشكل رقم )3-2(: المستشفيات العامة والخاصة، للمملكة 2015م-2020م

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

٣٣٧

١٦٧

٣٣٤

١٦٤

٣٣١

١٦٣

٣٢٩

١٥٨

٣١٨

١٥٢

٣١٧

١٤٥

عامخاص

املستشفيات احلكومية واخلاصة, للمملكة العربية السعودية ٢٠١٥-٢٠٢٠م

المصدر: وزارة الصحة السعودية، وتحليل فروست وسوليفان

الجدير بالذكر، أنه من اجل تلبية احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة لعدد متزايد من السكان، يعمل قطاعا الرعاية الصحية العام والخاص 
على زيادة القدرات التشغيلية. حيث نمت مستشفيات القطاع العام، التي تحتوي في المتوسط على 175 سريًرا لكل مستشفى - بمعدل نمو 
سنوي مركب يبلغ 2.3% - بين عامي 2015م و2020م، مما أضاف 6,423 سريًرا إضافًيا إلى منظومة الرعاية الصحية العامة في المملكة. 
وعلى صعيد القطاع الخاص، نما عدد المستشفيات، التي تحتوي في المتوسط على 116 سريًرا لكل مستشفى - بمعدل نمو سنوي مركب 
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يبلغ 3.1% - مما أضاف 2,779 سريًرا إضافًيا إلى قطاع الرعاية الصحية الخاص في المملكة. من المتوقع أن تستمر قدرة الرعاية الصحية 
في الزيادة على المدى المتوسط إلى الطويل، مدفوعة بمجموعة واسعة من مبادرات رؤية 2030، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

الشكل رقم )3-3(: أسرة المستشفيات بحسب القطاع، المملكة 2015م-2020م

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

٥٩٫١٦٩

١٩٫٤٢٧

٥٧٫٨٤٢

١٩٫١٤٦

٥٦٫٣٤٢

١٨٫٨٨٣

٥٥٫٣٥٩

١٧٫٦٢٢

٥٣٫٤١٦

١٧٫٤٢٨

٥٢٫٧٤٦

١٦٫٦٤٨

عامخاص

أسّرة املستشفيات بحسب القطاع، اململكة ٢٠١٥-٢٠٢٠م

المصدر: وزارة الصحة السعودية، وتحليل فروست وسوليفان

وانخفاض الطلب على زيارات العيادات الخارجية في القطاع العام والخاص، حيث انخفض الطلب في القطاع العام بمعدل نمو سنوي مركب 
يبلغ 2.8% بين عامي 2016م-2020م، وانخفض الطلب في القطاع العام بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.0% بين عامي 2016م-2020م، 
السعوديون  المواطنون  ويسعى  المستجد.  كورونا  فيروس  جائحة  اثار  إلى  الخارجية  العيادات  زيارات  على  الطلب  انخفاض  ويعود سبب 
للحصول على خدمات المستشفيات الخاصة لعالج الحاالت الطبية مثل األمراض الموسمية والوالدات والعالجات التجميلية. ومن ناحية 

أخرى، تستخدم المستشفيات العامة في الغالب لعالج الحاالت الطبية الشديدة، مثل السرطان والطب الباطني وطب العيون.

الشكل رقم ) 3-4(: زيارات العيادات الخارجية في المستشفيات )مليون(، المملكة 2016م-2020م

٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

٧٤

٥٧
٩٦

٥٧

٩٢

٦٠

٨٧

٥٧

٨٧
٥١

عامخاص

زيارات العيادات اخلارجية يف املستشفيات للمملكة العربية السعودية ٢٠١٦-٢٠٢٠م

المصدر: وزارة الصحة السعودية، وتحليل فروست وسوليفان
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نظرة عامة على المنطقة الغربية 3-5

تعد المنطقة الغربية أكثر منطقة من حيث عدد السكان، حيث تشكل ما نسبته 30.0% من إجمالي سكان المملكة. ويجدر الذكر أنه من 
المتوقع أن ينمو عدد سكان منطقة الغربية من حوالي 11 مليوناً في عام 2017م إلى 11.89 مليوناً في عام 2040م، أي بمعدل نمو سنوي 
مركب يبلغ 1.6%. وتضم المنطقة الغربية أكبر محافظة من حيث عدد السكان وهي مكة المكرمة ورابع أكبر محافظة من حيث عدد السكان 

وهي المدينة المنورة.

الشكل رقم ) 3-5(: عدد السكان في المنطقة الغربية )مليون( 2017م-2040م

١٠٫٩٣
١١٫٠٠

١١٫١٠
١١٫٢٣ ١١٫٢٧

١١٫٤٣

١١٫٥٨
١١٫٧١

١١٫٨١
١١٫٨٩

١٠٫٤٠

١٠٫٦٠

١٠٫٨٠

١١٫٠٠

١١٫٢٠

١١٫٤٠

١١٫٦٠

١١٫٨٠

١٢٫٠٠

٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢١ ٢٠٢٢e ٢٠٢٣f ٢٠٢٤f ٢٠٣٠f ٢٠٣٥f ٢٠٤٠f

عدد السكان يف املنطقة الغربية (مليون) ٢٠١٧-٢٠٤٠م

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء، واألبحاث الثانوية، وتحليل فروست آند سوليفان

بين عامي 2018م-2020م، أغلقت وزارة الصحة مستشفيين في محافظة المدينة المنورة، وأنشأت جهات حكومية أخرى مستشفى في 
نفس المدينة. وأنشأ القطاع الخاص مستشفى إضافًيا في محافظة المكة المكرمة، وأغلق مستشفيين في محافظة المدينة المنورة وجدة. 
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الشكل رقم )3-6(: عدد المستشفيات في المنطقة الغربية 2018م-2020م
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المصدر: وزارة الصحة، والهيئة العامة لإلحصاء، وتحليل فروست آند سوليفان

زاد عدد األسرة في المنطقة الغربية بين األعوام 2018م-2020م بمقدار 712 سريراً )بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.2% حيث أضافت 
وزارة الصحة 350 سريراً في المنطقة الغربية بين األعوام 2018م-2020م )بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.0%، وأضافت الجهات الحكومية 
األخرى 282 سريراً في المنطقة الغربية بين األعوام 2018م-2020م )بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.0%، وأضاف القطاع الخاص 80 

سريراً في المنطقة الغربية بين األعوام 2018م-2020م )بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %0.8(.

الشكل رقم ) 3-7(: عدد األسرة في المنطقة الغربية 2018م-2020م

٢٦٩٤

٢٫٧٦٨

٣٫٠٩١

١٧٦

٧٠٦

١٫٨٧٠

٤٧٣

١١٣٥

٣٫٧١٤

٢٦٩٤

٣٫٢٦٨

٣٫٠٩١

١٧٦

٧٠٦

١٫٨٧٠

٤٧٣

١١٣٥

٣٫٧١٤

٢٦٩٤

٣٫١١٨

٣٫٠٩١

١٧٦

٩٥٨

١٫٩٠٠

٥٢٣

١٠٨٥

٣٫٧٩٤

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

جدة

مدينة

مكة

جدة

مدينة

مكة

جدة

مدينة

مكة

ص
خلا

ع ا
طا

الق
رى

أخ
ية 

وم
حك

ت 
جها

حة
ص

 ال
ارة

وز

المصدر: وزارة الصحة، والهيئة العامة لإلحصاء، وتحليل فروست آند سوليفان
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4 
خلفية عامة عن صفقة االستحواذ

نبذة عن عمليات شركة المركز الطبي 4-1

التأسيس وهيكل الملكية 4-1-1

تأسست شركة المركز الطبي في المملكة كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1423/05/13هـ )الموافق 2002/07/23م(، مقيدة بالسجل 
التجاري رقـم 4030143596 وتم تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الـوزاري رقـم ق/204 وتاريخ 1437/08/28هـ )الموافق 
2016/06/04م(، ويبلغ رأس مالها سبعمائة وخمسين مليون )750,000,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة وسبعين مليون )75,000,000( 
سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية في شركة المركز الطبي 

كما في تاريخ هذا التعميم.

هيكل ملكية شركة المركز الطبي كما في تاريخ هذا التعميم(: 1-4الجدول رقم )

قيمة االسمية للسهم عدد األسهمالمساهمالرقم
نسبة الملكية)ريال سعودي(

6.97%5,224,49910وليد أحمد فتيحي1

8.66%6,494,68010شركة السمح للتجارة المحدودة2

17.10%12,826,45110شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة المحدودة3

1.01%758,90310اسامه أحمد باعشن4

0.51%379,45210سميه أحمد باعشن 5

0.56%425,67210سحر أحمد باعشن6

2.48%1,857,46810مروان أحمد ماجد الغرير7

9.96%7,468,13510محمد ابراهيم العيسى8

2.28%1,707,53210شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة9

2.79%2,092,21810فوزي عبداهلل النهدي10

19.25%14,439,67510شركة مجموعة فتيحي القابضة11

0.42%318,75010خالد بكر عالم12

0.83%623,48910فهد محمد حكيم13

18.98%14,232,69010شركة كن لالستثمار القابضة14

8.20%6,150,38610شركة دله للخدمات الصحية15

100%-75,000,000اإلجمالي
المصدر: شركة المركز الطبي 
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تاريخ شركة المركز الطبي وتطور رأس مالها 4-1-2

يوجد أدناه التسلسل التاريخي لملكية شركة المركز الطبي وتطورات رأس المال فيها. 

تأسست شركة المركز الطبي كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1423/05/13هـ )الموافق 2002/07/23م( وبموجب السجل التجاري 
رقم 4030143596 بتاريخ 1424/04/29هـ )الموافق 2003/06/29م( ومقرها الرئيسي في مدينة جدة، ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية 

شركة المركز الطبي عند التأسيس.

هيكل ملكية شركة المركز الطبي عند التأسيس(: 2-4الجدول رقم )

عدد الحصص الشريكم
النقدية 

عدد الحصص 
العينية

القيمة االسمية اإلجمالية للحصص 
نسبة الملكية)ريال سعودي(

2.10%4,401,000ال يوجد4,401وليد أحمد فتيحي1

1.85%3,886,000ال يوجد3,886وائل فايز سعيد كعوش2

4.77%10,000,000ال يوجد10,000عبدالعزيز محمد عبد العزيز المشعل3

2.39%5,000,000ال يوجد5,000عبير محمد عبد العزيز المشعل4

16.70%35,000,000ال يوجد35,000شركة السمح للتجارة المحدودة5

شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة 6
28.63%60,000,000ال يوجد60,000المحدودة

26.86%23,94732,35456,301,000شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه7

14.31%30,000,000ال يوجد30,000أيمن مأمون محمد سعيد تمر8

2.39%5,000,000ال يوجد5,000سعاد أحمد محمد صالح باعشن9

100%177,23432,354209,588,000اإلجمالي
المصدر: شركة المركز الطبي 

بموجب قرار شركاء شركة المركز الطبي الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ 1423/03/06هـ )الموافق 2002/05/18م(، تم زيادة رأس المال 
ودخول شريك جديد. ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد زيادة رأس المال والتغيير في الملكية:

هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد زيادة رأس المال والتغيير في الملكية وفقًا لقرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس (: 3-4الجدول رقم )
الموثق بتاريخ 1423/03/06هـ )الموافق 2002/05/18م(

القيمة االسمية اإلجمالية للحصص عدد الحصصالشريكم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
)%(

2.05%4,4014,401,000وليد أحمد فتيحي1

1.81%3,8863,886,000وائل فايز سعيد كعوش2

4.66%10,00010,000,000عبدالعزيز محمد عبد العزيز المشعل3

2.33%5,0005,000,000عبير محمد عبد العزيز المشعل4

16.31%35,00035,000,000شركة السمح للتجارة المحدودة5

27.96%60,00060,000,000شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة المحدودة6

26.24%56,30156,301,000شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه7

13.98%30,00030,000,000أيمن مأمون محمد سعيد تمر8

2.33%5,0005,000,000سعاد أحمد محمد صالح باعشن9

2.33%5,0005,000,000مروان أحمد ماجد الغرير10

100%214,588214,588,000اإلجمالي
المصدر: شركة المركز الطبي 
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تم تعديل عقد تأسيس شركة المركز الطبي وتوثيقه لدى كاتب العدل بتاريخ 1424/11/20هـ )الموافق 2004/01/12م( حيث تمت زيادة 
رأس المال ودخول شركاء جدد. ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد زيادة رأس المال والتغيير في الملكية:

هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد زيادة رأس المال والتغيير في الملكية وفقًا لقرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس (: 4-4الجدول رقم )
الموثق بتاريخ 1424/11/20هـ )الموافق 2004/01/12م(

القيمة االسمية اإلجمالية للحصص عدد الحصصالشريكم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
)%(

2.10%67,1256,712,500وليد أحمد حسن فتيحي1

1.53%48,7684,876,800وائل فايز سعيد كعوش2

9.39%300,00030,000,000عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المشعل3

1.56%50,0005,000,000عبير محمد عبدالعزيز المشعل4

10.95%350,00035,000,000شركة السمح للتجارة المحدودة5

18.77%600,00060,000,000شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة المحدودة6

17.61%563,01356,301,300شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه7

10.95%350,00035,000,000أيمن مأمون محمد سعيد تمر8

3.13%100,00010,000,000سعاد أحمد محمد صالح باعشن9

1.56%50,0005,000,000مروان أحمد ماجد الغرير10

10.95%350,00035,000,000شركة محمد إبراهيم العيسى وأوالده11

4.69%150,00015,000,000لؤي رضا طالب حكيم12

1.56%50,0005,000,000فهد محمد طالب حكيم13

3.44%110,00011,000,000فوزي عبداهلل محمد النهدي14

1.80%57,5365,753,600مؤسسة كليفالند كلينيك15

100%3,196,442319,644,200اإلجمالي
المصدر: شركة المركز الطبي 

بموجب قرار شركاء شركة المركز الطبي الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ 1426/04/28هـ )الموافق 2005/06/05م(، تمت زيادة رأس المال 
ودخول شركاء جدد. ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد زيادة رأس المال والتغيير في الملكية:

هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد زيادة رأس المال والتغيير في الملكية وفقًا لقرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس (: 5-4الجدول رقم )
الموثق بتاريخ 1426/04/28هـ )الموافق 2005/06/05م(

القيمة االسمية اإلجمالية للحصص عدد الحصصالشريكم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
)%(

2.10%73,5007,350,000وليد أحمد حسن فتيحي1

1.47%51,5005,150,000وائل فايز سعيد كعوش2

8.57%300,00030,000,000عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المشعل3

1.43%50,0005,000,000عبير محمد عبدالعزيز المشعل4

10.00%350,00035,000,000شركة السمح للتجارة المحدودة5

17.14%600,00060,000,000شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة المحدودة6

19.26%673,94067,394,000شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه7

10.00%350,00035,000,000شركة محمد سعيد تمر لالستثمار التجاري المحدودة8

3.42%119,70011,970,000سعاد أحمد محمد صالح باعشن9

2.86%100,00010,000,000مروان أحمد ماجد الغرير10
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القيمة االسمية اإلجمالية للحصص عدد الحصصالشريكم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
)%(

11.97%418,96041,896,000شركة محمد إبراهيم العيسى وأوالده11

5.13%179,55017,955,000لؤي رضا طالب حكيم12

1.71%59,8505,985,000فهد محمد طالب حكيم13

3.14%110,00011,000,000فوزي عبداهلل محمد النهدي14

1.80%63,0006,300,000مؤسسة كليفالند كلينيك15

100%3,500,000350,000,000اإلجمالي
المصدر: شركة المركز الطبي 

بموجب قرار شركاء شركة المركز الطبي الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ 1431/07/03هـ )الموافق 2010/06/15م(، تمت زيادة رأس المال 
ودخول شركاء جدد. ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد زيادة رأس المال والتغيير في الملكية:

هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد زيادة رأس المال والتغيير في الملكية وفقًا لقرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس (: 6-4الجدول رقم )
الموثق بتاريخ 1431/07/03هـ )الموافق 2010/06/15م(

القيمة االسمية اإلجمالية للحصص عدد الحصصالشريكم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
)%(

2.35%136,50013,650,000وليد أحمد حسن فتيحي1

1.04%60,0726,007,200وائل فايز سعيد كعوش2

6.65%385,71438,571,400عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المشعل3

1.11%64,2866,428,600عبير محمد عبدالعزيز4

10.34%600,00060,000,000شركة السمح للتجارة المحدودة5

18.23%1,057,143105,714,300شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة المحدودة6

20.42%1,184,209118,420,900شركة مجموعة فتيحي القابضة7

10.34%600,00060,000,000شركة محمد سعيد تمر لالستثمار التجاري المحدودة8

1.21%70,1107,011,000خالد أحمد أبو بكر باعشن9

1.21%70,1107,011,000اسامة أحمد أبو بكر باعشن10

0.60%35,0553,505,500سمية أحمد أبو بكر باعشن11

0.60%35,0553,505,500سحر أحمد أبو بكر باعشن12

2.96%171,59917,159,900مروان أحمد ماجد الغرير13

12.69%736,17373,617,300شركة محمد إبراهيم العيسى وأوالده14

5.44%315,49531,549,500شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة15

1.47%85,5008,550,000فهد محمد طالب حكيم16

3.33%193,28619,328,600فوزي عبداهلل محمد النهدي17

100%5,800,307580,030,700اإلجمالي
المصدر: شركة المركز الطبي 
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بموجب قرار شركاء شركة المركز الطبي الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ 1432/07/18هـ )الموافق 2011/06/20م(، تم التغيير في الملكية 
بدخول شريك جديد. ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد التغيير في الملكية:

هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد التغيير في الملكية وفقًا لقرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس الموثق بتاريخ (: 7-4الجدول رقم )
1432/07/18هـ )الموافق 2011/06/20م(

القيمة االسمية اإلجمالية للحصص عدد الحصصالشريكم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
)%(

2.35%136,50013,650,000وليد أحمد حسن فتيحي1

1.04%60,0726,007,200شركة سكون العالمية2

6.65%385,71438,571,400عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المشعل3

1.11%64,2866,428,600عبير محمد عبدالعزيز المشعل4

10.34%600,00060,000,000شركة السمح للتجارة المحدودة5

18.23%1,057,143105,714,300شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة المحدودة6

20.42%1,184,209118,420,900شركة مجموعة فتيحي القابضة7

10.34%600,00060,000,000شركة محمد سعيد تمر لإلستثمار التجاري المحدودة8

1.21%70,1107,011,000أسامة أحمد باعشن9

0.60%35,0553,505,500سمية أحمد أبو بكر باعشن10

0.60%35,0553,505,500سحر أحمد أبو بكر باعشن11

2.96%171,59917,159,900مروان أحمد ماجد الغرير12

13.90%806,28380,628,300شركة محمد إبراهيم العيسى وأوالده13

5.44%315,49531,549,500شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة14

1.47%85,5008,550,000فهد محمد طالب حكيم15

3.33%193,28619,328,600فوزي عبداهلل محمد النهدي16

100%5,800,307580,030,700اإلجمالي
المصدر: شركة المركز الطبي

بموجب قرار شركاء شركة المركز الطبي الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ 1432/09/13هـ )الموافق 2011/08/13م( تمت زيادة رأس المال 
وتغيير في ملكية الشركاء. ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد زيادة رأس المال والتغيير في الملكية:

هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد زيادة رأس المال والتغيير في الملكية وفقًا لقرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس (: 8-4الجدول رقم )
الموثق بتاريخ 1432/09/13هـ )الموافق 2011/08/13م(

القيمة االسمية اإلجمالية للحصص عدد الحصصالشريكم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
)%(

18.56%1,184,950118,495,000شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة المحدودة1

18.54%1,184,209118,420,900مجموعة فتيحي القابضة )مساهمة(2

14.15%903,50090,350,000شركة محمد إبراهيم العيسى وأوالده3

10.52%672,10067,210,000شركة محمد سعيد تمر لالستثمار التجاري المحدودة4

9.39%600,00060,000,000شركة السمح للتجارة المحدودة5

6.77%432,25043,225,000عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المشعل6

4.94%315,49531,549,500شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة7

4.07%260,07226,007,200شركة سكون العالمية )مساهمة(8

3.03%193,28619,328,600فوزي عبداهلل محمد النهدي9
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القيمة االسمية اإلجمالية للحصص عدد الحصصالشريكم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
)%(

2.69%171,59917,159,900مروان أحمد ماجد الغرير10

2.14%136,50013,650,000وليد أحمد حسن فتيحي11

1.80%115,20011,520,000فهد محمد طالب حكيم12

1.13%72,1507,215,000عبير محمد عبدالعزيز المشعل13

1.10%70,1107,011,000أسامة أحمد أبو بكر باعشن14

0.62%39,3253,932,500سحر أحمد أبو بكر باعشن15

0.55%35,0553,505,500سمية أحمد أبو بكر باعشن16

100%6,385,801638,580,100اإلجمالي
المصدر: شركة المركز الطبي

بموجب قرار شركاء شركة المركز الطبي الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ 1433/07/30هـ )الموافق 2012/06/20م(، تمت زيادة رأس المال. 
ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد زيادة رأس المال والتغيير في الملكية:

هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد زيادة رأس المال والتغيير في الملكية وفقًا لقرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس (: 9-4الجدول رقم )
الموثق بتاريخ 1433/07/30هـ )الموافق 2012/06/20م(

القيمة االسمية اإلجمالية للحصص عدد الحصصالشريكم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
)%(

18.23%1,184,950118,495,000شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة المحدودة1

18.22%1,184,209118,420,900مجموعة فتيحي القابضة )مساهمة(2

13.90%903,50090,350,000شركة ماسك القابضة )مساهمة(3

10.34%672,10067,210,000شركة محمد سعيد تمر لالستثمار التجاري المحدودة4

9.23%600,00060,000,000شركة السمح للتجارة المحدودة5

6.65%432,25043,225,000عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المشعل6

4.85%315,49531,549,500شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة7

4.00%260,07226,007,200شركة سكون العالمية )مساهمة(8

2.97%193,28619,328,600فوزي عبداهلل محمد النهدي9

2.64%171,59917,159,900مروان أحمد ماجد الغرير10

3.86%250,65525,065,522وليد أحمد حسن فتيحي11

1.77%115,20011,520,000فهد محمد طالب حكيم12

1.11%72,1507,215,000عبير محمد عبدالعزيز المشعل13

1.08%70,1107,011,000اسامة أحمد أبو بكر باعشن14

0.61%39,3253,932,500سحر أحمد أبو بكر باعشن15

0.54%35,0553,505,500سمية أحمد أبو بكر باعشن16

100%6,499,956649,995,622اإلجمالي
المصدر: شركة المركز الطبي
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بموجب قرار شركاء شركة المركز الطبي الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ 1434/07/25هـ )الموافق 2013/06/04م(، تم التغيير في الملكية 
بدخول شريك جديد. ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد التغيير في الملكية:

هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد زيادة رأس المال والتغيير في الملكية وفقًا لقرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس (: 10-4الجدول رقم )
الموثق بتاريخ 1434/07/25هـ )الموافق 2013/06/04م(

القيمة االسمية اإلجمالية للحصص عدد الحصصالشريكم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
)%(

3.86%250,65525,065,522وليد أحمد حسن فتيحي1

4.00%260,07226,007,200شركة سكون العالمية2

7.49%486,90248,690,200عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المشعل3

1.25%81,2918,129,100عبير محمد عبدالعزيز المشعل4

9.23%600,00060,000,000شركة السمح للتجارة المحدودة5

18.23%1,184,950118,495,000شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة المحدودة6

20.52%1,333,985133,398,500شركة مجموعة فتيحي القابضة7

10.34%672,10067,210,000شركة محمد سعيد تمر لإلستثمار التجاري المحدودة8

1.08%70,1107,011,000أسامة أحمد باعشن9

0.54%35,0553,505,500سمية أحمد أبو بكر باعشن10

0.61%39,3253,932,500سحر أحمد أبو بكر باعشن11

2.64%171,59917,159,900مروان أحمد ماجد الغرير12

10.62%689,93168,993,100شركة محمد إبراهيم العيسى وأوالده13

4.85%315,49531,549,500شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة14

1.77%115,20011,520,000فهد محمد طالب حكيم15

2.97%193,28619,328,600شركة مقاليد العربية لالستثمار16

100%6,499,956649,995,600اإلجمالي
المصدر: شركة المركز الطبي

بموجب قرار شركاء شركة المركز الطبي الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ 1434/11/03هـ )الموافق 2013/09/09م( تمت زيادة رأس المال، 
ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد زيادة رأس المال والتغيير في الملكية:

هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد زيادة رأس المال والتغيير في الملكية وفقًا لقرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس (: 11-4الجدول رقم )
الموثق بتاريخ 1434/11/03هـ )الموافق 2013/09/09م(

القيمة االسمية اإلجمالية للحصص عدد الحصصالشريكم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
)%(

6.76%453,08045,308,016وليد أحمد حسن فتيحي1

3.88%260,07226,007,200شركة سكون العالمية )مساهمة(2

7.27%486,90248,690,200عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المشعل3

1.21%81,2918,129,100عبير محمد عبدالعزيز المشعل4

8.95%600,00060,000,000شركة السمح للتجارة المحدودة5

17.68%1,184,950118,495,000شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة المحدودة6

19.90%1,333,985133,398,500مجموعة فتيحي القابضة )مساهمة(7

10.03%672,10067,210,000شركة محمد سعيد تمر لالستثمار التجاري المحدودة8

1.05%70,1107,011,000أسامة أحمد أبو بكر باعشن9
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القيمة االسمية اإلجمالية للحصص عدد الحصصالشريكم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
)%(

0.52%35,0553,505,500سمية أحمد أبو بكر باعشن10

0.59%39,3253,932,500سحر أحمد أبو بكر باعشن11

2.56%171,59917,159,900مروان أحمد ماجد الغرير12

10.29%689,93168,993,100محمد إبراهيم محمد العيسى13

4.71%315,49531,549,500شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة14

1.72%115,20011,520,000فهد محمد طالب حكيم15

2.88%193,28619,328,600شركة مقاليد العربية لالستثمار16

100%6,702,381670,238,116اإلجمالي
المصدر: شركة المركز الطبي

بموجب قرار شركاء شركة المركز الطبي الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ 1435/07/21هـ )الموافق 2014/05/20م( تمت زيادة رأس المال 
وتغيير في ملكية الشركاء، ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد زيادة رأس المال والتغيير في الملكية:

هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد زيادة رأس المال والتغيير في الملكية وفقًا لقرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس (: 12-4الجدول رقم )
الموثق بتاريخ 1435/07/21هـ )الموافق 2014/05/20م(

القيمة االسمية اإلجمالية للحصص عدد الحصصالشريكم
)ريال سعودي(

نسبة الملكية
)%(

9.42%650,00065,000,000وليد أحمد فتيحي1

3.77%260,07226,007,200شركة سكون العالمية )شركة مساهمة(2

3.53%243,45124,345,100عبدالعزيز محمد عبد العزيز المشعل3

4.71%324,74232,474,200عبير محمد عبد العزيز المشعل4

8.70%600,00060,000,000شركة السمح للتجارة المحدودة5

17.17%1,184,950118,495,000شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة المحدودة6

19.34%1,333,985133,398,500شركة مجموعة فتيحي القابضة )شركة مساهمة(7

9.74%672,10067,210,000شركة محمد سعيد تمر لالستثمار التجاري )المحدودة(8

1.02%70,1107,011,000أسامة أحمد أبو بكر باعشن9

0.51%35,0553,505,500سمية أحمد أبو بكر باعشن10

0.57%39,3253,932,500سحر أحمد أبو بكر باعشن11

2.49%171,59917,159,900مروان أحمد ماجد الغرير12

10.00%689,93168,993,100محمد ابراهيم العيسى13

4.57%315,49531,549,500شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة14

1.67%115,20011,520,000فهد محمد حكيم15

2.80%193,28619,328,600شركة مقاليد العربية لالستثمار المحدودة16

100%6,899,301689,930,100اإلجمالي
المصدر: شركة المركز الطبي
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بموجب القرار الوزاري رقم ق/204 وتاريخ 1437/08/18هـ )الموافق 2016/05/25م( تحولت شركة المركز الطبي من شركة ذات مسؤولية 
محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة المركز الطبي وفقاً لقرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس المركز 

الطبي الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ 1437/02/20هـ )الموافق 2015/12/02م(:

هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد التحول وفقًا لقرار الشركاء بالتحول إلى شركة مساهمة مقفلة الموثق بتاريخ (: 13-4الجدول رقم )
1437/02/20هـ )الموافق 2015/12/02م( 

القيمة االسمية اإلجمالية لألسهم عدد األسهمالمساهمم
نسبة الملكية)ريال سعودي(

9.42%6,500,00065,000,000وليد أحمد فتيحي1

3.77%2,600,72026,007,200شركة سكون العالمية )شركة مساهمة(2

3.53%2,434,51024,345,100عبدالعزيز محمد عبد العزيز المشعل3

4.71%3,247,42032,474,200عبير محمد عبد العزيز المشعل4

8.70%6,000,00060,000,000شركة السمح للتجارة المحدودة5

17.17%11,849,500118,495,000شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة المحدودة6

19.34%13,339,850133,398,500مجموعة فتيحي القابضة )شركة مساهمة(7

9.74%6,721,00067,210,000شركة محمد سعيد تمر لالستثمار التجاري )المحدودة(8

1.02%701,1007,011,000أسامة أحمد باعشن9

0.51%350,5503,505,500سميه أحمد باعشن 10

0.57%393,2503,932,500سحر أحمد باعشن11

2.49%1,715,99017,159,900مروان أحمد ماجد الغرير12

10.00%6,899,31068,993,100محمد ابراهيم العيسى13

4.57%3,154,95031,549,500شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة14

1.67%1,152,00011,520,000فهد محمد حكيم15

2.80%1,932,86019,328,600شركة مقاليد العربية لالستثمار16

100%68,993,010689,930,100اإلجمالي
المصدر: شركة المركز الطبي 

وتنازلت  البالغة 2,600,720 سهماً،  العالمية عن جميع أسهمها  تنازلت شركة سكون  )الموافق 2016/12/13م(  وبتاريخ 1438/03/14هـ 
شركة محمد سعيد تمر لالستثمار التجاري المحدودة عن بعض أسهمها البالغة 3,360,500 سهماً، وتنازل األستاذ فهد محمد طالب حكيم 
عن بعض أسهمه البالغ عددها 576,000 سهماً لصالح شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة. ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية 

شركة المركز الطبي بعد عمليات نقل ملكية األسهم.

هيكل ملكية شركة المركز الطبي بعد عمليات نقل ملكية األسهم بتاريخ 1438/03/14هـ )الموافق 2016/12/13م((: 14-4الجدول رقم )

القيمة االسمية اإلجمالية لألسهم عدد األسهمالمساهمم
نسبة الملكية)ريال سعودي(

8.00%55,194,400 5,519,440وليد أحمد فتيحي1

3.52%24,345,100 2,434,510عبدالعزيز محمد عبد العزيز المشعل2

4.71%32,474,200 3,247,420عبير محمد عبد العزيز المشعل3

8.70%60,000,000 6,000,000شركة السمح للتجارة المحدودة4

17.17%118,495,000 11,849,500شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة المحدودة5

19.34%133,398,500 13,339,850مجموعة فتيحي القابضة )شركة مساهمة(6

4.87%33,605,000 3,360,500شركة محمد سعيد تمر لالستثمار التجاري )المحدودة(7

1.02%7,011,000 701,100اسامه أحمد باعشن8
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القيمة االسمية اإلجمالية لألسهم عدد األسهمالمساهمم
نسبة الملكية)ريال سعودي(

0.51%3,505,500 350,550سميه أحمد باعشن 9

0.57%3,932,500 393,250سحر أحمد باعشن10

2.49%17,159,900 1,715,990مروان أحمد ماجد الغرير11

10.00%68,993,100 6,899,310محمد ابراهيم العيسى12

15.47%106,727,300 10,672,730شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة13

0.83%5,760,000 576,000فهد محمد حكيم14

2.80%19,328,600 1,932,860شركة مقاليد العربية لالستثمار15

100%68,993,010689,930,100اإلجمالي
المصدر: شركة المركز الطبي 

وبتاريخ 1440/09/17هـ )الموافق 2019/05/22م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المركز الطبي على زيادة رأس المال شركة 
المركز الطبي من ستمائة وتسعة وثمانين مليون وتسعمائة وثالثين ألفاً ومائة )689,930,100( ريال سعودي إلى سبعة مائة وخمسين مليون 
)750,000,000( ريال سعودي. ويعكس سجل المساهمين المؤرخ في أكتوبر 2019م زيادة رأس المال ودخول السيد خالد بكر عبدالرحمن 

عالم كمساهم جديد في شركة المركز الطبي ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة المركز الطبي كما في سجل المساهمين.

هيكل ملكية شركة المركز الطبي كما في سجل المساهمين المؤرخ أكتوبر 2019م(: 15-4الجدول رقم )

القيمة االسمية اإلجمالية لألسهم عدد األسهمالمساهمم
نسبة الملكية)ريال سعودي(

7.97%59,744,990 5,974,499وليد أحمد فتيحي1

3.51%26,352,270 2,635,227عبدالعزيز محمد عبد العزيز المشعل2

4.69%35,151,590 3,515,159عبير محمد عبد العزيز المشعل3

8.66%64,946,800 6,494,680شركة السمح للتجارة المحدودة4

17.10%128,264,510 12,826,451شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة المحدودة5

19.25%144,396,750 14,439,675مجموعة فتيحي القابضة )شركة مساهمة(6

4.85%36,375,620 3,637,562شركة محمد سعيد تمر لالستثمار التجاري )المحدودة(7

1.01%7,589,030 758,903أسامة أحمد باعشن8

0.51%3,794,520 379,452سميه أحمد باعشن 9

0.57%4,256,720 425,672سحر أحمد باعشن10

2.48%18,574,680 1,857,468مروان أحمد ماجد الغرير11

9.96%74,681,350 7,468,135محمد ابراهيم العيسى12

15.40%115,526,600 11,552,660شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة13

0.83%6,234,890 623,489فهد محمد حكيم14

2.79%20,922,180 2,092,218شركة مقاليد العربية لالستثمار15

0.43%3,187,500 318,750خالد بكر عبدالرحمن عالم16

100%75,000,000750,000,000اإلجمالي
المصدر: شركة المركز الطبي
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ويعكس سجل المساهمين المؤرخ 1441/03/27هـ )الموافق 2019/11/24م( تنازل شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة عن 
9,845,128 سهماً لصالح شركة أصول الصحة والتعليم لالستثمار كمساهم جديد. ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة المركز الطبي 

كما في سجل المساهمين.

هيكل ملكية شركة المركز الطبي كما في سجل المساهمين المؤرخ 1441/03/27هـ )الموافق 2019/11/24م((: 16-4الجدول رقم )

القيمة االسمية اإلجمالية لألسهم عدد األسهمالمساهمم
نسبة الملكية)ريال سعودي(

7.97%59,744,990 5,974,499وليد أحمد فتيحي1

3.51%26,352,270 2,635,227عبدالعزيز محمد عبد العزيز المشعل2

4.69%35,151,590 3,515,159عبير محمد عبد العزيز المشعل3

8.66%64,946,800 6,494,680شركة السمح للتجارة المحدودة4

17.10%128,264,510 12,826,451شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة المحدودة5

19.25%144,396,750 14,439,675مجموعة فتيحي القابضة )شركة مساهمة(6

4.85%36,375,620 3,637,562شركة محمد سعيد تمر لالستثمار التجاري )المحدودة(7

1.01%7,589,030 758,903اسامه أحمد باعشن8

0.51%3,794,520 379,452سميه أحمد باعشن 9

0.57%4,256,720 425,672سحر أحمد باعشن10

2.48%18,574,680 1,857,468مروان أحمد ماجد الغرير11

9.96%74,681,350 7,468,135محمد ابراهيم العيسى12

2.28%1,707,53217,075,320شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة13

0.83%6,234,890 623,489فهد محمد حكيم14

2.79%20,922,180 2,092,218شركة مقاليد العربية لالستثمار15

0.43%3,187,500 318,750خالد بكر عبدالرحمن عالم16

13.13%9,845,12898,451,280شركة أصول الصحة والتعليم لالستثمار17

100%75,000,000750,000,000اإلجمالي
المصدر: شركة المركز الطبي 

ويعكس سجل المساهمين المؤرخ 1442/04/03هـ )الموافق 2020/11/18م( تنازل شركة مقاليد العربية لالستثمار المحدودة عن جميع 
أسهمها البالغة 2,092,218 سهماً لصالح السيد فوزي عبداهلل محمد آل بشر النهدي كمساهم جديد، وتنازل السيد وليد أحمد حسن فتيحي 
عن 750,000 سهم لصالح شركة كن لالستثمار القابضة كمساهم جديد. ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة المركز الطبي كما في 

سجل المساهمين.

هيكل ملكية شركة المركز الطبي كما في سجل المساهمين المؤرخ 1442/04/03هـ )الموافق 2020/11/18م((: 17-4الجدول رقم )

القيمة االسمية اإلجمالية لألسهم عدد األسهمالمساهمم
نسبة الملكية)ريال سعودي(

6.97%5,224,49952,244,990وليد أحمد فتيحي1

3.51%26,352,270 2,635,227عبدالعزيز محمد عبد العزيز المشعل2

4.69%35,151,590 3,515,159عبير محمد عبد العزيز المشعل3

8.66%64,946,800 6,494,680شركة السمح للتجارة المحدودة4

17.10%128,264,510 12,826,451شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة المحدودة5

19.25%144,396,750 14,439,675مجموعة فتيحي القابضة )شركة مساهمة(6

4.85%36,375,620 3,637,562شركة محمد سعيد تمر لالستثمار التجاري )المحدودة(7

1.01%7,589,030 758,903أسامة أحمد باعشن8
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القيمة االسمية اإلجمالية لألسهم عدد األسهمالمساهمم
نسبة الملكية)ريال سعودي(

0.51%3,794,520 379,452سميه أحمد باعشن 9

0.57%4,256,720 425,672سحر أحمد باعشن10

2.48%18,574,680 1,857,468مروان أحمد ماجد الغرير11

9.96%74,681,350 7,468,135محمد ابراهيم العيسى12

2.28%1,707,53217,075,320شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة13

0.83%6,234,890 623,489فهد محمد حكيم14

2.79%20,922,180 2,092,218فوزي عبداهلل محمد آل بشر النهدي15

0.43%3,187,500 318,750خالد بكر عبدالرحمن عالم16

13.13%9,845,12898,451,280شركة أصول الصحة والتعليم لالستثمار17

1.00%750,0007,500,000شركة كن لالستثمار القابضة18

100%75,000,000750,000,000اإلجمالي
المصدر: شركة المركز الطبي 

ويعكس سجل المساهمين المؤرخ 1443/02/09هـ )الموافق 2021/09/16م( تنازل شركة محمد سعيد تمر لالستثمار التجاري المحدودة 
عن جميع أسهمها البالغة 3,637,562 سهماً لصالح شركة كن لالستثمار القابض، كما تنازلت شركة أصول الصحة والتعليم لالستثمار عن 
جميع أسهمها البالغة 9,845,128 سهماً لصالح شركة كن لالستثمار القابضة. ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة المركز الطبي كما 

في سجل المساهمين.

هيكل ملكية شركة المركز الطبي كما في سجل المساهمين المؤرخ 1443/02/09هـ )الموافق 2021/09/16م((: 18-4الجدول رقم )

القيمة االسمية اإلجمالية لألسهم عدد األسهمالمساهمم
نسبة الملكية)ريال سعودي(

6.97%5,224,49952,244,990وليد أحمد فتيحي1

3.51%26,352,270 2,635,227عبدالعزيز محمد عبد العزيز المشعل2

4.69%35,151,590 3,515,159عبير محمد عبد العزيز المشعل3

8.66%64,946,800 6,494,680شركة السمح للتجارة المحدودة4

17.10%128,264,510 12,826,451شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة المحدودة5

19.25%144,396,750 14,439,675مجموعة فتيحي القابضة )شركة مساهمة(6

1.01%7,589,030 758,903اسامه أحمد باعشن7

0.51%3,794,520 379,452سميه أحمد باعشن 8

0.57%4,256,720 425,672سحر أحمد باعشن9

2.48%18,574,680 1,857,468مروان أحمد ماجد الغرير10

9.96%74,681,350 7,468,135محمد ابراهيم العيسى11

2.28%1,707,53217,075,320شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة12

0.83%6,234,890 623,489فهد محمد حكيم13

2.79%20,922,180 2,092,218فوزي عبداهلل محمد آل بشر النهدي14

0.43%3,187,500 318,750خالد بكر عبدالرحمن عالم15

18.98%14,232,690142,326,900شركة كن لالستثمار القابضة16

100%75,000,000750,000,000اإلجمالي
المصدر: شركة المركز الطبي 



41
جدول

المحتويات

ويعكس سجل المساهمين المؤرخ 1443/05/23هـ )الموافق 2021/12/27م( تنازل السيد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز المشعل عن جميع 
أسهمه البالغة 2,635,227 سهماً لصالح شركة دله للخدمات الصحية كمساهم جديد، وتنازل السيدة عبير محمد عبدالعزيز المشعل عن 
جميع أسهمها البالغة 3,515,159 سهماً لصالح شركة دلة للخدمات الصحية. ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة المركز الطبي كما 

في سجل المساهمين.

هيكل ملكية شركة المركز الطبي كما في سجل المساهمين المؤرخ 1443/05/23هـ )الموافق 2021/12/27م((: 19-4الجدول رقم )

القيمة االسمية اإلجمالية لألسهم عدد األسهمالمساهمم
نسبة الملكية)ريال سعودي(

6.97%5,224,49952,244,990وليد أحمد فتيحي1

8.66%64,946,800 6,494,680شركة السمح للتجارة المحدودة2

17.10%128,264,510 12,826,451شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة المحدودة3

19.25%144,396,750 14,439,675مجموعة فتيحي القابضة )شركة مساهمة(4

1.01%7,589,030 758,903أسامة أحمد باعشن5

0.51%3,794,520 379,452سميه أحمد باعشن 6

0.57%4,256,720 425,672سحر أحمد باعشن7

2.48%18,574,680 1,857,468مروان أحمد ماجد الغرير8

9.96%74,681,350 7,468,135محمد ابراهيم العيسى9

2.28%1,707,53217,075,320شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة10

0.83%6,234,890 623,489فهد محمد حكيم11

2.79%20,922,180 2,092,218فوزي عبداهلل محمد آل بشر النهدي12

0.43%3,187,500 318,750خالد بكر عبدالرحمن عالم13

18.98%14,232,690142,326,900شركة كن لالستثمار القابضة14

8.20%6,150,38661,503,860شركة دله للخدمات الصحية )شركة مساهمة(15

100%75,000,000750,000,000اإلجمالي
المصدر: شركة المركز الطبي 
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ويعكس سجل المساهمين المؤرخ 1443/12/06هـ )الموافق 2022/07/05م( تنازل السيد أسامة أحمد أبوبكر باعشن عن جميع أسهمه 
البالغة 758,903 أسهم لصالح السيد أحمد حسن أحمد فتيحي كمساهم جديد. ويوضح الجدول اآلتي هيكل ملكية شركة المركز الطبي 

كما في سجل المساهمين.

هيكل ملكية شركة المركز الطبي كما في سجل المساهمين المؤرخ 1443/12/06هـ )الموافق 2022/07/05م((: 20-4الجدول رقم )

القيمة االسمية اإلجمالية لألسهم عدد األسهمالمساهمم
نسبة الملكية)ريال سعودي(

6.97%5,224,49952,244,990وليد أحمد فتيحي1

8.66%64,946,800 6,494,680شركة السمح للتجارة المحدودة2

17.10%128,264,510 12,826,451شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة المحدودة3

19.25%144,396,750 14,439,675مجموعة فتيحي القابضة )شركة مساهمة(4

0.51%3,794,520 379,452سميه أحمد باعشن 5

0.57%4,256,720 425,672سحر أحمد باعشن6

2.48%18,574,680 1,857,468مروان أحمد ماجد الغرير7

9.96%74,681,350 7,468,135محمد ابراهيم العيسى8

2.28%1,707,53217,075,320شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة9

0.83%6,234,890 623,489فهد محمد حكيم10

2.79%20,922,180 2,092,218فوزي عبداهلل محمد آل بشر النهدي11

0.43%3,187,500 318,750خالد بكر عبدالرحمن عالم12

18.98%14,232,690142,326,900شركة كن لالستثمار القابضة13

8.20%6,150,38661,503,860شركة دله للخدمات الصحية )شركة مساهمة(14

1.01%7,589,030 758,903أحمد حسن أحمد فتيحي15

100%75,000,000750,000,000اإلجمالي
المصدر: شركة المركز الطبي 
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الهيكل التنظيمي لشركة المركز الطبي 4-1-3

مجلس اإلدارة

عيادات االولى

فيرست سكان

املركز الطبي الدوليتداوي

وحدة اإلمتثال

املدير املناوب

مدير العملياتمدير مكافحة العدوى مدير عمليات تقنية املعلوماتمدير الهندسة السريريةمدير قطاع املوارد البشريةمدير حتسني اجلودة وسالمة املرضى مدير سالسل اإلمدادمدير العمليات املالية

املدير الطبيرئيس التمريض

األطباء اخلريجنيمستشار الشركةبترورابغ

جلنة املكافآت والترشيحاتجلنة اإلستراتيجية والنمو

إدارة مكتب الرئيس التنفيذيالشؤون األكادميية والبحوث

مشروع العافيةالقانونية

ضابط إشعاع السالمةأخالقيات الطب

جلنة التدقيق وا�اطر

التدقيق الداخلي

مكتب الرئيس التنفيذي

نائب الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

رئيس التحولرئيس تقنية املعلوماتاملدير املاليرئيس املوارد البشرية

املالية

إدارة مشاريع
تقنية املعلومات

أمن املؤسسات
والبنية التحتية

ستاليت

الرعاية العاجلة

الرعاية الصحية املنزلية

كلية الطب

مركز العافية

إدارة املشتريات
واملواد اإلستراتيجية

التوسع

اإلنشاءات

التصميم

مراقبة الوثائق

مدير التوسع املستقبلي

اإلعالن

اإليداع

اإلنتاج اإلعالمي

إدارة املنتجات

البحث والتحليالت

إدارة مكتب نائب الرئيس التنفيذيمدير التسويق

رئيس قطاع جتربة املريض رئيس الشؤون اخلارجية

أحداث االتصاالت
واملسؤولية االجتماعية

دورة اإليراتللشركات
االستراتيجية

احللول السريرية
واملساعدات اخلاصة

تقنيات أعمال
املؤسسات
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يدير شركة المركز الطبي مجلس إدارة يتألف من تسعة )9( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث )3( 
سنوات كحد أقصى لكل دور. واستثناًء من ذلك عينت الجمعية العامة للتحول التي عقدت بتاريخ 1436/07/12هـ )الموافق 2015/05/01م( 

أول مجلس إدارة لمدة خمس )5( سنوات.

يتكون مجلس اإلدارة الحالي لشركة المركز الطبي من األعضاء التاليين:

الدكتور/ وليد أحمد فتيحي )رئيس مجلس اإلدارة( 	
األستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح )نائب رئيس مجلس اإلدارة( 	
األستاذ/ إبراهيم محمد العيسى )عضو مجلس اإلدارة( 	
األستاذ/ إيهاب سيف الدين عبدالحميد السمنودي )عضو مجلس اإلدارة( 	
الدكتور/ فياض اسعد فياض الدندش )عضو مجلس اإلدارة( 	
األستاذ/ لؤي رضا طالب حكيم )عضو مجلس اإلدارة( 	
الدكتور/ محمد أحمد فتيحي )عضو مجلس اإلدارة( 	
األستاذ/ محمد نبيل حفني )عضو مجلس اإلدارة( 	
األستاذ/ ياسر يحيى عبدربه )عضو مجلس اإلدارة( 	

وتتكون اإلدارة التنفيذية الحالية لشركة المركز الطبي من:

الدكتور/ وليد أحمد فتيحي )الرئيس التنفيذي( 	
الدكتور/ خالد عالم )نائب الرئيس التنفيذي(  	
الدكتور/ عماد صقر )المدير الطبي( 	
األستاذ/ محمد صديقي )الرئيس التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات( 	

ملخص األنشطة والخدمات الرئيسية لشركة المركز الطبي 4-1-4

تتلخص أنشطة شركة المركز الطبي بإنشاء وإدارة وتشغيل المستشفيات والمجمعات الطبية العامة ومراكز خدمات النقل اإلسعافي ومراكز 
الطبي مستشفى متعدد  المركز  الرعاية عن بعد والطب االتصالي ومستودعات األدوية. تمتلك شركة  المنزلية ومراكز  الطبية  الخدمات 
التخصصات يضم مراكز متخصصة تقدم مجموعة واسعة من خيارات العالج الشاملة لمختلف المشاكل الصحية. يتم تقديم هذه الخدمات 

من قبل 364 طبيًبا معتمًدا في أكثر من ثالثين تخصًصا.

األقسام الطبية لمستشفى المركز الطبي(: 21-4الجدول رقم )
األقسام الطبية م

طب الباطنة1

الوالدة2

طب العظام3

طب أمراض القلب4

العناية المركزة لحديثي الوالدة5

طب األسرة6

طب الطوارئ7

الجراحة8

قسم األورام9

طب الغدد الصماء10

طب األمراض العصبية11

طب األمراض الصدرية12

جراحة المسالك البولية13
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األقسام الطبية م

طب العيون14

طب األنف واألذن والحنجرة15

أمراض الجهاز الهضمي16

طب السمنة17

أمراض الروماتيزم18

إدارة األلم والصداع19

طب األمراض الجلدية20

جراحة التجميل21

طب الفم واألسنان22
المصدر: شركة المركز الطبي

وعدد  المستشفى،  أقسام  وعدد  المستشفى،  أسرة  وعدد  المنومين،  والمرضى  الخارجية،  العيادات  مرضى  عدد  التالي  الجدول  يوضح 
العيادات الخارجية:

عدد مرضى العيادات الخارجية، والمرضى المنومين، وعدد أسرة المستشفى، وعدد أقسام المستشفى، وعدد العيادات (: 22-4الجدول رقم )
الخارجية

2021م2020م2019مالمؤشرات
نسبة التغيير 

السنوي
2019م-2020م

نسبة التغيير 
السنوي

2020م-2021م

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م-2021م

4.9%17.6%)6.5%(490,616458,640539,578عدد مرضى العيادات الخارجية 

6.4%35.9%)16.8%(75,55362,88885,486عدد مرضى المنومين

5.1%19.9%)7.9%(566,169521,528625,064إجمالي عدد المرضى 

9.5%19.4%0.5%615.2618.2738.2مبيعات العيادات الخارجية )مليون ريال سعودي(

11.3%18.6%4.5%640.0668.8793.2مبيعات المرضى المنومين )مليون ريال سعودي(

ال يوجدال يوجدال يوجد158158158عدد العيادات 

ال يوجدال يوجدال يوجد202202202عدد األسرة 

9.5%19.4%0.5%3.93.94.7مبيعات العيادات الخارجية لكل عيادة )مليون ريال سعودي(

4.7%)12.8%(25.5%8,47110,6359,279مبيعات المرضى المنومين لكل مريض

4.9%17.6%)6.5%(3,1052,9033,415عدد مرضى العيادات الخارجية لكل عيادة

6.4%35.9%)16.8%(374311423عدد المرضى المنومين لكل سرير
المصدر: شركة المركز الطبي وتقرير العناية المهنية المالي وتحليل الجزيرة كابيتال

وتجدر اإلشارة إلى أن شركة المركز الطبي تقوم حالياً بتنفيذ عدة مشاريع توسعية منها مشروع البرج الطبي ومشروع مستشفى النساء 
واألطفال ومشروع المرجان ومشروع أبحر ومشروع مكة المكرمة.
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ملخص المعلومات المالية لشركة المركز الطبي 4-1-5

ملخص قائمة الدخل

جدول ملخص قائمة الدخل(: 23-4الجدول رقم )

2021م2020م2019مالرياالت السعودية
نسبة التغيير 

السنوي
2019م -2020م

نسبة التغيير 
السنوي

2020م - 2021م

معدل النمو 
السنوي المركب 
2019م - 2021م

9.0%15.9%2.4%1,199,121,2891,228,003,8271,423,811,889إيرادات 

8.7%11.2%6.2%)1,044,974,180()939,881,282()885,075,820(تكلفة اإليرادات 

9.8%31.5%)8.3%(314,045,469288,122,545378,837,709مجمل الربح 

7.1%196.5%)61.3%(111,238,57742,999,727127,496,519صافي ربح السنة 
المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة لشركة المركز الطبي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م 

ملخص قائمة المركز المالي

جدول ملخص قائمة المركز المالي(: 24-4الجدول رقم )
كما في 31 ديسمبر

الرياالت السعودية
2021م 2020م 2019م

878,835,147 872,116,895 846,670,863 مجموع الموجودات الغير متداولة

679,793,368 622,928,733 532,775,007 مجموع الموجودات المتداولة

1,558,628,515 1,495,045,628 1,379,445,870 مجموع الموجودات

1,002,923,618 949,060,161 938,958,391 مجموع حقوق الشركاء 

218,600,112 207,523,007 204,026,384 مجموع مطلوبات الغير متداولة

337,104,785 338,462,460 236,461,095 مجموع مطلوبات المتداولة

555,704,897 545,985,467 440,487,479 مجموع المطلوبات 

1,558,628,515 1,495,045,628 1,379,445,870 مجموع حقوق الشركاء والمطلوبات
المصدر: القوائم المالية المدققة الموحدة لشركة المركز الطبي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م

لمزيد من التفاصيل حول المعلومات المالية لشركة لمركز الطبي، يرجى مراجعة القسم رقم )5( )»المعلومات المالية - مناقشة اإلدارة 
وتحليلها للمركز المالي ونتائج عمليات شركة المركز الطبي مقدمة«( من هذا التعميم. 

العوض مقابل صفقة االستحواذ 4-2

اتفق الطرفان على أن يكون العوض الوحيد لصفقة االستحواذ هو قيام شركة دله بإصدار األسهم الجديدة لصالح المساهم البائع شركة كن 
لالستثمار وبموجب اتفاقية شراء األسهم تم االتفاق أنه لن يكون للمساهم البائع شركة كن لالستثمار أي مقابل نقدي في صفقة االستحواذ. 

ستقوم شركة دله بإصدار سبعة ماليين وستمائة وواحد وثمانين ألفاً ومائة وستة وستين )7,681,166( سهماً عادياً جديداً ستمثل ما نسبته 
7.9% من إجمالي رأس مال شركة دله بعد صفقة االستحواذ والتي سيتم إصدارها لصالح المساهم البائع شركة كن لالستثمار، بتقييم سعر 
سهم شركة دله لغرض صفقة االستحواذ والبالغ 92.65 رياالً سعودياً تقريباً للسهم الواحد، وذلك بناًء على متوسط سعر اإلغالق اليومي 
لسهم شركة دله في السوق المالية لمدة شهرين )60 يوماً( وذلك خالل فترة التداول ما بين 1443/06/21هـ )الموافق 2022/01/24م( حتى 
1443/09/17هـ )الموافق 2022/04/18م(، وتبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة دله لغرض صفقة االستحواذ مبلغاً وقدره ثمانية مليار 
وثالثمائة وثمانية وثالثون مليون ومائتا ألف )8,338,200,000( رياالً سعودياً، وذلك مقابل شراء أربعة عشر مليوناً ومائتين واثنين وثالثين 
ألف وستمائة وتسعين )14,232,690( سهماً عادياً تمثل ما نسبته 18.98% من رأس المال في شركة المركز الطبي. وكما يبلغ إجمالي قيمة 
األسهم الجديدة بناًء على عدد األسهم الجديدة وعلى تقييم سعر سهم شركة دله لغرض صفقة االستحواذ والبالغ 92.65 رياالً سعودياً تقريباً 
للسهم الواحد، مبلغاً قدره سبعمائة وأحد عشر مليون وستمائة وأربعة وثالثون ألف وأربعمائة وستة وعشرون )711,634,426( رياالً سعودياً.
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يوضح الجدول التالي القيمة اإلجمالية للعوض:

القيمة اإلجمالية للعوض(: 25-4الجدول رقم )

المساهم

عدد األسهم التي الملكية في شركة المركز الطبي
سوف تصدر في شركة 

دله عوضًا لصفقة 
االستحواذ

عدد األسهم المرغوب 
شراؤها )والمملوكة 

بشكل مباشر(

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية 
غير المباشرة

إجمالي نسبة الملكية 
)المباشرة وغير 

المباشرة(

18.987,681,166%ال يوجد18.98%14,232,690شركة كن لالستثمار القابضة

18.987,681,166%ال ينطبق18.98%14,232,690اإلجمالي

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية المساهم البائع شركة كن لالستثمار في شركة دله قبل وبعد إتمام صفقة االستحواذ:

هيكل ملكية المساهم البائع شركة كن لالستثمار في شركة دله قبل وبعد إتمام صفقة االستحواذ(: 26-4الجدول رقم )

المساهم

بعد إتمام صفقة االستحواذقبل إتمام صفقة االستحواذ

عدد األسهم 
المملوكة 

بشكل مباشر

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

إجمالي 
نسبة الملكية 

)المباشرة 
وغير 

المباشرة(

عدد األسهم 
المملوكة 

بشكل مباشر

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

إجمالي 
نسبة الملكية 

)المباشرة 
وغير 

المباشرة(

7.86%ال يوجد7.86%7,681,166ال يوجدشركة كن لالستثمار القابضة

ال ينطبق7.86%7,681,166ال ينطبقال يوجداإلجمالي

دوافع صفقة االستحواذ واآلثار المترتبة على شركة دله 4-3

المستهدفة في شركة  اتفاقية لالستحواذ على األسهم  )الموافق 2022/06/21م( عن توقيعها  بتاريخ 1443/11/22هـ  أعلنت شركة دله 
المركز الطبي )شركة غير مدرجة( عن طريق زيادة رأس مال شركة دله من خالل إصدار أسهم جديدة للمساهم البائع شركة كن لالستثمار.

إن صفقة االستحواذ تتناسب مع استراتيجية وتوجه شركة دله في المدى الطويل بالتوسع في قطاع الخدمات الطبية، حيث أن شركة دله 
تملك حالياً ما نسبته 8.20% من رأس مال شركة المركز الطبي، وحيث أن شركة دله لديها خبرات أخرى في مجال الخدمات الطبية وذلك 
من خالل ملكيتها لكامل رأس مال شركة مجمع العيادة األولى الحديثة وشركة مركز األشعة األول الطبية وشركة خطوات تداوي الطبية 

وملكيتها ما نسبته 95% من رأس مال شركة أخيار الدولية للصيانة والتشغيل والديكور.

ومن المتوقع أن تسهم صفقة االستحواذ في تحقيق عدد من األهداف التي من شأنها أن تعود بالنفع على مساهمي شركة دله الحاليين 
والمستقبليين، منها على سبيل المثال ال الحصر:

االستفادة من النمو المتوقع في قطاع الخدمات الطبية؛ 	
والتأثير اإليجابي على ربحية السهم في المستقبل؛ 	
وقدرة أعلى على تحمل المخاطر بعد ارتفاع رأس المال؛ 	
وتعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي شركة دله. 	

بعد إتمام صفقة االستحواذ، سيمتلك المساهمون الحاليون في شركة دله نسبة 92.14% من رأس مال شركة دله، في المقابل سيمتلك 
المساهم البائع شركة كن لالستثمار ما نسبته 7.86% من رأس مال شركة دله.
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التغيرات المزمعة في مجلس اإلدارة أو في اإلدارة التنفيذية لشركة دله 4-4

يتولى إدارة شركة دله مجلس إدارة مؤلف من تسعة )9( أعضاء وهم على النحو التالي:

أعضاء مجلس إدارة شركة دله (: 27-4الجدول رقم )

تاريخ بداية صفة العضويةالمنصباالسمالرقم
دورة المجلس

تاريخ نهاية 
دورة المجلس

بعد إتمام صفقة االستحواذقبل إتمام صفقة االستحواذ

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية 
غير المباشرة

إجمالي نسبة 
الملكية )المباشرة 

وغير المباشرة(

نسبة الملكية 
المباشرة

نسبة الملكية 
غير المباشرة

إجمالي نسبة 
الملكية )المباشرة 

وغير المباشرة(

4.52%ال يوجد4.52%4.90%ال يوجد4.90%2025/10/20م2022/10/21مغير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةطارق بن عثمان القصبي1

13.27%13.26%0.0016%14.40%14.40%0.0017%2025/10/20م2022/10/21مغير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةمحيي الدين بن صالح كامل)1(2

0.01%0.01%ال يوجد0.01%0.01%ال يوجد2025/10/20م2022/10/21ممستقلعضو مجلس اإلدارةطالل بن إبراهيم الميمان)2(3

ال يوجد2025/10/20م2022/10/21ممستقلعضو مجلس اإلدارةعبد اهلل بن تركي السديري4

0.0020%ال يوجد0.0020%0.0021%ال يوجد0.0021%2025/10/20م2022/10/21مغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةفهد بن عبداهلل القاسم5

4.83%ال يوجد4.83%5.25%ال يوجد5.25%2025/10/20م2022/10/21متنفيذيعضو مجلس اإلدارةمحمد بن راشد الفقيه6

ال يوجد2025/10/20م2022/10/21مغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةعمرو بن محمد كامل7

ال يوجد2025/10/20م2022/10/21مغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةمحمد بن نبيل حفني8

-----2025/10/20م-مستقلعضو مجلس اإلدارةشاغر)3(9
المصدر: شركة دله

الملكية غير المباشرة لمحي الدين بن صالح كامل ناتجة عن ملكيته المباشرة وغير المباشرة في شركة دله البركة القابضة )حيث يمتلك بشكل مباشر ما نسبته 10.61% من رأس مال شركة دله البركة القابضة، ويمتلك بشكل غير مباشر ما نسبته 16.67% من رأس مال شركة دله البركة   )1(

القابضة )ناتجة عن ملكيته المباشرة ما نسبته 50% من رأس مال شركة سادن القابضة، وتمتلك شركة سادن القابضة ما نسبته 33.33% من رأس مال شركة دله البركة القابضة(، وحيث يبلغ إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة لمحي الدين بن صالح كامل في شركة دله البركة القابضة 
ما نسبته 27.27% من رأس مال شركة دله البركة القابضة(؛

الملكية غير المباشرة لطالل بن إبراهيم الميمان ناتجة عن ملكيته المباشرة في شركة المملكة القابضة )حيث يمتلك بشكل مباشر ما نسبته 0.28% من رأس مال شركة المملكة القابضة(، وحيث تمتلك شركة المملكة القابضة ما نسبته 100% من رأس مال شركة المملكة لالستثمار والتطوير،   )2(

وحيث تمتلك شركة المملكة لالستثمار والتطوير بشكل مباشر 4,488,000 سهم من أسهم شركة دله تمثل ما نسبته 4.99% من رأس مال شركة دله قبل إتمام صفقة االستحواذ وتمثل ما نسبته 4.59% من رأس مال شركة دله بعد إتمام صفقة االستحواذ )وال تمتلك أي نسبة ملكية غير 
مباشرة في شركة دله(.

نتيجة استقالة الدكتورفهد بن عبد العزيز الربيعة بتاريخ 2022/11/15م، وسيتم تعيين عضو في المركز الشاغر الحقاً.  )3(
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أما بالنسبة لكبار التنفيذيين الحاليين لشركة دله فهم:

كبار التنفيذيين الحاليين لشركة دله(: 28-4الجدول رقم )
تاريخ التعيين)1(المنصباالسمالرقم

2008/03/29مالرئيس التنفيذيأحمد بن صالح بابعير1

2005/12/01مالمشرف الطبي العاممحمد بن راشد الفقيه2

2021/11/14مالمدير المالي التنفيذيعلي بن سعيد القحطاني 3

1993/01/23مكبير األطباءصالح بن راشد الفقيه4

2018/02/11ممدير عام اإلدارة والتشغيلعبد العزيز بن صالح الوهيبي5
المصدر: شركة دله

)1( تاريخ التعيين في شركة دله وليس تاريخ التعيين للمناصب الحالية.

إتمام صفقة  نتيجة  الحالية في شركة دله  التنفيذية  أو اإلدارة  الحالي  أنه لن يكون هنالك أي تغيير على مجلس اإلدارة  وتجدر اإلشارة 
االستحواذ.

تقييم شركة المركز الطبي 4-5

بموجب اتفاقية شراء األسهم، تم االتفاق على أن يكون تقييم سعر سهم شركة دله لغرض صفقة االستحواذ بقيمة 92.65 رياالً سعودياً للسهم 
الواحد وذلك بناًء على متوسط سعر اإلغالق اليومي لسعر سهم شركة دله في السوق المالية لمدة ستين )60( يوم تداول خالل فترة التداول 
ما بين 1443/06/21هـ )الموافق 2022/01/24م( حتى 1443/09/17هـ )الموافق 2022/04/18م(. كما اتفق األطراف على أن يكون تقييم 
كامل األسهم المصدرة في شركة المركز الطبي بمبلغ قدره ثالثة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون )3,750,000,000( ريال سعودي. ولمزيد 
من التفاصيل حول اتفاقية شراء األسهم والشروط المتعلقة بها، يرجى مراجعة القسم رقم  ) 6-5( )»البنود والشروط الجوهرية والشروط 

المسبقة أو التعهدات الواردة في اتفاقية شراء األسهم«( من هذا التعميم.

يقدم هذا القسم ملخص لتقرير التقييم المعد من قبل المستشار المالي لشركة دله )شركة الجزيرة لألسواق المالية( والخاص بصفقة 
االستحواذ علـى شركة المركز الطبي. وفيما يلي جدول تفصيلي للعوض مقابل صفقة االستحواذ:

العوض مقابل صفقة االستحواذ(: 29-4الجدول رقم )
إيضاحالوصفالبندم

-تسعمائة مليون )900,000,000( ريال سعوديرأس مال شركة دلهأ

بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت سعوديةتسعون مليون )90,000,000( سهم عاديعدد أسهم شركة دلهب

ج
تقييم سعر سهم شركة دله والقيمة 
السوقية لشركة دله )لغرض صفقة 

االستحواذ(

)92.65( رياالً سعودياً تقريباً للسهم الواحد، وتبلغ 
القيمة السوقية لشركة دله مبلغاً وقدره ثمانية 

مليار وثالثمائة وثمانية وثالثون مليوناً ومائتا ألف 
)8,338,200,000( رياالً سعودياً

التقييم بناًء على متوسط سعر اإلغالق اليومي لسعر 
سهم شركة دله في السوق المالية لمدة ستين )60( 

يوم تداول خالل فترة التداول ما بين 1443/06/21هـ 
)الموافق 2022/01/24م( حتى 1443/09/17هـ )الموافق 

2022/04/18م(.

سبعمائة وخمسون مليون )750,000,000( ريال رأس مال شركة المركز الطبيد
-سعودي

بقيمة اسمية تبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم خمسة وسبعون مليون )75,000,000( سهٍم عاديعدد أسهم شركة المركز الطبيهـ
الواحد

ثالثة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون تقييم شركة المركز الطبيو
)3,750,000,000( ريال سعودي

للمزيد من المعلومات حول تقييم شركة المركز الطبي، 
الرجاء االطالع على كامل القسم هذا من هذا التعميم.

النسبة المئوية لألسهم المرغوب ز
18.98%شراؤها

قبل صفقة االستحواذ، تمتلك شركة دله نسبة 8.20% من 
شركة المركز الطبي. بعد إتمام صفقة االستحواذ، ستمتلك 

شركة دله نسبة 27.18% من شركة المركز الطبي

سبعمائة وأحد عشر مليوناً وستمائة وأربعة وثالثون قيمة صفقة االستحواذح
و×زألفاً وخمسمائة )711,634,500( ريال سعودي

ط
إجمالي عدد األسهم التي سيتم 

إصدارها للمساهم البائع شركة كن 
لالستثمار )أسهم العوض(*

سبعة ماليين وستمائة وواحد وثمانون ألفاً ومائة 
ح÷جوستة وستون )7,681,166( سهماً عادياً
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إيضاحالوصفالبندم

ألفاً القيمة اإلسمية ألسهم العوضي عشر  وأحد  وثمانمائة  مليوناً  وسبعون  ستة 
وستمائة وستون )76,811,660( رياالً سعودياً

تبلغ القيمة االسمية ألسهم العوض مبلغ عشرة )10( رياالت 
في  حالياً  المصدرة  لألسهم  الحقوق  كافة  ولها  سعودية، 

شركة دله

إجمالي قيمة أسهم العوض حسب ك
تقييم سعر سهم شركة دله**

سبعمائة وأحد عشر مليوناً وستمائة وأربعة وثالثون 
وأربعمائة وستة وعشرون )711,634,426( رياالً  ألفاً 

سعودياً

لغرض  دله  شركة  سهم  سعر  تقييم   × العوض  أسهم  عدد 
صفقة االستحواذ

إجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض ل
بحسب أقرب سعر إقفال

مليار ومئتان وتسعة وخمسون مليون وسبعمائة وأحد 
عشر ألف ومئتان وأربعة وعشرون )1,259,711,224( 

رياالً سعودياً

عدد أسهم العوض × سعر اقفال سهم شركة دله
حسب سعر اإلغالق لسهم شركة دله، والبالغ 164.00 رياالً 
سعودياً بتاريخ 1444/05/12هـ )الموافق 2022/12/06م(. 
ارتفعت القيمة السوقية ألسهم العوض بنسبة 77.0% مقارنة 
بإجمالي القيمة السوقية ألسهم العوض بحسب تقييم سعر 

سهم شركة دله

الجزء من العوض الذي سيتم سداده م
العوض سيكون بالكامل من خالل إصدار اسهمال يوجدمن خالل النقد

تم تقريب عدد األسهم الجديدة المصدرة لغرض إصدار عدد صحيح من األسهم )بدون كسور( للمساهم البائع شركة كن لالستثمار، مما أدى إلى تخفيض عدد األسهم الجديدة المصدرة   *
بإجمالي 0.80 سهماً.

هناك فرق قدره حوالي 74 رياالً سعودياً في قيمة أسهم العوض حسب تقييم سعر سهم شركة دله )عند مقارنتها بقيمة صفقة االستحواذ(، ويرجع هذا االختالف إلى تخفيض عدد األسهم   **
المزمع إصدارها بمقدار 0.80 سهماً كما تم وصفها في النقطة أعاله.

تقييم سعر سهم شركة دله ألغراض صفقة االستحواذ

تم تقييم سعر سهم شركة دله لغرض صفقة االستحواذ والبالغ 92.65 رياالً سعودياً تقريباً للسهم الواحد، وذلك بناًء على متوسط سعر 
اإلغالق اليومي للفترة الممتدة ما بين 1443/06/21هـ )الموافق 2022/01/24م( حتى 1443/09/17هـ )الموافق 2022/04/18م(. وتمثل 
متوسط سعر اإلغالق اليومي لمدة ستين )60( يوم تداول. وتم تحديد إجمالي عدد األسهم التي سيتم اصدارها للمساهم البائع شركة كن 
لالستثمار بناًء على القيمة النهائية لألسهم المستهدفة في شركة المركز الطبي، مقسومة على سعر سهم شركة دله المتفق عليه، كما تم 

تقريب عدد األسهم الجديدة لصالح المساهم البائع شركة كن لالستثمار إلى أقل عدد صحيح. 

تقييم سعر سهم شركة المركز الطبي ألغراض صفقة االستحواذ

تم تقييم شركة المركز الطبي بعدة نماذج تقييم، وتم اختيار تلك النماذج بما يتناسب مع طبيعة عمل شركة المركز الطبي وادائها المالي 
والتشغيلي. باإلضافة إلى ذلك تم توزيع األوزان لكل نموذج متبع في التقييم بناء على جودة المعلومات السوقية المتوفرة للشركات المشابهة 

والصفقات المشابهة، والتوقعات المستقبلية باإلضافة إلى عوامل أخرى تم أخذها بالحسبان خالل مرحلة إجراء التقييم. 

وكما تجدر اإلشارة بأن المستشار المالي لشركة دله )شركة الجزيرة لألسواق المالية( قام بتقديم نطاق لتقييم قيمة حقوق الملكية في شركة 
المركز الطبي، وفيما يلي جدول نطاق التقييم:

تقييم شركة المركز الطبي(: 30-4الجدول رقم )
الحد األعلىالمتوسطالحد األدنىنطاق تقييم قيمة حقوق الملكية في شركة المركز الطبي )مليون ريال سعودي(

3,5693,7373,926قيمة حقوق الملكية في شركة المركز الطبي

تم االتفاق بين شركة دله والمساهم البائع شركة كن لالستثمار على التقييم النهائي إلجمالي قيمة حقوق الملكية في شركة المركز الطبي 
بمبلغ قدره ثالثة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون )3,750,000,000( ريال سعودي. وتمثل قيمة األسهم المراد شراؤها مبلغاً قدره سبعمائة 
وأحد عشر مليوناً وستمائة وأربعة وثالثون ألفاً وخمسمائة )711,634,500( ريال سعودي، وذلك بناًء على عدد األسهم المرغوب االستحواذ 
عليها في شركة المركز الطبي والبالغة أربعة عشر مليوناً ومائتين واثنين وثالثين ألف وستمائة وتسعين )14,232,690( سهماً عادياً، والتي 

تمثل ما نسبته 18.98% من رأس مال شركة المركز الطبي.
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يوضح الجدول التالي منهجيات التقييم المختلفة التي تم استخدامها لتقييم شركة المركز الطبي من قبل المستشار المالي لشركة دله )شركة 
الجزيرة لألسواق المالية(:

منهجيات التقييم التي تم اجرائها لتقييم شركة المركز الطبي(: 31-4الجدول رقم )
شرح المنهجمنهج التقييم

)DCF( خصم التدفقات النقدية

أو األصل موضع  للشركة  الُمستقبلية  النقدية  التدفقات  بناًء على  التقييم  الشركة موضع  أو  لتقدير قيمة األصل  منهج يستخدم 
النقدية  للتدفقات  التوقعات المستقبلية  النقدي المخصوم باحتساب قيمة الشركة المتوقعة باالستناد إلى  التدفق  التقييم. يقوم 
الخاصة باألصل أو الشركة موضع التقييم. يحتسب تحليل التدفق النقدي المخصوم القيمة الحالية )Present Value( للتدفقات 
الٌمقيم  تقديرات  على  بناء  الخصم  معدل  تحديد  ويتم   )Discount Rate( الخصم  معدل  باستخدام  الُمتوقعة  الُمستقبلية  النقدية 

للمخاطر المتعلقة بتحقق تلك التدفقات النقدية لألصل أو الشركة موضع التقييم.
مكرر قيمة المنشأة لألرباح قبل 

الفوائد والضرائب واإلهالك 
 )EV/EBITDA( واالستهالك

للشركات المشابهة

منهج يستخدم لتقدير قيمة األصل أو الشركة موضع التقييم بناًء على مكررات الشركات المشابهة والمتداولة في أسواق المال. 
يعتمد مكرر EV/EBITDA بشكل كبير على أرباح الشركات قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك ضمن مجموعة الشركات 
المشابهة، وعند احتساب قيمة المنشأة لألصل أو الشركة موضع التقييم، يتم اجراء تعديالت في التقييم للوصل إلى قيمة حقوق 

الملكية )Equity Value( وتشمل تلك التعديالت أي أصول أو خصوم غير تشغيلية.
مكرر قيمة الحقوق الملكية 

لصافي األرباح 
منهج يستخدم لتقدير قيمة حقوق الملكية موضع التقييم بناًء على مكررات الشركات المشابهة والمتداولة في أسواق المال. يعتمد 

مكرر الحقوق الملكية لصافي أرباح على صافي أرباح الشركات ضمن مجموعة الشركات المشابهة.

وستة  ومائة  ألفاً  وثمانين  وواحد  وستمائة  ماليين  سبعة  وإصدار  مالها  رأس  بزيادة  دله  ستقوم شركة  أعاله،  المذكور  التقييم  على  بناء 
وستين )7,681,166( سهماً عادياً جديداً، بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد وتسّجل لصالح المساهم البائع شركة كن 
لالستثمار. ويبلغ إجمالي قيمة األسهم الجديدة بناًء على عدد األسهم الجديدة وعلى تقييم سعر سهم شركة دله لغرض صفقة االستحواذ 
والبالغ 92.65 رياالً سعودياً تقريباً للسهم الواحد، مبلغاً قدره سبعمائة وأحد عشر مليوناً وستمائة وأربعة وثالثون ألفاً وأربعمائة وستة 
وعشرون )711,634,426( رياالً سعودياً. الجدير بالذكر أنه بناًء على سعر اإلغالق لسهم شركة دله، والبالغ 106.00 ريال سعودي في آخر 
يوم تداول يسبق تاريخ إعالن توقيع اتفاقية شراء األسهم، أي بتاريخ 1443/11/21هـ الموافق )2022/06/20م(، بلغت القيمة السوقية 
سعودياً.  رياالً   )814,203,596( وتسعون  وستة  آلف وخمسمائة  وثالثة  ومائتان  مليوناً  وأربعة عشر  ثمانمائة  مقداره  ما  الجديدة  لألسهم 
بتاريخ  أي  التعميم،  نشر هذا  تاريخ  يسبق  تداول  يوم  آخر  في  سعودياً  رياالً  والبالغ 164.00  دله،  لسهم شركة  اإلغالق  وبناًء على سعر 
1444/05/12هـ )الموافق 2022/12/06م( بلغت القيمة السوقية لألسهم الجديدة ما مقداره مليار ومئتان وتسعة وخمسون مليون وسبعمائة 
وأحد عشر ألف ومئتان وأربعة وعشرون )1,259,711,224( رياالً سعودياً. ويجدر الذكر أن القيمة السوقية لألسهم الجديدة سيتم تحديدها 
في وقت الحق، كما سيتم عكسها في القوائم المالية لشركة دله بناء على سعر اإلغالق لسعر سهم شركة دله في آخر يوم تداول يسبق إتمام 
صفقة االستحواذ، وسيتم اإلفصاح عن تاريخ آخر يوم تداول يسبق إتمام صفقة االستحواذ في القوائم المالية لشركة دله للسنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر2022م.

صفقة  4-6 في  المباشرة  غير  أو  مباشرة  مصلحة  لهم  الذين  العالقة  ذات  األطراف  تفاصيل 
االستحواذ

تنطوي صفقة االستحواذ على وجود أطراف ذات عالقة وهم )1( عبداهلل بن صالح كامل، لكونه )أ( رئيس مجلس اإلدارة ومساهم كبير 
)بشكل مباشر وغير مباشر( في شركة دلة البركة القابضة التي تعتبر من كبار مساهمي شركة دله، و)ب( لكونه يملك جميع األسهم في 
المساهم البائع شركة كن لالستثمار، و)2( محي الدين بن صالح كامل لكونه نائب رئيس مجلس إدارة شركة دله وشقيق عبداهلل بن صالح 
كامل، وبالتالي تجدر اإلشارة إلى امتناع محي الدين بن صالح كامل عن التصويت على قرار صفقة االستحواذ في اجتماع مجلس اإلدارة 
ذي الصلة، و)3( محمد نبيل حفني لكونه عضو مجلس إدارة في شركة دله والرئيس التنفيذي في المساهم البائع شركة كن لالستثمار 
وعضو مجلس إدارة في شركة المركز الطبي، وكما تجدر اإلشارة إلى امتناع محي الدين بن صالح كامل ومحمد نبيل حفني عن التصويت 
على قرار تأييد صفقة االستحواذ )بعد انتخاب أعضاء  مجلس إدارة شركة دله للدورة الحالية المعلنة بتاريخ 1444/03/24هـ )الموافق 

2022/10/20م(( بموجب خطاب صادر بتاريخ 1444/04/07هـ )الموافق 2022/11/01م(.

كما تجدر اإلشارة إلى امتناع شركة دله البركة القابضة )المساهم الكبير في شركة دله( عن التصويت على البند الخاص بصفقة االستحواذ 
في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ، وذلك ألن لدى شركة دله البركة القابضة مصلحة في صفقة االستحواذ، حيث 
أن عبداهلل بن صالح كامل مساهم كبير )بشكل مباشر وغير مباشر( في شركة دله البركة القابضة والمالك لجميع الحصص في شركة كن 
لالستثمار القابضة، وامتناع عبداهلل بن صالح كامل ومحي الدين بن صالح كامل ومحمد نبيل حفني عن التصويت على البند الخاص بصفقة 

االستحواذ في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ.
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هيكل ملكية شركة دله قبل إتمام صفقة االستحواذ وبعدها 4-7

هيكل ملكية شركة دله قبل إتمام صفقة االستحواذ وبعدها وذلك كما بتاريخ 1444/03/23هـ )الموافق 2022/10/19م((: 32-4الجدول رقم )

المساهمم

بعد إتمام صفقة االستحواذقبل إتمام صفقة االستحواذ

عدد األسهم 
المملوكة 

بشكل مباشر

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية 

غير 
المباشرة

إجمالي 
نسبة الملكية 

)المباشرة وغير 
المباشرة(

عدد األسهم 
المملوكة 

بشكل مباشر

نسبة 
الملكية 
المباشرة

نسبة 
الملكية غير 

المباشرة

إجمالي 
نسبة الملكية 

)المباشرة وغير 
المباشرة(

شركة دله البركة 1
48.63%ال يوجد48.63%47,506,779 52.79%ال يوجد52.79%47,506,779القابضة

محمد راشد محمد 2
4.83%ال يوجد4.83%4,721,186 5.25%ال يوجد5.25%4,721,186الفقيه

3
أعضاء مجلس اإلدارة 
وكبار التنفيذيين في 

شركة دله)1(
4,415,819%4.91%14.41%19.324,415,819%4.52%13.28%17.80

4
األسهم التي يملكها 

المساهمين اآلخرين من 
غير الجمهور)2(

153,500%0.17%14.40%14.57153,500%0.16%21.13%21.28

المساهم البائع شركة 5
7.86%ال يوجد7.86%7,681,166ال يوجدكن لالستثمار

ال ينطبق33.99%33,203,166ال ينطبق36.89%33,203,166الجمهور)3(6

ال ينطبق100%97,681,166ال ينطبق100%90,000,000اإلجمالي
باستثناء محمد بن راشد الفقيه )مساهم كبير(، والملكية غير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في شركة دله ناتجة عن:  )1(

الملكية غير المباشرة لمحي الدين بن صالح كامل، الناتجة عن ملكيته المباشرة وغير المباشرة في شركة دله البركة القابضة )حيث يمتلك بشكل مباشر ما نسبته 10.61% من   -
رأس مال شركة دله البركة القابضة، ويمتلك بشكل غير مباشر ما نسبته 16.67% من رأس مال شركة دله البركة القابضة )ناتجة عن ملكيته المباشرة ما نسبته 50% من رأس مال 
شركة سادن القابضة، وتمتلك شركة سادن القابضة ما نسبته 33.33% من رأس مال شركة دله البركة القابضة(، وحيث يبلغ إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة لمحي الدين 

بن صالح كامل في شركة دله البركة القابضة ما نسبته 27.27% من رأس مال شركة دله البركة القابضة(؛
والملكية غير المباشرة لطالل بن إبراهيم الميمان، حيث ناتجة عن ملكيته المباشرة في شركة المملكة القابضة )حيث يمتلك بشكل مباشر ما نسبته 0.28% من رأس مال شركة   -
المملكة القابضة(، وحيث تمتلك شركة المملكة القابضة ما نسبته 100% من رأس مال شركة المملكة لالستثمار والتطوير، وحيث تمتلك شركة المملكة لالستثمار والتطوير بشكل 
مباشر 4,488,000 سهم من أسهم شركة دله تمثل ما نسبته 4.99% من رأس مال شركة دله قبل إتمام صفقة االستحواذ وتمثل ما نسبته 4.59% من رأس مال شركة دله بعد إتمام 

صفقة االستحواذ )وال تمتلك أي نسبة ملكية غير مباشرة في شركة دله(.
تشمل ملكية عبداهلل بن صالح كامل، وهو عضو مجلس إدارة شركة دله البركة القابضة )مساهم كبير(، ويمتلك بشكل مباشر ما نسبته 0.17% من رأس مال شركة دله، ويمتلك بشكل   )2(

مباشر ما نسبته 0.16% من رأس مال شركة دله بعد إتمام صفقة االستحواذ، ويمتلك بشكل غير مباشر ما نسبته 14.40% من رأس مال شركة دله قبل إتمام صفقة االستحواذ، ويمتلك 
بشكل غير مباشر ما نسبته 21.13%  من رأس مال شركة دله بعد إتمام صفقة االستحواذ، ناتجة عن:

الملكية المباشرة وغير المباشرة لعبداهلل بن صالح كامل في شركة دله البركة القابضة )حيث يمتلك بشكل مباشر ما نسبته 10.61% من رأس مال شركة دله البركة القابضة، ويمتلك   -
بشكل غير مباشر ما  نسبته 16.67% من رأس مال شركة دله البركة القابضة )ناتجة عن ملكيته المباشرة ما نسبته 50% من رأس مال شركة سادن القابضة، وتمتلك شركة سادن 
القابضة ما نسبته 33.33% من رأس مال شركة دله البركة القابضة(، وحيث تبلغ إجمالي الملكية المباشرة وغير المباشرة لعبداهلل بن صالح كامل في شركة دله البركة القابضة ما 

نسبته 27.27% من رأس مال شركة دله البركة القابضة(؛
والملكية المباشرة لعبداهلل بن صالح كامل في المساهم البائع شركة كن لالستثمار )حيث يمتلك بشكل مباشر ما نسبته 100% من رأس مال المساهم البائع شركة كن لالستثمار(.  -

تشمل الملكية غير المباشرة لطالل بن إبراهيم الميمان )عضو مجلس إدارة شركة دله( من رأس مال شركة دله )وال يمتلك أي نسبة ملكية مباشرة في شركة دله(.  )3(
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فيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة االستحواذ:

الشكل رقم )4-1(: نموذج مبسط لهيكل صفقة االستحواذ

شركة دلة

عدد األسهم

٦٫١٥٠٫٣٨٦١٤٫٢٣٢٫٦٩٠١٢٫٨٦٢٫٤٥١٧٫٤٦٨٫١٣٥٦٫٤٩٤٫٦٨٠١٤٫٤٣٩٫٦٧٥٥٫٢٢٤٫٤٩٩

عدد األسهمعدد األسهمعدد األسهمعدد األسهمعدد األسهمعدد األسهم

شركة كن
لالستثمار القابضة

شركة
حياة عبداللطيف
جميل وشركائها
للتجارة احملدودة

ســتقوم شــركة دلــة بإصــدار عــدد (٧,٦٨١,١٦٦) ســهم 
األســهم  علــى  لإلســتحواذ  عوضــاً  جديــد  عــادي 
عــدد  والبالغــة  الطبــي  املركــز  شــركة  يف  املســتهدفة 
(١٤,٢٣٢,٦٩٠) ســهم عــادي متثــل مــا نســبته (١٨٫٩٨٪) 

من رأس مال شركة املركز الطبي

محمد ابراهيم
العيسى

شركة املركز الطبي

شركة السمح
للتجارة احملدودة

شركة مجموعة
وليد أحمد فتيحيفتيحي القابضة

٨٫١٦٣٫٤٨٤

عدد األسهم

املساهمني اآلخرين

٪١٠٫٨٨٪٦٫٩٧٪١٩٫٢٥٪٨٫٦٦٪٩٫٩٦٪١٧٫١٠٪١٨٫٩٨٪٨٫٢٠

قبل إمتام صفقة االستحواذ

األسهم املستهدفة

شركة دلة

عدد األسهم

٢٠٫٣٨٣٫٠٧٦١٢٫٨٢٦٫٤٥١٧٫٤٦٨٫١٣٥٦٫٤٩٤٫٦٨٠١٤٫٤٣٩٫٦٧٥٥٫٢٢٤٫٤٩٩٨٫١٦٣٫٤٨٤

عدد األسهمعدد األسهمعدد األسهمعدد األسهمعدد األسهمعدد األسهم

شركة
حياة عبداللطيف
جميل وشركائها
للتجارة احملدودة

محمد
ابراهيم العيسى

بعد إمتام صفقة االستحواذ سوف متتلك شركة دلة ما 
نسبته (٢٧٫١٨٪) من رأس مال شركة املركز الطبي

شركة السمح
للتجارة احملدودة

شركة املركز الطبي

شركة مجموعة
املساهمني اآلخرينوليد أحمد فتيحيفتيحي القابضة

٪١٠٫٨٨٪٦٫٩٧٪١٩٫٢٥٪٨٫٦٦٪٩٫٩٦٪١٧٫١٠٪٢٧٫١٨

بعد إمتام صفقة االستحواذ
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القوائم المالية االفتراضية لشركة دله نتيجة لصفقة االستحواذ 4-8

إن المعلومات المالية االفتراضية الموحدة الموجزة التالية والمعدة من قبل إدارة شركة دله بمساعدة مستشار القوائم المالية االفتراضية 
)شركة بيكر تيلي م ك م - محاسبون قانونيون( تتناول تأثير صفقة االستحواذ على قائمة المركز المالي التاريخي الموحد وقائمة الدخل 
التاريخية الموحدة بتاريخ 31 ديسمبر 2021م بافتراض أن صفقة االستحواذ تمت بالفعل كما في 1 يناير 2021م. يستند عرض المعلومات 
المالي  المركز  قائمة  فإن  طبيعتها،  وبسبب  فقط،  التوضيح  ألغراض  إعدادها  وتم  معينة  تصورية  افتراضات  على  االفتراضية  المالية 
االفتراضية وقائمة الدخل االفتراضية تعالجان حالة افتراضية ولذلك، ال تمثالن وال تعطيان صورة حقيقية للمركز المالي واألداء المالي 
لشركة دله بعد إتمام صفقة االستحواذ. عالوة على ذلك، فإن المعلومات المالية االفتراضية ال تكون ذات معنى إال باالقتران مع القوائم 
المالية الموحدة التاريخية لشركة دله وشركة المركز الطبي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، ولمزيد من التفاصيل حول 
المعلومات المالية االفتراضية الموحدة والتعديالت واإليضاحات ذات الصلة، يرجى مراجعة الملحق رقم )2( »القوائم المالية االفتراضية 

المفحوصة )غير المراجعة( لشركة دله« من هذا التعميم. وفيما يلي ملخص للقوائم المالية االفتراضية الموحدة:

أ قائمةأالمركزأالماليأاالفتراضيةأكماأفيأ31أديسمبرأ2021م	.

قائمة المركز المالي االفتراضية كما في 31 ديسمبر 2021م(: 33-4الجدول رقم )
القوائم المالية االفتراضيةتعديالتشركة دله

)غير مراجعة(تصورية)مراجعة تاريخية(

الموجودات

الموجودات غير متداولة

2,767,585,394-2,767,585,394ممتلكات ومعدات

29,999,757-29,999,757موجودات حق االستخدام 

195,217,282-195,217,282موجودات غير ملموسة وشهرة

185,909,5861,033,792,4321,219,702,018شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

166,592)291,958,824(292,125,416موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

3,470,837,435741,833,6084,212,671,043مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة

219,200,468-219,200,468مخزون

12,861,982-12,861,982إيرادات غير مفوترة

3,397,201-3,397,201مستحق من أطراف ذات عالقة

625,116,646-625,116,646ذمم مدينة تجارية

105,616,685-105,616,685مدفوعات مقدماُ وموجودات متداولة أخرى

208,079,11420,383,076228,462,190نقد وما في حكمه 

1,174,272,09620,383,0761,194,655,172مجموع الموجودات المتداولة
4,645,109,531762,216,6845,407,326,215مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

900,000,00076,811,660976,811,660رأس المال

61,142,305634,822,766695,965,071عالوة إصدار

66,168,5903,465,02869,633,618احتياطي نظامي

839,816,64447,117,230886,933,874أرباح مبقاة

)336,969(-)336,969(احتياطي القيمة العادلة

1,866,790,570762,216,6842,629,007,254مجموع حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
229,285,247-229,285,247حقوق الملكية غير المسيطرة

2,096,075,817762,216,6842,858,292,501مجموع حقوق الملكية
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القوائم المالية االفتراضيةتعديالتشركة دله

)غير مراجعة(تصورية)مراجعة تاريخية(

المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

1,364,373,860-1,364,373,860تمويل مرابحة طويل األجل

10,742,375-10,742,375التزامات عقود إيجار طويلة األجل

246,983,115-246,983,115منافع موظفين

3,504,423-3,504,423ذمم دائنة طويلة األجل 

1,625,603,773-1,625,603,773مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات المتداولة

282,989,323-282,989,323الجزء المتداول من تمويل المرابحة طويل األجل

219,998,068-219,998,068تمويل المرابحة قصير األجل

11,178,732-11,178,732التزامات عقود اإليجار قصيرة األجل

15,481,313-15,481,313ضمان محتجز قصير األجل

222,270,206-222,270,206ذمم دائنة تجارية

858,010-858,010مستحق ألطراف ذات عالقة

146,819,426-146,819,426مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

23,834,863-23,834,863مخصص الزكاة

923,429,941-923,429,941مجموع المطلوبات المتداولة

2,549,033,714-2,549,033,714مجموع المطلوبات

4,645,109,531762,216,6845,407,326,215مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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أ قائمةأالدخلأاالفتراضيةأللسنةأالماليةأالمنتهيةأفيأ31أديسمبرأ2021م	.

قائمة الدخل االفتراضية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م(: 34-4الجدول رقم )
القوائم المالية االفتراضيةتعديالتشركة دله

)غير مراجعة(تصورية)مراجعة تاريخية(

)بالرياالت السعودية(

2,105,179,107-2,105,179,107اإليرادات

)1,344,815,709(-)1,344,815,709(تكاليف اإليرادات

760,363,398-760,363,398إجمالي الربح
)40,610,042(-)40,610,042(مصروفات بيع وتسويق

)374,734,120(-)374,734,120(مصروفات عمومية وإدارية

36,833,815-36,833,815إيرادات أخرى
خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والموجودات المتداولة 

)17,104,441(-)17,104,441(األخرى

364,748,610-364,748,610الربح التشغيلي
)41,834,684(-)41,834,684(تكلفة تمويلية

34,650,2833,574,166)31,076,117(الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

291,837,80934,650,283326,488,092الربح قبل الزكاة
)16,926,886(-)16,926,886(الزكاة

274,910,92334,650,283309,561,206صافي الربح
الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

استثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - 
55,388-55,388صافي التغير في القيمة العادلة

)29,869,589(-)29,869,589(إعادة قياس التزام منافع الموظفين

15,560,47615,560,476-تعديل على إعادة تقييم استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
التغير في التقييم االكتواري اللتزام منافع الموظفين المتعلق باالستثمار 

488,178371,499859,677المحاسب عنه بطريقة حقوق الملكية

)13,394,048(15,931,975)29,326,023(الخسارة الشاملة األخرى

245,584,90050,582,258296,167,158إجمالي الدخل الشامل للسنة
صافي ربح السنة العائد إلى:

258,601,12034,650,283293,251,403المساهمين

16,309,803-16,309,803الملكية غير المسيطرة

274,910,92334,650,283309,561,206صافي ربح السنة
إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:

229,715,06650,582,258280,297,324المساهمين

15,869,834-18,869,834الملكية غير المسيطرة

245,584,90050,582,258296,167,158إجمالي الدخل الشامل للسنة
ربحية السهم

2.87نصيب السهم من صافي ربح السنة العائد إلى المساهمين

ال ينطبق

3.00

2.552.87نصيب السهم من الدخل الشامل للسنة العائد إلى المساهمين

90,000,00097,681,166عدد األسهم القائمة
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المالية  4-9 والقوائم  االفتراضية  المالية  القوائم  في  دله  شركة  أداء  مؤشرات  بين  مقارنة 
الموحدة

مقارنة بين مؤشرات أداء شركة دله في القوائم المالية االفتراضية والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية (: 35-4الجدول رقم )
في 31 ديسمبر 2021م

مقارنة مؤشرات األداء الرئيسية للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

شركة دله )بناًء على القوائم 
المالية االفتراضية الموحدة(

شركة دله )بناًء على القوائم 
المالية الموحدة( طريقة االحتساب

%36.1 %36.1 )إجمالي الربح/اإليرادات( إجمالي الربح 

%17.3 %17.3 )الربح التشغيلي/اإليرادات( الربح التشغيلي 

%15.5 %13.9 )الربح قبل الزكاة/اإليرادات( الربح قبل الزكاة

%14.7 %13.1 )صافي الربح/اإليرادات( هامش الربح

%5.7 %5.9 )صافي الربح/الموجودات( العائد على الموجودات

%10.8 %13.1 )صافي الربح/حقوق المساهمين(
العائد على حقوق الملكية

%11.8 %14.7 )صافي الربح العائد إلى المساهمين في الشركة/حقوق 
الملكية العائدة لمساهمي الشركة(

1.29 1.27 )الموجودات المتداولة/المطلوبات المتداولة( النسبة الحالية

6.14 6.14 )تكاليف اإليرادات/المخزون( معدل دوران المخزون

3.37 3.37 )اإليرادات/الذمم المدينة( معدل دوران الذمم المدينة

6.05 6.05 )تكاليف اإليرادات/الذمم الدائنة( معدل دوران الذمم الدائنة

0.47 0.55 )إجمالي المطلوبات/إجمالي الموجودات( إجمالي المطلوبات إلى 
إجمالي الموجودات

3.00 2.87 )صافي الربح العائد إلى المساهمين/عدد األسهم(
 ربحية السهم 

3.03بالرياالت السعودية( 2.73 )إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين/عدد 
األسهم(
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االرتفاع أو االنخفاض في ربحية السهم نتيجة صفقة االستحواذ 4-10

في حال تحققت الفوائد المرجوة من صفقة االستحواذ والمذكورة في القسم رقم )4-3( )»دوافع صفقة االستحواذ واآلثار المترتبة على 
شركة دله«( من هذا التعميم، فإنه من المتوقع أن تؤدي صفقة االستحواذ إلى ارتفاع في ربحية سهم شركة دله على المدى الطويل. وتجدر 
اإلشارة إلى أنه يجب على المساهمين عدم االعتماد على التوقعات المتعلقة باالرتفاع في ربحية السهم نتيجة تحقيق الفوائد المرجوة من 
صفقة االستحواذ عند اتخاذ قرارهم بالتصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ، وعدم االعتماد بشكل كامل 
على التوقعات واإلفادات المستقبلية. وعليه، يجب عدم اعتبار هذه اإلفادات على أنها تأكيد بأن ربحية سهم شركة دله ستكون مساوية أو 

ستزيد عن ربحية السهم للفترات المالية السابقة.

يوضح الجدول التالي ربحية السهم لشركة دله قبل إتمام صفقة االستحواذ وربحية السهم االفتراضية بعد إتمام صفقة االستحواذ )وذلك 
بناء على القوائم المالية االفتراضية كما لو تمت صفقة االستحواذ في 2021/01/01م(.

ربحية السهم لشركة دله قبل إتمام صفقة االستحواذ وبعدها )وذلك بناء على القوائم المالية االفتراضية كما لو تمت (: 36-4الجدول رقم )
صفقة االستحواذ في 2021/01/01م(

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، بالريال السعودي

شركة دلهالمعلومات المالية
)بناًء على القوائم المالية الموحدة(

شركة دله
)بناًء على القوائم المالية االفتراضية الموحدة(

258,601,120293,251,403صافي دخل السنة - العائد للمساهمين

16,309,80316,309,803صافي دخل السنة - العائد للحقوق غير المسيطرة

274,910,923309,561,206صافي الدخل للسنة

2.873.00ربحية السهم العائد إلى المساهمين
90,000,00097,681,166عدد األسهم القائمة )سهم(

المصدر: القوائم المالية االفتراضية الموحدة لشركة دله

واآلثار  االستحواذ  )»دوافع صفقة   )3-4( رقم  القسم  مراجعة  يرجى  السهم،  ربحية  في  واالنخفاض  االرتفاع  حول  التفاصيل  من  لمزيد 
المترتبة على شركة دله«( من هذا التعميم.

أداء سعر سهم شركة دله  4-11

تعميم (: 37-4الجدول رقم ) نشر  تاريخ  تسبق  التي  شهرًا  عشر  اإلثني  خالل  ميالدي  شهر  كل  إغالق  بنهاية  دله  شركة  سهم  سعر  أداء 
المساهمين

سعر إقفال سهم شركة دله )ريال سعودي(التاريخ

2022/11/30173.60م

2022/10/31160.40م

2022/09/29158.00م

2022/08/31118.40م

2022/07/31124.00م

2022/06/30110.80م

2022/05/31114.60م

2022/04/28120.40م

2022/03/31101.40م

2022/02/2881.70م

2022/01/3186.80م

2021/12/3075.10م
المصدر: السوق المالية.
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5  
المعلومات المالية - مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج 

عمليات شركة المركز الطبي مقدمة

مقدمة 5-1

أداء  تحليل  جانب  إلى  الطبي«(  المركز  )»شركة  الدولي  الطبي  المركز  لشركة  المالية  المعلومات  وتحليل  مناقشة  القسم  هذا  يستعرض 
عمليات شركة المركز الطبي ومركزها المالي خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. تم إعداد مناقشة 
وتحليل المعلومات المالية لشركة المركز الطبي بناًء على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 
للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة  و2020م و2021م والتي تم تدقيقها من قبل مراجع حسابات شركة المركز الطبي وفقاً 

العربية السعودية.

وقد طبقت شركة المركز الطبي المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى 
المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ويشار إليهما مجتمعة بعبارة »المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة 
العربية السعودية« باإلضافة إلى نظام الشركات والنظام األساسي لشركة المركز الطبي عند إعداد القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

تشكل القوائم المالية المذكورة أعاله جزءاً ال يتجزأ من هذا التعميم وينبغي قراءة هذا القسم بالتوازي مع القوائم المالية واإليضاحات 
التكميلية والمرفقة ضمن الملحق رقم )1( )»القوائم المالية الموحدة لشركة المركز الطبي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

و2020م و2021م«( من هذا التعميم. 

تم تقريب األرقام الواردة في هذا القسم إلى أقرب ألف ريال سعودي إال إذا ُذكر خالف ذلك صراحة، كما تم تقريب كافة األرقام والنسب إلى 
أقرب رقم عشري. وبالتالي، إذا ما تم تجميع هذه األرقام، فقد تختلف عن تلك المذكورة في الجداول. كما أن النسب والهوامش والمصاريف 

السنوية مبنية على األرقام المقّربة. 

تم استخدام المعلومات المالية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م من المعلومات المالية المقدمة في القوائم 
المالية الموحدة المدققة )والحسابات المالية الداخلية أينما تم اإلشارة إلى ذلك( لشركة المركز الطبي للسنوات المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2019م و2020م و2021م والتي ال تختلف جوهرياً عن القوائم المالية المدققة. 

تم عرض أرقام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م كما هي مصنفة ومعدلة في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م كما تم أيضاً عرض أرقام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م كما هي مصنفة في القوائم المالية للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2021م.

قد يتضمن هذا القسم توقعات مستقبلية متعلقة بإمكانيات شركة المركز الطبي في المستقبل بناء على خطط اإلدارة المتعلقة بالنمو ونتائج 
العمليات والوضع المالي والتي يمكن أن تنطوي على مخاطر وأمور غير مؤكدة الحدوث. وقد تختلف النتائج الفعلية لشركة المركز الطبي 
بشكل جوهري عن تلك المتوقعة نتيجة لعدة عوامل ومخاطر وأحداث مستقبلية منها تلك التي قمنا بمناقشتها في هذا القسم من التعميم 

أو في أي جزء آخر منه وخاصة القسم رقم )2( )»عوامل المخاطرة«(.

إقرار أعضاء مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية بشأن القوائم المالية لشركة المركز  5-2
الطبي الدولي

ال يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية )»شركة دله«( أية مسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في هذا القسم، 
والتي تم الحصول عليها من شركة المركز الطبي ومن مصادر عامة أخرى، بما في ذلك القوائم المالية لشركة المركز الطبي دون إجراء 
أي تعديل جوهري عليها، وافترضت شركة دله بأنه ال توجد أي نية حالياً إلجراء أي تغيير جوهري في أنشطة شركة المركز الطبي وأنه لم 
يكن هناك أي انقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو أن يكون قد أثر بشكل جوهري في وضعها المالي خالل فترة 12 شهًرا التي تسبق تاريخ 

نشر هذا التعميم.
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ملخص السياسات المحاسبية لشركة المركز الطبي الدولي 5-3

أساس اإلعداد 5-3-1

هيكل شركة المركز الطبي

تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة األم والشركات األربعة التابعة لها كما يلي:

نسبة المساهمة في رأس المالاألنشطة الرئيسيةمكان التأسيساسم الشركة التابعة 

95%الصيانة العامة، خدمات التنظيف والديكورالمملكةشركة أخيار الدولية للصيانة والتشغيل والديكور 

100%خدمات مستشفياتالمملكةشركة مجمع العيادة األولى الحديثة

100%خدمات مستشفياتالمملكةشركة مركز االشعة االول الطبية

100%خدمات مستشفياتالمملكةشركة خطوات تداوي الطبية

100%خدمات مستشفياتالمملكةشركة الرعاية الطبية الطارئة

أسست شركة المركز الطبي شركة أخيار الدولية للصيانة والتشغيل والديكور عام 2013م، وتمتلك شركة المركز الطبي ما نسبته 95% من 
رأس مال شركة أخيار الدولية للصيانة والتشغيل والديكور. 

وفي عام 2019م، قامت شركة المركز الطبي باالستحواذ على ثالث شركات وهم: شركة مجمع العيادة األولى الحديثة وشركة مركز األشعة 
األول الطبية وشركة خطوات تداوي الطبية. وتمتلك شركة المركز الطبي ما نسبته 100% من رأس المال في كل من هذه الشركات التابعة 

الثالث التي تم االستحواذ عليها كما في تاريخ 31 ديسمبر 2021م. 

شركة مجمع العيادة األولى الحديثة هي عيادة لخدمات الرعاية الصحية، وشركة مركز األشعة األول الطبية هو مركز تشخيص باألشعة، 
وشركة خطوات تداوي الطبية هي مركز لجراحات اليوم الواحد، وجميعها في جدة. وقد أضاف االستحواذ على هذه الشركات إيرادات بقيمة 
41 مليون ريال سعودي للسنة المالية 2020م كما ساهمت بنسبة 5% من أرباح شركة المركز الطبي قبل خصم الفائدة والضريبة واالستهالك 

واإلطفاء للسنة المالية 2021م. 

بيان االلتزام 

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة لشركة المركز الطبي وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية 
)»المملكة«( والمعايير واإلصدارات األخرى التي تم إصدارها من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

تغييرات السياسات المحاسبية 5-3-2

هناك عدد من المعايير الجديدة وتعديالت المعايير وتفسيراتها السارية للفترات السنوية ابتداء من أو بعد 1 يناير 2019م. ولم يكن هناك 
أي تأثير جوهري العتماد التعديالت الواردة أدناه على القوائم المالية لشركة المركز الطبي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م 

و31 ديسمبر 2021م. 

أ1 المعيارأالدوليأللتقاريرأالماليةأرقمأ16أ-أعقودأاإليجار-

يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 17 - عقود اإليجار والمعيار الدولي للتقارير المالية 4 والذي يحدد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على 
إيجار، والتصنيف القطاعي المعياري-15 عقود اإليجار التشغيلية-المحفزات والتصنيف القطاعي المعياري-27 تقييم موضوع المعامالت 
على  وتستوجب  عنها  واإلفصاح  وتقديمها  وقياسها  اإليجار  بعقود  اإلقرار  مبادئ  المعيار  يوضح  لإليجار.  القانوني  الشكل  تشمل  التي 

المستأجرين اإلقرار بمعظم عقود اإليجار في بيان المركز المالي.

للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 كما هي دون تغيير يذكر مقارنة بمعيار المحاسبة الدولي رقم 17.  بقيت حسابات المؤجر وفقاً 
يستمر المؤجر بتصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار تشغيلية أو تمويلية باستخدام نفس المبادئ المنصوص عليها في معيار المحاسبة 
الدولي رقم 17. وبالتالي، لم يكن للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 أثر على عقود اإليجار التي تمثل فيها شركة المركز الطبي المؤجر. 
وقد اعتمدت شركة المركز الطبي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 باستخدام الطريقة الرجعية المعّدلة بحيث يكون تاريخ التطبيق 
المبدئي هو 1 يناير 2019م. وبحسب هذه الطريقة، يتم تطبيق المعيار بشكل رجعي مع االعتراف باألثر التراكمي لتطبيق المعيار أول مرة 

في تاريخ التطبيق المبدئي. 
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وقد اختارت شركة المركز الطبي استخدام االستثناء العملي المتاح لها كي ال تضطر إلعادة تقييم ما إذا كان العقد يعتبر أو يحتوي على ما 
يمكن اعتباره عقد إيجار كما في تاريخ 1 يناير 2019م. وعوضاً عن ذلك، قامت شركة المركز الطبي بتطبيق المعيار فقط على العقود التي 
تم تصنيفها كعقود إيجار في السابق بحسب معيار المحاسبة الدولي رقم 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 كما في تاريخ التطبيق 

المبدئي.

تملك شركة المركز الطبي عقود إيجار لعدد من المباني والمعدات المكتبية. وقبل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16، قامت 
شركة المركز الطبي بإعادة تصنيف كل من عقود اإليجار لديها )بصفتها المستأجر( كما في تاريخ إبرام تلك العقود على أنها إيجار تشغيلي.

وبعد تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16، تقوم شركة المركز الطبي بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار، 
فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة. وينص المعيار على متطلبات انتقالية واستثناءات عملية 

محددة تم تطبيقها من قبل شركة المركز الطبي.

تقوم شركة المركز الطبي بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود اإليجار المصنفة مسبقاً كإيجارات تشغيلية، ما عدا 
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة. وتم اإلقرار بموجودات حق االستخدام بناء على المبلغ المساوي 
اللتزامات اإليجار بعد تعديله الحتساب الدفعات المسبقة ودفعات اإليجار المستحقة والتي تم اإلقرار بها مسبقاً. وتم اإلقرار بالتزامات 
اإليجار بناًء على القيمة الحالية لما تبقى من دفعات اإليجار بعد تطبيق خصم باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ التطبيق 

المبدئي.

كما قامت شركة المركز الطبي بتطبيق االستثناءات العملية المتاحة حيث قامت:

باستخدام معدل خصم واحد لمحفظة من عقود اإليجار ذات المواصفات المتقاربة؛ 	
باالعتماد على تقييمها لتحمل عقود اإليجار األعباء قبل تاريخ أول طلب مباشرة أم ال؛ 	
بتطبيق استثناء عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار التي تنتهي مدتها خالل 12 شهراً من تاريخ أول طلب؛ 	
باستثناء التكاليف المباشرة المبدئية من قياس موجودات حق االستخدام في تاريخ أول طلب؛ 	
باستخدام األثر الرجعي لتحديد مدة اإليجار في حال احتوى العقد على خيارات بالتمديد أو اإلنهاء. 	

أ2 تعديالتأالمعيارأالدوليأللتقاريرأالماليةأرقمأ9أ-أالدفعاتأالمسبقةأمعأتعويضأسالب-

بحسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل مصادر الدخل الشامل 
اآلخر، شريطة أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية »سداداً ألصل المبلغ والفوائد على رصيد أصل المبلغ حصراً« )معيار SPPI( وأن تكون 
األداة موجودة ضمن نموذج أعمال مناسب لذلك التصنيف. توضح تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 أن األصل المالي يحقق 
متطلبات معيار SPPI بغض النظر عن وقوع حدث أو ظرف يؤدي إلى الفسخ المبكر للعقد وبغض النظر عن الطرف الذي يقوم بسداد أو 

استالم تعويض مناسب عن الفسخ المبكر للعقد. ولم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة لشركة المركز الطبي.

أ3 تعديلأمعيارأالمحاسبةأالدوليأرقمأ19-أتعديلأ	وأخفضأ	وأتسويةأالخطة-

يتطرق تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 19 إلى المحاسبة في حال وجود تعديل أو خفض أو تسوية لخطة ما خالل فترة التقرير. وتنص 
التعديالت على أنه في حال وقوع تعديل أو خفض أو تسوية لخطة ما خالل فترة التقرير السنوي، يتعين على الكيان تحديد تكلفة الخدمة 
المستخدمة إلعادة قياس صافي مطلوب  الخطة باستخدام االفتراضات األكتوارية  أو تسوية  أو خفض  تعديل  بعد  الفترة  لباقي  الحالية 
)موجود( المنفعة المحددة الذي يعكس االمتيازات المقدمة بموجب الخطة وأصول الخطة بعد ذلك الحدث. كما يتعين على الكيان تحديد 
صافي الفوائد المستحق عن باقي الفترة بعد تعديل أو خفض أو تسوية الخطة باستخدام صافي مطلوب )موجود( المنفعة المحددة المقدمة 

بموجب الخطة وأصول الخطة بعد ذلك الحدث، ومعدل الخصم المستخدم إلعادة قياس صافي مطلوب )موجود( المنفعة المحددة. 

ولم يكن للتعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة لشركة المركز الطبي حيث أنها لم يكن لديها أي تعديل أو خفض أو تسوية ألي 
خطة خالل العام.

أ	 تعديلأمعيارأالمحاسبةأالدوليأرقمأ23أ-أتكاليفأاالقتراض-

توضح التعديالت أن على الكيان معاملة أي اقتراض تم باألصل لتطوير أحد األصول المؤهلة كجزء من االقتراضات العامة في حال اكتمال 
كافة النشاطات الالزمة إلعداد ذلك األصل لالستخدام الُمعد له أو لبيعه. ويقوم الكيان بتطبيق التعديالت على تكاليف االقتراض التي تم 
تحملها عند أو بعد بداية فترة التقرير السنوي التي قام الكيان بتطبيق هذه التعديالت خاللها ألول مرة. يقوم الكيان بتطبيق هذه التعديالت 
لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019م، مع السماح بالتطبيق المبكر. وبما أن الممارسات الحالية لشركة المركز الطبي 

تتفق مع هذه التعديالت، فلم يكن لها أثر على القوائم المالية الموحدة لشركة المركز الطبي.
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المعايير والتفسيرات الجديدة الصادرة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد

تم اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة غير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة لشركة 
المركز الطبي. تعتزم شركة المركز الطبي تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا كانت تنطبق، عند سريانها.

أ	 المعيارأالدوليأللتقاريرأالماليةأ17-أعقودأالتأمين-

خالل شهر مايو 2017م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية 17- عقود التأمين، وهو معيار محاسبة 
جديد شامل لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. سيحل هذا المعيار عند سريانه محل المعيار الدولي للتقارير 
المالية 4 - عقود التأمين، الذي صدر في عام 2005م. يسري المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 على جميع أنواع عقود التأمين )أي 
التأمين على الحياة وغير الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين( بصرف النظر عن نوع المنشآت التي تقوم بإصداره، وبعض الضمانات 
واألدوات المالية التي يتم فيها االشتراك بصورة اختيارية. سوف تطبق استثناءات قليلة على نطاق ضيق. يتمثل الهدف العام من المعيار 
الدولي للتقارير المالية 17 في تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين على نحو أكثر نفعاً وتوافقاً لشركات التأمين. وعلى عكس المتطلبات 
المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقارير المالية 4، التي تستند إلى حد كبير إلى أقدمية السياسات المحاسبية المحلية السابقة، يوفر 
المعيار الدولي للتقارير المالية 17 نموذجاً شاماًل لعقود التأمين، يغطي جميع الجوانب المحاسبية ذات العالقة. يتمثل جوهر المعيار الدولي 

للتقارير المالية 17 في النموذج العام، الذي يتم استكماله عن طريق:

تعديل محدد للعقود مع خصائص مشاركة مباشرة )طريقة األتعاب المتغيرة(. 	
الطريقة المبسطة )طريقة توزيع األقساط( بصورة أساسية للعقود قصيرة المدة. 	

يسري تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 17 في فترات إعداد التقارير المالية في 1 يناير 2021م أو بعد هذا التاريخ مع حتمية إدراج 
أرقام المقارنة. يسمح بالتطبيق المبكر للمعيار بشرط أن تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 والمعيار الدولي للتقارير 
المالية 15 في أو قبل التاريخ الذي تم فيه ألول مرة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 17. ال ينطبق هذا المعيار على شركة المركز 

الطبي.

أ6 تعديالتأعلىأالمعيارأالدوليأللتقاريرأالماليةأ3أ-أتعريفأاألعمالأ-

في أكتوبر 2018م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت لتعريف األعمال الوارد في المعيار الدولي للتقارير المالية 3 - تجميع 
األعمال، لمساعدة المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة من النشاطات واألصول تمثل أعماالً أم ال. وهي توضح الحد األدنى من 
المتطلبات لألعمال وتلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي عناصر مفقودة مع إضافة التوجيهات لمساعدة 
المنشآت على تقييم ما إذا كانت أي عملية مكتسبة تعتبر ذات أهمية إلى جانب تضييق تعريفات األعمال والمخرجات وطرح اختبار اختياري 

لتركيز القيمة العادلة.

ويتعين على الشركات تطبيق التعريف المعدل لألعمال على عمليات االستحواذ التي تتم في أو بعد 1 يناير 2020م. وبما أن التعديالت 
تنطبق بأثر رجعي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تقع في أو بعد تاريخ التطبيق ألول مرة، فلن تتأثر شركة المركز الطبي بهذه 

التعديالت في تاريخ االنتقال.

أ7 تعديلأمعيارأالمحاسبةأالدوليأ1أومعيارأالمحاسبةأالدوليأ8أ-أتعريفأكلمةأ»جوهري«أ-

ومعيار  المالية  القوائم  عرض   -  1 الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر  2018م،  أكتوبر  في 
لموائمة تعريف كلمة »جوهري« عبر كافة  المحاسبية واألخطاء  التقديرات  التغييرات في  المحاسبية،  السياسات  الدولي 8 -  المحاسبة 
المعايير وتوضيح جوانب معينة من التعريف. ويفيد التعريف الجديد بما يلي »تعتبر المعلومات جوهرية إذا ما كان حذفها أو اإلخطاء فيها 
أو طمسها سيؤدي على األرجح إلى التأثير على القرارات الُمتخذة من قبل المستخدمين األساسيين للقوائم المالية ألغراض عامة على 
أساس تلك القوائم التي تقدم معلومات مالية عن منشأة محددة ُمعدة للتقرير«. تصبح التعديالت سارية لفترات التقارير السنوية التي تبدأ 
في أو بعد 1 يناير 2020م مع السماح بتبنيه مبكراً. ومن غير المتوقع أال يكون لتعديالت تعريف كلمة »جوهري« أثر كبير على القوائم المالية 

الموحدة لشركة المركز الطبي.

أ8 تعديلأمعيارأالتقاريرأالماليةأ9أومعيارأالمحاسبةأالدوليأ39أوالمعيارأالدوليأللتقاريرأالماليةأ7أ-أإصالحأمقارنةأمعدالتأالفائدةأ-

في سبتمبر 2019م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت للمعيار الدولي للتقارير المالية 9، معيار المحاسبة الدولي 39 والمعيار 
الدولي للتقارير المالية 7، والتي تستكمل المرحلة األولى من أعمال المجلس لالستجابة إلى آثار إصالح معدالت الفائدة ما بين البنوك على 
التقارير المالية. وتقدم هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة تسمح باستمرار حسابات التحوط خالل فترات عدم الوضوح التي تسبق استبدال 
عالمة مقارنة حالية لمعدالت الفائدة بمعدل فائدة بديل خاٍل من المخاطر تقريباً. تنطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ من أو 
بعد 1 يناير 2020م ويجب تطبيقها بأثر رجعي. إال أن عالقات التحوط التي تم إزالة تصنيفها سابقاً ال يمكن أن يُعاد تصنيفها مرة أخرى 
بعد التطبيق، كما ال يمكن تصنيف أي عالقات تحوط بأثر رجعي. يُسمح بالتطبيق المبكر وال بد من اإلفصاح عنه. وال تنطبق هذه التعديالت 

على شركة المركز الطبي.
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أساس القياس 5-3-3

القيمة  تم استخدام حسابات  الموظفين فقد  التزامات منافع  باستثناء  التاريخية،  التكلفة  الموحدة على أساس  المالية  القوائم  تم إعداد 
الحالية االكتوارية، باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية.

إعداد القوائم المالية 5-3-4

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي كما هي معتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات 
األخرى التي تم إصدارها عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

باإلضافة إلى ذلك، تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء التزامات منافع الموظفين فقد تم استخدام 
حسابات القيمة الحالية االكتوارية، باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية.

العملة التشغيلية وعملة العرض  5-3-5

تعرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض لشركة المركز الطبي. 

تجميع األعمال والشهرة 5-3-6

تتم المحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي كل من الثمن المحول، والذي يتم قياسه 
بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ، ومبالغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع 
األعمال، تقرر شركة المركز الطبي فيما إذا كان من الواجب قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة 
أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها. تقيد تكاليف االستحواذ ذات العالقة عند تكبدها 

كمصروفات في حساب المصروفات اإلدارية عندما تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. 

وعند قيام شركة المركز الطبي باالستحواذ على عمل ما، يتم تقدير الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف 
والتخصيص المالئم لها وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ.

سيتم إثبات أي عوض محتمل مراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. ال يتم إعادة قياس العوض المحتمل 
المصنف كحقوق ملكية، ويتم المحاسبة عن تسويته الالحقة ضمن حقوق الملكية. يُقاس الثمن المحتمل المصنف كأصل أو مطلوبات والذي 
يمثل أداة مالية ويقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 »األدوات المالية«، بالقيمة العادلة وتُدرج التغيرات في القيمة العادلة في 
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 9. يتم قياس الثمن المحتم اآلخر، الذي ال يقع ضمن نطاق المعيار 

الدولي للتقارير المالية 9، بالقيمة العادلة بتاريخ التقرير المالي، وتدرج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.

يتم، في األصل، قياس الشهرة بالتكلفة )والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت للحصص غير المسيطرة وأية حصص 
مملوكة سابقاً، عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها(. وفي حالة زيادة القيمة 
العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، تقوم شركة المركز الطبي بإعادة تقدير للتأكد من قيامها بصورة 
صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها، ومراجعة اإلجراءات المستخدمة في قياس المبالغ 
المراد إثباتها بتاريخ االستحواذ. وإذا ما زال ينتج عن إعادة التقدير زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي 

العوض المحول، يتم إثبات األرباح في قائمة الربح أو الخسارة.

وبعد اإلثبات األولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض المتراكمة. ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض في 
القيمة، تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع األعمال - اعتباراً من تاريخ االستحواذ - إلى كل من الوحدات المحققة للنقدية التي 
يتوقع بأن تستفيد من تجميع األعمال، بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مطلوبات أخرى خاصة بالشركة المستحوذ عليها إلى 
تلك الوحدات. وفي الحاالت التي يتم فيها توزيع الشهرة على الوحدة المحققة للنقدية واستبعاد جزء من العملية ضمن تلك الوحدة، عندئذ 
يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد المكاسب أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد. وتقاس 

الشهرة المستبعدة في هذه الحاالت على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المحققة للنقدية.
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تصنيف ما هو متداول إزاء ما هو غير متداول  5-3-7

تعرض شركة المركز الطبي الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة استناداً إلى التصنيف متداول / غير متداول. 

تعتبر الموجودات متداولة وذلك: 

توقع بيع األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة األعمال العادية؛  	
االحتفاظ باألصل بغرض المتاجرة بشكل أساسي؛  	
تحقق األصل خالل 12 شهراً بعد تاريخ التقرير المالي؛ أو  	
كون األصل نقداً أو ما في حكمه إال إذا كان محظوراً تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل 12 شهراً على  	

األقل من تاريخ التقرير المالي. 
يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 

تعتبر المطلوبات متداولة وذلك: 

عند توقع تسوية االلتزام خالل دورة األعمال العادية لشركة المركز الطبي؛  	
في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة؛  	
عند تسوية االلتزام خالل 12 شهراً بعد تاريخ التقرير المالي؛ أو  	
عند وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام على مدى 12 شهراً على األقل بعد تاريخ التقرير المالي.  	

تقوم شركة المركز الطبي بتصنيف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

قياس القيمة العادلة  5-3-8

القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه مقابل بيع موجود أو دفعه مقابل تحويل مطلوب في معاملة نظامية بين مشاركين في السوق 
في تاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تتم إما:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو 	
من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسي 	

يتم قياس القيمة العادلة لموجود ما أو مطلوب ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على 
افتراض أن األطراف في السوق يتصرفون بناء على ما يحقق أفضل منفعة اقتصادية لهم.

إن قياس القيمة العادلة لموجود غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل 
االستخدام األمثل واألفضل لذلك الموجود أو من خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام األفضل واألمثل.

استخدام  وزيادة  العادلة  القيمة  لقياس  كافية  بيانات  بشأنها  وتتوفر  للظروف،  وفقاً  مالئمة  تقويم  طرق  الطبي  المركز  شركة  تستخدم 
المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي 
لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى 1: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة 	
المستوى 2: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو  	

غير مباشرة
المستوى 3: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابلة للمالحظة 	

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم شركة المركز الطبي بالتأكد 
فيما إذا تم التحويل بين المستويات الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة 

لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير مالي.

يتم تقييم السياسات واإلجراءات لقياس القيمة العادلة المتكرر وغير المتكرر بصورة دورية.

قامت شركة المركز الطبي بتحديد - بغرض اإلفصاح عن القيم العادلة - فئات الموجودات والمطلوبات وفقاً لطبيعتها ومزاياها والمخاطر 
المتعلقة بالموجود أو المطلوب ومستواها من حيث القيمة العادلة في الهيكل الهرمي المبين أعاله.
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الممتلكات والمعدات 5-3-9

يتم  وجدت.  إن  القيمة،  في  المتراكم  االنخفاض  عن  الناتجة  والخسائر  المتراكم  االستهالك  ناقصاً  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  تُدرج 
االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها. تدرج األراضي واألعمال قيد التنفيذ 
بالتكلفة. ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ وتتم رسملتها كممتلكات ومعدات عند اكتمال أنشطة اإلنشاء ذات الصلة وعندما 

تصبح الموجودات قيد اإلنشاء جاهزة لالستخدام المعدة ألجله.

يتم احتساب االستهالك من تاريخ توفر بند المعدات للغرض الذي أنشئ من أجله، أو في ما يتعلق بالموجودات التي يتم إنشاؤها داخلياً، من 
تاريخ جوهرية هذه الموجودات للغرض الذي أنشئت من أجله.

يتم حساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات كما يلي:

مباني: 40 إلى 60 سنة 	
أجهزة حاسب آلي: 3 سنوات 	
أثاث وتجهيزات: 5 سنوات 	
معدات غير طبية: 15 إلى 20 سنة  	
معدات مكتبية: 5 سنوات 	
سيارات: 4 سنوات 	
معدات طبية: 5 إلى 10 سنوات 	
أدوات طبية: 6 إلى 7 سنوات 	

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود 
أي منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من استعماله أو استبعاده. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات األصل )التي يتم 
احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند التوقف عن اثبات 

األصل.

القابلة  القيمة  عن  لألصل  الدفترية  القيمة  زيادة  حالة  في  له  لالسترداد  القابلة  القيمة  إلى  فوراً  لألصل  الدفترية  القيمة  تخفيض  يتم 
لالسترداد المقدرة له. 

تتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها بأثر مستقبلي، إذا كان 
ذلك مالئماً.

عقود اإليجار 5-3-10

تقوم شركة المركز الطبي عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجاراً أو ينطوي على عقد إيجار. وذلك، إذا ما تم بموجب العقد 
نقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة مقابل عوض لذلك.

شركة المركز الطبي كمستأجر

تقوم شركة المركز الطبي بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار 
الموجودات منخفضة القيمة. تقوم شركة المركز الطبي بإثبات التزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل 

الحق في استخدام الموجودات األساسية.
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موجودات حق االستخدام

تقوم شركة المركز الطبي بإدراج موجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )تاريخ توافر الموجود األساسي لالستخدام(. تقاس 
موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس التزامات 
اإليجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام قيمة التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار 
المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص أي حوافز إيجار مستلمة. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت 

طوال مدة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي المقدر للموجود أيهما أقصر كما يلي:

أراضي مؤجرة 10 إلى 20 سنة؛ 	
مخازن ومرافق 3 إلى 5 سنوات؛ و 	
سيارات 3 إلى 4 سنوات. 	

إذا كانت ملكية موجود المستأجر تنتقل إلى شركة المركز الطبي في نهاية مدة اإليجار أو أن التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، فيحتسب 
االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر للموجود. تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة أيضاً.

التزامات عقود اإليجار

في بداية عقد اإليجار، تقوم شركة المركز الطبي بإدراج التزامات اإليجار الُمقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار. 
تشتمل دفعات اإليجار على دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة االستالم ودفعات 
اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ما، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. كما تشتمل دفعات اإليجار 
أيضاً على سعر ممارسة خيار الشراء المؤكد بصورة معقولة أن تمارسه شركة المركز الطبي ودفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، 
إذا كانت فترة اإليجار تظهر ممارسة شركة المركز الطبي لخيار اإلنهاء. يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل 

كمصروف )مالم تكن متكبدة إلنتاج البضاعة( في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع(. 

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم شركة المركز الطبي معدل االقتراض اإلضافي الخاص بها بتاريخ بدء اإليجار حيث 
أن معدل العمولة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد بداية العقد يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار ليعكس ازدياد الفائدة 
وانخفاض المبلغ عند دفع اإليجارات. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في 
مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار )أي تغيير دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد تلك 
الدفعات(، أو وجود تغيير في التقويم الخاص بخيار شراء األصل المعني. يدرج عكس قيد تكلفة بند التمويل ضمن قائمة الربح أو الخسارة.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

تقوم شركة المركز الطبي بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل )أي عقود اإليجار التي 
تبلغ 12 شهراً أو أقل من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(. كما تطبق أيضاً اإلعفاء من إثبات الموجودات منخفضة القيمة على 
عقود اإليجار التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم إدراج دفعات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة 

القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

الموجودات غير الملموسة 5-3-11

تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غير الملموسة 
المستحوذ عليها في عملية تجميع أعمال القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد االعتراف األولي، تقيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة 

ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة، إن وجدت. 

تصنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة على أنها »محددة« أو »غير محددة« المدة. تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها 
عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعتها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى 

حدوث هذا االنخفاض. 

يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على األقل في نهاية كل سنة مالية. يتم معالجة التغيرات في 
العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها الموجود - محاسبياً وذلك بتعديل فترة أو طريقة 
اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. تدرج مصروفات إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها 

عمر محدد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن فئة المصروفات بما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة. 
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فيما يلي فترة إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد:

برامج وأخرى: 3 إلى 5 سنوات 	
يتم فحص الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد بشكل منتظم لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة أم ال للتأكد مما إذا 

كان التقييم ال يزال هناك ما يؤيده. وإال يتم التغيير في تقييم العمر اإلنتاجي على أساس مستقبلي. 

يتم قياس أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات الموجود غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية 
للموجود ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند التوقف عن االعتراف بالموجود.

النقد وما في حكمه 5-3-12

يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وأرصدة بنكية وودائع قصيرة األجل واستثمارات أخرى قصيرة األجل ذات سيولة عالية 
بمواعيد استحقاق ثالثة أشهر أو أقل ويمكن تحويلها إلى نقد بمبالغ معلومة مباشرة وتخضع لمخاطر غير جوهرية في التغير في القيمة.

األدوات المالية 5-3-13

األداة المالية عبارة عن عقد ينشأ عنه موجود مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

أ1 الموجوداتأالمالية-

االعتراف األولي والقياس 

تصنف الموجودات المالية، عند اإلثبات األولي لها، كمقاسة الحقا بتكلفة اإلطفاء، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند التسجيل األولي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال شركة 
المركز الطبي في إدارة هذه الموجودات. وباستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تشمل مكون تمويل هام، تقوم شركة المركز الطبي في 
البداية بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعامالت في حال الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي عنصر مالي جوهري على سعر المعاملة المحدد بموجب المعيار 

الدولي للتقارير المالية - رقم 15 - إيرادات عقود العمالء. 

من أجل تصنيف الموجود المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن ينتج عنها تدفقات 
نقدية والتي هي »حصراً مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم«. يشار إلى هذا التقييم أنه اختبار لـ »مدفوعات أصل 
المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم« ويتم على مستوى األداة. يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تعد 

فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بصرف النظر عن نموذج األعمال. 

يشير نموذج أعمال شركة المركز الطبي الخاص بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة هذه الموجودات المالية بهدف تحقيق التدفقات 
النقدية. يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية 
أو كالهما. يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناء الموجودات المالية 
لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، بينما يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناءها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع. يتم االعتراف بمشتريات أو مبيعات الموجودات 
المالية التي تتطلب تسليم الموجودات في إطار زمني محدد بموجب الئحة أو اتفاقية في السوق )التجارة العادية( في تاريخ المتاجرة، وهو 

التاريخ الذي تلتزم فيه شركة المركز الطبي بشراء أو بيع الموجود.

القياس الالحق 

لغرض القياس الالحق، تم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية:

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(  	
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة )أدوات  	

الدين( 
الخسائر  	 أو  األرباح  تدوير  إعادة  الشامل اآلخر مع عدم  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  المدرجة  المالية  الموجودات 

المتراكمة عند التوقف عن اإلثبات )أدوات حقوق الملكية( 
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  	
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الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( 

باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع لالنخفاض في القيمة. يتم االعتراف  تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الحقاً 
باألرباح أو الخسائر عند التوقف عن إثبات الموجود أو تعديله أو انخفاض قيمته. وهذه الفئة ذات صلة بشركة المركز الطبي. تشتمل 

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الخاصة بشركة المركز الطبي على النقد وما في حكمه وذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى. 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين( 

بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إثبات دخل الفائدة وإعادة تقييم تحويل العمالت األجنبية وخسائر 
االنخفاض في القيمة أو عكس القيود في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، وتحتسب بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة 
التغير  تدوير  إعادة  يتم  بها،  التوقف عن االعتراف  الشامل اآلخر. وعند  الدخل  المتبقية في  العادلة  القيمة  تغيرات  إدراج  يتم  المطفأة. 

المتراكم في القيمة العادلة المدرجة في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو الخسارة. 

حالياً، ال يوجد لدى شركة المركز الطبي أي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية( 

عند االعتراف األولي، يمكن لشركة المركز الطبي أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق 
ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي 32 

األدوات المالية: »العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة«. يحدد التصنيف على أساس كل أداة على حدة. 

األرباح  توزيعات  إدراج  يتم  الخسارة.  أو  الربح  قائمة  إلى  المالية مطلقاً  الموجودات  الناتجة عن هذه  الخسائر  أو  األرباح  تدوير  يعاد  ال 
كإيرادات تشغيلية أخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند اإلقرار بأحقية دفعها، إال إذا كانت شركة المركز الطبي تستفيد من هذه 
المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة الموجود المالي، وفي هذه الحالة، تقيد هذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر. إن االستثمارات في 

أدوات حقوق الملكية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقويم االنخفاض في القيمة. 

حالياً، ال يوجد لدى شركة المركز الطبي أي موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

تقيد الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة، ويدرج 
صافي التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة. 

حالياً، ال تقوم شركة المركز الطبي بتخصيص أي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

إلغاء االعتراف 

يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أو، إذ ينطبق ذلك، أي جزء منها أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة( بصورة رئيسية 
)أي استبعادها من قائمة المركز المالي لشركة المركز الطبي( عند: 

انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجود، أو  	
النقدية  	 التدفقات  بسداد  التعهد  أو  الموجود  من  النقدية  التدفقات  استالم  حقوق  بتحويل  الطبي  المركز  شركة  قيام 

الطبي بتحويل  المركز  )أ( قامت شركة  وإذا ما  »ترتيبات فورية«  إلى طرف آخر دون أي تأخير وفق  بالكامل  المستلمة 
كافة المخاطر والمنافع المصاحبة للموجود، أو )ب( لم تقم شركة المركز الطبي بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع 

والمخاطر المصاحبة للموجود، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على الموجود. 
تقوم  فإنها  فورية،  ترتيبات  في  الدخول  أو  ما  موجود  من  النقدية  التدفقات  بتحويل حقوقها الستالم  الطبي  المركز  تقوم شركة  عندما 
بتقييم إذا ما، وإلى أي مدى، احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم 
المخاطر والمنافع المصاحبة للموجود أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على الموجود، تستمر شركة المركز الطبي في االعتراف بالموجود 
بقدر االرتباط المستمر به. وفي تلك الحالة، تقوم شركة المركز الطبي أيضا باالعتراف بالمطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات 
المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها شركة المركز الطبي. يتم قياس 
االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد األقصى للمبلغ الذي 

يجب على شركة المركز الطبي دفعه، أيهما أقل. 
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االنخفاض في القيمة 

تعترف شركة المركز الطبي بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة. بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق شركة المركز الطبي طريقة مبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. وعليه، ال تقوم 
 شركة المركز الطبي بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدال من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناء على خسائر االئتمان المتوقعة
على مدى العمر بتاريخ كل تقرير مالي. قامت شركة المركز الطبي بإنشاء مصفوفة مخصصات استناداً إلى الخبرة السابقة في خسائر 

االئتمان، والتي يتم تعديلها وفقاً للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. 

تعتبر شركة المركز الطبي الموجود المالي متعثراً عند تجاوز مدة الدفع التعاقدية بتسعين يوماً. لكن في بعض الحاالت، يمكن لشركة المركز 
الطبي أيضاً اعتبار الموجود المالي متعثراً عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم شركة المركز 
الطبي المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل شركة المركز الطبي. يتم شطب 

الموجود المالي عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

أ2 المطلوباتأالماليةأ-

االعتراف األولي والقياس 

تصنف المطلوبات المالية عند االعتراف األولي كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقروض والسلف أو الذمم 
الدائنة حسب مقتضى الحال. يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، وفي حال القروض والذمم الدائنة بعد خصم 
التكاليف العائدة مباشرة للمعامالت. تتكون المطلوبات المالية لشركة المركز الطبي من المطلوبات الدائنة التجارية ومطلوبات عقود اإليجار 

والمطلوبات األخرى.

القياس الالحق 

لغرض القياس الالحق، تم تصنيف المطلوبات المالية ضمن الفئتين التاليتين: 

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ و  	
المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة )التزامات عقود اإليجار(.  	

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

تشتمل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على المطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والمطلوبات المالية 
المخصصة عند اإلثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تصنف المطلوبات المالية كـ »مقتناة ألغراض المتاجرة« في 

حال تم تكبدها لغرض إعادة شرائها في المستقبل القريب. 

المطلوبات  يتم تخصيص  الموحدة.  الخسارة  أو  الربح  قائمة  المتاجرة في  المقتناة ألغراض  المطلوبات  أو خسائر  بأرباح  االعتراف  يتم 
المالية المخصصة عند اإلثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بتاريخ االعتراف األولي، وذلك فقط في حالة الوفاء 
بالمعايير التي نص عليها المعيار الدولي للتقارير المالية )9(. لم تقم شركة المركز الطبي بتخصيص أي مطلوبات مالية بالقيمة العادلة 

من خالل الربح أو الخسارة. 

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة )التزامات عقود اإليجار( 

هذه الفئة ذات صلة بشركة المركز الطبي. بعد االعتراف األولي، يتم الحقاً قياس التزامات اإليجار والقروض بالتكلفة المطفأة باستخدام 
طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف بالمكاسب أو الخسائر كنتيجة لعكس قيد تكلفة الفائدة من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة 

الفعلي وإلغاء قيد المطلوبات المالية المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة. 

تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم والتكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة 
الفعلي. يتم تسجيل إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة. تطبق هذه الفئة عموماً على التزامات عقود 

اإليجار والقروض.

إلغاء االعتراف 

يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته. وعند استبدال التزام مالي موجود 
بآخر من نفس المقرض حسب شروط مختلفة تماماً أو تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل 
يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد. يتم إدراج الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة 

الربح أو الخسارة.
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أ3 مقاصةأاألدواتأالمالية-

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاماً لتسوية 
المبالغ المدرجة وتوافر النية لدى شركة المركز الطبي لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد 

المطلوبات في آن.

المخزون 5-3-14

يتم إدراج المخزون بالتكلفة، أي أسعار الشراء التاريخية وفقاً لمبدأ متوسط التكلفة المرجح باإلضافة إلى التكاليف المباشرة وبصافي 
التكاليف  ناقصاً  العادية  التقديري ضمن دورة األعمال  البيع  للتحقق هو سعر  القابلة  القيمة  أقل. صافي  أيهما  الممكن تحقيقها  القيمة 

التقديرية لإلكمال أو التكاليف التقديرية الالزمة إلكمال البيع. يتم إدراج القيمة الدفترية للمخزون كمصروف عند بيع البضاعة. 

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  5-3-15

في تاريخ التقرير المالي، تقوم شركة المركز الطبي بتقييم ما إذا كان هناك مؤشراً على االنخفاض في القيمة. وفي حالة وجود مثل هذا 
الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للموجود للتأكد من وجود انخفاض في القيمة، تقوم شركة المركز الطبي بتقدير القيمة 
القابلة لالسترداد لذلك الموجود. تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة للموجود أو الوحدة المدرة للنقدية، ناقصاً 
تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للموجود، ما لم ينتج عن الموجود تدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل 
كبير عن تلك الناتجة عن الموجودات األخرى أو مجموعات من الموجودات. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية للموجود أو الوحدة المدرة 

للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر الموجود منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له. 

وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة 
والذي يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة للموجود. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد، 

يؤخذ باالعتبار آخر معامالت تمت في السوق. وفي حالة عدم إمكانية تحديد هذه المعامالت، يتم استخدام طريقة تقييم مالئمة. 

يستند احتساب انخفاض القيمة لشركة المركز الطبي على أساس الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة التي يتم إعدادها بشكل مستقل 
لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقدية لدى شركة المركز الطبي والتي لها موجودات فردية. وتغطي هذه الميزانيات والحسابات المتوقعة 

عموماً فترة خمس سنوات. يتم حساب معدل النمو الطويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة. 

يتم إدراج خسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن فئات المصاريف وبما يتماشى مع 
وظيفة الموجود الذي انخفضت قيمته. 

بالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة، يتم بتاريخ كل تقرير مالي إجراء تقييم للتأكد من وجود دليل على أن خسائر االنخفاض المثبتة سابقاً 
لم تعد موجودة أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم شركة المركز الطبي بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجود أو الوحدة 
المحققة للنقد. يتم عكس قيد خسارة انخفاض القيمة المسجلة مسبقا إذا كان هناك تغير في الفرضيات التي استخدمت لتحديد القيمة 
القابلة لالسترداد منذ تسجيل آخر خسارة انخفاض في القيمة. يكون عكس القيد محدوداً بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية للموجود قيمته 
القابلة لالسترداد أو تتجاوز القيمة الدفترية التي تم تحديدها من قبل - بعد طرح االستهالك - في ما إذا لم يتم تسجيل خسارة انخفاض 
في القيمة للموجود في سنوات سابقة. يتم إدراج عكس القيد هذا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ما لم يتم قيد الموجود بمبلغ إعادة 

التقييم، وفي هذه الحالة يتم اعتبار عكس القيد كزيادة إعادة التقييم. 

يتم اختبار االنخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة ذات أعمار إنتاجية غير محددة، باستثناء الشهرة، سنوياً في 31 ديسمبر بحسب 
الوحدة المدرة للنقدية، حسب االقتضاء، عندما تشير الظروف إلى احتمالية انخفاض القيمة الدفترية. 

يحدد االنخفاض في الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة محققة للنقد )أو مجموعة الوحدات المحققة للنقد( التي 
تتعلق بها الشهرة. وعندما تقل القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المحققة للنقد عن قيمتها الدفترية، يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في 

القيمة. ال يمكن عكس قيد خسائر االنخفاض في الشهرة في الفترات المستقبلية. 

يتم إجراء اختبار للشهرة سنوياً كما في 31 ديسمبر للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها وعندما تشير الظروف إلى إمكانية حدوث 
انخفاض في قيمتها الدفترية.
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مستحقات الموظفين  5-3-16

التزامات موظفين قصيرة األجل 

يتم إدراج منافع الموظفين قصيرة األجل كمصاريف عند تقديم الخدمات ذات العالقة. ويدرج االلتزام بالمبلغ المتوقع أن يتم دفعه في حال 
وجود التزام قانوني أو ضمني على شركة المركز الطبي بدفع هذا المبلغ كنتيجة لخدمة سابقة تم تقديمها بواسطة الموظف ويمكن تقدير 

االلتزام بطريقة موثوق بها. 

التزامات ما بعد الخدمة 

ويتم  ممولة  غير  منافع محددة  كبرنامج  للموظفين  الخدمة  نهاية  منافع  برنامج  بموجب  الطبي  المركز  على شركة  االلتزام  احتساب  يتم 
احتسابها من خالل تقدير مبلغ المنافع المستقبلية الذي تم اكتسابه خالل الفترات الحالية والسابقة وخصم ذلك المبلغ. يتم احتساب 
التزامات المنافع المحددة سنوياً من قبل مختصين أكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم إدراج إعادة قياس 
صافي التزام المنافع المحددة والذي يتكون من األرباح والخسائر األكتوارية مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. تقوم شركة المركز الطبي 
بتحديد صافي مصروف الفائدة على صافي التزام المنافع المحددة للفترة من خالل تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع 
المنافع  التزام  تغيرات في صافي  أي  باالعتبار  األخذ  وكذلك  المحددة،  المنافع  التزام  مقابل صافي  السنوية  الفترة  بداية  في  المحددة 
المحددة خالل الفترة نتيجة لدفعات المنافع. يدرج صافي مصروف الفائدة والمصروفات االخرى المرتبطة ببرامج المنافع المحددة ضمن 

مصروفات الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.

المخصصات 5-3-17

تُدرج المخصصات عندما يكون لدى شركة المركز الطبي التزام )نظامي أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال أن يُطلب 
من شركة المركز الطبي سداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج شركة المركز الطبي تجسد منافع اقتصادية ويكون 
باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام. وحيثما تتوقع شركة المركز الطبي سداد بعض أو كامل المخصص، فيتم تسجيل السداد كأصل 
منفصل، ولكن فقط عندما يكون السداد مؤكداً فعلياً. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بعد 

خصم أي مبالغ مستردة. 

وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهرياً، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما 
يكون مالئماً، المخاطر المتعلقة بااللتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة تمويل.

توزيعات األرباح النقدية وغير النقدية على المساهمين في شركة المركز الطبي 5-3-18

تعترف شركة المركز الطبي بالتزامها لدفع األرباح وذلك عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد متوقفاً على رغبة الشركة األم. وطبقاً 
للنظام األساسي في شركة المركز الطبي، يسمح بتوزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل المساهمين. ويتم إثبات المبلغ المقابل 

مباشرة في حقوق الملكية. وتقيد توزيعات األرباح األولية عند المصادقة عليها من قبل مجلس إدارة شركة المركز الطبي. 

يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات المقرر توزيعها مع إثبات إعادة قياس القيمة العادلة مباشرة ضمن حقوق 
الملكية عند توزيع الموجودات غير النقدية، فإن أي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة يدرج في 

قائمة الربح أو الخسارة.

الزكاة 5-3-19

الزكاة

تفرض الزكاة على الدخل المعدل الذي يخضع للزكاة أو الوعاء الزكوي وفقا ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية 
السعودية وعلى أساس االستحقاق. ويحمل مخصص الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

ضريبة االستقطاع 

تستقطع شركة المركز الطبي ضرائب على معامالت مع جهات غير مقيمة وفقا ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وال يتم إدراجها 
كمصروف باعتبارها التزام على الطرف المقابل الذي يتم اقتطاع الضرائب نيابة عنه.
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ضريبة القيمة المضافة 

تدرج الموجودات والمصروفات ناقص ضريبة القيمة المضافة إال عندما يتم تكبد ضريبة قيمة مضافة نتيجة شراء موجودات أو خدمات ال 
يمكن استردادها من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفي هذه الحالة يتم إدراج ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو 
كجزء من مصروف البند، حيثما ينطبق. يدرج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد من، أو المستحق الدفع إلى هيئة الزكاة 

والضريبة والجمارك كجزء من الذمم المدينة األخرى أو الذمم الدائنة األخرى.

اإليرادات 5-3-20

تقوم شركة المركز الطبي بإدراج اإليرادات من العقود مع العمالء استناداً إلى نموذج من خمس خطوات مبين في المعيار الدولي للتقارير 
المالية )15(: 

الخطوة 1: تعريف العقد/العقود مع العميل: يتم تعريف العقد كاتفاق بين طرفين أو أكثر حيث ينتج عنه حقوق والتزامات واجبة النفاذ 
وضوابط يجب أن يستوفيها كل عقد. 

الخطوة 2: تحديد التزامات األداء في العقد: إن التزام األداء هو الوعد الذي يتم تحديده في العقد مع العميل لنقل البضائع أو الخدمات 
للعميل. 

الخطوة 3: تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو الثمن أو العوض الذي تتوقع شركة المركز الطبي الحصول عليه مقابل إيصال البضائع 
أو تقديم الخدمات المتفق عليها مع العميل، باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها نيابة عن أطراف أخرى. 

الخطوة 4: توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء في العقد: فيما يخص العقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، فإن شركة المركز 
الطبي تقوم بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يعكس الثمن أو العوض الذي تتوقع شركة المركز الطبي الحصول عليه مقابل 

الوفاء بالتزامات األداء. 

الخطوة 5: االعتراف باإليرادات عندما )أو حالما( تقوم المنشأة بالوفاء بالتزامات األداء. 

تستوفي شركة المركز الطبي التزام األداء وتقوم بإدراج اإليرادات خالل مدة العقد إذا ما حققت أي من المتطلبات التالية: 

حصول العميل على المنافع التي تقدمها شركة المركز الطبي واالستفادة منها في ذات الوقت الذي تؤدي فيه شركة المركز أ. 
الطبي التزام األداء الخاص بها. 

أداء شركة المركز الطبي يؤدي إلى إيجاد أو تحسين موجودات تحت سيطرة العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه. ب. 
القوانين واألنظمة ذات الصلة، وحيثما يتم إبرام عقود، فإن شركة المركز الطبي ال تقوم بإنشاء أصل مع استخدام بديل ج. 

للمجموعة وعادة ما يكون لها حق نافذ للدفع مقابل األداء المنفذ حتى تاريخه. 

بالنسبة اللتزام األداء التي ال يتحقق فيها أحد الشروط أعاله، فإنه يتم إدراج اإليرادات في الوقت الذي يتم فيه استيفاء التزام األداء. 

عندما تستوفي شركة المركز الطبي التزام األداء عن طريق تقديم الخدمات المتفق عليها فانه ينشأ عن ذلك أصل عقد استناداً إلى مبلغ 
الثمن المكتسب من خالل األداء. عندما يتجاوز مبلغ العوض المستلم من العميل مبلغ اإليرادات التي تم االعتراف بها، فإنه ينشأ عن ذلك 

التزام بموجب العقد. 

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو المستحق القبض بعد األخذ باالعتبار الشروط التعاقدية المحددة للسداد باستثناء 
إذا كانت تعمل  المركز الطبي بتقييم ترتيبات اإليرادات الخاصة بها مقابل معايير محددة لتحديد ما  أو الرسوم. تقوم شركة  الضرائب 

كأصيل أو وكيل. 

يتم إدراج اإليرادات بمقدار الحد المتوقع لتدفق منافع اقتصادية إلى شركة المركز الطبي مع إمكانية قياس اإليرادات والتكاليف حيثما 
ينطبق بصورة يعتد بها.

خدمات المرضى 

تُدرج اإليرادات من الخدمات للمرضى عند تقديم الخدمات للمريض بعد خصم أي خصومات أو مرتجعات متوقعة عند تقديم الخدمات 
للمرضى. 

تتكون اإليرادات من خدمات المرضى بصفة أساسية من األتعاب المحملة على الخدمات الطبية لمرضى العيادات الداخلية والخارجية. 
تتضمن أتعاب الخدمات مصروفات األطباء االستشارية وإيجار الغرف واألشعة والمختبر وبضائع المخزون المستخدمة. وفيما يتعلق بعمالء 
العيادات الخارجية، يتم استالم الخدمات واالستفادة منها مباشرة من قبل المريض. أما بالنسبة لعمالء العيادات الداخلية، تُدرج اإليرادات 
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على مدى فترة تقديم الخدمة وتنفيذها. في حاالت محددة، تقدم شركة المركز الطبي حزم عالجية للمرضى. تسجل اإليرادات من هذه 
الحزم العالجية في نقطة من الزمن عند تقديم الخدمات المتفق عليها وموافقة المريض عليها. وفيما يتعلق بدخل المشروع أي من عقود 
التشغيل والصيانة للعيادات الطبية حيث يتم تأدية التزام األداء على مدار الوقت، تُدرج اإليرادات طوال الفترة عند تقديم الخدمات. إضافة 
إلى ذلك، تقدم شركة المركز الطبي خدمة الرعاية الطبية المنزلية للمرضى. يتم تأدية التزام االداء في الرعاية الصحية في المنزل عند 

تقديم الخدمة للمرضى. 

تستلم شركة المركز الطبي هذه اإليرادات بشكل أساسي من برامج التأمين الطبية / الخاصة للمرضى. وتقاس اإليرادات بناء على األتعاب 
التي يتم احتسابها وإصدار فواتير بها استناداً إلى أسعار مختلفة متفق عليها مع شركات التأمين، وتخفض وفقا لمخصص رفض المعامالت 
والخصومات التعاقدية. وتحتسب المعامالت المرفوضة بناء على طريقة القيمة المتوقعة ويتم تحديدها على أساس معدل الرفض التاريخي 

ويضرب المعدل بمبيعات االئتمان. تحتسب الخصومات التي تتضمن الدفعات الفورية والخصم على الكميات بناء على شروط تعاقدية.

تُبرم شركة المركز الطبي عقوداً مع أطباء كأطراف ثالثة ممن يقومون بعمليات محددة ويقدمون خدمات للمرضى في العيادات الداخلية 
والخارجية. يتم التعاقد مع األطباء لتأدية التزام األداء لكن المنشأة تتصرف بصفتها كأصيل. ويحصل األطباء مقابل هذه الخدمات على 
حصة من اإليرادات التي تنتج عنهم. تُدرج األتعاب عند تأدية الخدمة بموجب العقد. حددت شركة المركز الطبي على أنها تتصرف بصفتها 
كأصيل في هذه الترتيبات في حال أنه تقع على عاتقها مسؤولية تقديم الخدمات الطبية للمرضى، وعلى أنها تضع أسعار الخدمات المقدمة 

وتتصرف بصفتها الُملتزم األساسي وتقع على عاتقها مسؤولية مخاطر تقديم الخدمات الطبية.

بيع البضائع 

تُدرج المبيعات من األدوية ومواد التجميل والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية حال تسليمها للمرضى وانتقال السيطرة كاملة لهم. يتم 
تسجيل المبيعات بالصافي بعد الخصومات أو المرتجعات المتوقعة وقت تسليمها إلى المرضى. 

دخل اإليجار 

تتم المحاسبة عن دخل اإليجار الناتج عن عقود اإليجار التشغيلي وفقاً لطريقة القسط الثابت على مدى فترات عقد اإليجار، ويتم إدراجها 
ضمن اإليرادات األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

أخرى 

تدرج جميع اإليرادات األخرى على أساس االستحقاق. 

إيرادات تمويل 

في ما يتعلق بجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم تسجيل إيرادات الفائدة باستخدام معدل الفائدة الفعال. إن معدل الفائدة 
الفعال هو المعدل الذي يطرح على وجه التحديد المدفوعات النقدية المستقبلية التقديرية أو المبالغ المستلمة على مدى العمر المتوقع 
لألداة المالية أو لفترة أقصر، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية أو المطلوبات المالية. يتم إدراج 
إيرادات الفائدة في إيرادات التمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم االعتراف باألرباح من الودائع ألجل على أساس االستحقاق.

المصاريف 5-3-21

تكلفة اإليرادات 

المصروفات  توزيع  تتضمن  وكذلك  إيرادات.  كتكلفة  الصيدالنية  والمنتجات  المرضى  المباشرة لخدمات  المصروفات  يتم تصنيف جميع 
العمومية غير المباشرة والتي ال تعود بشكل محدد إلى مصروفات البيع والتوزيع ومصروفات عمومية وإدارية. 

مصاريف البيع والتوزيع 

تتضمن هذه التكاليف أي تكاليف منفقة لتنفيذ أو تسهيل ألنشطة البيع الخاصة بشركة المركز الطبي. تتضمن هذه التكاليف بشكل أساسي 
مصروفات التسويق والتوزيع. وتتضمن هذه المصروفات أيضا توزيعات لبعض المصروفات العامة غير المباشرة. 

المصروفات العمومية واإلدارية 

تتعلق هذه المصروفات بمصاريف التشغيل التي ال تتعلق مباشرة بتكاليف بضائع الصيدلية أو للخدمات المقدمة للمرضى. وكذلك تتضمن 
هذه المصروفات توزيعات للمصروفات العامة غير المباشرة التي ال تعود مباشرة إلى تكلفة اإليرادات أو مصروفات البيع والتوزيع. 
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يتم توزيع المصروفات غير المباشرة ما بين تكلفة اإليرادات ومصروفات بيع وتوزيع ومصروفات عمومية وإدارية حسب مقتضى الحال على 
أساس ثابت. 

تكاليف تمويل 

يتم إدراج تكاليف التمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس العائد الفّعال.

العمالت األجنبية 5-3-22

يتم، في األصل، تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية من قبل شركة المركز الطبي بالعملة الوظيفية المعينة بالتاريخ الذي تصبح فيه 
المعاملة مؤهلة لإلثبات. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف الفورية للعملة الوظيفية 
السائدة في تاريخ التقرير المالي. تدرج الفروقات الناتجة عن تسوية أو تحويل بنود نقدية إما كأرباح أو خسائر. تحول البنود غير النقدية 
التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت األولية. يتم تحويل البنود غير النقدية 
المقاسة بالقيمة العادلة وبعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم التعامل مع الربح أو الخسارة 
الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقا للتسجيل بالربح أو الخسارة نتيجة التغيرات في القيمة العادلة للبند 

غير النقدي.

ربحية األسهم 5-3-23

يتم احتساب ربحية األسهم األساسية من خالل قسمة: 

الدخل العائد إلى حملة األسهم في شركة المركز الطبي باستثناء أي تكاليف لخدمات األسهم غير األسهم العادية، و 	
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المالية، وذلك بعد تعديلها وفقا لعناصر العالوات في األسهم  	

العادية الصادرة خالل السنة، باستثناء أسهم الخزينة. 
تؤدي ربحية األسهم المخفضة إلى تعديل األرقام المستخدمة في تحديد ربحية األسهم األساسية لمراعاة ما يلي: 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المالية، و  	
المتوسط المرجح لألسهم العادية اإلضافية التي كانت ستبقى قائمة إذا تم تحويل جميع األسهم العادية المحتملة المخففة. 

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 5-3-24

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة لشركة المركز الطبي من إدارة شركة المركز الطبي عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على 
مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة، وذلك في تاريخ التقرير المالي. 
إال أن عدم التأكد بشأن هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعدياًل جوهرياً على القيمة الدفترية للموجودات 
أو المطلوبات التي ستتأثر في المستقبل. وبما أن الموقف ما زال يتطور باستمرار مع حالة عدم التيقن المستقبلية، فسوف تستمر إدارة 

شركة المركز الطبي في تقييم التأثير بناء على التطورات المستقبلية.

تتضمن اإلفصاحات األخرى المتعلقة بتعرض شركة المركز الطبي للمخاطر وعدم التيقن ما يلي: 

إفصاحات تحليل الحساسية  	
إدارة مخاطر األدوات المالية  	
إدارة رأس المال 	

األحكام 

عند تطبيق السياسات المحاسبية لشركة المركز الطبي، قامت إدارة شركة المركز الطبي بإجراء األحكام التالية، التي لها أثر جوهري على 
المبالغ المدرجة في القوائم:

تحديد مدة اإليجار للعقود ذات خيار التجديد واإللغاء - شركة المركز الطبي كمستأجر 

تقوم شركة المركز الطبي بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها مدة غير قابلة لإللغاء بالنسبة للعقد، مع أي فترات تتضمن خيار تمديد العقد 
إذا كانت شركة المركز الطبي متيقنة بممارسة خيار التمديد، أو أي فترات تتضمن خيار إلغاء عقد اإليجار إذا كانت شركة المركز الطبي 

متيقنة بأنها لن تمارس خيار انهاء العقد بصورة معقولة. 
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لدى شركة المركز الطبي عدة عقود إيجار تتضمن خيارات التمديد واإللغاء. تقوم شركة المركز الطبي بممارسة األحكام في تقييم ما إذا 
كانت متيقنة بشكل معقول من ممارسة خيار التجديد من عدمه أو إلغاء العقد. وبالتالي، فشركة المركز الطبي تأخذ في االعتبار جميع 
العوامل ذات العالقة التي من شأنها خلق حافز اقتصادي لممارسة إما خيار التجديد أو اإللغاء. وبعد تاريخ بداية العقد، تقوم شركة المركز 
الطبي بإعادة تقييم مدة اإليجار إذا ما وقع حدث جوهري أو تغير جوهري في الظروف ضمن سيطرتها ويؤثر على قدرتها في ممارسة أو 

عدم ممارسة خيار التجديد أو إنهاء العقد )مثل إنشاء تحسينات جوهرية على عقارات مستأجرة أو تخصيص جوهري لألصل المؤجر(. 

مبدأ االستمرارية 

قامت إدارة شركة المركز الطبي بإجراء تقييم لقدرتها على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وتوصلت إلى قناعة أن لديها الموارد 
لالستمرار في نشاطها في المستقبل المنظور. إضافة إلى ذلك، ليست إدارة شركة المركز الطبي على دراية بأي عدم تيقن جوهري قد يلقي 
بظالل من الشك حول قدرة شركة المركز الطبي على االستمرار وفق مبدأ االستمرارية. وبالتالي، تم االستمرار في إعداد القوائم المالية 

الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية. 

اإليرادات من العقود مع العمالء - اعتبارات األصيل مقابل الوكيل: 

يتم تقييم كل ترتيب تعاقدي مع كل طبيب مقابل معايير محددة لتحديد ما إذا كانت شركة المركز الطبي تتصرف بصفتها كأصيل أو وكيل 
في الترتيب مع هؤالء األطباء. حددت شركة المركز الطبي على انها تتصرف بصفتها كأصيل في هذه الترتيبات في حال انه تقع على عاتقها 
مسئولية تقديم الخدمات الطبية للمرضى، وتتصرف على انها الُملتزم األساسي وتقع على عاتقها مسئولية مخاطر الرقابة على البضائع قبل 

تسليمها للعمالء وتقديم الخدمات الطبية ومبيعات المنتجات. 

التقديرات واالفتراضات 

فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر األخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ قائمة المركز المالي 
الموحدة مما ينطوي على مخاطر جوهرية قد تتسبب في تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في السنة المالية 
الالحقة كما هو موضح أدناه. اعتمدت شركة المركز الطبي في تقديراتها وافتراضاتها على المعايير المتاحة عن إعداد القوائم المالية 
الموحدة. إال أنه يجوز أن تتغير الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية وفقاً للتغيرات في السوق أو الظروف الناشئة خارج 
سيطرة شركة المركز الطبي. تنعكس هذه التغييرات على االفتراضات عند حدوثها. فيما يلي المعلومات بشأن عدم التأكد من االفتراضات 

والتقديرات في البنود التالية: 

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات/ الموجودات غير الملموسة 

حساب  ألغراض  الملموسة  غير  والمعدات/الموجودات  للممتلكات  المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  بتحديد  الطبي  المركز  شركة  إدارة  تقوم 
االستهالك/اإلطفاء. تحدد هذه التقديرات بعد األخذ بعين االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو التلف الطبيعي. تقوم إدارة شركة المركز 
الطبي بمراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً وقسط االستهالك المستقبلي/اإلطفاء الذي يتم تعديله عند اعتقاد إدارة شركة 

المركز الطبي بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

مخصص خسائر المخزون 

يتم االحتفاظ بالمخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون بطيء الحركة أو منتهي الصالحية 
أو شبه منتهية الصالحية أو تالف، يتم تقدير قيمته العادلة. في حالة مبالغ المخزون الكبيرة في حد ذاتها يتم التقدير لكل بند على حدة. 
أما بالنسبة للمبالغ التي ليست كبيرة بحد ذاتها لكنها بطيئة الحركة أو متقادمة، فيتم تقييمها في مجملها وتطبيق مخصص بناء على نوع 

البضاعة ودرجة التقادم بناء على القيمة التي يمكن تحقيقها.

رفض الخدمات الطبية 

وفقاً لممارسات األعمال االعتيادية المتعلقة بالمعامالت مع شركات التأمين التي تتضمن مبلغ المطالبات غير المسموح بها )أي الرفض( 
وال تقوم شركات التأمين بدفعها. قد تكون هذه المطالبات غير المسموح بها ألسباب فنية أو طبية. توافق شركة المركز الطبي وتتوقع مبلغ 
العوض الذي قد يكون أقل مما هو مطالب به فعلياً. تحدد شركة المركز الطبي رفض المطالبات بناًء على المعدل التاريخي للسنوات مضروباً 
بمبيعات االئتمان. معدل الرفض هام جداً في تحديد مبالغ الرفض. إن أي تغيرات جوهرية في الخبرة مقارنة بنمط الرفض السابق سوف 

تؤثر على النسب المئوية المتوقعة للرفض المقدرة من قبل شركة المركز الطبي. 
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مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية 

تستخدم شركة المركز الطبي مصفوفة مخصص لحساب خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. تستند مصفوفة المخصص 
على معدالت التعثر التاريخي الملحوظة لشركة المركز الطبي. تقوم شركة المركز الطبي بتقييم المصفوفة لتعديل خبرة خسارة االئتمان 
التاريخية مع المعلومات االستشرافية. في تاريخ كل تقرير مالي، يتم تحديث معدالت التعثر التاريخي الملحوظة ويتم تحليل التغيرات في 
التقديرات المستقبلية. إن تقييم الترابط بين معدالت التعثر التاريخي الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة 
يعتبر تقديراً جوهرياً. إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة يعتبر حساساً تجاه التغيرات في الظروف واألوضاع االقتصادية المتوقعة. كما أن 
خبرة خسارة االئتمان التاريخية لشركة المركز الطبي والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تكون تمثل التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. 

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 

يظهر انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية للموجود أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها القيمة العادلة 
ناقصاً تكاليف البيع أو قيمتها قيد االستعمال أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد على أساس البيانات المتاحة 
لمعامالت البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصاً التكاليف العرضية 
الستبعاد الموجود. يستند حساب القيمة قيد االستعمال إلى نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم تحديد التدفقات النقدية على أساس 
الموازنة التقديرية لمدة خمس سنوات قادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها شركة المركز الطبي بعد أو االستثمارات 
المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء الموجودات للوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. تتأثر القيمة القابلة 
لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل 

النمو المستخدم ألغراض االستقراء. 

برنامج المنافع المحددة 

يتم تحديد تكلفة خطة المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام التقييمات االكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري القيام بعمل 
افتراضات متنوعة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وهذا يتضمن تحديد معدالت الخصم وزيادة الرواتب في المستقبل 
ومعدل الوفيات وحركة التوظيف. ونظراً للتعقيدات المحيطة في التقييم وطبيعتها الطويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة يعتبر عالي 
الحساسية بالنسبة للتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ التقرير المالي. إن المعيار األكثر عرضة للتغير 
هو معدل الخصم. عند تحديد معدل الخصم المالئم، تعتبر إدارة شركة المركز الطبي أن عوائد السوق تستند إلى سندات شركة / حكومة 
عالية الجودة. يستند معدل الوفيات إلى جداول الوفيات المتاحة والخاص بالدولة. قد تتغير استقراءات جداول الوفيات فقط من وقت آلخر 

استجابة للتغيرات الديموغرافية. تعتمد زيادات الرواتب المستقبلية على معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة في الدولة. 

المخصصات 

تدرج المخصصات عندما يكون لدى شركة المركز الطبي التزام قانوني أو ضمني ناشئ عن حدث سابق ويمكن تقديره بصورة موثوق منها، 
ويكون هناك احتمال أن يُطلب من شركة المركز الطبي سداد هذا االلتزام من تدفق منافع اقتصادية إلى خارج شركة المركز الطبي. تحدد 
المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة 

الوقتية للمال والمخاطر المتعلقة بااللتزام. يدرج عكس قيد الخصم كتكلفة تمويل، إن وجدت. 

عقود اإليجار - تقدير معدل االقتراض المتزايد 

ال يمكن لشركة المركز الطبي تحديد معدل الفائدة الضمني في عقود اإليجار بسهولة، وعليه يستخدم معدل االقتراض المتزايد لقياس 
الالزمة  األموال  القتراض  دفعه  الطبي  المركز  على شركة  يتعين  الذي  الفائدة  معدل  المتزايد  االقتراض  معدل  يمثل  اإليجار.  التزامات 
للحصول على أصل ذو قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة، وذلك على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل. وبالتالي 
يعكس معدل االقتراض المتزايد المبلغ الذي قد تضطر شركة المركز الطبي لدفعه وهو ما يتطلب تقديراً عندما ال يكون هناك معدالت 
قابلة للمالحظة متاحة، أو عندما تحتاج للتعديل لتعكس أحكام وشروط عقد اإليجار. تقدر شركة المركز الطبي معدل االقتراض المتزايد 

باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة )مثل معدالت الفائدة بالسوق( عندما تكون متاحة وينبغي القيام بتقديرات خاصة بالمنشأة.
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نتائج العمليات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  5-4

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وبيانات الدخل الشامل اآلخر 5-4-1

و 2020م  المنتهية في ديسمبر 2019م  المالية  للسنوات  الطبي  المركز  المجمعة لشركة  الخسارة  أو  الربح  قائمة  التالي  الجدول  يعرض 
و2021م:

شركة المركز الطبي | قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، 2020م و2021م(: 1-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

9%16%2%1,199,1211,228,0041,423,812اإليرادات
9%11%6%)1,044,974()939,881()885,076(تكلفة اإليرادات

10%31%)8%(314,045288,123378,838إجمالي الربح
82%133%42%)5,464()2,347()1,655(مصاريف البيع والتوزيع

11%1%21%)251,826()248,587()205,087(المصروفات العامة واإلدارية

6%227%)65%(107,30337,188121,548الربح التشغيلي
25%85%)16%()2,533()1,367()1,621(تكاليف تمويل

20%18%22%13,78916,81119,915اإليرادات األخرى، صافي

8%164%)56%(119,47152,632138,930صافي الربح قبل الزكاة
18%19%17%)11,433()9,632()8,233(الزكاة

7%196%)61%(111,23843,000127,497صافي الربح للسنة
المصدر: القوائم المالية المجمعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

العربية السعودية يقدم خدماته لعمالء  المملكة  التخصصات بسعة 202 سرير في جدة في  المركز الطبي مستشفى متعدد  تدير شركة 
التأمين ذو الدخل األعلى بشكل رئيسي. ومن أهم عمالءها شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة التعاونية للتأمين ووزارة الصحة.

ويتم تقديم خدمات الرعاية الصحية من قبل أكثر من 364 طبيباً مرخصاً في أكثر من 30 تخصصاً منها طب العظام والقلب والسرطان 
والصحة النسائية وطب األطفال.

باإلضافة إلى ذلك، تقدم شركة المركز الطبي خدماتها في عيادة بترو رابغ الموجودة في محطة تكرير بترو رابغ إلى جانب تقديم خدمات 
الرعاية الصحية في المنزل.

تم عرض قائمة الدخل الموحدة لشركة المركز الطبي أعاله وسوف يتم مناقشة بنودها بالتفصيل في الجزء التالي. ساهمت شركة المركز 
الطبي بما يقارب 95% من صافي اإليرادات المجمعة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2021م بينما ساهمت الشركات التي تم االستحواذ 
عليها بنحو 5%. بلغ صافي الربح الموحد للشركة قبل الزكاة لعام 2021م تقريباً 140 مليون ريال سعودي بما يعادل 99% من صافي ربح 

شركة المركز الطبي قبل الزكاة. 

ارتفعت اإليرادات خالل العامين الماليين 2020م و2021م مدفوعة بزيادة عدد مرضى العيادات الداخلية والخارجية نتيجة للسمعة القوية 
التي تتمتع بها شركة المركز الطبي في السوق المحلي وتعيين األطباء المهرة وتحسين العمليات. تم تعيين أطباء جدد في تخصصات طب 

العظام واألطفال، كما شمل تحسين العمليات تطبيق نظام مكون من 3 مستويات في وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة.

اإليرادات 5-4-2

ارتفع صافي إيرادات شركة المركز الطبي من 1,199 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 1,228 مليون ريال سعودي في عام 2020م 
)ما يعادل 2%(، حيث أن الشركات الثالثة التابعة التي تم االستحواذ عليها في منتصف عام 2019م أضافت إيرادات بقيمة 41 مليون ريال 
سعودي. تمت مقابلة هذه الزيادة باألثر السلبي لجائحة كوفيد-19 حيث تم تعليق العديد من الجراحات االختيارية خالل ذروة الجائحة 

)بشكل رئيسي خالل األشهر من مارس 2020م إلى مايو 2020م( كما تم إغالق قسم الطوارئ. 

كما ارتفع صافي اإليرادات من 1,228 مليون ريال سعودي إلى 1,424 مليون ريال سعودي )أي ما يعادل 16%( ما بين عامي 2020م و2021م 
مدفوعاً باالنتعاش ما بعد الجائحة بعودة الجراحات االختيارية. كما ارتفعت قيمة اإلجراءات التي كانت مؤجلة عام 2020م وإيرادات قسم 

الطوارئ بمقدار 21 مليون ريال سعودي.
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أ اإليراداتأبحسبأنوعأالعميل	.
يعرض الجدول التالي اإليرادات بحسب نوع العميل لشركة المركز الطبي للسنوات المالية المنتهية في ديسمبر 2019م و 2020م و2021م:

شركة المركز الطبي | اإليرادات بحسب نوع العميل(: 2-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

11%21%1%1,143,5741,158,6611,397,712إيرادات االئتمان الكلية

16%17%15%)244,699()208,811()181,240(خصومات التسوية والرفض

8%23%)4%()128,209()104,376()109,201(الخصومات التعاقدية

10%21%)1%(853,133845,4751,024,804صافي إيرادات االئتمان
2%13%)8%(227,106207,886234,011إيرادات نقدية

52%3%124%32,71773,40975,719اإليرادات - الشركات التي تم االستحواذ عليها

2%)12%(17%86,164101,23489,277إيرادات أخرى

9%16%2%1,199,1211,228,0031,423,812مجموع صافي اإليرادات
% من مجموع صافي اإليرادات

3)2(72%69%71%إيرادات ائتمان

)1()2(16%17%19%إيرادات نقدية

)1(53%6%3%اإليرادات - الشركات التي تم االستحواذ عليها

)2(61%8%7%إيرادات أخرى

% من إيرادات االئتمان الكلية

1820%18%16%خصومات التسوية والرفض

0)1(9%9%10%الخصومات التعاقدية
المصدر: تحليالت إدارة شركة المركز الطبي

تشكل اإليرادات من شركات التأمين ووزارة الصحة أكبر فئة في شركة المركز الطبي. شهدت نسبة إيرادات االئتمان انخفاض طفيف كنسبة 
من صافي اإليرادات من 71% في عام 2019م إلى 69% في عام 2020م. بينما زادت كنسبة من صافي اإليرادات من 69% في عام 2020م 
إلى 72% في عام 2021م نظراً لتوجه الشركة لزيادة نسبة التعامل مع شركات التأمين. انخفضت نسبة اإليرادات النقدية من 19% في عام 
2019م إلى 17% في عام 2020م نظراً لجائحة كوفيد-19 وواصلت النسبة باالنخفاض لتصل إلى 16% في 2021م نظراً لزيادة نسبة إيرادات 
االئتمان. أما إيرادات العمالء المباشرين فقد مثلت نسبة 11% المتبقية من إيرادات شركة المركز الطبي. وبقيت هذه النسبة شبه مستقرة 

عموماً خالل السنوات الثالثة.

شركة التعاونية للتأمين وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني هما شركتا التأمين الرئيسيتان العاملتان مع شركة المركز الطبي وتمثالن معاً 
حوالي 80% من إجمالي اإليرادات المولدة من شركات التأمين لعام 2021م.

تم االستحواذ على ثالث شركات في شهر يوليو من عام 2019م وتندرج إيرادات هذه الشركات تحت بند اإليرادات - الشركات التي تم 
االستحواذ عليها. يرجع سبب زيادة اإليرادات بين عام 2019م وعام 2020م إلى أن عام 2019م يُظهر ما يعادل 6 أشهر فقط من إيرادات 
الشركات التي تم االستحواذ عليها - منذ تاريخ االستحواذ وحتى نهاية العام - بينما يُظهر عام 2020م إيرادات العام كاملة. لم يظهر تغير 
جوهري في إيرادات الشركات التي تم االستحواذ عليها بين عامي 2020م و2021م حيث ارتفعت اإليرادات بنسبة 3% فقط في عام 2021م.

وقد ارتفعت خصومات التسوية والرفض كنسبة من إيرادات االئتمان الكلية من 16% في عام 2019م إلى 18% في عام 2021م مدفوعة بزيادة 
نسبة الخصم المقدمة إلى عمالء شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(. تقوم شركة المركز 
الطبي بتسوية مطالبها مع شركات التأمين بشكل فصلي وتتفاوض على خصم تسوية وتقوم بحساب معدل الرفض كجزء من عملية التسوية. 

يبلغ مستوى الرفض ما بين 1% إلى 5% ويتم إدراج عمليات الرفض ضمن إجمالي خصومات التسوية التي يتم التفاوض عليها مع العمالء. 
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أ إيراداتأالعياداتأالخارجية	.
يعرض الجدول التالي إيرادات العيادات الخارجية لشركة المركز الطبي للسنوات المالية المنتهية في ديسمبر 2019م و 2020م و2021م:

شركة المركز الطبي | إيرادات العيادات الخارجية بحسب التخصص(: 3-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

10%32%)8%(73,18767,00188,417الطب األسري

)4%()11%(4%66,35869,17361,448الطب الباطني 

)6%(0%)11%(63,82856,49456,683النسائية والوالدة

10%18%3%45,91847,34855,939طب العظام

3%9%)2%(43,66042,86646,641طب الغدد 

13%37%)6%(24,74523,20331,788طب األطفال 

8%16%0%31,36431,49436,418طب القلب

39%21%61%14,97324,03429,093األورام 

21%37%7%17,50818,77425,699طب العيون

7%26%)8%(19,25817,64422,197طب األعصاب

5%16%)4%(18,66217,89120,675الجراحة 

3%7%)1%(13,96613,84914,880األنف واألذن والحنجرة

)3%()13%(8%13,14614,14112,315طب الجهاز الهضمي

17%12%23%7,4409,13810,194إدارة األلم 

19%15%24%6,3597,8619,057طب الجلد 

)20%()20%()20%(8,9177,0905,656طب األسنان 

51%45%57%7,00011,00016,000أمراض الجهاز التنفسي

17%45%)5%(32,78931,00045,000أخرى

إيرادات العيادات الخارجية من الشركات التي تم 
19%39%2%106,076108,162150,128االستحواذ عليها

10%19%0%615,154618,163738,228مجموع إيرادات العيادات الخارجية
المصدر: تحليالت إدارة شركة المركز الطبي

ارتفعت إيرادات العيادات الخارجية لشركة المركز الطبي بمقدار 3 ماليين ريال سعودي )0.5%( في عام 2020م بالمقارنة مع عام 2019م 
وواصلت إيرادات العيادات الخارجية باالرتفاع بمقدار 120 مليون ريال سعودي )19%( في عام 2021م بالمقارنة مع عام 2020م مدفوعة 
بسمعة شركة المركز الطبي القوية في السوق المحلي وتعيين أطباء مهرة وتحسين العمليات. تم تعيين أطباء جدد في تخصصات طب 
العظام واألطفال، كما تم تحسين العمليات بما في ذلك تطبيق نظام مكون من ثالثة مستويات في وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة مما 

رفع من زيادة متوسط مدة اإلقامة. 

المستشفيات  المرضى من  انتقال  إلى  أدى  مما  المنطقة  األورام في  أقسام  أفضل  أحد  لمهارات وسمعة  نتيجة  اإليرادات  تعزيز  تم  كما 
الحكومية إلى شركة المركز الطبي. ونتيجة لذلك، فقد ارتفعت إيرادات قسم األورام من 15 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 29 

مليون ريال سعودي في عام 2021م. 

وتضمنت األقسام الرئيسية التي دفعت الزيادة في إيرادات العيادات الخارجية خالل الفترة التاريخية عيادة طب األسرة )15 مليون ريال 
سعودي(، طب العظام )10 ماليين ريال سعودي(، األورام )14 مليون ريال سعودي( وأمراض الجهاز التنفسي )9 ماليين ريال سعودي(.

ارتفعت إيرادات العيادات الخارجية بمقدار 3 ماليين ريال سعودي في عام 2020م بالمقارنة مع عام 2019م و120 مليون ريال سعودي 
في عام 2021م بالمقارنة مع عام 2020م. وكانت هذه الزيادة في عام 2020م مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع طفيف في متوسط اإليرادات 
لمريض العيادة الخارجية بمبلغ 94 ريال سعودي في عام 2020م بالمقارنة مع عام 2019م وواصل االرتفاع في متوسط اإليرادات لمريض 
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العيادات الخارجية االرتفاع ليصل إلى 1.4 ألف ريال سعودي في عام 2021م بالمقارنة مع 1.3 ألف ريال سعودي في عام 2020م لشركة 
إلى 458.6 ألف زيارة عام 2020م حيث انخفضت  الزيارات من 490.6 ألف زيارة عام 2019م  الطبي فقط. وقد تراجع حجم  المركز 

الزيارات االختيارية وتم تأجيلها إلى عام 2021م. 

وكانت زيادة إيرادات العيادات الخارجية في عام 2021م بالمقارنة مع عام 2020م مدفوعة بزيادة األسعار الناتجة عن التضخم من 2% إلى 
5% والتي تم تطبيقها على معظم التخصصات إلى جانب ارتفاع كبير في حجم الزيارات من 458.6 ألف زيارة في عام 2020م إلى 539.6 
ألف زيارة في عام 2021م. باإلضافة إلى ذلك، فقد تم تعيين أطباء جدد في أقسام طب األسرة وطب العظام وارتفعت التحويالت من 

المستشفيات الحكومية إلى قسم األورام بسبب السمعة الحسنة لقسم األورام الخاص بشركة المركز الطبي.

أ إيراداتأمرضىأالعياداتأالداخلية	.
المنتهية في ديسمبر 2019م و 2020م  المالية  الداخلية لشركة المركز الطبي للسنوات  العيادات  إيرادات مرضى  التالي  يعرض الجدول 

و2021م:

شركة المركز الطبي | إيرادات العيادات الداخلية بحسب التخصص(: 4-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

19%5%34%91,539123,041128,655الطب الباطني

7%28%)11%(72,38164,51982,582الجراحة 

)1%(20%)17%(77,16863,83776,385النسائية/ الوالدة

3%30%)19%(62,95351,05266,610طب القلب

)6%(15%)24%(72,65655,40963,704طب األطفال 

2%24%)16%(55,22646,11557,011طب العظام

16%25%8%27,16029,40136,680طب األعصاب

16%11%20%25,14030,26933,611األورام 

18%8%29%85,319109,847118,712أخرى

35%36%35%70,46295,336129,266إيرادات العيادات الداخلية من الشركات التي تم االستحواذ عليها

11%19%5%640,004668,826793,216مجموع إيرادات العيادات الداخلية
المصدر: تحليالت إدارة شركة المركز الطبي

شهدت إيرادات مرضى العيادات الداخلية زيادة بنسبة 5% ما بين عام 2019م و2020م. يرجع ذلك إلى الزيادة في إيرادات الطب الباطني 
من 92 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 123 مليون ريال سعودي في عام 2020م باإلضافة إلى زيادة إيرادات عيادات األورام من 25 
مليون ريال سعودي في 2019م إلى 30 مليون ريال سعودي في 2020م. تم الحد من تأثير الزيادة بسبب التراجع في العديد من التخصصات 
بما في ذلك عيادة طب األطفال ))17( مليون ريال سعودي(، النساء والوالدة ))13( مليون ريال سعودي(، القلب ))12( مليون ريال سعودي(، 
العظام ))9( ماليين ريال سعودي( والجراحة ))8( ماليين ريال سعودي( بسبب الحظر الناتج عن جائحة كوفيد-19 ما بين أبريل 2020م إلى 
يونيو 2020م وانخفاض الزيارات االختيارية للمستشفيات عموماً. وقد قابل ذلك زيادة في متوسط اإليرادات لمرضى العيادة الداخلية من 
8.5 آال ريال سعودي في عام 2019م إلى 10.6 آالف ريال سعودي في عام 2020م حيث ارتفع متوسط طول مدة اإلقامة من 3.5 إلى 3.6 
أيام، كما انتقل مزيج اإلجراءات إلى الحاالت الحرجة وفترات اإلقامة باهظة الثمن. باإلضافة إلى ذلك، كانت الزيادة في إيرادات العيادات 
الداخلية بقيمة 30 مليون ريال سعودي ما بين عام 2019م وعام 2020م ناتجة عن جائحة كوفيد-19 التي جلبت المرضى المصابين بأعراض 

خطيرة للجائحة ممن كانوا بحاجة للرعاية. 

وتبعاً لذلك، فقد ارتفعت إيرادات مرضى العيادات الداخلية بمقدار 124 مليون ريال سعودي في عام 2021م بالمقارنة مع عام 2020م مع 
عودة الزيارات االختيارية والتحويالت. وارتفع عدد المرضى الداخليين من 62.9 ألف مريض في عام 2020م إلى 85.5 ألف مريض في عام 
2021م بحسب الجدول أدناه، كما ازداد اإلشغال ليصل إلى 73%. وكانت أكبر زيادة في اإليرادات في عام 2021م في مجاالت الجراحة )18 
مليون ريال سعودي( والقلب )16 مليون ريال سعودي( والنسائية والوالدة )13 مليون ريال سعودي( وطب العظام )11 مليون ريال سعودي(، 
كما شهدت إيرادات العيادات الداخلية من الشركات التي تم االستحواذ عليها زيادة هي األخرى بمبلغ 33 مليون ريال سعودي خالل عام 

2021م بالمقارنة مع عام 2020م. 
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شركة المركز الطبي | أعداد المرضى(: 5-5الجدول رقم )

المرضى
معدل النمو نسبة التباين )%(للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

6%36%)17%(75,55362,88885,486عدد مرضى العيادات الداخلية
5%18%)7%(490,616458,640539,578عدد مرضى العيادات الخارجية

5%20%)8%(566,169521,528625,064إجمالي عدد المرضى
7327%66%64%استخدام مرضى العيادات الداخلية

المصدر: تحليالت إدارة شركة المركز الطبي

وقد عرضنا آثار عدد المرضى على إيرادات مرضى العيادات الداخلية بالجدول أعاله. ويظهر الجدول القيام بعدد أقل من اإلجراءات 
الحرجة )عالية التكلفة غالباً( لمرضى العيادات الداخلية خالل عام 2020م والتي تعتبر فترة انخفاض عدد العمليات الحرجة. بينما ارتفع 

عدد المرضى الذين يقومون بإجراءات ذات تكلفة أقل وعمليات غير حرجة خالل عام 2021م.

أ إيراداتأالطوارئد.
يعرض الجدول التالي إيرادات الطوارئ لشركة المركز الطبي للسنوات المالية المنتهية في ديسمبر 2019م و 2020م و2021م:

شركة المركز الطبي | اإليرادات بحسب النوع(: 6-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

11%19%5%640,004668,826793,216إيرادات مرضى العيادات الداخلية
10%19%0%615,154618,163738,228إيرادات العيادات الخارجية

)8%(30%)35%(104,40268,31889,097مرضى الطوارئ
2%)11%(16%97,285112,473100,459أخرى

13%19%8%)372,908()313,187()290,441(الخصم
52%3%124%32,71773,40975,719اإليرادات - الشركات التي تم االستحواذ عليها

9%16%2%1,199,1211,228,0041,423,812مجموع صافي اإليرادات
المصدر: تحليالت إدارة شركة المركز الطبي

زيارات  اقتصرت  الجائحة حيث  تأثير  بالمقارنة مع عام 2019م بسبب  بنسبة 35% في عام 2020م  الطوارئ  إيرادات مرضى  انخفضت 
المرضى على الحاالت الحرجة باإلضافة إلى أثر إجراءات الحظر واإلجراءات االحترازية التي تم تطبيقها خالل سنة 2020م، بينما ارتفعت 

بنسبة 30% في عام 2021م بالمقارنة مع 2020م بعد رفع الحظر الذي كان مفروضاً بسبب الجائحة.

أ إيراداتأ	خرى	.
يعرض الجدول التالي اإليرادات األخرى لشركة المركز الطبي للسنوات المالية المنتهية في ديسمبر 2019م و 2020م و2021م:

شركة المركز الطبي | إيرادات أخرى(: 7-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

)4%()6%()3%(44,05942,67940,278إيرادات بترو رابغ
0%)1%(1%11,12111,23911,182إيرادات الرعاية الصحية المنزلية

ال ينطبق704%-2822,268-إيرادات أخرى
)1%()20%(22%47,85658,27446,731العروض المقدمة للمرضى

ال ينطبق-)100%(--)5,751(إلغاء مرضى الحاالت المزمنة

2%)11%(16%97,285112,473100,459مجموع إيرادات أخرى
المصدر: تحليالت إدارة شركة المركز الطبي
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تتكون اإليرادات األخرى من إيرادات بترو رابغ وهي عيادة خارج مبني المركز الطبي والتي تقوم شركة المركز الطبي بإدارتها بالقرب من 
محطة لتكرير النفط. تعتمد قيمة إيرادات بترو رابغ علي عدد المرضى باإلضافة إلى نوع اإلجراءات المطلوبة. تراجعت إيرادات هذه العيادة 
من 44 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 40 مليون ريال سعودي في عام 2021م نظراً للتغير في عدد المرضى ونوع اإلجراءات المقدمة 

خالل عام 2021م بالمقارنة بعام 2019م. 

تعتمد قيمة اإليرادات األخرى على عدد المرضى باإلضافة إلى نوع اإلجراءات المطلوبة لكل مريض ويعد هذا هو السبب الرئيسي للتغير 
في االيرادات األخرى على مدار السنوات.

أما باقي اإليرادات األخرى فتتعلق بالعروض المقدمة للمرضى وخدمات الرعاية الصحية المنزلية التي تقدمها المستشفى وغيرها. 

أ اإليراداتأالفصليةأو.

الشكل رقم ) 5-1(: شركة مستشفى المركز الطبي الدولي | صافي اإليرادات ربع السنوية
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يوضح الشكل أعاله نمط صافي اإليرادات بشكل فصلي ما بين عام 2019م و2021م. ويشير إلى أن الربع الثاني من عام 2020م كان األكثر 
تأثراً بالحظر الناتج عن فيروس كورونا )كوفيد-19( واالنتقال نحو الحاالت الحرجة فقط وتأجيل أغلب اإلجراءات غير الحرجة إلى وقت 

الحق.

تكلفة العمليات 5-4-3

يعرض الجدول التالي تكلفة العمليات لشركة المركز الطبي للسنوات المالية المنتهية في ديسمبر 2019م و 2020م و2021م.

شركة المركز الطبي | تكلفة المبيعات(: 8-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

7%15%)0%(456,853455,240524,242تكلفة الموظفين

10%7%13%288,386325,088347,702المواد االستهالكية

27%77%)9%(56,35351,18190,339األسهم المرتبطة وأخرى

37%10%70%9,39815,99817,591اإلصالحات والصيانة - مبنى المستشفى

6%5%7%36,00838,60140,380استهالك ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام

)6%()39%(46%27,85940,55524,720أخرى

ال ينطبق-)100%(--10,219تعديل نهاية العام

ال ينطبق)100%(100%-13,218-إعادة تصنيف أرقام المقارنة

9%11%6%885,076939,8811,044,974تكلفة المبيعات

10%31%)8%(314,045288,123378,836إجمالي الربح
% من صافي اإليرادات

0)1(37%37%38%تكلفة الموظفين
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ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

)2(242%26%24%المواد االستهالكية

2)1(6%4%5%األسهم المرتبطة وأخرى

300%3%3%استهالك ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام

)1(21%3%2%أخرى

100%1%1%اإلصالحات والصيانة - مبنى المستشفى

)4(733%77%74%تكلفة المبيعات
المصدر: تحليالت إدارة شركة المركز الطبي

مالحظة: تم عرض أرقام عام 2020م بناًء على أرقام المقارنة المذكورة في القوائم المالية الخاصة لعام 2021م حيث قام المراجع القانوني بإعادة تصنيف مبلغ 13 مليون ريال سعودي من بند 
المصروفات العامة واإلدارية إلى بند تكلفة العمليات

ارتفعت تكلفة المبيعات بمقدار 55 مليون ريال سعودي )6%( في عام 2020م بالمقارنة مع عام 2019م. وكان ذلك بسبب الزيادة في تكلفة 
المواد االستهالكية التي ارتفعت بمقدار 37 مليون ريال سعودي )13%( بسبب زيادة الطلب العالمي وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية 
خالل فترة جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(. باإلضافة إلى ذلك، بقيت تكاليف الموظفين ثابتة ما بين عام 2019م و2020م حيث لم 
يتم فصل أي موظفين من العمل خالل الجائحة. وقد قوبلت هذه الزيادة بشكل جزئي بانخفاض في تكلفة اإليرادات المدفوعة لألطباء 

المرتبطين بالمستشفى.

قام المراجع القانوني لشركة المركز الطبي بإعادة تصنيف مبلغ 13 مليون ريال سعودي من بند المصروفات العامة واإلدارية إلى بند تكلفة 
العمليات عند عرض أرقام المقارنة لعام 2020م المذكورة في القوائم المالية المدققة لعام 2021م وتفاصيلها كما يلي:

تم إعادة تصنيف مبلغ 13 مليون ريال سعودي من المواد االستهالكية ببند تكلفة العمليات إلى بند المصروفات العامة  	
واإلدارية

تم إعادة تصنيف مبلغ 20 مليون ريال سعودي من التكاليف المباشرة ببند المصروفات العامة واإلدارية إلى بند تكلفة  	
العمليات

تم إعادة تصنيف مبلغ 6 ماليين ريال سعودي من بند المصروفات العامة واإلدارية إلى بند تكلفة العمليات 	
كانت زيادة تكلفة المبيعات بقيمة 105 مليون ريال سعودي )11%( في عام 2021م بالمقارنة مع عام 2020م مدفوعة بزيادة تكاليف الموظفين 
حيث تم تعيين المزيد من األطباء والموظفين اآلخرين لالستجابة لزيادة الطلب. باإلضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت المواد االستهالكية عموماً 

بالتماشي مع اإليرادات. 

كنسبة من صافي اإليرادات، بقيت المواد االستهالكية ثابتة عند 24% في عام 2019م وارتفعت إلى 26% في عام 2020م بالمقارنة مع عام 
2019م لألسباب المذكورة المتعلقة بضغط الطلب العالمي. وقد عادت المواد االستهالكية إلى مستوياتها العادية في عام 2021م. وبقيت 

تكلفة المبيعات كنسبة من صافي اإليرادات ثابتة حول نسبة 73%-77% نتيجة لتحرك اإليرادات والتكاليف في نفس االتجاه. 

أ الموادأاالستهالكية	.
ارتفعت المواد االستهالكية كنسبة من اإليرادات من 24% في عام 2019م إلى 26% في عام 2020م بسبب زيادة في سعر المواد االستهالكية 
الرئيسية خالل الفترة األولى من الجائحة. وقد انخفضت هذه النسبة إلى مستواها السابق البالغ 24% في عام 2021م مع اعتدال الضغط 

على الطلب واألسعار في عام 2021م.

أ األسهمأالمرتبطة	.
تراوحت األسهم المرتبطة كنسبة من صافي اإليرادات ما بين 4%-6% بين 2019م و2021م. ويتعلق ذلك بعقود شركة المركز الطبي مع أطباء 
يقومون بعمليات محددة ويقدمون خدمات للمرضى في العيادات الداخلية والخارجية. يتم التعاقد مع األطباء للوفاء بالتزامات األداء لكن 

شركة المركز الطبي تتصرف بصفتها كأصيل ويحصل األطباء مقابل هذه الخدمات على حصة من اإليرادات التي تنتج عنهم. 

أ إصالحاتأوصيانة	.
ارتفعت اإلصالحات والصيانة في مبنى المستشفى بنسبة 70% في عام 2020م بالمقارنة بعام 2019م وبنسبة 10% في عام 2021م لتصل إلى 
18 مليون ريال سعودي. وكان ذلك بسبب تحديث المرافق في ثالث شركات تابعة تم االستحواذ عليها في عام 2019م لرفع مستوى الخدمة 

ليكون مساوياً لمستوى شركة المركز الطبي.
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أ استهالكأممتلكاتأومعداتأوموجوداتأحقأاالستخدامد.
ارتفع مصروف االستهالك للممتلكات والمعدات وموجودات حق االستخدام ضمن تكلفة العمليات من 36 مليون ريال سعودي في عام 2019م 
إلى 39 مليون ريال سعودي في عام 2020م تماشياً مع الزيادة في الموجودات الثابتة بعد االستحواذ على الشركات الثالث التابعة في عام 
2019م. واصل المصروف باالرتفاع ليصل إلى40 مليون ريال سعودي في عام 2021م بالمقارنة مع عام 2020م بسبب التغير بتصنيف بعض 

التكاليف وتصنيفها ضمن تكلفة العمليات بدالً من المصروفات العامة واإلدارية.

أ المصروفاتأالمباشرةأاألخرى	.
تشمل الفئة األخرى إصالحات المعدات الطبية والمغسلة ومرافق الخدمات. وقد نتج االنخفاض في التكاليف األخرى في عام 2021م عن 

تغييرات في تخطيط فئة »أخرى« من المصروفات العامة واإلدارية. 

مصاريف البيع والتوزيع 5-4-4

تكونت مصاريف البيع والتوزيع من تكاليف التسويق والدعاية وتراوحت بين 2-5 ماليين ريال سعودي بين 2019م و2021م. وقد ارتفعت هذه 
المصاريف من 2 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 5 مليون ريال سعودي في عام 2021م حيث استهدفت شركة المركز الطبي زيادة 

الوعي باالعتمادات والخدمات عالية الجودة التي تقدمها للمرضى. 

المصروفات العامة واإلدارية 5-4-5

يعرض الجدول التالي المصروفات العامة واإلدارية لشركة المركز الطبي للسنوات المالية المنتهية في ديسمبر 2019م و 2020م و2021م:

شركة المركز الطبي | المصروفات العامة واإلدارية(: 9-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

)4%()21%(17%163,648191,236151,300تكلفة الموظفين - المصروفات العامة واإلدارية

405%46%1652%92216,15323,513مخصص الديون المشكوك بتحصيلها

79%32%143%5,21312,65516,668إصالحات وصيانة

)28%()45%()5%(3,4473,2781,788الخدمات

استهالك ممتلكات ومعدات وإطفاءات موجودات غير 
4%)31%(57%9,42614,83510,194ملموسة وموجودات حق االستخدام

47%105%5%22,43123,64848,363أخرى

ال ينطبق100%)100%(-)13,218(-إعادة تصنيف أرقام المقارنة

11%1%21%205,087248,587251,826إجمالي المصروفات العامة واإلدارية
% من صافي اإليرادات

)5(112%16%14%تكلفة الموظفين - المصروفات العامة واإلدارية

211%1%0%مخصص الديون المشكوك بتحصيلها

110%1%0%إصالحات وصيانة

000%0%0%الخدمات

استهالك ممتلكات ومعدات وإطفاءات موجودات غير 
100%1%1%ملموسة وموجودات حق االستخدام

301%2%2%أخرى

)2(183%20%17%إجمالي المصروفات العامة واإلدارية
المصدر: تحليالت إدارة شركة المركز الطبي

مالحظة: تم عرض أرقام عام 2020م بناًء على أرقام المقارنة المذكورة في القوائم المالية الخاصة لعام 2021م حيث قام المراجع القانوني بإعادة تصنيف مبلغ 13 مليون ريال سعودي من بند 
المصروفات العامة واإلدارية إلى بند تكلفة العمليات

تتكون غالبية المصروفات العامة واإلدارية من تكلفة الموظفين والتي بلغت 151 مليون ريال سعودي في عام 2021م باإلضافة إلى مخصص 
الديون المشكوك بتحصيلها والذي بلغ 24 مليون ريال سعودي خالل نفس العام. 
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نبع االختالف في قيمة المصروفات العامة واإلدارية خالل عام 2020م بالمقارنة مع عام 2019م إلى الزيادة في تكلفة الموظفين بقيمة 28 
مليون ريال سعودي وبلغ مخصص الديون المشكوك بتحصيلها إلى 16 مليون ريال سعودي في ذلك العام نتيجة لزيادة المطالبات المتعلقة 
بالجائحة من وزارة الصحة والتي تستغرق فترة أطول للسداد وبالتالي أدت إلى زيادة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة. قمنا باستعراض 

تكاليف الموظفين بشكل أكثر تفصياًل في القسم رقم )5-4-7( أدناه.

قام المراجع القانوني لشركة المركز الطبي بإعادة تصنيف مبلغ 13 مليون ريال سعودي من بند المصروفات العامة واإلدارية إلى بند تكلفة 
العمليات عند عرض أرقام المقارنة لعام 2020م المذكورة في القوائم المالية المدققة لعام 2021م وتفاصيلها كما يلي:

تم إعادة تصنيف مبلغ 13 مليون ريال سعودي من المواد االستهالكية ببند تكلفة العمليات إلى بند المصروفات العامة واإلدارية؛ 	
تم إعادة تصنيف مبلغ 20 مليون ريال سعودي من التكاليف المباشرة ببند المصروفات العامة واإلدارية إلي بند تكلفة العمليات؛ 	
تم إعادة تصنيف مبلغ 6 ماليين ريال سعودي من بند المصروفات العامة واإلدارية إلى بند تكلفة العمليات. 	

أ مخصصأالديونأالمشكوكأبتحصيلها	.
ارتفع مخصص الديون المشكوك بتحصيلها بشكل كبير بين عام 2019م و2021م بمقدار 23 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك بشكل كبير 
إلى زيادة مطالب التأمين مع وزارة الصحة حيث أن جميع المطالب المتعلقة بالجائحة كانت مغطاة من قبل وزارة الصحة. ويتضمن نموذج 
خسائر االئتمان المتوقعة لشركة المركز الطبي السماح بمخصص بنسبة 42% لديون وزارة الصحة التي يزيد عمرها عن 180 يوماً. وبالتالي، 
فقد أدت الزيادة في اإليرادات من وزارة الصحة )التي تستغرق فترة أطول للسداد مقارنة بشركات التأمين( إلى ارتفاع مصروف مخصص 

الديون المشكوك بتحصيلها.

أ إصالحاتأوصيانة	.
ارتفعت اإلصالحات والصيانة من 5 ماليين ريال سعودي في عام 2019م إلى 13 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة لمتطلبات 
التنظيف والتعقيم اإلضافية ومعدات الحماية بسبب بروتوكوالت فيروس كورونا )كوفيد-19(. ارتفعت التكاليف بشكل إضافي لتصل إلى 
17 مليون ريال سعودي في عام 2021م نتيجة لقرار استراتيجي بتحديث المرافق في الشركات التابعة التي تم االستحواذ عليها لتصل إلى 

معايير شركة المركز الطبي. 

أ استهالكأممتلكاتأومعداتأواطفاءاتأموجوداتأغيرأملموسةأوموجوداتأحقأاالستخدام	.
ارتفع مصروف استهالك الممتلكات والمعدات واطفاءات الموجودات غير الملموسة وموجودات حق االستخدام ضمن المصروفات العامة 
واالدارية من 9 ماليين ريال سعودي في عام 2019م إلى 15 مليون ريال سعودي في عام 2020م تماشياً مع الزيادة في الموجودات الثابتة بعد 
االستحواذ على الشركات الثالث التابعة في عام 2019م. انخفض المصروف ليصل إلي 10 ماليين ريال سعودي في عام 2021م بالمقارنة 

مع عام 2020م بسبب التغير بتصنيف بعض التكاليف وتصنيفها ضمن تكلفة العمليات بدالً من المصروفات العامة واالدارية.

أ مصاريفأ	خرىد.
ارتفعت  وقد  إلخ.،  التموين  خدمات  ومصاريف  المهنية  واألتعاب  والهاتف  والمواصالت  والقرطاسية  الطباعة  األخرى  المصاريف  تشمل 
المصاريف األخرى بمقدار 1 مليون ريال سعودي في عام 2020م مقارنة بعام 2019م و25 مليون في عام 2021م مقارنة بعام 2020م. وكانت 
الزيادة في عام 2021م مدفوعة بتغيير في التصنيفات حيث تم تصنيف مصاريف خدمات التموين )16 مليون ريال سعودي( في السابق على 

أنها تكلفة مبيعات.
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الدخل اآلخر 5-4-6

يعرض الجدول التالي الدخل اآلخر لشركة المركز الطبي للسنوات المالية المنتهية في ديسمبر 2019م و 2020م و2021م:

شركة المركز الطبي | الدخل اآلخر(: 10-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

)9%(18%)30%(6,5594,5845,415التموين

)61%()44%()72%(7,3662,0491,146أرباح االستثمار - قصير األجل

55%65%46%2,3603,4535,681التعليم الطبي المستمر، صافي

ال ينطبق-)100%()278(-1,515مصاريف إعدام المخزون

61%)20%(223%1,3674,4143,527دخل اإليجار

ال ينطبق)8.350%()45%()2,145(4726الربح/الخسارة الرأسمالية على الموجودات الثابتة

FC/FS/TadAXi - ال ينطبق)100%()834%(-)1,255(171إيرادات أخرى

3%86%)42%(6,1373,5406,568أخرى

ال ينطبق-)100%(--)7,596(انخفاض قيمة معدات الوقاية الشخصية

ال ينطبق-)100%(--)4,136(مخصص العقود ذات األعباء

20%18%22%13,78916,81119,915الدخل اآلخر
المصدر: تحليالت إدارة شركة المركز الطبي

يتكون الدخل اآلخر بشكل رئيسي من األتعاب المحصلة من مساقات التدريب ودخل اإليجار على الممتلكات المؤجرة من الباطن وأرباح 
االستثمارات قصيرة األجل. ارتفع الدخل اآلخر بمقدار 3 ماليين ريال سعودي في عام 2020م بالمقارنة مع عام 2019م وبمقدار 3 ماليين 

ريال سعودي أخرى في عام 2021م بالمقارنة مع عام 2020م ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى رسوم مساقات التدريب ودخل اإليجار.

تكاليف الموظفين 5-4-7

يعرض الجدول التالي تكاليف الموظفين لشركة المركز الطبي للسنوات المالية المنتهية في ديسمبر 2019م و 2020م و2021م:

شركة المركز الطبي | تكاليف الموظفين(: 11-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

5%9%1%262,136265,055287,892الموظفين الدائمين 

11%24%)2%(19,30818,98823,633الموظفين المؤقتين 

5%10%1%281,444284,042311,525راتب أساسي
0%)1%(1%98,36299,83798,604منافع

2%)4%(9%53,07357,76955,567سكن

)3%()7%(1%45,62846,01842,736بدالت

0%)12%(13%24,89428,16924,701مكافآت

)2%(8%)11%(24,66221,93623,629العقد

7%4%10%15,00016,42717,039المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

9%29%)8%(13,59812,52116,104التدريب

48%89%15%4,3004,9649,379األتعاب المهنية

14%66%)22%(5,2804,1286,863التعيين
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ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

32%)2%(78%39,62870,66569,395أخرى

ال ينطبق-)100%(--14,632إعادة تصنيف من فئات مصاريف أخرى

4%4%4%620,501646,476675,542مجموع تكاليف الموظفين
7%15%0%456,853455,240524,242تكلفة المبيعات

)4%()21%(17%163,648191,236151,300المصروفات العامة واإلدارية

4%4%4%620,501646,476675,542المجموع
عدد موظفي شركة المركز الطبي )متوسط الفترة(

2%4%0%2,6212,6122,727دائمون

4%5%4%838690مؤقتون

2%4%0%2,7042,6982,816إجمالي عدد موظفي شركة المركز الطبي 
مجموع متوسط الراتب للموظف )ألف ريال 

3%4%1%100,033101,495105,590سعودي(

ال ينطبق413%1%ال ينطبقالنمو في متوسط الراتب للموظف )%(
لمصدر: تحليالت إدارة شركة المركز الطبي

ارتفع إجمالي تكاليف الموظفين بمقدار 26 مليون ريال سعودي )4%( في عام 2020م بالمقارنة مع عام 2019م و29 مليون ريال سعودي 
)4%( في عام 2021م بالمقارنة مع عام 2020م ليصل إلى 676 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك إلى ارتفاع عدد الموظفين من 2,704 في عام 

2019م إلى 2,816 في عام 2021م إلى جانب ارتفاع الرواتب سنوياً بسبب التضخم. 

وكانت زيادة عدد الموظفين ما بين 2020م و2021م متماشية مع هدف االحتفاظ بالموظفين األساسيين وزيادة عدد موظفي التمريض وفريق 
إدارة شركة المركز الطبي المواجه للعمالء لتعزيز خدمة المرضى ومواكبة ارتفاع عددهم. كما تركز المستشفى على زيادة عدد أطبائها ذوي 

الخبرة حيث قامت بتعيين عدد منهم في مناصب مهمة في قسمي األورام واألطفال. 

وقد ارتفع متوسط راتب الموظف بنسبة 1% في عام 2020م بالمقارنة مع عام 2019م و4% في عام 2021م بالمقارنة مع عام 2020م. ويعود 
ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة بفعل التضخم عبر كافة فئات الموظفين وزيادة الرواتب فوق التضخم لطاقم العيادة الرئيسي تماشياً مع 

استراتيجية االحتفاظ بالموظفين في شركة المركز الطبي.

تقوم شركة المركز الطبي بتعيين معظم موظفيها بشكل مباشر حيث تبلغ نسبة الموظفين الدائمين لديها 97% من إجمالي عدد الموظفين. 

تشمل تكاليف الموظفين األخرى رواتب الموظفين العاملين في فرق اإلصالحات والصيانة للمساعدة في الحفاظ على المرافق. وقد ارتفعت 
تكاليف هؤالء بمقدار 31 مليون ريال سعودي في عام 2020م بالمقارنة مع 2019م لدعم تحسين المرافق في الشركات التابعة الثالث التي 

تم االستحواذ عليها في منتصف عام 2019م. 

تم تصنيف مصاريف بقيمة 15 مليون ريال سعودي في عام 2019م منها 6 ماليين ريال سعودي أعيد تصنيفها كتكاليف موظفين من استهالك 
موجودات حق االستخدام و9 ماليين ريال أعيد تصنيفها إلى تكاليف موظفين من المواد االستهالكية. وكان ذلك بسبب تغيير في طريقة 

تصنيف التكلفة في عام 2019م وبالتالي لم تكن هناك إعادة تصنيف مماثلة في عام 2020م و2021م. 
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يعرض الجدول التالي عدد األطباء وإجمالي الموظفين للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م.

شركة المركز الطبي | متوسط عدد الموظفين(: 12-5الجدول رقم )

الموظفين
معدل النمو نسبة التباين )%(للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

1%1%1%359362364األطباء

1%5%)2%(730713747التمريض

4%5%3%327336354طاقم الحلفاء

2%4%)0%(1,4161,4111,465مجموع الطاقم الطبي بدوام كامل
2%5%)0%(1,2051,2021,262طاقم اإلدارة

2%4%)0%(2,6212,6122,727مجموع الطاقم بدوام كامل
5%8%3%767884الطاقم الطبي بدوام جزئي

)7%()25%(14%786الطاقم اإلداري بدوام جزئي

4%5%4%838690مجموع الطاقم بدوام جزئي

2%4%)0%(2,7042,6982,816مجموع الموظفين
المصدر: تحليالت إدارة شركة المركز الطبي

ارتفع عدد موظفي شركة المركز الطبي من 2,704 في عام 2019م إلى 2,816 في عام 2021م وهو ما يمثل نسبة نمو بمعدل 4%. ارتفع 
عدد الموظفين المتفرغين من 2,621 في عام 2019م إلى 2,727 في عام 2021م. وترجع الزيادة إلى تعيين أخصائيين إضافيين في مناصب 

أساسية باإلضافة إلى زيادة عدد الممرضين تماشياً مع مخططات لتوفير رعاية أفضل للمرضى.

شركة المركز الطبي | متوسط عدد الموظفين بحسب الجنسية(: 13-5الجدول رقم )

الموظفين
معدل النمو نسبة التباين )%(للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

6%9%3%125129141األطباء
1%)5%(8%120129123التمريض

15%15%14%138158182طاقم الحلفاء

8%7%9%383416446الطاقم الطبي السعودي
)2%()2%()2%(305299292األطباء

2%7%)4%(615593636التمريض
)4%()3%()6%(191180175طاقم الحلفاء

0%3%)3%(1,1101,0721,102الطاقم الطبي غير السعودي
2%4%0%1,4931,4881,548مجموع الطاقم الطبي
5%8%2%530542588الطاقم اإلداري السعودي

0%2%)2%(681668680الطاقم اإلداري غير السعودي

2%5%0%1,2111,2101,268مجموع الطاقم اإلداري
2%4%0%2,7042,6982,816مجموع الموظفين

% من إجمالي عدد الموظفين
3721%36%34%الموظفون السعوديون )%(

)1()2(63%64%66%الموظفون غير السعوديون )%(
المصدر: تحليالت إدارة شركة المركز الطبي

يمثل الجدول أعاله عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين في مختلف فرق العمل. وقد بلغت نسبة الموظفين السعوديين حوالي %34 
من إجمالي عدد الموظفين في عام 2019م وارتفعت لتصل إلى 37% بعام 2021م.
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الزكاة 5-4-8

يعرض الجدول التالي مصروف الزكاة لشركة المركز الطبي للسنوات المالية المنتهية في ديسمبر 2019م و 2020م و2021م:

شركة المركز الطبي | الزكاة(: 14-5الجدول رقم )
معدل النمو 

السنوي المركب 
)2019م-2021م(

نسبة التباين )%( للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
ألف ريال سعودي

2020م - 2021م 2019م - 2020م 2021م 2020م 2019م

%6 %15 )%3( )11,433( )9,963( )10,238( مخصص محمل للسنة

ال ينطبق )%100( )%83( - 331 2,005 تعديالت السنة السابقة

%18 %19 %17 )11,433( )9,632( )8,233( اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المجمعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

ارتفعت قيمة الزكاة بمعدل 17% خالل الفترة من 2019م إلى 2020م وواصلت قيمة الزكاة الزيادة لتصل إلى 19% خالل الفترة من 2020م 
إلى 2021م. تقوم شركة المركز الطبي بحساب الزكاة بطريقة المركز المالي، كما تكون الحركة على رصيد الزكاة مبنية على الحركة المتعلقة 

باألساس الزكوي. وكانت الحركة على رصيد الزكاة خالل السنوات السابقة نابعة من التغيرات المتعلقة بصافي الدخل كل عام.

صافي الربح للسنة 5-4-9

تراجع صافي الربح لشركة المركز الطبي من 111 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 43 مليون ريال سعودي بعام 2020م ويرجع ذلك 
بشكل رئيسي لجائحة كوفيد-19 وما ارتبط بها من انخفاض ألعداد المرضى بمقدار 44,641 مريض ما بين عامي 2019م و2020م وارتفاع 
أسعار المواد االستهالكية الطبية بمقدار 59 مليون ريال سعودي من عام 2019م إلى عام 2021م. باإلضافة إلى ذلك، لم يتم خفض عدد 

الموظفين ولم يتم أخذ اإلجازات اإللزامية خالل فترة الجائحة مما أدى إلى زيادة الضغط على األرباح. 

وقد كان قرار عدم خفض الموظفين ذو تأثير إيجابي في عام 2021م عندما عاد الطلب بعد انتهاء فترة الحظر أثناء الجائحة وارتفع صافي 
األرباح إلى 127 مليون ريال سعودي في عام 2021م. 

قائمة المركز المالي  5-4-10

يعرض الجدول التالي قائمة المركز المالي الموحدة لشركة المركز الطبي كما في 31 ديسمبر 2019م و 2020م و2021م:

شركة المركز الطبي | قائمة المركز المالي الموحدة (: 15-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

الموجودات غير المتداولة

3%1%6%631,796667,093672,048الممتلكات والمعدات

)5%(7%)16%(12,22110,26310,988الموجودات غير الملموسة

0%0%0%139,952139,952139,952الشهرة

)6%(2%)13%(62,70254,80955,847موجودات حق االستخدام

2%1%3%846,671872,117878,835مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة

13%1%26%199,190250,704253,469ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

6%51%)25%(34,84326,13939,375الموجودات المتداولة األخرى

7%0%14%76,14987,13387,457المخزون

16%16%16%222,592258,952299,491نقد وأرصدة لدى البنوك

13%9%17%532,774622,928679,792إجمالي الموجودات المتداولة

6%4%8%1,379,4451,495,0451,558,627إجمالي الموجودات
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ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

0%0%0%750,000750,000750,000رأس المال 

0%0%0%9,5639,5639,563عالوة إصدار األسهم

12%18%6%68,27472,57485,323االحتياطي النظامي

19%35%5%111,050116,833157,941أرباح مبقاه

3%6%1%938,887948,9701,002,827حقوق الملكية العائدة لحملة حقوق الملكية في الشركة األم

16%7%26%729197حصص غير مسيطرة

3%6%1%938,959949,0611,002,924إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات

المطلوبات غير المتداولة

)5%()3%()7%(54,04050,28448,697التزامات عقود اإليجار

6%8%5%149,986157,239169,903برنامج المنافع المحددة للموظفين

4%5%2%204,026207,523218,600إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة

9%)32%(75%106,914186,598127,044ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

31%39%23%111,236137,069190,010مطلوبات أخرى متداولة

2%12%)7%(10,88710,11011,354الذمة الدائنة للزكاة

8%86%)37%(7,4244,6858,697التزامات عقود اإليجار

19%0%43%236,461338,462337,105مجموع المطلوبات المتداولة

12%2%24%440,487545,985555,705إجمالي المطلوبات

6%4%8%1,379,4451,495,0451,558,627إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
المصدر: القوائم المالية المجمعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

مقاييس المركز المالي
55%58%47%معدل الدين إلى حقوق الملكية )1(

8%3%8%العائد على الموجودات )2(
13%5%12%العائد على حقوق الملكية )3(

2.21.82.0رأس المال العامل )4(
12%13%14%صافي النقد من األنشطة التشغيلية على اإليرادات )5(

)1( معدل الدين إلى حقوق الملكية هو مجموع المطلوبات في نهاية السنة/الفترة مقسمة على إجمالي حقوق الملكية.

)2( يتم حساب العائد على الموجودات كالتالي: صافي الربح للسنة / مجموع الموجودات في نهاية السنة.

)3( يتم حساب العائد على حقوق الملكية كالتالي: صافي الربح للسنة / مجموع حقوق الملكية في نهاية السنة.

)4( يتم حساب نسبة رأس المال العامل كالتالي: مجموع الموجودات المتداولة / مجموع المطلوبات المتداولة

)5( يتم حساب صافي النقد من األنشطة التشغيلية على اإليرادات كما يلي: صافي التدفق النقدي المستخدم في أنشطة التشغيل / اإليرادات.
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الموجودات غير المتداولة 5-4-11

يعرض الجدول التالي الموجودات غير المتداولة لشركة المركز الطبي كما في 31 ديسمبر 2019م و 2020م و2021م:

شركة المركز الطبي | الموجودات غير المتداولة(: 16-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

3%1%6%631,796667,093672,048الممتلكات والمعدات
)5%(7%)16%(12,22110,26310,988الموجودات غير الملموسة

0% 0%0%139,952139,952139,952الشهرة
)6%(2%)13%(62,70254,80955,847موجودات حق االستخدام

2%1%3%846,671872,117878,835المجموع

% من المجموع
76%76%75%الممتلكات والمعدات

1%1%1%الموجودات غير الملموسة
16%16%17%الشهرة

6%6%7%موجودات حق االستخدام
المصدر: القوائم المالية المجمعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

الرصيد كما في 31  بالمقارنة مع  المتداولة بمقدار 25 مليون ريال سعودي )3%( كما في 31 ديسمبر 2020م  الموجودات غير  ارتفعت 
ديسمبر 2019م و7 ماليين ريال سعودي )1%( كما في 31 ديسمبر 2021م بالمقارنة مع الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م لتصل إلى 879 
مليون ريال سعودي. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة في الممتلكات والمصانع والمعدات بسبب موجودات حق االستخدام. وقد شكلت 
الممتلكات والمعدات والشهرة التي نتجت عن االستحواذ على الشركات التابعة الثالث في عام 2019م الجزء األكبر من الموجودات غير 

المتداولة.

أ الممتلكاتأوالمعدات	.
يعرض الجدول التالي الممتلكات والمعدات لشركة المركز الطبي كما في 31 في ديسمبر 2019م و 2020م و2021م:

شركة المركز الطبي | الممتلكات والمعدات(: 17-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

7%0%13%243,637276,437276,437األراضي
)2%()2%()2%(246,241240,173234,246المباني

)5%()8%()2%(64,50363,09257,834معدات طبية
25%31%19%35,96142,75556,182األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

28%18%38%16,95223,34127,566المعدات غير الطبية
)4%(119%)58%(7,3053,0676,711أدوات طبية

)6%()18%(8%5,3875,8394,792معدات مكتبية
)27%()32%()21%(8,6186,8364,628أثاث وتركيبات

2%)39%(69%2,5874,3722,679أجهزة حاسب آلي
27%)18%(95%6051,181972سيارات

3%1%6%631,796667,093672,048مجموع صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات
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صافي القيمة الدفترية كنسبة من التكلفة )%(

78%80%82%المباني

22%25%25%المعدات طبية

50%48%34%المعدات غير الطبية
المصدر: القوائم المالية المجمعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

ارتفعت الممتلكات والمعدات بمقدار 35 مليون ريال سعودي )6%( كما في 31 ديسمبر 2020م بالمقارنة مع الرصيد كما في 31 ديسمبر 
2019م و5 ماليين ريال سعودي )1%( كما في 31 ديسمبر 2021م بالمقارنة مع الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م لتصل إلى 672 مليون 

ريال سعودي. وقد تضمن ذلك األراضي والمباني والمعدات بشكل رئيسي. 

وكانت الزيادة كما في 31 ديسمبر 2020م راجعة إلى شراء أرض إضافية لمشاريع توسعة العيادات ومراكز األشعة والصيدلية باإلضافة إلى 
إضافات المباني والمعدات الطبية، بينما كانت غالبية الزيادة في الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م ناتجة عن التكلفة اإلضافية لتطوير 

األراضي والمباني. نعرض في الجدول التالي تفصياًل لألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.

شركة المركز الطبي | األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ(: 18-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

17%1%34%17,31823,23723,555األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
14%25%3%10,90811,24514,098كلية الطب

24%46%6%6,8467,28610,608مشروع برج شركة المركز الطبي
198%703%11%8899877,921أخرى

25%31%19%35,96142,75556,182المجموع

كنسبة من المجموع )%(

42%54%48%األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

25%26%30%كلية الطب

19%17%19%مشروع برج شركة المركز الطبي 

14%2%2%أخرى
المصدر: تحليالت إدارة شركة المركز الطبي

وقد شملت األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ مشاريع مثل توسعة قسم الطوارئ بإضافة 110 سريراً بتكلفة 24 مليون ريال سعودي بنهاية 
عام 2021م وافتتاح كلية طب بتكلفة 14 مليون ريال سعودي تم تحملها في نهاية عام 2021م ومشروع برج شركة المركز الطبي بتكلفة 11 
مليون ريال سعودي. كما كانت هناك مشاريع أخرى متنوعة صغيرة مثل مراكز الرعاية وعيادات األمومة والطفولة قيد اإلنشاء والتي تشكل 

14% من الموجودات كما في 31 ديسمبر 2021م. 

أ الموجوداتأغيرأالملموسة	.
تضمنت الموجودات غير الملموسة العالمة التجارية التي تم شراؤها كجزء من عمليات االستحواذ. وقد انخفضت الموجودات غير الملموسة 
بمقدار 2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بالمقارنة مع الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م وزادت بقيمة مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2021م بالمقارنة مع الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م. وكان ذلك نتيجة إلعادة تصنيف رصيد بقيمة 6 ماليين ريال 
سعودي من »ممتلكات ومعدات« وإعادة تصنيف مبلغ 2 مليون ريال سعودي من »شهرة« في الرصيد كما في31 ديسمبر 2020م كجزء من 

عملية إعادة التصنيف التي تمت خالل ذلك العام.

أ الشهرة	.
نشأت شهرة بقيمة 142 مليون ريال سعودي بعد االستحواذ على الشركات التابعة الثالث في عام 2019م. وقد تراجعت الشهرة بمقدار 2 
مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م بناًء على تقرير تقييم االستحواذ والذي تم من خالل خبير مستقل ونتج عنه تعديل رصيد السنة 

السابقة كما في 31 ديسمبر 2019م وإعادة تصنيف الرصيد كموجودات غير ملموسة.
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أ موجوداتأحقأاالستخدامد.
انخفضت موجودات حق االستخدام بمقدار 8 ماليين ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بالمقارنة مع الرصيد كما في 31 ديسمبر 
2019م لتصل إلى 55 مليون ريال سعودي بسبب اإلطفاء بمعدل ثابت خالل فترة اإلنتاجية، وارتفعت بمقدار 1 مليون ريال سعودي بسبب 
مزيج اإلطفاء الذي تمت مقابلته بعقود اإليجار الجديدة في عام 2021م. تشمل موجودات حق االستخدام موجودات اإليجار ومبنى المكاتب 

والمخزن والسكن. 

الموجودات المتداولة 5-4-12

يعرض الجدول التالي الموجودات المتداولة لشركة المركز الطبي كما في 31 في ديسمبر 2019م و 2020م و2021م:

شركة المركز الطبي | الموجودات المتداولة(: 19-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

16%16%16%222,592258,952299,491نقد وأرصدة لدى البنوك

12%1%25%200,569250,704253,469ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

7%0%14%76,14987,13387,457المخزون - الصافي

8%51%)22%(33,46426,14039,375موجودات متداولة أخرى

13%9%17%532,774622,929679,793المجموع
المصدر: القوائم المالية المجمعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

تشمل الموجودات المتداولة األرصدة النقدية والمصرفية والذمم المدينة التجارية واألخرى والمخزون. وقد ارتفعت الموجودات المتداولة 
تلك من 533 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر2019م إلى 680 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م، وهي زيادة بمقدار 
90 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و57 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر2021م مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أرصدة 

الذمم المدينة والنقد كما هو موضح أدناه.

أ النقدأوماأفيأحكمه	.
يعرض الجدول التالي النقد وما في حكمه لشركة المركز الطبي كما في 31 في ديسمبر 2019م و 2020م و2021م. ارتفعت أرصدة النقد 
بمقدار 36 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بالمقارنة مع الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م كما ارتفعت بمبلغ 41 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م بالمقارنة مع الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م لتصل إلى 299 مليون ريال سعودي بسبب التدفقات 
النقدية التشغيلية التي تم تحقيقها في عام 2021م. وقد تم استثمار النقد واألرصدة لدى البنوك بشكل رئيسي في الودائع قصيرة األجل. 

شركة المركز الطبي الدولي |النقد وما في حكمه(: 20-5الجدول رقم )

معدل النمو 
السنوى المركب

نسبة التباين )%( كما في 31 ديسمبر
ألف ريال سعودي

2020م-2021م 2019م-2020م 2021م 2020م 2019م

%22 %94 )%23( 83,017 42,799 55,480 النقد واألرصدة البنكية

%14 %0 %29 216,475 216,153 167,112 ودائع بنكية قصيرة األجل

%16 %16 %16 299,492 258,952 222,592 اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المجمعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م
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أ الذممأالمدينةأالتجاريةأوالذممأالمدينةأاألخرى	.
الطبي كما في 31 في ديسمبر 2019م و 2020م  المركز  المدينة األخرى لشركة  والذمم  التجارية  المدينة  الذمم  التالي  الجدول  يعرض 

و2021م:

شركة المركز الطبي | الذمم المدينة التجارية وذمم مدينة أخرى(: 21-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

7%)1%(17%268,346313,514309,078الذمم المدينة التجارية الكلية

)10%()11%()9%()55,690()62,903()69,156(مخصص الديون المعدومة

13%1%26%199,190250,611253,388صافي الذمم المدينة التجارية
6%51%)25%(34,84326,14039,375ذمم مدينة أخرى

12%6%18%234,033276,751292,763ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

)2%()15%(13%829379عدد أيام الذمم المدينة التجارية

ال ينطبق)2()6()18%()20%()26%(% المخصص
المصدر: القوائم المالية المجمعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م 

يُصنف العمالء بشكل عام ضمن الفئات التالية:

شركات التأمين؛ 	
الحكومة )وزارة الصحة(؛ و 	
العمالء المرتبطون بالمشاريع )بترو رابغ( وعمالء العقود المباشرة. 	

يتم استكمال مطالب شركات التأمين بشكل فصلي، وشروط الدفع المقدمة لعمالء التأمين هي 10 أيام من التوصل إلى اتفاق حول المطالب. 
أما مطالب وزارة الصحة فهي تستغرق فترة أطول، إال أن إدارة شركة المركز الطبي تعتبر ديون الحكومة ديوناً ذات مخاطر منخفضة.

يتم حساب مخصص الديون المعدومة من قبل مراجع الحسابات بناًء على نموذج خسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم 9. وال يتم وضع مخصص لألرصدة المستحقة من شركات التأمين حيث أن خطر عدم االسترداد منخفض نتيجة لالتفاقيات 
الفصلية المتعلقة بالمطالب وألن المطالب تسدد بعد 10 أيام من االتفاق. وقد انخفضت نسبة المخصص من 26% إلى 18% كما في 31 
ديسمبر 2021م على الرغم من زيادة األرصدة المدينة بسبب اإليرادات الناتجة عن الحاالت المتعلقة بالجائحة مع وزارة الصحة والتي 

تصنف عموماً ضمن المخاطر المنخفضة مما يخفض من نسبة المخصصات خالل الفترة. 

انخفض عدد أيام الذمم المدينة من 84 يوماً في عام 2020م إلى 67 يوماً في عام 2021م وذلك بشكل رئيسي بسبب تحسن التحصيالت 
من وزارة الصحة.

تعرض الجداول التالية التحليل العمري للذمم المدينة لشركة المركز الطبي كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م:

شركة المركز الطبي الدولي | التحليل العمري للذمم المدينة(: 22-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
الفئة العمرية )»يوم«(

ديسمبر 2020م> 30-090-31180-91360-181360

133,18398,09830,24916,24020,288298,057إجمالي الذمم المدينة

)62,903()62,903(الديون المشكوك في تحصيلها

235,154235,154صافي الذمم المدينة
المصدر: تحليالت إدارة شركة المركز الطبي
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شركة المركز الطبي الدولي | التحليل العمري للذمم المدينة(: 23-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
الفئة العمرية )»يوم«(

ديسمبر 2021م> 30-090-31180-91360-181360

297,054)706(140,43174,00875,3277,994إجمالي الذمم المدينة

)55,667()11,182()690()1,197()42,600(الديون المشكوك في تحصيلها

241,387)3,893(97,83172,81174,637صافي الذمم المدينة
المصدر: تحليالت إدارة شركة المركز الطبي

* مالحظة: يوجد اختالف بين تحليالت اإلدارة والمبلغ المذكور بالقوائم المالية بمبلغ قدره 23 ألف ريال سعودي

يرجع السبب في وجود رصيد دائن )سالب( في الفئة العمرية »> 360 يوماً« كما في 31 ديسمبر 2021م إلى وجود دفعات مقدمة تم دفعها 
من شركات التأمين بناًء على العقود المبرمة.

تمثل نسبة األرصدة بالفئة العمرية من »0-30 يوم« نسبة 45% و 47% من اإلجمالي كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م على التوالي وتعد 
أعلى نسبة مقارنة بالفئات العمرية األخرى. تليها الفئة العمرية »91-180 يوم« والتي تمثل 10% و25% من اإلجمالي كما في 31 ديسمبر 

2020م و2021م على التوالي بينما تمثل باقي الفئات العمرية نسبة 45% و28% كما في 31 ديسمبر 2020م و2021م على التوالي.

أ مدفوعاتأمقدمًاأوذممأمدينةأ	خرى	.
يعرض الجدول التالي المدفوعات مقدماً والذمم المدينة األخرى لشركة المركز الطبي كما في 31 في ديسمبر 2019م و 2020م و2021م:

شركة المركز الطبي الدولي | مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى (: 24-5الجدول رقم )

معدل النمو 
السنوي المركب

نسبة التباين )%( كما في 31 ديسمبر
ألف ريال سعودي

2020م-2021م 2019م-2020م 2021م 2020م 2019م

%7 %83 )%37( 11,172 6,094 9,746 مصروفات مدفوعة مقدماً

%42 %129 )%12( 22,787 9,965 11,367 دفعات مقدمة للموردين

)%37( )%46( )%27( 5,416 10,081 13,730 أخرى

%6 %51 )%25( 39,375 26,140 34,843 اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المجمعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

انخفض رصيد المصروفات المدفوعة مقدماً من 10 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 6 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2020م. تبع ذلك االنخفاض ارتفاع بمقدار 5 ماليين ريال سعودي لتصل إلى 11 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م. 
وكانت الزيادة في رصيد 31 ديسمبر 2021م ناتجة عن اختالف التوقيت ما بين التأمين الطبي المدفوع مسبقاً ومبالغ التأمين األخرى 

المدفوعة مسبقاً. 

أ الدفعاتأالمقدمةأإلىأالمورديند.
تراجعت الدفعات المقدمة إلى الموردين بمقدار 1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بالمقارنة مع الرصيد كما في 31 ديسمبر 
2019م وارتفعت بمقدار 13 مليون ريال سعودي في الرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م بالمقارنة مع الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م 
لتصل إلى 23 مليون ريال سعودي. تتعلق هذه الدفعات بمبالغ مدفوعة مسبقاً إلى عدة موردين للمعدات الطبية وموردي األدوية والمصروفات 
العامة غير المباشرة. تتعلق أكبر الدفعات المقدمة بشركة الكهرباء السعودية )2 مليون ريال سعودي( وشركة االتصاالت السعودية )مليون 

ريال سعودي(.
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أ الذممأالمدينةأاألخرى	.
تتضمن الذمم المدينة األخرى الدفعات المقدمة للموردين والتي كانت تصنف ضمن الذمم الدائنة سابقاُ. وقد انخفض رصيد الدفعات 

المقدمة كما في 31 ديسمبر 2020م و 2021م نظراً لوجود فرق توقيت واختالف حجم الدفعات المقدمة للموردين في نهاية السنة.

يعرض الجدول التالي تفاصيل المخزون لشركة المركز الطبي كما في 31 في ديسمبر 2019م و 2020م و2021م:

شركة المركز الطبي | المخزون(: 25-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م(  2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

8%10%7%42,21745,15849,694توريدات المواد الدوائية

14%)13%(50%23,36935,03930,337التوريدات الطبية

)9%(6%)22%(16,15612,52813,296مخزون آخر

7%1%13%81,74292,72493,327المخزون الكلي
2%5%0%)5,870()5,592()5,592(مخصص المخزون بطيء الحركة والمخزون الملغى

7%0%14%76,15087,13387,457صافي المخزون

0%)9%(10%313431عدد أيام المخزون
المصدر: القوائم المالية المجمعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

يتعلق رصيد المخزون بالمنتجات الدوائية والتوريدات الطبية المطلوبة في المستشفى. يتعلق المخزون اآلخر بالمخزون غير الطبي والذي 
يتكون بشكل رئيسي من قطع الغيار وغيرها من األصناف المستخدمة في الصيانة العامة لمبنى المستشفى.

االستهالكية خالل جائحة  المواد  الزيادة في سعر  بعام 2019م بسبب  بالمقارنة  إلى 34 في عام 2020م  المخزون  دفع  أيام  ارتفع عدد 
كوفيد-19 وعاد إلى مستوى عام 2019م البالغ 31 يوماً في 2021م. 

المطلوبات المتداولة 5-4-13

يعرض الجدول التالي المطلوبات المتداولة لشركة المركز الطبي كما في 31 في ديسمبر 2019م و 2020م و2021م:

شركة المركز الطبي | المطلوبات المتداولة(: 26-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

9%)32%(75%106,914186,598127,044ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

31%39%23%111,236137,069190,010مطلوبات متداولة أخرى

2%12%)7%(10,88710,11011,354الذمة الدائنة للزكاة

8%86%)37%(7,4244,6858,697التزامات عقود اإليجار

19%0%43%236,461338,462337,105المجموع
المصدر: القوائم المالية المجمعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م
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تتعلق المطلوبات المتداولة بشكل رئيسي بالذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى كما هو موضح أدناه.

أ ذممأدائنةأتجاريةأوذممأدائنةأ	خرى	.
يعرض الجدول التالي الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى لشركة المركز الطبي كما في 31 في ديسمبر 2019م و 2020م و2021م:

شركة المركز الطبي | الذمم الدائنة التجارية وذمم دائنة أخرى(: 27-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

0%)23%(30%90,966118,59491,587الموّردون

FC/FS/Tadawi - 9%()44%(48%24,49036,35120,362الذمم الدائنة التجارية(

)2%()28%(34%115,456154,945111,948الذمم الدائنة التجارية
226%)1%(970%3,65939,16938,905دفعات مستحقة للموظفين 

21%15%27%24,27130,88135,499اإلجازة المستحقة

69%13%152%10,19425,65329,061مصروفات مستحقة

)13%()30%(8%20,49722,10315,409مستحق إلى أطراف ذات عالقة

37%296%)53%(4,9152,3219,190مشتريات مستحقة

27%39%16%2,7563,2094,460مستحقات الموظفين

0%0%0%4,1794,1794,179مخصص المطالب )الزكاة(

)AR( ً355%1,2505,6904,122مدفوعات مقدما)%82%)28

30%26%34%2,1422,8763,627التزامات المرضى

45%86%13%28,83132,64160,653أخرى

21%)2%(48%218,150323,667317,054المجموع
)11%()33%(18%10712785عدد أيام دفع الذمم الدائنة

المصدر: تحليالت إدارة شركة المركز الطبي

تضمنت الذمم الدائنة التجارية واألخرى األرصدة الجوهرية التالية:

الذمم الدائنة التجارية: المبالغ المستحقة لموردي المواد الدوائية وغيرها من التوريدات الطبية. 	
دفعات مستحقة للموظفين: مبلغ مستحق ألحد كبار الموظفين. لم يتم االتفاق على شروط وآلية دفع هذا المبلغ اال أنه من  	

المتوقع تسوية الرصيد خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. 
رواتب اإلجازات المستحقة: تُستحق هذه المبالغ بشكل شهري. يحق للموظفين الحصول على إجازة سنوية مدتها 30 يوماً  	

وال يوجد حد أعلى لعدد األيام التي يمكن للموظف تجميعها وترحيلها إلى الفترة التالية.
تتعلق »أخرى« بشكل رئيسي بضريبة القيمة المضافة وغيرها من المصروفات العامة المستحقة. 	

بشكل عام، ارتفعت الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى بمقدار 106 ماليين ريال سعودي )48%( كما في 31 ديسمبر 2020م 
بالمقارنة مع الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م لتصل إلى 324 مليون ريال سعودي وانخفضت بمقدار 7 مليون ريال سعودي )2%( كما 
في 31 ديسمبر 2021م بالمقارنة مع الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م. وكانت الزيادة في الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م مدفوعة 
بإدارة رأس المال العامل خالل فترة الجائحة وزيادة في المطلوبات المستحقة ألحد كبار الموظفين بمقدار 36 مليون ريال سعودي في عام 

2020م وزيادة في رواتب اإلجازات المستحقة بسبب زيادة في األيام المتراكمة خالل الجائحة وزيادة عدد الموظفين.

أ التزاماتأعقودأاإليجار	.
انخفضت التزامات عقود اإليجار بمقدار 3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م بالمقارنة برصيد 31 ديسمبر 2019م وارتفعت 
بمقدار 4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م بالمقارنة برصيد 31 ديسمبر 2020م. وكان ذلك بسبب التزامات عقود إيجار المكتب 

والمخزن والسكن. 
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أ الذمةأالدائنةأللزكاة	.
تتعلق الذمة الدائنة للزكاة بدفعة الزكاة المستحقة للسنة ناقصاً أي مبالغ مسددة. وقد انخفضت بمقدار 1 مليون ريال سعودي في 31 
ديسمبر 2020م بالمقارنة برصيد 31 ديسمبر 2019م وارتفعت بمقدار مليون ريال سعودي )12%( في 31 ديسمبر 2021م بالمقارنة برصيد 

31 ديسمبر 2020م تماشياً مع التغيير في الربحية والوعاء الزكوي لشركة المركز الطبي. 

المطلوبات غير المتداولة 5-4-14

يعرض الجدول التالي المطلوبات غير المتداولة لشركة المركز الطبي كما في 31 في ديسمبر 2019م و 2020م و2021م:

شركة المركز الطبي | المطلوبات غير المتداولة(: 28-5الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
معدل النمو نسبة التباين )%(كما في 31 ديسمبر

السنوي المركب 
)2019م-2021م( 2020م-2021م2019م-2020م2021م2020م2019م

)5%()3%()7%(54,04050,28448,697التزامات عقود اإليجار

6%8%5%149,986157,239169,903مخصصات مستحقات نهاية الخدمة

4%5%2%204,026207,523218,600المجموع
المصدر: القوائم المالية المجمعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

أ التزاماتأعقودأاإليجار	.
انخفضت التزامات عقود اإليجار غير المتداولة بمقدار 4 ماليين ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م مقارنة مع الرصيد كما في 31 
ديسمبر 2019م وبمقدار مليوني ريال سعودي )3%( كما في 31 ديسمبر 2021م بالمقارنة مع الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م. وتتعلق 

هذه المبالغ بدفعات اإليجار المستحقة طوال فترة عقود اإليجار وقد انخفضت تماشياً مع الدفعات التي تمت مع الوقت.

أ التزاماتأمستحقاتأمحددة	.
ارتفعت مخصصات مستحقات نهاية الخدمة بمقدار 7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بالمقارنة مع الرصيد كما في 31 
ديسمبر 2019م لتصل إلى 157 مليون ريال سعودي وبمقدار 13 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م لتصل إلى 170 مليون ريال 

سعودي. يتم تقييم التزام المخصص من قبل خبراء أكتواريين خارجيين في نهاية كل عام. 

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها 5-4-15

تمثل الجهات ذات العالقة أعضاء مجلس اإلدارة أو المساهمين أو كبار موظفين اإلدارة. 

أ نوضحأفيماأيليأالمعامالتأمعأالجهاتأذاتأالعالقة:	.
يعرض الجدول التالي التفاصيل الخاصة بالمعامالت ذات العالقة خالل األعوام المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. 

شركة المركز الطبي الدولي | المعامالت مع الجهات ذات العالقة(: 29-5الجدول رقم )

معدل النمو 
السنوي المركب

نسبة التباين )%( للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
طبيعة المعامالت ألف ريال سعودي

2020م-2021م 2019م-2020م 2021م 2020م 2019م

أ( مبالغ مستحقة من الجهات ذات العالقة

ال ينطبق %0 )%100( - - 6 تقديم خدمات طبية  مها فتيحي 

ال ينطبق %0 )%100( - - 783 تقديم خدمات طبية  عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 

ال ينطبق %0 )%100( - - 185 تقديم خدمات طبية  شيخ أحمد فتيحي 

%9 %0 %19 129 129 108 إيجارات مستحقة 
االستالم 

شركة تجارة لسلع الكمالية الثمينة 
المحدودة 

ال ينطبق %0 %0 643 - - خدمات مساحات  الواحات للزراعة والخدمات 
المحدودة 

ال ينطبق %0 )%100( - - 39 خدمات صيانة وديكور  شركة تجارة لسلع الكمالية الثمينة 
المحدودة 
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معدل النمو 
السنوي المركب

نسبة التباين )%( للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
طبيعة المعامالت ألف ريال سعودي

2020م-2021م 2019م-2020م 2021م 2020م 2019م

)%17( %498 )%88( 772 129 1,121 إجمالي مبالغ مستحقة من 
الجهات ذات العالقة

ب( مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة

%16 %19 %15 66,762 56,302 49,047 شراء منتجات طبية 
وصيدالنية  شركة فاروق مأمون تمر وشركاه 

ال ينطبق %0 )%100( - - 1,302 إيجارات  وليد فتيحي وإبراهيم عيسى 
السمنودي 

ال ينطبق %0 )%100( - - 259 تقديم خدمات طبية  سمنودي )وقف خيري( 

ال ينطبق )%100( )%21( - 1,446 1,839 شراء منتجات أخرى  مجموعة الفتيحي القابضة 

ال ينطبق %0 )%100( - - 176 إيجارات  شركة ضيافة دور 

ال ينطبق %0 %0 192 - - خدمات صيانة وديكور  شركة تجارة لسلع الكمالية الثمينة 
المحدودة 

ال ينطبق )%100( %101 - 989 492 خدمات مساحات الواحات للزراعة والخدمات 
المحدودة

%16 %22 %11 202 165 149 شراء منتجات غذائية 
ومشروبات 

الشركة السعودية المتخصصة 
لخدمات األطعمة 

%3 %176 )%62( 2,208 800 2,088 تعويض  أعضاء مجلس اإلدارة 

%12 %16 %8 69,365 59,702 55,352 إجمالي مبالغ مستحقة لجهات  
ذات العالقة

المصدر: القوائم المالية المجمعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

ارتفع حجم المعامالت المستحقة للجهات ذات العالقة من 55 مليون ريال سعودي خالل عام 2019م إلى 69 مليون ريال سعودي خالل عام 
2021م ترجع الزيادة إلى زيادة حجم المعامالت مع شركة فاروق مأمون تمر وشركاه من 49 مليون ريال سعودي خالل عام 2019م إلى 67 

مليون ريال سعودي خالل عام 2021م والذي يعود إلى زيادة قيمة شراء المواد الطبية والصيدالنية خالل هذه األعوام.

أ نعرضأفيأماأيليأاألرصدةأمعأالجهاتأذاتأالعالقةأ	.
يعرض الجدول التالي التفاصيل الخاصة بالمعامالت ذات العالقة كما في في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م: 

شركة المركز الطبي الدولي | األرصدة مع الجهات ذات العالقة(: 30-5الجدول رقم )

معدل النمو 
السنوي المركب

نسبة التباين )%( األرصدة كما في 31 ديسمبر
طبيعة المعامالت ألف ريال سعودي

2020م-2021م 2019م-2020م 2021م 2020م 2019م

أ( مبالغ مستحقة من الجهات ذات العالقة

ال ينطبق %0 )%100( - - 401 تقديم خدمات طبية  مها فتيحي 

ال ينطبق %0 )%100( - - 371 تقديم خدمات طبية  عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 

ال ينطبق %0 %0 - - 248 تقديم خدمات طبية  شيخ أحمد فتيحي 

)%54( )%44( )%62( 52 93 244 إيجارات مستحقة 
االستالم 

شركة تجارة لسلع الكمالية الثمينة 
المحدودة 

ال ينطبق %0 %0 29 - - خدمات مساحات  الواحات للزراعة والخدمات المحدودة 

ال ينطبق %0 )%100( - - 114 خدمات صيانة وديكور  شركة تجارة لسلع الكمالية الثمينة 
المحدودة 

)%76( )%13( )%93( 81 93 1,378 إجمالي مبالغ مستحقة من الجهات ذات 
العالقة

ب( مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
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معدل النمو 
السنوي المركب

نسبة التباين )%( األرصدة كما في 31 ديسمبر
طبيعة المعامالت ألف ريال سعودي

2020م-2021م 2019م-2020م 2021م 2020م 2019م

%1 )%36( %59 13,317 20,889 13,157 شراء منتجات طبية 
وصيدالنية  شركة فاروق مأمون تمر وشركاه 

ال ينطبق %0 )%100( - - 414 إيجارات  وليد فتيحي وإبراهيم عيسى السمنودي 

ال ينطبق %0 )%100( - - 6,888 تقديم خدمات طبية  سمنودي )وقف خيرى( 

ال ينطبق %0 %0 37 - - خدمات صيانة وديكور  شركة تجارة لسلع الكمالية الثمينة 
المحدودة 

ال ينطبق )%100( %1558 - 315 19 خدمات مساحات الواحات للزراعة والخدمات المحدودة

%20 )%35( %122 26 40 18 شراء منتجات غذائية 
ومشروبات 

الشركة السعودية المتخصصة لخدمات 
األطعمة 

%31 %0 )%100( 2,028 - 1,183 تعويض  أعضاء مجلس اإلدارة 

)%16( )%27( )%2( 15,409 21,244 21,680 إجمالي مبالغ مستحقة لجهات ذات  
العالقة

المصدر: القوائم المالية المجمعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

بقي رصيد المبالغ المستحقة للجهات ذات العالقة شبه ثابت عند 22-21 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م على 
التوالي ومن ثَم اتبعه انخفاض للرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م ليصل إلى 15 مليون ريال سعودي.

تمثل شركة فاروق مأمون تمر وشركاه أكبر رصيد مستحق لجهات ذات عالقة والذي ارتفع رصيده من 13 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2019م إلى 21 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. شهد رصيد العميل انخفاض بعد ذلك ليصل إلى 13 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م.

حقوق الملكية 5-4-16

يعرض الجدول التالي إجمالي حقوق الملكية كما في 31 في 31 ديسمبر 2019م، 2020م و 2021م.

شركة المركز الطبي الدولي | حقوق الملكية(: 31-5الجدول رقم )

معدل النمو 
السنوي المركب

نسبة التباين )%( كما في 31 ديسمبر
ألف ريال سعودي

2020م-2021م 2019م-2020م 2021م 2020م 2019م

- %0 %0 750,000 750,000 750,000 رأس المال

- %0 %0 9,563 9,563 9,563 عالوة إصدار أسهم

%12 %18 %6 85,323 72,574 68,274 احتياطي نظامي

%19 %35 %5 157,941 116,833 111,050 أرباح مبقاه

%3 %6 %1 1,002,827 948,970 938,886 اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المجمعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

أ االحتياطيأالنظامي:أ	.
وفقا للنظام األساسي لشركة المركز الطبي الدولي، يجب تجنيب 10% من صـافي دخل السـنة إلى االحتياطي النظامي في كل عام إلى ان 
يعادل اإلحتياطي30% من رأس المال ويعتبر هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. تمثل الزيادة في االحتياطي النظامي اإلضافة الناتجة عن 

تجنيب نسبة الـ 10% من األرباح السنوية.

أ 	رباحأمبقا		.
شهد رصيد األرباح المبقاه زيادة من 111 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 158 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

2021م نتيجة صافي األرباح المسجلة خالل هذه الفترة. 
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بيان التدفقات النقدية  5-4-17

يعرض الجدول التالي بيان التدفقات النقدية لشركة المركز الطبي خالل السنوات المالية المنتهية في ديسمبر 2019م و 2020م و2021م: 

شركة المركز الطبي | قائمة التدفق النقدي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، 2020م و2021م(: 32-5الجدول رقم )

2021م2020م2019مألف ريال سعودي
نسبة التباين )%(

2020م-2021م2019م-2020م

164%)56%(119,47252,632138,930الربح السنة قبل الزكاة

التعديالت غير نقدية لتسوية الربح قبل الزكاة إلى صافي التدفقات النقدية:

)4%(21%35,90543,58341,870استهالك الممتلكات والمعدات

0%)100%(--7,596انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات

)6%()3%(8,1477,8937,410استهالك موجودات حق االستخدام

)34%(42%1,3801,9581,291إطفاء الموجودات غير الملموسة

)8.350%()45%(2,145)26()47(خسارة / )مكسب( التصرف في الممتلكات والمعدات

HIS 0%)100%(--4,136مخصص عقد

46%1.652%92216,15323,513مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

100%)100%(278-)1,515(مخصص المخزون بطيء الحركة

0%4%27,36428,44328,571مخصص منافع الموظفين

85%)16%(1,6211,3672,532تكاليف تمويل

62%)26%(204,983152,003246,540التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغييرات رأس المال العامل

األنشطة التشغيلية

تعديالت رأس المال العامل

)95%(692%)602()10,984()1,387(المخزون

)63%()612%()23,780()63,775(12,458الذمم المدينة التجارية 

)427%(0%)15,733(4,813-موجودات متداولة األخرى

)197%()805%()59,555(61,667)8,744(ذمم دائنة تجارية ومبالغ مستحقة الدفع

21%0%43,85052,941-مطلوبات متداولة أخرى

7%)10%(207,310187,574199,811النقد الناتج عن العمليات

)12%()14%()14,540()16,588()19,274(منافع موظفين مدفوعة

85%)16%()2,533()1,367()1,621(تكلفة تمويل مدفوعة

)2%()19%()10,188()10,410()12,817(الزكاة مدفوعة

8%)8%(173,598159,209172,550صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية

)38%(3%)49,093()79,674()77,393(شراء ممتلكات ومعدات

0%)100%()2,017(-)2,664(إضافات إلى موجودات غير ملموسة

)85%()74%(3,188819123متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

0%)100%(--)169,000(استثمار في الشركات التابعة

)35%()68%()50,987()78,855()245,869(صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية

100%)48%()75,000()37,500()71,997(توزيعات األرباح المدفوعة لحملة حقوق الملكية في الشركة األم
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2021م2020م2019مألف ريال سعودي
نسبة التباين )%(

2020م-2021م2019م-2020م

)7%(192%)6,023()6,495()2,223(سداد الجزء األساسي من التزامات عقود اإليجار

0%)100%(--)3,154(مطلوبات مالية أخرى

0%)100%(--12,750رأس مال إضافي صادر

84%)32%()81,023()43,995()64,624(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

11%)126%(36,35940,540)136,894(زيادة النقد وما في حكمه

16%)38%(357,114222,592258,952الرصيد النقدي االفتتاحي
0%)100%(--2,372النقد المكتسب خالل السنة

16%16%222,592258,952299,491الرصيد النقدي الختامي

المصدر: القوائم المالية المجمعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م

ارتفع رصيد النقد بمقدار 36 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بالمقارنة مع الرصيد النقدية كما في 31 ديسمبر 2019م و41 
مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م بالمقارنة مع الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م. وكان ذلك بسبب توليد شركة المركز الطبي 
لمبالغ نقدية كبيرة من األنشطة التشغيلية بقيمة 174 مليون ريال سعودي في عام 2019م انخفضت إلى 159 مليون ريال سعودي في عام 

2020م ثم ارتفعت إلى 172 مليون ريال سعودي في عام 2021م، ويتماشى ذلك عموماً مع صافي األرباح المسجلة. 

أ النقدأالناتجأعنأاألنشطةأالتشغيلية	.
وقد انخفض النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية بشكل بسيط من 173 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 172 مليون ريال سعودي 
في عام 2021م. وتمت مقابلة االنخفاض في األرباح النقدية من 205 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 152 مليون ريال سعودي عام 
2020م بتحسن في إدارة صافي رأس المال العامل خالل الفترة بقيمة 36 مليون ريال سعودي. وقد ارتفعت األرباح النقدية في عام 2021م 
لتصل إلى 247 مليون ريال سعودي نتيجة لتحسن األداء التجاري بعد التعافي من اآلثار األولى للجائحة، إال أن ذلك قوبل بشكل جزئي بسداد 

أرصدة مدرجة ضمن المستحقات والذمم الدائنة األخرى.

أ النقدأالناتجأعنأاألنشطةأاالستثماريةأ	.
انخفض النقد الناتج عن األنشطة االستثمارية من 246 مليون ريال سعودي عام 2019م إلى 51 مليون ريال سعودي عام 2021م. وكان المبلغ 
النقدي األكبر هو ما تم إنفاقه في عام 2019م مقابل االستحواذ على الشركات التابعة الثالث. وفي عام 2020م، تم إنفاق النقد على شراء 

األرض والمعدات لمشاريع التوسع المستقبلية. 

أ النقدأالناتجأعنأاألنشطةأالتمويلية	.
ارتفع النقد الناتج عن األنشطة التمويلية من 65 مليون ريال سعودي عام 2019م إلى 81 مليون ريال سعودي عام 2021م. وكان ذلك لتوزيعات 

األرباح المعلن عنها والمسددة للمساهمين. 

بشكل عام انتقل الرصيد النقدي الختامي من 223 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 299 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2021م بسبب تحسن األداء التجاري مخصوماً منه االستثمار في الشركات التابعة وشراء الممتلكات والمعدات وسداد توزيعات األرباح. 
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6  
المعلومات القانونية

يتضمن هذا القسم المعلومات القانونية المتعلقة بصفقة االستحواذ التي تسعى من خاللها شركة دله إلى االستحواذ على األسهم المستهدفة 
بين شركة دله ومساهم شركة  المبرمة  )الموافق 2022/06/20م(  بتاريخ 1443/11/21هـ  المؤرخة  اتفاقية شراء األسهم  وذلك بموجب 

المركز الطبي البائع. 

إقرارات أعضاء مجلس إدارة المصدر 6-1

يقر أعضاء مجلس إدارة المصدر بموجب هذا التعميم بما يلي: 

صفقة االستحواذ ال تخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة. 	
ال يخل اإلصدار بأٍي من العقود أو االتفاقيات التي يكون المصدر طرفاً فيها.  	
أن هذا القسم يتضمن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بمستندات صفقة االستحواذ التي يجب على مساهمي  	

المصدر أخذها بعين االعتبار للتصويت بشكل مبني على دراية وإدراك.
أنه ال يوجد معلومات قانونية جوهرية أخرى في هذا القسم تؤدي إزالتها إلى أن تصبح البيانات األخرى مضللة. 	
يقر األعضاء المستقلون في مجلس إدارة المصدر، من غير األطراف ذوي العالقة، أنهم ليس لديهم أي مصلحة مباشرة  	

أو غير المباشرة في أي من أسهم المصدر أو في أسهم شركة المركز الطبي أو في أعمالها أو في أي عقد مبرم أو سيتم 
إبرامه بين المساهم البائع شركة كن لالستثمار والمصدر، وأنهم يقرون بكامل استقالليتهم بخصوص صفقة االستحواذ 

موضوع هذا التعميم.

ملخص الهيكل القانوني لصفقة االستحواذ 6-2

سيكون الهيكل القانوني لصفقة االستحواذ على النحو اآلتي:

المركز  	 والتي تمثل ما نسبته 18.98% من رأس مال شركة  المستهدفة  سوف تقوم شركة دله باالستحواذ على األسهم 
الطبي.

ألفاً وخمسمائة  	 النهائي لألسهم المستهدفة مبلغ قدره سبعمائة وأحد عشر مليوناً وستمائة وأربعة وثالثون  التقييم  إن 
)711,634,500( ريال سعودي.

يتم سداد القيمة المتفق عليها عن طريق قيام شركة دله بإصدار األسهم الجديدة بعدد سبعة ماليين وستمائة وواحد  	
وثمانين ألفاً ومائة وستة وستين )7,681,166( سهماً عادياً في شركة دله لصالح المساهم البائع شركة كن لالستثمار.

بعد إتمام صفقة االستحواذ، سيكون هيكل الملكية لشركة المركز الطبي على النحو اآلتي: 	

هيكل الملكية لشركة المركز الطبي قبل وبعد إتمام صفقة االستحواذ(: 1-6الجدول رقم )

المساهم
بعد إتمام صفقة االستحواذقبل إتمام صفقة االستحواذ

عدد األسهم
)المملوكة بشكل مباشر(

نسبة
الملكية المباشرة

عدد األسهم
)المملوكة بشكل مباشر(

نسبة
الملكية المباشرة

6.97%6.975,224,499%5,224,499وليد أحمد فتيحي
8.66%8.666,494,680%6,494,680شركة السمح للتجارة المحدودة

17.10%17.1012,826,451%12,826,451شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة المحدودة
1.01%1.01758,903%758,903أسامة أحمد باعشن
0.51%0.51379,452%379,452سميه أحمد باعشن 
0.56%0.56425,672%425,672سحر أحمد باعشن

2.48%2.481,857,468%1,857,468مروان أحمد ماجد الغرير
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المساهم
بعد إتمام صفقة االستحواذقبل إتمام صفقة االستحواذ

عدد األسهم
)المملوكة بشكل مباشر(

نسبة
الملكية المباشرة

عدد األسهم
)المملوكة بشكل مباشر(

نسبة
الملكية المباشرة

9.96%9.967,468,135%7,468,135محمد ابراهيم العيسى
2.28%2.281,707,532%1,707,532شركة لؤي رضا حكيم وشركاه للتجارة المحدودة

2.79%2.792,092,218%2,092,218فوزي عبداهلل النهدي
19.25%19.2514,439,675%14,439,675شركة مجموعة فتيحي القابضة

0.42%0.42318,750%318,750خالد بكر عالم
0.83%0.83623,489%623,489فهد محمد حكيم

ال يوجد18.98%14,232,690شركة كن لالستثمار القابضة
27.18%8.2020,383,076%6,150,386شركة دله للخدمات الصحية

100%10075,000,000%75,000,000اإلجمالي

وفيما يلي نموذج مبسط لهيكل صفقة االستحواذ 

الشكل رقم )6-1(: نموذج مبسط لهيكل صفقة االستحواذ

شركة دلة

عدد األسهم

٦٫١٥٠٫٣٨٦١٤٫٢٣٢٫٦٩٠١٢٫٨٦٢٫٤٥١٧٫٤٦٨٫١٣٥٦٫٤٩٤٫٦٨٠١٤٫٤٣٩٫٦٧٥٥٫٢٢٤٫٤٩٩

عدد األسهمعدد األسهمعدد األسهمعدد األسهمعدد األسهمعدد األسهم

شركة كن
لالستثمار القابضة

شركة
حياة عبداللطيف
جميل وشركائها
للتجارة احملدودة

ســتقوم شــركة دلــة بإصــدار عــدد (٧,٦٨١,١٦٦) ســهم 
األســهم  علــى  لإلســتحواذ  عوضــاً  جديــد  عــادي 
عــدد  والبالغــة  الطبــي  املركــز  شــركة  يف  املســتهدفة 
(١٤,٢٣٢,٦٩٠) ســهم عــادي متثــل مــا نســبته (١٨٫٩٨٪) 

من رأس مال شركة املركز الطبي

محمد ابراهيم
العيسى

شركة املركز الطبي

شركة السمح
للتجارة احملدودة

شركة مجموعة
وليد أحمد فتيحيفتيحي القابضة

٨٫١٦٣٫٤٨٤

عدد األسهم

املساهمني اآلخرين

٪١٠٫٨٨٪٦٫٩٧٪١٩٫٢٥٪٨٫٦٦٪٩٫٩٦٪١٧٫١٠٪١٨٫٩٨٪٨٫٢٠

قبل إمتام صفقة االستحواذ

األسهم املستهدفة

شركة دلة

عدد األسهم

٢٠٫٣٨٣٫٠٧٦١٢٫٨٢٦٫٤٥١٧٫٤٦٨٫١٣٥٦٫٤٩٤٫٦٨٠١٤٫٤٣٩٫٦٧٥٥٫٢٢٤٫٤٩٩٨٫١٦٣٫٤٨٤

عدد األسهمعدد األسهمعدد األسهمعدد األسهمعدد األسهمعدد األسهم

شركة
حياة عبداللطيف
جميل وشركائها
للتجارة احملدودة

محمد
ابراهيم العيسى

بعد إمتام صفقة االستحواذ سوف متتلك شركة دلة ما 
نسبته (٢٧٫١٨٪) من رأس مال شركة املركز الطبي

شركة السمح
للتجارة احملدودة

شركة املركز الطبي

شركة مجموعة
املساهمني اآلخرينوليد أحمد فتيحيفتيحي القابضة

٪١٠٫٨٨٪٦٫٩٧٪١٩٫٢٥٪٨٫٦٦٪٩٫٩٦٪١٧٫١٠٪٢٧٫١٨

بعد إمتام صفقة االستحواذ
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الموافقات الحكومية أو موافقة أطراف أخرى الالزمة إلتمام صفقة االستحواذ  6-3

ألغراض استكمال صفقة االستحواذ، إنه ال بد من الحصول على الموافقات التالية:

الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن صفقة االستحواذ وتم الحصول على عدم  	
الممانعة بتاريخ 1444/01/09هـ )الموافق 2022/08/07م(.

الحصول على موافقة السوق المالية على طلب إدراج األسهم الجديدة للمساهم البائع شركة كن لالستثمار وتم الحصول على هذه  	
الموافقة بتاريخ 1444/04/30هـ )الموافق 2022/11/24م(.

الحصول على موافقة الهيئة على طلب شركة دله لزيادة رأس المال لغرض االستحواذ على األسهم المستهدفة وتم الحصول على  	
هذه الموافقة بتاريخ 1444/04/30هـ )الموافق 2022/11/22م(.

الحصول على موافقة الهيئة على عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ للتصويت على زيادة رأس  	
مال شركة دله لغرض االستحواذ على األسهم المستهدفة.

الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ على زيادة رأس المال لغرض االستحواذ على األسهم  	
المستهدفة وتعديل النظام األساسي.

وسيتم استكمال صفقة االستحواذ بعد نقل ملكية األسهم المستهدفة لصالح شركة دله، وفور تخصيص األسهم الجديدة وإدراجها في السوق 
المالية لصالح المساهم البائع شركة كن لالستثمار.

المفصح  6-4 للغرض  المال  رأس  بزيادة  الخاصة  الجوهرية  واالتفاقيات  العقود  ملخص جميع 
عنه في هذا التعميم

أعلنت شركة دله بتاريخ 1443/11/22هـ )الموافق 2022/06/21م( عن توقيعها اتفاقية شراء األسهم بتاريخ 1443/11/21هـ )الموافق 
البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة والتعهدات  البائع شركة كن لالستثمار وتضمنت االتفاقية  2022/06/20م(، مع المساهم 
الوارد ملخصها في هذا القسم، وذلك لالستحواذ على األسهم المستهدفة عن طريق زيادة رأس مال شركة دله من خالل إصدار أسهم جديدة 

للمساهم البائع شركة كن لالستثمار، وهي شركة كن لالستثمار القابضة.

وفقاً التفاقيـة شراء األسهم، وافق مجلس إدارة شركة دله السابق )علماً بأن األستاذ محي الدين بن صالح كامل امتنع عن التصويت( على 
إصدار األسهم الجديدة للمساهم البائع شركة كن لالستثمار وذلك مقابل بيعه لكامل أسهمه المملوكة في رأس مال شركة المركز الطبي، 
والبالغ عددها أربعة عشر مليوناً ومائتان واثنان وثالثون ألفاً وستمائة وتسعون )14,232,690( سهماً عادياً تمثل ما نسبته 18.98% من رأس 
مال شركة المركز الطبي، لصالح شركة دله. وكما تجدر اإلشارة أن أيد مجلس إدارة شركة دله الحالي )علماً بأن محي الدين بن صالح 
كامل ومحمد نبيل حفني امتنعوا عن التصويت( بتاريخ 1444/04/07هـ )الموافق 2022/11/01م( قرار مجلس إدارة شركة دله السابق على 

إصدار األسهم الجديدة للمساهم البائع شركة كن لالستثمار.
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شراء  6-5 اتفاقية  في  الــواردة  التعهدات  أو  المسبقة  والشروط  الجوهرية  والشروط  البنود 
األسهم

البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة أو التعهدات الواردة في اتفاقية شراء األسهم(: 2-6الجدول رقم )

أبرمت شركة دله والمساهم البائع شركة كن لالستثمار وهي شركة كن لالستثمار القابضة، اتفاقية لشراء األسهم المستهدفة في شركة أطراف االتفاقية
المركز الطبي بتاريخ 1443/11/21هـ )الموافق 2022/06/20م( مقابل إصدار األسهم الجديدة التي ستخصص له في رأس مال شركة دله.

صفقة االستحواذ 
والعوض

وثالثون  واثنان  ومائتان  مليوناً  أربعة عشر  والبالغة  لالستثمار  كن  البائع شركة  المساهم  أسهم  على جميع  باالستحواذ  دله  ستقوم شركة 
ألفاً وستمائة وتسعون )14,232,690( سهماً عادياً تمثل ما نسبته 18.98% من رأس مال شركة المركز الطبي على أن يكون تحديد سعر 
اإلصدار لكل سهم بقيمة 92.65 رياالً سعودياً تقريباً للسهم الواحد وذلك بناء على متوسط سعر اإلغالق اليومي لسهم شركة دله في السوق 
المالية لمدة ستين )60( يوم تداول خالل فترة تداول ما بين 1443/06/21هـ )الموافق 2022/01/24م( حتى 1443/09/17هـ )الموافق 
2022/04/18م(، وذلك مقابل قيام شركة دله بإصدار سبعة ماليين وستمائة وواحد وثمانين ألفاً ومائة وستة وستين )7,681,166( سهماً 
عادياً تمثل ما نسبته 7.86% من رأس مال شركة دله قبل الزيادة لصالح المساهم البائع شركة كن لالستثمار وفقاً لنسبة ملكيته في شركة 

المركز الطبي، على أن تكون هذه األسهم الجديدة المصدرة هي العوض الوحيد في صفقة االستحواذ.

سبعة ماليين وستمائة وواحد وثمانون ألفاً ومائة وستة وستون )7,681,166( سهماً عادياً، بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية عدد األسهم الجديدة
للسهم الواحد.

تعهدات وضمانات 
مساهم شركة المركز 

الطبي البائع

قدم المساهم البائع شركة كن لالستثمار عدداً من التعهدات والضمانات إلى شركة دله بموجب اتفاقية شراء األسهم، والتي تتلخص في اآلتي:
تم تأسيس شركة كن لالستثمار القابضة حسب األصول. 	
أنها تتمتع بالسلطة والصالحية الالزمة إلبرام اتفاقية شراء األسهم وتنفيذ أحكامها وجميع المستندات المتعلقة باتفاقية شراء األسهم.  	
باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في اتفاقية شراء األسهم، حصلت شركة كن لالستثمار القابضة على جميع التصاريح المطلوبة  	

لتمكينها من تنفيذ التزاماتها في جميع المستندات المتعلقة باتفاقية شراء األسهم، وال توجد إجراءات من قبل أو أمام أي جهة حكومية 
سارية أو تهديد موجها إليها، حسب علمها، من شأنه أن يحظر إتمام صفقة االستحواذ.

ليست شركة كن لالستثمار القابضة في حالة إفالس أو تصفية )ولم يتم تقديم أي أمر أو قرار ولم يتم إعطاء أي إشعار بتعيين أي  	
مصف(، وال توجد أي أسباب أو ظروف صالحة يمكن على أساسها طلب أي إجراء من هذا القبيل.

أن جميع المعلومات المتعلقة بشركة المركز الطبي والشركات التابعة لها كما هي مفصلة في اتفاقية شراء األسهم صحيحة وكاملة  	
ودقيقة.

أنه تم تأسيس شركة المركز الطبي حسب األصول وهي وقائمة بشكل صحيح وصالحة بموجب قوانين المملكة العربية السعودية. كما  	
تتمتع شركة المركز الطبي بجميع الصالحيات والسلطات المطلوبة المتالك أصولها وتسيير أعمالها.

أن شركة كن لالستثمار القابضة تملك األسهم المستهدفة وتتمتع بالسلطة الكاملة والحق في بيعها ونقل ملكيتها القانونية وفقاً لشروط  	
اتفاقية شراء األسهم.

التنازل عن جميع المطالبات بشكل نهائي اعتباًرا من تاريخ إتمام اتفاقية شراء األسهم ضد شركة المركز الطبي وشركاتها التابعة،  	
والمسؤولين والموظفين والعاملين لدى شركة دله وشركاتها التابعة، وفيما يتعلق ببيع أسهم شركة المركز الطبي، والوكالء والمستشارين 

المعنيين لكل عضو في شركة دله وشركاتها التابعة.
إخطار شركة دله خطياً بكافة التفاصيل عن أي فعل يتعارض مع الضمانات، أو إنهاك الضمان أو إعطاء ضمان غير صحيح وفي حال  	

وقوع أي من هذه الحاالت قبل أو خالل إتمام اتفاقية شراء األسهم، واستخدام مساعيها المعقولة لمنع أو معالجة الحدث المبلغ عنه 
إذا طلبت شركة دله ذلك.

ال يحق لشركة كن لالستثمار القابضة بأن تفعل أو تتجاهل بفعل وأن تستخدم سلطاتها التصويتية كمساهم لتتأكد بأن أي شركة من  	
شركات المجموعة لن تفعل أو تتجاهل بفعل أي شيء غير متناسق مادياً مع الضمانات المقدمة منها أو إنهاك أي ضمانات مقدمة منها 

أو أن تجعل أي ضمان مقدم منها غير صحيح أو غير دقيق خالل أي وقت قبل تاريخ االتمام.
إن الملكية القانونية لألسهم المستهدفة للمساهم البائع شركة كن لالستثمار الذي له الصالحية الكاملة والحق في بيع األسهم هذه  	

ونقل ملكيتها وفقاً لشروط هذه االتفاقية.
تشّكل األسهم المستهدفة نسبة 18.98% من رأس المال المخصص والُمصدر في شركة المركز الطبي وهي أسهم خالية من أي أعباء. 	
إن جميع األسهم المستهدفة مخصصة بشكل قانوني وتم إصدارها ودفع قيمتها بالكامل أو قيدها قيداً صحيحاً لحساٍب على أنها  	

أّنه لم يتم إصدار أي سهم يشّكل انتهاكاً ألي من حقوق األولوية أو حقوق الشفعة أو أي من الحقوق األخرى  مدفوعة بالكامل، علماً 
المماثلة.

ال يوجد أي حقوق أو خيارات إلصدار أو تخصيص أو نقل أي قرض أو جزء من رأس مال شركة المركز الطبي كما ال يوجد أي حق في  	
تحويل أي قرض أو رأِس ماٍل إلى رأس مال سهمي أو رأس مال ذي وصف مختلف.
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تعهدات وضمانات 
شركة دله

قدمت شركة دله عدداً من التعهدات والضمانات إلى المساهم البائع شركة كن لالستثمار بموجب اتفاقية شراء األسهم وهي:
تم تأسيس شركة دله حسب األصول. 	
أنها تتمتع بالسلطة والصالحية الالزمة إلبرام االتفاقية وتنفيذ أحكامها وجميع المستندات المتعلقة باتفاقية شراء األسهم، باإلضافة  	

إلى إصدار وتخصيص األسهم الجديدة وفقاً لهذه لالتفاقية. 
باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في اتفاقية شراء األسهم، حصلت شركة دله على جميع التصاريح المطلوبة لتمكينه من تنفيذ  	

التزاماته في جميع المستندات المتعلقة باتفاقية شراء األسهم، وال توجد إجراءات من قبل أو أمام أي جهة حكومية سارية أو تهديد 
موجه إلى شركة دله، من حسب علمه، من شأنه أن يحظر إتمام صفقة االستحواذ.

عماًل بالشروط المنصوصة في اتفاقية شراء األسهم، تتمتع شركة دله بكامل السلطة والحق في إصدار وتخصيص األسهم الجديدة إلى  	
المساهم البائع شركة كن لالستثمار وفًقا ألحكام اتفاقية شراء األسهم.

ليست شركة دله في حالة إفالس أو تصفية )ولم يتم تقديم أي أمر أو قرار ولم يتم إعطاء أي إشعار بتعيين أي مصف(، وال توجد أي  	
أسباب أو ظروف صالحة يمكن على أساسها طلب أي إجراء من هذا القبيل.

أن جميع المعلومات المتعلقة بشركة دله كما هي مفصلة في اتفاقية شراء األسهم صحيحة وكاملة ودقيقة. 	
الحقوق المتعلقة 

بأسهم شركة المركز 
الطبي 

يشمل بيع األسهم المستهدفة جميع الحقوق المتعلقة بها بتاريخ إتمام اتفاقية شراء األسهم، بما في ذلك جميع حقوق توزيعات األرباح أو أي 
توزيعات معلن عنها أو يتم إجرائها أو دفعها بعد تاريخ إتمام اتفاقية شراء األسهم. كما أنه يحق للمساهم البائع شركة كن لالستثمار االحتفاظ 

بأي أرباح معلنة قبل تاريخ إتمام اتفاقية شراء األسهم، سواء تم توزيعها قبل أو بعد تاريخ اتفاقية شراء األسهم.

التنازل عن قيود 
تحويل أو نقل األسهم

يتنازل المساهم البائع شركة كن لالستثمار بشكل نهائي عن أي قيود تحويل )بما في ذلك الحقوق األولية( التي قد تكون متعلقة بأسهم شركة 
المركز الطبي، سواء بموجب نظام الشركات أو المستندات التأسيسية أو غير ذلك لضمان إمكانية نقل أسهم شركة المركز الطبي إلى شركة 

دله وفقاً لشروط إتمام اتفاقية شراء األسهم. 
نقل جميع أسهم 

المساهم البائع شركة 
كن لالستثمار 

ليست شركة دله ملزمة بإكمال عملية شراء أي من أسهم شركة المركز الطبي ما لم يتم إتمام عملية بيع وشراء األسهم الجديدة في شركة 
دله في ذات الوقت.

البنود والشروط 
الجوهرية والشروط 

المسبقة

إن إتمام اتفاقية شراء األسهم مشروط بتحقق الشروط التالية:
الشروط المسبقة المشتركة بين شركة المركز الطبي والمساهم البائع شركة كن لالستثمار

الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز االقتصادي الناتج عن صفقة االستحواذ. 	
الحصول على موافقة السوق المالية على طلب إدراج األسهم الجديدة للمساهم البائع شركة كن لالستثمار. 	
الحصول على موافقة الهيئة على طلب زيادة رأس مال شركة دله لغرض االستحواذ على األسهم المستهدفة. 	
عدم وقوع حدث سلبي وجوهري واستمرار ذلك الحدث السلبي الجوهري. 	

الشروط المسبقة الخاصة بالمساهم البائع شركة كن لالستثمار
إبقاء الضمانات صحيحة ودقيقة في تاريخ إتمام صفقة االستحواذ دون انتهاك أي من االلتزامات المقررة في اتفاقية شراء األسهم. 	
الحصول على توقيع فياض الدندشي ومحمد حفني فيما يتعلق بخطاب االستقالة من مجلس إدارة شركة المركز الطبي وفقاً للنموذج  	

المتفق عليه اعتباراً من تاريخ اإلتمام. 
حصول المساهم البائع شركة كن لالستثمار على الموافقة أو التفويض الالزم كما هو مطلوب حسب مستنداته التأسسية، بحيث يكون  	

مفوض حسب األصول التخاذ جميع اإلجراءات والقيام بجميع األعمال الالزمة إلجراء الصفقة على النحو المتفق عليه في اتفاقية 
شراء األسهم.

الشروط المسبقة الخاصة بشركة دله
إكمال تقرير العناية الواجبة القانوني والمالي عن شركة المركز الطبي وشركاتها التابعة. 	
إبقاء الضمانات صحيحة ودقيقة في تاريخ إتمام صفقة االستحواذ دون انتهاك أي من االلتزامات المقررة في اتفاقية شراء األسهم. 	
الحصول على موافقة الجمعية غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ على زيادة رأس المال لغرض االستحواذ على األسهم المستهدفة. 	
حصول شركة دله على الموافقة أو التفويض الالزم كما هو مطلوب حسب مستنداتها التأسسية، بحيث تكون مفوضة حسب األصول  	

التخاذ جميع اإلجراءات والقيام بجميع األعمال الالزمة إلجراء الصفقة على النحو المتفق عليه في اتفاقية شراء األسهم.

أحقية التنازل عن 
الشروط

يحق لكل من الطرفين التنازل بشكل كامل أو جزئي وفقاً لتقديرهم المطلق عن أٍي من الشروط الواردة لصالحهما من خالل إخطار  	
الطرف اآلخر في أي وقت قبل مضي تسعة )9( أشهر من تاريخ االتفاقية.

يحق للطرفين التنازل بشكل كامل أو جزئي أو باالتفاق المتبادل خطياً عن الشروط المشتركة في أي وقت قبل مضي تسعة )9( أشهر  	
من تاريخ االتفاقية.

 تعيين عضو
مجلس إدارة

تتكفل شركة دله بتعيين عضو في مجلس إدارة شركة دله لتمثيل المساهم البائع شركة كن لالستثمار عند إتمام صفقة االستحواذ. 	
تجدر اإلشارة أن الطرفين وقعا خطاب تنازل عن هذا البند المتعلق بتعيين عضو مجلس إدارة في تاريخ 1440/04/16هـ )الموافق 

2022/11/10م ( فلم يعد ذلك البند ينطبق منذ هذا التاريخ
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ملخص األحكام 
العامة

في حالة حدوث أي أمر قد يمنع من استيفاء أحد الشروط وقام الطرف المعني بالتنازل عن الشرط )أو الشروط( ومضى لإلتمام، فإن  	
هذا ال يشكل تنازالً فعلياً عن أي حقوق لذلك الطرف.

تعتبر الحقوق والتعويضات المتاحة لكل طرف بموجب االتفاقية تراكمية، ويمكن ممارستها بقدر ما يراه الطرف المعني مناسًبا باإلضافة  	
إلى حقوقه وتعويضاته المنصوص عليها في النظام الواجب التطبيق.

يكون كل طرف مسؤوالً بمفرده عن أي عمليات تحويل أو المستندات أو التسجيل أو التوثيق أو المبيعات أو االستخدام أو الطابع أو  	
التسجيل أو أي ضرائب أو رسوم أخرى مماثلة مستحقة الدفع.

يتعلق بجميع ضرائب  	 والوثائق األخرى فيما  الالزمة  الضريبية  اإلقرارات  ويقدم جميع  الخاصة،  نفقته  يكون كل طرف مسؤوال على 
التحويل هذه، وإذا كان ذلك مطلوًبا بموجب النظام الواجب التطبيق، فإن الطرف اآلخر عليه المشاركة في تنفيذ أي إقرارات ضريبية 

أو مستندات أخرى.
كل طرف مسؤول عن التكاليف القانونية والمحاسبية وغيرها من التكاليف والرسوم والنفقات المتكبدة فيما يتعلق بالتفاوض وإعداد  	

وتنفيذ االتفاقية.
إذا رأت المحكمة المختصة أو هيئة التحكيم أن أي حكم من أحكام االتفاقية غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فإن األحكام األخرى تظل  	

سارية المفعول إلى أقصى حد يسمح به القانون.
ال يحق ألي طرف التنازل أو رهن أو نقل أو التعامل بأي طريقة أخرى مع أي أو كل حقوقه أو التزاماته بموجب االتفاقية )أو أي مستند  	

آخر مشار إليه فيه( دون موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر باستثناء حق شركة دله بالتنازل عن جميع حقوقها بموجب اتفاقية 
شراء األسهم لصالح )1( أي شخص لضمان ديون شركة دله أو تابعيها تجاه ذلك الشخص، أو )2( أي من تابعي شركة دله، وذلك وفقا 

لشروط االتفاقية.
يكون كل طرف مسؤوالً بمفرده على نفقته الخاصة بالقيام بكافة اإلجراءات وتنفيذ وتسليم المستندات المطلوبة بموجب النظام الواجب  	

أو من قبل الطرف اآلخر، سواء خالل أو بعد االتمام، لتطبيق اتفاقية شراء األسهم وصفقة االستحواذ بهدف:
منح شركة دلة كامل األصول والحقوق والمزايا التي سيتم نقلها إليها بموجب اتفاقية شراء األسهم بما في ذلك الملكية القانونية - 

ألسهم شركة المركز الطبي؛ 
ومنح المساهم البائع شركة كن لالستثمار كامل األصول والحقوق والمزايا التي سيتم إصدارها وتخصيصها لها بموجب اتفاقية - 

شراء األسهم بما في ذلك الملكية القانونية لألسهم الجديدة. 
يجوز توقيع اتفاقية شراء األسهم بموجب أي عدد من الوثائق، وعلى كل من األطراف تسليم نسخة أصلية من االتفاقية. وتعتبر التوقيعات  	

المرسلة عن طريق البريد اإللكتروني أو النسخ البرقية صحيحة وملزمة كالتوقيعات األصلية. كما تكون اتفاقية شراء األسهم نافذة عند 
توقيع األطراف وثيقة واحدة على األقل.

ال يعد أي تعديل أو تنازل عن أي حكم من أحكام اتفاقية شراء األسهم نافذاً ما لم يكن خطي أو موقع من قبل األطراف أو نيابًة عنهم.  	
باإلضافة إلى ذلك، تبقى الحقوق وااللتزامات سارية ونافذة، ما لم يتفق األطراف على التغيير أو التنازل صراحًة.

ال تعد أي موافقة ممنوحة بموجب اتفاقية شراء األسهم نافذة ما لم تكن خطية أو موقعة من قبل الطرف الموافق واستخدامها للغرض  	
التي حررت من أجله.

تستمر أحكام اتفاقية شراء األسهم في نفاذها بعد االتمام، باستثناء األحكام المنفذة بالكامل قبل أو خالل االتمام. 	

يكون تقديم أي إخطار أو طلب من قبل أي طرف بموجب االتفاقية أو فيما يتعلق بها مكتوًبا باللغة اإلنجليزية، ويتم إرساله من خالل  	تسليم اإلخطارات
البريد اإللكتروني أو تسليمه باليد.

توقيت إتمام اتفاقية 
شراء األسهم

يتم إتمام اتفاقية شراء األسهم في يوم العمل الخامس أو في التاريخ المتفق عليه من قبل األطراف، ويكون بعد التاريخ الذي يحدث فيه آخر 
ما يلي:

تقديم إشعار االستيفاء من قبل المساهم البائع شركة كن لالستثمار. 	
تقديم إشعار االستيفاء من قبل شركة دله. 	
استيفاء جميع الشروط المشتركة أو التنازل عنها. 	

ال يُلزم األطراف بإكمال نقل األسهم المستهدفة واألسهم الجديدة، ما لم يتم تنفيذ جميع التزامات األطراف المعينة في التاريخ المحدد 
إلتمام اتفاقية شراء األسهم.

يقوم األطراف باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للحصول على الموافقات المطلوبة بموجب النظام الواجب لتحويل األسهم المستهدفة إلى 
شركة دله وإصدار وتخصيص األسهم الجديدة إلى المساهم البائع شركة كن لالستثمار.

موقع إتمام اتفاقية 
يكون موقع اتفاقية شراء األسهم في مكاتب محامين شركة دله أو ما يتفق عليه األطراف كتابًة في االتفاقية. 	شراء األسهم

التزامات إتمام 
اتفاقية شراء األسهم 

)المساهم البائع شركة 
كن لالستثمار(

نقل األسهم المستهدفة إلى شركة دله للحصول على الملكية القانونية لألسهم الجديدة وفًقا ألنظمة المملكة. 	
تزويد دليل على أنه تم اإلفراج عن جميع االلتزامات المتعلقة باألسهم المستهدفة أو التأكيد على عدم وجود أي عوائق على األسهم  	

المستهدفة.
تقديم خطاب استقالة أعضاء مجلس اإلدارة في شركة المركز الطبي الذي تم ترشيحهم من قبل المساهم البائع شركة كن لالستثمار،  	

سارية المفعول من تاريخ إتمام اتفاقية شراء األسهم.
تقديم نسخة مصدقة من قرار مجلس إدارة المساهم البائع شركة كن لالستثمار بتوقيع وتنفيذ المستندات وأي وثيقة أخرى ذات عالقة. 	
تقديم دليل محدث لسجل المساهمين في شركة المركز الطبي يعكس نقل األسهم المستهدفة إلى شركة دله. 	
الحصول على نسخة أصلية من شهادة األسهم الجديدة تفيد بانتقال ملكيتهم إلى شركة دله. 	
التعاون مع شركة دله لتعيين األفراد المرشحين من قبل شركة دله في مجلس إدارة شركة المركز الطبي. 	
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 التزامات إتمام
اتفاقية شراء األسهم 

)شركة دله(

نقل األسهم الجديدة إلى المساهم البائع شركة كن لالستثمار للحصول على الملكية القانونية لألسهم الجديدة وفًقا ألنظمة المملكة. 	
تقديم نسخة مصدقة من قرار مجلس إدارة شركة دله بتوقيع وتنفيذ المستندات وأي وثيقة أخرى ذات عالقة. 	
تقديم دليل بتعيين طارق عثمان القصبي ومحي الدين صالح كامل كأعضاء في مجلس إدارة شركة المركز الطبي. 	
تقديم دليل محدث لسجل المساهمين في شركة دله يعكس نقل األسهم الجديدة إلى المساهم البائع شركة كن لالستثمار. 	
الحصول على نسخة أصلية من شهادة األسهم الجديدة تفيد بانتقال ملكيتهم إلى المساهم البائع شركة كن لالستثمار. 	
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ فيما يتعلق بإصدار األسهم الجديدة وبتوجيه رئيس مجلس  	

اإلدارة بتوقيع جميع المستندات والقيام بجميع اإلجراءات التي قد تكون مطلوبة لتسجيل تحويل األسهم الجديدة إلى المساهم البائع 
شركة كن لالستثمار، على النحو الواجب في سجل المساهمين وأمام جميع السلطات ذات الصلة )على سبيل المثال ال الحصر وزارة 

التجارة واإلدارة العامة للتسجيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والسوق المالية، حسب ما ينطبق(.

السرية

يجب على األطراف وعلى ممثليهم االلتزام بعدم إفصاح، في أي وقت، عن:
أي معلومات سرية متعلقة بشركة المركز الطبي وشركاتها التابعة. 	
أي معلومات سرية لطرف آخر أو استخدام أي معلومات سرية منتمية للطرف اآلخر أو أي عضو في مجموعة شركات الطرف اآلخر  	
وجود أو شروط أو موضوع اتفاقية شراء األسهم أو المفاوضات المتعلقة باالتفاقية. 	

ال يجوز إجراء أو إصدار أي إفصاح أو اإلعالن عن شروط أو موضوع اتفاقية شراء األسهم والمعامالت المتواجدة فيها من قبل أو نيابة عن اإلعالنات
أي طرف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.

 إجراءات إتمام
اتفاقية شراء األسهم

تُعتبر جميع اإلجراءات التي يتعين اتخاذها والمستندات التي سيتم تسليمها والمدفوعات التي يتعين سدادها عند إتمام اتفاقية شراء األسهم، 
قد تم اتخاذها وتسليمها وإجراؤها في وقت واحد، وباستثناء ما هو منصوص عليه في اتفاقية شراء األسهم، لن يتم اعتبار أي إجراءات قد 

تم اتخاذها والمستندات التي تم تسليمها أو المدفوعات حتى يتم استالمها وتسليمها وتسديدها فعلًيا.

العوض مقابل بيع وتحويل األسهم المستهدفة من المساهم البائع شركة كن لالستثمار إلى شركة دله هي األسهم الجديدة، وهي سبعة ماليين المقابل اإلجمالي
وستمائة وواحد وثمانون ألفاً ومائة وستة وستون )7,681,166( سهماً جديداً عادياً.

تقييم سعر سهم شركة 
دله لغرض صفقة 

االستحواذ

اتفق األطراف على أن يكون تقييم سعر سهم شركة دله لغرض صفقة االستحواذ بقيمة قدرها 92.65 رياالً سعودياً تقريباً للسهم الواحد، 
وذلك بناًء على سعر اإلغالق اليومي لسهم شركة دله في السوق المالية لمدة ستين )60( يوم تداول خالل فترة تداول ما بين 1443/06/21هـ 

)الموافق 2022/01/24م( حتى 1443/09/17هـ )الموافق 2022/04/18م(.

إن لم تتحقق جميع الشروط الواردة في االتفاقية قبل انقضاء تسعة أشهر من تاريخ إبرام االتفاقية، يجوز ألي من أطراف االتفاقية إنهاءها إنهاء االتفاقية
من خالل إشعار الطرف اآلخر خطياً، وذلك اعتباًرا من تاريخ اإلشعار )أو أي تاريخ الحق قد يكون محدد في اإلشعار(. 

النظام الواجب 
التطبيق واالختصاص 

القضائي

تخضع اتفاقية شراء األسهم وتفسر وفقاً لألنظمة السارية في المملكة وتختص محاكم المملكة بنظر أي نزاع حول تنفيذ أو تفسير أو تطبيق 
ما ورد فيها.

اللغة الحاكمة

يجب أن يكون النص الرسمي لالتفاقية واإلخطارات التي يتم تقديمها بموجب اتفاقية شراء األسهم محرراً باللغة اإلنجليزية. كما يجب أن 
تكون جميع الطلبات والمتطلبات والبيانات والشهادات والمستندات والمراسالت التي سيتم تقديمها مع االتفاقية والمعامالت المنصوص 
عليها باللغة اإلنجليزية أو أن يرفق معها ترجمة إنجليزية معتمدة، وفي هذه الحالة تكون الترجمة اإلنجليزية هي السائدة ما لم يكن المستند 

أو المراسالت مستنداً قانونياً أو مستنداً رسمياً أو مراسالت أخرى.

أو  6-6 المستندات  في  الــواردة  التعهدات  أو  المسبقة  والشروط  الجوهرية  والشروط  البنود 
االتفاقيات األخرى لصفقة االستحواذ

لم تبرم شركة دله أي اتفاقيات أخرى تتعلق بصفقة االستحواذ. 

بإقامتها(  6-7 أو مهدد  )بما في ذلك أي دعوى قائمة  أو مطالبة  تفاصيل أي دعوى قضائية 
يمكن أن تؤثر تأثيراً جوهريًا في أعمال شركة دله أو شركاتها التابعة أو مركزها المالي 

يقر أعضاء مجلس إدارة شركة دله بعـدم وجود أي دعوى قضائية أو مطالبة يمكن أن تؤثر تأثيراً جوهرياً في أعمال شركة دله أو شركاتها 
التابعة أو مركزها المالي.
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بإقامتها(  6-8 أو مهدد  )بما في ذلك أي دعوى قائمة  أو مطالبة  تفاصيل أي دعوى قضائية 
يمكن أن تؤثر تأثيراً جوهريًا في أعمال شركة المركز الطبي وشركاتها التابعة أو مركزها 

المالي

ليس هنالك أي دعوى قضائية أو مطالبة يمكن أن تؤثر تأثيراً جوهرياً في أعمال شركة المركز الطبي وشركاتها التابعة أو مركزها المالي.

تقرير عن حاالت إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة دله أو أعضاء مجلس اإلدارة  6-9
المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة شركة دله

يقر أعضاء مجلس إدارة شركة دله بعدم تعرض أي عضو من أعضاء المجلس أو أعضاء المجلس المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو 
أمين سر المجلس إلى أي من حاالت اإلفالس.

تفاصيل عن أي إعسار في السنوات الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس إدارة  6-10
شركة دله أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس 

إدارة شركة دله معينًا من قبل الشركة المعسرة في منصب إداري أو إشرافي فيها

يقـر أعضاء مجلس إدارة شركة دله بعـدم وجود حاالت إعسار فـي السنوات الخمسة السابقة لتاريـخ هذا التعميم لشركة كان أي من أعضاء 
المجلس أو أعضاء المجلس المقترحين أو أحد كبار التنفيذيين أو أمين سر المجلس معيناً من قبل الشركة المعسرة في منصب إداري أو 

إشرافي فيها.
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7 
إفادات الخبراء 

قدم جميع المستشارين الواردة أسماؤهم في الصفحة )د( و)هـ( من هذا التعميم موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم 
وشعاراتهم وعلى نشر إفاداتهم في هذا التعميم، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذا التعميم. وليـس ألي من المستشارين أو 
شركاتهم التابعـة أو أعضاء مجلس إدارتهم أو أي من أقربائهم أي أسهم في الشركة أو أي مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ 

هذا التعميم بما قد يؤثر على استقالليتهم. 
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8 
المصاريف 

سوف تتحمل شركة دله كافة التكاليف والمصاريف المتعلقة بإتمام صفقة االستحواذ والتي تقّدر بحوالي ثالثة عشر مليون )13,000,000( 
ريال سعودي، وتشمل أتعاب كاًل من المستشار المالي والمستشار القانوني ومستشار العناية المهنية الالزمة المالية والضريبية ومستشار 
النظامية ومصاريف  الموافقات  إلى رسوم الجهات الحكومية للحصول على  المالية االفتراضية، إضافًة  القوائم  دراسة السوق ومحاسب 

التنسيق واإلعالن وجميع التكاليف األخرى المتعلقة بإتمام صفقة االستحواذ.
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9 
اإلعفاءات

لم تتقدم شركة دله إلى الهيئة بطلب الحصول على أي إعفاءات من أي من المتطلبات النظامية.
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10 
المستندات المتاحة للمعاينة

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة عليها في المقر الرئيسي لشركة دله خالل ساعات العمل االعتيادية في أي يوم عمل من تاريخ 
نشر هذا التعميم وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بصفقة االستحواذ: 

النظام األساسي لشركة المركز الطبي وعقد التأسيس شاماَل جميع التعديالت حتى تاريخ هذا التعميم. 	
اتفاقية شراء األسهم وخطاب التنازل على تعيين عضو مجلس إدارة في شركة دله. 	
القوائم المالية الموحدة لشركة المركز الطبي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م. 	
القوائم المالية االفتراضية المفحوصة )غير المراجعة( لشركة دله. 	
تقرير التقييم لصفقة االستحواذ.  	
خطابات موافقة مستشاري شركة دله على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفادتهم في هذا التعميم وهي كاآلتي: 	

المستشار المالي )شركة الجزيرة لألسواق المالية )الجزيرة كابيتال((.أ. 
المستشار القانوني )عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون(.ب. 
مستشار العناية المهنية المالية والزكوية والضريبية )ديلويت للخدمات االستشارية المالية المحدودة(.ج. 
مراجع الحسبات )شركة كي بي إم جي لالستشارات المهنية(.د. 
محاسب القوائم المالية االفتراضية )شركة بيكر تلي ام وشركاه محاسبون قانونيون(.ه. 
مستشار دراسة السوق )شركة فروست آند سوليفان(.و. 

الخاصة بصفقة  	 العادية  العامة غير  الجمعية  الخاصة بصفقة االستحواذ في  البنود  التصويت على  باالمتناع عن  إقرار 
االستحواذ من كل من:

األستاذ عبداهلل بن صالح كامل لكونه رئيس مجلس إدارة شركة دله القابضة ومساهم كبير بشكل مباشر وغير مباشر أ. 
في شركة دله القابضة، التي بدورها هي المساهم الكبير في شركة دله، وبالتالي لديه مصلحة في صفقة االستحواذ.

األستاذ محي الدين بن صالح كامل لكونه نائب رئيس مجلس إدارة شركة دله وشقيق األستاذ عبداهلل بن صالح كامل، ب. 
وبالتالي لديه مصلحة في صفقة االستحواذ.

شركة دله البركة القابضة لكون عبداهلل بن صالح كامل مساهم كبير )بشكل مباشر وغير مباشر( فيها والمالك لجميع ج. 
الحصص في المساهم البائع شركة كن لالستثمار، وبالتالي لديها مصلحة في صفقة االستحواذ.

كن د.  شركة  البائع  المساهم  في  التنفيذي  والرئيس  دله  شركة  إدارة  مجلس  عضو  لكونه  حفني  نبيل  محمد  األستاذ 
لالستثمار وعضو مجلس إدارة شركة المركز الطبي، وبالتالي لديه مصلحة في صفقة االستحواذ.
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11 
المالحق

يتضمن هذا القسم المالحق التالية للتعميم:

القوائم المالية الموحدة لشركة المركز الطبي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م )يرجى مراجعة  	
الملحق رقم )1( من هذا التعميم(. 

القوائم المالية االفتراضية المفحوصة )غير المراجعة( لشركة دله )يرجى مراجعة الملحق رقم )2( من هذا التعميم(. 	
نسخة من النظام األساسي لشركة المركز الطبي وعقد التأسيس شاماَل جميع التعديالت حتى تاريخ هذا التعميم )يرجى مراجعة  	

الملحق رقم )3( من هذا التعميم(.
التعديالت المتعقلة بالنظام األساسي لشركة دله والمتعلقة بصفقة االستحواذ )يرجى مراجعة الملحق رقم )4( من هذا التعميم(. 	
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الملحق رقم )1(: القوائم المالية الموحدة لشركة المركز الطبي للسنوات المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2019م و2020م و2021م
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 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 .الموحدةذه القوائم المالية جزءاً من ه 27إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 ــ 3ــ 

 الموحدةالشامل اآلخر  والدخل قائمة الربح أو الخسارة
 م2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 

  
 إيضاح

 م2019
 لاير سعودي 

 

 م2018
 لاير سعودي 

 
 اإليرادات

 تكلفة اإليرادات
 

 إجمالي الربح
 

 مصروفات بيع وتوزيع 
 مصروفات عمومية وإدارية

 
 الربح من التشغيل

 
  أعباء تمويل

 إيرادات أخرى، صافي
 

 الربح قبل الزكاة
 

 الزكاة
 

 صافي الربح للسنة
 

 الدخل الشامل اآلخر
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها في الربح أو 

 خسارة في فترات الحقة:ال
 

 مكاسب إعادة قياس برامج المنافع المحددة
 

 للسنة الدخل الشامل اآلخرمجموع 
 

 العائد إلى:صافي الربح 
 حملة األسهم في الشركة األم

  الحصص غير المسيطرة
 
 
 

 العائد إلى:مجموع الدخل الشامل 
 

 حملة األسهم في الشركة األم
 الحصص غير المسيطرة 

 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
7 

 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.199.121.289 
(885.075.820) 

────────── 
 314.045.469 

 
(1.655.105) 
(205.087.171) 

────────── 
 107.303.193 

 
(1.620.844) 
 13.789.362 

────────── 
 119.471.711 

 
(8.233.134) 

──────────  
 111.238.577 

 
 
 
 
 
 6.961.397 

──────────  
 118.199.974 

══════════ 
 
 111.248.192 
(9.615) 

──────────  
 111.238.577 

══════════ 
 
 
 118.187.387 
 12.587 

──────────  
 118.199.974 

══════════ 

 1.178.681.333 
(848.778.871) 

────────── 
 329.902.462 
 
(2.171.152) 
(212.480.849) 

────────── 
 115.250.461 
 
(165.491) 
 17.097.225 

────────── 
 132.182.195 
 
(14.974.580) 

──────────  
 117.207.615 
 
 
 
 
 
 24.706.677 

──────────  
 141.914.292 

══════════ 
 
 117.196.430 
 11.185 

──────────  
 117.207.615 

══════════ 
 
 
 141.903.107 
 11.185 

──────────  
 141.914.292 

══════════ 
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 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 .الموحدةذه القوائم المالية جزءاً من ه 27إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 ــ 4ــ 

 قائمة المركز المالي الموحدة
 م 2019 ديسمبر 31في  كما

 
  

 إيضاح
 م2019

 لاير سعودي 
 

 م2018
 لاير سعودي 

 
 الموجودات 

 
 الموجودات غير المتداولة 

 ممتلكات ومعدات
 الشهرة

 الموجودات حق االستخدام
 ت غير ملموسة موجودا

 

 
 

 
8 
9 
10 
11 
 

 
 
 

638.156.178 
142.411.323 

62.701.969 
3.729.802 

────────── 
846.999.272 

────────── 

 
 
 

575.176.279 
 ـــ     
 ـــ     

1.817.998 
────────── 

576.994.277 
────────── 

 الموجودات المتداولة
 مخزون

 رى ذمم مدينة تجارية ومبالغ مدفوعة مقدماً وأخ
 نقد وما في حكمهال
 
 
 

 مجموع الموجودات 
 

 
12 
13 
14 
 
 
 
 
 

 
76.149.401 

234.033.272 
222.592.334 

────────── 
532.775.007 

────────── 
1.379.774.279 

══════════ 

 
74.615.723 

216.313.328 
357.113.559 

────────── 
648.042.610 

────────── 
1.225.036.887 

══════════ 
 ملكية والمطلوباتحقوق ال

 
 حقوق الملكية 

 رأس المال 
 عالوة أسهم

 احتياطي نظامي 
 أرباح مبقاة

 
 حقوق الملكية العائدة إلى حملة األسهم للشركة األم 

 مسيطرة الحصص غير ال
 

 مجموع حقوق الملكية
 

 المطلوبات غير المتداولة
 لموظفينامنافع 

 مطلوبات عقود ايجار
 
 

 المطلوبات المتداولة 
 م دائنة تجارية ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى ذم

 مطلوبات مالية متداولة أخرى
 مطلوبات متداولة لعقود إيجار  

 زكاة مستحقة الدفع
 
 
 

 مجموع المطلوبات 
 

 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
 

 
 
 
15 
15 
16 
 
 
 
 
 

 
 
 
17 
10 
 

 
 

 
18 
19 
10 
20 

 
 
 

750.000.000 
9.562.500 

68.274.382 
111.049.599 

────────── 
938.886.481 

71.910 
────────── 

938.958.391 
────────── 

 
149.986.144 
54.040.240 

────────── 
204.026.384 

────────── 
 

218.478.303 
 ـــ     

7.424.147 
10.887.054 

────────── 
236.789.504 

────────── 
440.815.888 

────────── 
1.379.774.279 
══════════ 

 
 
 

689.930.100 
 ـــ     

57.149.563 
132.865.941 

────────── 
879.945.604 

59.323 
────────── 

880.004.927 
────────── 

 
146.613.210 

 ـــ     
────────── 

146.613.210 
────────── 

 
180.193.887 

3.153.789 
 ـــ     

15.071.074 
────────── 

198.418.750 
────────── 

345.031.960 
────────── 

1.225.036.887 
══════════ 
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جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 .الموحدةذه القوائم المالية جزءاً من ه 27إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 ــ 5ــ 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   العائدة إلى حملة األسهم في الشركة األم  
  

 رأس الـمـــال
 لاير سعودي

 

 
 عالوة أسهم
 لاير سعودي

 

 
 احتياطي نظامي

 لاير سعودي
  

 
 أرباح مبقاة

 لاير سعودي
 

 
 المجموع

 لاير سعودي
 

 حصص غير 
 مسيطرة  

 لاير سعودي
 

 
 المجموع

 لاير سعودي
  

 807.083.647  48.138  807.035.509  74.146.157  42.959.252 ـــ     689.930.100 م2018يناير  1الرصيد كما في 
 117.207.615  11.185  117.196.430  117.196.430  ـــ     ـــ     ـــ     صافي الربح للسنة

 24.706.677  ـــ       24.706.677  24.706.677  ـــ     ـــ     ـــ     الدخل الشامل اآلخر للسنة
 14.914.292  11.185  141.903.107  141.903.107  ـــ     ـــ     ـــ     مجموع الدخل الشامل للسنة

 ـــ       ـــ       ـــ     (14.190.311) 14.190.311 ـــ     ـــ     تحويالت إلى االحتياطي النظامي
 (68.993.012) ـــ       (68.993.012) (68.993.012) ـــ     ـــ     ـــ     (25توزيعات أرباح )إيضاح 

 ───────── ────── ──────── ───────── ───────── ──────── ───────── 
 880.004.927  59.323  879.945.604  132.865.941  57.149.563 ـــ     689.930.100 م2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

 111.238.577  (9.615) 111.248.192  111.248.192  ـــ     ـــ     ـــ     صافي الربح للسنة
 6.961.397  22.202  6.939.195  6.939.195  ـــ     ـــ     ـــ     الدخل الشامل اآلخر للسنة

 118.199.974  12.587  118.187.387  118.187.387  ـــ     ـــ     ـــ     دخل الشامل للسنةمجموع ال
 ـــ       ـــ       ـــ     (56.882.400) ـــ     ـــ     56.882.400 اصدار أسهم منحة

 12.750.000  ـــ       12.750.000  ـــ     ـــ     9.562.500 3.187.500 زيادة في راس المال من خالل أسهم جديدة
 ـــ       ـــ       ـــ     (11.124.819) 11.124.819 ـــ     ـــ     تحويالت إلى االحتياطي النظامي

 (71.996.510) ـــ       (71.996.510) (71.996.510) ـــ     ـــ     ـــ     (25توزيعات أرباح )إيضاح 
 ───────── ─────── ──────── ───────── ───────── ──────── ───────── 

 938.958.391  71.910  938.886.481  111.049.599  68.274.382 9.562.500 750.000.000 م2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
 ═════════ ═══════ ════════ ═════════ ═════════ ════════ ═════════ 
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جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 .الموحدةذه القوائم المالية جزءاً من ه 27إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 ــ 6ــ 

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 م2019ديسمبر  31لمنتهية في للسنة ا

 
  

 إيضاح
 م2019

 لاير سعودي 
 

 م2018
 لاير سعودي 

 
 األنشطة التشغيلية

 الربح للسنة قبل الزكاة
 

 الربح قبل الزكاة مع صافي التدفقات النقدية: لتسويةتعديالت غير نقدية 
 استهالك ممتلكات ومعدات

 ممتلكات ومعداتانخفاض قيمة 
 ستخدام استهالك موجودات حق اال

 إطفاء موجودات غير ملموسة 
 مكاسب من استبعاد ممتلكات ومعدات

 نظام معلومات المستشفىمخصص عقود 
 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 )عكس مخصص( / مخصص مخزون بطيء الحركة
 مخصص منافع الموظفين

 أعباء مالية
 

 رأس المال العامل:التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في 
 

 تعديالت رأس المال العامل:
 مخزون

 ذمم مدينة تجارية ومبالغ مدفوعة مقدماً وأخرى 
 ذمم دائنة تجارية ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى 

 
 العملياتالنقد من 

 
 منافع موظفين مدفوعة

 أعباء مالية مدفوعة
 زكاة مدفوعة

 
 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 

 
 
 
 
8 
8 
10 
11 
7 
18 
13 
12 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
20 

 
 119.471.711 

 
 
 35.905.032 
 7.596.446 
 8.147.245 
 1.380.088 
(46.707) 
 4.136.000 
 922.246 
(1.514.582) 
 27.364.347 
 1.620.844 

──────────   
 204.982.670 

 
 
(1.386.613) 
 12.458.325 
(8.743.679) 

──────────   
 207.310.703 

 
(19.273.634) 
(1.620.844) 
(12.816.770) 

──────────   
 173.599.455 

──────────   

 
 132.182.195 
 
 
 32.960.574 

 ـــ      
 ـــ      

 974.452 
(39.780) 

 ـــ      
 4.086.980 
(1.144.935) 
 32.361.624 
 165.491 

─────────   
 201.546.601 
 
 
(7.017.351) 
 41.972.076 
 19.256.037 

─────────   
 255.757.363 
 
(10.922.499) 
(165.491) 
(13.269.202) 

─────────   
 231.400.171 

─────────   
 األنشطة االستثمارية

 شراء ممتلكات ومعدات
 إضافات إلى موجودات غير ملموسة

 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
 استثمار في شركات تابعة

 
 ماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة االستث

 
8 
11 

 
(77.392.801) 
(2.664.124) 
 3.188.138 
(169.000.000) 

──────────   
(245.868.787) 

──────────   

 
(41.478.444) 
(454.304) 
 58.700 

 ـــ      
─────────   

(41.874.048) 
─────────   

 األنشطة التمويلية
 توزيعات أرباح مدفوعة لحملة األسهم بالشركة األم

 مالية أخرىمطلوبات 
 سداد الجزء الرئيسي لمطلوبات عقود اإليجار

 اصدار راس مال اضافي 
 

 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 

  
(71.996.510) 
(3.153.789) 
(2.223.363) 
 12.750.000 

──────────   
(64.623.662) 

──────────   

 
(68.993.012) 
(3.221.575) 

 ـــ      
 ـــ      

─────────   
(72.214.587) 

─────────   
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جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 .الموحدةذه القوائم المالية جزءاً من ه 27إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 ــ 7ــ 

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 )تتمة(م 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  

 إيضاح
 م2019

 لاير سعودي 
 

 م2018
 لاير سعودي 

 
 الزيادة في النقد وما في حكمه)النقص( / 

 
 النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 النقد وما في حكمه خالل السنة
 

 السنةفي نهاية النقد وما في حكمه 
 
 

 غير نقدية: معامالت
( على حقوق الملكية 9تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 االفتتاحية
 زيادة راس المال من خالل األرباح المبقاة )أسهم منحة(

 ثمن شراء مؤجل من اكتساب شركات تابعة
 استثناء نقد وما في حكمهصافي القيمة الدفترية لموجودات مقتناة ب

 موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار عند تطبيق 
 (16المعيار الدولي للتقرير المالي )       

 
 
 
 
 
 
 
 

(136.892.994) 
 
 357.113.559 
 2.371.769 

──────────   
 222.592.334 

══════════ 
 
 
 

 ـــ     
 56.882.400 
 4.547.025 
 23.397.754 

 
 30.926.306 

══════════ 

 117.311.536 
 
 239.802.023 

 ـــ      
─────────   

 357.113.559 
═════════ 

 
 
 
(2.730.220) 

 ـــ      
 ـــ      
 ـــ      

 
 ـــ      

═════════ 
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جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 8ــ 

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 
 الشركةعن معلومات  -1

 
هي شركة مساهمة المجموعة"(( “وشركاتها التابعة )يشار لها مجتمعةً بـ ( الشركة األم"شركة المركز الطبي الدولي )"

ربيع  29بتاريخ  4030143596سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
هـ )الموافق 1437ربيع الثاني  8بتاريخ  99م( وفقاً للقرار الوزاري رقم د/2003ونيو ي 29هـ )الموافق 1424الثاني 

-101-026م( بإعالن تأسيس الشركة االم. حصلت الشركة األم على ترخيص وزارة الصحة رقم 2016يناير  18
طتها في اقامة م(. تزاول الشركة أنش2006مايو  13هـ )الموافق 1427ربيع الثاني  15بتاريخ  010-010-00033

وإدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التأهيل الصحي وتشغيل مراكز بصريات وإدارة وتشغيل معاهد 
األبحاث العملية ومعاهد التدريب على الخدمات الصحية والتمريض ومستشفى خاص وتموين األطعمة المطهية. بدأت 

 م.2007 يناير 1الشركة االم في مزاولة أعمالها في 
 
 عداداإلس اأس -2
 
 بيان االلتزام 2-1

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير  ةأعدت هذه القوائم المالية الموحدة وفقا
 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. المعتمدة منواإلصدارات األخرى 

 
أساس التوحيد 2-2  

 تفاصيل الشركة التابعة للشركة األم: فيما يلي
 

 نسبة الملكية النشاط الرئيسي دولة التأسيس اسم الشركة التابعة
 م2018 م2019   

 شركة األخيار الدولية للصيانة 
 والتشغيل والديكور )إيضاح أ(   

شركة مجمع العيادة االولى الحديثة 
 إيضاح ب(المحدودة )

 شركة مركز االشعة االول الطبية
 إيضاح ب()

إيضاح شركة خطوة تداوي الطبي )
 ب(

 
 المملكة العربية السعودية

 
 المملكة العربية السعودية

 
 المملكة العربية السعودية

 
 المملكة العربية السعودية

 تقديم خدمات الصيانة العامة 
 والنظافة والديكور   
 

 تشارك في أنشطة المستشفيات
 

 تشارك في أنشطة المستشفيات
 

  تشارك في أنشطة المستشفيات

 
95% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

 
95% 
 
 ـــ  
 
 ـــ  
 
 ـــ  

 
شركة األخيار الدولية للصيانة والتشغيل والديكور" وهي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في ت الشركة األم في "أ( استثمر

من حصص  %95المملكة العربية السعودية وهي تعمل في تقديم خدمات الصيانة العامة والنظافة والديكور. تمتلك الشركة األم 
 الشركة التابعة وتسيطر عليها سيطرة كاملة.

 
ً من  م استحوذت الشركة االم على ملكية ثالث شركات طبية بالكامل وهذه الشركات 2019يوليو  10ب( اعتبارا
شركة مركز االشعة المملكة العربية السعودية وهي تحديداً: شركة مجمع العيادات الحديثة االولى،  –موجودة في جدة 

وعليه فان الشركة االم تملك  “(.الشركات التابعة “بـ عة )يشار لها مجتم ،الطبيشركة خطوة تداوي  واالول الطبية 
 بالكامل حصة الملكية في هذه المنشآت وبالتالي فقد تم توحيدها في هذه القوائم المالية الموجزة الموحدة.

 
تتحقق م. 2019ديسمبر  31تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة األم وشركتها التابعة كما في 

السيطرة عندما تصبح المجموعة عرضة أو لها الحق في الحصول على العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة 
المستثمر بها، ولدى المجموعة القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل ممارسة نفوذها على المنشأة المستثمر بها. 

 أة المستثمر بها إذا ـ وفقط إذا ـ كان لدى المجموعة:وبشكل خاص فإن المجموعة تسيطر على المنش
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جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 9ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( أساس اإلعداد -2
 
)تتمة( أساس التوحيد 2-2  
الية لتوجيه النشاطات ذات على المنشأة المستثمر بها )مثل: وجود حقوق قائمة تعطي المجموعة القدرة الح نفوذ •

 الصلة بالمنشأة المستثمر بها(.
 لمخاطر ولديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة نتيجة االشتراك مع المنشأة المستثمر بها. تعرض •
 قدرة على استخدام نفوذها على المنشأة المستثمر بها في التأثير على عوائدها. •
 

حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة. ومن أجل تعزيز هذا االفتراض  بشكل عام، هناك افتراض أن األغلبية في
وعندما يكون لدى المجموعة مستوى أقل من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في المنشأة المستثمر بها، 

ة سيطرة على فإن المجموعة تأخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى المجموع
 المنشأة المستثمر بها، وهذه الحقائق والظروف تشمل ما يلي:

 
 ترتيب )ترتيبات تعاقدية( مع آخرين ممن يحق لهم التصويت في المنشأة المستثمر بها. •
 حقوق تنشأ عن ترتيبات تعاقدية أخرى. •
 حقوق تصويت وحقوق تصويت محتملة للمجموعة. •
 

كانت تمارس سيطرة على المنشأة المستثمر بها أم ال إذا ما اشارت الحقائق  تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا
ً من  والظروف أن هناك تغيرات في عنصر أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة اعتبارا

ة. يتم إدراج الموجودات تاريخ سيطرة المجموعة على الشركة التابعة وتستمر حتى زوال السيطرة على الشركة التابع
والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل السنة في القوائم المالية 

 الموحدة من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة وحتى تاريخ فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة.
 

عناصر الدخل الشامل اآلخر على حملة األسهم في الشركة األم للمجموعة  يتم توزيع الدخل وكل عنصر من
والحصص غير المسيطرة حتى لو أن هذا التوزيع قد يؤدي إلى عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة. وعند 

ة والسياسات اللزوم، يتم إجراء التعديالت على القوائم المالية للشركة التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها المحاسبي
المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات 

 النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
 

 فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.يتم احتساب أي تغيّر في حصة الملكية في شركة تابعة، دون 
 

فإنها تقوم باستبعاد الموجودات )بما فيها الشهرة( والمطلوبات  ،وفيما إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة
يتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة في ذي الصلة، بينما والحصة غير المسيطرة وأي مكونات أخرى لحقوق الملكية 

 . ويتم تسجيل أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.الموحدةأو الخسارة الربح قائمة 
 
 أساس القياس 2-3
 

يتم استخدام حيث ، باستثناء مطلوبات منافع الموظفين بموجب مبدأ التكلفة التاريخيةالقوائم المالية الموحدة هذه تُعد 
 محاسبي ومبدأ االستمرارية.أساس االستحقاق ال، باستخدام حسابات القيم الحالية االكتوارية

 
 عملة التشغيل والعرض 2-4
 

 .للمجموعة العرضعملة والوظيفية عملة الباللاير السعودي وهو القوائم المالية الموحدة هذه يتم عرض 
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المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 10ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( أساس اإلعداد -2
 
 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة حكاماأل 2-5
 

اإليرادات وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ  أحكام عملدارة من اإلللمجموعة القوائم المالية الموحدة  إعداديتطلب 
 .التقرير الماليفي تاريخ  المحتملةالمطلوبات فصاح عن المصرح عنها واإلوالموجودات والمطلوبات  مصروفاتالو

ً جوهر ن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالً فتراضات والتقديرات يمكن أبشأن هذه اإلعدم التأكد إال أن  على القيمة  يا
 في المستقبل.تأثر االلتزام الذي سيأو لألصل الدفترية 

 
لموجودة تستند هذه التقديرات واإلفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف ا

وتستخدم لقياس القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. تتم مراجعة 
الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات المحاسبية في  إدراج. يتم بشكل متواصلالتقديرات واالفتراضات األساسية 

ت المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية مراجعة التقديرات أو في فترة المراجعة والفترا
 والفترات المستقبلية.

 
 تتضمن االفصاحات األخرى المتعلقة بتعرض المجموعة إلى المخاطر وعدم التيقن ما يلي:

 
 (22افصاح تحليل الحساسية )اإليضاح   •
 (22إدارة مخاطر األدوات المالية )اإليضاح  •
 (22مال )اإليضاح إدارة راس ال •
 

 األحكام 
خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بإصدار األحكام التالية والتي لها تأثير جوهري على 

 المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة:
 

 تحديد مدة اإليجار للعقود مع خيارات االنهاء ـ الشركة كمستأجر
ة سريان عقد اإليجار على أنها غير قابلة لإللغاء في أي فترات مغطاة بخيار انهاء عقد اإليجار فيما مدالمجموعة تحدد 

، أو فترات يغطيها خيار إلغاء عقد اإليجار، إذا كان هناك تأكيد إذا كانت الشركة متأكدة من معقولية ممارسة هذا الخيار
 معقول من عدم ممارسته.

 
من خالل تقييمها لعقد المجموعة االنهاء. تقرر التمديد واإليجار التي تتضمن خيارات  العديد من عقودالمجموعة لدى 

تأخذ في اعتبارها المجموعة انهاء عقد اإليجار. وهذا يعني أن تجديد أو اإليجار فيما إذا كان من المعقول ممارسة خيار 
ً اقتصادياً لممارسة خيار  انهاء عقد اإليجار. بعد تاريخ بداية عقد ديد أو تججميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزا

بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار إذا ما كان هناك حدث أو تغير في الظروف الواقعة ضمن المجموعة اإليجار، تقوم 
االنهاء )مثل: عمل تحسينات جوهرية على التجديد أو ممارسة خيار تها على وتؤثر على قدرالمجموعة سيطرة 

 عادة هيكلة جوهرية على المأجور(.المأجور أو إ
 

 أجزاء مكونات الممتلكات والمعدات
المصنفة ضمن فئة الممتلكات والمعدات على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها المجموعة يتم استهالك موجودات 

بحيث يتم استهالك كل  اإلنتاجية االقتصادية. عند تحديد العمر اإلنتاجي االقتصادي لألصل، يتم تقسيمه إلى أجزاء هامة
تأخذ جزء بشكل مستقل. يتطلب وجود حكم عند التأكد من المكونات الرئيسية ألصل أكبر، وأثناء تحديد أهمية المكون 

اإلدارة في االعتبار األهمية الكمية للمكون وكذلك العوامل النوعية مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصل 
 ستهالك ودورة االستبدال / جدول الصيانة.وطريقة االذات الصلة 
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المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 11ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( أساس اإلعداد -2
 
 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 2-5
 

 مبدأ االستمرارية
ها على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وتوصلت إلى أن لديها الموارد بعمل تقييم لقدرت المجموعةقامت إدارة 

لذلك، ليست اإلدارة على دراية بأي عدم تيقن جوهري قد يلقي  لالستمرار في نشاطها في المستقبل المنظور. إضافةً 
على  الموحدة قوائم الماليةال إعدادعلى االستمرار. وبالتالي، تم االستمرار في  المجموعةبظالل من الشك حول قدرة 

 أساس مبدأ االستمرارية.
 

  واالفتراضات التقديرات
 في التيقن عدم على المبنية للتقديرات األخرى الرئيسية والمصادر بالمستقبل يتعلق فيما األساسية االفتراضات يلي فيما

 للموجودات الدفترية للقيم يةجوهر تعديالت اي في تتسبب قد جوهرية مخاطر تحمل والتي المالي التقرير تاريخ
 على وافتراضاتها تقديراتها في المجموعة استندت. أدناه موضح هو كما الالحقة المحاسبية السنة خالل والمطلوبات

 بخصوص تتغير قد واالفتراضات الراهنة الظروف أن إال. الموحدة المالية القوائم إعداد عند متاحة كانت معايير
 هذه مثل بيان يتم. المجموعة سيطرة نطاق عن الخارجة السوق ظروف أو متغيرات بببس المستقبلية التطورات
 :التقدير من التيقن وعدم االفتراضات حول المعلومات يلي فيما. وقوعها عند االفتراضات في التغيرات

 
 / الموجودات غير الملموسة االنتاجية للممتلكات والمعدات عماراأل

 الحتساب االستهالك / الموجودات غير الملموسة االنتاجية التقديرية للممتلكات والمعدات رعمااأل المجموعةتحدد إدارة 
 تقوم. يتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف الطبيعي. االطفاء /

ً  اإلنتاجية واألعمار المتبقية القيمة بمراجعة اإلدارة  تحميله سيتم الذي اإلطفاء/  االستهالك مخصص عديلت ويتم سنويا
 .السابقة التقديرات عن تختلف اإلنتاجية األعمار بأن اإلدارة فيها تعتقد التي الحاالت في مستقبالً 

 
 مخصص خسارة البضاعة

من تدرج المجموعة مخصص لخسائر البضاعة نتيجة عوامل مثل التقادم أو الخطأ الفني أو الضرر وغير ذلك. يتض
تقدير تلك الخسائر االخذ باالعتبار العوامل، على سبيل المثال ال الحصر، تقديم نماذج عمل أو تقنية جديدة من صانع 

 محدد ومبيعات سابقة وظروف السوق الحالية والمتوقعة.
 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية
ر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. تعتمد هذه المصفوفة تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لحساب خسائ

بدايةً على معدالت التعثر التاريخية التي رصدتها المجموعة. تقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل التجربة 
تحديث معدالت  التاريخية لخسارة االئتمان على ضوء المعلومات المتوقعة مستقبالً. في تاريخ كل تقرير مالي، يتم

 التعثر التاريخية الملحوظة ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.
 

هو  إن تقييم الترابط بين معدالت التعثر التاريخية الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة
ه التغيرات في األحوال والظروف االقتصادية تقدير جوهري. إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة حساس للغاية تجا

المتوقعة. إن تجربة الخسارة االئتمانية التاريخية للمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تمثل التعثر الفعلي 
عة خسائر االئتمان المتوقعة حول الذمم المدينة التجارية للمجمو للعميل في المستقبل. تم اإلفصاح عن المعلومات حول

 (.24في اإليضاح )
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المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 12ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( أساس اإلعداد -2
 
 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 2-5
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها  يظهر انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة

ً تكاليف احتساب  ً تكاليف البيع أو قيمتها قيد االستعمال ــ أيهما أعلى. تستند القيمة العادلة ناقصا القيمة العادلة ناقصا
تجاري لموجودات مماثلة أو إلى أسعار السوق االستبعاد إلى البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة على أساس 

ً التكاليف المتزايدة الستبعاد األصل. يستند حساب القيمة قيد االستعمال إلى نموذج التدفقات النقدية  الملحوظة ناقصا
التي  المخصومة. يتم اشتقاق التدفقات النقدية من الموازنة للسنوات الخمس المقبلة والتي ال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة

لم تلتزم بها المجموعة بعد أو استثمارات مستقبلية هامة يمكن أن تعزز أداء األصل للوحدة المحققة للنقد التي يتم 
اختبارها. إن القيمة القابلة لالسترداد حساسة تجاه معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك 

ية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض استقراء المستقبل. تتعلق هذه التقديرات في التدفقات النقدية الداخلة المستقبل
األغلب بالشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة المدرجة من قبل المجموعة. 

ت المولدة للنقد المختلفة قد تم اإلفصاح عنها االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدا
 (.7وتوضيحها بشكل أوسع في اإليضاح )

 
 برنامج المنافع المحددة

يتم تحديد تكلفة برنامج المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام تقييمات اكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري 
عن التطورات الفعلية في المستقبل. وهذا يتضمن تحديد معدالت الخصم  وضع العديد من االفتراضات التي قد تختلف

ومعدالت زيادة الرواتب في المستقبل ومعدل الوفيات وحركة الموظفين )أي حركة التوظيف/انهاء 
دة يمتاز الخدمات/االستقاالت(. ونتيجة التعقيدات الخاصة بعملية التقييم وطبيعتها طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحد

 بحساسية عالية تجاه التغيرات في تلك االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ التقرير المالي. 
 

إن معيار القياس األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. عند تحديد معدل الخصم المالئم، تعتبر اإلدارة أن عوائد 
لجودة. يستند معدل الوفيات إلى جداول الوفيات المتاحة والخاصة السوق تستند إلى سندات شركة / حكومة عالية ا

بالدول المعنية. قد تتغير استقراءات جداول الوفيات فقط من وقت آلخر استجابة للتغيرات الديموغرافية. تعتمد زيادات 
ر حول التزامات منافع الرواتب المستقبلية على معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة للدول المعنية. توجد تفاصيل أكث

 (.17الموظفين في )اإليضاح 
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
عند عدم إمكانية قياس القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي على أساس 

لة لها باستخدام طرق التقييم بما في ذلك نموذج التدفقات األسعار المتداولة في أسواق نشطة، فإنه يتم تحديد القيمة العاد
النقدية المخصومة. يتم أخذ البيانات إلى هذه النماذج من األسواق القابلة للمالحظة حيثما كان ذلك ممكنا، وعندما ال 

دات على االعتبارات يكون ذلك مجدياً، فإن األمر يتطلب إبداء درجة من االجتهاد لتحديد القيمة العادلة. تشتمل االجتها
الخاصة بالبيانات مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر تقلبات األسعار. يمكن أن تؤثر التغيرات في 
االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل على القيمة العادلة لألدوات المالية المصرح عنها. يتم تقييم الثمن المحتمل، الناتج 

العادلة بتاريخ االستحواذ كجزء من تجميع األعمال. عندما يستوفي الثمن تعريف التزام  عن تجميع األعمال، بالقيمة
ً بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير مالي. يستند تحديد القيمة العادلة إلى التدفقات النقدية  مالي، يتم إعادة قياسه الحقا

 تيفاء كل هدف من أهداف االداء وعامل الخصم.المخصومة. تأخذ االفتراضات الرئيسية في االعتبار احتمالية اس
 

 المخصصات
يتم تكوين مخصص نتيجة حدث سابق، عند وجود التزام حالي قانوني أو ضمني على المجموعة يمكن قياسه بصورة 
يُعتد بها، ويكون من المحتمل ظهور حاجة لتدفق منافع اقتصادية خارج الشركة لسداد االلتزام. تحدد المخصصات عن 

ق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة طري
 الوقتية للمال والمخاطر المتعلقة بااللتزام. يدرج عكس قيد الخصم كتكلفة تمويل، إن وجد.
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المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 13ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019بر ديسم 31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( أساس اإلعداد -2
 
 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 2-5
 

 عقود اإليجار ـ تقدير معدل االقتراض المتزايد
ال تستطيع المجموعة على الفور تحديد سعر الفائدة المضمن في عقود اإليجار، وبالتالي تستخدم المجموعة معدل 

عقود اإليجار. إن معدل االقتراض المتزايد هو سعر الفائدة الذي يجب على  مطلوباتفي قياس  االقتراض المتزايد
المجموعة دفعه من أجل االقتراض لفترة مماثلة بضمان مماثل ومبالغ الزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة لألصل 

متزايد "المبلغ الذي على الشركة دفعه" حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. وبالتالي، يعكس معدل االقتراض ال
والذي يتطلب تقديراً عند عدم توافر أسعار ملحوظة أو عند الحاجة للتعديل بما يتناسب مع شروط وأحكام عقد اإليجار. 
 تقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض المتزايد باستخدام البيانات الملحوظة )مثل: أسعار الفائدة في السوق( والمتوافرة

 وعمل بعض التقديرات الخاصة بالشركة عند الضرورة.
 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -3
 

تم تطبيق السياسات المحاسبية المدرجة أدناه بصورة مستمرة، باستثناء المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة كما 
 (.4جاء ذكره في اإليضاح )

 
 تجميع األعمال والشهرة 3-1
 

قتناء بإجمالي كل من الثمن المحول، االبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االقتناء. تقاس تكلفة تتم المحاس
والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االقتناء، ومبلغ الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل 

بقياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة  عملية من عمليات تجميع األعمال، تقوم المجموعة
العادلة أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتحديد للشركة المستحوذ عليها. تسجل التكاليف المتعلقة 

عداد القوائم عند إ 4كما هو موضح في اإليضاح  باالقتناء كمصروف حال تكبدها وتضمينها في المصروفات اإلدارية
 المالية الموحدة.

 
ما، فإنها تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية من أجل تصنيفها وتحديدها عمل عندما تستحوذ المجموعة على 

 بشكل مالئم وفقاً لشروط التعاقد والظروف االقتصادية والظروف ذات الصلة في تاريخ االستحواذ. 
 

ويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. ال يتم إعادة قياس يتم إثبات أي مبلغ محتمل يتم تح
المحتمل  الثمنالمحتمل المصنف كحقوق ملكية ويتم احتساب التسوية الالحقة الخاصة به ضمن حقوق الملكية.  الثمن

(: األدوات المالية يتم 9للتقرير المالي )المصنف كأصل أو التزام والذي يمثل أداة مالية تقع ضمن نطاق المعيار الدولي 
ً للمعيار الدولي للتقرير الربح أو الخسارة قياسها بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة العادلة المدرجة في قائمة  وفقا

لة في ( يتم قياسه بالقيمة العاد9(. أي مبلغ محتمل آخر ليس ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )9المالي )
 . الربح أو الخسارةتاريخ التقرير المالي مع التغيرات في القيمة العادلة المدرجة في 

 
تقاس الشهرة بدايةً بالتكلفة )باعتبارها الزيادة في إجمالي الثمن المحول والمبلغ المدرج للحصص غير المسيطرة وأي 

والمطلوبات المقدرة(. في حال كانت القيمة العادلة حصص محتفظ بها مقابل صافي الموجودات المقتناة القابلة للتحديد 
لصافي الموجودات المقتناة زيادة عن إجمالي الثمن المحول، فإن المجموعة تقوم بإعادة تقييم ما إذا كانت حددت بشكل 

التي  صحيح جميع الموجودات المقتناة وجميع المطلوبات المقدرة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ
يجب إدراجها في تاريخ االقتناء. إذا نتج عن إعادة القياس زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة عن 

 إجمالي الثمن المحول، فإن المكسب يدرج في الربح أو الخسارة.
 

إجراء االختبار للتأكد من  وبعد اإلثبات األولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض المتراكمة. ولغرض
إلى  –اعتباراً من تاريخ االستحواذ  –وجود انخفاض في القيمة، تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع األعمال 

كل وحدة أو مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التي يتوقع بأن تستفيد من تجميع األعمال، بصرف النظر عما إذا 
أخرى خاصة بالشركة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات. عندما يتم تخصيص خصصت موجودات أو مطلوبات 

الشهرة لوحدة مولدة للنقد وجزء من أنشطة الوحدة التي يتم استبعادها فإن الشهرة المرتبطة باألنشطة المستبعدة يتم 
الشهرة المستبعدة في هذه  تضمينها في القيمة الدفترية لألنشطة حال تحديد الربح أو الخسارة عند االستبعاد. وتقاس

 الظروف بناًء على القيم النسبية للعمليات المستبعدة والحصة المحتفظ بها من الوحدة المولدة للنقد.
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 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 14ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 
 ما هو غير متداول إزاءتداول تصنيف ما هو م 3-2

ً الموجودات والمطلوبات في  المجموعةتعرض  إلى التصنيف متداول / غير  قائمة المركز المالي الموحدة استنادا
 متداول. 

 
 الموجودات

 يتم تصنيف األصل ضمن الموجودات المتداولة في حال:
  العادية، التشغيلية لتوقع تحقق األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة العم •
 ل بشكل رئيسي من أجل المتاجرة، محتفظ باألص •
 المالي، أو التقريرشهراً بعد تاريخ  12توقع تحقق األصل خالل  •
شهراً على  12في حكم النقد إال إذا كان محظوراً تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل ما كونه نقداً أو  •

  لمالي.ا التقريراألقل من تاريخ 
 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

 
 المطلوبات

 يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حال:
 العادية، التشغيلية توقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل •
 محتفظ بااللتزام بشكل رئيسي من أجل المتاجرة، •
 المالي، أو التقريرتاريخ  شهراً بعد 12توقع تسوية االلتزام خالل  •
 المالي. التقريرشهراً على األقل بعد تاريخ  12عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة  •

 األخرى كمطلوبات غير متداولة. المطلوباتبتصنيف جميع  المجموعةتقوم 
 
 قياس القيمة العادلة 3-3

تتم بين أطراف السوق في  نظامية لبيع أصل أو سداد التزام في معاملة القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه
 تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:

 
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو •
 في ظل غياب السوق الرئيسية. من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام •
 

يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو 
 اقتصادية لهم. منفعةااللتزام على افتراض أن األطراف في السوق يتصرفون بناًء على ما يحقق أفضل 

 
منافع اقتصادية  تحقيقصل غير المالي في الحسبان قدرة االطراف في السوق على يأخذ قياس القيمة العادلة لأل

 اف السوق لتحقيق أفضل منفعة منه.ستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه أو بيعه إلى طرف آخر من أطرال
 

لعادلة وتعظيم استخدام م مع الظروف وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة اأساليب تقييم تتالء المجموعةتستخدم 
 المعطيات الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير الملحوظة.

 
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة أو الُمفصح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن 

 توى األدنى الذي يعتبر جوهرياً لقياس القيمة العادلة ككل:هرمية القيم العادلة المبينة أدناه استناداً إلى معطيات المس
 
 األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. المستوى األول: •
المستوى الثاني: أساليب تقييم يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية ملحوظة بصورة مباشرة أو غير  •

 لقياس القيمة العادلة.مباشرة 
 المستوى الثالث: أساليب تقييم يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية غير ملحوظة لقياس القيمة العادلة. •
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 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 15ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 
 )تتمة( القيمة العادلةقياس  3-3

على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا جرى القوائم المالية الموحدة بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في 
ً تقييم التصنيف ) إعادةبين مستويات الهيكل الهرمي من خالل  تنقالت إلى المستوى األدنى من المعطيات  استنادا

 . تقرير ماليلة ككل( في نهاية كل فترة الجوهرية لقياس القيمة العاد
 

 .بشكل دوري غير المتكررالقيمة العادلة قياس و قياس القيمة العادلة المتكرر وإجراءاتيتم التقييم الدوري لسياسات 
 

فئات من الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة  المجموعةبغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، فقد حددت 
 األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ـ كما هو موضح أعاله.وخصائص ومخاطر 

 
 الممتلكات والمعدات 3-4

يتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ـ إن وجدت. 
األرض واألعمال يتم إدراج  حال تكبدها. ربح أو الخسارة الموحدةفي قائمة التسجل جميع تكاليف اإلصالح والصيانة 

قيد التنفيذ بالتكلفة. ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ويتم رسملتها كممتلكات ومعدات عند اكتمال أنشطة 
 اإلنشاء ذات العالقة ويكون األصل قيد االنشاء جاهزاً لالستخدام المعد من أجله.

 
ب االستهالك من تاريخ توفر بند الممتلكات والمعدات لالستخدام المحدد لها أو فيما يتعلق بالموجودات التي يتم يُحتس

 إنشاؤها ذاتياً، إن وجدت، من تاريخ جاهزية هذه الموجودات لالستخدام المحدد لها.
 

 على النحو التالي: يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية لألصل
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ً عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع تدفق يتم استبعاد بند الممتلكات والمعدات و أي جزء جوهري تم االعتراف به مبدئيا

منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل 
عند لربح أو الخسارة الموحدة في قائمة ا)المحتسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( 

 استبعاد األصل.
 

ً إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته  يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل فورا
 التقديرية القابلة لالسترداد.

 
بأثر نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها ي فوطرق االستهالك  اإلنتاجيةيتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار 

 عند الضرورة.مستقبلي 

 سنة 60ــ  40 مباني 
 سنوات 5 ادوات مكتبية

 سنوات 3 أجهزة كمبيوتر
 سنوات 4 سيارات

 سنوات 5 أثاث وتجهيزات
 سنوات  10ــ  5 معدات طبية 

 سنة  20ــ  15 معدات غير طبية 
 سنوات  7ــ  6 أدوات طبية 
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 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 
 عقود اإليجار 3-5

ي على عقد إيجار. يعتبر العقد عقد ايجار أو يحتوي على تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد ايجار أو يحتو
 عقد إيجار إذا ما أعطى الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل عوض ما.

 
 المجموعة كمستأجر 

وعقود تطبق المجموعة نموذج منفرد لالعتراف والقياس لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل 
االيجار لدفع دفعات اإليجار وتمثل الموجودات  بمطلوبات عقودإيجار الموجودات المنخفضة القيمة. تعترف المجموعة 
 حق االستخدام الحق في استعمال الموجودات الرئيسية.

 
 الموجودات حق االستخدام 

المعني المتاح اريخ توافر األصل تقوم المجموعة بإدراج الموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )ت
(. يتم قياس الموجودات حق االستعمال بالتكلفة ناقصاً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة وتُعدل لالستخدام

عقود اإليجار مطلوبات اإليجار. تتضمن تكلفة الموجودات حق االستخدام قيمة مطلوبات عقود بحسب أي إعادة قياس 
ليف المباشرة األولية ودفعات اإليجار المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص أي محفزات إيجار المسجلة والتكا

مستلمة. يتم استهالك الموجودات حق االستعمال على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي 
 ر، كما يلي:المقدر لألصل ـ أيهما أقص

 سنة 20ى إل 10األرض المستأجرة:  •
 سنوات 5إلى  3مستودعات وأماكن إقامة:  •
 سنوات 4إلى  3سيارات:  •

 
إذا كانت ملكيه األصل المستأجر تنتقل إلى المجموعة في نهاية مدة اإليجار أو أن التكلفة تعكس ممارسه خيار الشراء، 

، خدام النخفاض القيمةفيحتسب االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. تخضع الموجودات حق االست
 .10-3ويرجى الرجوع لإليضاح 

 
 التزامات اإليجار

اإليجار الُمقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة مطلوبات عقود في بداية عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإدراج 
ً أي محفزات إيجار  اإليجار. تتضمن دفعات اإليجار دفعات ثابتة )تتضمن الدفعات الثابتة غير الجوهرية( ناقصا

مستحقة االستالم، ودفعات إيجار متغيرة القيمة بناًء على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع دفعها مقابل ضمانات 
المبالغ المتبقية. تتضمن دفعات اإليجار أيضاً سعر الممارسة لخيار الشراء الذي من المتوقع بقوة أن تمارسه المجموعة 

ت المتصلة بإنهاء العقد فيما إذا كانت شروط اإليجار تعطي المجموعة الحق في انهاء عقد اإليجار. ودفعات الغراما
ودفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت يتم إدراجها كمصروف )إال إذا تم تكبدها إلنتاج 

 بضائع( في الفترة التي يحصل فيها الحدث أو الظرف للدفع.
 

حتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ ابتداء العقد فيما إذا عند ا
كان معدل الفائدة الضمني في العقد ال يمكن تحديده بشكل فوري. بعد بداية العقد يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار 

لمطلوبات عند دفع اإليجارات. كما أنه يتم إعادة قياس القيمة الدفترية ليعكس ازدياد تكلفة التمويل وانخفاض المبلغ 
اإليجار إذا ما كان هناك تعديل أو تغير في مدة العقد أو تغير في مدفوعات اإليجار )أي تغيرات في المدفوعات عقود 

إليجار( أو تغير في تقييم خيار المستقبلية الناتجة عن التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد مثل هذه مدفوعات ا
 .الربح أو الخسارةفي قائمة مكونات عكس تكلفة التمويل شراء األصل األساسي. تعرض 

 
 عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات المنخفضة القيمة

ً أو أقل من  12يها تقوم المجموعة بتطبيق استثناء االعتراف بعقود اإليجار القصيرة األجل )أي مدة اإليجار ف شهرا
تاريخ بداية العقد وال تتضمن خيار الشراء(. كما تقوم بتطبيق استثناء االعتراف بعقود اإليجار للموجودات المنخفضة 
القيمة على ما لديها من عقود إيجار والتي تُعتبر منخفضة القيمة. يتم تسجيل دفعات اإليجار سواًء بالنسبة للعقود قصيرة 

 وجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت طوال مدة سريان عقد اإليجار.األجل أو للم
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المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 17ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 
 الموجودات غير الملموسة 3-6

إن تكلفة الموجودات . بالتكلفة المقتناة بشكل مستقل بالتكلفة عند االعتراف األولى يتم قياس الموجودات غير الملموسة
، تدرج الموجودات األوليبعد االعتراف هي القيمة العادلة في تاريخ االقتناء. تجميع األعمال غير الملموسة المقتناة في 

 قيمة األصل ـ إن وجدت.في ة متراكمغير الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض 
 

يتم تقييم األعمار االنتاجية للموجودات غير الملموسة لتكون أما محددة أو غير محددة. تطفأ الموجودات غير الملموسة 
االقتصادي ويتم تقييمها لمعرفة االنخفاض في القيمة إذا كان  اإلنتاجيالمحدد على مدى العمر  اإلنتاجية األعمارذات 

 ً   على أن الموجودات غير الملموسة قد تكون تعرضت النخفاض في القيمة. هناك مؤشرا
 

يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل في 
ستهالك المنافع االقتصادية المتوقع أو النمط المتوقع ال اإلنتاجينهاية كل سنة مالية. يتم احتساب التغيرات في العمر 

المستقبلية المتضمنة في األصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يقتضي الحال، ويتم اعتبارها 
كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إدراج مصروف االطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في 

 ضمن فئة المصروفات بما يتماشى مع وظيفة األصل غير الملموس.دة الربح أو الخسارة الموحقائمة 
 

  فيما يلي فترة االطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار االنتاجية المحددة:
 سنوات  5ــ  3 وأخرىحاسب آلي برامج 

 
ما إذا كان هناك أي  العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد بشكل منتظم لتحديد فحصتم ي

ً مؤشر على أن تقييمها الحالي لألعمار  ر كذلك، فإن التغيير في تقييم العمر اإلنتاجي يتم األم. وإذا لم يكن ما زال قائما
 .على أساس مستقبلي

 
يتم قياس المكاسب أو الخسائر الناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت 

 عاد والقيمة الدفترية لألصل وتتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند إلغاء االعتراف باألصل.االستب
 

 برامج الحاسب اآللي
يتم االعتراف بالتكاليف المرتبطة باالحتفاظ بالبرامج كمصروف عند تكبدها. يتم االعتراف بتكاليف التطوير العائدة 

نتجات البرمجية القابلة للتحديد والفريدة من نوعها التي تسيطر عليها المجموعة مباشرة إلى تصميم واختبار الم
 كموجودات غير ملموسة عند استيفاء المعايير التالية:

 
•  ً  إكمال البرنامج بحيث يكون متاحا لالستخدام من األجدى فنيا
 تعتزم اإلدارة إكمال البرنامج واستخدامه أو بيعه •
 يع البرنامجقدرة على استخدام أو بهناك  •
 يمكن إثبات كيف سيحقق البرنامج فوائد اقتصادية مستقبلية محتملة •
 البرامج أو بيعهتوفر موارد تقنية ومالية وغيرها من الموارد الكافية الستكمال تطوير واستخدام  •
 يمكن قياس النفقات العائدة مباشرة إلى البرنامج أثناء تطويره بشكل موثوق به. •
 

تكاليف الموظفين وجزء مناسب من المصروفات برنامج ائدة مباشرة التي يتم رسملتها كجزء من تتضمن التكاليف الع
غير المباشرة ذات العالقة. تسجل تكاليف التطوير المرسملة كموجودات غير ملموسة ويتم إطفاؤها عند النقطة التي 

 األصل مؤهالً لالستخدام.فيها يكون 
 
 النقد وما في حكمه 3-7

ذات  األجلواستثمارات قصيرة  األجلرصدة بنكية وودائع قصيرة أوما في حكمه من نقد في الصندوق و يتكون النقد
أو أقل ويمكن تحويلها إلى نقد بمبالغ معلومة مباشرة وتخضع لمخاطر غير  أشهرسيولة عالية بمواعيد استحقاق ثالثة 

 وهرية في التغير في القيمة.ج
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المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 18ــ 

 )تتمة( وحدةإيضاحات حول القوائم المالية الم
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 
 األدوات المالية 3-8

 األداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لمنشأة ما والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
 
 ( األصول المالية1

 االعتراف األولى والقياس 
ً بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل  تصنف  الموجودات المالية، عند االعتراف األولي، كمقاسة الحقا

 الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

ألصل المالي ونموذج يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف األولي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية ل
أعمال المجموعة إلدارتها. باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على مكون مالي جوهري، فإن المجموعة 
ً تقوم بقياس األصل المالي بقيمته العادلة زائداً، في حالة األصل المالي غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل  مبدئيا

ليف المعاملة. يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي مكون مالي جوهري على سعر الربح أو الخسارة، تكا
( "اإليرادات من العقود مع العمالء". يرجى الرجوع 15المعاملة المحدد بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

 .15-3للسياسة المحاسبية في اإليضاح 
 

بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن ينتج من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه 
". يُشار إلى هذا التقييم إلى مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم فقط عنها تدفقات نقدية والتي هي "

ويتم على مستوى األداة. يتم تصنيف وقياس " مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم فقط أنه اختبار "
مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية والتي ال تخضع لمفهوم "

 " بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بصرف النظر عن نموذج أعمال الشركة.فقط
 

بإدارة موجوداتها المالية من أجل المجموعة المالية إلى كيفية قيام الموجودات في إدارة  ةالمجموعيشير نموذج أعمال 
توليد تدفقات نقدية. يحدد نموذج األعمال فيما إذا أنه سيكون هناك تدفقات نقدية من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو 

المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة في نطاق نموذج  بالموجوداتالمالية أو كليهما. يتم االحتفاظ  موجوداتبيع ال
بالموجودات أعمال بهدف االحتفاظ باألصول المالية من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية منها، بينما يتم االحتفاظ 
االحتفاظ بها المالية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في نطاق نموذج أعمال بهدف 

 للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية منها وبيعها.
 

يتم االعتراف بمشتريات أو مبيعات األصول المالية التي تتطلب تسليم الموجودات في إطار زمني محدد بموجب الئحة 
 ء أو بيع األصل.بشراالمجموعة أو اتفاقية في السوق )تجارة عادية( في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه 

 
 القياس الالحق 

 لغرض القياس الالحق، تم تصنيف األصول المالية ضمن الفئات التالية:
 
 األصول المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(، •
األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع تدوير المكاسب والخسائر االكتوارية )أدوات  •

 الدين(،
صول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم تدوير المكاسب والخسائر االكتوارية عند األ •

 إلغاء االعتراف )أدوات حقوق الملكية(،
 األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. •
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المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 19ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31ي للسنة المنتهية ف

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 
 األدوات المالية )تتمة( 3-8
 
 ( األصول المالية )تتمة(1
 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(
ً  المطفأة بالتكلفة المالية الموجودات قياس يتم  يتم. القيمة النخفاض وتخضع الفعّال الفائدة معدل طريقة باستخدام الحقا

 الفئة هي هذه. قيمته انخفاض أو تعديله أو األصل، استبعاد عند الخسارة أو الربح في والخسائر باألرباح االعتراف
 التجارية والذمم حكمه في وما النقد على المطفأة بالتكلفة للمجموعة المالية الموجودات تشمل. للمجوعة أهمية األكثر
 .األخرى نةالمدي والذمم المدينة

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين(

فيما يخص أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يتم االعتراف بالدخل من الفائدة وإعادة تقييم 
في قائمة الربح أو الخسارة وتحتسب بنفس طريقة صرف العملة األجنبية وخسائر انخفاض القيمة أو عكس القيود 

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. تدرج تغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. عند 
 سارة.االستبعاد، فإن التغير في القيمة العادلة المتراكم المدرج في الدخل الشامل اآلخر يعاد تدويره في الربح أو الخ

 
 .اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مصنفة مالية موجودات أي المجموعة لدى ليس وحالياً،

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 صافي مع لعادلةا بالقيمة المالي المركز قائمة في تقيد الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات
 .الخسارة أو الربح قائمة في بها المعترف العادلة القيمة في التغيرات

 
 .الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مصنفة مالية موجودات أي المجموعة لدى ليس وحالياً،

 
 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

من األصل المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي )أو جزء 
 متماثلة( )أي استبعادها من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة( عند:

 
 انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو •
نقدية مستلمة بالكامل  قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات •

بتحويل كافة مخاطر ومنافع المجموعة دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير"، أو )أ( قيام 
بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة المجموعة األصل أو )ب( عدم قيام 

 على األصل.
 

يل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل ما أو الدخول في ترتيبات تمرير، فإنها تقوم عندما تقوم المجموعة بتحو
بتقييم إذا ما، وإلى أي مدى، احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية ولم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة 

األصل، وتستمر المجموعة في جوهرية بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم تحّول سيطرتها على 
االعتراف باألصل المحول إلى المدى الذي تستمر عالقة المجموعة به. وفي تلك الحالة تستمر المجموعة باالعتراف 
أيضاً بالمطلوبات المرتبطة باألصل. ويقاس االلتزام المرتبط واألصل المحول على أساس يعكس الحقوق والمطلوبات 

 .التي احتفظت بها المجموعة
 

ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ 
 يمكن مطالبة المجموعة بسداده ـ أيهما أقل.
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المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 20ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة -3
 
 األدوات المالية )تتمة( 3-8
 
 ( األصول المالية )تتمة(1
 

 قيمةالاالنخفاض في 
تعترف المجموعة بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 

ً في احتساب خسائر االئتمان طبقت المجموعة مقائمة الربح أو الخسارة. بالنسبة للذمم المدينة التجارية،  ً ُمبسطا نهجا
المتوقعة. نتيجة لذلك، ال تقوم المجموعة بتتبع التغيرات في مخاطر االئتمان، لكن تقوم بإدراج مخصص خسائر بناًء 
على العمر الزمني لخسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير مالي. كونت المجموعة مخصص مصفوفة تعتمد 

 ائر االئتمانية السابقة، معدلةً بحسب عوامل مستقبلية تتعلق بالمدينين والبيئة االقتصادية. على خبرة الخس
 

( يوماً. إال أنه في حاالت معينة قد 90تعتبر المجموعة أن أصل مالي قد تعثر عند تجاوز مدة الدفع التعاقدية وهي )
خلية أو الخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم تعتبر المجموعة أن أصل مالي قد تعثر عندما تشير المعلومات الدا

المجموعة المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل األخذ في االعتبار أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة. 
 يتم شطب أصل مالي عندما ال يكون هناك أي توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

 
 لمطلوبات المالية( ا2
 

 االعتراف االولي والقياس 
تصنف المطلوبات المالية، عند االعتراف األولي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو ـ 
كقروض أو ذمم دائنة حسب مقتضى الحال. يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، وبعد خصم 
التكاليف العائدة مباشرة إلى تكاليف المعامالت في حال القروض والذمم الدائنة. تشمل المطلوبات المالية للمجموعة 

 عقود اإليجار والمطلوبات األخرى.الذمم الدائنة التجارية ومطلوبات 
 

 القياس الالحق 
 لغرض القياس الالحق، تصنف المطلوبات المالية إلى فئتين:

 ية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمطلوبات المال •
 المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة )قروض ومطلوبات عقود إيجار(. •

 
 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

فظ بها بغرض المتاجرة تتضمن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المطلوبات المالية المحت
والمطلوبات المالية المحددة عند االعتراف األولى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تصنف المطلوبات المالية 

 كمطلوبات محتفظ بها بغرض المتاجرة عند الحصول عليها بغرض إعادة شرائها في المستقبل القريب.
 

ن المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في قائمة الربح او الخسارة. المطلوبات المالية يتم االعتراف باألرباح او الخسائر م
المصنفة عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة قد تم تحديدها في التاريخ األولي لالعتراف 

م تحدد المجموعة أي التزام مالي بالقيمة العادلة (. ل9وفقط إذا تم استيفاء المعايير في المعيار الدولي للتقرير المالي )
 من خالل الربح او الخسارة.

 
 المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة )قروض ومطلوبات عقود إيجار(

ً للمجموعة. بعد االعتراف األولي تقاس مطلوبات عقود اإليجار والقروض الحقاً  تعتبر هذه الفئة هي األكثر قربا
باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعّال. ويتم االعتراف باألرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة بالتكلفة المطفأة 

الناتجة عن عكس قيد تكلفة الفائدة من خالل عملية اإلطفاء بطريقة معدل الفائدة الفعّال وعند إلغاء االعتراف 
 بالمطلوبات.
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المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 21ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31نة المنتهية في للس
 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 
 األدوات المالية )تتمة( 3-8
 
 ( المطلوبات المالية )تتمة(2
 

 )تتمة( المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة )قروض ومطلوبات عقود إيجار(
تحتسب التكلفة المطفأة من خالل أخذ أي خصم أو عالوة على االستحواذ ورسوم أو تكاليف باالعتبار وهي جزء ال 
يتجزأ من معدل الفائدة الفعّال ويدرج إطفاء معدل الفائدة الفعّال كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة. تنطبق هذه 

 (.14و 9رجى الرجوع لإليضاح الفئة على مطلوبات عقود اإليجار والقروض )ي
 

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 
يتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند الوفاء به أو الغاؤه أو انتهاؤه. وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس 

ً أو شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا االس تبدال أو التعديل يتم المقرض حسب شروط مختلفة تماما
التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد. يتم تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية 

 المعنية في قائمة الربح أو الخسارة.
 
 ( مقاصة االدوات المالية 3

ي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق حالي يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصاف
نافذ نظاماً لتسوية المبالغ المدرجة وتوافر النية لدى المجموعة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي 

 أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. 
 

 المخزون
ً لتاريخية أي أسعار الشراء ا ـبالتكلفة  يتم إدراج المخزون لمبدأ متوسط التكلفة المرجح باإلضافة إلى التكاليف  وفقا

صافي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع التقديري ضمن دورة  أو بصافي القيمة الممكن تحقيقها ـ أيهما أقل. اشرةمبال
يتم إدراج القيمة الدفترية  كمال البيع.األعمال العادية ناقصاً التكاليف التقديرية لإلكمال أو التكاليف التقديرية الالزمة إل

 للمخزون كمصروف عند بيع البضاعة.
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 3-10

تقوم المجموعة في تاريخ إعداد القوائم المالية بتقدير ما إذا كان هناك مؤشراً على انخفاض قيمة أصل. وفى حالة وجود 
إلى إجراء اختبار سنوي النخفاض قيمة األصل تقوم المجموعة بتقدير القيمة  أي مؤشر على ذلك، أو عند الحاجة

االستردادية لألصل. وتتمثل القيمة االستردادية لألصل في القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصاً تكلفة البيع 
ألصل يتولد عنه تدفقات نقدية مستقلة أو القيمة قيد االستخدام لألصل أيهما أعلى، وتحدد لألصل المفرد ما لم يكن ا

بشكل كبير عن النفقات المتولدة من موجودات أو مجموعات أخرى من الموجودات. وعندما تتجاوز القيمة الدفترية 
لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة االستردادية لألصل يتعين تخفيض قيمة األصل وتخفض قيمته إلى القيمة االستردادية 

 له. 
 

تحديد القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام سعر الخصم قبل وعند 
الضريبة الذي يعكس التقديرات السوقية للقيمة الوقتية للمال والمخاطر المرتبطة باألصل. وعند تحديد القيمة العادلة 

 عند توافرها، أو يتم استخدام نموذج التقييم المناسب.  –مالت السوقية الحديثة ناقص تكاليف إتمام البيع، يتم مراعاة المعا
 

تعتمد المجموعة في حساب االنخفاض في القيمة على ميزانيات تفصيلية وحسابات تقديرية يتم إعدادها بشكل منفصل 
هذه الميزانيات التفصيلية  لكل وحدة توليد نقد في المجموعة التي يتم توزيع موجودات فردية لها. وعادة ما تغطي

والحسابات التقديرية خمس سنوات. لتغطية فترات أطول، يتم حساب معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات 
 النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.
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المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 22ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ملخ -3
 
 )تتمة( االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 3-10

تحت بند المصروفات التي الربح أو الخسارة يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة في قائمة 
 قيمته.تنخفض تتفق مع وظيفة األصل الذي 

 
شهرة، يتم إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة لمعرفة ما إذا كان هناك أي بالنسبة للموجودات عدا ال

مؤشر على أن الخسائر الناتجة عن االنخفاض القيمة والتي سبق تسجيلها لم تعد موجودة أو أنها قد انخفضت. وفي حال 
ده من األصل أو وحدة توليد النقد. ويتم وجود مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بإجراء تقييم للمبلغ الممكن استردا

عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة فقط إذا حصل تغير في االفتراضات المستخدمة في تحديد مبلغ االسترداد من 
ً بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية  األصل منذ آخر خسارة انخفاض في القيمة تم تسجيلها. ويكون عكس القيد محدودا

الممكن استرداده وال تجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها ـ بعد خصم االستهالك ـ فيما لو لألصل المبلغ 
الربح أو لم يتم تسجيل خسارة من االنخفاض في القيمة لألصل في سنوات سابقة. ويتم تسجيل عكس القيد هذا في قائمة 

 وفي تلك الحالة، يتم التعامل مع عكس القيد كزيادة معاد تقييمها. الخسارة ما لم يتم قيد األصل بالقيمة المعاد تقييمها،
 

ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة لتحديد انخفاض القيمة يتم اختبار الموجودات غير الملموسة، باستثناء الشهرة، 
لظروف إلى احتمالية ديسمبر على مستوى الوحدة المولدة للنقد، حسبما هو مالئم، وحالما تشير ا 31السنوي كما في 

 انخفاض القيمة الدفترية.
 

للوحدة المولدة للنقد )أو مجموعة الوحدات( يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة عن طريق تقييم القيمة القابلة لالسترداد 
يتم االعتراف  للوحدة المولدة للنقد أقل من قيمتها الدفترية،القيمة القابلة لالسترداد التي ترتبط بها الشهرة. عندما تكون 

 المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية. بخسارة انخفاض القيمة. ال يمكن عكس قيد خسارة انخفاض القيمة
 

ديسمبر وحالما تشير الظروف إلى احتمالية انخفاض  31يتم اختبار الشهرة لتحديد انخفاض القيمة السنوي كما في 
 القيمة الدفترية.

 
 منافع الموظفين  3-11
 
 نافع الموظفين قصيرة األجلم

يتم احتساب المنافع القصيرة األجل كمصروف حال تقديم الخدمة ذات الصلة. ويدرج االلتزام بالمبلغ المتوقع أن يتم 
دفعه في حال وجود التزام قانوني أو ضمني على المجموعة بدفع هذا المبلغ كنتيجة لخدمة سابقة تم تقديمها بواسطة 

 االلتزام بطريقة موثوقة.الموظف ويمكن تقدير 
 

 ما بعد الخدمة منافع
 ةيتم احتساب االلتزام على المجموعة بموجب برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين كبرنامج منافع محددة غير ممول

المبلغ. من خالل تقدير مبلغ المنافع المستقبلية الذي تم اكتسابه خالل الفترات الحالية والسابقة وخصم ذلك  اويتم احتسابه
ً من قبل مختصين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم  يتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنويا

قياس صافي التزام المنافع المحددة والذي يتكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في الدخل  إعادةإدراج 
التزام المنافع المحددة للفترة من خالل تطبيق صافي في مصروف الفائدة على تقوم المجموعة بتحديد صا الشامل اآلخر.

معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية مقابل صافي التزام المنافع المحددة الالحق، 
ترة نتيجة لدفعات المنافع. يدرج صافي وكذلك األخذ باالعتبار أي تغيرات في صافي التزام المنافع المحددة خالل الف

قائمة الربح المحددة ضمن مصروفات الموظفين في المنافع برامج ة والمصروفات االخرى المرتبطة بمصروف الفائد
 .أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
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المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 23ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 
 المخصصات  3-12

أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك  قانوني) حالي التزام المجموعةتدرج المخصصات عندما يكون لدى 
 تجسد منافع المجموعةسداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج  المجموعةاحتمال أن يُطلب من 

 كاملسداد بعض أو  المجموعة إدارة كان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام. وحيثما تتوقعاإلماقتصادية ويكون ب
المخصص، فيتم تسجيل السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون السداد مؤكداً فعلياً. يتم عرض المصروف المتعلق 

 داد. بعد طرح أي سالربح أو الخسارة  في قائمةأي مخصص ب
 

إذا كان تأثير القيمة الوقتية للمال جوهرياً، فيتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس 
ر ـ المخاطر المتعلقة بااللتزام. عند استخدام الخصم يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة مرور األمـ حيثما يقتضي 

 الوقت كتكلفة تمويل.
 
 في الشركة األم أرباح نقدية وتوزيعات غير نقدية على حملة األسهمتوزيعات  3-13

تسجل المجموعة التزام مقابل توزيعات أرباح نقدية لحلمة األسهم بالمجموعة عندما يتم التصريح بتوزيعات األرباح 
يعات األرباح عندما ، يتم التصريح بتوزللنظام األساسي للشركة األم. وفقاً الشركة األمولم يعد التوزيع من اختصاص 

. يتم تسجيل مبلغ مقابل مباشرة في حقوق الملكية. تسجل توزيعات األرباح األولية، إن وجدت، المساهمينيوافق عليها 
 عندما يوافق عليها مجلس اإلدارة.

 
العادلة المسجلة تقاس التوزيعات غير النقدية، إن وجدت، بالقيمة العادلة للموجودات ليتم توزيعها مع إعادة قياس القيمة 

 مباشرة في حقوق الملكية. 
 

عند توزيع الموجودات غير النقدية، فإن أي فرق بين القيمة الدفترية لاللتزام والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة 
 يدرج في قائمة الربح أو الخسارة.

 
 الزكاة 3-14

ل )"الهيئة"( في المملكة العربية السعودية على أساس يتم تكوين مخصص الزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخ
 االستحقاق. يتم تحميل المخصص على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 
 اإليرادات 3-15

يتم االعتراف بالعقود مع العمالء عند تحويل السيطرة على البضائع أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس الثمن الذي 
 ل عليه مقابل تلك البضائع أو الخدمات.تتوقع المجموعة الحصو

 
  مصروفاتال 3-16

 اإليراداتتكلفة 
ً  وتشمل المباشرة مقابل خدمات المرضى والمنتجات الصيدالنية كتكلفة اإليرادات. مصروفاتجميع التصنف   أيضا
المصروفات إلى مصروفات البيع والتوزيع والتي ال تعود بشكل محدد  غير المباشرة العامة المصروفاتتوزيع 

  العمومية واإلدارية.
 

 البيع والتوزيع مصروفات
 أساسي بشكل . وتشمل هذه التكاليفالمجموعةببيع الأي تكاليف متكبدة لتنفيذ أو تسهيل أنشطة  مصروفاتالتشمل هذه 
ً كما  التسويق والتوزيع، مصروفات  غير المباشرة. العامة مصروفاتالمخصصات بعض  تشمل أيضا
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 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 24ــ 

 )تتمة( ول القوائم المالية الموحدةإيضاحات ح
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 
 داريةاإلعمومية والمصروفات ال

التي يتم  خدماتالأو  بتكاليف بضائع الصيدليةالتشغيل التي ال تتعلق مباشرة  مصروفاتبهذه المصروفات تتعلق 
ً  . وتشملرضىتقديمها إلى الم  اإليراداتالتي ال تعود بشكل محدد لتكلفة  غير المباشرة العامة المصروفاتتوزيع  أيضا

 البيع والتوزيع. مصروفاتأو 
 

مصروفات بيع وتوزيع ومصروفات عمومية وإدارية ـ اإليرادات وبين تكلفة  غير المباشرة يتم توزيع المصروفات
 حسب الحاجة ـ على أساس ثابت.

 
  تمويللاأعباء 

 الفعّال.العائد على أساس الربح أو الخسارة الموحدة يتم إدراج تكاليف التمويل في قائمة 
 
 العمالت األجنبية 3-17

تسجل المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية مبدئياً عن طريق الشركة بعملتها الوظيفية وبالسعر الفوري السائد في تاريخ 
. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بعملة أجنبية إلى العملة الوظيفية المعاملة األولى المؤهلة لالعتراف

بأسعار الصرف الفورية للعملة الوظيفية السائدة في تاريخ التقرير المالي. وتسجل جميع الفروق الناشئة عن التسوية أو 
غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية وبعملة أجنبية يتم تحويل البنود التحويل على البنود النقدية في الربح أو الخسارة 

باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت األولية. يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة 
بح أو الخسارة الناشئة وبعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم التعامل مع الر

عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقاً لالعتراف بالربح أو الخسارة نتيجة التغيرات في القيمة العادلة 
 للبند. 

 
 التغير في السياسات المحاسبية واالفصاحات -4
 

مجلس معايير ر الحالية والتي صدرت عن طريق فيما يلي المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت ومراجعة المعايي
 م وبالتالي تقوم الشركة بتطبيقها كما يلي:2019يناير  1المحاسبة الدولي وتسري في 

 
 ( "عقود اإليجار"16المعيار الدولي للتقرير المالي ) 4-1

( من لجنة 4ر"، والتفسير )( "عقود اإليجا17( محل معيار المحاسبة الدولي )16يحل المعيار الدولي للتقرير المالي )
( من لجنة تفسير 15تفسير المعايير بخصوص "تحديد فيما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار"، والتفسير )

( من لجنة تفسير المعايير "تقييم جوهر المعامالت التي 27الحوافز"، والتفسير )-المعايير "عقود اإليجار التشغيلي 
( مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود 16إيجار". يحدد المعيار ) تنطوي على شكل قانوني لعقد

 اإليجار ويتطلب من المستأجرين احتساب معظم عقود اإليجار في قائمة المركز المالي.
 

 ( "عقود اإليجار" )تتمة(16المعيار الدولي للتقرير المالي )
( كما هي دون تغيير يذكر عن المحاسبة بموجب 16المالي ) تظل محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير

(. يستمر المؤجرون في تصنيف جميع عقود اإليجار باستخدام نفس مبدأ التصنيف في 17معيار المحاسبة الدولي )
ة ( ليس له تأثير على عقود االيجار في حالة ان تكون المجموع16فان المعيار ) (. وعليه17معيار المحاسبة الدولي )

 هي المؤجر.
 

يناير  1طريقة األثر الرجعي المعدلة في تاريخ التطبيق ألول مرة في ( باستخدام 16قامت المجموع بتطبيق المعيار )
بموجب الطريقة يتم تطبيق المعيار بأثر رجعي مع التأثير التراكمي لتطبيق المعيار في البداية المعترف به في  م.2019

ت المجموعة استخدام طريقة التحول العملية لعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد او يحتوي تاريخ التطبيق االولي. اختار
م. وبدال من ذلك طبقت المجموعة المعيار فقط على العقود التي تم تصنيفها في 2019يناير  1على عقد ايجار في 

 في تاريخ التطبيق االولي. المعايير ( من لجنة تفسير4والتفسير )( 17السابق كعقود ايجار بتطبيق معيار المحاسبة )



142
جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 25ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 التغير في السياسات المحاسبية واالفصاحات )تتمة( -4
 

 كما يلي: نقص()الزيادة / )ال م2019يناير  1( كما في 16فيما يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

 
(، قامت المجموعة بتصنيف كل 16قبل تطبيق المعيار )لمباني متنوعة ومعدات مكتبية. لدى المجموعة عقود إيجار 

 تشغيلي.اليجار إلاعقد من عقود اإليجار )كمستأجر( في بداية عقد 
 

(، قامت المجموعة بتطبيق أسلوب منفرد لالعتراف والقياس لجميع 16وحال تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
عقود اإليجار ـ باستثناء عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة. يقدم المعيار متطلبات 

 م تطبيقها من قبل المجموعة.تحّول محددة ووسائل عملية ت
 

ً على أنها عقود إيجار  قامت الشركة بإدراج الموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار للعقود المصنفة سابقا
تشغيلي، باستثناء عقود اإليجار القصيرة األجل أو عقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة. تم إدراج الموجودات حق 

د اإليجار على أساس القيمة الدفترية وكأن المعيار كان قد طبق طوال الوقت، بعيداً عن استخدام االستخدام ألغلب عقو
معدل االقتراض المتزايد في تاريخ التطبيق األولي. في بعض عقود اإليجار، يتم إدراج الموجودات حق االستخدام بناًء 

دفعات إيجار مدفوعة مسبقاً وأي دفعات إيجار مستحقة  على القيمة المساوية اللتزامات اإليجار، والمعدلة بالنسبة ألي
ً إلى القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية  تم إدراجها في وقت سابق. لقد تم إدراج التزامات اإليجار استنادا

 المخصومة باستخدام معدل االقتراض المتزايد في تاريخ التطبيق األولي.
 

 مساعدة المتاحة من خالل ما يلي:كما قامت الشركة بتطبيق وسائل ال
 
 استخدام معدل خصم واحد لمحفظة من عقود اإليجار ذات خصائص متشابهة إلى حد معقول، •
 تخللها صعوبات فوراً قبل تاريخ التطبيق األولي، االعتماد في تقييمها على مدى كون عقود اإليجار •
 شهراً من تاريخ التطبيق األولي، 12مدتها خالل  تطبيق إعفاءات العقود القصيرة األجل على العقود التي تنتهي •
 استثناء التكاليف المباشرة األولية من قياس الموجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي، •
 استخدام الوقائع السابقة في تحديد مدة اإليجار في العقود التي تتضمن خيارات التجديد أو اإلنهاء.  •
 
 
 
 

 
 

 م2019يناير  1
 لاير سعودي 

  الموجودات
 38.037.805  موجودات حق االستخدام 

 ً  (4.572.381) مبالغ مدفوعة مقدما
 ───────── 

 33.465.424  مجموع المطلوبات 
 ───────── 

  المطلوبات
 33.465.424  مطلوبات عقود اإليجار 

 ـــ        المطلوبات المستحقة
 ───────── 

 33.465.424  مجموع المطلوبات
 ───────── 

 ـــ        مجموع التعديالت على حقوق الملكية
 ═════════ 
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جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 26ــ 

 )تتمة( مالية الموحدةإيضاحات حول القوائم ال
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 التغير في السياسات المحاسبية واالفصاحات )تتمة( -4
 

 ( "عقود اإليجار" )تتمة(16المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

 م:2019يناير  1بناًء على ما جاء أعاله وكما في 
 
لاير سعودي وعرضه بصورة مستقلة في قائمة المركز  33.465.424تم إدراج موجودات حق استخدام بمبلغ  •

 المالي.
 لاير سعودي متعلقة بعقود إيجار تشغيلي سابقة. 4.572.381تم استبعاد مبالغ مدفوعة مقدماً بقيمة  •
 يكون صافي التأثير على األرباح المبقاة لتلك التعديالت صفر. •
 . %4.34م هو 2019يناير  1امات اإليجار في يكون معدل االقتراض المتزايد للمستأجر المطبق على التز •
 

ديسمبر  31م مع التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في 2019يناير  1يمكن تسوية التزامات اإليجار كما في 
 م على النحو التالي:2018

 

 
 ( "مزايا المبالغ المدفوعة مقدماً في التعويض السلبي"9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 4-2

من خالل الدخل الشامل اآلخر، بشرط أن  (، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة9بموجب المعيار )
فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم" )"ضوابط مدفوعات تكون التدفقات النقدية التعاقدية هي "

أصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ"(، وان يتم االحتفاظ بأداة الدين ضمن نموذج األعمال المناسب من اجل 
( أن األصل المالي يجتاز "ضوابط مدفوعات أصل المبلغ أو فائدة على 9ضح التعديالت على المعيار )التصنيف. تو

أصل المبلغ القائم" بغض النظر عن األحداث أو الظروف التي تسبب اإللغاء المبكر للعقد، وبغض النظر عن الطرف 
ال يوجد للتعديالت تأثير على القوائم المالية الموحدة الذي يدفع او يستلم التعويض المعقول من أجل اإللغاء المبكر للعقد. 

 للمجموعة.
 
 ( "تعديل البرنامج أو خفض مدته أو تصفيته"19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 4-3

( المحاسبة عند حدوث تعديل على البرنامج أو خفض مدته أو 19) معيار المحاسبة الدوليتعالج التعديالت على 
فترة التقرير المالي، تُحدد التعديالت أنه عند حدوث تعديل على البرنامج أو خفض مدته أو تصفيته خالل تصفيته خالل 

تحديد تكلفة الخدمة الحالية للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج أو خفض فترة التقرير المالي السنوية، يجب على المنشأة 
خدم إلعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة )األصل( الذي يعكس مدته أو تصفيته باستخدام افتراضات اكتوارية تُست

تحديد صافي الفائدة كما ينبغي عليها المنافع التي جرى تقديمها بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث. 
المحددة )األصل( الذي  للفترة المتبقية بعد تعديل البرنامج أو خفض مدته أو تصفيته باستخدام: صافي التزام المنافع

يعكس المنافع التي جرى تقديمها بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث، ومعدل الخصم المستخدم 
 إلعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة )األصل(.

 
لبرنامج او تخفيضه أو لتعديل تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة حيث أنه ليس لديها أي لتعديالت ليس ل

 خالل السنة. تصفيته
 

 م2019يناير  1 
 لاير سعودي

  
 م2018ديسمبر  31التزامات عقود إيجار تشغيلي كما في 

 م2019يناير  1لمرجح لمعدل االقتراض المتزايد كما في المتوسط ا
40.131.663 

4.34% 
 ──────── 

 33.465.424 م2019يناير  1التزامات عقود إيجار تشغيلي مخصومة كما في 
  ناقص:

 ـــ     التزامات متعلقة بعقود إيجار قصيرة األجل
 ـــ     التزامات متعلقة بعقود إيجار لموجودات منخفضة القيمة

 ──────── 
 33.465.424 م2019يناير  1التزامات اإليجار كما في 

 ════════ 
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جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 27ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 التغير في السياسات المحاسبية واالفصاحات )تتمة( -4
 
 م2017 –م 2015التحسينات السنوية: دورة  4-4
 

 ( تكاليف االقتراض23معيار المحاسبة الدولي )
تعالج كجزء من القروض العامة أي قروض تم عملها باألساس لتطوير أصل مؤهل عند  توضح التعديالت أن المنشأة

 اكتمال جميع األنشطة الالزمة إلعداد األصل لالستخدام المراد منه أو بيعه.
 

لتقرير المالي السنوية األولى تقوم أي منشأة بتطبيق هذه التعديالت على تكاليف القروض الُمتكبدة في أو بعد بداية فترة ا
تبدأ التي تقوم المنشأة فيها بتطبيق هذه التعديالت. تُطبق المنشأة هذه التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي 

مع السماح بالتطبيق المبكر. وبما أن السياسة الحالية للشركة تتمشى مع تلك م أو بعد هذا التاريخ 2019يناير  1في 
 ديالت، فليس لتلك التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الموحدة المجموعة.التع
 
 المعايير التي صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ -5

تم اإلفصاح عن المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة والتي ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، حتى تاريخ إصدار 
جموعة أدناه. تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا كان القوائم المالية الموحدة للم

 ممكناً، عند سريان مفعولها.
 
 ( "عقود التأمين"17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 5-1

قود التأمين" "ع –( 17م أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعيار الدولي للتقرير المالي )2017في شهر مايو 
وهو بمثابة معيار محاسبة شامل جديد لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض واالفصاح. عندما يصبح 

"عقود التأمين" الذي صدر في  –( 4( سيحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي )17ساري المفعول، فإن المعيار )
قود التأمين )التأمين على الحياة وغير الحياة والتأمين المباشر وإعادة ( على جميع أنواع ع17م. ينطبق المعيار )2005

التأمين( بصرف النظر عن نوع المنشأة التي أصدرتها باإلضافة إلى بعض الضمانات واألدوات المالية مع مزايا 
توفير نموذج  ( في17المشاركة االختيارية. هناك بعض اإلعفاءات التي ستطبق. يتمثل الهدف الكلي من المعيار )

محاسبي لعقود التأمين التي هي أكثر فائدة وثباتاً لشركات التأمين. وعلى النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير 
( يوفر نموذجاً شامالً 17( الذي يعتمد بدرجة كبيرة على السياسات المحاسبية المحلية السابقة، فإن المعيار )4المالي )

 ( هو نموذج عام مدعوم بما يلي:17نواحي المحاسبة ذات الصلة. إن جوهر المعيار ) ي جميعلعقود التأمين الذي يغط
 
 تطبيق محدد للعقود مع خصائص مشاركة مباشرة )طريقة األتعاب المتغيرة(. •
 طريقة مبسطة )طريقة تخصيص العالوة( وبشكل رئيسي عقود قصيرة األجل. •
 

م أو بعد هذا التاريخ مع أرقام المقارنة 2021يناير  1المالي في  ( على فترات التقرير17يسري تطبيق المعيار )
( في أو قبل التاريخ الذي تم 15( والمعيار )9المطلوبة. يسمح بالتطبيق المبكر بشرط أن تقوم المنشأة بتطبيق المعيار )

 (. ال ينطبق هذا المعيار على المجموعة.17فيه ألول مرة تطبيق المعيار )
 
 ( ـ تعريف األعمال3ى المعيار الدولي للتقرير المالي )تعديالت عل 5-2

تعديالت على تعريف األعمال في المعيار الدولي للتقرير المجلس الدولي لمعايير المحاسبة أصدر م، 2018في أكتوبر 
ة تعتبر ( "تجميع األعمال" لمساعدة المنشآت في تحديد فيما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المقتنا3المالي )

أعماالً أم ال. توضح التعديالت الحد األدنى من المتطلبات ألي أعمال، وتستبعد تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق 
قادرين على إحالل أي عناصر مفقودة، وإضافة توجيهات لمساعدة المنشآت في تقييم ما إذا كانت العملية المقتناة 

 ال والمخرجات، وتقديم اختبار اختياري لمدى ترّكز القيمة العادلة. جوهرية، وتضييق مجال التعريفات لألعم
 

وبما أن التعديالت تنطبق م. 2020يناير  1ينبغي على الشركات تطبيق التعريف المعدل القتناء األعمال الذي وقع في 
فإن المجموعة لن تتأثر  بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تقع في أو بعد تاريخ التطبيق األولي،

 بتلك التعديالت في تاريخ المعاملة.
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جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 28ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 المعايير التي صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة( -5

 تعريف "المعلومات الجوهرية" (:8( ومعيار المحاسبة الدولي )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
( "عرض القوائم 1معيار المحاسبة الدولي )المجلس الدولي لمعايير المحاسبة تعديالت على م، أصدر 2018في أكتوبر 

( لتتماشى مع تعريف "المعلومات الجوهرية" على مستوى جميع المعايير ولتوضيح 8المالية" ومعيار المحاسبة الدولي )
يوضح التعريف الجديد "بأن المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول أن يتم توقع حذف  بعض جوانب التعريف.

أو تحريف أو حجب للتأثير على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات األغراض العامة على 
نة ذات تقارير مالية". تدخل التعديالت حيز التنفيذ أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية حول منشأة معي

من غير المتوقع أن يكون م أو بعد هذا التاريخ. يُسمح بالتطبيق المبكر. 2020يناير  1لفترات التقرير المالي التي تبدأ في 
 للمجموعة.للتعديالت على تعريف "المعلومات الجوهرية" تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة 

 
(: 7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39( ومعيار المحاسبة الدولي )9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

 "هيكلة مؤشر سعر الفائدة"
( ومعيار 9المعيار الدولي للتقرير المالي )مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على م، أصدر 2019في سبتمبر 

( تضمنت المرحلة األولى من جهود المجلس في االستجابة 7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39المحاسبة الدولي )
لتأثيرات هيكلة معدالت الفائدة بين البنوك على التقارير المالية. تقدم التعديالت اعفاءات مؤقتة والتي تمكن محاسبة 

عر الفائدة الحالي ببديل والذي يعتبر بال مخاطر سعر التحوط من االستمرار خالل فترة عدم التيقن قبل استبدال مؤشر س
 فائدة إلى حد بعيد.

 
م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر رجعي. 2020يناير  1تنطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في 

لتها عند التطبيق، كما ال ومع ذلك، ال يمكن ألي عالقات تحوط والتي سبق إعادة تحديدها أن يتم إعادتها لسابق حا
يمكن ألي عالقات تحوط أن يتم تحديد مدى الفائدة منها إال بعد وقوع الحدث المتحوط له. يُسمح بالتطبيق المبكر ويجب 

 اإلفصاح عنه. ال تنطبق هذه التعديالت على المجموعة.
 
 داريةاإلعمومية وال مصروفاتال -6

 م2019 
 لاير سعودي

 م2018
 لاير سعودي

 ليف موظفين تكا
 (13إيضاح يون مشكوك في تحصيلها )د مخصص

 إصالح وصيانة
 (8إيضاح استهالك )

 (10)إيضاح استهالك موجودات حق االستخدام 
 ضيافة وترفيه

 أتعاب مهنية
 هاتف وبرق وبريد

 عامةمنافع 
 تأمين
 سفر

 عمولة
 (11إيضاح إطفاء )

 (21إيضاح مكافآت مجلس اإلدارة )
 مطبوعات وقرطاسية

 ويضاتتع
 مصروفات أخرى

 

163.647.788 
922.246 

5.213.299 
6.031.223 
2,014,619 
1.730.504 
3.389.643 
3.512.693 
3.447.251 
1.476.623 
1.512.024 
1.459.667 
1.380.088 
2.088.333 

427.026 
453.327 

6.380.817 
───────── 
205.087.171 
═════════ 

159.220.544 
4.086.980 
8.316.080 
4.871.922 

 ــ     
4.306.930 
3.894.720 
3.095.315 
2.826.906 
2.346.624 
2.274.513 
1.193.427 

974.452 
825.000 
303.432 
290.572 

13.653.432 
──────── 
212.480.849 
════════ 
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جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 29ــ 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 صافيخرى، األيرادات اإل -7
 

 م2019 
 لاير سعودي

 

 م2018
 لاير سعودي

 أطعمة
 إيرادات من ودائع قصيرة األجل

 تدريب طبي مستمر، صافي
 (12 إيضاحمخصص مخزون بطيء الحركة )عكس 

 يجاريرادات إإ
 مكاسب من استبعاد ممتلكات ومعدات

 مطلوبات تم عكسها
 إيرادات متنوعة

 انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات
 م معلومات المستشفىنظامخصص عقود 

 

 6.559.436 
 7.365.752 
 2.360.084 
 1.514.582 
 1.366.705 
 46.707 
 3.463.122 
 2.845.420 
(7.596.446) 
(4.136.000) 

──────── 
 13.789.362 

════════ 

7.361.026 
5.782.565 
1.708.415 
1.144.935 

973.287 
39.780 

 ـــ      
87.217 

 ـــ      
 ـــ      

──────── 
17.097.225 

════════ 
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جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 30ــ 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
  م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 معداتالممتلكات وال -8
  

 أراضي
 لاير سعودي

 

 
 مباني

 لاير سعودي

 معدات غير 
 طبية  

 لاير سعودي

 
 أدوات مكتبية

 لاير سعودي                        

 
 أجهزة كمبيوتر

 لاير سعودي 

 
 سيارات

 لاير سعودي

 
 أثاث وتجهيزات

 لاير سعودي 

 
 معدات طبية 
 لاير سعودي 

 
 أدوات طبية
 لاير سعودي

 أعمال رأسمالية
 تحت التنفيذ 

 لاير سعودي

 
 م2019

 لاير سعودي

 :التكلفة
 م 2018يناير  1في 

 إضافات
 استبعادات

 رأسمالية تحت التنفيذ تحويالت من أعمال

 
170.529.435 

 ـــ    
 ـــ    

48.107.200 
───────── 

 
244.283.645 

 ـــ    
 ـــ    

29.457.800 
───────── 

 
40.571.712 
5.519.052 

 ـــ    
1.660.094 

───────── 

 
 12.728.465 
 1.303.026 
(8.112) 
 1.322.032 

───────── 

 
 38.417.115 
 1.853.324 
(1.271.246) 

 ـــ    
───────── 

 
2.315.040 

96.000 
 ـــ    
 ـــ    

───────── 

 
 32.326.515 
 2.833.906 
(32.509) 
 2.082.818 

───────── 

 
 221.686.124 
 11.159.960 
(9.405.986) 

 ـــ    
───────── 

 
 21.120.268 
 3.682.311 

 ـــ    
 ـــ    

───────── 

 
 95.804.550 
 15.030.865 

 ـــ    
(82.629.944) 

───────── 

 
 879.782.869 
 41.478.444 
(10.717.853) 

 ـــ       
────────── 

 م2018ديسمبر  31ي ف
 إضافات

 مقتناة من شركات تابعة
 تحويالت من أعمال 

 رأسمالية تحت التنفيذ  
 استبعادات

 
 م2019ديسمبر  31في 

218.636.635 
25.000.000 

 ـــ    
 

 ـــ    
 ـــ    

───────── 
243.636.635 

───────── 

273.741.445 
16.855.423 

395.771 
 

8.066.725 
 ـــ    

─────────
299.059.364 

───────── 

47.750.858 
 ـــ    

307.840 
 

1.707.169 
 ـــ    

───────── 
49.765.867 

───────── 

 15.345.411 
 2.329.608 
 2.229.469 
 

 ـــ    
(1.253.683) 

───────── 
 18.650.805 

───────── 

 38.999.193 
 233.644 
 4.898.923 
 
 108.874 
(289.637) 

───────── 
 43.950.997 

───────── 

2.411.040 
566.000 

326.277 
 

215.000 
 ـــ    

───────── 
3.518.317 

───────── 

 37.210.730 
 1.381.411 
 2.024.462 
 
 83.246 
(392.366) 

───────── 
 40.307.483 

───────── 

 223.440.098 
 31.026.715 
 8.700.577 
 
 1.540.000 
(2.611.056) 

───────── 
 262.096.334 

───────── 

 24.802.579 
 ـــ    

498.210 
 

 ـــ    
(477) 

───────── 
 25.300.312 

───────── 

 28.205.471 
 ـــ    

 27.072.509 
 
(11.721.014) 

 ـــ    
───────── 

 43.556.966 
───────── 

 910.543.460 
 77.392.801 
 46.454.038 
 

 ـــ    
(4.547.219) 

────────── 
 1.029.843.080 

────────── 
 :االستهالك

 م2018يناير  1في 
 المحمل للسنة 

 متعلق باالستبعادات
 

 
 ـــ    
 ـــ    
 ـــ    

───────── 

 
44.530.548 
4.202.278 

 ـــ    
───────── 

 
27.287.659 
2.595.786 

 ـــ    
───────── 

 
 10.092.314 
 1.041.156 
(7.561) 

───────── 

 
 30.203.303 
 4.823.198 
(1.255.495) 

───────── 

 
2.039.329 

126.973 
 ـــ    

───────── 

 
 24.904.914 
 2.434.409 
(31.485) 

───────── 

 
 160.788.191 
 15.421.334 
(9.404.392) 

───────── 

 
 13.259.282 
 2.315.440 

 ـــ    
───────── 

 
 ـــ    
 ـــ    
 ـــ    

───────── 

 
 313.105.540 
 32.960.574 
(10.698.933) 

────────── 
 م2018ديسمبر  31في 

 مقتناة من شركات تابعة
 المحمل للسنة

 ب( )إيضاحللسنة قيمة في الانخفاض 
 متعلق باستبعادات

 
 في نهاية السنة

 ـــ    
 ـــ    
 ـــ    
 ـــ    
 ـــ    

───────── 
 ـــ    

───────── 

48.732.826 
207.544 

5.218.703 
 ـــ    
 ـــ    

─────────
54.159.073 

───────── 

29.883.445 
 ـــ    

2.930.582 
 ـــ    
 ـــ    

───────── 
32.814.027 

───────── 

 11.125.909 
 487.898 
 1.505.928 

 ـــ    
(128.795) 

───────── 
 12.990.940 

───────── 

 33.771.006 
 4.437.876 
 3.444.353 

 ـــ    
(289.085) 

───────── 
 41.364.150 

───────── 

2.166.302 
295.919 
129.840 

 ـــ    
 ـــ    

───────── 
2.592.061 

───────── 

 27.307.838 
 1.080.280 
 3.680.034 

 ـــ    
(378.552) 

───────── 
 31.689.600 

───────── 

 166.805.133 
 7.714.514 
 16.575.467 

 ـــ    
(609.356) 

───────── 
 190.485.758 

───────── 

 15.574.722 
 ـــ    

 2.420.125 
 ـــ    
 ـــ    

───────── 
 17.994.847 

───────── 

 ـــ    
 ـــ    
 ـــ    

 7.596.446 
 ـــ    

───────── 
 7.596.446 

───────── 

 335.367.181 
 14.224.031 
 35.905.032 
 7.596.446 
(1.405.788) 

────────── 
 391.686.902 

────────── 
            صافي القيم الدفترية:

 638.156.178  35.960.520  7.305.465  71.610.576  8.617.883  926.256 2.586.847  5.659.865  16.951.840 244.900.291 243.636.635 م2019ديسمبر  31
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ══════════ 

 575.176.279  28.205.471  9.227.857  56.634.965  9.902.892  244.738 5.228.187  4.219.502  17.867.413 225.008.619 218.636.635 م2018ديسمبر  31
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ══════════ 
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جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 31ــ 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 معدات )تتمة(الممتلكات وال -8
 
يمات ودراسة بتصمم، تتكون األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بشكل رئيسي من تكاليف تتعلق 2019ديسمبر  31كما في أ( 

 جدوى لكلية الطب والمبالغ المدفوعة مقدماً من رأس المال لشراء معدات طبية.
 

األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ نتيجة عدم التيقن من استخدام ب( خالل السنة، سجلت اإلدارة انخفاض في القيمة مقابل 
 مليون لاير سعودي. 7.59تكاليف معينة بمبلغ 

 
 :على النحو التالي الستهالك في قائمة الربح أو الخسارة الموحدةتم توزيع مخصص اج( 

 
 م2019 

 لاير سعودي
 

 م2018
 لاير سعودي

 28.088.652 29.873.809 مبيعاتتكلفة 
 4.871.922 6.031.223 (6إيضاح مصروفات عمومية وإدارية )

 ───────── ───────── 
 35.905.032 32.960.574 
 ════════ ════════ 

 
 الشهرة -9
 

م فقد استحوذت الشركة االم على حصة ملكية ثالث شركات 2019يوليو  10( فإنه اعتباًر من 2كما هو مبين في االيضاح )
شركة مركز االشعة ، المحدودة الحديثة األولى العيادةشركة مجمع المملكة العربية السعودية وهي:  –موجودة في جدة 

مليون لاير  114.168بمبلغ اجمالي “( الشركات التابعة “بـ و )يشار لها مجتمعة  طبيشركة خطوة تداوي الو االول الطبية
مليون لاير سعودي على التوالي. يتضمن الثمن اإلجمالي أعاله ثمن طارئ  13مليون لاير سعودي و 46.378وسعودي 

شركة مجمع  سعودي لمليون لاير 1.37ومليون لاير سعودي  3,16م بمبلغ 2019ديسمبر  31مؤجل يستحق دفعه بعد 
ى التوالي. وحسب شروط الدفع لثمن شراء كل من علالطبية شركة مركز االشعة االول و العيادة االولى الحديثة المحدودة

فقد تم دفع  شركة خطوة تداوي الطبيو شركة مركز االشعة االول الطبية، المحدودة الحديثة األولى العيادةشركة مجمع 
مليون لاير سعودي على التوالي خالل السنة في وقت  13مليون لاير سعودي و 45سعودي، مليون لاير  111مبلغ 

 االستحواذ.
 

يحتسب االستحواذ باستخدام طريقة الشراء المحاسبي. يمثل ثمن الشراء بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة 
 مليون لاير سعودي. 142.411الشهرة بمبلغ 

 
بالقيم المؤقتة بانتظار التقييم العادل لصافي الموجودات ة االم بتسجيل صافي الموجودات المقتناة والشهرة الناتجة قامت الشرك

 المقتناة. فيما يلي تفاصيل صافي الموجودات المقتناة:
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جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 32ــ 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( الشهرة -9
 
  المؤقتةادلة القيمة الع 
شركة مجمع العيادة  

االولى الحديثة 
 المحدودة

شركة مركز االشعة 
  االول الطبية

شركة خطوة تداوي 
  الطبي

 المجموع
 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
     صافي الموجودات المقتناة

 2.371.769  ـــ       212.910  2.158.859  نقد وما في حكمه
 36.909.948  113.837  6.913.213  29.882.898  مم مدينة تجارية ذ

 32.230.007  27.072.509  1.810.733  3.346.765  ممتلكات ومعدات
 627.768  205.000  ـــ       422.768  موجودات غير ملموسة

 32.811.409  ـــ       ـــ       32.811.409  موجودات حق االستخدام
 (30.222.326) ـــ       ـــ       (30.222.326) االيجارالتزامات 

 (40.949.638) (20.380.599) (708.053) (19.860.986) ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
 (399.617) ـــ       ــ      (399.617) زكاة مستحقة الدفع

 (1.722.218) مخصص منافع نهاية الخدمة 
─────────   

(521.400) 
─────────   

 ـــ      
─────────   

(2.243.618) 
─────────   

 صافي الموجودات المقتناة للمجموعة
 

 الشهرة )مبلغ مؤقت(

 16.417.552 
 
 97.751.445 

─────────   

 7.707.403 
 
 38.670.624 

─────────   

 7.010.747 
 
 5.989.254 

─────────   

 31.135.702 
 
 142.411.323 

─────────   
 114.168.997  ثمن الشراء

═════════ 
 46.378.027 

═════════ 
 13.000.000 

═════════ 
 173.547.025 

═════════ 
 

 عقود اإليجار -10
 

 أ( فيما يلي القيم الدفترية للموجودات حق االستخدام والحركة خالل السنة:
 

 
 تم توزيع محمل االستهالك للسنة كما يلي:

 

 مباني مستأجرة 
 لاير سعودي

 معدات
 لاير سعودي

 المجموع
 لاير سعودي

 م2019يناير  1كما في 
 إضافات نتيجة لالقتناء
 مصروفات االستهالك

 
 م2019ديسمبر  31كما في 

 37.639.474 
 32.811.409 
(7.970.212) 

────────   
 62.480.671 

════════ 

 398.331 
 ــ      

(177.033) 
────────   

 221.298 
════════ 

 38.037.805 
 32.811.409 
(8.147.245) 

────────   
 62.701.969 

════════ 

 م2019 
  لاير سعودي

 اإليراداتتكلفة 
 (6)إيضاح  مصروفات عمومية وإدارية

 
  

6,132,626 
2,014,619 

────────   
 8.147.245 

════════ 
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جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 33ــ 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( عقود اإليجار -10

 
 اإليجار والحركة خالل السنة:عقود لمطلوبات ب( فيما يلي القيم الدفترية 

 

 
 ج( فيما يلي المبالغ المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة:

 

 
 م.2019مليون لاير سعودي في  3.6إجمالي تدفق نقدي لخارج الشركة مقابل عقود اإليجار بمبلغ المجموعة كان لدى 

إيجار مفترضة  عقود مليون لاير سعودي ومطلوبات 32.8الستخدام بمبلغ خالل السنة اقتنت المجموعة موجودات حق ا
(. تم اإلفصاح عن التدفقات النقدية لخارج 9مليون لاير سعودي نتيجة القتناء ثالثة شركات تابعة )إيضاح  30.22بمبلغ 

 .23المستقبلية المتعلقة بعقود اإليجار والتي لم تبدأ بعد في اإليضاح الشركة 
 

عقود إيجار متعددة تتضمن خيارات التمديد واالنهاء. تفاوضت اإلدارة بشأن تلك الخيارات لتوفير مرونة موعة المجلدى 
ً مع احتياجات العمل  . قامت اإلدارة بممارسة الحكم بالمجموعةفي إدارة محفظة األصل المؤجر وكي تتمشى أيضا

 دة بصورة معقولة كي تتم ممارستها.الجوهري في تحديد إذا ما كانت خيارات التمديد واالنهاء محد
 

 م2019 
  لاير سعودي

 م2019يناير  1كما في 
 تابعةالشركات إضافات نتيجة اقتناء ال

  زيادة الفائدة
 المدفوعات

 
 ديسمبر 31كما في 

 
 المتداول

 
 غير المتداول

 33.465.424 
 30.222.326 
 1.347.469 
(3.570.832) 

───────── 
 61.464.387 

═════════ 
 7.424.147 

═════════ 
 54.040.240 

═════════ 

 م2019 
  لاير سعودي

 االستهالك للموجودات حق االستخدام تمصروفا
 اإليجارعقود لمطلوبات الفائدة  تمصروفا

 
 إجمالي المبلغ المعترف به في قائمة الربح أو الخسارة

 8.147.245 
 1.347.469 

───────── 
 9.494.714 

═════════ 
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جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 34ــ 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 ملموسةالموجودات غير ال -11

 

 
 مخزونال -12

 
 م2019 

 لاير سعودي
 

 م2018
 لاير سعودي

 23.103.180  42.216.977  مستلزمات طبية 
 45.642.831  23.368.656  مستلزمات صيدلية 

 12.976.388  16.155.862  مخزون آخر
 
 

 ناقص: مخصص مخزون بطيء الحركة ومخزون تالف )اإليضاح أدناه(

──────── 
 81.741.495 
(5.592.094) 

──────── 
 76.149.401 

════════ 

──────── 
 81.722.399 
(7.106.676) 

──────── 
 74.615.723 

════════ 
 

 لي:الحركة في مخصص البنود بطيئة الحركة خالل السنة هي كما ي
 

 م2018
 لاير سعودي

 م2019
 لاير سعودي

 

  

 يناير 1 7.106.676  8.251.611 
 (7 مخصص خالل السنة )اإليضاحانعكس  (1,514,582) (1.144.935)

──────── ────────  
 ديسمبر 31في  5.592.094  7.106.676 

════════ ════════  
 

 م2018
 لاير سعودي

 

 م2019
 لاير سعودي

 

 التكلفة:  
 في بداية السنة 10.785.266  10.330.962 
 إضافات 2.664.124  454.304 

 مقتناة من شركات تابعة 627.768  ــ      
──────── ────────  

 في نهاية السنة 14.077.158  10.785.266 
──────── ────────  

 اإلطفاء:  
 في بداية السنة 8.967.268  7.992.816 
 (6إيضاح إطفاء ) 1.380.088  974.452 

──────── ────────  
 في نهاية السنة 10.347.356  8.967.268 

──────── ────────  
 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية كما في  3.729.802  1.817.998 

════════ ════════  
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جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 35ــ 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31في  كما
 

ً مدفوعة المبالغ التجارية والمدينة الذمم ال -13  وأخرى  مقدما
 

 
 :فيما يلي الحركة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 

 
حول مخاطر االئتمان للذمم المدينة التجارية، وهو ما يوضح كيف تدير المجموعة جودة  22انظر إيضاح االئتمان رقم 

 سها والتي لم يمر موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها.االئتمان للذمم المدينة التجارية وتقوم بقيا
 

 نقد وما في حكمه ال -14
 

 م2019 
 لاير سعودي

 م2018
 لاير سعودي

 
 14.680.253  55.480.121  نقد وأرصدة بنكية 

 167.112.213  "(دناه)إيضاح "أودائع بنكية قصيرة األجل 
───────── 

 222.592.334 
═════════ 

 342.433.306 
───────── 

 357.113.559 
═════════ 

 

 م2019 
 لاير سعودي

 م2018
 لاير سعودي

 
 265.114.680  2,68,346,277 ذمم مدينة تجارية  

 (69.280.200) (69,156,022) ناقص: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )اإليضاح أدناه(
 ───────── ───────── 
  199.190.255  195.834.480 

 (21إيضاح مستحق من جهات ذات عالقة )
 مصروفات مدفوعة مقدماً 

 دفعات مقدمة لموردين 
 أخرى 

1,378,554 
9,746,240 

 11.367.175 
 12.351.048 

─────────  
 234.033.272 

═════════ 

 1.386.563 
 8.650.834 
 3.655.894 
 6.785.557 

───────── 
 216.313.328 

═════════ 

 م2018
 لاير سعودي

 م2019
 لاير سعودي

 

  

 يناير 1 69.280.200  62.463.000 
 ( 9تأثير التطبيق األولي للمعيار ) ـــ       2.730.220 
 (6إيضاح مخصص خالل السنة ) 922.246  4.086.980 

 مشطوب خالل السنة (1.046.424) ـــ      
───────── ─────────  

 ديسمبر 31في  69.156.022  69.280.200 
═════════ ═════════  



153
جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 36ــ 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة(نقد وما في حكمه ال -14

وذات معدل استرجاع ثالثة أشهر أقل من استحقاق الودائع ألجل مع بنوك محلية ذات تمثل الودائع البنكية القصيرة االجل 
مليون لاير  5.78م: 2018مليون لاير سعودي ) 7.36اكتسبت الشركة إيرادات فائدة بقيمة  .%1.80سنوي قدره 

 سعودي( حول ودائع قصيرة األجل.
 

 رأس المال -15
مليون لاير  750م، كان رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل هو مبلغ 2019ديسمبر  31كما في 

 68.99م: 2018ديسمبر  31مليون سهم ) 75يتكون من مليون لاير سعودي(  689.93م: 2018ديسمبر  31سعودي )
األم . الشركة لاير سعودي للسهم الواحد( 10م: 2018ديسمبر  31لاير سعودي للسهم الواحد ) 10بقيمة مليون سهم( 
 ن.مملوكة بواسطة مساهمين آخري %80.75من قبل مجموعة فتيحي القابضة ونسبة  %19.25مملوكة بنسبة 

 
 20م )الموافق 2019ابريل  25م، قرر المساهمون من خالل قرارهم بتاريخ 2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

مليون لاير سعودي يتكون  750.000.000لاير سعودي إلى  689.930.100هـ( زيادة رأس المال من 1440شعبان 
لاير سعودي تم تغطيتها  60.069.900راس المال بمبلغ الزيادة في لاير سعودي للسهم.  10مليون سهم بقيمة  75من 

لاير سعودي ومن خالل اصدار أسهم إضافية  56.882.400جزئياً من خالل تحويل من أرباح مبقاة )أسهم منحة( بمبلغ 
 لاير سعودي. عالوة األسهم غير متاحة للتوزيع. 9.562.500لاير سعودي مع عالوة أسهم بمبلغ  12.750.000بمبلغ 

 
 االحتياطي النظامي -16
 

ً للنظام األساسي للشركة األم، يجب على الشركة األم تجن الحتياطي من صافي دخلها في كل سنة إلى ا %10يب وفقا
إن إن ذلك قد تحقق. قررت الشركة األم التوقف عن القيام بتلك التحويالت. من رأس المال.  %30النظامي حتى يساوي 

 زيع.هذا االحتياطي غير متاح للتو
 

 منافع الموظفين -17
  
 م2019 

 لاير سعودي
 م2018

 لاير سعودي
 

 التزام منافع محددة
 

 149.986.144 
═════════ 

 146.613.210 
═════════ 

 
 فيما يلي التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة:

 
 م2019 

 لاير سعودي
 م2018

 لاير سعودي
 

 يناير 1 فيكما التزام منافع محددة 
 شركات تابعةًمقتنى من 

 تكلفة الخدمة الحالية 
 تكلفة فائدة

 مكاسب اكتوارية على االلتزام 
 خالل السنة مدفوعات

 
 ديسمبر  31في كما التزام المنافع المحددة 

 146.613.210 
 2.243.618 
 21.078.026 
 6.286.321 
(6,961,397) 
(19.273.634) 

───────── 
 149.986.144 

═════════ 

 149.880.762 
 ـــ      

 26.427.174 
 5.934.450 
(24.706.677) 
(10.922.499) 

───────── 
 146.613.210 

═════════ 
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جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 37ــ 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( منافع الموظفين -17

 
 الربح أو الخسارة الموحدة: في قائمةالمعترف بها فيما يلي صافي مصروفات المنافع 

 
 م2019 

 لاير سعودي
 م2018

 لاير سعودي
 

 تكلفة الخدمة الحالية 
 تكلفة الفائدة على التزام المنافع

  
 صافي مصروفات المنافع

 

 21.078.026 
 6.286.321 

─────────   
 27.364.347 

═════════ 

 26.427.174 
 5.934.450 

─────────   
 32.361.624 

═════════ 
 
 :مصاريف صافي المنافع على النحو التاليتم توزيع  
 

 م2019 
 لاير سعودي

 م2018
 لاير سعودي

 
  اإليراداتتكلفة 

 مصروفات عمومية وإدارية
  

 

20,523,261 
6,841,086 

─────────   
27,364,347

═════════ 

24,271,218 
8,090,406 

─────────   
32,361,624

═════════ 
 

 المستخدمة في تحديد التزامات المنافع للمجموعة كما هو مبين أدناه: يسيةالرئاالفتراضات 
 
 م2018 م2019  

 
 معدل الخصم 

 معدل زيادة الرواتب 
 سن التقاعد العادي

 %3.48ــ  3.67% 
 %1.5ــ  3%

 سنة 60

4.79% 
3.75% 

 سنة 60
 

 فيما يلي تفاصيل الخسارة / )المكسب( االكتواري:
 
 م2019  

 لاير سعودي
 

 م2018
 لاير سعودي

 االفتراضات المالية
 االفتراضات الديموغرافية

 تعديالت الخبرة
 

 المكاسب االكتوارية حول االلتزامات

(969.619) 
 ــ      

 7.931.015 
─────────   

 6.961.396 
═════════ 

 2.020.845 
 6.158.086 
 16.527.746 

─────────   
 24.706.677 

═════════ 
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جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 38ــ 

 ات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاح
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( منافع الموظفين -17

 
 31م و2019ديسمبر  31فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الجوهرية الخاصة بالتزام المنافع المحددة كما في 

 م: 2018ديسمبر 
 

 التأثير على التزام المنافع المحددة 
 م2019 

 لاير سعودي
 

 م2018
 لاير سعودي

 معدل الخصم: 
 زيادة  1%
 نقص  1%

 معدل زيادة الرواتب: 
 زيادة  1%
 نقص  1%

 معدل االستقالة: 
 زيادة  1%
 نقص 1%

 
 11.932.650 
(13.798.479) 
 
(14.601.320) 
 12.838.458 

 
 727.800 
(718.815) 

 
 11.684.654 
(10.184.800) 
 
(10.865.729) 
 15.855.665 
 
 4.470.917 
(2.187.343) 

 
تم تحديد تحليل الحساسية أعاله على أساس طريقة تساعد على استقراء التأثير على التزامات المنافع المحددة نتيجة 
للتغيرات المعقولة في االفتراضات الرئيسية التي حدثت في نهاية فترة التقرير المالي. يستند تحليل الحساسية على التغيرات 

فتراضات الرئيسية، مع بقاء كافية االفتراضات األخرى ثابتة. قد ال يكون تحليل الحساسية ممثالً عن التغير الفعلي في اال
 في التزامات المنافع المحددة حيث أنه من غير المرجح أن التغيرات في االفتراضات قد تحدث بعيداً عن بعضها البعض.

 
 ع وأخرى مستحقة الدفالمبالغ الدائنة والذمم ال -18

 
 م2019 

 لاير سعودي
 م2018

 لاير سعودي
 

 ذمم دائنة تجارية
 مصروفات مستحقة الدفع

 (21إيضاح مستحق لجهات ذات عالقة )
 مخصص عقود نظام معلومات المستشفى

 تكاليف متعلقة بالموظفين
 مبالغ مدفوعة مقدماً من عمالء

 مطلوبات متداولة أخرى 
 ذمم دائنة أخرى 

 
 

85.234.081 
52.816.609 
21.680.017 

4.136.000 
3.659.383 
1.249.635 
4.758.666 

44.943.912 
───────── 

218.478.303 
═════════ 

108.276.855 
47.486.754 
11.934.462 

 ـــ      
6.340.030 

687.444 
1.288.922 
4.179.420 

───────── 
180.193.887 

═════════ 
 

 يوماً. 90دة وعادة ما يتم تسويتها في مدة إن الذمم الدائنة التجارية ال تحمل فائ
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جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 39ــ 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 المتداولة األخرى ماليةالمطلوبات ال -19

 
المتداول  . فيما يلي الجزء المتداول والجزء غيرالمنورة قساط مستحقة الدفع لشراء قطعة أرض في المدينةأيمثل هذا البند 

 من المطلوبات المالية:
 

 م2019 
 لاير سعودي

 م2018
 لاير سعودي

 
 3.153.789  ــ       مطلوبات مالية

 ناقص: الجزء المتداول 
 

 الجزء غير المتداول  

 ــ      
──────── 

 ــ      
════════ 

(3.153.789) 
──────── 

 ــ       
════════ 

 
 الزكاة -20

 
 م2019 

 لاير سعودي
 م2018

 لاير سعودي
 

 المحمل للسنة
 تعديل سنة سابقة

 10.238.540 
(2.005.406) 

────────── 
 8.233.134 

══════════ 

 14.974.580 
 ــ       

───────── 
 14.974.580 

═════════ 
 

 إلى ما يلي:للسنة الزكاة مخصص يستند 
 

 م2019 
 لاير سعودي

 م2018
 لاير سعودي

 
 يناير  1كما في 

 ات نتيجة اقتناء شركات تابعةإضاف
 مخصص خالل السنة
 مدفوعات خالل السنة

 
 ديسمبر 31كما في 

   

 15.071.074 
 399.616 
 8.233.134 
(12.816.770) 

────────── 
 10.887.054 

══════════ 

 13.365.696 
 ــ      

 14.974.580 
(13.269.202) 

───────── 
 15.071.074 

═════════ 
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جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 40ــ 

 ات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاح
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( الزكاة -20

 
 الوضع الزكوي

 
 األم الشركة
الهيئة أكملت م، 2004حتى م 2003 للسنتين. بالنسبة م2018حتى لجميع السنوات اقراراتها الزكوية األم  الشركةقدمت 
 ً باعتراض لدى لجنة المجموعة لاير سعودي. تقدمت  4.179.420غ بمبلإضافي بالتزام زكاة بموجبه طالبت وربطا

ً مقابل نفس المبلغوقدمت ضم العليااالعتراض  ً بنكيا تم االنتهاء من إجراءات حالياً.  العليا تظار قرار اللجنةبان وهي انا
 .قيد التنفيذم 2018م حتى 2006من المالية ال تزال الربوط للسنوات م. 2005جميع الربوط لدى الهيئة لسنة 

 
 للصيانة والتشغيل والديكورالدولية  األخيارشركة  -الشركة التابعة 

لهذه النهائية ط الربولم تصدر الهيئة بعد . م2018م حتى 2014من للسنوات قراراتها الزكوية إقدمت الشركة التابعة 
 السنوات.

 
 شركة مجمع العيادة االولى الحديثة المحدودة -الشركة التابعة 

 م. لم تصدر الهيئة بعد الربوط النهائية لهذه السنوات.2018حتى لسنوات لجميع ات الشركة التابعة إقراراتها الزكوية قدم
 

 شركة مركز االشعة االول الطبية -الشركة التابعة 
 هذه السنوات.م. لم تصدر الهيئة بعد الربوط النهائية ل2018حتى لسنوات لجميع اقدمت الشركة التابعة إقراراتها الزكوية 

 
 شركة خطوة تداوي الطبي -الشركة التابعة 

 هذه هي السنة األولى لعمل الشركة التابعة وسيكون اإلقرار الزكوي للفترة بعد نهاية السنة.



158
جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 41ــ 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 عالقة وأرصدتهاالجهات ذات المعامالت مع ال -21

 على التوالي.  18و 13جهات ذات عالقة في اإليضاحين من/ إلى  ةمستحقال المبالغتم عرض 

 الرصيد كما في  المعامالت لنهاية السنة طبيعة المعامالت طبيعة العالقة ة ذات العالقــةالجه
 م2019    

 لاير سعودي
 م2018

 لاير سعودي
 م2019 

 لاير سعودي
 م2018

 لاير سعودي
       مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة (أ

 مها فتيحي
 عبد العزيز مشعل
 الشيخ احمد فتيحي
 هيم عيسى إيهاب سمنوديوليد فتيحي، إبرا

 شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة 
 شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة

 ذات عالقة أخرىجهة 
 مساهم

 جهة ذات عالقة أخرى
 جهة ذات عالقة أخرى
 جهة ذات عالقة أخرى
 جهة ذات عالقة أخرى

 تقديم خدمات مستشفى 
 تقديم خدمات مستشفى
 تقديم خدمات مستشفى

 خدمات مستشفىتقديم 
 للصيانة والديكوراتخدمات 

 إيجارات مستحقة االستالم

5.797 
782.593 
185.265 

 ـــ     
39.163 

107.551 

 ــ     
136.271 
39.969 

1.324.889 
 ــ     

107.550 

 400.565 
371.155 
248.203 

 ـــ     
114.471 
244.160 

400.567 
141.847 
63.977 

518.989 
153.633 
107.550 

   ─────── ───────  ──────── ────────    1.120.369 1.608.679  1.378.554 1.386.563 
   ═══════ ═══════  ════════ ════════ 
       مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة (ب

 11.780.528 13.157.200  53.146.814 49.047.447 شراء منتجات طبية وصيدالنية  جهة ذات عالقة أخرى فاروق مأمون تامر وشركاه  
 125.151 ـــ       7.327,095 175.638 خدمات تأجير جهة ذات عالقة أخرى شركة دور للضيافة

 ـــ      ـــ       2.834.370 1.838.782 شراء منتجات أخرى  مساهم مجموعة فتيحي القابضة 
 ـــ      ـــ       2.903.379 ـــ      ماندفعة مقدمة لشراء أنظمة األ جهة ذات عالقة أخرى جي بي سي سيفتي جلو

 ـــ      414.492  1.531.538 1.301.807 خدمات إيجار جهة ذات عالقة أخرى وليد فتيحي، إبراهيم عيسى إيهاب سمنودي
 وليد فتيحي، إبراهيم عيسى إيهاب سمنودي

 )وفاق الخيرية(
 ـــ      6.888.359  ـــ      259.148 خدمات طبية جهة ذات عالقة أخرى

 18.562  420.530 492.160 خدمات مساحات جهة ذات عالقة أخرى شركة الواحات للزراعة والخدمات المحدودة 
 28.783 18.071  142.129 149.024 شراء منتجات طعام ومشروبات جهة ذات عالقة أخرى الشركة السعودية المتخصصة لألطعمة

 ـــ      ـــ       10.900 ـــ      صيانة وخدمات ديكورات جهة ذات عالقة أخرى  شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة
 ـــ      ـــ       ـــ      62,915 خدمات استشارية مساهم أمانات القابضة )بي جي اس سي(

 ـــ      1.183.333  825.000 2.088.333 مكافآت مساهم مجلس اإلدارة
   ──────── ───────  ──────── ──────── 
   55,415,254 69.141.755  21.680.017 11.934.462 
   ════════ ═══════  ════════ ════════ 
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 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 42ــ 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 عالقة وأرصدتها )تتمة(الجهات ذات المعامالت مع لا -21

 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

م: 2018مليون لاير سعودي ) 2.088 مبلغ م2019ديسمبر  31مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في  بلغت
 .6ح عنه في اإليضاح وفقاً للنظام األساسي للشركة األم وهو مفصذلك مليون لاير سعودي( وقد تم تحديد  0.825

 
 المجموعةكبار موظفي  تعويضات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .الموظفينح عنها في الجدول هي المبالغ المدرجة كمصروف خالل السنة المتعلقة بكبار إن المبالغ المفص

 
 عالقةالجهات ذات المعامالت مع الوشروط  أحكام

ً مع الجهات ذات العالقة  يتم التعامل ديسمبر  31للسنة المنتهية في . األرصدة القائمة متفق عليها مع اإلدارةلشروط  وفقا
مدينة أو الذمم ال يترتب عليها فائدة وتتم تسويتها نقداً. لم يتم تقديم أو استالم ضمانات مقابل مضمونة والغير م 2019

، لم تسجل المجموعة أي انخفاض في قيمة م2019ديسمبر  31المنتهية في بالسنة دائنة ألي جهة ذات عالقة. فيما يتعلق ال
التقييم كل سنة مالية من خالل فحص المركز  هذا العالقة. يتم إجراءللجهات ذات  المستحقةالذمم المدينة التي تتعلق بالمبالغ 

 المالي للجهة ذات العالقة والسوق التي تدير فيه الجهة ذات العالقة عملياتها.
 

 إدارة المخاطر المالية -22
 

الغرض الرئيسي من  تتكون المطلوبات المالية الرئيسية من مطلوبات إيجار وذمم دائنة تجارية، وذمم دائنة أخرى. يتمثل
المالية الرئيسية الموجودات هذه المطلوبات المالية في تمويل عمليات المجموعة وتقديم ضمانات لدعم عملياتها. تشتمل 

 على ذمم مدينة تجارية، وذمم مدينة أخرى، ونقد وما في حكمه.
 

تضمن مخاطر أسعار العمولة أنشطة الشركة معرضة إلى مجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق )ت
 ومخاطر العملة ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

 
 مخاطر السوق

إن مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في سعر 
خاطر وهي: مخاطر سعر العمولة، ومخاطر العملة، ومخاطر األسعار السوق. وتتضمن أسعار السوق ثالث فئات من الم

 األخرى مثل اسعار األسهم ومخاطر السلع.
 

 مخاطر أسعار العمولة 
مخاطر أسعار العمولة هي التعرض إلى مخاطر متعددة من المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في اسعار العمولة السائدة 

عة والتدفقات النقدية. وحيث أنه توجد مطلوبات مالية تحمل عمولة، فإن المجموعة غير في قائمة المركز المالي للمجمو
 معرضة لمخاطر أسعار العملة.

 م2019 
 لاير سعودي

 

 م2018
 لاير سعودي

 رواتب ومنافع أخرى
 منافع ما بعد الخدمة

 

27.126.865 
1.544.172 

────────   
28.671.037 
════════ 

20.886.702 
1.761.693 

────────   
22.648.395 

════════ 
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 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 43ــ 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -22

 
 مخاطر العملة األجنبية

ب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب تقلبات أسعار صرف العمالت مخاطر العملة هي مخاطر تذبذ
األجنبية. إن تعرض المجموعة لمخاطر تقلب أسعار الصرف تتعلق بصورة رئيسية بأنشطة المجموعة )عندما يكون 

ت هامة بعمالت غير اللاير اإليرادات أو المصروفات سائدة بالعملة األجنبية(. بما أن المجموعة لم تقم بأي معامال
السعودي والدوالر األمريكي وبما أن سعر صرف اللاير السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي، فإن المعامالت 

 بالعمالت األجنبية ال تمثل مخاطر عملة أجنبية جوهرية.
 

 مخاطر أسعار السلع
 مجموعة في حصص الملكية أو السلع.ال تتأثر المجموعة بمخاطر األسعار حيث أنه ال يوجد استثمار لل

 
 مخاطر االئتمان 

أداة مالية أو عقد مع عميل، مما يؤدي مخاطر االئتمان هي مخاطر عن قدرة طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته بموجب 
 مالية. إن المجموعة معرضة لمخاطر االئتمان عن أنشطتها التشغيلية )بشكل رئيسي عن الذمم المدينةخسارة لحدوث 

 جارية( واألدوات المالية األخرى.الت
 

ئتمان لكل عميل على حدة ومراقبة الذمم علقة بعمالئها وذلك بوضع حدود إتقوم المجموعة بالحد من مخاطر االئتمان المت
المدينة القائمة. وبما أن هؤالء العمالء عمالء كبار ومؤسسات حكومية، فإن اإلدارة تعتقد بأن مخاطر التعثر في أدنى 

 المالية األخرى والتي تقارب قيمها الدفترية.بالموجودات ستوياتها. إن مخاطر االئتمان تتعلق م
 

جراء تحليل النخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير مالي باستعمال مصفوفة مخصص لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. إيتم 
لمعلومات المعقولة والداعمة المتاحة في تاريخ التقرير المالي يعكس الحساب احتمالية النتيجة المرجحة والقيمة الوقتية للمال وا

حول االحداث السابقة والظروف الحالية وتوقعات الظروف االقتصادية المستقبلية. وعموماً يتم شطب الذمم المدينة التجارية 
المتوقع ان تكون تكلفة هذا  إذا تجاوزت موعد استحقاقها ألكثر من سنة واحدة وهي ال تخضع إلى نشاط التطبيق إذا كان من

النشاط أعلى من فائدة القيام بذلك. إن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير المالي هو القيمة الدفترية لكل فئة من 
 المالية. ال تحتفظ الشركة بضمانات.الموجودات 

 
 مخاطر السيولة

ل على اموال لمقابلة التزاماتها المرتبطة باألدوات المالية. تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المجموعة صعوبة في الحصو
مخاطر السيولة قد تنتج عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة قريب من قيمه العادلة. تتم مراقبة احتياجات السيولة 

 ا.على أساس منتظم وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة اي التزامات حال نشوئه
 

ً من تاريخ المركز المالي. إن اإلدارة على ثقة من قدرتها على  12يتوقع تسوية المطلوبات المالية للمجموعة خالل  شهرا
 توفير تدفقات نقدية كافية من العمليات لدفع التزاماتها حال استحقاقها.

 
 إدارة رأس المال

 
س المال الصادر واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة بغرض إدارة رأس مال المجموعة، يتكون رأس المال ما يلي: رأ 

 العائدة إلى حملة األسهم بالشركة األم. الهدف الرئيسي للمجموعة من إدارة رأس المال هو تعظيم القيمة العائدة للمساهم. 
 

صادية ومتطلبات تدير المجموعة هيكل رأسمالها وتقوم بعمل تعديالت عليه، وذلك على ضوء التغيرات في الظروف االقت
التعهدات المالية. ومن أجل المحافظة على هيكل رأس المال وتعديله، قد تقوم المجموعة بتعديل دفعة توزيعات األرباح 
للمساهمين وإعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة. إن معدل الحركة لدى المجموعة يساوي صفر حيث 

 .أن المجموعة ليس عليها أي ديون
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المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 44ــ 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 االرتباطات وااللتزامات الطارئة  -23

 
مليون  25.28م: 2018مليون لاير سعودي ) 25.72م، كان لدى المجموعة التزامات بمبلغ 2019ديسمبر  31أ( كما في 

 لاير سعودي( تتعلق بمصروفات رأسمالية.
 

مليون لاير سعودي  4.18ت البنوك التي تتعامل معها الشركة األم ضمانات بنكية بالنيابة عن المجموعة بمبلغ ب( أصدر
 (.20مليون لاير سعودي( فيما يتعلق بالتزام زكاة إضافي )اإليضاح  4.18م: 2018)
 

 التغيرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمويلية -24
 

 طلوبات الناتجة عن األنشطة التمويلية:فيما يلي التغيرات في الم
 

 

 
 بند "أخرى" يمثل تأثير عكس قيد زيادة تكلفة التمويل حول مطلوبات عقد اإليجار.

 
 يعات األرباحتوز -25

 
مليون لاير سعودي كتوزيعات  34.5مجلس إدارة الشركة األم للمساهمين بتوزيع مبلغ  أعلنم، 2018يوليو  25بتاريخ 

األم للمساهمين  مجلس إدارة الشركةأعلن م، 2018أكتوبر  24بتاريخ . ومن رأسمال الشركة األم %5أرباح نقدية تمثل 
. وكان إجمالي توزيعات من رأسمال الشركة األم %5ي كتوزيعات أرباح نقدية تمثل مليون لاير سعود 34.5بتوزيع مبلغ 

مليون لاير سعودي )لاير واحد للسهم( وتم اعتماد تلك التوزيعات  69م هو 2018ديسمبر  31األرباح للسنة المنتهية في 
 م.2019مايو  22من الجمعية العمومية في 

 
مليون لاير سعودي كتوزيعات  34.5رة الشركة األم للمساهمين بتوزيع مبلغ مجلس إداأعلن م، 2019مايو  22بتاريخ 

مبلغ أرباح بتوزيع عن دارة اإلمجلس أعلن م، 2019أكتوبر  1بتاريخ . ومن رأسمال الشركة األم %5أرباح نقدية تمثل 
 األم.من رأسمال الشركة  %5مليون لاير سعودي كتوزيعات أرباح نقدية تمثل  37.5

 
 
 
 
 

 يناير 1 
 م2019

 لاير سعودي 
 

 
 تدفقات نقدية
 لاير سعودي

 
 إضافات

 
 أخرى

 ديسمبر 31
 م2019

  لاير سعودي

 ـــ    ـــ    ـــ    (3.153.789) 3.153.789 المطلوبات المالية األخرى
 61.464.387 1.620.844 31.556.655 (5.178.536) 33.465.424 مطلوبات عقود اإليجار

 ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── 
إجمالي المطلوبات من 
 األنشطة التمويلية

 
36.619.213 
════════ 

 
(8.332.325) 

════════ 

 
31.556.655 
════════ 

 
1.620.844 
═══════ 

 
61.464.387 
════════ 

 يناير 1 
 م2019

 لاير سعودي 
 

 
 تدفقات نقدية
 لاير سعودي

 
 إضافات

 
 أخرى

 ديسمبر 31
 م2018

  لاير سعودي

 3.153.789 ـــ    ـــ    (3.056.084) 6.209.873 المطلوبات المالية األخرى
 ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ 
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المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 ــ 45ــ 

 ضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(إي
 م2019ديسمبر  31كما في 

 
 أحداث الحقة  -26

 
م قد يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي 2019ديسمبر  31لم تقع أحداث جوهرية الحقة منذ السنة المنتهية في 

 للمجموعة كما هو مبين في هذه القوائم المالية الموحدة. 
  

 ة على القوائم المالية الموحدةـ الموافق27
 

 هـ(.1441شعبان  5م )الموافق 2020مارس  29تمت الموافقة على هذا القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في 
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 وشركاتها التابعة شركة المركز الطبي الدولي 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 
 القوائم المالية الموحدة

 م2020ديسمبر  31
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 شركة المركز الطبي الدولي 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 القوائم المالية الموحدة
 م2020ديسمبر  31
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 323/11/45رقم التسجيل  
 4030276644رقم السجل التجاري 

 
 +966 12 221 8400 هاتف:
 +966 12 221 8575 فاكس:

 
ey.ksa@sa.ey.com 

ey.com/mena 

 شركة ارنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(
 شركة تضامنية 

 الدور الثالث عشر  –برج طريق الملك 
 طريق الملك عبد العزيز )طريق الملك(

 1994ص.ب 
 21441جدة 

 المملكة العربية السعودية 
 الرياض  – المركز الرئيس 

 

 تقرير المراجع المستقل
 إلى المساهمين في شركة المركز الطبي الدولي

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 

 الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لـِ شركة المركز الطبي الدولي )شركة مساهمة سعودية مقفلة( )"الشركة"( وشركاتها 

م، وقائمة الربح أو الخسارة  2020ديسمبر  31التابعة )"المجموعة"(، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية ، وقائمة الموحدة اآلخر الشامل  والدخل 

 في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
 

النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة  
م، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا للمعايير 2020ديسمبر  31في 

لمعتمدة من الهيئة السعودية الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واالصدارات األخرى ا
 للمحاسبين القانونيين.

 
 أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير 
الواردة في تقريرنا. ونحن مستقلون موضحة بالتفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" 

عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية 
التي حصلنا   الموحدة، وقد وفّينا أيضاً بمسؤولياتنا األخالقية االخرى وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة

 عليها تُعد كافية ومالءمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 

بية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووفقًا ألحكام المملكة العر
نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة خالية  

 من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.
 

وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ 
االستمرارية، وعن اإلفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية  

اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي   كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى
 سوى القيام بذلك. 

 
 إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة. 

 
 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة 
معقول عّما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري، سواًء   تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد 

بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه 
راجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للم

دائماً عن تحريٍف جوهري موجود. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها،  
القوائم المالية  إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه  

 الموحدة.
 

ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم   وكجزء من المراجعة التي تتم وفقا
 المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي:

وائم المالية الموحدة سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في الق •
إجراءات مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا. 
ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على  

 أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.  تواطؤ
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المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر الموحدة
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
4 

 

 إيضاح 
 م2020

 لاير سعودي
 م 2019

 لاير سعودي
    
    

 1,199,121,289 1,228,003,827 6 إيرادات 
 (885,075,820) (926,663,475)  تكلفة اإليرادات

  ────────── ────────── 
 314,045,469 301,340,352  الربحاجمالي 

    
 (1,655,105) (2,347,068)  مصروفات بيع وتوزيع

 (205,087,171) (261,805,137) 7 مصروفات عمومية وادارية 
  ────────── ────────── 

 107,303,193 37,188,147  الربح التشغيلي
    

 (1,620,844) (1,366,744)  تكاليف تمويل
 13,789,362 16,810,520 8 إيرادات أخرى، صافي 

  ────────── ────────── 
 119,471,711 52,631,923  الربح قبل الزكاة

    
 (8,233,134) (9,632,196) 20 الزكاة

  ────────── ────────── 
 111,238,577 42,999,727  صافي الربح للسنة

    
    الدخل الشامل اآلخر

    يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة: بنود لن 
    

 6,961,397 4,602,043 18 مكاسب إعادة قياس برامج المنافع المحددة 
  ────────── ────────── 

 118,199,974 47,601,770   مجموع الدخل الشامل للسنة
  ══════════ ══════════  
    
    صافي الربح المتعلق بـ: 

    
 111,248,192 42,995,721  حقوق الملكية العائدة إلى حملة األسهم في الشركة األم  

 ( 9,615) 4,006  حصص غير مسيطرة
  ────────── ────────── 
  42,999,727 111,238,577 
  ══════════ ══════════  
    الدخل الشامل العائد إلى: مجموع 

    
 118,187,387 47,583,132  حقوق الملكية العائدة إلى حملة األسهم في الشركة األم 

 12,587 18,638  حصص غير مسيطرة
  ────────── ────────── 
  47,601,770 118,199,974 
  ══════════ ══════════  
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المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي
 ركة مساهمة سعودية مقفلة(ش)

 قائمة المركز المالي الموحدة
 م2020ديسمبر  31كما في  
 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
5 

 

 
 

 إيضاح
 م2020

 لاير سعودي
 م 2019

 لاير سعودي
 )معدلة(   
 ( 10)إيضاح    

    الموجودات
    الموجودات غير المتداولة

 631,795,620 667,093,031 9 ممتلكات ومعدات
 139,952,188 139,952,188 10 الشهرة

 62,701,969 54,808,745 11 الموجودات حق االستخدام
 ────────── ──────────   12,221,086 10,262,931 12 الموجودات غير الملموسة 

 ────────── ──────────   846,670,863 872,116,895  مجموع الموجودات غير المتداولة
    الموجودات المتداولة

 76,149,401 87,133,121 13 مخزون
 234,033,272 276,843,740 14 ذمم مدينة تجارية ومبالغ مدفوعة مقدماً وأخرى 

 ────────── ──────────   222,592,334 258,951,872 15 نقد وما في حكمه
 ────────── ──────────   532,775,007 622,928,733  مجموع الموجودات المتداولة 

 ══════════ ══════════   1,379,445,870 1,495,045,628  مجموع الموجودات 
    

    حقوق الملكية والمطلوبات
    حقوق الملكية

 750,000,000 750,000,000 16 رأس المال 
 9,562,500 9,562,500 16 عالوة اصدار  

 68,274,382 72,573,954 17 النظامياالحتياطي 
 ────────── ──────────   111,049,599 116,833,159  أرباح مبقاة

 938,886,481 948,969,613  حقوق الملكية العائدة إلى حملة األسهم في الشركة األم 
 ────────── ──────────   71,910 90,548  حصص غير مسيطرة
 ────────── ──────────   938,958,391 949,060,161  مجموع حقوق الملكية

    المطلوبات غير المتداولة
 149,986,144 157,238,991 18 برنامج المنافع المحددة للموظفين

 ────────── ──────────   54,040,240 50,284,016 11 التزامات عقود ايجار 
 ────────── ──────────   204,026,384 207,523,007  مجموع المطلوبات غير المتداولة

    المطلوبات المتداولة
 218,149,894 323,667,339 19 ذمم دائنة تجارية ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى  

 7,424,147 4,685,472 11 الجزء المتداول -التزامات عقود إيجار
 ────────── ──────────   10,887,054 10,109,649 20 زكاة مستحقة الدفع

 ────────── ──────────   236,461,095 338,462,460  مجموع المطلوبات المتداولة
 440,487,479 545,985,467  مجموع المطلوبات

  ────────── ────────── 
 ══════════ ══════════   1,379,445,870 1,495,045,628  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 



169
جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
6 

 
   العائدة إلى حملة األسهم في الشركة األم   

 المجموع  أرباح مبقاة  االحتياطي النظامي  عالوة اصدار  رأس المال  
حصص غير  

 مسيطرة 
 

 المجموع 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

        
 880,004,927 59,323 879,945,604 132,865,941 57,149,563 - 689,930,100 م2019يناير  1الرصيد كما في 

 111,238,577 (9,615) 111,248,192 111,248,192 - - - صافي الربح للسنة 
 6,961,397 22,202 6,939,195 6,939,195 - - - الدخل الشامل اآلخر للسنة 

 118,199,974 12,587 118,187,387 118,187,387 - - - مجموع الدخل الشامل للسنة  
 - - - (56,882,400) - - 56,882,400 أسهم منحة تم إصدارها  

 12,750,000 - 12,750,000 - - 9,562,500 3,187,500 زيادة في راس المال من خالل أسهم جديدة  
 - - - (11,124,819) 11,124,819 - - محول إلى االحتياطي النظامي 

 (71,996,510) - (71,996,510) (71,996,510) - - - ( 25توزيعات أرباح )إيضاح 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 938,958,391 71,910 938,886,481 111,049,599 68,274,382 9,562,500 750,000,000 م2020ديسمبر  31الرصيد كما في  
 42,999,727 4,006 42,995,721 42,995,721 - - - صافي الربح للسنة 

 4,602,043 14,632 4,587,411 4,587,411 - - - الدخل الشامل اآلخر للسنة 
 47,601,770 18,638 47,583,132 47,583,132 - - - مجموع الدخل الشامل للسنة 

 - - - (4,299,572) 4,299,572 - - محول إلى االحتياطي النظامي 
 (37,500,000) - (37,500,000) (37,500,000) - - - ( 25توزيعات أرباح )إيضاح 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 
 949,060,161 90,548 948,969,613 116,833,159 72,573,954 9,562,500 750,000,000 م2020ديسمبر  31الرصيد كما في  

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(
 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
7 

 
  

 إيضاح
 م2020

 لاير سعودي 
 م2019

 لاير سعودي 
    األنشطة التشغيلية 

     119,471,711 52,631,923  الربح للسنة قبل الزكاة
    التعديالت غير النقدية لتسوية الربح قبل الزكاة إلى صافي التدفقات النقدية 

 35,905,032 43,582,940 9 استهالك ممتلكات ومعدات  
 7,596,446 - 9 انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات 

 8,147,245 7,893,224 11 استهالك موجودات حق االستخدام  
 1,380,088 1,958,155 12 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 (46,707) (25,708) 8 ممتلكات ومعدات  استبعاد منمكسب 
 4,136,000 - 19 المستشفى  معلومات نظاممخصص لعقود 

 922,246 16,152,546 14 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
 (1,514,582) - 13 )عكس( / مخصص مخزون بطيء الحركة 

 27,364,347 28,443,024 18 مخصص منافع موظفين 
 ───────── ─────────   1,620,844 1,366,744  تكاليف تمويل

 204,982,670 152,002,848  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 
    تعديالت على رأس المال العامل: 

 (1,386,613) (10,983,720)  مخزون 
 12,458,325 (58,963,014)  مدينون تجاريون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون 

 ───────── ─────────   (8,743,679) 105,517,445  دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع ودائنون آخرون
 207,310,703 187,573,559  الناتجة من العمليات النقدية 

    
 (19,273,634) (16,588,134) 18 منافع موظفين مدفوعة 

 (1,620,844) (1,366,744)  تكلفة تمويل مدفوعة 
 ───────── ─────────   (12,816,770) (10,409,601) 20 زكاة مدفوعة 

 ───────── ─────────   173,599,455 159,209,080  التشغيليةصافي التدفقات النقدية مـن األنشطة 
    األنشطة االستثمارية 

 (77,392,801) )79,673,562( 9 شراء ممتلكات ومعدات 
 (2,664,124) - 12 إضافات إلى الموجودات غير الملموسة 

 3,188,138 818,919  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 
 ───────── ─────────   (169,000,000) -  الشركات التابعةاالستثمار في 

 ───────── ─────────   (245,868,787) )78,854,643(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
    األنشطة التمويلية 

 (71,996,510) (37,500,000)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى حملة األسهم في الشركة األم 
 (3,153,789) -  مطلوبات مالية أخرى 

 (2,223,363) (6,494,899)  سداد الجزء األساسي من التزامات عقود إيجار 
 ───────── ─────────   12,750,000 -  اصدار أسهم جديدة 

 ───────── ─────────   (64,623,662) (43,994,899)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 (136,892,994) 36,359,538  الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه 

    
 357,113,559 222,592,334  النقد وما في حكمه في بداية السنة 

 ───────── ─────────   2,371,769 -  النقد وما في حكمه المستحوذ عليه خالل السنة 
 ═════════ ═════════   222,592,334 258,951,872 15 السنة النقد وما في حكمه في نهاية 

    معامالت غير نقدية 
 56,882,400 -  زيادة رأس المال من خالل األرباح المبقاة )أسهم منحة(  

 4,547,025 -  ثمن شراء مؤجل لالستحواذ على شركات تابعة 
 23,397,754 -  صافي القيمة الدفترية لموجودات مقتناة باستثناء النقد وما في حكمه 

موجودات حق االستخدام والتزامات عقود إيجار من تطبيق المعيار الدولي للتقرير 
 16المالي 

 
- 30,926,306 

 - 8,491,284  إضافة غير نقدية للموجودات غير الملموسة  
 - (6,360,558)    والمعداتالقيمة العادلة للممتلكات  تعديل
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المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

8 

 معلومات الشركة 1
 

يشار إليها مجتمعة بـِ "المجموعة"( هي شركة مساهمة سعودية  ) التابعةشركة المركز الطبي الدولي )"الشركة األم"( وشركاتها 
هـ )الموافق 1424ربيع الثاني    29بتاريخ    4030143596مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  

م( بإعالن تأسيس 2016يناير  18هـ )الموافق 1437ربيع الثاني  8بتاريخ  99للقرار الوزاري رقم د/ م( وفقاً 2003يونيو  29
ربيع الثاني  15بتاريخ  026-101- 010-010-00033الشركة األم.   حصلت الشركة األم على ترخيص وزارة الصحة رقم 

دارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز م(. تزاول الشركة أنشطتها في إقامة وإ2006مايو  13هـ )الموافق 1427
التأهيل الصحي وتشغيل مراكز بصريات وإدارة وتشغيل معاهد األبحاث العملية ومعاهد التدريب على الخدمات الصحية والتمريض 

 م. 2007يناير  1والمستشفيات الخاصة وتموين األطعمة المطهية.  بدأت الشركة األم في مزاولة أعمالها في 
 
 أساس اإلعداد   - 2
 
 بيان االلتزام  2-1

صدارات  تم إعداد هذه القوائم الموحدة المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإل
 األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
 أساس التوحيد 2-2
 وفيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للشركة األم:  

 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة 
 نسبة الملكية % 

 م2019 م 2020
     

شركة االخيار الدولية للصيانة والتشغيل والديكور  
 )إيضاح أ(  

صيانة عامة، خدمات   المملكة العربية السعودية 
 نظافة وديكور 

 
95 % 

 
95% 

 %100 %100 خدمات مستشفيات    المملكة العربية السعودية  شركة مجمع العيادة األولى الحديثة )إيضاح ب( 
 %100 %100 خدمات مستشفيات    المملكة العربية السعودية  شركة مركز االشعة األول الطبية )إيضاح ب( 

 %100 %100 خدمات مستشفيات    السعودية المملكة العربية  الطبي )إيضاح ب(  تداوي  خطوة شركة 

استثمرت الشركة االم في شركة االخيار الدولية للصيانة والتشغيل والديكور وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في  (أ
والديكور. تمتلك الشركة المملكة العربية السعودية والتي تزاول اعمالها في تقديم الخدمات المتعلقة بالصيانة العامة والنظافة 

 من حصص الشركة التابعة ولها سيطرة كاملة عليها. %95االم 

في الشـركات الثالث التي تقع في مدينة جدة   %100م اسـتحوذت الشـركة االم على حصـة بنسـبة 2019يوليو   10اعتباراً من  (ب
ــركة مجمع العيادة األولى  ــعودية وهي ش ــركة م  الحديثة،في المملكة العربية الس ــركة ش ــعة األول الطبية وش  خطوةركز االش

ــ "الشـركات التابعة "( وعليه تمتلك الشـركة االم نسـبة  تداوي في هذه المنشـآت وعليه تم   %100الطبي )يشـار اليها جميعاً بــــ
 توحيدها في هذه القوائم المالية الموحدة.

 
م. تتحقق السيطرة 2020ديسمبر  31ات التابعة لها كما في تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة االم والشرك

عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها، ولديها 
ص، تقوم المجموعة بالسيطرة المقدرة في التأثير على العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها. وبشكل خا

 على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:
نفوذ على الشــــركة الُمســــتثمر بها )مثل: حقوق موجودة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشــــاطات ذات الصــــلة  •

 بالشركة المستثمر بها(.
 عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها.التعرض لمخاطر، أو لديها حقوق في الحصول على  •
 المقدرة على استخدام نفوذها على المنشاة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. •
 

وبوجه عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى المجموعة أقل 
ي حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف من األغلبية ف

 المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:
 ستثمر بها.في الشركة الم التصويت لهمالترتيبات التعاقدية مع اآلخرين ممن يحق  •
 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. •
التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.حقوق  •
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تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقييم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير 
أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند حصول  الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او 

المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عندما تفقد المجموعة هذه السيطرة على الشركة التابعة. 
لمستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو ا

 اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة. 
 

يتم اإليرادات وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر على حملة األسهم في الشركة األم للمجموعة والحصص غير المسيطرة، 
أن نتائج هذا التوزيع قد تؤدي إلى عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة. وعند اللزوم، يتم إجراء التعديالت على القوائم حتى لو  

المالية للشركات التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها المحاسبية والسياسات المالية للمجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات 
يرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند والمطلوبات وحقوق الملكية واإل

 التوحيد.
 

 يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.
 

بعاد الموجودات )بما فيها الشهرة( والمطلوبات والحصة غير  وفيما إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم باست
المسيطرة وأي مكونات أخرى لحقوق الملكية ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن زوال السيطرة في قائمة الربح أو الخسارة 

 الموحدة. يتم إثبات االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة. 
 
 أسس القياس  2-3
 

باستثناء التزامات منافع الموظفين فقد تم استخدام حسابات القيمة   التاريخية،تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على اساس التكلفة 
 أساس االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية. باستخدام االكتوارية،  الحالية

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  2-4

 لية الموحدة باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة. تم عرض هذه القوائم الما
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   2-5
الغ  د تؤثر على مـب ــات التي ـق ديرات واالفتراضـــ ام والتـق ة الموـحدة للمجموـعة من اإلدارة إجراء األحـك الـي يتطـلب إـعداد القوائم الـم
اإليرادات والمصــاريف والموجودات والمطلوبات المســجلة واإلفصــاح عن االلتزامات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية. وقد 
يترتب عن عدم الـتأكد من هذه االفتراضـــــات والتـقديرات إجراء تـعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي 

 ستتأثر بذلك في المستقبل.
 

ــتخدم لقياس القيم  ــات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد بأنها معقولة وفقاً للظروف وتســ ــتند هذه التقديرات واالفتراضــ تســ
الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصــعب الحصــول عليها من مصــادر أخرى. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضــات المعنية 

ــتمرة. يتم إثبات التعديالت ــورة مســ ــبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة التعديل  بصــ على التقديرات المحاســ
 والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترة الحالية والفترات المستقبلية.

 
والتقديرات إلى نتائج قد تتطلب تعديالً  االفتراـضات فييمكن أن يؤدي إلى تغير مـستقبلي   19إال أن عدم التيقن الحالي بـشأن كوفيد 

جوهرياً على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ـستتأثر في الفترات المـستقبلية. وبما أن الموقف يتطور بـسرعة وبمزيد 
 (.26 اإليضاحظورة )انظر من الضبابية حول المستقبل فإن اإلدارة سوف تستمر في تقييم التأثير بناًء على التطورات المن

 
 تشتمل االفصاحات األخرى المتعلقة بالمخاطر التي تتعرض لها المجموعة وحاالت عدم التأكد على:

 (22اإلفصاح عن تحليل الحساسية )اإليضاح  •
 ( 22إدارة مخاطر االدوات المالية )إيضاح  •
  ( 23إدارة رأس المال )إيضاح   •
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 األحكام
على القوائم المالية. وإضافة إلى المصادر الرئيسية لعدم التأكد من    19  قامت الشركة بعمل أحكام تتعلق بتقييم األثر الناتج عن كوفيد

 بعين االعتبار هي:  19التقديرات، إال أن المجاالت التي اخذ فيها كوفيد 
 

 المجموعة كمستأجر -تحديد مدة عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء 
مدة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء، إضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد  تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها 

اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد  
 عدم ممارسته. 

 
ي تتضمن خيارات تجديد وإنهاء. تقوم المجموعة بتطبيق األحكام عند تقويم ما إذا يوجد لدى المجموعة العديد من عقود اإليجار الت

كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار تجديد عقد اإليجار أو إنهائه. أي أنها تأخذ بعين االعتبار كافة العوامل ذات الصلة  
ء. وبعد تاريخ بدء اإليجار، تقوم المجموعة بإعادة تقويم مدة  التي من شأنها إيجاد حافز اقتصادي لممارسة خيار التجديد أو اإلنها

عقد اإليجار في حالة وقوع حدث هام أو تغير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة 
رة أو التخصيص المهم حسب الطلب خيار التجديد أو اإلنهاء )على سبيل المثال، إنشاء التحسينات المهمة على المباني المستأج

 لألصل المستأجر(.
 

 مكونات الممتلكات والمعدات
تستهلك الموجودات الخاصة بالمجموعة، المصنفة ضمن الممتلكات والمعدات، بطريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية. 

 من  بد عند تحديد العمر اإلنتاجي االقتصادي لألصل، يتم تقسيمه إلى أجزاء هامة بحيث يتم استهالك كل جزء بشكل مستقل. وال 
نات الرئيسية ألصل أكبر، وأثناء تحديد أهمية المكون تأخذ اإلدارة في االعتبار األهمية الكمية للجزء ممارسة الحكم للتأكد من المكو

وكذلك العوامل النوعية مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصل األساسي وطريقة االستهالك ودورة االستبدال / جدول  
 الصيانة. 

 
 مبدأ االستمرارية 

ً لمبدأ االستمرارية، وهي على قناعة بأن قامت إدارة المجم وعة بإجراء تقويم لمقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا
المجموعة لديها الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور. إضافة إلى ذلك، ليست اإلدارة على دراية بأي عدم تيقن  

  لمبدأ ة المجموعة على االستمرارية. بالتالي، تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا جوهري قد يلقي بظالل من الشك حول قدر
  .26في اإليضاح  19. مفصح عن تقييم كوفيد االستمرارية

 
 األصيل مقابل الوكيل اعتبارات-العمالء من العقود مع  اإليرادات

تقييم كل ترتيب تعاقدي مع كل طبيب مقابل معايير محددة لتحديد ما إذا كانت المجموعة تتصرف بصفتها كأصيل او وكيل في   يتم
الترتيب مع هؤالء االطباء.  حددت المجموعة على انها تتصرف بصفتها كأصيل في هذه الترتيبات في حال انه تقع على عاتقها 

ضى، وتتصرف على انها الُملتزم األساسي وتقع على عاتقها مسئولية مخاطر الرقابة على  مسئولية تقديم الخدمات الطبية للمر
 البضائع قبل تسلينها للعمالء وتقديم الخدمات الطبية ومبيعات المنتجات. 

 
 التقديرات واالفتراضات

األخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ قائمة فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر الرئيسية 
المركز المالي الموحدة مما ينطوي على مخاطر جوهرية قد تتسبب في تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات 

المؤشرات المتاحة بتاريخ   في السنة المالية الالحقة كما هو موضح أدناه. قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقديرات بناء على
إعداد القوائم المالية الموحدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الظروف واالفتراضات القائمة المتعلقة بالتطورات المستقبلية قد تتغير 
نتيجة للتغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة. يتم عكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها. تم 

 إدراج المعلومات المتعلقة باالفتراضات وعدم التأكد من التقديرات في المجاالت التالية: 
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة
غير الملموسة ألغراض حساب االستهالك/  والموجودات والمعداتتقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات 

تحدد هذه التقديرات بعد األخذ بعين االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو التلف والبلى الطبيعي. تقوم اإلدارة بمراجعة  االطفاء.
ً ويتم تعديل مخصص االستهالك الذي سيتم تعديله مستقبالً في الحاالت التي تعتقد فيها القيمة المتبقية و األعمار اإلنتاجية سنويا

  اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 
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 مخصص خسائر المخزون
تدرج المجموعة مخصص لخسائر المخزون نتيجة عوامل مثل التقادم أو الضرر المادي وغير ذلك. يتضمن تقدير تلك الخسائر 
االخذ باالعتبار العوامل، على سبيل المثال ال الحصر، تقديم نماذج عمل أو تقنية جديدة من ُمَصّنِع محدد ومبيعات سابقة وظروف 

على االنخفاض في قيمة المخزون في االعتبار. إال انه لم يكن تأثير جوهري على   19لية والمتوقعة. تم أخذ تأثير كوفيد  السوق الحا 
 تقييمات الشركة لصافي القيم القابلة للتحقق للمخزون منذ بداية الجائحة حتى تاريخه.

 
 على الخدمات الطبية  الرفض

 ً )أي  بها المسموح غير المطالبات مبلغ تتضمن التي التأمين شركات مع بالمعامالت المتعلقة االعتيادية االعمال لممارسات وفقا
قد تكون هذه المطالبات غير المسموح بها ألسباب فنية او طبية.  توافق المجموعة وتتوقع   ،( وال تقوم شركات التأمين بدفعهاالرفض

المعدل التاريخي للسنوات مضروباً   علياً.  تحدد المجموعة رفض المطالبات بناءً قد يكون أقل مما هو متوقع ف الذي العوضمبلغ 
 الرفض بنمط مقارنة الخبرة في جوهرية تغيرات أي إن.  الرفض مبالغ تحديد في جداً  هام الرفض معدل إنبمبيعات االئتمان.  

 من قبل المجموعة.  المقدر للرفض المتوقعة المئوية النسب على تؤثر سوف السابق
 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية
المدينة التجارية. تعتمد هذه المصفوفة بدايةً على  للذمم  المتوقعةتستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لحساب خسائر االئتمان 

معدالت التعثر التاريخية التي رصدتها المجموعة. تقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل التجربة التاريخية لخسارة االئتمان 
قة التي تم مالحظتها وإجراء تقرير مالي، يتم تحديث معدالت التعثر الساب كل وبتاريخعلى ضوء المعلومات المتوقعة مستقبالً. 

تحليل للتغيرات في التقديرات المستقبلية.  إن تقييم الترابط بين معدالت التعثر التاريخية الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة  
وال والظروف  وخسائر االئتمان المتوقعة هو تقدير جوهري. إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة حساس للغاية تجاه التغيرات في األح

االقتصادية المتوقعة كما أن خسائر االئتمان السابقة الخاصة بالمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تكون مؤشًرا على  
بخصوص استرداد الذمم  19التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. كما في تاريخ التقرير المالي، تم التحوط للتأثير المتوقع لـِ كوفيد 

نة من خالل مصفوفة مخصصات. وعلى الرغم من ان مدخالت النموذج االئتماني واالفتراضات بما فيها االفتراضات المدي
، ظلت آليات نموذج االئتمان األساسية والمنهجية الخاصة باحتساب خسائر 19االقتصادية الكلية تمت مراجعتها نتيجة لـِجائحة كوفيد  

افق مع الفترات السابقة. وقد تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة االئتمان المتوقعة للشركة كماهي وتتو
 (.22بشأن الذمم المدينة التجارية الخاصة بالشركة في اإليضاح )

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

لة يظهر انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المحققة للنقد القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها القيمة العاد 
ة  تاحناقصاً تكاليف البيع أو قيمتها قيد االستعمال ــ أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع على أساس البيانات الم

لمعامالت البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا التكاليف 
العرضية لبيع األصل. يتم احتساب القيمة قيد االستخدام على أساس نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم تحديد التدفقات النقدية  

قديرية للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات من الموازنة الت
سترداد المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء الوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. تتأثر القيمة القابلة لال

في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو  بمعدل الخصم المستخدم
على االنخفاض في قيمة المخزون في االعتبار. إال انه لم يكن تأثير جوهري    19المستخدم ألغراض االستقراء. تم أخذ تأثير كوفيد  

 ة منذ بداية الجائحة حتى تاريخه.للموجودات غير الملموس المجموعة تقيمعلى 
 

 برنامج المنافع المحددة
إجراء العديد  يتم تحديد تكلفة برنامج المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام تقييمات اكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري

من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد معدل الخصم، والزيادات 
المستقبلية في الرواتب، ومعدالت الوفيات، ومعدل الدوران الوظيفي. ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم وطبيعته طويلة األجل، فإن التزام 

  منافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات. يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ اعداد كل قوائم مالية. ال
يعتبر معدل الخصم أكثر العوامل التي تخضع للتغيير. وعند تحديد معدل الخصم المالئم، تأخذ اإلدارة بعين االعتبار عائد السوق 

لسندات الحكومية ذات الجودة العالية. يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات المتاحة للجمهور على سندات الشركات/ ا 
في الدولة المعنية. تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط من وقت آلخر وفقاً للتغيرات الديموغرافية. يتم تحديد معدل الزيادات 

ت التضخم المستقبلية المتوقعة للبلد. تم تقديم تفاصيل إضافية حول التزامات منافع الموظفين  المستقبلية في الرواتب على أساس معدال
 (. 18في إيضاح )

  



175
جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

12 

 أساس اإلعداد )تتمة(   - 2
 
 التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة )تتمة(   2-5
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس في حالة عدم إمكانية قياس 

  األسعار المتداولة في أسواق نشطة، يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام طرق التقييم بما في ذلك التدفقات النقدية المخصومة. تؤخذ 
قابلة للمالحظة، حيثما كان ذلك ممكنا، وعندما ال يكون ذلك مجدياً، فإن األمر يتطلب المدخالت لهذه الطرق من خالل األسواق ال

إبداء درجة من األحكام لتحديد القيمة العادلة. تشتمل األحكام على اعتبارات خاصة بالمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان 
بهذه األحكام على القيمة العادلة المصرح عنها لألدوات المالية. يحدد   والتقلبات. يمكن أن تؤثر التغيرات في االفتراضات المتعلقة

العوض المحتمل الناتج عن عملية تجميع أعمال بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ كجزء من عملية تجميع األعمال. وفي الحاالت  
ياسه الحقاً بالقيمة العادلة بتاريخ التقرير المالي. يتم  التي يحقق بموجبها الثمن المحتمل تعريف المطلوبات المالية، فأنه يتم إعادة ق

تحديد القيمة العادلة على أساس التدفقات النقدية المخصومة. تأخذ االفتراضات األساسية بعين االعتبار احتمال تحقق كل من أهداف  
 األداء ومعدل الخصم. 

 
 المخصصات

نظامي أو ضمني على الشركة يمكن قياسه بصورة يُعتد بها، ويكون   يتم تكوين مخصص نتيجة حدث سابق، عند وجود التزام حالي
من المحتمل ظهور حاجة لتدفق منافع اقتصادية خارج الشركة لسداد االلتزام. تحدد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية 

وقتية للمال والمخاطر المتعلقة بااللتزام. المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة ال
 يدرج عكس قيد الخصم كتكلفة تمويل، إن وجد. 

 
 تقدير معدل االقتراض المتزايد  -عقود اإليجار 

ال يمكن للمجموعة تحديد معدل الفائدة الضمني في عقود اإليجار بسهولة، وعليه تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات 
يتعين على المجموعة دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على   الذي  الفائدةاإليجار. يمثل معدل االقتراض اإلضافي معدل 

االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة، وذلك على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل. وبالتالي، فإن  أصل ذو قيمة مماثلة ألصل حق
معدل االقتراض المتزايد يعكس "ما يتعين على المجموعة دفعه"، وهو ما يتطلب التقدير عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة أو  

تقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت القابلة   عندما يتعين تعديلها لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار.
 للمالحظة )مثل معدالت العموالت السائدة في السوق( عند توفرها، ويتعين عليها إجراء بعض التقديرات الخاصة بالمنشأة.

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ـ 3
 

المدرجة أدناه بصورة ثابتة باستثناء المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات كما هو مذكور في تم تطبيق السياسات المحاسبية 
 (.4اإليضاح )

 
 تجميع األعمال والشهرة 3-1

تتم المحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي كل من العوض المحول، والذي يتم 
قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ، ومبلغ الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من عمليات 
تجميع األعمال، تقوم المجموعة بقياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في 

بلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها. تقيد تكاليف االقتناء المتكبدة ذات العالقة عند تكبدها كمصروفات في صافي الموجودات القا
 ( في اعداد هذه القوائم المالية الموحدة.   7حساب المصروفات اإلدارية. كما تم مناقشته في اإليضاح )

 
ت والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف وعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما، يتم تقدير الموجودا

 والتخصيص المالئم لها وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ.
 

م إعادة قياس العوض سيتم إثبات العوض المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. ال يت
المحتمل المصنف كحقوق ملكية، ويتم المحاسبة عن تسويته الالحقة ضمن حقوق الملكية. يُقاس العوض المحتمل المصنف كأصل 

( "األدوات المالية"، بالقيمة العادلة وتُدرج 9أو مطلوبات والذي يمثل أداة مالية ويقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )
(. يتم قياس العوض المحتمل اآلخر، 9يرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )التغ

(، بالقيمة العادلة بتاريخ التقرير المالي، وإثبات التغيرات في القيمة العادلة 9الذي ال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )
 أو الخسارة.  في الربح 
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(    -3
 
 )تتمة( تجميع األعمال والشهرة 3-1
 

يتم، في األصل، قياس الشهرة، بالتكلفة )والتي تمثل الزيادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت للحصص غير المسيطرة 
الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها(. وفي وأية حصص مملوكة سابقا، عن صافي 

حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقدير للتأكد من 
يها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها، ومراجعة االجراءات المستخدمة  قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عل

حوذ في قياس المبالغ المراد إثباتها بتاريخ االستحواذ. وإذا ما زال ينتج عن إعادة التقدير زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المست
 الخسارة.  عليها عن إجمالي العوض المحول، يتم إثبات األرباح في الربح أو

 
ً خسائر االنخفاض المتراكمة. ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود    وبعد اإلثبات األولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصا

إلى كل وحدة أو   –اعتباراً من تاريخ االستحواذ  –انخفاض في القيمة، تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع األعمال 
لمحققة للنقد التي يتوقع بأن تستفيد من تجميع األعمال، بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مجموعة من الوحدات ا

مطلوبات أخرى خاصة بالشركة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات.  وفي الحاالت التي يتم فيها توزيع الشهرة على الوحدة المحققة  
يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند   للنقد واستبعاد جزء من العملية ضمن تلك الوحدة، عندئذ

تحديد المكاسب أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد. وتقاس الشهرة المستبعدة في هذه الحاالت على أساس القيمة النسبية للعملية  
 المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المحققة للنقد. 

 
 نيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولةتص   3-2
 

 تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة، كمتداولة/ غير متداولة.
 
 الموجودات 

 تعتبر الموجودات متداولة وذلك:
 التشغيل العادية،عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة  •
 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة، •
 عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو •
عندما تكون نقدية وشــبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على اســتبدالها أو اســتخدامها لســداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني  •

 ترة المالية.عشر شهراً بعد الف
 تصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

 
 المطلوبات  

 تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:
 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية، •
 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة، •
 المالية، أوعندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة  •
 عند عدم وجود حق غير مشروط للمنشأة لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية. •

 تصنف المجموعة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة. 
 
 قياس القيمة العادلة  3-3

ــتالمه عند بيع  ــيتم اسـ ــعر الذي سـ موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين القيمة العادلة هي السـ
 متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات تتم إما:

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو •
 لرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.في حالة عدم وجود السوق ا •
 

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في الـسوق ـسيـستفيدون عند تـسعير الموجودات أو المطلوبات 
 وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
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 قياس القيمة العادلة )تتمة( 3-3
 

ــادية من  ــوق على تحقيق منافع اقتصـ ــل غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السـ إن قياس القيمة العادلة ألصـ
االـستخدام األفـضل  خالل االـستخدام األمثل واألفضـل لذلك األصـل أو من خالل بيعه إلى متعامل آخر في الـسوق ـسيقوم باـستخدامه

 واألمثل.
 

تســتخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشــأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة اســتخدام المدخالت 
 القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

 
قياسـها بالقيمة العادلة أو االفصـاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضـمن التسـلسـل تصـنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم 

 الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
 أو مطلوبات مماثلة، : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات 1المستوى  •
قابلة للمالحظة بـصورة مباـشرة أو  -الهامة لقياس القيمة العادلة   -: طرق تقييم تعتبر مدخالت المـستوى األدنى   2المـستوى  •

 غير مباشرة.
 غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  3المستوى  •
 

ة للموجودات والمطلوبات التي يتم االعتراف بها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بـشكل متكرر، تقوم الـشركة بالتأكد بالنـسب
فيما إذا تم التحويل بين المـستويات الهرمية لقياس القيمة العادلة وذلك بإعادة تقييم التصـنيف )على أـساس مدخالت المـستوى األدنى 

 قيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير مالي.الهامة لقياس ال
 

 يتم تقييم السياسات واإلجراءات لقياس القيمة العادلة المتكرر وغير المتكرر بصورة دورية.
 

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر 
 الموجودات أو المطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله. 

 
 الممتلكات والمعدات 3-4

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة، بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. يتم إثبات كافة 
خرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها. تدرج األراضي واألعمال قيد التنفيذ بالتكلفة.   تكاليف االصالح والصيانة األ

ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ويتم رسملتها كممتلكات ومعدات عند اكتمال أنشطة االنشاء ذات الصلة وعندما  
 تخدام المعدة ألجله.   تصبح جاهزة الموجودات قيد االنشاء جاهزة لالس

 
يتم احتساب االستهالك من تاريخ توفر بند المعدات للغرض الذي أنشئ من أجله، أو فيما يتعلق بالموجودات التي يتم إنشاؤها داخلياً، 

 من تاريخ جهوزية هذه الموجودات للغرض الذي أنشئت من أجله.
 

 عمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:ويتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األ
 

 
من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام عند استبعاده أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلية متوقعة يتم التوقف عن إثبات أي بند  

من استعماله أو استبعاده. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات األصل )التي يتم احتسابها كفرق بين صافي 
 الربح أو الخسارة الموحدة عند التوقف عن اثبات األصل. متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة 

 
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل فوراً إلى القيمة القابلة لالسترداد له في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة   

 لالسترداد المقدرة له. 
 

تهالك للموجودات في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها بأثر مستقبلي، إذا يتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية وطرق االس
  كان ذلك مالئماً.

 سنوات  5  معدات مكتبية سنة  60 - 40 مباني
 سنوات 4 سيارات سنوات 3 أجهزة حاسب آلي 
 سنوات 10 - 5 معدات طبية سنوات 5 أثاث وتجهيزات

 سنوات   7 - 6 ادوات طبية  سنة   20 - 15 معدات غير طبية
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 عقود اإليجار 3-5

إذا ما تم بموجب العقد تحويل الحق في السيطرة   أو يتضمن، عقد إيجار. العقد،تقوم المجموعة عند بداية العقد بتقييم ما إذا كان 
 على استخدام أصل محدد لفترة محددة نظير مقابل لذلك.

 
 المجموعة كمستأجر

تقوم المجموعة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار 
تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل الموجودات منخفضة القيمة. 

 الحق في استخدام الموجودات المعنية.
 

 الموجودات حق االستخدام
س موجودات تقا  )أي، تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام(.  اإليجارتقوم الشركة بإدراج موجودات حق االستخدام بتاريخ بدء عقد  

حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس التزامات اإليجار. 
تتضمن تكلفة الموجودات حق االستخدام قيمة التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية ودفعات اإليجار المدفوعة  

ي أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص أي حوافز إيجار مستلمة. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على  ف
 مدى فترة اإليجار واألعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات، أيهما أقصر، على النحو التالي: 

 سنة  20 – 10 مستأجرةمباني  •
 سنوات، و  5إلى  3مخازن ومرافق  •
 سنوات 4إلى  3سيارات •
 

في حالة تحويل ملكية الموجودات المستأجرة إلى المجموعة في نهاية مدة اإليجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، يتم 
ً  حساب االستهالك على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. لالنخفاض في القيمة. الرجوع   تخضع موجودات حق االستخدام أيضا

 10-3إلى اإليضاح 
 

 التزامات عقود اإليجار
بتاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة باالعتراف بالتزامات اإليجار التي تم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار الذي يتعين  

)بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقًصا أي حوافز إيجار سداده على مدى فترة اإليجار. تشتمل دفعات اإليجار دفعات ثابتة  
مدينة ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. كما 

ارسه المجموعة ودفعات الغرامات الخاصة تشتمل دفعات اإليجار أيضاً على سعر ممارسة خيار الشراء المؤكد بصورة معقولة أن تم
بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت فترة اإليجار تظهر ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء. يتم إدراج دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد 

 ط الذي يؤدي إلى الدفع. على مؤشر أو معدل كمصروف )مالم تكن متكبدة إلنتاج البضاعة( في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشر
 

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي الخاص بها بتاريخ بدء اإليجار حيث أن 
لتعكس معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. وبعد تاريخ بدء اإليجار، يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار 

وتُخفض لتعكس دفعات اإليجار المسددة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان   الفائدة،زيادة 
هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار )أي تغيير دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو 

بند  تكلفة قيد عكس يدرجل المستخدم في تحديد تلك الدفعات(، أو وجود تغيٍر في التقييم الخاص بخيار شراء األصل المعني. المعد
 التمويل ضمن قائمة الربح او الخسارة.

 
 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة

ف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة )أي عقود تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء من االعترا
شهًرا أو أقل اعتباًرا من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(. كما تطبق أيًضا اإلعفاء من  12اإليجار التي تبلغ مدتها 

ة القيمة. يتم إدراج دفعات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار إثبات الموجودات منخفضة القيمة على عقود اإليجار التي تعتبر منخفض
 قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 
 الموجودات غير الملموسة   3-6

اإلثبات األولي لها بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غير تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند 
الملموسة المستحوذ عليها في عملية تجميع أعمال القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات غير  

  الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة، إن وجدت. 
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 )تتمة( الموجودات غير الملموسة  3-6
 

تصنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كمحددة أو غير محددة المدة. تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر 
كد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعها للتأ

 حدوث هذا االنخفاض.
 

يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على األقل في نهاية كل سنة مالية. يتم معالجة 
محاسبياً وذلك بتعديل  –ادية المستقبلية التي تضمنها األصل التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتص

فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. تدرج مصروفات إطفاء الموجودات 
ضمن فئة المصروفات بما يتماشى مع وظيفة الموجودات  الموحدة الخسارةغير الملموسة التي لها عمر محدد في قائمة الربح أو 

 غير الملموسة. 
 
 : المحدد االنتاجيالعمر  ذات الملموسةفيما يلي فترة إطفاء الموجودات غير  
 

 سنوات 5 - 3 برامج وأخرى  
 

انخفاض في القيمة ام ال للتأكد فيما  يتم فحص الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد بشكل منتظم لتحديد مع إذا كان هناك 
 إذا كان التقييم ال يزال هناك ما يؤيده. وإال يتم إجراء التغيير في تقويم العمر اإلنتاجي على أساس مستقبلي.

 
يتم قياس أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اثبات األصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة 

 او الخسارة الموحدة عند التوقف عن االعتراف باألصل.  الربح قائمةترية لألصل ويتم إثباتها في الدف
 

 البرامج
تقيد تكاليف صيانة البرامج كمصاريف عند تكبدها. يتم إثبات مصاريف التطوير التي تعود مباشرة إلى تصميم أو اختبار منتجات 

 المجموعة حيث تدرج كموجودات غير ملموسة في حال تحقق ما يلي:برامج غير محددة وفريدة وتسيطر عليها 
 الجدوى الفنية إلكمال األصل البرنامج كي يكون جاهزاً لالستخدام. •
 نية اإلدارة لإلكمال البرنامج ومقدرتها على استخدام أو بيعه. •
 القدرة على استخدام او بيع البرنامج •
 اقتصادية مستقبلية.كيفية تحقيق البرنامج لمنافع  •
 مدى توفر الموارد المالية والفنية والموارد االخرى الكافية إلكمال تطوير البرنامج لالستخدام او بيعه. •
 المقدرة على قياس المصاريف بصورة موثوق بها أثناء التطوير. •
 

جزء مناسب من المصروفات غير المباشرة. تتضمن التكاليف العائدة مباشرة والتي يتم رسملتها كجزء من البرامج تكاليف الموظفين و
 تسجل تكاليف التطوير المرسملة كموجودات غير ملموسة وتطفأ عندما يصبح األصل متاحاً لالستخدام 

 
 النقد وما في حكمه  3-7

األجل ذات سيولة   قصيرة أخرىيتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وأرصدة بنكية وودائع قصيرة األجل واستثمارات 
عالية بمواعيد استحقاق ثالثة أشهر أو أقل ويمكن تحويلها إلى نقد بمبالغ معلومة مباشرة وتخضع لمخاطر غير جوهرية في التغير 

 في القيمة. 
 
 األدوات المالية   3-8

 ية لمنشأة أخرى.األداة المالية عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملك
 
 الموجودات المالية ( 1
 

 االعتراف األولى والقياس
تصنف الموجودات المالية، عند االعتراف االولي لها، كمقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

الموجودات المالية عند االعتراف األولي بها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال  يتوقف تصنيف  
المجموعة إلدارتها. باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على عنصر مالي جوهري، فإن الشركة مبدئياً تقوم بقياس األصل 

في حالة األصل المالي غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة. يتم  المالي بقيمته العادلة زائداً،
قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي عنصر مالي جوهري على سعر المعاملة المحدد بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

  . 15- 3جاء الرجوع إلى السياسة المحاسبية في اإليضاح ( "اإليرادات من العقود مع العمالء". الر15)
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من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن ينتج عنه تدفقات 
هي "فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم". يشار إلى هذا التقييم بـ "اختبار الدفعات فقط من نقدية والتي 

المبلغ األصلي والفائدة"، ويتم إجراؤه على مستوى األداة المالية. يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي 
 غ األصلي والفائدة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بصرف النظر عن نموذج األعمال. ال تعد فقط دفعات من المبل

 
يشير نموذج أعمال المجموعة الخاص بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة هذه الموجودات المالية بهدف تحقيق التدفقات 

قدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو  النقدية. يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات الن
كالهما. يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناء الموجودات المالية  

دات المالية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، بينما يتم االحتفاظ بالموجو
 اآلخر ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناؤها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.

 
األنظمة التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها  –يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية 

بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع  –أو تلك المتعارف عليها بالسوق )المعامالت االعتيادية( 
 األًصل. 

 
 القياس الالحق

 ألغراض القياس الالحق، تصنف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية وهي: 
 المطفأة )أدوات الدين( الموجودات المالية بالتكلفة  •
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة )أدوات الدين(.  •
التوقف  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة عند    •

 عن اإلثبات )أدوات حقوق الملكية(
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  •
 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( 
القيمة. يتم تقاس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي وتخضع لالنخفاض في 

إدراج األرباح أو الخسائر ضمن الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. هذه الفئة هي االكثر 
 المدينةمالئمة للمجموعة. تشتمل الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الخاصة بالمجموعة على النقد وما في حكمه والذمم 

 االخرى.  المدينة  والذمم التجارية
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين( 
بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إدراج دخل الفائدة وإعادة تقييم تحويل العمالت األجنبية 

في قائمة الربح أو الخسارة وتحتسب بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. يتم  وخسائر االنخفاض في القيمة
بها، يتم إعادة تدوير تغير القيمة العادلة   االعتراف  عن إدراج تغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. وعند التوقف 

 إلى الربح أو الخسارة. المتراكم المدرج في الدخل الشامل اآلخر 
 

 حالياً، ال يوجد لدى المجموعة أي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية(
فيه، تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كمقتناه بالقيمة عند االثبات األولي، يجوز للمجموعة أن تختار بشكل ال رجعة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذلك عند الوفاء بضوابط تعريف أدوات حقوق الملكية الواردة في معيار المحاسبة الدولي  
 كل أداه على حدة.  األدوات المالية: "العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة". يحدد التصنيف على أساس –  32
 

ال يعاد تدوير األرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه الموجودات المالية مطلقًا إلى الربح أو الخسارة. يتم إثبات توزيعات األرباح 
رداد كإيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة عند اإلقرار بأحقية دفعها، إال إذا كانت المجموعة تستفيد من هذه المتحصالت كاست

جزء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة، تقيد هذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر. إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة 
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقييم االنخفاض في القيمة. 

 
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.حالياً، ال يوجد لدى المجموعة أي موجودات مالية 
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 األدوات المالية )تتمة(  3-8
 
 الموجودات المالية )تتمة( (1
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
المالي بالقيمة العادلة، ويدرج صافي تقيد الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز 

 التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة. 
 

 حالياً، ال يوجد لدى المجموعة أي موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

 إلغاء االعتراف
الي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متماثلة( )أي يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي )أو جزء من أصل م

 استبعادها من قائمة المركز المالي للمجموعة( عند: 
 انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو •
المستلمة بالكامل إلى طرف آخر قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية   •

دون أي تأخير وفق "ترتيبات تمرير" وإذا ما )أ( قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو )ب( لم 
 تقم المجموعة بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل. 

 
فإنه يجب عليها  تمرير،وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية 

تقييم فيما إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية. وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على 
معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األًصل، تستمر المجموعة في إثبات األصل بقدر  

ً بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة  ار تباط ها المستمر به. وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة أيضا
والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها المجموعة. يتم قياس االرتباط 

على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد األقصى للمبلغ الذي  المستمر الذي يكون على شكل ضمان
 يجب على المجموعة دفعه، أيهما أقل. 

 
 االنخفاض في القيمة

  تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة أدوات الدين غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
المدينة التجارية، تستخدم المجموعة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. عليه، ال تقوم   للذمم  بالنسبةالخسارة. 

المجموعة بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة 
قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استناًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، تقرير مالي.    كل  بتاريخعلى مدى العمر  

 والتي يتم تعديلها وفقاً للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. 
 

لكن في بعض الحاالت، يمكن  يوًما. 90تعتبر المجموعة األصل المالي متعثًرا عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة 
للمجموعة أيًضا اعتبار األصل المالي متعثًرا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم المجموعة 

م شطب األصل المالي المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة. يت
 عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية. 

 
 المطلوبات المالية (2
 

 االعتراف األولى والقياس
تصنف المطلوبات المالية عند االعتراف األولي كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقروض والسلف 

مقتضى الحال. يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، وبعد خصم التكاليف العائدة مباشرة   حسب  نةالدائوالذمم  
من الذمم الدائنة التجارية والتزامات عقود  للمجموعة الماليةإلى المعامالت في حال القروض والذمم الدائنة. تتكون المطلوبات 

 رى.اإليجار والمطلوبات األخ
 

 القياس الالحق
 لغرض القياس الالحق، تم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية: 

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، و  •
   المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة )قروض والتزامات عقود اإليجار(  •
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 ـ ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 
 األدوات المالية )تتمة(  3-8
 
 المالية )تتمة(المطلوبات  (2
 

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تشتمل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على المطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والمطلوبات 
المالية المخصصة عند االعتراف االولي بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تصنف المطلوبات المالية كـ "مقتناة 

 في حال تم تكبدها لغرض إعادة شرائها في المستقبل القريب.ألغراض المتاجرة" 
 

يتم االعتراف بأرباح أو خسائر المطلوبات المقتناة ألغراض المتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة. يتم تخصيص المطلوبات المالية 
ثبات األولي، وذلك فقط في حالة استيفاء المخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بتاريخ اال

(. لم تقم المجموعة بتخصيص أي من المطلوبات المالية كـ "مطلوبات مالية 9الضوابط الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي ) 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة".

 
 د اإليجار(المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة )قروض والتزامات عقو

هذه الفئة هي االكثر مالئمة للمجموعة. بعد االعتراف األولي، يتم قياس التزامات عقود اإليجار والقروض للشركة الحقاً بالتكلفة 
المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعّال. يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن عكس قيد تكلفة الفائدة من خالل اطفاء معدل 

 قائمة الربح او الخسارة.  في بالمطلوباتيتم إلغاء االعتراف  وعندما الفعاللفائدة ا
 

تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ 
علي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة. وبشكل عام تنطبق هذه الفئة  من معدل الفائدة الفعال. ويدرج إطفاء معدل العمولة الف

 (.  19و 11على التزامات عقود اإليجار والقروض )الرجوع إلى اإليضاح 
 

 إلغاء االعتراف
وعند استبدال التزام مالي موجود يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته.  

ً أو تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال أو  بآخر من نفس المقرض حسب شروط مختلفة تماما
دفترية المعنية  التعديل يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد. يتم اثبات الفرق بين القيم ال 

 في قائمة الربح أو الخسارة. 
 
 مقاصة األدوات المالية  ( 3

يتم مقاصة األصول المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاماً لتسوية  
بات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المبالغ المدرجة وتوافر النية لدى الشركة لتسوية الموجودات مع المطلو

 المطلوبات في آن واحد. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  ـ 3
 
 المخزون 3-9

ــرة أو  أي-بالتكلفةيتم إدراج المخزون   ــافة إلى التكاليف المباش ــط التكلفة المرجح باإلض ــراء التاريخية وفقاً لمبدأ متوس ــعار الش أس
ــ أيهما أقل.  صافي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع التقديري ضمن دورة األعمال العادية ناقصاً  بصافي القيمة الممكن تحقيقها ـ

ـقديرـية الالزـمة إلكـمال البيع.  يتم إدراج القيـمة اـلدفترـية للمخزون كمصـــــروف عـند بيع التـكاليف التـقديرـية لإلكـمال أو التـكاليف الت
 البضاعة.

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 3-10

تقوم المجموعة، بتاريخ كل تقرير مالي، بإجراء تقييم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفي حالة 
هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير وجود مثل 

ايهما اعلى، ناقصاً   -القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل. تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المحققة للنقد
عاد والقيمة قيد االستعمال. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل ما لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية تعتبر مستقلة تكاليف االستب

بشكل كبير عن الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألًصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن 
 ، فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له. القيمة القابلة لالسترداد

 
 وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة 

الزمة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، يؤخذ  والذي يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الم
 باالعتبار آخر معامالت تمت في السوق. وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام طرق تقويم مالئمة.

 
احتساب الموازنات والتوقعات والتي يتم تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس أحدث المعلومات المستخدمة في  

إعدادها بصورة مستقلة لكل وحده مدره للنقدية في المجموعة التي يخصص إليها األصل. تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة 
 الخامسة. فترة خمس سنوات. يتم احتساب معدل النمو طويل األجل، ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة 

 
يتم باالعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة في فئات المصروفات التي تتفق مع 

 وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.
 
خسائر االنخفاض المثبتة   بالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة، يتم بتاريخ كل تقرير مالي إجراء تقييم للتأكد من وجود دليل على أن 

سابقاً لم تعد موجودة أو نقصانها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة  
ً فقط في حالة وجود تغيير في االفتراضات المستخدمة لت حديد القيمة  المدرة للنقدية. يتم عكس قيد خسائر االنخفاض المثبتة سابقا

القابلة لالسترداد لألصل منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عكس القيد هذا محدود بحيث ال تزيد القيمة القابلة لالسترداد 
عن القيمة الدفترية أو القيمة الدفترية التي قد سبق تحديدها بعد خصم االستهالك، فيما لو لم يتم تسجيل خسارة انخفاض لألصل في 

نوات سابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الربح أو الخسارة ما لم يتم قيد األصل بمبلغ إعادة التقويم، وفي هذه الحالة يتم س
 اعتبار عكس القيد كزيادة إعادة تقويم.

 
نخفاض في قيمتها كما في يتم سنوياً إجراء اختبار للموجودات غير الملموسة التي ليس لها أعمار انتاجية محدده للتأكد من وجود ا

 ذلك على مستوى الوحدة المحققة للنقد، حسبما هو مالئم، وعندما تشير الظروف إلى إمكانية انخفاض القيمة الدفترية.  يونيو 31
 

المدرة للنقدية( يحدد االنخفاض في قيمة الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحده مدره للنقدية )أو مجموعة الوحدات 
. التي تتعلق بها الشهرة. وعندما تقل القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية عن قيمتها الدفترية، يتم إثبات خسارة االنخفاض

 ال يمكن عكس قيد خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة في الفترات المستقبلية.
 

سمبر للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها وعندما تشير الظروف إلى إمكانية دي 31يتم إجراء اختبار للشهرة سنوياً كما في 
 حدوث انخفاض في قيمتها الدفترية.
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 منافع الموظفين 3-11
 

 التزامات موظفين قصيرة األجل
تقديم الخدمات ذات العالقة. يتم إثبات االلتزام لقاء المبلغ المتوقع سداده يتم إدراج منافع الموظفين قصيرة األجل كمصاريف عند 

في حالة وجود التزام قانوني أو متوقع حالي على المجموعة لسداد هذا المبلغ نتيجة للخدمات السابقة المقدمة من قبل الموظفين، 
 وإمكانية تقدير االلتزام بشكل موثوق به.

 
 التزامات ما بعد الخدمة

احتساب االلتزام على المجموعة بموجب برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين كبرنامج منافع محددة غير ممولة ويتم احتسابها  يتم
من خالل تقدير مبلغ المنافع المستقبلية الذي تم اكتسابه خالل الفترات الحالية والسابقة وخصم ذلك المبلغ. يتم احتساب التزامات 

اً من قبل مختصين اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم إثبات إعادة قياس صافي المنافع المحددة سنوي
التزام المنافع المحددة، والذي يشمل األرباح والخسائر االكتوارية، فوًرا في الدخل الشامل اآلخر. تقوم المجموعة بتحديد صافي 

المحددة للفترة من خالل تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في مصروف العمولة على صافي التزام المنافع  
ة  بداية الفترة السنوية على التزامات المنافع المحددة حينئٍذ، مع مراعاة أي تغيرات في صافي التزام المنافع المحددة خالل الفترة نتيج

فات االخرى المرتبطة ببرامج المنافع المحددة ضمن مصروفات الموظفين  مدفوعات المنافع. يدرج صافي مصروف الفائدة والمصرو
 في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.  

 
 المخصصات 3-12

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل ان 
يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء تقديٍر لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به.  

فيتم تسجيل السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون السداد مؤكداً  المخصص،بعض أو كامل  وحيثما تتوقع المجموعة سداد 
 فعلياً. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة بعد خصم أي مبالغ مستردة.

 
ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل  

يكون مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة 
 تمويل.

 
 توزيعات األرباح النقدية وغير النقدية على المساهمين في الشركة 3-13

بالتزام لدفع األرباح وذلك عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد متوقفاً على رغبة الشركة االم.  وطبقاً تعترف المجموعة 
للنظام األساسي للشركة األم، يسمح بتوزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل الشركاء. يتم االعتراف بمبلغ مقابل مباشرة في 

 األرباح األولية عند المصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة. حقوق الملكية. وتقيد توزيعات 
 

 يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات ليتم توزيعها مع إعادة قياس القيمة العادلة المعترف بها مباشرة في حقوق
 الملكية.

 
للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة يدرج في   عند توزيع الموجودات غير النقدية، فإن أي فرق بين القيمة الدفترية

 قائمة الربح أو الخسارة. 
 
 الزكاة 3-14

ً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( في المملكة العربية السعودية وعلى أساس مبدأ   يتم تكوين مخصص للزكاة وفقا
 رة الموحدة.االستحقاق. ويحمل المخصص على قائمة الربح أو الخسا
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 اإليرادات  3-15
 
تقوم المجموعة بإدراج اإليرادات من العقود مع العمالء وفق طريقة مكونة من خمس خطوات والمبينة في المعيار الدولي للتقرير  

 : 15المالي 
 

تحديد العقد )العقود( مع العميل: يتم تعريف العقد كاتفاق بين طرفين أو أكثر حيث ينتج عنه حقوق والتزامات واجبة   :   1الخطوة 
 النفاذ ويحدد المعيار الذي يجب أن تكون عليه العقود.

تحديد التزامات األداء في العقد: إن التزام األداء هو الوعد الذي يتم تحديده في العقد مع العميل لنقل البضائع أو   (:2الخطوة )
 الخدمات للعميل.

وقع المجموعة استحقاقه مقابل تحويل البضائع أو  تحديد سعر المعاملة: يمثل سعر المعاملة مبلغ العوض الذي تت (:3الخطوة )
 الخدمات المتعهد بها إلى العميل باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أطراف أخرى. 

م  توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقود التي تشتمل على أكثر من التزام أداء واحد، ستقو (: 4الخطوة )
المجموعة بتخصيص سعر العاملة على كل التزام أداء وذلك بالمبلغ الذي تتوقع المجموعة استحقاقه مقابل الوفاء  

 بكل التزام أداء. 
 االعتراف باإليرادات عند )أو حال( الوفاء بالتزام األداء.  (: 5الخطوة )

 
 ي، إذا ما تم الوفاء بأحد الضوابط التالية: تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء وإثبات اإليرادات على مدى زمن

 
 أن يتلقى العميل المنافع المقدمة من أداء المجموعة ويستهلكها في نفس الوقت طالما قامت المجموعة باألداء. (أ

 أن يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تحسين أصل يسيطر عليه العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه.  (ب
إلى إنشاء أصل مع استخدام بديل لدى المجموعة، وأن المجموعة لها حق واجب النفاذ في استالم قيمة  ال يؤدي أداء المجموعة   (ج

 األداء المكتمل حتى تاريخه.
 

بالنسبة اللتزامات األداء، فأنه في حالة عدم الوفاء بأي من الشروط أعاله، يتم إثبات اإليرادات عند نقطة من الزمن التي يتم الوفاء 
 اء فيها.بالتزام األد

 
عند قيام المجموعة بالوفاء بالتزام األداء من خالل تقديم الخدمات المتعهد بها، فإنه ينشئ أصاًل قائًما على العقد بقيمة العوض 

 .العقد بموجبالمكتسب من األداء. عندما يتجاوز مبلغ العوض المستلم من العميل مبلغ اإليرادات المثبتة، فإنه ينشأ عن ذلك التزام 
 

يرادات بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق القبض بعد األخذ بعين االعتبار شروط السداد المحددة المتعاقد عليها يتم قياس اإل
. تقوم المجموعة بتقويم ترتيبات اإليرادات الخاصة بها مقابل معايير محددة لتحديد ما إذا كان يعمل  والرسوموبعد استبعاد الضرائب  

 كأصيل أو وكيل.
 

وأنه يمكن قياس اإليرادات والتكاليف، إذ ينطبق  للمجموعة،ثبات االيرادات بالقدر الذي يحتمل أن يتدفق عنه منافع اقتصادية يتم إ
 بشكل موثوق به. ذلك،

 
 خدمات المرضى 

تُدرج اإليرادات من الخدمات للمرضى عند تقديم الخدمات للمريض بعد خصم أي خصومات او مرتجعات متوقعة عند تقديم الخدمات 
 للمرضى.  

 
تتكون اإليرادات من خدمات المرضى بصفة اساسية من األتعاب المحملة على الخدمات الطبية لمرضى العيادات الداخلية والخارجية.   

دمات مصروفات االطباء االستشارية وإيجار الغرف واألشعة والمختبر وبضائع المخزون المستخدمة.  وفيما  تتضمن أتعاب الخ
 ة،  يتعلق بعمالء العيادات الخارجية، يتم استالم الخدمات واالستفادة منها مباشرة من قبل المريض.  اما بالنسبة لعمالء العيادات الداخلي
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 اإليرادات )تتمة(   3-15
 

 خدمات المرضى )تتمة(
 

تُدرج اإليرادات على مدى فترة تقديم الخدمة وتنفيذها.  في حاالت محددة، تقدم المجموعة محافظ )شرائح( عالجية للمرضى.  
تسجل اإليرادات من هذه المحفظات )الشرائح( العالجية في نقطة من الزمن عند تقديم الخدمات المتفق عليها وموافقة المريض 

وع أي من عقود التشغيل والصيانة للعيادات الطبية حيث يتم تأدية التزام االداء على مدار الوقت، عليها.  وفيما يتعلق بدخل المشر
تُدرج اإليرادات طوال الفترة عند تقديم الخدمات.  إضافة إلى ذلك، تقدم المجموعة خدمة الرعاية الطبية المنزلية للمرضى.  يتم 

 ل عند تقديم الخدمة للمرضى.  تأدية التزام االداء في الرعاية الصحية في المنز
 

تستلم المجموعة هذه اإليرادات من برامج التأمين الطبية / الخاصة للمرضى.  تقاس اإليرادات باألتعاب المحتسبة والمفوترة استناداً 
ً لمخصص رفض المعامالت والخصومات التعاقدية.  تحتسب المعامالت وتخفض التأمينإلى تعرفات مختلفة مع شركات   وفقا

المرفوضة بناء على طريقة القيمة المتوقعة ويتم تحديدها على أساس معدل الرفض التاريخي ويضرب المعدل بمبيعات االئتمان.  
 تحتسب الخصومات التي تتضمن الدفعات الفورية والخصم على الكميات بناء على شروط تعاقدية. 

 
تُبرم المجموعة عقوداً مع اطباء كأطراف ثالثة ممن يقومون بعمليات محددة ويقدمون خدمات للمرضى فب العيادات الداخلية  
والخارجية.  يتم التعاقد مع االطباء لتأدية التزام االداء لكن المنشأة تتصرف بصفتها كأصيل.  ويحصل االطباء مقابل هذه الخدمات 

ي تنتج عنهم.  تُدرج االتعاب عند تأدية الخدمة بموجب العقد. حددت المجموعة على انها تتصرف على حصة من اإليرادات الت
بصفتها كأصيل في هذه الترتيبات في حال انه تقع على عاتقها مسئولية تقديم الخدمات الطبية للمرضى، وعلى انها تضع أسعار 

 عاتقها مسئولية مخاطر الرقابة في تقديم الخدمات الطبية.  الخدمات المقدمة وتتصرف بصفتها الُملتزم األساسي وتقع على 
 
 بيع البضائع 

تُدرج المبيعات من األدوية ومواد التجميل والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية حال تسليمها للمرضى وانتقال السيطرة كاملة لهم.    
 المتوقعة وقت تسليمها إلى المرضى. يتم تسجيل المبيعات بالصافي بعد الخصومات أو المرتجعات 

 
 دخل اإليجار 

تتم المحاسبة عن دخل اإليجار الناتج عن عقود اإليجار التشغيلي وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى فترات عقد اإليجار، ويتم 
 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.  في األخرىإدراجها ضمن اإليرادات 

 
 أخرى

 ادات األخرى على اساس مبدأ االستحقاق.يتم إثبات كافة اإلير
 
بخصوص الدفعات المقدمة من العمالء او الذمم المدينة، تستخدم المجموعة الطريقة   15وبموجب المعيا الدولي للتقرير المالي  

في العقود، حيث  العملية للتسهيل.  بالتالي، لن تقوم المجموعة بتعديل مبلغ العوض الموعود به نتيجة التأثير على عنصر التمويل
والخدمات  للبضائع المجموعةتتوقع المجموعة، في بداية العقد، أن الفترة بين دفع العميل مقابل البضائع والخدمات وفترة تحويل 

 الموعود بها للعميل ستكون سنة واحدة او أقل.  
 

 إيرادات التمويل
م تسجيل إيرادات الفائدة باستخدام معدل الفائدة الفعال. إن معدل الفائدة فيما يتعلق بجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يت

الفعال هو المعدل الذي يطرح على وجه التحديد المدفوعات النقدية المستقبلية التقديرية أو المبالغ المستلمة على مدى العمر المتوقع 
لقيمة الدفترية للموجودات المالية أو المطلوبات المالية. يتم إدراج  لألداة المالية أو لفترة أقصر، حيثما كان ذلك مناسبا، إلى صافي ا 

 إيرادات الفائدة في إيرادات التمويل في قائمة الدخل الموحدة. يتم االعتراف باألرباح من الودائع ألجل على أساس االستحقاق.
  



187
جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

24 

 ـ ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 
 المصروفات  3-16
 

 اإليراداتتكلفة 
يتم تصنيف جميع المصروفات المباشرة لخدمات المرضى والمنتجات الصيدالنية كتكلفة إيرادات.  وكذلك تتضمن توزيع 

 المصروفات العمومية غير المباشرة والتي ال تعود بشكل محدد إلى مصروفات البيع والتوزيع ومصروفات عمومية وإدارية.  
 

 مصروفات البيع والتوزيع
تتضمن هذه المصروفات أي تكاليف منفقة لتنفيذ او تسهيل انشطة البيع للمجموعة. تتضمن هذه التكاليف بشكل اساسي مصروفات  

 التسويق والتوزيع. كما تتضمن أيضاً تخصيص بعض المصروفات العمومية غير المباشرة.
 

 المصروفات العمومية واالدارية
للمرضى. وكذلك  المقدمة الخدماتالصيدلية أو  بضائع بتكاليف مباشرةً لتي ال تتعلق تتعلق هذه المصروفات بمصاريف التشغيل ا

 تتضمن توزيع المصروفات العمومية غير المباشرة والتي ال تعود بشكل محدد إلى تكلفة اإليرادات ومصروفات البيع والتوزيع.
 

يتم توزيع المصروفات المباشرة ما بين تكلفة اإليرادات ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية واإلدارية، متى يكون 
 ى أساس ثابت.مطلوباً، عل

 
 تكاليف التمويل 

 على أساس العائد الفعّال. الموحدة الخسارةيتم إدراج تكاليف التمويل في قائمة الربح أو 
 
 العمالت األجنبية  3-17

ً عن طريق الشركة بعملتها الوظيفية وبالسعر الفوري السائد في تاريخ  المعاملة تسجل المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية مبدئيا
األولى المؤهلة لالعتراف. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية للعملة 
الوظيفية بتاريخ إعداد التقرير المالي. تدرج الفروقات الناتجة عن تسويات أو تحويل بنود نقدية في الربح أو الخسارة يتم تحويل 

غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت األولية. يتم تحويل البنود  
أو  البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم معالجة الربح  

الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقاً لالعتراف بالربح أو الخسارة نتيجة التغيرات في القيمة الخسارة 
 العادلة للبند. 

 
 واإلفصاحاتالتغيرات في السياسات المحاسبية  -4
 

م. لم 2020يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد قامت المجموعة بتطبيق بعض التعديالت ألول مرة، والتي تسري على الفترات 
 تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد.

 
 (: "تعريف العمل التجاري"3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 4-1

( "تجميع األعمال" أنه لكي يتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال تجارية، فإنه 3ير المالي )توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقر
يجب أن تتضمن أي مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد أدنى، مدخالت وعمليات موضوعية تسهم معا بشكل كبير 

ل قد تتواجد دون أن تتضمن جميع المدخالت واإلجراءات في القدرة على تحقيق المخرجات. كما ان التعديالت توضح أيضاً أن األعما
المطلوبة إليجاد المخرجات. ال يوجد لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية للمجموعة لكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في  

 .أعمال تجميعحال دخول الشركة في 
 
(: 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 4-2

 سعر الفائدة المرجعي  مؤشر تعديل
من  اً عدد( األدوات المالية: االعتراف والقياس" 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

مؤشر سعر الفائدة المرجعي. تتأثر عالقة التحوط في  بتعديل مباشرتأثرت بشكل  التي التحوطاالعفاءات التي تنطبق على عالقات 
المتحوط له او اداة التحوط. ليس  للبند مرجعيةحال أن التعديل أدى إلى عدم تيقن حيال زمن ومبلغ التدفقات النقدية التي تقوم على 

  ت تأثير على القوائم المالية للمجموعة لكون المجموعة ليس لديها عالقات تحوط من أسعار الفائدة.لهذه التعديال
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 )تتمة( واإلفصاحاتالتغيرات في السياسات المحاسبية  -4
 
 (: تعريف المعلومات الجوهرية8( ومعيار المحاسبة الدولي )1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )  4-3

توفر التعديالت تعريفاً جديداً للمعلومات الجوهرية حيث تعتبر "بأن المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول أن يؤثر حذف 
أو تحريف أو حجب معلومات على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات األغراض العامة على أساس 

ي توفر معلومات مالية حول منشأة معينة ذات تقارير مالية." وتوضح التعديالت أن الجوهرية تعتمد على تلك القوائم المالية، والت
جوهرياً إذا   المعلومات تحريفطبيعة أو حجم المعلومات، سواًء فردية أو مع معلومات أخرى ضمن سياق القوائم المالية. يكون 

ستخدمين الرئيسيين. ال يوجد لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية وال كان من المتوقع أن يؤثر بشكل معقول على قرارات الم
 يتوقع أن يكون لها تأثير على المجموعة مستقبالً.

 
 م2018مارس  29اإلطار العام لمفهوم التقرير المالي الصادر في  4-4

معيار.  أي متطلباتعلى إلغاء مفاهيم أو  كذلك يتضمنهاتي ال يعتبر اإلطار العام لمفهوم التقرير المالي معياراً، وال تقوم المفاهيم ال
يقوم  من ومساعدةمفهوم التقرير المالي هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية على تطوير المعايير،  إطارإن الغرض من 

بإعداد المعايير على تطوير سياسات محاسبية متوافقة بحيث ال يكون هنالك معيار غير قابل للتطبيق، ومساعدة جميع األطراف 
على فهم وتفسير المعايير. سيكون لهذا تأثير على المنشآت التي طورت سياساتها المحاسبية استناداً إلى اإلطار العام للمفهوم. يتضمن 

كذلك  والمطلوبات،ويقدم تعريفات محدثة ومعايير اعتراف للموجودات  الجديدة،عام المعدل للمفهوم بعض المفاهيم هذا اإلطار ال
 التعديالت أي أثر على القوائم المالية المجموعة.  لهذه يكن. لم الهامة المصطلحاتيوضح بعض 

 
 "19جار التي تتعلق بـ كوفيد ( "امتيازات اإلي16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  4-5

"عقود اإليجار"  16م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي للتقرير المالي 2020مايو  28بتاريخ 
 -( 16) " تتيح التعديالت اعفاء المستأجرين من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي19"امتيازات اإليجار التي تتعلق بـ كوفيد 

. كوسيلة عملية مساعدة، 19توجيهات حيال تعديل عقود اإليجار إلى امتيازات اإليجار الناتجة عن اآلثار المباشرة لوباء كوفيد 
من المؤجر كتعديل لعقد اإليجار. يقوم  19يمكن ان يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كانت امتيازات اإليجار المتعلقة بـ كوفيد 

المتعلقة بامتيازات اإليجار بنفس  19تخدام هذا االختيار للمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار الناتجة عن كوفيد المستأجر باس
 (، في حال لم يكن التغيير تعديالً في عقد اإليجار. 16طريقة المحاسبة عن أي تغيير بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
م. مع السماح بالتطبيق المبكر. لم يكن لهذه التعديالت أي 2020يناير    1السنوية التي تبدأ في أو بعد    الفترات  علىتسري التعديالت  

 أثر على القوائم المالية للمجموعة.
 
 معايير صادرة لكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد ـ5
 

سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة. فيما يلي بيانًا بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير  
 تعتزم المجموعة إتباع هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.

 
 ( "عقود التأمين"17المعيار الدولي للتقرير المالي ) 5-1

( عقود التأمين، معيار محاسبة جديد 17الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي )، أصدر مجلس معايير المحاسبة 2017في مايو 
شامل لعقود التأمين يغطي اإلثبات والقياس والعرض واالفصاح. سيحل هذا المعيار عند سريانه محل المعيار الدولي للتقرير المالي 

( على جميع أنواع عقود التأمين )أي 17لتقرير المالي )م. يسري المعيار الدولي ل2005( عقود التأمين، الذي صدر في عام 4)
التأمين على الحياة وغير الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين( بصرف النظر عن نوع المنشآت التي تقوم بإصداره، وبعض 

لى نطاق ضيق. يتمثل الهدف  الضمانات واألدوات المالية التي يتم فيها االشتراك بصورة اختيارية. سوف تطبق استثناءات قليلة ع
( في تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين على نحو أكثر نفعًا وتوافقًا لشركات التأمين. 17العام من المعيار الدولي للتقرير المالي )

سياسات (، التي تستند إلى حد كبير إلى أقدمية ال4وعلى عكس المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي )
( نموذجاً شامالً لعقود التأمين، يغطي جميع الجوانب المحاسبية 17المحاسبية المحلية السابقة، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ( في النموذج العام، الذي يتم استكماله عن طريق: 17ذات العالقة. يتمثل جوهر المعيار الدولي للتقرير المالي ) 
 د ذات خصائص االشتراك المباشر )طريقة األتعاب المتغيرة(.التكييف المحدد للعقو •
 الطريقة المبسطة )طريقة توزيع األقساط( بصورة أساسية للعقود قصيرة المدة.  •
 

، ويتعين تقديم أرقام المقارنة. ويسمح بالتطبيق المبكر له 2023يناير  1يطبق هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
( في أو قبل تاريخ تطبيق المنشأة أوالً 15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9ما تم أيضاً تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )إذا 

  (. ال ينطبق هذا المعيار على المجموعة.17للمعيار الدولي للتقرير المالي )
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 معايير صادرة لكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد )تتمة(  ـ5
 
 (: تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة1) الدوليالمحاسبة  معيار علىديالت تع 5-2

 1من معيار المحاسبة الدولي  76إلى  69على الفقرات من  تعديالت للمحاسبةم، أصدر مجلس المعايير الدولية 2020في يناير 
 لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة. توضح التعديالت:

 
 ما المقصود بالحق في تأجيل التسوية، •
 أي ان الحق في التأجيل يجب أن يتواجد في نهاية فترة التقرير المالي، •
 لية ان تمارس المنشأة حق التأجيل، ووان ذلك التصنيف لم يتأثر باحتما •
وذلك فقط عندما تكون االداة المالية المشتقة متضمنة في التزام قابل للتحويل وهو في حد ذاته أداة حقوق ملكية وان شروط   •

 االلتزام لن تؤثر على التصنيف. 
 

م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر رجعي.  2023يناير  1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في  
 تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا تتطلب اتفاقيات الروض الحالية قد تتطلب إعادة تفاوض. 

 
 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام   5-3

اإلشارة   -تجميع األعمال    -  3م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  2020في مايو  
اإلشارة إلى اإلطار العام مكان إعداد وعرض القوائم المالية، الصادر في    إحالل  هوإلى مفهوم اإلطار العام. الغرض من التعديالت  

م دون تغير المتطلبات بشكل جوهري. كما 2018م، مع اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام للتقرير المالي الصادر في مارس 1989
لتجنب مسألة مكاسب او خسائر "اليومين"  3الي أضاف المجلس أيضاً استثناًء إلى مبادئ االعتراف في المعيار الدولي للتقرير الم

أو تفسير لجنة المعايير  37المحتملة الناتجة عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي قد تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 
ية في المعيار الدولي "الرسوم" حال تكبدها بشكل منفصل. في نفس الوقت، قرر المجلس توضيح التوجيهات الحال 21الدولية رقم 

للتقرير المالي بخصوص الموجودات المحتملة التي لن تتأثر عن احالل اإلشارة إلى اإلطار العام مكان اعداد وعرض القوائم المالية. 
 .ستقبليم  بأثرم أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق  2022يناير    1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في  

 
 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -الممتلكات واآلالت والمعدات المتحصالت قبل االستخدام المنشود   5-4

المتحصالت من االستخدام المنشود والذي   -م، أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة الممتلكات واآلالت والمعدات  2020في مايو  
أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ، واي متحصالت من بيع السلع التي يتم انتاجها أثناء   يمنع المنشآت الخصم من تكلفة

احضار ذلك األصل إلى موقعه وحالته الالزمة للتشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة مالئمة. وبدالً من ذلك، تعترف المنشأة 
السلع في الربح او الخسارة. تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي   بالمتحصالت من بيع مثل هذه السلع وتكاليف انتاج تلد

بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة   مستقبلي بأثرم أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق 2022يناير  1السنوية التي تبدأ في 
 أثر  للتعديالتبتطبيق التعديل. ليس من المتوقع أن يكون لالستخدام في او بعد بداية اول فترة تم عرضها بها عندما تقوم المنشأة 

 جوهري على المجموعة. 
 
 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تكلفة تأدية العقد  -عقود المعاوضة   5-5

التي تحتاج لتحديد أي التكليف  37م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 2020في مايو 
المنشأة تضمينها لتقدير ما إذا كان العقد معاوضة أو أنه يؤدي إلى خسائر. تنطبق التعديالت على "طريقة التكلفة المباشرة". تتضمن  
التكاليف التي تتعلق بعقد تقديم بضائع او خدمات كالً من التكاليف اإلضافية وتخصيص التكاليف التي تتعلق مباشرة بأنشطة العقد. 

تتعلق المصروفات العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد وتستثنى مالم يتم تحميلها بشكل واضح على الطرف المقابل بموجب العقد. ال 
م. ستقوم المجموعة بتطبيق التعديالت على 2022يناير    1السنوية التي تبدأ في أو بعد    المالية  التقاريرتسري التعديالت على فترات  

 عد بتأدية جميع التزاماتها في بداية فترة التقرير المالي التي يتم فيها تطبيق التعديالت ألول مرة.العقود التي لم تقم ب
 
الشركة التابعة التي تطبيق المعايير   –تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة    –  1المعيار الدولي للتقرير المالي    5-6

 الدولية للتقرير المالي ألول مرة.
م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً 2020- م2018وكجزء من التحسينات السنوية دورة  

تطبيق تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة. يسمح التعديل للشركة التابعة باختيار    -  1على المعيار الدولي للتقرير المالي  
لقياس فروقات الترجمة المتراكمة باستخدام المبالغ المصفح عنها في الشركة    1يار الدولي للتقرير المالي  "أ"( من المع  16-الفقرة )د

ريع االم، استناداً إلى تاريخ تحول الشركة االم غلى المعايير الدولية للتقرير المالي. يُطبق التعديل أيضاً على الشركات الزميلة والمشا
 التقارير. يدخل التعديل حيز التنفيذ على فترات 1"أ"( من المعيار الدولي للتقرير المالي   16-تختار تطبيق الفقرة )د المشتركة التي

  م مع السماح بالتطبيق المبكر.2022يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد  المالية
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 معايير صادرة لكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد )تتمة(  ـ5
 
 المتعلقة بفحص استبعاد المطلوبات المالية %10أتعاب بنسبة  -: األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي   5-7

م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً 2020-م2018كجزء من التحسينات السنوية دورة 
. توضح التعديالت أن األتعاب التي تدرجها المنشأة عند تقدير شروط التزام مالي إما جديد أو 9لي على المعيار الدولي للتقرير الما

معدل تختلف بشكل جوهري عن شروط االلتزام األصلي. تتضمن هذه األتعاب فقط تلك الرسوم المدفوعة او المستلمة بين المقترض 
ة إما المقترض او المقرض بالنيابة. تقوم المنشأة بتطبيق هذا التعديل والمقرض بحيث تتضمن الرسوم المدفوعة او المستلمة بواسط

 ديالت.على المطلوبات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية التي تقوم المنشأة فيها بتطبيق هذه التع
 

م مع السماح بالتطبيق المبكر. تقوم 2022يناير    1ية التي تبدأ في أو بعد  السنو  المالية  التقاريريدخل التعديل حيز التنفيذ على فترات  
المجموعة بتطبيق هذه التعديالت على المطلوبات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية األولى 

 جوهري على المجموعة.  أثر للتعديالتيكون التي تقوم المنشأة فيها بتطبيق هذه التعديالت. ليس من المتوقع أن 
 
 الضريبة في قياس القيمة العادلة -الزراعة  41معيار المحاسبة الدولي   5-8

م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً 2020-م2018كجزء من التحسينات السنوية دورة 
تقوم المنشآت  أن وهو 41من معيار المحاسبة الدولي   22. يقوم التعديل بإزالة المتطلب في الفقرة 41على معيار المحاسبة الدولي 

. 41لنقدية الخاصة بالضريبة عند قياس القيمة العادلة للموجودات التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي باستثناء التدفقات ا
يناير   1تقوم المنشأة بتطبيق هذا التعديل على قياس القيمة العادلة بأثر مستقبلي في أو بعد بداية أول فترة مالية سنوية تبدأ في أو بعد  

 إن هذه التعديالت ال تنطبق على المجموعة.  .المبكرم، مع السماح بالتطبيق 2022
 
   اإليرادات  –6
 

 م2020 
 لاير سعودي

 م 2019
 لاير سعودي

   محدد  زمنمعترف بها في  ايرادات
 512,388,389 546,462,621 العيادات الخارجية   إيرادات
 79,901,745 51,804,890 خدمات الطوارئ   إيرادات
 47,856,305 58,273,567 للعمالء   الُحزم إيرادات

 ────────── ───────── 
 656,541,078 640,146,439 

   مدار الوقت  على إيرادات
   

 503,969,026 518,150,436 الداخلية   العيادات إيرادات
 10,946,401 10,633,733 الصحية المنزلية    الرعاية
 44,059,423 42,678,580 المشاريع   إيرادات

 571,462,749 558,974,850 
 ────────── ─────────── 
 1,228,003,827 1,199,121,289 
 ═══════════ ═══════════ 
 

 الجغرافية   األسواق
 المجموعة فقط في المنطقة الغربية للمملكة العربية السعودية.  تعمل
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 المصروفات العمومية واإلدارية   -7
 

 م2020 
 لاير سعودي

 م 2019
 لاير سعودي

   
 163,647,788 191,235,987 تكاليف موظفين

 922,246 16,152,546 ( 14مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )إيضاح 
 5,213,299 12,654,530 إصالح وصيانة

 6,031,223 10,509,038 (9استهالك )ايضاح 
 2,014,619 2,367,967 ( 11استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 

 1,730,504 770,881 ضيافة وترفيه 
 3,389,643 4,056,312 أتعاب مهنية

 3,512,693 5,165,818 هاتف وفاكس وبريد
 3,447,251 3,277,513 منافع عامة

 1,476,623 1,471,217 تأمين
 1,512,024 1,250,880 سفر

 1,459,667 1,343,918 عمولة 
 1,380,088 1,958,155 (12إطفاء )إيضاح 

 2,088,333 800,000 (21أجور مجلس اإلدارة )إيضاح 
 427,026 735,780 طباعة وقرطاسية 

 453,327 601,890 تعويضات
 6,380,817 7,452,705 مصروفات أخرى 

 ───────── ───────── 
 261,805,137 205,087,171 
 ═════════ ═════════ 
 
 اإليرادات األخرى، صافي -8
 

 م2020 
 لاير سعودي

 م 2019
 لاير سعودي

   
 6,559,436 4,583,925 تموين

 7,365,752 2,048,871 (  15)إيضاح  إيرادات من ودائع قصيرة األجل 
 2,360,084 3,453,135 تعليم طبي مستمر، صافي 

 1,514,582 - ( 13عكس قيد مخصص بضاعة بطيئة الحركة )إيضاح 
 1,366,705 4,414,219 إيرادات ايجار  

 46,707 25,708 مكاسب من بيع ممتلكات ومعدات
 3,463,122 - عكس قيد مطلوبات 

 209,690 143,284 االت البيع   خصم
 1,042,724 638,972 مناسبات اجتماعية  من اتاشتراك

 1,593,006 1,502,406 إيرادات متنوعة
 (7,596,446) - انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات

 (4,136,000) - معلومات المستشفى  نظام دمخصص لعق
 ────────── ────────── 
 16,810,520 13,789,362 
 ══════════ ══════════ 
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 الممتلكات والمعدات  -9
 

 
 أراضي

 
 سيارات أجهزة حاسب آلي  معدات مكتبية معدات غير طبية مباني

تجهيزات 
 ادوات طبية معدات طبية وتركيبات 

اعمال رأسمالية 
 المجموع تحت التنفيذ

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  سعودي لاير  لاير سعودي  لاير سعودي  
            : التكلفة 

 910,543,460 28,205,471 24,802,579 223,440,098 37,210,730 2,411,040 38,999,193 15,345,411 47,750,858 273,741,445 218,636,635 م2019يناير  1
 77,392,801 - - 31,026,715 1,381,411 566,000 233,644 2,329,608 - 16,855,423 25,000,000 إضافات

 46,454,038 27,072,509 498,210 8,700,577 2,024,462 326,277 4,898,923 2,229,469 307,840 395,771 - مستحوذ عليها كشركات تابعة  
الرأسمالية  محول من األعمال  

 - (11,721,014) - 1,540,000 83,246 215,000 108,874 - 1,707,169  8,066,725 - تحت التنفيذ
 (4,547,219) - (477) (2,611,056) (392,366) - (289,637) (1,253,683) - - - استبعادات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 1,029,843,080 43,556,966 25,300,312 262,096,334 40,307,483 3,518,317 43,950,997 18,650,805 49,765,867 299,059,364 243,636,635 م2019ديسمبر  31في 

 (6,360,558) - - (7,107,638) - (321,412) - (272,560) - 1,341,052 - تخصيص سعر شراء  
 ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

م  2019ديسمبر  31 في كما
 1,023,482,522 43,556,966 25,300,312 254,988,696 40,307,483 3,196,905 43,950,997 18,378,245 49,765,867 300,400,416 243,636,635 ( 10)إيضاح  )معدل( 
 79,673,562 6,794,840 1,571,471 16,946,374 1,479,952 753,536 6,849,053 2,286,936 10,171,000 20,400 32,800,000 إضافات

 ( 32,402,316) - - ( 16,549,436) ( 945,914) ( 1,002,900) ( 2,702,153) ( 201,913) ( 11,000,000) - - استبعادات 
 ( 7,596,446) ( 7,596,446) - - - - - - - - - شطب  

 ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
 1,063,157,322 42,755,360 26,871,783 255,385,634 40,841,521 2,947,541 48,097,897 20,463,268 48,936,867 300,420,816 276,436,635 م 2020ديسمبر  31

 ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── 
            :استهالك

 335,367,181 - 15,574,722 166,805,133 27,307,838 2,166,302 33,771,006 11,125,909 29,883,445 48,732,826 - م2019يناير  1
 14,224,031 - - 7,714,514 1,080,280 295,919 4,437,876 487,898 - 207,544 - مستحوذ عليها من شركات تابعة 

 35,905,032 - 2,420,125 16,575,467 3,680,034 129,840 3,444,353 1,505,928 2,930,582 5,218,703 - مخصص محمل للسنة 
)انظر  االنخفاض في القيمة للسنة  

 7,596,446 7,596,446 - - - - - - - - - اإليضاح "د" ( 
 (1,405,788) - - (609,356)  (378,552) - (289,085) (128,795) - - - متعلق باالستبعادات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 391,686,902 7,596,446 17,994,847 190,485,758 31,689,600 2,592,061 41,364,150 12,990,940 32,814,027 54,159,073 - م2019ديسمبر  31

 43,582,940 - 5,810,203 18,323,944 3,230,327 177,311 5,060,757 1,834,048 3,057,639 6,088,711 - مخصص محمل للسنة 
 ( 39,205,551) ( 7,596,446) - ( 16,516,122) ( 914,566) ( 1,002,900) ( 2,699,179) ( 200,518) ( 10,275,820) - - متعلق باستبعادات / شطب  

 ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 396,064,291 - 23,805,050 192,293,580 34,005,361 1,766,472 43,725,728 14,624,470 25,595,846 60,247,784 - في نهاية السنة 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 667,093,031 42,755,360 3,066,733 63,092,054 6,836,160 1,181,069 4,372,169 5,838,798 23,341,021 240,173,032 276,436,635 م 2020ديسمبر  31

 ═════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 م2019ديسمبر  31

 631,795,620 35,960,520 7,305,465 64,502,938 8,617,883 604,844 2,586,847 5,387,305 16,951,840 246,241,343 243,636,635 ( 10)إيضاح )معدل( 
 ═════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 الممتلكات والمعدات )تتمة(   -9
 
ة م، 2020ديسـمبر   31كما في   (أ تتكون األعمال الرأسـمالية تحت التنفيذ بشـكل رئيسـي من تكاليف تتعلق بتصـميمات ودراـس

  جدوى لكلية الطب والمبالغ المدفوعة مقدماً من رأس المال لشراء معدات طبية.
عدم  م، سـجلت اإلدارة انخفاض قيمة مقابل اعمال رأسـمالية تحت التنفيذ نتيجة2019ديسـمبر   31خالل السـنة المنتهية في  (ب

مليون لاير ســعودي.  تم شــطب التكلفة واالنخفاض في القيمة ذات العالقة   7.59التيقن من تكاليف تقنية المعلومات بمبلغ 
  م. 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

  تم توزيع قسط االستهالك في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على النحو التالي: (ج
 م 2019 م2020 
    لاير سعودي سعوديلاير  

 29,873,809 33,073,902 تكلفة اإليرادات
 ────────  ────────   6,031,223 10,509,038 (7مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 

 43,582,940 35,905,032  ═══════════ ══════════ 
 

 الشهرة   -10
 

في ثالث  % 100م فقد استحوذت الشركة االم على حصة ملكية بنسبة 2019يوليو  10اعتباراً من (، 2)كما هو مبين في االيضاح 
شركات طبية في جدة بالمملكة العربية السعودية وهي شركة مجمع العيادة األولى الحديثة المحدودة، شركة مركز االشعة األول 

مليون لاير سعودي،  114.168كات التابعة"( مقابل اجمالي مبلغ الطبي )المشار اليها جميعا بـ "الشر تداوي خطوةالطبية وشركة 
مليون لاير سعودي على التوالي. يتضمن الثمن المذكور أعاله ثمن محتمل مؤجل مستحق الدفع   13مليون لاير سعودي و   46.378

مجمع العيادة األولى  مليون لاير سعودي لكل من شركة 1,37مليون لاير سعودي ومبلغ  1,37م بمبلغ 2020ديسمبر  31بعد 
الحديثة وشركة مركز االشعة األول الطبية على التوالي.  ووفقاً لشروط الدفع فان ثمن شراء شركة مجمع العيادة األولى الحديثة، 

مليون ولاير  45مليون لاير سعودي و 111الطبي مبلغ شراء بقيمة  تداوي خطوة وشركة الطبية،وشركة مركز االشعة األول 
 مليون لاير سعودي على التوالي في وقت االستحواذ خالل السنة.   13سعودي و

 
تابعة بناء على تقرير التقييم الصادر عن استشاري   مشتراهخالل السنة، قامت اإلدارة بإعادة تقييم القيمة العادلة لصافي موجودات 

مليون لاير سعودي.  فيما يلي تفاصيل الموجودات المستحوذ عليها مع القيمة  2,45مبلغ بمستقل.  بالتالي، تم تخفيض الشهرة 
  العادلة الموزعة والمعاد تقييمها لصافي الموجودات على النحو التالي:    

 الحديثة شركة مجمع العيادة األولى (أ
 2019  يوليو 10 

 
 القيمة العادلة  

 المرحلية 
القيمة العادلة المعاد  

 تقييمها 
 

 الفـــــــــــرق
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

    صافي الموجودات المقتناة:
 - 2,158,859 2,158,859 نقد وما في حكمه 
 - 29,882,898 29,882,898 ذمم مدينة تجارية 
 406,967 3,753,732 3,346,765 ممتلكات ومعدات 

 - 422,768 422,768 الموجودات غير الملموسة 
 - 32,811,409 32,811,409 الموجودات حق االستخدام 

 - ( 30,222,326) ( 30,222,326) التزامات عقود ايجار 
 - ( 19,860,986) ( 19,860,986) دائنون تجاريون وآخرون 

 - ( 399,617) ( 399,617) زكاة مستحقة 
 - ( 1,722,218) ( 1,722,218) مخصص منافع نهاية الخدمة  

 6,749,238 6,749,238 - عالمة تجارية   -موجودات غي ملموسة  
 ───────── ───────── ───────── 

 7,156,205 23,573,757 16,417,552 صافي الموجودات المقتناة للمجموعة  
    

 ( 7,156,205) 90,595,240 97,751,445 الشهرة 
 ───────── ───────── ───────── 

 - 114,168,997 114,168,997 عوض الشراء 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

  



194
جدول

المحتويات

 شركة المركز الطبي الدولي 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

31 

 الشهرة )تتمة( -10
 
 شركة مركز االشعة االول الطبية (ب

 2019 يوليو 10 

 
 القيمة العادلة  

 المرحلية 
المعاد  القيمة العادلة 
 تقييمها 

 
 الفــــــــــــــرق

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
    صافي الموجودات المقتناة:

 - 212,910 212,910 نقد وما في حكمه 
 328,409 2,388,326 2,059,917 ذمم مدينة تجارية 
 (879,500) 5,399,800 6,279,300 ممتلكات ومعدات 

 - (323,324) (323,324) دائنة أخرى ذمم دائنة تجارية وذمم 
 - - - زكاة مستحقة 

 - (521,400) (521,400) مخصص منافع نهاية الخدمة 
 1,742,046 1,742,046 - عالمة تجارية -موجودات غير ملموسة  

 ───────── ───────── ───────── 
 1,190,955 8,898,358 7,707,403 صافي الموجودات المقتناة للمجموعة 

    
 (1,190,955) 37,479,669 38,670,624 الشهرة 

 ───────── ───────── ───────── 
 - 46,378,027 46,378,027  ثمن الشراء 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
 
 شركة خطوة تداوي الطبي (ج

  2019يوليو  10 

 
 القيمة العادلة  

 المرحلية 
القيمة العادلة المعاد   

 الفــــــــــــــرق  تقييمها 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

    صافي الموجودات المقتناة:
 - 113,836 113,836 ذمم مدينة تجارية 
 (5,888,025) 21,184,484 27,072,509 ممتلكات ومعدات 

 - 205,000 205,000 موجودات غير ملموسة 
 - (20,380,599) (20,380,599) تجارية وذمم دائنة أخرى ذمم دائنة 

 ───────── ───────── ───────── 
 (5,888,025) 1,122,721 7,010,746 صافي الموجودات المقتناة للمجموعة 

    
 5,888,025 11,877,279 5,989,254 الشهرة 

 ───────── ───────── ───────── 
 - 13,000,000 13,000,000 ثمن الشراء 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

نتج عنها تعديل بعض معلومات المقارنة.  فيما يلي ملخص للتأثير على   مما م2019أدى المذكور أعاله إلى بعض التعديالت سنة 
  م:  2019ديسمبر   31قائمة المركز المالي كما في  

 ممتلكات ومعدات  
 ديسمبر  31

 م 2019
 لاير سعودي 

 الشهرة 
 ديسمبر  31

 م 2019
 لاير سعودي 

موجودات غير  
 ملموسة 

 م2019ديسمبر   31
 لاير سعودي 

 صافي الدخل 
 المنتهية في للسنة 

 م2019ديسمبر   31
 لاير سعودي 

     
 ً  118,199,974 3,729,802 142,411,323 638,156,178  الرصيد المصرح عنه سابقا

 ─────── ─────── ──────── ────────  - 8,491,284 ( 2,459,135) ( 6,360,558) تعديالت
 ═══════ ═══════ ════════ ════════  118,199,974 12,221,086 139,952,188 631,795,620 معدلة  - األرصدة 

 
م نظراً ألن التأثير على قائمة الربح او الخسارة 2019ديسمبر  31لم يتم عمل تعديالت على صافي الدخل للسنة المنتهية في 

  الموحدة والتعديالت على الموجودات والمطلوبات أعاله غير جوهري.  
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 عقود اإليجار -11
 
  فيما يلي القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام المدرجة والحركة خالل السنة:   (أ

 
 تم توزيع مخصص االستهالك للسنة على النحو التالي: 

 
 

 م2020
 لاير سعودي

 م 2019
 لاير سعودي

   
 6,132,626 5,525,257 اإليرادات تكلفة

 ───────── ─────────  2,014,619 2,367,967 (7مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 
 7,893,224 8,147,245  ═════════ ═════════ 
 فيما يلي القيم الدفترية اللتزامات عقود اإليجار والحركة خالل السنة: (ب

 
 المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة: فيما يلي بيان  (ج

 م2020 
 لاير سعودي

 م 2019
 لاير سعودي

   
 8,147,245 7,893,224 مصروف استهالك موجودات حق االستخدام

 ───────  ───────   1,347,469 1,323,755 مصروف فائدة على التزامات اإليجار
  ═══════  ═══════   9,494,714 9,216,979 أو الخسارة الربح قائمةمجموع المبلغ المعترف به في 

م. تم االفصاح عن التدفقات 2020مليون لاير سعودي في سنة    7,8لدى المجموعة مجموع تدفقات نقدية صادرة لعقود إيجار بمبلغ  
 . 24النقدية الصادرة والتي لم تبدأ بعد في اإليضاح 

 
للحصول على مرونة في  لدى المجموعة عدة عقود إيجار تتضمن خيارات التمديد واإللغاء. تقوم اإلدارة بمناقشة هذه الخيارات

إذا  نتحديد كا في جوهرية أحكام اإلدارةاألعمال للمجموعة. تمارس  احتياجات معالمؤجرة ومواءمتها  الموجودات محفظةإدارة 
  ممارستها بشكل معقول. يمكن اإللغاءكان ت خيارات التمديد أو 

 مباني مستأجرة  
 لاير سعودي 

 لمعدات ا
 لاير سعودي 

 المجموع 
 لاير سعودي 

    
 38,037,805 398,331 37,639,474 م2019يناير  1كما في 

 32,811,409 - 32,811,409 إضافة نتيجة االستحواذ  
 (8,147,245) (177,033) (7,970,212) استهالك مصروف 

 ─────── ─────── ─────── 
 62,701,969 221,298 62,480,671 م2020يناير  1كما في 

 ( 7,893,224) ( 177,033) ( 7,716,191) مصروف استهالك 
 ─────── ─────── ─────── 

 54,808,745 44,265 54,764,480 م 2020ديسمبر    31كما في 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 م2020 
 لاير سعودي

 م 2019
 لاير سعودي

   
 33,465,424 61,464,387 يناير 1كما في 

 30,222,326 - إضافة نتيجة االستحواذ على شركات تابعة
 1,347,469 1,323,755  زيادة فائدة
 ───────  ───────   (3,570,832) (7,818,654) مدفوعات
 ═══════  ═══════   61,464,387 54,969,488 ديسمبر 31كما في 
 ═══════  ═══════   7,424,147 4,685,472 متداول

 ═══════  ═══════   54,040,240 50,284,016 غير متداول
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 الموجودات غير الملموسة   -12
 م 2020 
برامج وتطوير تقنية   

 عالمة تجارية  المعلومات 
 

 المجموع 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

    التكلفة: 
 22,568,442 8,491,284 14,077,158 في بداية السنة 

 ──────── ──────── ──────── 
 22,568,442 8,491,284 14,077,158 في نهاية السنة 

 ──────── ──────── ──────── 
    اإلطفاء: 

 10,347,356 - 10,347,356 بداية السنة في 
 1,958,155 - 1,958,155 مخصص محمل للسنة 

 ──────── ──────── ──────── 
 12,305,511 - 12,305,511 في نهاية السنة 

 ──────── ──────── ──────── 
    صافي القيم الدفترية: 

 10,262,931 8,491,284 1,771,647 م2020ديسمبر   31
 ════════ ════════ ════════ 
 
 ( 10إيضاح)  معدل –م 2019 
برامج وتطوير تقنية   

 عالمة تجارية  المعلومات 
 

 المجموع 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

    التكلفة: 
 10,785,266 - 10,785,266 في بداية السنة 

 2,664,124 - 2,664,124 إضافات 
 9,119,052 8,491,284 627,768 عليها من شركات تابعةمستحوذ 

 ──────── ──────── ──────── 
 22,568,442 8,491,284 14,077,158 في نهاية السنة 

 ──────── ──────── ──────── 
    اإلطفاء: 

 8,967,268 - 8,967,268 في بداية السنة 
 1,380,088 - 1,380,088 مخصص محمل للسنة 

 ──────── ──────── ──────── 
 10,347,356 - 10,347,356 في نهاية السنة 

 ──────── ──────── ──────── 
    صافي القيم الدفترية: 

 12,221,086 8,491,284 3,729,802 م2020ديسمبر  31
 ════════ ════════ ════════ 
 

 المخزون - 13
 

 
 م2020

 لاير سعودي
 م 2019

 لاير سعودي
   

 42,216,977 35,039,349 لوازم طبية
 23,368,656 45,158,421 لوازم صيدالنية  

 ────────  ────────   16,155,862 12,527,445 مخزون آخر  
 92,725,215 81,741,495 

 ────────  ────────   (5,592,094) (5,592,094) مخزون بطيء الحركة ومتقادم )اإليضاح ادناه( مخصص: ناقص
 87,133,121 76,149,401  ═══════════ ═════════ 
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 المخزون)تتمة( -13
 

 في مخصص بضاعة بطيئة الحركة خالل السنة: فيما يلي الحركة
 م2020 

 لاير سعودي
 م 2019

 لاير سعودي
   
 7,106,676 5,592,094 يناير 1

 ────────  ────────   (1,514,582) - (8عكس قيد خالل السنة )إيضاح 
 ═════════ ═════════  5,592,094 5,592,094 ديسمبر 31في 

 
 الذمم المدينة التجارية  والمبالغ المدفوعة مقدما وأخرى  -14

 
 م2020

 لاير سعودي
 م 2019

 لاير سعودي
   

 268,346,277 312,888,481 ذمم مدينة تجارية
 ────────  ────────   ( 69,156,022) (62,902,531) )اإليضاح أدناه(ناقص: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 249,985,950 199,190,255 
 1,378,554 717,825 (21 ايضاح)مستحق من جهات ذات عالقة 

 ً  9,746,240 6,094,035 مصروفات مدفوعة مقدما
 11,367,175 9,964,831 دفعات مقدمة للموردين

 ────────  ────────   12,351,048 10,081,099 أخرى 
 276,843,740 234,033,272  ═════════ ═════════ 
 

 كانت حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيها كاآلتي:
 م2020 

 لاير سعودي
 م 2019

 لاير سعودي
   
 69,280,200 69,156,022  يناير 1

 922,246 16,152,546 (7مخصص مكون خالل السنة )إيضاح 
 ────────  ────────   (1,046,424) (22,406,037) مشطوب خالل السنة

 ═════════ ═════════  69,156,022 62,902,531 ديسمبر 31في 
 

وتقيس المجموعة جودة االئتمان حول حول مخاطر االئتمان للذمم المدينة التجارية والذي يوضح كيف تدير  22انظر إيضاح 
 الذمم المدينة التجارية غير متأخرة السداد والتي لم تنخفض قيمتها.

 
 لنقد وما في حكمها  -15

 
 م2020

 لاير سعودي
 م 2019

 لاير سعودي
   

 55,480,121 42,798,942 نقد وأرصدة بنكية
 ────────  ────────   167,112,213 216,152,930 ودائع بنكية قصيرة األجل )انظر اإليضاح ادناه( 

 258,951,872 222,592,334  ═════════ ═════════   
لكل    %1.80تمثل الودائع البنكية قصيرة االجل ودائع ألجل لدى بنوك محلية تاريخ استحقاقها ثالثة أشهر او أقل بمعدل عائد بنسبة  

مليون لاير سعودي( على ودائع قصيرة   7.36م:  2019مليون لاير سعودي )  2,04سنة.  حصلت الشركة على إيرادات فائدة بمبلغ  
  (.  8)إيضاح  األجل
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  أس المالر  -16
ــهم بقيمة   75رأس المال من  يكون ــهم الواحد )  10مليون س ــعودي للس ــهم( محتفظ به من األطراف  75م:  2019لاير س مليون س

 التالية: 
 

 م 2019  م 2020 

 المبلغ األسهم   عدد 

 لاير سعودي 

 المبلغ األسهم   عدد     النسبة 

 لاير سعودي 

   النسبة 

        

 %19.25  144,396,750  14,439,675  %19.25 144,396,750 14,439,675 شركة مجموعة فتيحي القابضة  

 %17.10  128,264,510  12,826,451  %17.10  128,264,510 12,826,451 شركة حياة عبداللطيف جميل وشركائها للتجارة   

 %13.13  98,451,280   9,845,128   %13.13  98,451,280  9,845,128 شركة أصول الصحة والتعليم لالستثمار 

 %9.96  74,681,350   7,468,135   %9.96  74,681,350  7,468,135 السيد/ محمد إبراهيم محمد العيسى  

 %8.66  64,946,800   6,494,680   %8.66  64,946,800  6,494,680 شركة السمح للتجارة المحدودة  

 %7.97  59,744,990   5,974,499   %6.97  52,244,990  5,224,499 السيد/ وليد احمد حسن فتيحي

 %4.85  36,375,620   3,637,562   %4.85  36,375,620  3,637,562 شركة محمد سعيد تمر لالستثمار التجاري  

 %4.69  35,151,590   3,515,159   %4.69  35,151,590  3,515,159 السيدة/عبير محمد عبدالعزيز المشعل  

 %3.51  26,352,270   2,635,227   %3.51  26,352,270  2,635,227 السيد/ عبدالعزيز محمد عبد العزيز المشعل  

 %2.79 20,922,180 2,092,218  - - - مقاليد العربية لالستثمار المحدودة   شركة

 -   -  -   %2.79  20,922,180  2,092,218 السيد/ فوزي عبدهللا محمد ال بشر النهدي  

 %2.48  18,574,680   1,857,468   %2.48  18,574,680  1,857,468 السيد/ مروان احمد ماجد الغرير  

 %2.28  17,075,320   1,707,532   %2.28  17,075,320  1,707,532 حكيم  طالب  لؤي رضا /  السيد 

 %1.01  7,589,030   758,903   %1.01  7,589,030  758,903 السيد/ أسامة احمد أبو بكر باعشن  

 %0.00     -      -   %1.00  7,500,000  750,000 شركة كن لالستثمار القابضة  

 %0.83  6,234,890   623,489   %0.83  6,234,890  623,489 السيد/ فهد محمد طالب حكيم  

 %0.56  4,256,720   425,672   %0.56  4,256,720  425,672 السيدة/ سحر احمد أبو بكر باعشن 

 %0.51  3,794,520   379,452   %0.51  3,794,520  379,452 السيدة/ سمية احمد أبو بكر باعشن 

 %0.42  3,187,500   318,750   %0.42  3,187,500  318,750 السيد/ خالد بكر عبدالرحمن عالم  

 ──────── ────────   ────────  ────────  

 75,000,000 750,000,000   75,000,000 750,000,000  

 ═════════ ═════════   ═════════ ════════  

 
رمضــان   17م الموافق  2019مايو   22م قرر المســاهمون بموجب قرارهم بتاريخ 2019ديســمبر   31خالل الســنة المنتهية في  

مليون سهم قيمة   75لاير سعودي مقسماً الى    750.000.000لاير سعودي الى    689.930.100هــ زيادة رأس المال من  1440
ــهم  ــعودي.  الزيادة في راس المال بمب  10كل سـ ــعودي تم تغطيتها جزئياً من خالل تحويل من   60.069.900لغ لاير سـ لاير سـ

لاير ـسعودي   12.750.000لاير ـسعودي ومن خالل اـصدار أـسهم إـضافية بمبلغ   56.882.400أرباح مبقاة )أـسهم منحة( بمبلغ 
اإلجراءات القانونية  جميع اســتكملت. للتوزيعلاير ســعودي.  عالوة االصــدار غير متاحة   9.562.500 بمبلغ  اصــدارمع عالوة 

 م. 2019المتعلقة بزيادة رأس المال خالل سنة 
 

 االحتياطي النظامي -17
 

من ـصافي دخلها في كل ـسنة إلى االحتياطي النظامي حتى   %10وفقاً للنظام األـساـسي للـشركة االم، يجب على الـشركة األم تجنيب 
الشـركة االم التوقف عن عمل هذه التحويالت.    قررت تحقق،من رأس المال. ونظراً ألن ذلك قد    %30يتم تكوين احتياطي يسـاوي 

 وزيع.إن هذا االحتياطي غير متاح للت
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 منافع الموظفين - 18

 
 م2020

 لاير سعودي
 م 2019

    لاير سعودي
  ═════════ ═════════  149,986,144 157,238,991 التزام المنافع المحددة 

 فيما يلي التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة:

 
 م2020

 لاير سعودي
 م 2019

    لاير سعودي
 146,613,210 149,986,144 يناير 1المنافع المحددة في التزام 

 2,243,618 - مستحوذ عليها من شركات تابعة
 21,078,026 23,283,992 تكلفة خدمة حالية 

 6,286,321 5,159,032 تكلفة فائدة
 (6,961,397) (4,602,043) مكاسب اكتوارية على االلتزام 

 ────────  ────────   ( 19,273,634) (16,588,134) مدفوع خالل السنة 
  ═════════ ═════════  149,986,144 157,238,991 ديسمبر  31التزام منافع محددة في  

 فيما يلي صافي مصروفات المنافع المدرجة في قائمة الربح او الخسارة الموحدة:  

 
 م2020

 لاير سعودي
 م 2019

    لاير سعودي
 21,078,026 23,283,992 تكلفة خدمة حالية 

 ────────  ────────   6,286,321 5,159,032 على التزام المنافع فائدة تكلفة
  ═════════ ═════════  27,364,347 28,443,024 صافي مصروف المنافع

 توزيع صافي مصروف المنافع كما يلي: 
 م2020 

 لاير سعودي
 م 2019

    لاير سعودي
 20,523,261 19,910,118 اإليرادات تكلفة

 ──────── ────────  6,841,086 8,532,907 مصروفات عمومية وادارية 
 28,443,025 27,364,347  ════════ ════════ 
 

 االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد التزامات المنافع للمجموعة كما هو مبين أدناه:
 م 2019 م2020 
   

إلى  %2.88 معدل الخصم 
3.37% 

إلى   3.48%
3.67 % 

م 2023حتى  %0 معدل الزيادة في الرواتب
 لما بعد ذلك %3و

 
 % 3إلى  % 1.5

 55للرجال و 60 سن التقاعد العادي 
 سنة  60 للنساء
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 منافع الموظفين )تتمة(-18
 فيما يلي تحليل مفصل )للخسارة( / المكسب االكتواري:

 
 م2020

 لاير سعودي
 م 2019

 لاير سعودي
   

 ( 969,618) 216,217 االفتراضات المالية 
 7,931,015 4,385,826 تعديالت الخبرة 

  ────────  ──────── 
 6,961,397 4,602,043 اكتوارية على االلتزام مكاسب 

 ═════════ ═════════ 
 

ديسمبر  31و 2020ديسمبر   31فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة المتعلقة بالتزام المنافع المحددة كما في  
2019 : 

 األثر على التزام المنافع المحددة  

 
 م2020

 لاير سعودي
 م 2019

 سعوديلاير 
   معدل الخصم: 

 11,932,650   12,778,532 % 1الزيادة بنسبة    
 ( 13,798,479) (14,815,730) % 1النقص بنسبة     
   

   معدل الزيادة في الرواتب:
 ( 14,601,320) (11,001,764) % 1الزيادة بنسبة    
 12,838,458 9,794,854 % 1النقص بنسبة    
   
   معدل االستقاالت 

 727,800 1,202,930 % 1الزيادة بنسبة    
 ( 718,815) (1,262,914) % 1النقص بنسبة     
   
 

ً لطريقة يتم بموجبها توقع األثر على التزام المنافع المحددة نتيجة التغيرات المعقولة في  تم تحديد تحاليل الحساسية أعاله وفقا
تحدث في نهاية الفترة المالية. تعتمد تحاليل الحساسية على حدوث تغير في االفتراضات الهامة، مع بقاء االفتراضات األساسية التي  

كافة االفتراضات األخرى ثابتة. إن تحليل الحساسية قد ال يكون مؤشراً على وجود تغير فعلي في التزام المنافع المحددة حيث أنه  
 اضات بصورة منفصلة عن بعضها البعض. من غير المحتمل أن تحدث التغيرات في االفتر
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 منافع الموظفين )تتمة( -18
 

 المنافع المحددة للسنوات القادمة:  لبرنامج المتوقعةفيما يلي المدفوعات 

 
 الذمم الدائنة التجارية والمبالغ مستحقة الدفع وأخرى -19

 
 م2020

 لاير سعودي
 م 2019

    لاير سعودي
 85,234,080 157,997,770 ذمم دائنة تجارية 

 52,816,609 70,880,943 مصروفات مستحقة الدفع 
 21,680,018 28,986,526 (21مستحق لجهات ذات عالقة )إيضاح 

 4,136,000 - معلومات المستشفى  نظاممخصص 
 3,659,383 39,168,690 للموظفين  مستحق

 1,249,635 5,690,481 دفعات مقدمة من عمالء
 4,758,666 12,540,696 مطلوبات متداولة أخرى 

 ────────  ────────   44,615,503 8,402,233 ذمم دائنة أخرى 
 323,667,339 218,149,894  ═════════ ═════════  

 يوماً.  90الذمم الدائنة التجارية ال يترتب عليها فائدة وعادة ما يتم تسويتها في فترة 
 

 الزكاة -20

 
 م2020

 لاير سعودي
 م 2019

    لاير سعودي
 10,238,540 9,963,372 مخصص محمل للسنة 

 ────────  ────────   (2,005,406) (331,176) تعديل سنة سابقة
 9,632,196 8,233,134  ═════════ ═════════  

 كانت الحركة في مخصص الزكاة للسنة على النحو التالي:

 
 م2020

 لاير سعودي
 م 2019

    لاير سعودي
 15,071,074 10,887,054 يناير 1كما في 

 399,616 - إضافة نتيجة االستحواذ على شركات تابعة
 8,233,134 9,632,196 مخصص مكون خالل السنة 

 ────────  ────────   ( 12,816,770) (10,409,601) دفعات خالل السنة 
  ═════════ ═════════  10,887,054 10,109,649 ديسمبر 31كما في 

  

 م 2019 م2020 
 سعودي  لاير سعودي  لاير 

 19,062,214 19,702,669 خالل االثني عشر شهراً القادمة )فترة التقرير السنوية القادمة(
 13,464,704 13,221,669 بين سنة وسنتين

 14,438,030 14,614,040 بين سنتين وثالث سنوات
 16,009,864 16,533,756 بين ثالث سنوات وأربع سنوات
 17,536,487 15,262,929 بين أربع سنوات وخمس سنوات

 101,836,203 98,817,351 بين خمس سنوات وعشرة سنوات
 415,666,899 389,825,736 من عشرة سنوات  أكثر
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 الزكاة )تتمة(-   20
 

 الوضع الزكوي
 

 الشركة األم 
م، أصـدرت 2004م الى  2003م.  بالنسـبة للسـنوات من 2019قامت الشـركة األم بتقديم إقراراتها الزكوية لجميع السـنوات حتى 

لاير ســـــعودي.  تـقدـمت المجموـعة ـباعتراض ـلدى لجـنة   4.179.420الهيـئة ربـطاً ـطالـبت بموجـبه ـبالتزام زـكاة إضـــــافي بمبلغ 
بل نفس المبلغ.   بانتـظار قرار لجـنة االســـــتئـناف العلـيا حالـياً.   تم االنتـهاء من جميع  وقدمت ضــــــماناً بنكـياً مـقا العلـيا االســـــتئـناف

ــنة  ــنوات المالية من  2005إجراءات الربط الزكوي من قبل الهيئة لســ م قيد 2019م الى  2006م.  ما زالت الربوط الزكوية للســ
 التنفيذ.

 
 يكورشركة أخيار الدولية للصيانة والتشغيل والد  -شركة تابعة 

ــنوات من  ــركة التابعة بتقديم إقراراتها الزكوية لجميع الس ــدار الربوط2019إلى    2014قامت الش لتلك  م.  ولم تقم الهيئة بعد بإص
 .السنوات بعد

 
 شركة مجمع العيادة األولى الحديثة  -شركة تابعة 

م 2014االنتهاء من الربوط لجميع السنوات حتى  تم م. 2019قامت الشركة التابعة بتقديم إقراراتها الزكوية لجميع السنوات حتى 
 م.  2019م إلى 2015من طرف الهيئة. لم تقم الهيئة بعد بإصدار الربوط للسنوات المالية من 

 
 شركة مركز االشعة االول الطبية  -شركة تابعة 
م 2010االنتهاء من الربوط لجميع السنوات حتى  تم م. 2019التابعة بتقديم إقراراتها الزكوية لجميع السنوات حتى  قامت الشركة 

 م.  2019م إلى 2011من طرف الهيئة. لم تقم الهيئة بعد بإصدار الربوط للسنوات المالية من 
 
 

 شركة خطوة تداوي الطبي  -شركة تابعة 
 م، إال انه لم تقم الهيئة بإصدار الربط لهذه السنة. 2019لزكوي لسنة الشركة التابعة إقرارها ا قدمت
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للسيطرة أو السيطرة المشتركة، أو التي يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل هذه تمثل الجهات ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة 
 فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل السنة وأرصدة نهاية السنة:  الجهات.

 
 الرصيد كما في   المعامالت للسنة المنتهية في   طبيعة المعامالت  طبيعة العالقة  الجهة ذات العالقة  
 م 2020     

 لاير سعودي 
 م2019

 لاير سعودي 
 م 2020 

 لاير سعودي 
 م2019

 لاير سعودي 
         مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة أ( 
 400,565 -  5,797 -  تقديم خدمات مستشفى   إدارة  مجلس  عضو فتيحياحمد حسن   مها 
 371,155 625,264  782,593 664,050  تقديم خدمات مستشفى  مساهم مشعل ال محمد عبدالعزيز عبد العزيز 
 مجلس إدارة /  عضو فتيحي حسن    الشيخ احمد 

 248,203 -  185,265 -  تقديم خدمات مستشفى  لمساهم مستحق  عالقة ذات   جهة
  شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة 

 إيجارات مستحقة االستالم  /  عضو مجلس إدارة   مساهم وخدمات صيانة و ديكور  
 

129,060 107,550  92,561 244,160 
 ─────── ───────         114,471 -  39,163 68,250    دفعة مقدمة للصيانة والديكورات    
        717,825 1,378,554         ════════ ════════ 
         مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة  ب( 
عضو     / لمساهم مستحق ذات عالقة   جهة شركة فاروق مأمون تامر وشركاه    

 13,157,200 20,889,205  49,047,447 56,301,996  شراء منتجات طبية وصيدالنية   مجلس إدارة  
  إيهابعيسى  إبراهيمو  ،فتيحي وليد 

 السمنودي  
 /   لمساهم مستحق  عالقة ذات   جهة

 414,492 1,388,917  1,301,807 1,301,807  إيجار   خدمات مجلس إدارة   عضو
  إيهاب عيسى وإبراهيم  فتيحي، وليد 

 )وقف(   السمنودي
 ذات عالقة مستحق لمساهم /   جهة

 6,888,359 6,349,812  259,148 538,548  طبية    خدمات مجلس إدارة   عضو
 - -  175,638 -  خدمات إيجار   مجلس إدارة   عضو/ مساهم   شركة دور للضيافة 
 - -  1,838,782 1,445,984  شراء منتجات أخرى   مجلس إدارة   عضو/ مساهم مجموعة فتيحي القابضة  

شركة الواحات للزراعة والخدمات   
 المحدودة  

/     لمساهم مستحق ذات عالقة   جهة
 18,562 314,941  492,160 988,596  خدمات مساحات  عضو مجلس إدارة  

 - 3,334  - 84,687  تقديم خدمات مستشفى  مجلس إدارة   عضو /  مساهم فتيحي حسن  الشيخ احمد   
  لخدماتشركة السعودية المتخصصة  

 ألطعمة ا
  عضو/    لمساهم مستحق ذات عالقة   جهة

 18,072 40,317  149,024 165,312  شراء منتجات طعام ومشروبات  مجلس إدارة  
 ─────── ───────         1,183,333 -  2,088,333 800,000  مكافآت  اإلدارة  موظفي  كبار مجلس اإلدارة  
        28,986,526 21,680,018         ════════ ════════ 
 

 ،على التوالي. 19و  14تم اإلفصاح عن المبلغ المستحق من / إلى الجهات ذات العالقة في اإليضاحين 
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 

ــنة المنتهية في   ــاء مجلس اإلدارة للس ــمبر   31بلغت مكافآت أعض ــعودي )  0,8م مبلغ 2020ديس  2,088م:  2019مليون لاير س
 (. 7مليون لاير سعودي( وقد تم تحديد ذلك وفقاً للنظام األساسي للشركة األم وهو مفصح عنه في اإليضاح )

 
 تعويضات كبار موظفي اإلدارة في المجموعة

 
 م2020

 لاير سعودي
 م 2019

    لاير سعودي
 27,126,865 33,957,991 رواتب ومنافع أخرى

 ────────  ────────   1,544,172 1,932,376 منافع ما بعد الخدمة 
 35,890,367 28,671,037  ═════════ ═════════ 
 

 تمثل المبالغ المفصح عنها في الجدول المبالغ المثبتة كمصروف خالل السنة والمتعلقة بموظفي اإلدارة العليا.
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقةأحكام وشروط 
م 2020ديسمبر    31المعامالت مع جهات ذات عالقة هي كما تم االتفاق عليها من االدارة. إن األرصدة القائمة في السنة المنتهية في  

المبالغ المستحقة من أو إلى الجهات غير مضمونة، وال يترتب عليها فائدة ويتم تسويتها نقداً. لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات بشأن  
م، لم تسجل المجموعة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة التي تتعلق 2020ديسمبر    31ذات العالقة. فيما يتعلق بالسنة المنتهية في  

لجهة ذات العالقة بالذمم المدينة المستحقة للجهات ذات العالقة. يتم إجراء التقييم كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي ل
 وفحص السوق الذي تدير فيه الجهة ذات العالقة عملياتها.

 
 إدارة المخاطر المالية  -22

 
تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من التزامات عقود إيجار وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى. يتمثل الغرض الرئيسي 

تمويل عمليات المجموعة وتقديم الضمانات الالزمة لدعم عملياتها. تتضمن الموجودات المالية الرئيسية  من هذه المطلوبات المالية في  
 للمجموعة ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى ونقد وما في حكمه. 

 
خاطر إن أنشطة المجموعة تعرضها لمخاطر مالية متنوعة تتمثل في مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر أسعار العموالت وم

 العمالت األجنبية ومخاطر السعر( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.
 

 مخاطر السوق
 األسعارالتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في    أو  العادلةالقيمة    تذبذب  عن تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة  

السوق. تتضمن مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العمولة ومخاطر العملة ومخاطر األسعار األخرى مثل   في
 مخاطر أسعار األسهم ومخاطر السلع. 

 
 مخاطر أسعار العمولة
ائدة المخاطر الناتجة عن التعرض للمخاطر المتنوعة المصاحبة ألثر التقلبات في أسعار الفائدة السائدة في تمثل مخاطر أسعار الف

السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية المجموعة. بما انه ال يوجد مطلوبات مالية يترتب عليها عمولة، فالمجموعة غير معرضة 
 لمخاطر أسعار العمولة. 

 
 العمالت األجنبيةمخاطر 

تمثل مخاطر العمالت األجنبية المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغيرات في أسعار 
الصرف األجنبي. يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الصرف األجنبي بصورة رئيسية باألنشطة التشغيلية الخاصة 

جموعة )عندما تكون اإليرادات أو المصاريف مسجلة بعملة أجنبية(. بما ان المجموعة لم تقم بأية تعامالت هامة بعمالت عدا  بالم
الريـال السعودي، والدوالر األمريكي، وبما أن اللاير السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي، بالتالي ال تمثل معامالت العمالت االجنبية 

 مخاطر جوهرية.
 
 اطر أسعار السلعمخ 

  ال تتأثر المجموعة بمخاطر األسعار نظراً ألنه ال يوجد استثمار للمجموعة في أسهم حقوق الملكية أو السلع. 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  - 22
 

 مخاطر االئتمان
أداة مالية ما أو عقد عميل مما يؤدي إلى تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماته تجاه 

تكبد خسارة مالية. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية )وبصورة رئيسية الذمم المدينة التجارية( واالدوات 
ل ومراقبة الذمم المدينة  المالية األخرى. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عمي

القائمة. ونظًرا ألن هؤالء العمالء يمثلون جهات بارزة وحكومية، تعتقد اإلدارة أن مخاطر عدم السداد تعتبر ضئيلة. إن مخاطر 
 االئتمان المتعلقة بالموجودات المالية األخرى تقارب قيمتها الدفترية.

 
د القوائم المالية باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. يتم إجراء تحليل االنخفاض في القيمة بتاريخ إعدا  

 تعكس عملية االحتساب النتائج المرجحة باالحتماالت والقيمة الزمنية للنقود والمطلوبات والمعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة بتاريخ 
ً يتم شطب الذمم إعداد القوائم المالية عن األحداث السابقة والحالية والتوق عات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية. وعموما

المدينة التجارية إذا تجاوزت موعد استحقاقها ألكثر من سنة واحدة وهي ال تخضع إلى نشاط التطبيق إذا كان من المتوقع ان تكون  
طر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية القيمة الدفترية  تكلفة هذا النشاط أعلى من فائدة القيام بذلك. يمثل الحد األقصى للتعرض لمخا

 لكل فئة من فئات الموجودات المالية. ال تقم المجموعة باالحتفاظ بضمانات رهنية لقاء الذمم المدينة. 
 

م 2019 م 2020      
 خسارةمعدل 
 المتوقعة االئتمان

 االئتمان خسارة
 المتوقعة

اجمالي القيمة الدفترية 
 التعثرعند 

 خسارةمعدل  
 المتوقعة االئتمان

 االئتمان خسارة
 المتوقعة

اجمالي القيمة الدفترية 
 عند التعثر

  

   لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي
 الحالي   131,898,343 1,036,900 1%  117,785,823 1,149,750 %1
%17 6,715,618 40,385,431  12 % 8,717,330 70,646,722  0-90 
%23 8,880,327 38,573,991  19 % 3,979,689 21,253,690  91-180 
  180من  كثر  89,089,726 49,168,612 % 55  71,601,032 52,410,327 %73

 ───────── ─────────   ───────── ─────────   
 69,156,022          268,346,277   62,902,531 312,888,481   
 ═════════ ═════════   ═════════ ═════════   

 
 مخاطر السيولة 

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. تنشأ مخاطر 
أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له. تتم مراقبة متطلبات السيولة بصورة منتظمة، السيولة عن عدم القدرة على بيع  

 وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر األموال للوفاء بأي التزامات حال استحقاقها.
 

الي. إن اإلدارة على ثقة من  من المتوقع سداد المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة خالل اثني عشر شهًرا من تاريخ التقرير الم
استحقاق   محفظة الجدول أدناه    يلخص  أنها ستكون قادرة على تحقيق تدفقات نقدية كافية من العمليات لسداد التزاماتها عند استحقاقها.

  :المخصومةالمطلوبات المالية للمجموعة بناًء على المدفوعات التعاقدية غير 
 م 2020 
     المجموع  سنوات  5- 1  بين واحدة   سنة خالل  
 323,667,339 - 323,667,339 ذمم دائنة تجارية  
 76,274,427 68,455,773 7,818,654 عقود ايجار  التزامات 

 ───────── ──────── ──────── 
 331,485,993 68,455,773 399,941,766 
 ════════ ════════ ════════ 
 
 م 2019 
       المجموع سنوات  5-1 بين واحدة  سنة   خالل 
 218,149,894 - 218,149,894 ذمم دائنة تجارية  
 ──────── ──────── ─────────  84,093,081 76,274,427 7,818,654 ايجار  عقود التزامات 

 225,968,548 76,274,427 302,242,975  ════════ ════════ ════════ 
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 المالية )تتمة(إدارة المخاطر  - 22
           

 )تتمة( مخاطر السيولة 
 

 المالية وااللتزامات المالية  الموجودات
 

 : الماليةيلي تفصيل تصنيف األدوات  فيما
 
 م2019  م2020 

 المجموع 
الموجودات المالية  

 بالتكلفة المطفأة

الموجودات   
المالية بالقيمة 

العادلة من خالل  
 او الربح

   الخسارة

الموجودات  
المالية بالقيمة 

العادلة من  
خالل الدخل  
 الشامل اآلخر 

 

 المجموع  
الموجودات المالية  

 بالتكلفة المطفأة 

الموجودات   
المالية بالقيمة  
العادلة من  

 او الربحخالل 
 الخسارة

الموجودات  
المالية بالقيمة  

ادلة من  الع
خالل الدخل  
 الشامل اآلخر 

          الموجودات المالية 
 - - 234,033,272 234,033,272  - - 276,843,740 276,843,740 ذمم مدينة تجارية
 - - 222,592,334 222,592,334  - - 258,951,872 258,951,872 نقد وما في حكمه 

 ──────── ─────── ───── ──────  ──────── ─────── ───── ────── 
 - - 456,625,606 456,625,606  - - 535,795,612 535,795,612 المجموع

 ════════ ════════ ═══════ ═══════  ════════ ════════ ═══════ ═══════ 
 

  

 م2019  م2020

 المجموع
المطلوبات بالتكلفة  

 المطفأة

المطلوبات المالية 
بالقيمة العادلة  

  او الربحمن خالل 
   الخسارة

 

 المجموع 
المطلوبات بالتكلفة  

 المطفأة 

المطلوبات المالية 
بالقيمة العادلة من  

 او الربحخالل 
 الخسارة

        المطلوبات المالية
 - 61,464,387 61,464,387  - 54,969,488 54,969,488 التزامات عقود اإليجار 

 - 218,149,894 218,149,894  - 323,667,339 323,667,339 ذمم دائنة تجارية
 ─────── ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── 

 - 279,614,281 279,614,281  - 378,636,827 378,636,827 المجموع
 ════════ ═════════ ═════════  ════════ ═════════ ═════════ 
 

 إدارة رأس المال -23
العائدة غلى  لغرض إدارة رأسمال المجموعة، يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة

 حملة األسهم في الشركة االم.  ويتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في زيادة المنفعة للمساهمين.
 

تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات 
التعهدات المالية. وللحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل توزيعات األرباح إلى المساهمين أو إعادة رأس  

 المجموعة ال يوجد لديها ديون. ألن نظراً هو ال شيء  للمجموعة  الحركةإصدار أسهم جديدة. معدل المال إلى المساهمين أو 
 

 االرتباطات وااللتزامات الطارئة  -24
 
مليون لاير    25.72م:  2019مليون لاير سعودي )   16.49بمبلغ    ارتباطات  المجموعةم، كان لدى  2020ديسمبر    31كما في   (أ

 سعودي( تتعلق بمصروفات رأسمالية.
 
م:  2019مليون لاير سعودي )  4.18أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة األم ضمانات بنكية نيابة عن المجموعة، بمبلغ   (ب

 (. 20مليون لاير سعودي( تتعلق بالتزام زكاة إضافي )اإليضاح  4.18
 

 توزيعات األرباح  -25
 

مليون لاير سعودي كتوزيعات أرباح  37.5م، أعلن مجلس إدارة الشركة األم عن توزيعات أرباح بمبلغ 2020نوفمبر  22بتاريخ 
 من رأسمال الشركة األم.  %5نقدية تمثل 

 
مليون لاير سعودي كتوزيعات أرباح  34.5م، أعلن مجلس إدارة الشركة األم عن توزيعات أرباح بمبلغ 2019مايو  22بتاريخ 

م، أعلن مجلس إدارة الشركة األم بتوزيع مبلغ 2019أكتوبر  1من رأسمال الشركة األم.  إضافة إلى ذلك، وبتاريخ  %5نقدية تمثل 
المنتهية في   من رأسمال الشركة.   كان مجموع توزيعات األرباح للسنة  %5مليون لاير سعودي كتوزيعات أرباح نقدية تمثل    37.5

 م. 2020يونيو  15مليون لاير سعودي بموافقة الجمعية العمومية في  71,996م مبلغ 2019ديسمبر  31
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 19كوفيد   -26
 

م، وانتشاره الواسع في األراضي الصينية وعلى المستوى العالمي الحقاً أدى 2020إن تفشي فيروس كورونا المستجد في بداية سنة  
ً بما في ذلك المملكة العربية السعودية. كما اعتبرت منظمة الصحة   كوفيد  العالميةإلى توقف األعمال والنشاط االقتصادي عالميا

إلعادة  المجموعة إدارةمات صارمة من الحكومات وتوجيهات لشعوبها وشركاتها. أدى ذلك إلى حاجة كجائحة مع اصدار تعلي19
 تقييم األحكام ومصادر التقديرات األساسية المطبقة.  

 
م، قامت اإلدارة بإجراء تقييم حول مدى التأثير الكلي على عمليات المجموعة وأعمالها 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية 

. بناء على هذا التقييم، االقتصاد  في  العام  والتراجعتشغيل  الجارية بما في ذلك بعض العوامل التي تشمل قنوات التوريد ومعدالت  الت
   19كوفيد    جائحة   استنتجت اإلدارة بأن المجموعة ال تواجه تأثير سلبي جوهري يجب إجراؤه على عملياتها وأعمالها التجارية نتيجة

ال يتطلب ذلك عمل تعديالت جوهرية على األحكام واالفتراضات والتقديرات سي على المدى القصير إال أنه لكن هناك تأثير رئي
 م. 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحدة الرئيسية في القوائم المالية

 
ولغرض الحفاظ على صحة الموظفين ودعم الحفاظ على ومنع التفشي في مناطق التشغيل واالمكان اإلدارية، اتخذت الشركة إجراءات 
تتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة كالعمل من المنزل والتباعد االجتماعي في أمكان العمل والنظافة الحثيثة 

ات الوقاية الشخصية وفحص الحاالت المشكوك بإصابتها والحد من السفر غير الضروري واالقرار الصحي لمكان العمل وتوزيع أدو
 وقياس درجة الحرارة.   

 
. يعمل المركز المالي القوي بما في الموحدة حتى تاريخه في هذه القوائم المالية 19كوفيد  جائحة لـِ تم بيان اآلثار المالية والتشغيلية 

التأكيد على أن لدى المجموعة القدرة على والتي اتخذتها المجموعة حتى تاريخه    واإلجراءات  الديونالنقد وغياب    ذلك الوصول إلى
 في أن يؤدي إلى تغير مستقبلي  يمكن الحالي . إال أن عدم التيقن 19االستمرار ومواجهة التحديات التي سببتها آثار جائحة كوفيد 

تتطلب تعديالً جوهرياً على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات  نتائج قد إلى والتقديرات االفتراضات
المستقبلية. وبما أن الموقف يتطور بسرعة وبمزيد من الضبابية حول المستقبل فإن اإلدارة سوف تستمر في تقييم التأثير بناًء على  

 التطورات المنظورة.
 

 األحداث الالحقة -27
 
يكون لها أثر جوهري على المركز المالي للمجموعة  قد م2020 ديسمبر  31 في المنتهية السنة منذ جوهرية الحقة أحداث يوجد ال

 كما يتضح في هذه القوائم المالية الموحدة.
 

 معلومات المقارنة  -28
 
 ، وتم إعادة تصنيف معلومات مالية محددة لتتوافق مع العرض في السنة الحالية.  10عمل تعديالت أخرى في اإليضاح  تم
 

 الموحدة المالية القوائم اعتماد -29
 

 هـ(.1442 رجب 19)الموافق   م2021 مارس 3اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  تم
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 التابعة وشركاتها الدولي  الطبي المركز شركة

 (مقفلة سعودية مساهمة)شركة 
 

  الموحدة المالية القوائم
 م2021 ديسمبر 31
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  المستقل المراجع تقرير
 الدولي  الطبي المركز شركة في المساهمين إلى

  ( مقفلة  سعودية مساهمة شركة)
 

 المالية  القوائم مراجعة تقرير
 

 الرأي 
 التابعة   وشركاتها"(  األم  الشركة( )" مقفلة  سعودية  مساهمة  شركة)  الدولي  الطبي  المركز  لشركة  الموحدة  المالية  القوائم  راجعنا  لقد
  الشامل   والدخل  الخسارة  أو  الربح  وقائمة  م، 2021  ديسمبر  31  في   كما  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  تشمل  والتي  ،"(المجموعة)" 

 التاريخ،  ذلك  في  المنتهية  للسنة   الموحدة   النقدية  التدفقات  وقائمة  الموحدة،   الملكية  حقوق  في  التغيرات  وقائمة   الموحدة،  اآلخر
 .الهامة المحاسبية بالسياسات ملخص  ذلك في بما الموحدة، المالية  القوائم حول واإليضاحات

 
 31  في  كما  للمجموعة   الموحد   المالي  المركز  الجوهرية،  النواحي  كافة   من   بعدل،  تظهر  المرفقة   الموحدة  المالية  القوائم  إن   رأينا،  في

 المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقا    التاريخ  ذلك  في  المنتهية  للسنة  الموحدة  النقدية  وتدفقاتها  الموحد  المالي  وأداءها  م،2021  ديسمبر
 .والمحاسبين للمراجعين السعودية الهيئة من المعتمدة األخرى واإلصدارات والمعايير السعودية العربية المملكة في المعتمدة

 
 الرأي أساس
 موضحة  المعايير  تلك  بموجب  ومسؤولياتنا .السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  للمراجعة  الدولية  للمعايير  وفقا    بالمراجعة  قمنا  لقد

  المجموعة   عن  مستقلون  ونحن . تقريرنا  في  الواردة"  الموحدة  المالية  القوائم  مراجعة  عن  المراجع  مسؤوليات"  فقرة  في  بالتفصيل
 وفّينا   وقد  الموحدة،  المالية   للقوائم  بمراجعتنا  الصلة   وذات  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المهنة  وآداب   سلوك  لقواعد  وفقا  

  ومناسبة   كافية  تُعد  عليها  حصلنا  التي   المراجعة  أدلة  فإن  اعتقادنا،  وفي .المتطلبات  لتلك  وفقا    األخرى  األخالقية  بمسؤولياتنا  أيضا  
 .رأينا إلبداء أساس لتوفير

 
 الموحدة  المالية القوائم عن بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مسؤوليات

 في  المعتمدة  المالي   للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقا    عادل   بشكل  وعرضها  الموحدة  المالية   القوائم  إعداد  عن   المسؤولة  هي  اإلدارة  إن
  الشركات  لنظام  ووفقا    والمحاسبين  للمراجعين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة   األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة
  موحدة   مالية  قوائم   إعداد  من  لتمكينها  ضرورية   أنها  ترى  التي  الداخلية  الرقابة  عن   المسؤولة  وهي  األم،   للشركة  األساسي  والنظام
 .خطأ أو غش بسبب سواء   الجوهري، التحريف من خالية

 
 اإلفصاح  وعن  مستمرة   كمنشأة  البقاء  على  المجموعة  قدرة  تقييم  عن  المسؤولة  هي  اإلدارة  فإن  الموحدة،  المالية  القوائم  إعداد  عند

 لدى  نية  هناك  تكن  لم  ما  المحاسبة،  في  االستمرارية  أساس  واستخدام  باالستمرارية،  المتعلقة  األمور  عن  الحال،  مقتضى  بحسب
 . بذلك القيام سوى واقعي خيار  أي لديها يكن لم أو عملياتها، إيقاف أو المجموعة  لتصفية اإلدارة

 
  .المجموعة في المالي التقرير إعداد آلية  على  اإلشراف عن  المسؤولون هم بالحوكمة المكلفون

 
  الموحدة المالية القوائم مراجعة  عن المراجع مسؤوليات

  بسبب   سواء    الجوهري،  التحريف  من  خالية  ككل  الموحدة  المالية  القوائم  كانت  إذا  عّما  معقول  تأكيد  إلى  الوصول  في  أهدافنا  تتمثل
 المراجعة   أن  يضمن  ال  لكنه  التأكيد،  من  عال    مستوى  هو  المعقول  والتأكيد .رأينا  يتضمن  الذي  المراجع  تقرير  وإصدار  خطأ،  أو  غش
  عند  الجوهري  التحريف  عن  دائما    ستكشف  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  للمراجعة  الدولية  للمعايير  وفقا    بها  القيام  تم  التي

 تؤثر،   قد  أنها  معقولة  بدرجة  المتوقع  من  كان  إذا  جوهرية  التحريفات  وتُعد  خطأ،  أو  غش  عن  التحريفات  تنشأ  أن  ويمكن .وجوده
 .الموحدة المالية القوائم   هذه أساس على المستخدمون يتخذها التي االقتصادية القرارات على مجملها، في أو منفردة

 

 4030276644 : التجاري  رقم السجل
 

 + 966 12 221 8400 هاتف: 
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 (مقفلة سعودية مساهمة)شركة  الدولي الطبي المركز شركة
 الموحدة اآلخر الشامل والدخل الخسارة   أو الربح قائمة

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 35إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
4 

 إيضاح 
 م 2021

 سعودي لاير
 م 2020

 سعودي لاير
    
    

 1,228,003,827 1,423,811,889 6 اإليرادات
 (939,881,282) ( 1,044,974,180) 7 اإليرادات تكلفة

  ────────── ────────── 
 288,122,545 378,837,709  الربح إجمالي

    
 (2,347,068) ( 5,463,708)  والتوزيع  البيع مصاريف
 (248,587,330) ( 251,826,487) 8 وإدارية  عمومية مصاريف

  ────────── ────────── 
 37,188,147 121,547,514  التشغيلي  الربح

    
 (1,366,744) ( 2,532,921)  تمويل  تكاليف

 16,810,520 19,914,948 9 صافي  األخرى، اإليرادات
  ────────── ────────── 

 52,631,923 138,929,541  الزكاة  قبل الربح
    

 (9,632,196) ( 11,433,022) 23 الزكاة
  ────────── ────────── 

 42,999,727 127,496,519  للسنة الربح صافي
    

    اآلخر  الشامل الدخل
    : الالحقة الفترات  في الخسارة أو الربح  إلى تصنيفها يعاد لن بنود

    
 4,602,043 1,366,938 20 المحددة المنافع برامج قياس إعادة من مكاسب

  ────────── ────────── 
 47,601,770 128,863,457   للسنة الشامل الدخل مجموع

  ══════════ ══════════ 
    

    : إلى العائد الربح صافي
 42,995,721 127,494,800  األم الشركة في الملكية حقوق حملة

 4,006 1,719  مسيطرة غير حصص
  ────────── ────────── 
  127,496,519 42,999,727 
  ══════════ ══════════ 

    :إلى  العائد الشامل الدخل مجموع
 47,583,132 128,857,287  األم الشركة في الملكية حقوق حملة

 18,638 6,170  مسيطرة غير حصص
  ────────── ────────── 
  128,863,457 47,601,770 
  ══════════ ══════════ 

    سهم لكل األرباح
  في العادية  االسهم لحملة العائد للسنة  للسهم والمخفض األساسي الربح

 0.57 1.7 25  األم الشركة
  ══════════ ══════════ 
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المحتويات

 (مقفلة سعودية مساهمة)شركة  الدولي الطبي المركز شركة
  قائمة المركز المالي الموحدة 

 م 2021ديسمبر  31كما في 
 

  جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 35إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
5 

 
 

 إيضاح
 م 2021

 سعودي لاير
 م 2020

 سعودي لاير
    

        الموجودات
    المتداولة غير الموجودات
 667,093,031 672,048,147 10 والمعدات  الممتلكات

 139,952,188 139,952,188 11 شهرة 
 54,808,745 55,846,565 12 االستخدام حق موجودات

 ────────── ──────────   10,262,931 10,988,247 13 الملموسة  غير الموجودات
     ────────── ──────────   872,116,895 878,835,147  المتداولة غير الموجودات مجموع

    المتداولة الموجودات
 87,133,121 87,457,334 14 المخزون 

 250,703,775 253,469,351 15  أخرى مدينة وذمم تجارية مدينة ذمم
 26,139,965 39,375,419 16 أخرى  متداولة موجودات

 ────────── ──────────   258,951,872 299,491,264 17 حكمه في وما النقد
 ────────── ──────────   622,928,733 679,793,368  المتداولة  الموجودات مجموع
     ══════════ ══════════   1,495,045,628 1,558,628,515  الموجودات  مجموع
    والمطلوبات  الملكية حقوق

    
    الملكية  حقوق
 750,000,000 750,000,000  18 المــال  رأس

 9,562,500 9,562,500  أسهم  إصدار  عالوة
 72,573,954 85,323,434 19 نظامي  احتياطي

 ────────── ──────────   116,833,159 157,940,966  مبقاه  أرباح
 948,969,613 1,002,826,900   األم  الشركة في الملكية حقوق لحملة العائدة الملكية حقوق

 ────────── ──────────   90,548 96,718  مسيطرة غير حصص
 949,060,161 1,002,923,618  الملكية حقوق مجموع

  ────────── ──────────     
    المتداولة  غير المطلوبات

 157,238,991 169,903,060 20  الموظفين منافع
     ────────── ──────────   50,284,016 48,697,052 12 اإليجار عقود التزامات
 ────────── ──────────   207,523,007 218,600,112  المتداولة غير المطلوبات مجموع

    المتداولة  المطلوبات
 186,598,407 127,043,582 21 أخرى  دائنة وذمم تجارية دائنة ذمم

 137,068,932 190,010,093 22  أخرى متداولة مطلوبات
 4,685,472 8,696,789 12 المتداول  الجزء - اإليجار عقود التزامات

 ────────── ──────────   10,109,649 11,354,321 23 الدفع مستحقة زكاة
 ────────── ──────────   338,462,460 337,104,785  المتداولة المطلوبات مجموع
 545,985,467 555,704,897  المطلوبات مجموع

  ────────── ────────── 
 1,495,045,628 1,558,628,515   والمطلوبات الملكية حقوق مجموع

  ══════════ ══════════ 
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المحتويات

 (مقفلة سعودية مساهمة)شركة  الدولي الطبي المركز شركة
  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 35إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
6 

 
   األم  الشركة في  الملكية حقوق  لحملة  العائدة  

 
  المال رأس
 المال  رأس

  إصدار عالوة
 أسهم

 
 االحتياطي 

 النظامي
 أرباح
 مبقاه

 
 

 المجموع 
 حصص 

 مسيطرة  غير

 
 

 المجموع 
 سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير 
        

 938,958,391 71,910 938,886,481 111,049,599 68,274,382 9,562,500 750,000,000 م 2020 يناير 1 في  كما الرصيد
 42,999,727 4,006 42,995,721 42,995,721 - - - للسنة   الربح   صافي 
 4,602,043 14,632 4,587,411 4,587,411 - - - للسنة   اآلخر   الشامل   الدخل 

 47,601,770 18,638 47,583,132 47,583,132 - - - للسنة   الشامل   الدخل   مجموع 
 - - - ( 4,299,572) 4,299,572 - -  نظامي   احتياطي   إلى   تحويل 

 (37,500,000) - (37,500,000) (37,500,000) - - - ( 31)إيضاح    أرباح   توزيعات 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 949,060,161 90,548 948,969,613 116,833,159 72,573,954 9,562,500 750,000,000 م2020 ديسمبر  31 في  كما الرصيد
 127,496,519 1,719 127,494,800 127,494,800 - - - للسنة   الربح   صافي 
 1,366,938 4,451 1,362,487 1,362,487 - - - للسنة   اآلخر   الشامل   الدخل 

 128,863,457 6,170 128,857,287 128,857,287 - - - للسنة   الشامل   الدخل   مجموع 
 - - - (12,749,480) 12,749,480 - -  نظامي   احتياطي   إلى   تحويل 

 (75,000,000) - (75,000,000) (75,000,000) - - - ( 31)إيضاح    أرباح   توزيعات 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,002,923,618 96,718 1,002,826,900 157,940,966 85,323,434 9,562,500 750,000,000 م2021 ديسمبر  31  في  كما الرصيد
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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المحتويات

  (مقفلة سعودية مساهمة)شركة  الدولي الطبي المركز شركة

 الموحدة النقدية  التدفقات قائمة
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.جزًءا ال  35إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
7 

 
  

 إيضاح
 م 2021

 سعودي لاير
 م 2020

 سعودي لاير
    التشغيلية  األنشطة

 52,631,923 138,929,541  الزكاة  قبل  السنة ربح
    

    :النقدية التدفقات صافي إلى الزكاة قبل الربح لتسوية النقدية غير التعديالت
 43,582,940 41,870,352 10 ومعدات  ممتلكات استهالك
 7,893,224 7,409,914 12 االستخدام حق موجودات استهالك

 1,958,155 1,291,381 13 ملموسة  غير موجودات إطفاء
 ( 25,708) 2,144,555 9 ومعدات ممتلكات استبعاد من)مكسب( /خسارة

 16,152,546 23,512,563 15 تحصيلها في مشكوك ديون مخصص
 - 277,939 14 الحركة  بطيئة بضاعة  مخصص
 28,443,024 28,571,300 20 الموظفين منافع مخصص

 ───────── ─────────   1,366,744 2,532,921  تمويل  تكاليف
 152,002,848 246,540,466  العامل  المال رأس في التغيرات قبل التشغيلية النقدية التدفقات

    
    : العامل المال رأس تعديالت

 ( 10,983,720) ( 602,152)  المخزون 
 ( 63,775,378) ( 23,780,237)  تجارية مدينة ذمم

 4,812,364 ( 15,733,356)  أخرى  متداولة موجودات
 61,667,172 ( 59,554,825)  وأخرى  الدفع مستحقة ومبالغ تجارية دائنة ذمم

 ───────── ─────────   43,850,273 52,941,161  أخرى  متداولة مطلوبات
     187,573,559 199,811,057  العمليات عن الناتج النقد

 ( 16,588,134) ( 14,540,293) 20 مدفوعة  موظفين منافع
 (1,366,744) ( 2,532,921)  مدفوعة  تمويل تكلفة
 ───────── ─────────   ( 10,409,601) ( 10,188,350) 23 مدفوعة  زكاة

 ───────── ─────────   159,209,080 172,549,493  التشغيلية األنشطة  مـن النقدية التدفقات صافي
    االستثمارية  األنشطة

 ( 79,673,562) ( 49,092,675) 10 ومعدات  ممتلكات شراء
 - ( 2,016,697) 13 ملموسة غير موجودات إلى  إضافة 

 ───────── ─────────   818,919 122,652  ومعدات ممتلكات بيع من متحصالت
 ───────── ─────────   ( 78,854,643) ( 50,986,720)  االستثمارية األنشطة  في المستخدم النقد صافي

    التمويلية  األنشطة
 ( 37,500,000) ( 75,000,000)  األم   الشركة في الملكية حقوق لحملة مدفوعة أرباح توزيعات

 ───────── ─────────   (6,494,899) ( 6,023,381) 12 إيجار عقود التزامات من األساسي الجزء سداد
 ───────── ─────────   ( 43,994,899) ( 81,023,381)  التمويلية األنشطة  في المستخدم النقد صافي
     36,359,538 40,539,392  حكمه في وما النقد في  زيادة
 ───────── ─────────   222,592,334 258,951,872  يناير 1  في حكمه في وما النقد
 ═════════ ═════════   258,951,872 299,491,264 17 السنة نهاية في حكمه في وما النقد

    : النقدية غير المعامالت
 ═════════ ═════════   - 8,447,734 12 اإليجار  عقود والتزامات االستخدام حق موجودات إلى  إضافة 
 ═════════ ═════════   8,491,284 -  ملموسة غير موجودات إلى نقدية غير إضافة 
 ═════════ ═════════   (6,360,558) -  والمعدات للممتلكات  العادلة القيمة تعديل
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المحتويات

  (مقفلة سعودية مساهمة)شركة  الدولي الطبي المركز شركة

 الموحدة المالية القوائم   حول إيضاحات
 م 2021ديسمبر  31في 

 

8 

 الشركة معلومات -1
 

 السجل   بموجب  السعودية  العربية  المملكة  في  مسجلة  مقفلة  سعودية  مساهمة  شركة  هي"(  األم)"الشركة    الدولي  الطبي  المركز  شركة
  99/د  رقم  الوزاري  للقرار  وفقا  م(  2003  يونيو  29هـ )الموافق  1424  الثاني  ربيع  29  بتاريخ  4030143596  رقم  التجاري
 وزارة   ترخيص  على   الشركة  حصلت .األم  الشركة  تأسيس  بإعالنم(  2016  يناير  18هـ )الموافق  1437  الثاني  ربيع  8  بتاريخ
)الموافق  1427  الثاني  ربيع  15  بتاريخ  026-101-010-010-00033  رقم   الصحة   الشركة   وتزاول م(.  2006  مايو  13هـ 
  وتشغيل  وإدارة  بصريات  مراكز  وتشغيل  الصحي  التأهيل  ومراكز  الطبية  والمراكز  المستشفيات  وتشغيل  وإدارة  إقامة  في  أنشطتها
  بدأت  .المطهية  األطعمة  وتموين  الخاصة  والمستشفيات  والتمريض  الصحية  الخدمات  على  التدريب  ومعاهد  العملية  األبحاث  معاهد
 م. 2007 يناير 1 في أعمالها مزاولة  في األم الشركة

م( القيام باالكتتاب العام األولي. 2021سبتمبر    30هـ )الموافق  1443صفر    23خالل الفترة، قرر مجلس إدارة الشركة األم في  
كون هذه اللجنة مسؤولة عن عملية االكتتاب وقرر مجلس اإلدارة تشكيل "لجنة تحويل" تتألف من أعضاء مجلس اإلدارة، بحيث ت

 العام األولي. 
 والديكور،  والتشغيل  للصيانة  الدولية  األخيار  شركة  وهي  تابعة،  شركات  أربع  األم  الشركة  لدى  المالي،  التقرير  تاريخ  في  وكما

  الطارئة   الطبية  الرعاية  وشركة  الطبية،  تداوي  خطوات  وشركة  الطبية،  االول  االشعة  ومركز  الحديثة،  األولى  العيادة  مجمع  وشركة
 "المجموعة"(.  باسم األم الشركة مع مجتمعة إليها ويُشار" التابعة)"الشركات 

 
 :التالي العنوان في األم للشركة المسجل  المكتب يقع
 
 2172 رقم.ب. ص
  ،21451 جدة

 السعودية  العربية المملكة
 
  اإلعداد  أساس -2
 
 االلتزام  بيان 2-1
 
 والمعايير   السعودية  العربية  المملكة  في  معتمدة  هي  كما  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقا    الموحدة  المالية  القوائم  هذه  إعداد  تم

  )"الهيئة"(. والمحاسبين للمراجعين السعودية الهيئة  عن  اصدارها تم التي  األخرى واإلصدارات
 
 التوحيد  أساس 2-2
 
 : األم للشركة التابعة الشركات تفاصيل بيان يلي فيما

 الرئيسية  األنشطة التأسيس مكان  التابعة  الشركة  اسم
  في المساهمة نسبة

 المال  رأس
 م 2020 م 2021   

)إيضاح  والديكور والتشغيل للصيانة الدولية  أخيار شركة
 (ا

 
 السعودية العربية المملكة 

 خدمات  عامة، صيانة
 وديكور  نظافة

 
95 % 

 
95% 

)إيضاح   المحدودة الحديثة األولى  العيادة مجمع شركة
 (ب 

 %100 % 100 مستشفيات   خدمات  السعودية العربية المملكة 

 %100 % 100 مستشفيات   خدمات  السعودية العربية المملكة  (ب )إيضاح  الطبية  االول االشعة مركز
 %100 % 100 مستشفيات   خدمات  السعودية العربية المملكة  (ب )إيضاح  الطبي  تداوي ةخطو  شركة
 %100 % 100 مستشفيات   خدمات  السعودية العربية المملكة  الطارئة  الطبية الرعاية شركة

 
  في   مسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  وهي  والديكور  والتشغيل  للصيانة  الدولية  اخيار   شركة  في   األم  الشركة  استثمرت (أ)

  .والديكور والنظافة  العامة بالصيانة المتعلقة  الخدمات تقديم في  اعمالها تزاول والتي السعودية العربية المملكة
 
 جدة مدينة  في  تقع  التي الثالث  الشـركات  في  %100  بنسـبة  حصـة  على األم الشـركة اسـتحوذتم  2019  يوليو  10 من  اعتبارا   ( ب)

ــعودية العربية المملكة  في ــعة مركز وشــركة الحديثة األولى العيادة مجمع شــركة وهي الس  خطوة وشــركة الطبية األول االش
  "(. التابعة"الشركات  بـ  جميعا   اليها)يشار  الطبي تداوي

 
 مســؤولية ذات  شــركة وهي  الطارئة الطبية  الرعاية لشــركة تجاري تســجيل  على  األم  الشــركة  حصــلتم،  2020  عام وخالل ( ج)

  وكما  .الطوارئ  حاالت  في  للمرـضى الطبية  الرعاية  تقديم  على  الـشركة  وتعمل .الـسعودية  العربية المملكة  في  تأـسـست محدودة
  .التجاري عملها بممارسة الطارئة الطبية الرعاية شركة تبدأ لمم، 2021 ديسمبر 31 في
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المحتويات

  (مقفلة سعودية مساهمة)شركة  الدولي الطبي المركز شركة

 )تتمة( الموحدة المالية القوائم   حول إيضاحات
 م 2021ديسمبر  31في 

 

9 

 )تتمة(  اإلعداد أساس -2
 
 )تتمة(  التوحيد أساس 2-2
 

السيطرة   تتحقق م. 2021  ديسمبر  31  في  كما  لها  التابعة  والشركات  األم  للشركة  المالية  القوائم  على  الموحدة  المالية  القوائم  تشتمل
من عالقتها بالشركة المستثمر فيها، ولديها   متغيره عندما تتعرض المجموعة لمخاطر، أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد  

 بالسيطرة  المجموعة  تقوم  خاص،  وبشكل  المقدرة في التأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها.
 :المجموعة  لدى يكون عندما فقط وذلك  فيها المستثمر الشركة على
ركة  على نفوذ • تثمر الـش ركة تعطي  موجودة حقوق)مثل:   بها  الُمـس اطات لتوجيه  الحالية القدرة  الـش ركة  الصـلة  ذات  النـش  بالـش

 (فيها  المستثمر
 فيها المستثمر بالشركة عالقتها خالل من متغيرة عوائد على الحصول في حقوق لديها أو لمخاطر، التعرض •
 عوائدها على للتأثير فيها الُمستثمر الشركة على سيطرتها استخدام على القدرة •
 

 أقل   المجموعة  لدى  يكون  فعندما  االفتراض،  لهذا  وتأييدا   .سيطرة  التصويت   حقوق  أغلبية  عن  ينتج  بأنه  افتراض  هناك  عام،  وبوجه
  والظروف  الحقائق كافة االعتبار بعين المجموعة تأخذ فيها، المستثمر المنشأة في مماثلة حقوق أو التصويت حقوق في  األغلبية من

 :ذلك ويشمل فيها، المستثمر الشركة على سيطرة تمارس كانت  إذا فيما التأكد عند بذلك المتعلقة
 فيها المستثمر الشركة في التصويت لديهم يحق ممن اآلخرين معة /التعاقديات  /الترتيب •
 .األخرى التعاقدية الترتيبات عن الناتجة الحقوق •
 المحتملة التصويت وحقوق بالمجموعة الخاصة  التصويت حقوق •
 

  الحقائق   تشير  عندما  وذلك  ال  ام  فيها  المستثمر  الشركة  على   سيطرة  تمارس  كانت  إذا   فيما  للتأكد   تقييم  إعادة   بإجراء  المجموعة  تقوم
  المجموعة   حصول  عند  التابعة  الشركة  توحيد  يبدأ .الثالثة  السيطرة  عناصر  من  أكثر  او  واحد  عنصر  في  تغير  وجود  إلى  والظروف

 تدرج .التابعة  الشركة  على  السيطرة  هذه  المجموعة  تفقد  عندما  التوحيد  عملية  عن  التوقف  ويتم  التابعة  الشركة  على  السيطرة  على
 اعتبارا    الموحدة  المالية   القوائم   في  السنة  خالل  المستبعدة  أو   عليها  المستحوذ  التابعة  الشركة   ومصاريف  ودخل  ومطلوبات  موجودات

 . التابعة الشركة على السيطرة هذه مثل ممارسة عن  التوقف ولحين المجموعة إلى السيطرة انتقال تاريخ من
 
 غير   والحصص  للمجموعة  األم  الشركة   في   األسهم  حملة   على   اآلخر  الشامل   الدخل   عناصر   من  عنصر   وكل  اإليرادات  إعادة  يتم

 إجراء   يتم  الضرورة،  وعند .المسيطرة  غير  الحصص  رصيد  في  عجز  إلى   تؤدي  قد  التوزيع  هذا  نتائج  أن  لو  حتى  المسيطرة،
  كافة   حذف  يتم .المجموعة  قبل  من  المتبعة  تلك  مع  المحاسبية  سياستها  تتماشى  كي  التابعة  للشركات  المالية  القوائم  على  تعديالت

 شركات  بين  بالمعامالت  المتعلقة  النقدية  والتدفقات  والمصاريف  والدخل  الملكية  حقوق  وكذلك  المتداخلة  والمطلوبات  الموجودات
 . المالية القوائم توحيد عند بالكامل المجموعة

 
 .ملكية حقوق كمعاملة السيطرة، فقدان  بدون التابعة، الشركة  في الملكية حصص في تغير أي اعتبار يتم
 

  غير   والحصة  والمطلوبات(  الشهرة  فيها)بما    الموجودات  باستبعاد  تقوم  فإنها  تابعة  شركة   على  السيطرة  المجموعة  فقدت  إذا  وفيما
 الخسارة   أو الربح قائمة في السيطرة زوال  عن  ناتجة  خسارة أو ربح أي تسجيل ويتم الملكية لحقوق أخرى مكونات وأي المسيطرة
 . العادلة بالقيمة بها المحتفظ  االستثمارات إثبات يتم .الموحدة

 
 القياس  أساس 2-3
 
القيمة    تم استخدام حسابات  تم  فقد  الموظفين  التزامات منافع  باستثناء  التاريخية،  التكلفة  اساس  الموحدة على  المالية  القوائم  إعداد 

 .االستمرارية ومبدأ المحاسبي االستحقاق أساس باستخدام االكتوارية،الحالية  
 
 العرض وعملة التشغيلية العملة  2-4
 

  .للمجموعة العرض وعملة الوظيفية العملة يمثل والذي السعودي باللاير الموحدة المالية القوائم هذه تعرض
 
 الهامة  المحاسبية واالفتراضات  والتقديرات األحكام 2-5
 

 اإليرادات مبالغ على تؤثر وافتراضات وتقديرات أحكام  عمل اإلدارة من للمجموعة الموحدة المالية  القوائم إعداد يتطلب
أن   إال .المالي  التقرير تاريخ في وذلك المحتملة، المطلوبات عن واإلفصاح عنها المصرح والمطلوبات والموجودات والمصروفات

والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديال  جوهريا  على القيمة الدفترية للموجودات  اإلفتراضاتعدم التأكد بشأن هذه 
  تستمر فسوف المستقبلية، التيقن عدم حالة مع باستمرار يتطور زال ما الموقف أن وبما ثر في المستقبل.أو المطلوبات التي ستتأ

  (. 32 اإليضاح أيضا  )انظر  المستقبلية التطورات على بناء   التأثير تقييم في اإلدارة
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية واالفتراضات  والتقديرات األحكام 2-5
 

 األخرى المتعلقة بتعرض المجموعة للمخاطر وعدم التيقن ما يلي: االفصاحات تتضمن
 ( 20و 11تحليل الحساسية )اإليضاحين  إفصاحات •
 (26األدوات المالية )اإليضاح  مخاطر إدارة •
 (27)اإليضاح  المال  راس إدارة •
 

 األحكام
 
 في   المدرجة   المبالغ  على  جوهري  أثر  لها  التي   التالية،   األحكام  بإجراء  اإلدارة   قامت  للمجموعة،  المحاسبية  السياسات  تطبيق  عند

 :القوائم
 

 كمستأجر المجموعة – واإللغاء التجديد خيار ذات للعقود  اإليجار مدة تحديد
 فيما  العقد  تمديد  خيار  تتضمن  فترات  أي   مع  للعقد،  بالنسبة  لإللغاء  قابلة   غير  مدة  أنها  على  اإليجار  عقد  مدة  بتحديد  المجموعة  تقوم
  لن   بأنها  متيقنة  الشركة  كانت  إذا فيما  اإليجار  عقد   إلغاء  خيار  تتضمن  فترات  أي  أو  التمديد،  خيار  بممارسة  متيقنة  الشركة  كانت  إذا

 .معقولة بصورة  العقد انهاء خيار تمارس
 

المجموعة بممارسة األحكام في تقييم ما إذا كانت متيقنة    تقوم .واإللغاء  التمديد  خيارات  تتضمن  إيجار   عقود  عدة  المجموعة  لدى
فالمجموعة تأخذ في االعتبار جميع العوامل ذات العالقة   وبالتالي، العقد.  إلغاء   أوبشكل معقول من ممارسة خيار التجديد من عدمه  

بعد تاريخ بداية العقد، تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدة   و اإللغاء.  إما خيار التجديد أو   لممارسة   اقتصاديالتي من شأنها خلق حافز  
( ممارسة  عدم   أو)   ممارسةاإليجار إذا ما وقع حدث جوهري أو تغير جوهري في الظروف ضمن سيطرتها ويؤثر على قدرتها في  

 (.المؤجر  لألصل جوهري تخصيص أو مستأجرة عقارات  على جوهرية تحسينات إنشاء)مثل  العقد إنهاء او  التجديد خيار
 

 االستمرارية  مبدأ
  الموارد   لديها  أن  قناعة  إلى  وتوصلت  االستمرارية  مبدأ  أساس  على  االستمرار  على  لقدرتها  تقييم  بإجراء  المجموعة  إدارة  قامت

  من  بظالل  يلقي قد جوهري تيقن عدم  بأي دراية على اإلدارة ليست ذلك، إلى إضافة   .المنظور المستقبل في نشاطها في لالستمرار
 على   الموحدة  المالية   القوائم   إعداد   في   االستمرار  تم  وبالتالي،  .االستمرارية  مبدأ   وفق  االستمرار  على   المجموعة  قدرة  حول   الشك
  .32المفصح عنه في اإليضاح  19 كوفيد تقييم .االستمرارية مبدأ أساس

 
 الوكيل  مقابل األصيلاعتبارات -العمالء  مع العقود  من اإليرادات

  في   وكيل  او  كأصيل  بصفتها  تتصرف  المجموعة   كانت  إذا  ما  لتحديد  محددة  معايير  مقابل  طبيب  كل  مع  تعاقدي  ترتيب  كل  تقييم  يتم
المجموعة على انها تتصرف بصفتها كأصيل في هذه الترتيبات في حال انه تقع على عاتقها   حددت .االطباء  هؤالء  مع  الترتيب

مسئولية   عاتقها  على  وتقع  األساسي  الُملتزم  انها  على  وتتصرف  للمرضى،  الطبية  الخدمات  تقديم  الرقابة على    مخاطرمسئولية 
 جات.البضائع قبل تسليمها للعمالء وتقديم الخدمات الطبية ومبيعات المنت

 
 واالفتراضات  التقديرات

 
يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر األخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ قائمة المركز   فيما

جوهرية قد تتسبب في تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في السنة   مخاطرالمالي الموحدة مما ينطوي على  
 المالية   القوائم  إعداد  عن  المتاحة   المعايير  على   وافتراضاتها  تقديراتها  في  المجموعة  اعتمدت المالية الالحقة كما هو موضح أدناه.

 الظروف  أو  السوق  في  للتغيرات  وفقا    المستقبلية  التطورات  حول  قائمةال  واالفتراضات  الظروف  تتغير  أن  يجوز  أنه  إال .الموحدة
 من   التأكد   عدم   بشأن  المعلومات  يلي   فيما .حدوثها  عند   االفتراضات  على   التغييرات  هذه  تنعكس .المجموعة   سيطرة  خارج   الناشئة

 : التالية البنود في والتقديرات االفتراضات
 

 الملموسة غير الموجودات /والمعدات للممتلكات اإلنتاجية األعمار
 حساب   ألغراض  الملموسة  غيرالموجودات  /والمعدات  للممتلكات  المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  بتحديد  المجموعة  إدارة  تقوم

  بمراجعة  اإلدارة  تقوم .الطبيعي  التلف  أو  لألصل  المتوقع  االستخدام  االعتبار  بعين  األخذ  بعد  التقديرات  هذهتحدد   االطفاء./االستهالك
 اإلنتاجية  األعمار  بأن  اإلدارة  اعتقاد  عند  تعديله  يتم  الذياالطفاء  /المستقبلي  االستهالك  وقسط  سنويا   اإلنتاجية  واألعمار  المتبقية  القيم

 . السابقة التقديرات عن تختلف
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 )تتمة(  اإلعداد أساس -2
 
 )تتمة(  الهامة المحاسبية واالفتراضات  والتقديرات األحكام 2-5
 

 )تتمة( واالفتراضات التقديرات
 

 المخزون  خسائر مخصص
  الصالحية   منتهي  أو   الحركة   بطيء  المخزون   يصبح  عندما . أقل  أيهما  تحقيقها،  الممكن  القيمة  صافي  أو   بالتكلفة  بالمخزون  االحتفاظ  يتم
 على  بند  لكل   التقدير  يتم  ذاتها  حد  في  الكبيرة  المخزون   مبالغ  حالة   في  .العادلة   قيمته  تقدير  يتم  تالف،  أو  الصالحية  منتهية  شبه  أو
 بناء   مخصص  وتطبيق  مجملها  في  تقييمها  فيتم  متقادمة،  أو  الحركة  بطيئة  لكنها  ذاتها  بحد  كبيرة  ليست  التي  للمبالغ  بالنسبة  أما .حدة
 .تحقيقها يمكن التي القيمة على بناء التقادم ودرجة البضاعة نوع على

 
 الطبية الخدمات رفض

)أي    بها  المسموح  غير  المطالبات  مبلغ  تتضمن  التي  التأمين  شركات  مع  بالمعامالت  المتعلقة  االعتيادية  االعمال  لممارسات  وفقا  
 وتتوقع  المجموعة   توافق  .طبية  او   فنية  ألسباب  بها  المسموح  غير  المطالبات  هذه  تكون  قد .بدفعها  التأمين  شركات  تقوم  وال (  الرفض
 للسنوات   التاريخي  المعدل  على   بناء   المطالبات  رفض  المجموعة  تحدد  .فعليا    به  مطالب  هو  مما  أقل   يكون  قد  الذي  العوض  مبلغ

  الرفض   بنمط  مقارنة  الخبرة  في  جوهرية  تغيرات  أي   إن  . الرفض  مبالغ  تحديد  في  جدا    هام   الرفض  معدل  .االئتمان  بمبيعات  مضروبا  
 . المجموعة قبل من المقدرة للرفض المتوقعة المئوية النسب على تؤثر سوف السابق

 
 التجارية المدينة للذمم المتوقعة االئتمان خسائر مخصص
 معدالت  على  مخصص  مصفوفة  تستند .التجارية  المدينة  للذمم  المتوقعة  االئتمان  خسائر  لحساب  مخصص  مصفوفة  المجموعة  تستخدم
 المعلومات   مع  التاريخية  االئتمان  خسارة  خبرة  لتعديل  المصفوفة  بتقييم  المجموعة  تقوم .للمجموعة  الملحوظة  التاريخي  التعثر

.  المستقبلية  التقديرات  في  التغيرات  تحليل  ويتم  الملحوظة  التاريخي  التعثر  معدالت  تحديث  يتم  مالي،  تقرير  كل  تاريخ  في .االستشرافية
  تقديرا    يعتبر  المتوقعة  االئتمان  وخسائر  المتوقعة  االقتصادية  والظروف  الملحوظة  التاريخي  التعثر  معدالت  بين  الترابط  تقييم  إن

 خبرة  أن  كما .المتوقعة االقتصادية واألوضاع الظروف في التغيرات تجاه حساسا   يعتبر المتوقعة االئتمان خسائر مبلغ إن .جوهريا  
 اإلفصاح   تم .المستقبل  في  للعميل  الفعلي  التعثر  تمثل  تكون  ال  قد  المتوقعة  االقتصادية  والظروف  للمجموعة  التاريخية  االئتمان  خسارة
 (.26) اإليضاح في  للمجموعة التجارية المدينة  للذمم المتوقعة االئتمان خسائر حول المعلومات عن
 

 المالية غير الموجودات قيمة في االنخفاض
 العادلة   القيمة  باعتبارها  لالسترداد  القابلة  القيمة  للنقد  المولدة  الوحدة  أو  لألصل  الدفترية  القيمة  تتجاوز  عندما  القيمة  انخفاض  يظهر
 البيانات  أساس  على  االستبعاد  تكاليف  ناقصا  العادلة  القيمة  احتساب  يتم .أعلى  أيهما  ــ  االستعمال  قيد   قيمتها  أو  البيع  تكاليف  ناقصا  
  ناقصا   السوق  في  للمالحظة  القابلة  األسعار  أو  مماثلة  لموجودات  عادل  تعامل  بشروط  تمت  التي  الملزمة،  البيع  لمعامالت  المتاحة
 التدفقات   تحديد  يتم .المخصومة  النقدية  التدفقات  نموذج   إلى  االستعمال  قيد  القيمة  حساب  يستند .األصل  الستبعاد  العرضية  التكاليف
 أو   بعد  المجموعة   بها  تلتزم   لم   التي  الهيكلة   إعادة   أنشطة  تشمل  وال  قادمة   سنوات  خمس  لمدة  التقديرية  الموازنة  أساس  على  النقدية

 .القيمة  في  االنخفاض  الختبار  الخاضعة  للنقدية  المدرة  للوحدة  الموجودات  أداء  تعزيز شأنها  من  التي  الهامة  المستقبلية  االستثمارات 
 المستقبلية  الواردة  النقدية  التدفقات  وكذلك  المخصومة  النقدية  التدفقات  طريقة  في   المستخدم  الخصم  بمعدل  لالسترداد   القابلة  القيمة  تتأثر

  .االستقراء ألغراض المستخدم النمو ومعدل المتوقعة
 

 المحددة  المنافع برنامج
القيام بعمل   االكتواريالتقييم    يتضمن .االكتواريةتحديد تكلفة خطة المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام التقييمات    يتم

 المستقبل  في  الرواتب  وزيادة  الخصم  معدالت  تحديد  يتضمن  وهذا افتراضات متنوعة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل.
 يعتبر   المحددة  المنافع  التزام  فإن  األجل،  الطويلة  وطبيعتها  التقييم  في  المحيطة  للتعقيدات  ونظرا   .التوظيف   وحركة  الوفيات  ومعدل
 األكثر  المعيار إن .المالي  التقرير  تاريخ   في  االفتراضات   جميع  مراجعة  تتم .االفتراضات  هذه  في  للتغيرات  بالنسبة  الحساسية  عالي

  حكومة /    شركة  سندات  إلى  تستند  السوق  عوائد  أن  اإلدارة  تعتبر  المالئم،   الخصم  معدل  تحديد  عند . الخصم  معدل  هو  للتغير  عرضة
 وقت من فقط الوفيات جداول استقراءات تتغير قد .بالدولة والخاص المتاحة الوفيات جداول  إلى الوفيات معدل يستند .الجودة عالية
 توجد .الدولة  في المتوقعة المستقبلية  التضخم معدالت على المستقبلية الرواتب زيادات تعتمد .الديموغرافية للتغيرات استجابة آلخر

 (. 20) اإليضاح في الموظفين منافع التزامات حول أكثر تفاصيل
 

 المخصصات 
  موثوق بصورة تقديره ويمكن  سابق حدث عن ناشئ( ضمني أو)قانوني  التزام  المجموعة لدى يكون عندما المخصصات تدرج
  تحدد  .الشركة خارج إلى  اقتصادية منافع تدفق من االلتزام  هذا سداد الشركة من يُطلب أن احتمال هناك ويكون منها،

  الحالية السوق تقييمات يعكس والذي الضريبة قبل ما بمعدل المتوقعة المستقبلية النقدية التدفقات  خصم طريق عن المخصصات
  . وجدت إن تمويل، كتكلفة الخصم قيد عكس يدرج .بااللتزام المتعلقة والمخاطر للمال  الوقتية للقيمة
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 )تتمة(  اإلعداد أساس -2
 
 )تتمة(  الهامة المحاسبية واالفتراضات  والتقديرات األحكام 2-5
 

 )تتمة( واالفتراضات التقديرات
 

 المتزايد االقتراض معدل تقدير - اإليجار عقود
 التزامات لقياس المتزايد االقتراض معدل يستخدم وعليه بسهولة، اإليجار عقود في الضمني الفائدة معدل تحديد للمجموعة يمكن ال

 على   للحصول  الالزمة  األموال  القتراض   دفعه   المجموعة  على  يتعين  الذي  الفائدة  معدل  المتزايد  االقتراض  معدل  يمثل .اإليجار
  يعكس   وبالتالي .مماثل  وبضمان  مماثلة  فترة  مدى  على  وذلك  مماثلة،  اقتصادية  بيئة  في  االستخدام  حق  ألصل  مماثلة  قيمة  ذو  أصل
 للمالحظة  قابلة  معدالت  هناك  يكون  ال  عندما  تقديرا    يتطلب  ما  وهو  لدفعه  المجموعة  تضطر  قد  الذي  المبلغ  المتزايد  االقتراض  معدل
 المدخالت  باستخدام  المتزايد  االقتراض  معدل  المجموعة  تقدر .اإليجار  عقد  وشروط  أحكام  لتعكس   للتعديل  تحتاج  عندما  أو  متاحة،
 . بالمنشأة خاصة بتقديرات القيام وينبغي متاحة  تكون عندما( بالسوق الفائدة معدالت)مثل  للمالحظة القابلة

 
 الهامة المحاسبية بالسياسات ملخص 3
 
 اإليضاح  في  مذكور  هو  كما  الجديدة  والتفسيرات  التعديالت  باستثناء  ثابتة  بصورة  أدناه  المدرجة  المحاسبية  السياسات  تطبيق  تم
(4 .) 
 
 والشهرة األعمال تجميع 3-1
 
  قياسه   يتم  والذي  المحول،  الثمن  من  كل  بإجمالي  االستحواذ  تكلفة  تقاس .االستحواذ  طريقة  باستخدام  األعمال  تجميع  عن   المحاسبة  تتم

  عمليات   من  عملية  لكل  بالنسبة .عليها  المستحوذ  الشركة  في  المسيطرة  غير  الملكية  حقوق  ومبالغ  االستحواذ،   بتاريخ  العادلة  بالقيمة
 بالقيمة   عليها  المستحوذ  الشركة  في   المسيطرة  غير  الملكية  حقوق  قياس  الواجب  من  كان   إذا  فيما  المجموعة  تقرر  األعمال،  تجميع
تكاليف االستحواذ ذات العالقة عند   تقيد .عليها  المستحوذ  للشركة   للتمييز   القابلة  الموجودات  صافي  في  التناسبية  بالحصة   أو   العادلة 

 تكبدها كمصروفات في حساب المصروفات اإلدارية عندما تم اعداد هذه القوائم المالية الموحدة.    
 

 التصنيف  أجل  من  بها   التعهد  تم  التي  المالية  والمطلوبات  الموجودات  تقدير  يتم  ما،  عمل  على  باالستحواذ  المجموعة  قيام  وعند
 .االستحواذ بتاريخ السائدة واألوضاع االقتصادية والظروف التعاقدية للشروط وفقا   لها المالئم والتخصيص

 
 العوض  قياس  إعادة  يتم  ال .االستحواذ بتاريخ  العادلة  بالقيمة  المستحوذة  الشركة   قبل من  تحويله   مراد  محتمل  عوض   أي  إثبات  سيتم

 أو كأصل المصنف المحتمل الثمن يُقاس .الملكية حقوق ضمن الالحقة تسويته عن المحاسبة ويتم ملكية،  كحقوق  المصنف المحتمل
"األدوات  9)  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  نطاق  ضمن  ويقع  مالية  أداة  يمثل  والذي  مطلوبات  وتُدرج   العادلة   بالقيمة"،  المالية( 
 المحتمل   الثمن  قياس  يتم (.9)  المالي  للتقرير  الدولي   للمعيار  وفقا  الموحدة  الخسارة   أو  الربح  قائمة  في   العادلة   القيمة  في  التغيرات
 القيمة   في  التغيرات  وتدرج  المالي،  التقرير  بتاريخ  العادلة  بالقيمة(،  9)  المالي   للتقرير  الدولي  المعيار  نطاق  ضمن   يقع  ال  الذي  اآلخر،
  .الموحدة الخسارة  أو الربح  قائمة في  العادلة

 
 المسيطرة   غير  للحصص  المثبت  والمبلغ  المحول  العوض  إجمالي  في  الزيادة  تمثل)والتي    بالتكلفة  الشهرة  قياس  األصل،  في  يتم،
 وفي (.بها   التعهد  تم  التي  والمطلوبات  عليها  االستحواذ  تم  التي  للتمييز  القابلة  الموجودات  صافي  عن   سابقا،  مملوكة  حصص  وأية

حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقدير للتأكد من 
بها، ومراجعة االجراءات المستخدمة    قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد

االستحواذ.   بتاريخ  إثباتها  المراد  المبالغ  قياس   الموجودات   لصافي   العادلة  القيمة  زيادة  التقدير  إعادة  عن  ينتج  زال   ما  وإذا في 
  .الموحدة  الخسارة أو  الربح قائمة في األرباح إثبات يتم المحول، العوض إجمالي عن عليها المستحوذ

 
 وجود   من  للتأكد  االختبار  إجراء  ولغرض .المتراكمة  االنخفاض  خسائر  ناقصا    بالتكلفة  الشهرة  تقاس  لها،  األولي  اإلثبات  وبعد

  أو   وحدة  كل  إلى  –  االستحواذ  تاريخ   من  اعتبارا    –  األعمال  تجميع  عند  عليها  المستحوذ  الشهرة  تخصص   القيمة،  في  انخفاض
 أو  موجودات  خصصت  إذا  عما  النظر  بصرف  األعمال،  تجميع  من  تستفيد  بأن  يتوقع  التي  للنقدية  المحققة  الوحدات  من  مجموعة
  المحققة   الوحدة  على  الشهرة  توزيع  فيها  يتم  التي  الحاالت  وفي.    الوحدات   تلك  إلى  عليها  المستحوذ  بالشركة  خاصة  أخرى  مطلوبات
 للعملية   الدفترية  القيمة  في  المستبعدة  بالعملية  المتعلقة  الشهرة  إدراج  يتم  عندئذ  الوحدة،   تلك  ضمن  العملية  من  جزء  واستبعاد  للنقدية
 للعملية   النسبية  القيمة  أساس   على  الحاالت  هذه  في  المستبعدة  الشهرة  وتقاس .االستبعاد  عن   الناتجة  الخسائر  أو  المكاسب  تحديد  عند

 . للنقدية  المحققة الوحدة من  به المحتفظ والجزء المستبعدة
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية بالسياسات ملخص -3
 

 متداول غير هو ما إزاء متداول هو ما تصنيف 3.2
 

  .متداول غير/  متداول التصنيف إلى استنادا   الموحدة المالي المركز قائمة في والمطلوبات الموجودات المجموعة تعرض
 

 الموجودات
 :وذلك متداولة الموجودات  تعتبر

 العادية، األعمال دورة خالل استهالكه أو لبيعه نية هناك أو األصل  بيع توقع •
 أساسي، بشكل المتاجرة بغرض باألصل  االحتفاظ •
 أو المالي، التقرير تاريخ بعد شهرا   12 خالل األصل  تحقق •
  على شــهرا    12 خالل ما  التزام لتســوية اســتخدامه أو األصــل تبادل محظورا    كان  إذا إال حكمه في ما  أو نقدا   األصــل كون •

 .المالي التقرير تاريخ من األقل
 .متداولة غير كموجودات األخرى الموجودات  جميع  تصنيف يتم
 

  المطلوبات
 :وذلك متداولة  المطلوبات  تعتبر

 للشركة، العادية األعمال دورة خالل االلتزام  تسوية توقع •
 .المتاجرة ألغراض أساسي بشكل اقتنائها حالة في •
 أو المالي، التقرير تاريخ بعد شهرا   12 خالل االلتزام تسوية •
 المالي التقرير تاريخ بعد األقل على شهرا   12 مدى على االلتزام تسوية لتأجيل بشرط  مرتبط غير حق وجود •
 

 . متداولة غير كمطلوبات األخرى المطلوبات جميع بتصنيف المجموعة تقوم
 
 العادلة القيمة  قياس  3-3
 

  بين  تتم  نظامية معاملة  بموجب ما  مطلوبات  تحويل  عند  سداده أو ما  موجودات بيع عند استالمه ـسيتم  الذي  الـسعر هي  العادلة القيمة
 :إما تتم قد المطلوبات تحويل أو الموجودات بيع معاملة أن بافتراض العادلة القيمة قياس يحدد .القياس بتاريخ السوق في  متعاملين

 
 أو المطلوبات؛ أو للموجودات الرئيسي السوق في •
 السوق غياب ظل في االلتزام أو لألصل منفعة األكثر السوق خالل من •
 
  االلتزام أو  األصـل  تـسعير  عند الـسوق  أطراف  يـستخدمها  التي  االفتراضـات  باـستعمال ما  التزام أو ما  ألصـل  العادلة القيمة قياس يتم
 .لهم اقتصادية منفعة أفضل يحقق ما على بناء   يتصرفون السوق في األطراف أن افتراض على

 
ــل  العادلة القيمة قياس  إن ــوق  في  المتعامل  الطرف  قدرة االعتبار  بعين يأخذ  مالي غير ألصـ ــادية منافع  تحقيق  على السـ  من  اقتصـ

  األفـضل  االـستخدام باـستخدامه ـسيقوم الـسوق  في  آخر  متعامل إلى بيعه  خالل من أو  األصـل  لذلك  واألفضـل األمثل االـستخدام  خالل
 .واألمثل

 
 المدخالت  اســتخدام وزيادة  العادلة القيمة لقياس كافية  بيانات  بشــأنها وتتوفر للظروف، وفقا   مالئمة  تقويم طرق  المجموعة  تســتخدم
 .للمالحظة القابلة غير المدخالت استخدام وتقليل للمالحظة القابلة

 
 التسـلسـل ضـمن  الموحدة المالية  القوائم في عنها االفصـاح  أو  العادلة بالقيمة  قياسـها يتم التي والمطلوبات الموجودات كافة تصـنف
 :ككل العادلة القيمة لقياس الهامة األدنى المستوى مدخالت أساس وعلى أدناه المذكورة العادلة القيمة  لمستويات الهرمي

 
 مماثلة مطلوبات أو لموجودات نشطة أسواق في( المعدلة)غير  المتداولة األسعار: 1 المستوى •
 غير أو مباشرة بصورة للمالحظة  قابلة  العادلة القيمة لقياس  الهامة األدنى المستوى مدخالت  تعتبر  تقويم طرق:  2 المستوى •

 مباشرة
 .للمالحظة قابلة غير العادلة القيمة لقياس الهامة األدنى المستوى مدخالت  تعتبر تقويم طرق: 3 المستوى •
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية بالسياسات ملخص -3
 
 )تتمة( العادلة القيمة  قياس  3-3
 

 فيما  بالتأكد  المجموعة  تقوم متكرر،  بـشكل  العادلة  بالقيمة  الموحدة  المالية القوائم  في  إثباتها  يتم  التي  والمطلوبات للموجودات بالنـسبة
 األدنى المســتوى مدخالت أســاس)على  التصــنيف تقويم بإعادة وذلك  العادلة القيمة لقياس الهرمية  المســتويات بين التحويل تم  إذا

 .مالي تقرير فترة كل نهاية في( ككل العادلة القيمة لقياس الهامة
 
 .دورية بصورة المتكرر وغير المتكرر العادلة القيمة لقياس واإلجراءات السياسات  تقييم يتم
 

 والمخاطر   ومزاياها  لطبيعتها  وفقا    والمطلوبات  الموجودات  فئات  -  العادلة  القيم  عن  االفصاح  بغرض  -  بتحديد  المجموعة  قامت
 . أعاله المبين الهرمي الهيكل  في  العادلة القيمة حيث من ومستواها االلتزام أو باألصل المتعلقة

 
 والمعدات لممتلكاتا 3-4
 

 يتم  . وجدت  إن  القيمة،  في  المتراكم  االنخفاض  عن   الناتجة  والخسائر  المتراكم  االستهالك  ناقصا    بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  تُدرج
  واألعمال   األراضي  تدرج .تكبدها  عند  الموحدة  الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  األخرى  والصيانة  االصالح  تكاليف  بجميع  االعتراف

كممتلكات ومعدات عند اكتمال أنشطة االنشاء ذات   رسملتهايتم استهالك األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ويتم    ال .بالتكلفة  التنفيذ  قيد
 الصلة وعندما تصبح الموجودات قيد االنشاء جاهزة لالستخدام المعدة ألجله.   

 
 داخليا ،   إنشاؤها  يتم  التي  بالموجودات  يتعلق  فيما  أو  أجله،  من  ئأنش  الذي   للغرض  المعدات  بند  توفر  تاريخ  من  االستهالك  احتساب  يتم
 .أجله  من أنشئت الذي للغرض الموجودات هذه جهوزية تاريخ من
 
 :يلي كما للموجودات المقدر اإلنتاجي العمر  مدار على الثابت القسط بطريقة االستهالك حساب يتم
 

 
  وجود   عدم  عند  أو  االستبعاد  عند  وذلك  البداية  في  إثباته  تم  هام  جزء  وأي  والمعدات  الممتلكات  بنود  من  بند  أي  إثبات  عن  التوقف  يتم
)التي   األصل  اثبات عن  التوقف  عن   ناتجة خسائر  أو أرباح  أي تدرج .استبعاده  أو استعماله  من متوقعة مستقبلية اقتصادية  منافع أي
  عن   التوقف  عند  الموحدة  الخسارة  أو  الربح  قائمة  في(  لألصل  الدفترية  والقيمة  االستبعاد  متحصالت  صافي  بين  كفرق  احتسابها  يتم

  .األصل اثبات
 
  القابلة  القيمة  عن  لألصل  الدفترية   القيمة  زيادة  حالة  في   له  لالسترداد  القابلة  القيمة  إلى  فورا    لألصل  الدفترية  القيمة  تخفيض  يتم

 . له المقدرة لالسترداد
 
 إذا   مستقبلي،  بأثر  تعديلها  ويتم  مالية،  سنة  كل  نهاية  في  للموجودات  االستهالك  وطرق  االنتاجية  واالعمار  المتبقية  القيمة  مراجعة  يتم
 .مالئما   ذلك كان

 
 اإليجار  عقود 3-5
 

 نقل العقد بموجب تم ما إذا  وذلك، .إيجار  عقد على ينطوي أو إيجار يعتبر العقد كان  إذا ما بتحديد العقد نشأة عند المجموعة تقوم
 . لذلك عوض مقابل محددة لفترة محدد  أصل  استخدام  على السيطرة  في الحق

 
 كمستأجر  المجموعة

 إيجار   وعقود  األجل  قصيرة  اإليجار  عقود  عدا  فيما  اإليجار،  عقود   كافة  وقياس  إلثبات   واحدة  طريقة  بتطبيق  المجموعة  تقوم
 الحق  تمثل التي االستخدام حق وأصول اإليجار دفعات  لسداد اإليجار التزامات بإثبات المجموعة تقوم  .القيمة منخفضة الموجودات

 .األساسية الموجودات  استخدام في
  

 سنة  5  مكتبية معدات سنة  60 -40 مباني 
 سنة  4 سيارات سنة  3 آلي  حاسب أجهزة
 سنوات 10 - 5 طبية  معدات سنة  5 وتجهيزات  أثاث

 سنوات 7 - 6 طبية أدوات سنوات 20 - 15 طبية  غير معدات



223
جدول

المحتويات

  (مقفلة سعودية مساهمة)شركة  الدولي الطبي المركز شركة

 )تتمة( الموحدة المالية القوائم   حول إيضاحات
 م 2021ديسمبر  31في 

 

15 

 )تتمة(  الهامة المحاسبية بالسياسات ملخص -3
 
 اإليجار  عقود 3-5
 

 االستخدام حق موجودات
 أصول   تقاس (.األصول  استعمال  حق  األصل  توافر)تاريخ    اإليجار  عقد  بدء  تاريخ  في  االستخدام  حق  أصول  بإدراج  المجموعة  تقوم
 .اإليجار  التزامات  قياس  إعادة  نتيجة  تعديلها  ويتم  القيمة،  في  االنخفاض  وخسائر  المتراكم  االستهالك         ناقص ا  بالتكلفة،  االستخدام  حق

المباشرة    تتضمن المسجلة والتكاليف  ودفعات اإليجار   المتكبدة   األوليةتكلفة أصول حق االستخدام قيمة التزامات عقود اإليجار 
  القسط   أساس  على  االستخدام  حق  أصول  استهالك  يتم اقص أي محفزات إيجار مستلمة.المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ن

 :يلي كما أقصر أيهما  ـ لألصل  المقدر اإلنتاجي العمر أو  اإليجار عقد مدة طوال الثابت
 سنوات، 20 إلى 10 مؤجرة أراضي •
 و سنوات، 5 إلى 3 ومرافق مخازن •
 . سنوات 4  إلى 3 سيارات •
 
 فيحتسب  الشراء،  خيار  ممارسه  تعكس  التكلفة  أن   أو  اإليجار  مدة  نهاية  في   المجموعة   إلى   تنتقل  المستأجر  أصل  ملكيه  كانت  إذا

  إلى   الرجوع  ويرجى  القيمة،  في  لالنخفاض  االستخدام   حق  أصول  تخضع .لألصل   المقدر  اإلنتاجي  العمر  باستخدام  االستهالك
 . 10-3 اإليضاح

 
 اإليجار  عقود التزامات

 تشتمل .اإليجار  مدة  طوال  اإليجار  لدفعات  الحالية  بالقيمة  الُمقاسة  اإليجار  التزامات  بإدراج  المجموعة  تقوم  اإليجار،  عقد  بداية  في
ا(  جوهرها  في  الثابتة  الدفعات  ذلك  في)بما    ثابتة  دفعات  اإليجار  دفعات  اإليجار  ودفعات  االستالم  مستحقة  إيجار  حوافز  أي  ناقص 
 اإليجار  دفعات  تشتمل  كما .المتبقية  القيمة  ضمانات  بموجب  سدادها  المتوقع  والمبالغ  ما،  معدل  أو  مؤشر  على  تعتمد  التي  المتغيرة
ا  اإليجار،   عقد  بإنهاء  الخاصة   الغرامات  ودفعات  المجموعة  تمارسه  أن  معقولة  بصورة  المؤكد  الشراء  خيار   ممارسة  سعر  على  أيض 
 معدل   أو  مؤشر  على  تعتمد  ال  التي  المتغيرة  اإليجار  دفعات  إثبات  يتم .اإلنهاء  لخيار  المجموعة  ممارسة  تظهر  اإليجار  فترة  كانت  إذا

 . الدفع إلى يؤدي الذي   الشرط أو الحدث فيها يقع التي الفترة في(  البضاعة إلنتاج متكبدة تكن)مالم  كمصروف
 
 أن احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي الخاص بها بتاريخ بدء اإليجار حيث    عند

 ازدياد   ليعكس  اإليجار  التزامات  مبلغ  زيادة  يتم  العقد  بداية  بعد معدل العمولة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة.
  تعديل  هناك كان إذا  اإليجار اللتزامات الدفترية القيمة قياس إعادة يتم ذلك، إلى إضافة  .اإليجارات دفع  عند  المبلغ وانخفاض الفائدة
  المعدل   أو  المؤشر  في  التغير  نتيجة  المستقبلية  اإليجار  دفعات  تغيير)أي    اإليجار  دفعات  في  تغيير  أو  اإليجار  مدة  في  تغيير  أو

 التمويل   بند  تكلفة  قيد  عكس  يدرج .المعني  األصل  شراء  بخيار  الخاص  التقويم  في  تغيير  وجود  أو(،  الدفعات  تلك  تحديد  في  المستخدم
 .الموحدة الخسارة او الربح  قائمة ضمن

 
 القيمة  المنخفضة  الموجودات إيجار وعقود األجل قصيرة االيجار عقود
 تبلغ   التي  اإليجار  عقود)أي    األجل  قصيرة  اإليجار  عقود  على  األجل  قصيرة  اإليجار  عقود   إثبات  من  اإلعفاء  بتطبيق  المجموعة  تقوم
ا   12 ا  تطبق  كما (.الشراء  خيار  تتضمن  وال  اإليجار  بدء  تاريخ   من   أقل  أو   شهر   القيمة   منخفضة  الموجودات  إثبات  من   اإلعفاء  أيض 
 إيجار   وعقود  األجل  قصيرة  اإليجار  بعقود  المتعلقة  اإليجار  دفعات  إدراج  يتم .القيمة  منخفضة  تعتبر  التي  اإليجار  عقود  على

 . اإليجار فترة مدى على الثابت القسط أساس على  كمصروف القيمة منخفضة الموجودات
 

 كمؤجر  المجموعة
 إيجار   عقود   أنها  على   األصل  لملكية  والمنافع  المخاطر  جميع  بموجبها  كبير  حد   إلى   المجموعة  تنقل  ال  التي   اإليجار  عقود  تصنيف  يتم

 ضمن   إدراجها  ويتم  اإليجار،  عقد  فترات  مدى   على   الثابت  القسط  لطريقة  وفق ا  الناتج  اإليجار  دخل   عن  المحاسبة  تتم .تشغيلية
  عقد   على  والتفاوض  ترتيب  في  المتكبدة   األولية  المباشرة  التكاليف  تضاف .الموحدة  الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  األخرى  اإليرادات

 دخل   إليه  يستند  الذي   األساس  نفس  على  اإليجار  عقد  مدة  مدار  على  وتثبت  المؤجرة  للموجودات  الدفترية  القيمة  إلى  تشغيلي  إيجار
 . فيها تحصيلها يتم التي الفترة  في كإيرادات الطارئة باإليجارات االعتراف تُيتم .اإليجار

 
 الملموسة  غير الموجودات 3-6
 

  غير   الموجودات  تكلفة  تمثل .بالتكلفة  لها  األولي  اإلثبات  عند  مستقلة  بصورة   عليها  المستحوذ  الملموسة  غير  الموجودات  تقاس
 غير   الموجودات  تقيد  االولي،  االعتراف  وبعد .االستحواذ  بتاريخ  العادلة   القيمة  أعمال  تجميع  عملية  في  عليها  المستحوذ  الملموسة
 غير   للموجودات  اإلنتاجية  األعمار  تصنف . وجدت  إن  المتراكمة،  االنخفاض  وخسائر  المتراكم  اإلطفاء  ناقصا    بالتكلفة  الملموسة
 اإلنتاجية  األعمار  مدى  على  محدد  عمر  لها  التي  الملموسة  غير  الموجودات  تطفأ  .المدة"  محددة"غير    أو"محددة"    كـ  الملموسة
  .االنخفاض هذا حدوث إلى يشير دليل وجود عند وذلك قيمتها في انخفاض وجود من للتأكد مراجعها ويتم لها، المقدرة
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية بالسياسات ملخص -3
 
 )تتمة( الملموسة غير الموجودات  3-6
 
 معالجة   يتم .مالية  سنة  كل  نهاية  في   األقل   على  محدد   عمر  لها  التي   الملموسة  غير  الموجودات  إطفاء  وطريقة  فترة  مراجعة  يتم

 بتعديل   وذلك  محاسبيا    –   األصل  تضمنها  التي  المستقبلية  االقتصادية  المنافع  استنفاذ  طريقة  أو  المتوقع  اإلنتاجي  العمر  في  التغيرات
 الموجودات  إطفاء  مصروفات  تدرج .المحاسبية  التقديرات  في  كتغيرات  اعتبارها  ويتم  مالئم،  هو  حسبما  اإلطفاء،  طريقة  أو  فترة
 الموجودات   وظيفة  مع  يتماشى  بما  المصروفات  فئة   ضمن  الموحدة  الخسارة  أو  الربح  قائمة  في   محدد  عمر  لها   التي  الملموسة  غير
 في   االفصاح  تم  كما .سنويا  محدد  عمر  لها  ليس  التي   الملموسة  غير   الموجودات  قيمة  في  االنخفاض  اختبار  يتم .الملموسة  غير

 انتاجي   عمر  التجارية  العالمات  لهذه  وليس .األعمال  تجميع  في  مستحوذة  ملموسة  غير  تجارية  عالمة  المجموعة  لدى ،  13  االيضاح
 على  العثور  يتم  ولم  التجارية،  العالمات  قيمة  في  لالنخفاض  تقييم  بإجراء  اإلدارة  قامتم،  2021  ديسمبر  31  في  وكما .محدد

 . 10-3 اإليضاح إلى الرجوع يرجى .القيمة في انخفاض
 
 : المحدد االنتاجي العمر  ذات الملموسة غير الموجودات إطفاء فترة يلي فيما

 

 
  فيما   للتأكد  ال  ام   القيمة  في  انخفاض  هناك  كان  إذا   مع  لتحديد  منتظم  بشكل  المحدد   العمر  ذات  الملموسة  غير  الموجودات  فحص  يتم
 .مستقبلي أساس على اإلنتاجي العمر تقييم في التغيير يتم وإال .يؤيده ما هناك يزال ال التقييم  كان إذا
 
 والقيمة  االستبعاد  متحصالت  صافي  بين  بالفرق  الملموس  غير  األصل  اثبات  عن  التوقف  عن   ناتجة  خسائر  أو  أرباح  أي  قياس  يتم

 . باألصل االعتراف  عن التوقف عند  الموحدة الخسارة او الربح قائمة في إثباتها ويتم لألصل الدفترية
 
 حكمه في وما  النقد 3-7
 

 سيولة ذات األجل قصيرة أخرى واستثمارات األجل قصيرة وودائع بنكية وأرصدة الصندوق في نقد  من حكمه في وما  النقد يتكون
 التغير في جوهرية غير لمخاطر وتخضع مباشرة معلومة بمبالغ نقد إلى تحويلها ويمكن أقل أو أشهر ثالثة استحقاق بمواعيد عالية
 . القيمة في
 
 المالية  األدوات 3-8
 

 .أخرى لمنشأة ملكية حقوق أداة أو مالية ومطلوبات ما لمنشأة  مالي أصل عنه ينشأ عقد  عن عبارة  المالية األداة
 
 المالية الموجودات( أ

 
 والقياس  األولي االعتراف
  اآلخر،  الشامل  الدخل خالل من العادلة  بالقيمة أو إطفاء، بالتكلفة الحقا  كمقاسة لها، األولي االثبات عند  المالية، الموجودات تصنف

 . الخسارة أو الربح  خالل من  العادلة بالقيمة أو
 

 أعمال   ونموذج  المالي   لألصل  التعاقدية  النقدية  التدفقات  خصائص  على  األولي   التسجيل  عند   المالية  الموجودات  تصنيف  يعتمد
  األصل   في  المجموعة  تقوم  هام،  تمويل  مكون  تشمل  ال  التي  التجارية  المدينة  الذمم  وباستثناء .الموجودات  هذه  إدارة  في  المجموعة

  خالل  من  العادلة بالقيمة المدرجة  غير المالية  الموجودات  حال في المعامالت تكاليف زائدا   العادلة  بالقيمة المالية الموجودات بقياس
 المعيار  بموجب  المحدد  المعاملة  سعر  على  جوهري  مالي  عنصر  تحتوي  ال  التي  التجارية  المدينة  الذمم  قياس  يتم .الخسارة  أو  الربح
 . 15-3 اإليضاح في المحاسبية السياسة  إلى الرجوع يرجى ".العمالء مع العقود من( "اإليرادات 15) المالي للتقرير  الدولي

 
 تدفقات  عنها ينتج أن يجب اآلخر، الشامل  الدخل خالل من  العادلة القيمة أو المطفأة بالتكلفة وقياسه  المالي األصل تصنيف أجل من
  أصل "مدفوعات   لـ اختبار  أنه التقييم هذا  إلى يشار ".القائم المبلغ  أصل   على فائدة أو  المبلغ ألصل  مدفوعات فقط"  هي والتي نقدية
 ال  التي  النقدية  التدفقات  ذات  المالية  الموجودات  وقياس   تصنيف  يتم .األداة  مستوى   على  ويتم"  القائم  المبلغ  أصل  على  فائدة  أو  المبلغ
 . األعمال نموذج عن النظر بصرف الخسارة أو  الربح خالل من  العادلة بالقيمة والفائدة األصلي المبلغ من دفعات فقط تعد
 

 التدفقات   تحقيق  بهدف  المالية  الموجودات  هذه  إدارة  كيفية  إلى  المالية  الموجودات  بإدارة   الخاص  المجموعة  أعمال  نموذج  يشير
  أو  المالية الموجودات بيع أو التعاقدية النقدية التدفقات تحصيل عن ستنتج النقدية التدفقات كانت إذا ما األعمال نموذج يحدد .النقدية
  المالية  الموجودات  اقتناء  بهدف  أعمال  نموذج  ضمن   المطفأة  بالتكلفة  والمقاسة  المصنفة  المالية  بالموجودات  االحتفاظ  يتم .كالهما
  الشامل   الدخل   خالل   من  العادلة   بالقيمة  والمقاسة  المصنفة المالية  بالموجودات  االحتفاظ  يتم  بينما  التعاقدية، النقدية  التدفقات   لتحصيل
 الموجودات  مبيعات  أو  بمشتريات   االعتراف  يتم .والبيع  التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتحصيل  اقتناؤها  بهدف  أعمال  نموذج  ضمن  اآلخر
  المتاجرة،   تاريخ  في(  العادية)التجارة    السوق  في  اتفاقية  أو  الئحة  بموجب   محدد  زمني  إطار  في  الموجودات  تسليم  تتطلب  التي  المالية
   . األصل بيع أو بشراء المجموعة فيه تلتزم الذي  التاريخ وهو

 سنوات 5 - 3 وأخرى  برامج
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية بالسياسات ملخص 3
 
 )تتمة(  المالية األدوات 3-8
 
 )تتمة( المالية الموجودات(أ

 
 الالحق  القياس
 : التالية الفئات ضمن  المالية الموجودات تصنيف تم الالحق، القياس لغرض

 ( الدين)أدوات  المطفأة بالتكلفة المالية الموجودات •
  (.الدين)أدوات    المتراكمة  الخسائر  أو  األرباح  تدوير  إعادة  مع  اآلخر   الشامل   الدخل   خالل   من  العادلة   بالقيمة  المالية   الموجودات •
  المتراكمة الخسائر أو األرباح تدوير إعادة عدم مع اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المدرجة المالية الموجودات •

 (.الملكية حقوق)أدوات  اإلثبات عن التوقف عند
 الخسارة  أو الربح خالل من العادلة  بالقيمة المالية الموجودات •
 

 ( الدين)أدوات  المطفأة بالتكلفة المالية الموجودات
 االعتراف   يتم .القيمة  في   لالنخفاض  وتخضع  الفعلي  الفائدة  معدل  طريقة   باستخدام  الحق ا  المطفأة  بالتكلفة  المالية   الموجودات  تقاس

 . بالمجموعة  صلة  ذات  الفئة  هذه .قيمته  انخفاض  أو  تعديله  أو  األصل  إثبات  عن  التوقف  عند  اإليرادات  في  الخسائر  أو  باألرباح 
 . أخرى مدينة وذمم تجارية مدينة وذمم حكمه في وما النقد على  بالمجموعة الخاصة المطفأة بالتكلفة المالية الموجودات تشتمل

 
 ( الدين)أدوات  اآلخر الشامل  الدخل خالل من العادلة  بالقيمة المالية الموجودات

 األجنبية   العمالت  تحويل  تقييم  وإعادة  الفائدة  دخل  إثبات  يتم  اآلخر،  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  الدين  ألدوات  بالنسبة
 المقاسة   المالية  الموجودات  طريقة  بنفس  وتحتسب  الموحدة،  الخسارة  او  الربح  قائمة  في  القيود  عكس  أو   القيمة  في  االنخفاض  وخسائر
بها، يتم إعادة تدوير   االعتراف   عنالتوقف    وعند . اآلخر  الشامل  الدخل  في  المتبقية  العادلة  القيمة  تغيرات  إدراج  يتم .المطفأة  بالتكلفة

 لخسارة الموحدة.التغير المتراكم في القيمة العادلة المدرجة في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو ا
 

 . اآلخر الشامل  الدخل خالل من العادلة  بالقيمة مالية موجودات أي المجموعة لدى يوجد ال حاليا ،
 

 (الملكية حقوق)أدوات  اآلخر الشامل  الدخل خالل من العادلة  بالقيمة المالية الموجودات
 حقوق   كأدوات  لإللغاء  قابل   غير  بشكل  الملكية  حقوق  في  استثماراتها  تصنيف  تختار  أن  للمجموعة  يمكن  األولي،   االعتراف   عند
  الدولي   المحاسبة  معيار  بموجب  الملكية  حقوق  تعريف  تستوفي  عندما  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة   بالقيمة  مصنفة  ملكية

 . حده على  أداه  كل أساس على التصنيف يحدد ".للمتاجرة بها االحتفاظ وعدم"العرض   : المالية األدوات( 32)
 
 توزيعات   إدراج  يتم .الموحدة  الخسارة  أو  الربح  قائمة  إلى  مطلق ا  المالية  الموجودات  هذه  عن  الناتجة  الخسائر  أو  األرباح  تدوير  يعاد  ال

 من تستفيد المجموعة كانت إذا إال دفعها، بأحقية اإلقرار عند الموحدة الخسارة أو الربح قائمة في أخرى تشغيلية كإيرادات األرباح
 االستثمارات  إن  .اآلخر  الشامل  الدخل  في  األرباح  هذه  تقيد  الحالة،  هذه  وفي  المالي،  األصل  تكلفة  من  جزء  كاسترداد  المتحصالت  هذه
 .القيمة في االنخفاض لتقويم تخضع ال اآلخر  الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المخصصة الملكية حقوق أدوات في
 

 .اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مصنفة مالية موجودات أي المجموعة لدى يوجد ال حاليا ،
 

 الخسارة  أو الربح خالل من العادلة  بالقيمة المالية الموجودات
 ويدرج  العادلة، بالقيمة  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  في  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة بالقيمة  المدرجة  المالية  الموجودات تقيد

 .الموحدة الخسارة أو الربح قائمة في العادلة القيمة في التغيرات صافي
 

 .الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات أي بتخصيص المجموعة تقوم ال حاليا ،
 

 االعتراف الغاء
 بصورة (  المتشابهة  المالية  الموجودات  من  مجموعة  أو  منها  جزء  أي  ذلك،  ينطبق  إذ )أو،    المالية  الموجودات  إثبات عن  التوقف  يتم

 :عند( للمجموعة  الموحدة المالي المركز قائمة من استبعادها)أي  رئيسية
 او  األصل، من نقدية تدفقات استالم في الحق انتهاء •
  طرف   إلى  بالكامل  المستلمة  النقدية  التدفقات  بسداد  التعهد  أو  األصل  من  النقدية  التدفقات  استالم  حقوق  بتحويل  المجموعة  قيام •

  أو   لأل صل،   المصاحبة  والمنافع  المخاطر  كافة  بتحويل  المجموعة  قامت)أ(    ما  وإذا"  فورية"ترتيبات    وفق  تأخير  أي  دون   آخر
  على   السيطرة  بتحويل  قامت  ولكنها  لألصل،  المصاحبة   والمخاطر  المنافع  معظم  على  اإلبقاء  أو  بالتحويل  المجموعة  تقم  لم)ب(  
 . األصل
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية بالسياسات ملخص -3
 
 )تتمة(  المالية األدوات 3-8
 
 )تتمة( المالية الموجودات (أ

 
 )تتمة(  الغاء االعتراف

 
ترتيبات تمرير، فإنها تقوم بتقييم إذا ما، عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل ما أو الدخول في  

وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر  وإلى أي مدى، احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية.
صل بقدر ارتباط الشركة  والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األ صل، تستمر المجموعة في االعتراف باأل

يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات  وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة أيضا  باالعتراف بالمطلوبات المصاحبة لها. المستمر به.
ي يتم قياس االرتباط المستمر الذ المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها المجموعة.

الذي يجب على  للمبلغ  الحد األقصى  للموجودات أو  الدفترية األصلية  بالقيمة  المحولة  الموجودات  يكون على شكل ضمان على 
 المجموعة دفعه، أيهما أقل. 

 
 القيمة في االنخفاض
 أو   الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  بها  المحتفظ  غير  الدين  أدوات  لجميع   المتوقعة  االئتمان  خسائر  بمخصص  المجموعة  تعترف
ال تقوم   وعليه،  .المتوقعة  االئتمان  خسائر  احتساب  عند  مبسطة  طريقة   المجموعة  تطبق  التجارية،  المدينة  للذمم  بالنسبة .الخسارة

المجموعة بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدال  من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناء  على خسائر االئتمان المتوقعة 
العمر   مدى  مالي.   كل   بتاريخعلى   خسائر  في   السابقة   الخبرة  إلى   استناد ا  مخصصات  مصفوفة  بإنشاء  المجموعة   قامت تقرير 

 . االقتصادية والبيئة بالمدينين الخاصة المستقبلية للعوامل وفقا   تعديلها يتم والتي االئتمان،
 

ا   للمجموعة  يمكن  الحاالت،  بعض  في   لكن .يوما    90  التعاقدية  الدفع  مدة  تجاوز  عند  تعثر  قد  مالي  أصل  أن   المجموعة  تعتبر   أيض 
ا  المالي   األصل   اعتبار  التعاقدية   المبالغ  المجموعة   تستلم  أن   المحتمل  غير  من  أنه   إلى   والخارجية  الداخلية  المعلومات  تشير  عندما  متعثر 
 وجود  عدم عند المالي األصل شطب يتم .المجموعة قبل من بها محتفظ   ائتمانية تعزيزات أية باالعتبار تأخذ أن قبل بالكامل القائمة
 . التعاقدية النقدية التدفقات السترداد معقولة توقعات

 
 المالية المطلوبات (ب
 

 والقياس  األولي االعتراف
  أو   والسلف   والقروض  الخسارة   أو  الربح  خالل  من  العادلة   بالقيمة  مالية  كمطلوبات  األولي   االعتراف  عند المالية  المطلوبات  تصنف
 الدائنة   والذمم  القروض  حال  وفي  العادلة،  بالقيمة  مبدئي ا  المالية  المطلوبات  بجميع  االعتراف  يتم .الحال  مقتضى  حسب  الدائنة  الذمم
 عقود ومطلوبات التجارية الدائنة المطلوبات من للمجموعة المالية المطلوبات تتكون .للمعامالت مباشرة العائدة التكاليف خصم بعد

 . األخرى الدائنة والمطلوبات اإليجار
 

 الالحق  القياس
 : التاليتين الفئتين  ضمن المالية المطلوبات تصنيف تم الالحق، القياس لغرض
 و  الخسارة؛ أو الربح  خالل من  العادلة بالقيمة المالية المطلوبات •
 (.اإليجار عقود)التزامات  المطفأة بالتكلفة المالية المطلوبات •

 
 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات

ألغراض المتاجرة والمطلوبات   المقتناةالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على المطلوبات المالية    تشتمل
ألغراض   مقتناة"   كـ  المالية  المطلوبات  تصنف المالية المخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 تم تكبدها لغرض إعادة شرائها في المستقبل القريب.  المتاجرة" في حال
 
 المطلوبات  تخصيص  يتم ألغراض المتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.  المقتناةاالعتراف بأرباح أو خسائر المطلوبات    يتم

 حالة   في   فقط   وذلك   األولي، االعتراف بتاريخ  الخسارة  أو الربح  خالل  من   العادلة   بالقيمة  لها  األولي  االثبات عند المخصصة المالية
 العادلة   بالقيمة  مالية  مطلوبات  أي  بتخصيص  المجموعة   تقم  لم  (.9)   المالي  للتقرير  الدولي   المعيار  عليها  نص  التي  بالمعايير  الوفاء
 . الخسارة أو الربح  خالل من
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
 
 المالية )تتمة( األدوات  3-8
 

 )تتمة( المطلوبات المالية ب(
 

 المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة )التزامات عقود اإليجار( 
 
 طريقة  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة  والقروض  اإليجار  التزامات  قياس  الحقا    يتم  األولي،  االعتراف  بعد .بالمجموعة  صلة  ذات  الفئة  هذه
 الفعلي  الفائدة  معدل  إطفاء  عملية  خالل  من  الفائدة  تكلفة  قيد  لعكس  كنتيجة  الخسائر  أو  بالمكاسب   االعتراف  يتم .الفعلي  الفائدة  معدل
 .الموحدة  الخسارة أو الربح  قائمة  في المدرجة المالية المطلوبات قيد وإلغاء

 
 معدل  من  يتجزأ ال  جزء  تعتبر  التي  والتكاليف  والرسوم  االقتناء  على  عالوة  أو  خصم  أي  االعتبار  في   باألخذ  المطفأة  التكلفة  تحتسب
 عموما   الفئة  هذه  تطبق .الموحدة  الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  تمويل  كتكاليف  الفعلي  الفائدة  معدل  إطفاء  تسجيل  يتم .الفعلي  الفائدة
 (. 12 االيضاح  إلى الرجوع)يرجى  والقروض اإليجار عقود التزامات على

 
 االعتراف الغاء
 موجود   مالي  التزام   استبدال  وعند .مدته  انتهاء  أو  إلغائه  أو  العقد  في  المحدد  االلتزام  سداد   عند  المالية  بالمطلوبات  االعتراف  إلغاء  يتم

 أو   االستبدال  هذا  مثل  فإن  جوهري،  بشكل  الحالي  االلتزام  شروط  تعديل  أو  تماما    مختلفة  شروط  حسب   المقرض  نفس  من  بآخر
  المعنية   الدفترية   القيم  بين  الفرق  إدراج  يتم . الجديد  بااللتزام  االعتراف  مع  األصلي  المالي  لاللتزام   قيد  كإلغاء  معه  التعامل  يتم  التعديل

 .الموحدة الخسارة أو الربح  قائمة في
 
 المالية  األدوات مقاصة(ج
 
 نافذ   حالي   حق   وجود  عند   فقط  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  في   بالصافي   وتسجل  المالية  والمطلوبات  المالية  األصول   مقاصة  يتم

 الموجودات  تحقيق  أو  الصافي  أساس  على  المطلوبات  مع  الموجودات  لتسوية  الشركة  لدى  النية  وتوافر  المدرجة  المبالغ  لتسوية  نظاما  
 . آن في المطلوبات وسداد

 
 المخزون 3-9
 
ـــ  بالتكلفة  المخزون إدراج يتم  المباشــرة التكاليف إلى باإلضــافة  المرجح  التكلفة  متوســط لمبدأ وفقا   التاريخية  الشــراء أســعار أي  ــــ

 ناقصا    العادية  األعمال دورة  ضمن التقديري البيع سعر هو للتحقق  القابلة القيمة  صافي .أقل أيهما ــ   تحقيقها الممكن  القيمة وبصافي
  بيع   عـند  كمصـــــروف  للمخزون  اـلدفترـية  القيـمة إدراج  يتم .البيع  إلكـمال  الالزـمة  التـقديرـية  التـكاليف  أو  لإلكـمال  التـقديرـية  التـكاليف
 .البضاعة

 
 المالية غير الموجودات قيمة في االنخفاض 3-10
 
 الدليل هذا  مثل وجود  حالة وفي .القيمة في االنخفاض  على مؤشرا    هناك كان  إذا ما بتقييم المجموعة تقوم المالي، التقرير تاريخ في
  القابلة  القيمة  بتقدير  المجموعة  تقوم  القيمة،  في   انخفاض  وجود  من  للتأكد  لألصل  السنوي  االختبار  إجراء  مطلوبا    يكون  عندما  أو

 تكاليف   ناقصا    للنقدية،  المدرة  الوحدة  أو  لألصل  العادلة  للقيمة  األعلى  القيمة  لالسترداد  القابلة  القيمة  تمثل .األصل  لذلك  لالسترداد
 كبير  بشكل  مستقلة  واردة   نقدية  تدفقات  األصل  عن   ينتج  لم   ما  لألصل،  لالسترداد  القابلة   القيمة  تحديد  يتم . الحالية  والقيمة  االستبعاد

  المدرة   الوحدة  أو  لأل صل  الدفترية  القيمة  زيادة  حالة  وفي .الموجودات  من  مجموعات  أو  األخرى  الموجودات  عن  الناتجة  تلك  عن
 . له  لالسترداد القابلة  القيمة إلى ويخفض القيمة منخفض يعتبر األصل  فإن لالسترداد، القابلة  القيمة  عن للنقدية

 
 الضريبة   قبل  لما  الخصم  معدل  باستخدام  الحالية  قيمتها  إلى  المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  خصم  يتم  الحالية،  القيمة  تقدير  وعند
 االستبعاد، تكاليف ناقصا   العادلة القيمة تحديد وعند .لألصل المالزمة والمخاطر للنقود الزمنية للقيمة السوق تقديرات يعكس والذي
  .مالئمة تقييم طريقة استخدام يتم المعامالت، هذه تحديد إمكانية عدم  حالة  وفي .السوق في تمت معامالت آخر باالعتبار يؤخذ

 
 لكل  مستقل  بشكل  إعدادها  يتم  التي  المتوقعة  والحسابات  التفصيلية  الموازنات  أساس  على  للمجموعة  القيمة  انخفاض  احتساب  يستند
  عموما   المتوقعة  والحسابات  الميزانيات  هذه  وتغطي .فردية  موجودات  لها  والتي  المجموعة  لدى  للنقدية  المولدة  الوحدات  من  وحدة
 . الخامسة السنة بعد المستقبلية النقدية التدفقات  على وتطبيقه األجل الطويل النمو معدل حساب يتم .سنوات خمس فترة

 
الربح أو الخسارة الموحدة ضمن فئات المصاريف وبما  قائمة  فيإدراج خسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة  يتم

   يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته.
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية بالسياسات ملخص -3
 
 )تتمة( االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 3-10
 

إجراء تقييم للتأكد من وجود دليل على أن خسائر االنخفاض المثبتة بالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة، يتم بتاريخ كل تقرير مالي  
وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة   سابقا  لم تعد موجودة أو نقصانها.

هناك تغير في الفرضيات التي استخدمت لتحديد القيمة    يتم عكس قيد خسارة انخفاض القيمة المسجلة مسبقا  إذا كان المحققة للنقد.
يكون عكس القيد محدودا  بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته   القابلة لالسترداد منذ تسجيل آخر خسارة انخفاض في القيمة.

فيما إذا لم يتم تسجيل خسارة انخفاض  -ك بعد طرح االستهال  -القابلة لالسترداد أو تتجاوز القيمة الدفترية التي تم تحديدها من قبل 
يتم إدراج عكس القيد هذا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ما لم يتم قيد األصل بمبلغ إعادة  في القيمة لألصل في سنوات سابقة.

 التقييم، وفي هذه الحالة يتم اعتبار عكس القيد كزيادة إعادة التقييم.
 

ديسمبر   31ة الموجودات غير الملموسة ذات أعمار انتاجية غير محددة، باستثناء الشهرة، سنويا في  يتم اختبار االنخفاض في قيم
 بحسب الوحدة المدرة للنقدية، حسب االقتضاء، عندما تشير الظروف إلى احتمالية انخفاض القيمة الدفترية. 

 
ه محققة للنقد )أو مجموعة الوحدات المحققة للنقد( التي يحدد االنخفاض في الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحد

وعندما تقل القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المحققة للنقد عن قيمتها الدفترية، يتم االعتراف بخسارة االنخفاض  تتعلق بها الشهرة.
 ال يمكن عكس قيد خسائر االنخفاض في الشهرة في الفترات المستقبلية. في القيمة.

 
للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها وعندما تشير الظروف إلى إمكانية    ديسمبر  31إجراء اختبار للشهرة سنويا  وكما في    يتم

 حدوث انخفاض في قيمتها الدفترية.
 
 الموظفين  منافع التزامات 3-11
 

 األجل قصيرة موظفين التزامات
االلتزام بالمبلغ المتوقع أن يتم دفعه   ويدرج . العالقة  ذات  الخدمات  تقديم  عند  كمصاريف  األجل  قصيرة  الموظفين  منافع  إدراج  يتم

في حال وجود التزام قانوني أو ضمني على المجموعة بدفع هذا المبلغ كنتيجة لخدمة سابقة تم تقديمها بواسطة الموظف ويمكن 
 .بها  موثوقتقدير االلتزام بطريقة 

 
 الخدمة بعد ما التزامات

 احتسابها   ويتم  ممولة  غير  محددة  منافع  كبرنامج  للموظفين  الخدمة  نهاية  منافع  برنامج  بموجب  المجموعة  على  االلتزام  احتساب  يتم
احتساب التزامات   يتم . المبلغ  ذلك  وخصم   والسابقة  الحالية  الفترات  خالل  اكتسابه  تم  الذي  المستقبلية  المنافع  مبلغ  تقدير  خالل  من

إدراج إعادة قياس صافي   يتم مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.  اكتواريينالمنافع المحددة سنويا  من قبل مختصين  
 ي صاف  بتحديد  المجموعة  تقوم مباشرة في الدخل الشامل اآلخر.  االكتواريةالتزام المنافع المحددة والذي يتكون من األرباح والخسائر  

 في  المحددة  المنافع  التزام  لقياس  المستخدم  الخصم  معدل  تطبيق  خالل  من  للفترة المحددة  المنافع  التزام  صافي  على  الفائدة  مصروف
  خالل   المحددة  المنافع  التزام  صافي  في  تغيرات  أي  باالعتبار  األخذ  وكذلك  المحددة،  المنافع  التزام  صافي   مقابل  السنوية  الفترة  بداية
 مصروفات   ضمن   المحددة  المنافع  ببرامج  المرتبطة  االخرى  والمصروفات  الفائدة  مصروف  صافي  يدرج .المنافع  لدفعات  نتيجة  الفترة

 .الموحدة  اآلخر الشامل  والدخل الخسارة أو  الربح قائمة في الموظفين
 
 المخصصات  3-12
 

  من   يُطلب  أن  احتمال  هناك  ويكون  سابق  حدث  عن   ناشئ(  ضمني  أو)نظامي    التزام   المجموعة  لدى  يكون  عندما  المخصصات   تُدرج
 تقدير   إجراء  باإلمكان  ويكون  اقتصادية  منافع  تجسد  الشركة  خارج  إلى  للمصادر  نقدية  تدفقات  خالل  من   االلتزام  هذا   سداد  الشركة
فيتم تسجيل السداد كأصل منفصل، ولكن فقط   ،  المخصصتتوقع المجموعة سداد بعض أو كامل    وحيثما .االلتزام  لمبلغ  به  يعتد

 مبالغ  أي  خصم  بعد  الموحدة  الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  بالمخصص  المتعلق  المصروف  عرض  يتم عندما يكون السداد مؤكدا  فعليا .
 . مستردة

 
 عندما   يعكس،  والذي  الحالي  الضريبة  قبل  ما   معدل  باستخدام  المخصصات  خصم  يتم  فإنه  جوهري ا،  للنقود   الزمنية  القيمة  أثر  كان  وإذا
ا،  يكون  كتكلفة  الوقت  مرور  عن  الناتجة  المخصص  في  الزيادة  إثبات  يتم  الخصم،  استخدام  وعند .بااللتزام  المتعلقة  المخاطر  مالئم 
 . تمويل
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 )تتمة( ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  -3
 
 األم  الشركة في المساهمين على النقدية وغير النقدية األرباح توزيعات 3-13
 

 وطبقا   .األم  الشركة  رغبة  على  متوقفا    يعد  لم  التوزيع  وأن  التوزيع  على  الموافقة  عند  وذلك  األرباح  لدفع  بالتزام  المجموعة  تعترف
 مباشرة  المقابل  المبلغ  إثبات  ويتم .المساهمين  قبل  من  عليها  المصادقة  عند  األرباح  بتوزيعات  يسمح  األم،  الشركة  في  األساسي  للنظام
 . اإلدارة مجلس قبل من عليها المصادقة  عند األولية األرباح توزيعات وتقيد .الملكية حقوق في
 
 حقوق   ضمن  مباشرة  العادلة   القيمة  قياس  إعادة  إثبات  مع  توزيعها  المقرر  للموجودات  العادلة   بالقيمة  النقدية  غير  التوزيعات  قياس  يتم

 .الملكية
 
  في   يدرج  الموزعة  للموجودات  الدفترية   والقيمة  للمطلوبات  الدفترية  القيمة  بين  فرق  أي   فإن   النقدية،  غير  الموجودات  توزيع  عند
 .الموحدة الخسارة  أو الربح قائمة

 
 الزكاة  3-14
 

 الزكاة
ا  ألنظـمة هيـئة الزـكاة والضـــــريـبة   -  الزكويالزـكاة على اـلدـخل المـعدل اـلذي يخضـــــع للزـكاة أو الوـعاء    تفرض أيهـما أعلى، وفـق

والذي يجعلها ال   الزكويالمجموعة باحتســـاب الزكاة باســـتخدام الوعاء   تقوم والجمارك )"الهيئة"( في المملكة العربية الســـعودية.
 .الموحدة الخسارة او الربح قائمة على الزكاة مخصص ويحمل كاة.تُفرض بناء  على الدخل الخاضع للز

 
 االستقطاع ضريبة
المجموعة ضرائب على معامالت مع جهات غير مقيمة وفقا  ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وال يتم إدراجها   تستقطع 

 اقتطاع الضرائب نيابة عنه.  يتم  الذيكمصروف باعتبارها التزام على الطرف المقابل 
 

 المضافة القيمة ضريبة
 أو موجودات شـراء نتيجة مضـافة قيمة ضـريبة تكبد يتم عندما إال المضـافة  القيمة ضـريبة ناقص والمصـروفات الموجودات تدرج
  المضــافة القيمة ضــريبة  ادراج يتم  الحالة هذه وفي)"الهيئة"(،   والجمارك  والضــريبة الزكاة الهيئة من  اســتردادها  يمكن ال خدمات
 القابل  المضـــافة  القيمة  ضـــريبة  مبلغ  صـــافي يدرج .ينطبق  حيثما البند،  مصـــروف من كجزء أو  األصـــل  شـــراء تكلفة من كجزء

 .األخرى الدائنة الذمم أو االخرى المدينة الذمم من كجزء الهيئة إلى، الدفع المستحق أو من، لالسترداد
 
  اإليرادات 3-15
 

المعيار الدولي للتقرير المالي تقوم المجموعة بإدراج اإليرادات من العقود مع العمالء استنادا  إلى نموذج من خمس خطوات مبين في  
(15:) 

 
يتم تعريف العقد كاتفاق بين طرفين أو أكثر حيث ينتج عنه حقوق والتزامات واجبة  تعريف العقد/العقود مع العميل: :  1الخطوة 

 النفاذ وضوابط يجب أن يستوفيها كل عقد. 
عد الذي يتم تحديده في العقد مع العميل لنقل البضائع أو الخدمات  إن التزام األداء هو الو  تحديد التزامات األداء في العقد: : 2الخطوة 

 للعميل.
تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو الثمن أو العوض الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل إيصال البضائع    :3الخطوة 

 تحصيلها نيابة عن أطراف أخرى. أو تقديم الخدمات المتفق عليها مع العميل، باستثناء المبالغ التي يتم 
العقد :  4الخطوة  فيما يخص  العقد  في  األداء  التزامات  المعاملة على  فإن   توزيع سعر  أداء،  التزام  أكثر من  يحتوي على  الذي 

المجموعة تقوم بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يعكس الثمن أو العوض الذي تتوقع المجموعة الحصول  
 الوفاء بالتزامات األداء. عليه مقابل

 االعتراف باإليرادات عندما )أو حالما( تقوم المنشأة بالوفاء بالتزامات األداء. :  5الخطوة 
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية بالسياسات ملخص 3
 
  اإليرادات 3-15
 

 : التالية المتطلبات من  أي حققت ما إذا العقد مدة خالل اإليرادات بإدراج وتقوم  األداء التزام المجموعة تستوفي
 
 األداء  التزام  المجموعة  فيه  تؤدي  الذي  الوقت  ذات  في  منها  واالستفادة  المجموعة  تقدمها  التي   المنافع  على  العميل  حصول (أ

 .بها الخاص
 .تحسينه أو األصل إنشاء عند العميل سيطرة تحت موجودات تحسين أو إيجاد  إلى يؤدي  المجموعة أداء ( ب
  للمجموعة   بديل  استخدام  مع  أصل  بإنشاء  تقوم  ال  المجموعة  فإن  عقود،  إبرام  يتم  وحيثما  الصلة،  ذات  واألنظمة  القوانين ( ج

 .تاريخه حتى المنفذ األداء مقابل للدفع  نافذ حق لها يكون ما وعادة  
 

 . األداء التزام استيفاء فيه يتم الذي الوقت  في اإليرادات إدراج يتم  فإنه  أعاله، الشروط أحد فيها يتحقق ال التي األداء اللتزام بالنسبة
 

  الثمن   مبلغ  إلى   استنادا    عقد  أصل  ذلك   عن   ينشأ  فانه  عليها  المتفق  الخدمات  تقديم  طريق  عن   األداء  التزام  المجموعة  تستوفي  عندما
 ذلك عن ينشأ فإنه بها، االعتراف تم  التي اإليرادات مبلغ العميل من المستلم العوض مبلغ  يتجاوز عندما .األداء خالل من  المكتسب
 .العقد بموجب التزام

 
 باستثناء   للسداد  المحددة  التعاقدية  الشروط  باالعتبار  األخذ  بعد  القبض  المستحق  أو  المستلم  للثمن  العادلة  بالقيمة  اإليرادات  قياس  يتم

 كأصيل   تعمل  كانت  إذا  ما  لتحديد  محددة  معايير  مقابل  بها  الخاصة   اإليرادات  ترتيبات  بتقييم  المجموعة  تقوم . الرسوم  أو  الضرائب
 .وكيل أو
 
 ينطبق   حيثما  ــ  والتكاليف  اإليرادات  قياس  إمكانية  مع  المجموعة  إلى  اقتصادية  منافع  لتدفق  المتوقع  الحد  بمقدار  اإليرادات  إدراج  يتم
 . بها يعتد بصورة ــ
 

 المرضى  خدمات
 الخدمات   تقديم  عند  متوقعة  مرتجعات  او  خصومات  أي  خصم  بعد  للمريض  الخدمات  تقديم  عند  للمرضى  الخدمات  من  اإليرادات  تُدرج

 . للمرضى
 

 الداخلية   العيادات  لمرضى  الطبية  الخدمات  على  المحملة  األتعاب  من  اساسية  بصفة  المرضى  خدمات  من  اإليرادات  تتكون
  المخزون   وبضائع  والمختبر  واألشعة  الغرف  وإيجار  االستشارية  االطباء  مصروفات  الخدمات  أتعاب  تتضمن .والخارجية
 لعمالء  بالنسبة  اما .المريض  قبل   من  مباشرة  منها  واالستفادة  الخدمات  استالم  يتم  الخارجية،   العيادات  بعمالء  يتعلق  وفيما .المستخدمة
 .للمرضى  عالجية  حزم  المجموعة  تقدم  محددة،  حاالت  في .وتنفيذها  الخدمة  تقديم  فترة  مدى  على  اإليرادات  تُدرج  الداخلية،  العيادات
 المريض  وموافقة  عليها  المتفق  الخدمات  تقديم  عند  الزمن  من  نقطة  في  العالجية)الشرائح(    المحفظات  هذه  من  اإليرادات  تسجل
  الوقت،   مدار  على   االداء  التزام   تأدية  يتم  حيث  الطبية  للعيادات  والصيانة  التشغيل  عقود  من  أي  المشروع  بدخل  يتعلق  وفيما .عليها
 تأدية  يتم . للمرضى  المنزلية  الطبية  الرعاية   خدمة  المجموعة  تقدم  ذلك،   إلى   إضافة  . الخدمات  تقديم  عند   الفترة  طوال   اإليرادات  تُدرج
 . للمرضى  الخدمة تقديم عند  المنزل في الصحية   الرعاية في  االداء التزام

 
اإليرادات باألتعاب المحتسبة   تقاس .للمرضى  الخاصة/    الطبية  التأمين  برامج  من  أساسي  بشكل  اإليرادات  هذه  المجموعة  تستلم

  تحتسب  مختلفة مع شركات التأمين وتخفض وفقا  لمخصص رفض المعامالت والخصومات التعاقدية.  تعرفاتاستنادا  إلى    والمفوترة
 بمبيعات   المعدل  ويضرب  التاريخي  الرفض معدل  أساس  على   تحديدها  ويتم  المتوقعة  القيمة  طريقة على  بناء  المرفوضة  المعامالت
  .تعاقدية شروط على بناء الكميات على والخصم الفورية الدفعات تتضمن التي الخصومات تحتسب .االئتمان

 
 الداخلية   العيادات  في   للمرضى   خدمات  ويقدمون  محددة  بعمليات  يقومون  ممن  ثالثة  كأطراف  اطباء  مع  عقودا    المجموعة  تُبرم

 الخدمات   هذه  مقابل  االطباء  ويحصل .كأصيل  بصفتها  تتصرف  المنشأة  لكن   االداء  التزام  لتأدية  االطباء  مع  التعاقد  يتم .والخارجية
المجموعة على انها تتصرف   حددت .العقد  بموجب  الخدمة  تأدية  عند  االتعاب  تُدرج .عنهم  تنتج  التي  اإليرادات   من  حصة   على

بصفتها كأصيل في هذه الترتيبات في حال انه تقع على عاتقها مسئولية تقديم الخدمات الطبية للمرضى، وعلى انها تضع أسعار 
 الرقابة في تقديم الخدمات الطبية. مخاطرالمقدمة وتتصرف بصفتها الُملتزم األساسي وتقع على عاتقها مسئولية  الخدمات

 
 البضائع  بيع

 .لهم  كاملة  السيطرة  وانتقال  للمرضى  تسليمها  حال  الطبية  والمعدات  الطبية  والمستلزمات  التجميل  ومواد  األدوية  من  المبيعات  تُدرج
   .المرضى إلى تسليمها وقت المتوقعة المرتجعات أو الخصومات بعد بالصافي المبيعات تسجيل يتم
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3
 
 اإليرادات )تتمة( 3-15
 

 اإليجار  دخل
 ويتم  اإليجار،   عقد   فترات  مدى   على  الثابت  القسط  لطريقة  وفق ا  التشغيلي  اإليجار  عقود   عن   الناتج  اإليجار  دخل   عن  المحاسبة  تتم

 .الموحدة الخسارة  أو الربح قائمة في األخرى اإليرادات  ضمن إدراجها
 

 أخرى 
  .االستحقاق  أساس عل األخرى اإليرادات جميع تدرج

 
 تمويل إيرادات

 الفائدة  معدل إن .الفعال الفائدة معدل باستخدام الفائدة إيرادات تسجيل يتم المطفأة، بالتكلفة المقاسة المالية  األدوات بجميع يتعلق فيما
 المتوقع العمر مدى على المستلمة المبالغ أو التقديرية المستقبلية النقدية المدفوعات التحديد وجه على يطرح الذي المعدل هو الفعال
  إدراج   يتم . المالية  المطلوبات  أو المالية  للموجودات الدفترية  القيمة  صافي  إلى   مناسبا،  ذلك   كان  حيثما  أقصر،   لفترة  أو المالية  لألداة

 أساس   على  ألجل  الودائع  من  باألرباح  االعتراف  يتم .الموحدة  الخسارة  او  الربح  قائمة  في  التمويل  إيرادات  في  الفائدة  إيرادات
 . االستحقاق

 
 المصروفات 3-16
 

 اإليرادات تكلفة
ــنيف يتم ــروفات جميع  تصـ ــرة  المصـ ــى لخدمات المباشـ ــيدالنية  والمنتجات  المرضـ ــمن وكذلك .إيرادات  كتكلفة  الصـ   توزيع  تتضـ

 .وإدارية عمومية ومصروفات والتوزيع البيع مصروفات إلى محدد بشكل تعود ال والتي المباشرة غير العمومية المصروفات
 

 والتوزيع البيع مصاريف
 اســاســي  بشــكل التكاليف هذه تتضــمن .بالمجموعة  الخاصــة البيع  ألنشــطة  تســهيل او لتنفيذ  منفقة تكاليف أي التكاليف  هذه  تتضــمن

 .المباشرة غير العامة المصروفات لبعض توزيعات أيضا المصروفات هذه وتتضمن .والتوزيع التسويق مصروفات
 

 واإلدارية العمومية  المصروفات
 وكذلك .للمرضـى المقدمة الخدمات  أو  الصـيدلية  بضـائع  بتكاليف  مباـشرة    تتعلق ال  التي  التـشغيل  بمصـاريف  المصـروفات هذه  تتعلق

 البيع مصروفات أو اإليرادات تكلفة  الى  مباشرة تعود ال التي المباـشرة غير  العامة للمـصروفات  توزيعات  المـصروفات هذه تتـضمن
 .والتوزيع

 
ــرة  غير المصـــروفات  توزيع يتم  حســـب  وإدارية  عمومية ومصـــروفات  وتوزيع بيع  ومصـــروفات  اإليرادات تكلفة  بين ما المباشـ

 .ثابت أساس على الحال مقتضى
 

 تمويل  تكاليف
 .الفعّال العائد أساس على الموحدة الخسارة أو الربح قائمة في التمويل تكاليف إدراج يتم
 
 العمالت األجنبية  3-17
 

بالعملة الوظيفية المعينة بالتاريخ الذي تصبح فيه المعاملة يتم، في األصل، تسجيل المعامالت بالعمالت االجنبية من قبل المجموعة 
لإلثبات. الوظيفية  مؤهلة  للعملة  الفورية  الصرف  بأسعار  األجنبية  بالعمالت  المقومة  النقدية  والمطلوبات  الموجودات  يتم تحويل 

تحول البنود غير النقدية التي  ة كإيرادات.تدرج الفروقات الناتجة عن تسوية أو تحويل بنود نقدي السائدة في تاريخ التقرير المالي. 
يتم تحويل البنود غير النقدية   يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت االولية.

ال تاريخ تحديد  السائدة في  الصرف  أسعار  باستخدام  أجنبية  العادلة وبعملة  بالقيمة  العادلة.المقاسة  أو  قيمة  الربح  التعامل مع  يتم 
الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقا  للتسجيل بالربح أو الخسارة نتيجة التغيرات في القيمة 

  العادلة للبند غير النقدي.
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 )تتمة(  الهامة المحاسبية بالسياسات ملخص 3
 
 األسهم ربحية 3-18
 
 :قسمة خالل من األساسية األسهم ربحية  احتساب يتم

 العادية األسهم غير األسهم لخدمات تكاليف أي باستثناء المجموعة في األسهم حملة إلى العائد السنة ربح •
ــهم لعدد  المرجح المتوســط حســب • ــنة  خالل القائمة  العادية األس  في  العالوات لعناصــر وفقا  تعديلها بعد وذلك  المالية،  الس

 .الخزينة أسهم باستثناء السنة، خالل الصادرة العادية األسهم
 

 :يلي ما لمراعاة األساسية األسهم ربحية تحديد في المستخدمة األرقام تعديل إلى المخفضة األسهم ربحية تؤدي
 و المالية، السنة خالل القائمة العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط •
 .المخففة المحتملة العادية األسهم جميع تحويل تم إذا قائمة ستبقى كانت التي اإلضافية العادية لألسهم المرجح المتوسط •

 
 المحاسبية  واإلفصاحاتفي السياسات  التغيرات 4
 

 والمعدلة الجديدة والتفسيرات المعايير
 

 تقم  لم .التاريخ  ذلك  بعد  أوم  2021 يناير  1  في  تبدأ  التي  السنوية  للفترات  تسري  والتي  التعديالت  بعض  مرة  ألول  المجموعة  طبقت
  .بعد التنفيذ  حيز تدخل لم  ولكن صدرت والتي مبكرة تعديالت أو تفسيرات أو معايير أي بتطبيق المجموعة

 
 الدولي  المحاسبة  ومعيار(  9)  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  تعديالت :2  المرحلة  -  المرجعي  الفائدة  سعر  احالل  4-1

 ( 16) المالي للتقرير الدولي والمعيار( 4) المالي للتقرير الدولي والمعيار( 7) المالي للتقرير الدولي والمعيار( 39)
 

  المخاطر   من  خالي   بديل  فائدة  بسعر  البنوك  بين  الفائدة  سعر  استبدال  عند  المالية  التقارير  تأثيرات  تتناول  مؤقتة  إعفاءات  التعديالت  تقدم
 : التالية المساعدة الطرق التعديالت تتضمن .تقريبا  

 
  معها   والتعامل  مباشرة  التعديل  يتطلبها  التي   النقدية  التدفقات  في  التغيرات  او  التعاقدية  التغيرات  لمعالجة  المساعدة  الطريقة  •

  .السوق في الفائدة أسعار  في  الحركة يماثل وبما المتغير، الفائدة سعر على كتغيرات
  .التحوطية  العالقة  توقف  دون  التحوط   وتوثيق  التحوط  لتخصيص  البنوك  بين  الفائدة  سعر  لتعديل        وفقا    المطلوبة  التعديالت  بعمل  •
 كتحوط   المخاطر  من  الخالي  الفائدة  سعر  أداة  تخصيص  عند  منفصل   بشكل  المحددة  المتطلبات  تحقيق  من  للمنشآت  مؤقت  اعفاء  •

  .الخطر لعنصر
 
 الفترات  في   المساعدة  الطرق  استخدام  المجموعة   تنوي .للمجموعة  الموحدة  المالية  القوائم  على  أثر  أي  التعديالت  لهذه   يكن  لم

 .التنفيذ حيز دخولها حال المستقبلية
 
  16المالي م والتعديالت على المعيار الدولي للتقرير 2021يونيو  30بعد  19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد   4-2
 

تعديالت على المعيار   -" 19م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية "امتيازات اإليجار التي تتعلق بـ كوفيد  2020مايو    28في  
توجيهات حول    -(  16تقدم هذه التعديالت اعفاء للمستأجرين من تطبيق المعيار ) "عقود اإليجار".  16الدولي للتقرير المالي المعدل  

كوسيلة عملية مساعدة، يمكن ان يختار  . 19تعديل عقود اإليجار إلى امتيازات اإليجار الناتجة عن اآلثار المباشرة لوباء كوفيد  
يقوم المستأجر باستخدام  من المؤجر كتعديل لعقد اإليجار.  19المستأجر عدم تقييم ما إذا كانت امتيازات اإليجار المتعلقة بـ كوفيد  

المتعلقة بامتيازات اإليجار بنفس طريقة المحاسبة    19هذا االختيار للمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار الناتجة عن كوفيد  
   في عقد اإليجار.(، في حال لم يكن التغيير تعديال  16عن أي تغيير بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
م، قام مجلس  2021مارس    31، في  19-م لكن نتيجة استمرار تأثير جائحة كوفيد2021يونيو    30كان يتوجب تطبيق التعديل حتى  

ينطبق التعديل على فترات التقرير المالي  م.2022يونيو    30معايير المحاسبة الدولية بتمديد فترة تطبيق الطريقة المساعدة حتى  
في حال    19-مع ذلك، لم تستلم المجموعة أي امتيازات تتعلق بـ كوفيد م أو بعد هذا التاريخ. 2021ابريل    1التي تبدأ في    السنوية

 دخلت حيز التنفيذ ضمن فترة السماح في التطبيق. 
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 بعد  التنفيذ حيز  تدخل لم لكن صادرة معايير -5
 
 الموحدة   المالية  القوائم  إصدار   تاريخ  حتى   بعد  المفعول  سارية   وغير  والمعدلة   الجديدة  والتفسيرات  المعايير  عن   أدناه  اإلفصاح  تم

 .سريانها عند ذلك، ينطبق إذا والمعدلة، الجديدة والتفسيرات المعايير هذه تطبيق المجموعة تعتزم .للمجموعة
 
 " التأمين( "عقود 17)  المالي للتقرير الدولي المعيار  5-1
 

 محاسبة   معيار  التأمين،  عقود(  17)   المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر ،  2017  مايو  شهر  خالل
  للتقرير   الدولي  المعيار  محل  سريانه  عند  المعيار  هذا  سيحل .واالفصاح  والعرض  والقياس  االعتراف  يغطي  التأمين  لعقود  شامل  جديد
  التأمين   عقود  أنواع  جميع  على(  17)  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  يسري .2005  عام  في  صدر  الذي  التأمين،  عقود(  4)  المالي
 وبعض   بإصداره،  تقوم  التي  المنشآت  نوع  عن  النظر  بصرف(  التأمين  وإعادة  المباشر  والتأمين  الحياة  وغير  الحياة  على   التأمين)أي  

  الهدف   يتمثل .ضيق  نطاق  على   قليلة   استثناءات  تطبق  سوف .اختيارية  بصورة  االشتراك  فيها  يتم  التي  المالية   واألدوات  الضمانات
 .التأمين لشركات          وتوافق ا       نفع ا أكثر نحو على التأمين لعقود محاسبي  نموذج تقديم في( 17) المالي للتقرير الدولي المعيار من العام
 السياسات  أقدمية  إلى  كبير  حد  إلى  تستند  التي(،  4)  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  في  عليها  المنصوص  المتطلبات  عكس  وعلى

 المحاسبية   الجوانب  جميع  يغطي التأمين،  لعقود        شامال            نموذجا  (  17)  المالي  للتقرير  الدولي   المعيار يوفر  السابقة،   المحلية   المحاسبية
 : طريق عن استكماله يتم الذي العام، النموذج في( 17)  المالي للتقرير الدولي  المعيار جوهر يتمثل . العالقة ذات

 
 (.المتغيرة  األتعاب)طريقة  مباشرة مشاركة خصائص مع للعقود محدد تعديل •
 . المدة قصيرة للعقود أساسية بصورة( األقساط توزيع)طريقة  المبسطة الطريقة •
 

  حتمية   مع  التاريخ  هذا  بعد  أوم  2023  يناير  1  في  المالية  التقارير  إعداد  فترات  في(  17)  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  تطبيق  يسري
 والمعيار(  9)  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  بتطبيق  المنشأة  تقوم  أن  بشرط  للمعيار  المبكر  بالتطبيق   ُ    ي سمح .المقارنة  أرقام  إدراج
 هذا  ينطبق  ال (. 17)  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  تطبيق  مرة  ألول   فيه  تم  الذي  التاريخ  قبل  أو  في(  15)  المالي  للتقرير  الدولي
 . المجموعة  على المعيار

 
 متداولة وغير كمتداولة المطلوبات تصنيف (:1) الدولي المحاسبة معيار على تعديالت  5-2
 
 1  الدولي  المحاسبة  معيار  من  76  إلى  69  من  الفقرات  على  تعديالت  للمحاسبة  الدولية  المعايير  مجلس  أصدر م،  2020  يناير  في

 :التعديالت توضح .متداولة وغير كمتداولة المطلوبات تصنيف متطلبات لتحديد
 
 التسوية، تأجيل في بالحق المقصود ما •
 ;المالي،ان الحق في التأجيل يجب أن يتواجد في نهاية فترة التقرير  أي •
 و التأجيل، حق المنشأة تمارس ان  باحتمالية يتأثر لم التصنيف  ذلك وان •
  شروط   وان  ملكية  حقوق  أداة  ذاته   حد   في   وهو  للتحويل  قابل  التزام  في   متضمنة  المشتقة  المالية  االداة  تكون  عندما  فقط  وذلك •

 . التصنيف على تؤثر لن  االلتزام
 

 للتعديالت  يوجد  ال  .رجعي  بأثر  تعديلها   ويجب.  بعدها  اوم  2023  يناير  1  في  تبدأ  التي  السنوية  للفترات  المفعول  سارية  التعديالت
 .الموحدة المالية  القوائم تاريخ في كما المجموعة على جوهري تأثير

 
 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام    5-3
 

اإلشارة   -تجميع األعمال    -  3م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  2020في مايو  
إعداد وعرض القوائم المالية، الصادر في  الغرض من التعديالت هو إحالل اإلشارة إلى اإلطار العام مكان   إلى مفهوم اإلطار العام.

كما  م دون تغير المتطلبات بشكل جوهري.2018م، مع اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام للتقرير المالي الصادر في مارس  1989
ر "اليومين"  لتجنب مسألة مكاسب او خسائ  3أضاف المجلس أيضا  استثناء  إلى مبادئ االعتراف في المعيار الدولي للتقرير المالي 

أو تفسير لجنة المعايير   37المحتملة الناتجة عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي قد تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  
في نفس الوقت، قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية في المعيار الدولي  "الرسوم" حال تكبدها بشكل منفصل.  21الدولية رقم  
ال القوائم للتقرير  اعداد وعرض  العام مكان  اإلطار  إلى  اإلشارة  احالل  تتأثر عن  لن  التي  المحتملة  الموجودات  مالي بخصوص 
م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر 2022يناير  1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في  المالية.

 للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.ليس من المتوقع أن يكون  مستقبلي.
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 )تتمة( بعد التنفيذ حيز  تدخل لم لكن صادرة معايير -5
 
 العقد  تأدية تكاليف  - المعاوضة عقود(: 37) الدولي المحاسبة معيار على تعديالت  5-4
 
 تحتاج  التي  التكاليف  لتحديد  37  الدولي  المحاسبة   معيار  على  تعديالت  الدولية   المحاسبة  معايير  مجلس   أصدرم،  2020  مايو  في

 تتضمن  ".المباشرة  التكلفة"طريقة    على  التعديالت  تنطبق .خسائر  إلى  يؤدي   أنه  أو   مرهق  العقد  كان  إذا   ما  لتقدير  تضمينها  المنشأة
 مباشرة   ترتبط  التي  التكاليف  وتخصيص  اإلضافية  التكاليف  من  كال    خدمات  او  بضائع   لتقديم  ما  بعقد  مباشرة  ترتبط  التي  التكاليف
 المقابل  الطرف  على  واضح   بشكل  تحميلها  يتم  مالم  وتستثنى  بالعقد  مباشرة  واإلدارية  العمومية  المصروفات  تتعلق  ال .العقد  بأنشطة
  المجموعة   ستقوم .التاريخ  هذا  بعد  أو م  2022  يناير  1  في  تبدأ  التي  السنوية  المالي  التقرير  فترات  على  التعديالت  تنطبق .العقد  بموجب
 التعديالت  تطبيق  فيها  يتم  التي   المالي  التقرير  فترة  بداية   في  التزاماتها  جميع  بتأدية   بعد  تقم  لم   التي  العقود  على   التعديالت  هذه  بتطبيق
 .مرة ألول

 
 المعايير  تطبيق  التي  التابعة  الشركة  –  مرة  ألول  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير   تطبيق  –  1  المالي  للتقرير   الدولي  المعيار  5-5

 مرة ألول المالي للتقرير الدولية
 

 تعديال   الدولية المحاسبة معايير مجلس أصدر المالي، للتقرير الدولية للمعاييرم  2020-م2018 دورة السنوية التحسينات من كجزء
 تطبيق  باختيار  التابعة  للشركة  التعديل  يسمح .مرة  ألول  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير   تطبيق  -  1  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على
  الشركة  في   عنها  المصفح   المبالغ  باستخدام  المتراكمة  الترجمة  فروقات  لقياس  1  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  من"أ"(    16-)د  الفقرة
 والمشاريع   الشقيقة  الشركات  على  أيضا    التعديل  يُطبق .المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  إلى  االم  الشركة  تحول  تاريخ  إلى  استنادا    االم،

 التقارير فترات على  التنفيذ  حيز التعديل  يدخل .1  المالي للتقرير الدولي المعيار من "أ"(  16-)د الفقرة تطبيق تختار التي المشتركة
  جوهري   أثر  للتعديالت  يكون  أن  المتوقع  من  ليس .المبكر  بالتطبيق  السماح  مع م  2022  يناير  1  بعد  أو  في   تبدأ   التي  السنوية  المالية
 .للمجموعة الموحدة  المالية القوائم على

 
 المالية المطلوبات باستبعاد المتعلق %10 نسبة فحص - المالية األدوات: 9 المالي للتقرير الدولي المعيار  5-6
 

 تعديال   الدولية المحاسبة معايير مجلس أصدر المالي، للتقرير الدولية للمعاييرم  2020-م2018 دورة السنوية التحسينات من كجزء
 أو  جديد إما مالي  التزام شروط تقدير عند المنشأة تدرجها التي األتعاب أن التعديالت توضح  .9 المالي للتقرير الدولي المعيار على
 بين   المستلمة  او  المدفوعة  الرسوم  تلك  فقط  األتعاب  هذه  تتضمن . األصلي  المالي  االلتزام  شروط  عن   جوهري  بشكل  تختلف  معدل

 بتطبيق  المنشأة   تقوم .بالنيابة  المقرض  او  المقترض  إما  بواسطة  المستلمة  او  المدفوعة  الرسوم  تتضمن  بحيث  والمقرض  المقترض
  بتطبيق   فيها  المنشأة  تقوم  التي  السنوية  المالي  التقرير  فترة  بداية  بعد   أو  في  المتبادلة  او  المعدلة  المالية  المطلوبات  على  التعديل  هذا

 .التعديل
 

 تقوم .المبكر  بالتطبيق  السماح  معم  2022  يناير  1  بعد  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  المالية  التقارير  فترات  على  التنفيذ  حيز  التعديل  يدخل
  األولى  السنوية  المالي  التقرير  فترة  بداية  بعد  أو  في  المتبادلة  او  المعدلة  المالية  المطلوبات  على  التعديالت   هذه  بتطبيق  المجموعة

 . للمجموعة الموحدة المالية القوائم على جوهري أثر للتعديالت  يكون أن المتوقع من ليس .التعديل بتطبيق فيها المنشأة تقوم التي
 
 العادلة القيمة قياس في الضريبة - الزراعة 41 الدولي المحاسبة معيار  5-7
 

 تعديال   الدولية المحاسبة معايير مجلس أصدر المالي، للتقرير الدولية للمعاييرم  2020-م2018 دورة السنوية التحسينات من كجزء
 المنشآت  تقوم أن وهو 41  الدولي  المحاسبة معيار من  22 الفقرة  في  المتطلب بإزالة  التعديل يقوم . 41 الدولي  المحاسبة معيار على 

 .41 الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن تقع التي للموجودات العادلة القيمة قياس عند بالضريبة  الخاصة  النقدية التدفقات باستثناء
 يناير  1  بعد  أو  في  تبدأ  سنوية  مالية  فترة  أول  بداية  بعد  أو  في  مستقبلي  بأثر  العادلة  القيمة  قياس  على  التعديل  هذا  بتطبيق  المنشأة  تقوم

 . للمجموعة الموحدة  المالية القوائم على جوهري أثر للتعديالت يكون أن المتوقع من ليس .المبكر بالتطبيق السماح معم، 2022
 
 8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تعريف التقديرات المحاسبية   5-8
 

حيث يقدم تعريفا لـ "التقديرات   8معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  في شهر فبراير، أصدر مجلس  
 يوضح التعديل التمييز بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح االخطاء.  المحاسبية".

 لمدخالت لتطوير التقديرات المحاسبية.كما يوضح كيفية استخدام المنشآت ألساليب التقييم وا
 

م أو بعد هذا التاريخ وتنطبق على التغيرات في 2023يناير    1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في  
أن يكون للتعديالت   السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية التي تحدث في أو بعد بداية الفترة.  ليس من المتوقع

ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر  التطبيق المبكر مسموح لطالما تم االفصاح عن هذه الحقيقة. أثر جوهري على الشركة. 
 جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 
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 )تتمة( بعد التنفيذ حيز  تدخل لم لكن صادرة معايير -5
 
  بيان   -  المالي  للتقرير  الدولي  والمعيار  1  الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت  -  المحاسبية  السياسات  عن  اإلفصاح  5-9

  2 التطبيق
 
 -م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي والمعيار الدولي للتقرير المالي 2021فبراير    في

الخاصة  االفصاحات"عمل االحكام الهامة" التي تقدم توجيهات وأمثلة لمساعدة المنشآت بتطبيق األحكام الهامة في  2بيان التطبيق 
حول السياسة المحاسبية والتي تعتبر أكثر فائدة   افصاحات التعديالت إلى مساعدة المنشآت على تقديم    تهدف بالسياسات المحاسبية.

( إضافة  2عن سياساتها المحاسبية الهامة مع متطلب السياسات المحاسبية "الهامة" و)  لالفصاح عند استبدال المتطلبات للمنشآت  
  السياسات المحاسبية. إفصاحاتاتخاذ القرارات حول توجيهات حول كيفية تطبيق المنشآت للجوهرية في  

 
  بالتطبيق   السماح  مع  التاريخ  هذا  بعد   أوم  2023  يناير  1  في  تبدأ  التي  السنوية  الفترات  على  1  الدولي  المحاسبة  معيار  تعديالت  تنطبق
  السياسات  معلومات  على  الجوهرية  تعريف  تطبيق  في  الزامية  غير  توجيهات  تقدم  2  التطبيق  بيان  على  التعديالت  أن  وبما .المبكر

  .الزامي غير التنفيذ حيز دخولها تاريخ فإن المحاسبية،
 
 16 الدولي المحاسبة معيار على تعديالت - المنشود االستخدام قبل المتحصالت  والمعدات واآلالت الممتلكات 5-10
 

 يتم  التي  السلع  بيع  من  متحصالت  واي  والمعدات،  واآلالت  الممتلكات  بنود  من  بند  أي  تكلفة  من  الخصم  المنشآت  المعيار  هذا  يمنع
 تعترف  ذلك،  من  وبدال   .مالئمة  اإلدارة  تراها  التي  بالطريقة  للتشغيل  الالزمة  وحالته  موقعه  إلى  األصل  ذلك  احضار  أثناء  انتاجها
 التعديل  يطبق  أن   يجب . الموحدة  الخسارة   او  الربح   قائمة  في   السلع  هذه   انتاج  وتكاليف  السلع  هذه   مثل  بيع  من  بالمتحصالت  المنشأة
  تقوم  عندما  بها  عرضها  تم  فترة  اول  بداية  بعد  او  في  لالستخدام  المتاحة   والمعدات  واآلالت  الممتلكات  بنود  على  فقط  مستقبلي  بأثر

 . للمجموعة الموحدة المالية القوائم على  أثر  أي التعديل لهذا يكن لم .التعديل بتطبيق المنشأة
 

 في السياسات المحاسبية للمجموعة.  االفصاحاتالمجموعة حاليا  بتقييم تأثير التعديالت لتحديد التأثير على  تقوم
 
 اإليرادات -6

 م 2021 
 سعودي لاير

 م 2020 
 سعودي لاير

    محدد  زمن في بها معترف ايرادات
 546,462,621  630,668,144 الخارجية  العيادات إيرادات
 51,804,890  67,870,794 الطوارئ  خدمات إيرادات
 58,273,567  46,730,960 الُحزم  إيرادات

 745,269,898  656,541,078 
    الوقت مدار على إيرادات

    
 518,150,436  627,550,754 الداخلية  العيادات إيرادات
 10,633,733  10,712,858 المنزلية  الرعاية  العناية
 42,678,580  40,278,379 المشاريع  إيرادات

 678,541,991  571,462,749 
 ──────────  ───────── 
 1,423,811,889  1,228,003,827 
 ══════════  ═════════ 
 

 الجغرافية األسواق
  المجموعة فقط في المنطقة الغربية للمملكة العربية السعودية.  تعمل
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 اإليرادات تكلفة -7
 م 2021 

 سعودي لاير
 م 2020

 سعودي لاير
   

 461,299,774 516,065,295 موظفين تكلفة
 312,511,338 352,593,643 استهالكه تم مخزون

 67,953,416 73,570,362 منتسبون وأطباء استشاريون أطباء
 21,922,886 26,617,491 وصيانة إصالح

 36,630,546 35,191,151 (10)إيضاح  ومعدات ممتلكات استهالك
 5,940,304 8,176,731  قصيرة األجل االيجارعقود  إيجار

 12,954,059 10,272,519 مختبرية خدمات
 2,217,115 5,638,908 الغسيل وخدمات البياضات
 5,525,257 5,186,940 ( 12)إيضاح  االستخدام حق موجودات استهالك

 5,425,266 5,788,592 ( أ)إيضاح  امتياز
 5,535,066 5,072,233 عامة منافع

 ───────── ──────────  1,966,255 800,315 أخرى 
 1,044,974,180 939,881,282  ══════════ ═════════  
 مجموعة"اتـفاقـية   بموجب  مينيســـــوتا  في ربحـية غير منظـمة وهي"،  كليـنك"مايو    عـيادات  إلى المـقدمة بالـمدفوعات  يتعلق فيـما (أ

 وتدريبية وتعليمية اـستـشارية مرافق من واالـستفادة" مايو"عيادة  التجارية العالمة اـستخدام  أجل من" الخدمات مقدمي  أعـضاء
 .الصحية للرعاية

 
 وإدارية عمومية  مصروفات -8

 م 2021 
 سعودي لاير

 م 2020
 سعودي لاير

 168,998,496 151,299,770  موظفين تكلفة   
 16,152,546 23,512,563 (15)اإليضاح  تجارية مدينة وذمم المتوقعة االئتمان خسائر
 12,654,530 16,667,703 وصيانة إصالح

 12,576,328 15,997,924  كافتيريا مصروفات
 6,952,394 6,679,201 (10)إيضاح  ومعدات ممتلكات استهالك

 601,890 5,797,393 ( أدناه اإليضاح)انظر  تعويضات
 5,165,818 4,564,594 وبريد  وفاكس هاتف
 4,056,312 3,457,034  مهنية أتعاب
 770,881 3,310,962 وترفيه  ضيافة

 2,367,967 2,222,974 ( 12)إيضاح  االستخدام حق موجودات استهالك
 800,000 2,208,000 (24)إيضاح  اإلدارة مجلس أجور
 1,471,217 1,961,497 تأمين 
 3,277,513 1,788,328 عامة منافع

 735,780 1,621,067 وقرطاسية  طباعة
 1,343,918 1,590,049 عمولة 

 550,924 1,532,357 بنكية  مخصصات
 1,958,155 1,291,381 ( 13)إيضاح  ملموسة غير موجودات إطفاء

 580,408 1,240,497 االستقطاع  ضرائب
 1,250,880 1,219,187 سفر

 755,153 1,148,790 العضوية ورسوم اشتراكات
 5,566,220 2,715,216  أخرى مصروفات

 ───────── ───────── 
 251,826,487 248,587,330  ═════════ ═════════  

 ويشمل .المحكمة  أمر  على   بناء  المدعي   إلى  عليه   مدعى   كطرف  المجموعة  دفعتها  الذي  بالمدفوعات  التعويض  مصروفات  تتعلق (أ
  قررته  ما حسب اإليجار لعقد المبكر اإلنهاء بسبب المؤجر العقار  مالك إلى   المجموعة دفعتها سعودي  لاير ماليين 3 التعويض
  . السنة خالل المحكمة
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 صافي األخرى، اإليرادات  -9
 

 م 2021 
 سعودي لاير

 م 2020
 سعودي لاير

 4,583,925 5,415,457 تموين    
 2,048,871 1,145,882 ( 17)إيضاح  األجل  قصيرة ودائع من إيرادات

 3,453,135 5,681,085 صافي مستمر، طبي تعليم
 - ( 277,939) ( 14)إيضاح  الحركة  بطيء مخزون مخصص
 4,414,219 3,526,988 ايجار  إيرادات

 25,708 ( 2,144,555) ومعدات  ممتلكات استبعاد من  مكاسب)خسارة(/ 
 143,284 87,676 آالت البيع   خصم

 638,972 342,161 اجتماعية مناسبات من اشتراكات
 - 4,547,024 (أدناه اإليضاح)انظر  مطلوبات قيد عكس

 1,502,406 1,591,169 متنوعة إيرادات
 ───────── ───────── 
 19,914,948 16,810,520 
 ═════════ ═════════ 
 

في شركتين تابعتين وهما شركة مجمع    %100(، استحوذت الشركة األم على حصة ملكية بنسبة  2هو مبين في اإليضاح )  كما (أ
  1.37  ومليون لاير سعودي    3.16العيادة األولى الحديثة وشركة مركز االشعة األول الطبية، وسجلت ثمن محتمل مؤجل بمبلغ  

  توصلت   السنة،   خالل  مليون لاير سعودي على التوالي، وهذا يعتمد على إمكانية استرداد بعض الذمم المدينة بصورة مرضية.
  عقد   في  المحددة  المدينة  الذمم  استرداد  إمكانية  عدم  بسبب  وذلك  الدفع،  مستحق  يعد  لم  المؤجل  المحتمل  الثمن  أن   إلى   اإلدارة

 . أخرى كإيرادات المبلغ بتسجيل وقامت االستحواذ،
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30 

 
 والمعدات الممتلكات -10

 
 

 أراضي 
 

 مكتبية معدات طبية غير معدات مباني 

 
  حاسب أجهزة

 سيارات  آلي 
 أثاث

 طبية  أدوات طبية معدات وتركيبات

  األعمال
  تحت الرأسمالية

 التنفيذ
 

 المجموع 
 سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير 

            :التكلفة
 1,023,482,522 43,556,966 25,300,312 254,988,696 40,307,483 3,196,905 43,950,997 18,378,245 49,765,867 300,400,416 243,636,635  م2020 يناير 1 في

 79,673,562 6,794,840 1,571,471 16,946,374 1,479,952 753,536 6,849,053 2,286,936 10,171,000 20,400 32,800,000 إضافات
 ( 32,402,316) - - ( 16,549,436) ( 945,914) ( 1,002,900) ( 2,702,153) ( 201,913) ( 11,000,000) - - استبعادات 

 ( 7,596,446) ( 7,596,446) - - - - - - - - - شطب 
  ───────  ───────  ───────  ───────  ──────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── ──────── ─ 

 1,063,157,322 42,755,360 26,871,783 255,385,634 40,841,521 2,947,541 48,097,897 20,463,268 48,936,867 300,420,816 276,436,635  م2020 ديسمبر 31 في
 49,092,675 22,173,058 897,278 18,527,588 984,936 64,000 3,248,867 860,289 2,336,659 - - إضافات

 ( 11,611,715) - - ( 9,707,895) ( 917,031) - ( 806,932) ( 179,857) - - - استبعادات 
 - ( 8,746,297) 4,978,132 - - - - - 3,768,165 - - تحويالت

  ───────  ───────  ───────  ───────  ──────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── ────── ─── 
 1,100,638,282 56,182,121 32,747,193 264,205,327 40,909,426 3,011,541 50,539,832 21,143,700 55,041,691 300,420,816 276,436,635 م 2021 ديسمبر 31 في
  ───────  ───────  ───────  ───────  ──────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── ──── ───── 

            :القيمة وانخفاض استهالك
 391,686,902 7,596,446 17,994,847 190,485,758 31,689,600 2,592,061 41,364,150 12,990,940 32,814,027 54,159,073 - م 2020 يناير 1 في

 43,582,940 - 5,810,203 18,323,944 3,230,327 177,311 5,060,757 1,834,048 3,057,639 6,088,711 - للسنة   محمل مخصص
 ( 39,205,551) ( 7,596,446) - ( 16,516,122) ( 914,566) ( 1,002,900) ( 2,699,179) ( 200,518) ( 10,275,820) - -  الشطب/باالستبعاد متعلق 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ──────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────── 
 396,064,291 - 23,805,050 192,293,580 34,005,361 1,766,472 43,725,728 14,624,470 25,595,846 60,247,784 - م 2020 ديسمبر 31 في

 41,870,352 - 2,231,201 21,537,394 3,178,226 272,665 4,937,934 1,906,073 1,880,176 5,926,683 - للسنة   محمل مخصص
 ( 9,344,508) - - ( 7,459,862) ( 902,448) - ( 802,861) ( 179,337) - - -  الشطب/باالستبعاد متعلق 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ──────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────── 
 428,590,135 - 26,036,251 206,371,112 36,281,139 2,039,137 47,860,801 16,351,206 27,476,022 66,174,467 - م 2021 ديسمبر 31 في
 ═════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ══════════ 

            : الدفترية القيم صافي
 672,048,147 56,182,121 6,710,942 57,834,215 4,628,287 972,404 2,679,031 4,792,494 27,565,669 234,246,349 276,436,635 م 2021 ديسمبر 31 في
 ═════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ══════════ 

 667,093,031 42,755,360 3,066,733 63,092,054 6,836,160 1,181,069 4,372,169 5,838,798 23,341,021 240,173,032 276,436,635  م2020 ديسمبر 31 في
 ═════════ ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ══════════ 
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 )تتمة(  والمعدات الممتلكات - 10
 
ين مـشروعين  ادراج تم (أ مالية األعمال  في  رئيـس  يـشكالن بحيث الطبي، ـسي إم أي وبرج الطب كلية وهما التنفيذ تحت الرأـس

 أنه  إال الوقت، لبعض  المشــروعان  هذان توقف وقد .التوالي  على  ســعودي لاير ماليين  10.6و  ســعودي  لاير  مليون  14.1
ــاريين خبراء  قبل من  تصــميمها  أعيد  قد أعمال  على اإلدارة  حصــلت ــتش ــتئناف المتوقع ومن  آخرين، اس   عام في  العمل  اس
  على مؤشـرات أي هناك يكن  لم وبالتالي  واضـحة  المشـروعين  لهذين أعاله المذكورة  التكلفة  أن ثقة  على واإلدارة م.2022
 ديســـمبر 31  في القيمة  في  باالنخفاض  يتعلق مخصـــص  أي  لتقييم  الحالي، الســـوق وضـــع  في القيمة  في انخفاض وجود
 م.2021

 
 :التالي النحو على الموحدة الخسارة أو الربح قائمة في االستهالك قسط  توزيع تم ( ب

 
 م 2020 م 2021 
 سعودي لاير سعودي لاير 
   

 36,630,546 35,191,151 (7)إيضاح  اإليرادات تكلفة
 6,952,394 6,679,201 (8)إيضاح  وإدارية عمومية مصروفات

  ────────  ──────── 
 41,870,352 43,582,940 
 ═════════ ═════════ 
 

 الشهرة  - 11
 

  الثالث   الشركات  في  % 100  بنسبة  حصة   على  األم  الشركة  استحوذتم  2019  يوليو  10  من  اعتبارا  (،  2)  االيضاح  في  مبين  هو  كما
  الطبية  األول  االشعة  مركز  وشركة  الحديثة  األولى  العيادة  مجمع  شركة   وهي  السعودية  العربية  المملكة  في  جدة  مدينة  في  تقع  التي

 المتعلقة  الشهرة  تخصيص  يتم "(.للنقدية المدرة"الوحدات    أو"    التابعة"الشركات    بـ  جميعا    اليها)يشار    الطبي  تداوي  خطوة  وشركة
 .للنقدية المدرة  الوحدات أعمال بتجميع

 م 2020 م 2021 
 سعودي لاير سعودي لاير 
   

 90,595,240 90,595,240 الحديثة األولى العيادة مجمع شركة
 37,479,669 37,479,669 الطبية االول االشعة مركز
 11,877,279 11,877,279 الطبية  تداوي خطوات شركة

  ────────  ──────── 
 139,952,188 139,952,188 
 ═════════ ═════════ 

 
 : القيمة في االنخفاض تقييم نتائج يلي فيما

  العيادة  مجمع شركة 
 الحديثة   األولى

  االول  االشعة مركز
 الطبية 

  خطوات  شركة
 الطبية  تداوي 

 سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير 
    

 71,800,000 70,800,000 203,400,000 االستخدام  قيد القيمة
 ( 2,916,009) ( 47,623,836) ( 126,418,985) الدفترية  القيمة

 ────────── ────────── ───────── 
 68,883,991 23,176,164 76,981,015 القيمة  فياالنخفاض  /الرئيسية الصالة 

 ══════════ ═════════ ═════════ 
        المستخدمة  الهامة االفتراضات 

 % 15.6 % 13.6 % 13.6 ( أ)إيضاح   الخصم معدل
 % 2.5 % 2.5 % 2.5 ( ب )إيضاح   النهائي النمو معدل

 
  االعتبار   بعين  األخذ  مع  للنقدية،  المدرة  الوحدات  من  وحدة  بكل  الخاصة  للمخاطر  الحالية  السوق  تقييمات  الخصم  معدالت  تمثل (أ)

 معدل   احتساب  يكون .النقدية  التدفقات  تقديرات  في  تدرج  لم  التي  األساسية  للموجودات  الفردية  والمخاطر  للنقود  الزمنية  القيمة
 المتوسط  من  هذه  االحتساب  عملية  وتشتق  للنقدية، المدرة  والوحدات  المجموعة  بها  تمر  التي   المعينة  الظروف  على  بناء    الخصم 
 اشتقاق   يتم . الملكية  حقوق  تكلفة  من   أساسية   بصورة  المال   رأس  لتكلفة   المرجح  المتوسط  اشتقاق  يتم .المال   رأس   لتكلفة  المرجح
 طريق   عن  بالقطاع  الخاصة  المخاطر  إدراج  يتم .المجموعة  مستثمري   الستثمارات  المتوقعة  العائدات   من  الملكية  حقوق  تكلفة
  معدل   على  تعديالت  إجراء   يتم . علنا    المتاحة  السوق  معلومات  على  بناء  سنويا  بيتا  عوامل  تقييم  يتم .منفردة  بيتا  عوامل  تطبيق
   .الخصم معدل تعكس بحيث المستقبلية النقدية للتدفقات المحددين والتوقيت الكمية  ليراعي  الخصم
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 )تتمة( الشهرة - 11
 
 )تتمة( الخصم معدل (أ)

 
 : التالي النحو على االستخدام  قيد القيمة على الخصم معدل في %0.5 بنسبة االختالف سيؤثر

 
  العيادة  مجمع شركة 

 الحديثة   األولى
  االول  االشعة مركز

 الطبية 
  خطوات  شركة
 الطبية  تداوي 

 سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير 
    
+0.5% (10,200,000 ) (3,600,000 ) (3,200,000 ) 
-0.5% 11,200,000 4,000,000 3,500,000 
 
 سيؤثر .القطاع  في  النمو  أساس  على  المستقبل  في  بالنمو  اإلدارة  توقعات  على  بناء  اإلدارة  تستخدمها  التي  النمو  معدالت  تكون ( ب)

 : التالي في معدل الخصم على القيمة قيد االستخدام على النحو  %0.5االختالف بنسبة 
 
  العيادة  مجمع شركة 

 الحديثة   األولى
  االول  االشعة مركز

 الطبية 
  تداوي  خطوات  شركة

 الطبية 
 سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير 
    
+0.5% 7,600,000 2,800,000 2,300,000  
-0.5% (7,000,000 ) (2,500,00 ) (2,100,000 ) 
 

 اإليجار  عقود - 12
 

سنة،    14عقود إيجار المباني المكتبية لمدة    تستمر .لعملياتها  تستخدم  ومرافق  ومستودعات  مكتبية  لمباني  إيجار  عقود  المجموعة  لدى
 سكنية  لمباني  اإليجار  عقود   بعض  أيضا    المجموعة   لدى سنوات.  8  و   3وللمستودعات والمرافق عقود إيجار تتراوح مدتها بين  

ألجل" و"عقد المجموعة بتطبيق "عقد إيجار قصير ا  تقوم .منخفضة  قيمة  ذات  مكتبية  لمعدات  إيجار  وعقود  أقل  أو شهرا    12  مدتها
 .العقود بهذه االعترافإيجار الموجودات المنخفضة القيمة" من 

 
 : السنة  خالل والحركة المدرجة االستخدام حق لموجودات  الدفترية القيم يلي فيما (أ)
 

 مؤجرة  مباني 
 سعودي  لاير

 معدات 
 سعودي  لاير

 المجموع 
 سعودي  لاير

    
 62,701,969 221,298 62,480,671 م2020 يناير 1 في

 ─────── ─────── ───────  ( 7,893,224) ( 177,033) ( 7,716,191) استهالك  مصروف
 54,808,745 44,265 54,764,480 م2021 يناير 1 في

 8,447,734 - 8,447,734 إضافات 
 ─────── ─────── ───────  ( 7,409,914) ( 44,265) ( 7,365,649) استهالك  مصروف

 ═══════ ═══════ ═══════  55,846,565 - 55,846,565 م 2021  ديسمبر  31 في  كما
 
 : التالي النحو  على للسنة االستهالك مخصص توزيع تم

 
 

 م 2021
 سعودي لاير

 م 2020
 سعودي لاير

   
 5,525,257 5,186,940 (7)إيضاح  اإليرادات تكلفة

 ───────── ─────────  2,367,967 2,222,974 (8)إيضاح  وإدارية عمومية مصروفات
 7,409,914 7,893,224  ═════════ ═════════   
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 )تتمة( اإليجار عقود - 12
 
 :السنة خالل  والحركة اإليجار عقود  اللتزامات الدفترية القيم يلي فيما ( ب)

 م 2021 
 سعودي لاير

 م 2020
    سعودي لاير

 61,464,387 54,969,488 يناير 1 في
 - 8,447,734 إضافات 

 1,323,755 2,332,869  فائدة زيادة
 ───────  ───────   (7,818,654) ( 8,356,250) مدفوعات

 ═══════  ═══════   54,969,488 57,393,841 ديسمبر 31 في كما
 ═══════  ═══════   4,685,472 8,696,789 متداول

  ═══════  ═══════   50,284,016 48,697,052 متداول غير
 الربح او الخسارة الموحدة: في قائمةيلي المبالغ المعترف بها  فيما ( ج)

 م 2021 
 سعودي لاير

 م 2020
    سعودي لاير

 7,893,224 7,409,914 االستخدام حق موجودات استهالك مصروف
 1,323,755 2,332,869 اإليجار عقود التزامات  على فائدة مصروف
 ───────  ───────   5,940,304 8,176,731 القيمة منخفضة والموجودات األجل قصيرة اإليجار بعقود متعلق مصروف

 ═══════  ═══════   15,157,283 17,919,514 الموحدة  الخسارة أو الربح قائمة في به المعترف المبلغ مجموع
   
 عدة  المجموعة  لدى م.2021  سنة  في  سعودي  لاير  مليون  8.35  بمبلغ  إيجار  لعقود  صادرة  نقدية  تدفقات  مجموع  المجموعة  لدى

 الموجودات   محفظة  إدارة  في  مرونة  على  للحصول  الخيارات  هذه  بمناقشة  اإلدارة  تقوم .واإللغاء  التمديد  خيارات  تتضمن  إيجار  عقود
جوهرية في تحديد ما إذا كانت خيارات التمديد أو   أحكام  اإلدارة  تمارس .للمجموعة  األعمال  احتياجات  مع  ومواءمتها  المؤجرة

 اإللغاء يمكن ممارستها بشكل معقول.
 

 الملموسة  غير الموجودات - 13
  وتطوير برامج 

 تجارية  عالمة تقنية المعلومات  
 

 المجموع 
 سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير 

    : التكلفة
 ──────── ──────── ────────  22,568,442 8,491,284 14,077,158  م2020 يناير 1 في
 22,568,442 8,491,284 14,077,158 م 2020 ديسمبر 31 في

 ──────── ──────── ────────  2,016,697 - 2,016,697 إضافات 
 ════════ ════════ ════════  24,585,139 8,491,284 16,093,855 م 2021 ديسمبر 31 في

    : االستهالك 
 10,347,356 - 10,347,356  م2020 يناير 1 في

 ──────── ──────── ────────  1,958,155 - 1,958,155 للسنة  محمل  مخصص 
 12,305,511 - 12,305,511 م 2020 ديسمبر 31 في

 ──────── ──────── ────────  1,291,381 - 1,291,381 للسنة  محمل  مخصص 
 ════════ ════════ ════════  13,596,892 - 13,596,892 م 2021 ديسمبر 31 في

    الدفترية  القيم  صافي
 ════════ ════════ ════════  10,988,247 8,491,284 2,496,963 م 2021  ديسمبر  31 في
   ════════ ════════ ════════  10,262,931 8,491,284 1,771,647.00 م 2020 ديسمبر 31 في
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 المخزون - 14
 

 
 م 2021

 سعودي لاير
 م 2020

 سعودي لاير
   

 35,039,349 30,337,366 طبية لوازم
 45,158,421 49,694,008 صيدالنية لوازم

 12,527,445 13,295,993 آخر  مخزون
  ────────  ──────── 
 93,327,367 92,725,215 

 (5,592,094) ( 5,870,033) (أدناه)إليضاح  ومتقادم الحركة بطيء مخزون مخصص :ناقص
  ────────  ──────── 
 87,457,334 87,133,121 
 ═════════ ═════════ 
 

 : السنة خالل  والمتقادم الحركة بطيء المخزون مخصص في  الحركة يلي فيما
 م 2021 

 سعودي لاير
 م 2020

 سعودي لاير
 5,592,094 5,592,094 يناير 1 في   

 - 277,939 (9)إيضاح  السنة خالل مكون مخصص
  ────────  ──────── 

 5,592,094 5,870,033 ديسمبر 31 في كما
 ═════════ ═════════ 
 

 أخرى   مدينة وذمم تجارية مدينة ذمم - 15

 
 م 2021

 سعودي لاير
 م 2020

 سعودي لاير
 313,513,745 309,078,025 تجارية مدينة ذمم   

 ( 62,902,531) ( 55,689,694) "أ" أدناه( إيضاحخسائر االئتمان المتوقعة )  مخصص :ناقص
  ────────  ──────── 
 253,388,331 250,611,214 

 92,561 81,020 (24)إيضاح  عالقة ذات جهات من مستحق
  ────────  ──────── 
 253,469,351 250,703,775 
 ═════════ ═════════ 
 (.26) اإليضاح في االئتمان بمخاطر المتعلقة المعلومات عرض تم
 
 : المتوقعة االئتمان خسائر مخصص في  الحركة يلي فيما (أ

 م 2021 
 سعودي لاير

 م 2020
 سعودي لاير

 69,156,022 62,902,531  يناير 1 في   
 16,152,546 23,512,563 (8)إيضاح  السنة خالل تكوينه تم المتوقعة االئتمان خسائر مخصص

 ( 22,406,037) ( 30,725,400) السنة  خالل الشطب
  ────────  ──────── 

 62,902,531 55,689,694 ديسمبر 31 في كما
 ═════════ ═════════ 
 
االئتمان للذمم المدينة التجارية والذي يوضح كيف تدير وتقيس المجموعة جودة االئتمان حول    مخاطرحول    26إيضاح    انظر ( ب

    الذمم المدينة التجارية.



243
جدول

المحتويات

  (مقفلة سعودية مساهمة)شركة  الدولي الطبي المركز شركة

 )تتمة( الموحدة المالية القوائم   حول إيضاحات
 م 2021ديسمبر  31في 

 

35 

 أخرى متداولة موجودات  -16
 

 
 م 2021

 سعودي لاير
 م 2020
 سعودي لاير

   
 6,094,035 11,172,407 مقدما   مدفوعة مصاريف
 9,964,831 22,786,680 للموردين مقدمة دفعات
 10,081,099 5,416,332 أخرى 

  ────────  ──────── 
 39,375,419 26,139,965 
 ═════════ ═════════ 

 حكمه في وما النقد - 17
 

 
 م 2021

 سعودي لاير
 م 2020
 سعودي لاير

 42,798,942 83,016,635 البنكية واألرصدة النقد   
 216,152,930 216,474,629 (أدناه اإليضاح)انظر  األجل قصيرة بنكية ودائع

  ────────  ──────── 
 299,491,264 258,951,872 
 ═════════ ═════════ 
 

بنسبة  ألجل لدى بنوك محلية ذات تواريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهر ولديها معدل عائد متوسط  الودائع قصيرة االجل الودائع    تمثل
 مليون  2.05م:  2020)  سعودي  لاير  مليون  1.146  بمبلغ  فائدة  إيرادات  على  الشركة  حصلت (.%1.80م:  2020سنويا  )  1.80%
 (. 9 )إيضاح األجل قصيرة ودائع على( سعودي لاير

 
 المــال رأس - 18
 
 قبل   من به  االحتفاظ  وتم  الواحد  للسهم   سعودي  لاير  10  بقيمة(  سهم  مليون  75م:  2020)  سهم  مليون  75  إلى  المــال  رأس  تقسيم  تم

 : اسماؤهم التالية الشركاء
 م 2020  م2021 

 
 عدد

 األسهم
  المبلغ

  النسبة  سعودي  لاير
 عدد 

 األسهم
  المبلغ
 النسبة  سعودي  لاير 

        
 % 19.25 144,396,750 14,439,675  % 19.25 144,396,750 14,439,675 ة )شركة مساهمة( القابض  فتيحي  جموعةم

 % 1.00 7,500,000 750,000  % 18.98 142,326,900 14,232,690 القابضة   لالستثمار كن شركة
  وشركائها جميل اللطيف عبد حياة شركة
 المحدودة   للتجارة

12,826,451 128,264,510 17.10 %  12,826,451 128,264,510 17.10 % 

 % 9.96 74,681,350 7,468,135  %9.96 74,681,350 7,468,135 العيسى محمد إبراهيم محمد /السيد
 % 8.66 64,946,800 6,494,680  %8.66 64,946,800 6,494,680 المحدودة  للتجارة السمح شركة
)شركة  الصحية للخدمات دلة شركة

 مساهمة(
6,150,386 61,503,860 8.2 %  - - - 

 % 6.97 52,244,990 5,224,499  %6.97 52,244,990 5,224,499 فتيحي احمد وليد /السيد
 % 2.79 20,922,180 2,092,218  %2.79 20,922,180 2,092,218 النهدي  البشر محمد هللا عبد فوزي /السيد
 % 2.48 18,574,680 1,857,468  %2.48 18,574,680 1,857,468 الغرير  ماجد احمد مروان /السيد
 % 2.28 17,075,320 1,707,532  %2.28 17,075,320 1,707,532 شركائهو حكيم طالب رضا لؤيشركة 
 % 1.01 7,589,030 758,903  %1.01 7,589,030 758,903 باعشنأسامة احمد أبو بكر  /السيد
 % 0.83 6,234,890 623,489  %0.83 6,234,890 623,489 حكيم طالب محمد فهد /السيد
 % 0.56 4,256,720 425,672  %0.56 4,256,720 425,672 باعشنسحر احمد أبو بكر  /السيدة
 % 0.51 3,794,520 379,452  %0.51 3,794,520 379,452 باعشن سمية احمد أبو بكر  /السيدة
 % 0.42 3,187,500 318,750  %0.42 3,187,500 318,750 عالم الرحمن عبد بكر خالد /السيد
 % 13.13 98,451,280 9,845,128  - - -  لالستثمار والتعليم الصحة أصول شركة
  التجاري  لالستثمار  تمر  سعيد  محمد  شركة
 حدودة الم

- - -  3,637,562 36,375,620 4.85 % 

 % 4.69 35,151,590 3,515,159  - - - المشعل  العزيز عبد محمدعبير /السيدة
 % 3.51 26,352,270 2,635,227  - - - المشعل  العزيز  عبد  محمد  العزيز  عبد  /السيد

  ──────  ───────    ───────  ──────  
 75,000,000 750,000,000   75,000,000 750,000,000  
  ══════  ═══════    ═══════  ══════    
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36 

 النظامي االحتياطي -19
 

 ـسنة  كل في النظامي االحتياطي  إلى  الـسنة دخل  ـصافي من%  10  تجنيب األم  الـشركة  على  يجب  األم،  للـشركة األـساـسي  للنظام وفقا
 .للتوزيع متاح غير االحتياطي هذا إن .المال رأس من %30 االحتياطي يعادل ان إلى
 

 الموظفين  منافع - 20
 

 للبرنامج عام وصف
 .السعودية  العربية  المملكة  في  العمل  نظام  لمتطلبات  وفقا    لموظفيها  الممولة  غير  للموظفين  الخدمة  نهاية  منافع  برنامج  المجموعة  تدير
 : المحددة المنافع التزام في  والحركة األرصدة يلي فيما

 
 م 2021

 سعودي لاير
 م 2020 

 سعودي لاير
    

 149,986,144  157,238,991 يناير 1 في  المحددة المنافع التزام
    

 23,283,992  24,088,456 حالية  خدمة تكلفة
 5,159,032  4,482,844 فائدة تكلفة

 28,571,300  28,443,024 
    

 (4,602,043)  ( 1,366,938) من االلتزام  اكتوارية مكاسب
 ────────   ────────   ( 16,588,134)  ( 14,540,293) السنة  خالل دفعات
 ═════════  ═════════  157,238,991  169,903,060 ديسمبر  31 في  المحددة المنافع التزام

 
 :الموحدة الخسارة  او الربح  قائمة في  المدرجة المنافع مصروفات صافي يلي فيما

 
 م 2021

 سعودي لاير
 م 2020
 سعودي لاير

   
 23,283,992 24,088,456 حالية  خدمة تكلفة
 ────────  ────────   5,159,032 4,482,844 المنافع التزام على فائدة تكلفة
 ═════════ ═════════  28,443,024 28,571,300 المنافع  مصروف صافي

 
 :المنافع مصروف صافي توزيع يلي فيما
 م 2021 

 سعودي لاير
 م 2020
 سعودي لاير

   
 19,910,117 19,999,910 اإليرادات تكلفة

 ──────── ────────  8,532,907 8,571,390 وإدارية  عمومية مصاريف
 28,571,300 28,443,024  ════════ ════════ 
 

 : أدناه مبين هو كما للمجموعة المنافع التزامات تحديد في المستخدمة  الرئيسية االفتراضات
 م 2020 م 2021 
   

  إلى %2,95 من الخصم  معدل
3,44% 

  إلى %2,88 من
3,37 % 

 و م 2023 حتى %0 الرواتب  في الزيادة معدل
 ذلك  بعد لما 3% 

  وم 2023 حتى 0%
 ذلك  بعد لما 3%

 و  للذكور سنة 60  العادي  التقاعد سن
 لإلناث  55 

 و  للذكور  سنة 60
 لإلناث  55 
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37 

 )تتمة(  الموظفين منافع - 20
 
 : االكتواريةيلي تحليل مفصل للـربح/)الخسارة(  فيما

 

 
 م 2021

 سعودي لاير
 م 2020
 سعودي لاير

   
 ( 216,217) 2,660,942 المالية  االفتراضات

 (4,385,826) ( 4,027,880) الخبرة  تعديالت
  ────────  ──────── 

 (4,602,043) ( 1,366,938) من االلتزام  اكتوارية مكاسب
 ═════════ ═════════ 
 
 ديسمبر  31و م 2020 ديسمبر  31  في كما المحددة المنافع التزام  على  الجوهرية لالفتراضات الكمية الحساسية تحليل يلي فيما

  م:2019
 المحددة المنافع التزام على التأثير 

 
 م 2021

 سعودي لاير
 م 2020
 سعودي لاير

   : الخصم معدل
 ( 12,778,532) ( 13,803,510) % 1زيادة بنسبة    
 14,815,730 15,216,633 % 1نقص بنسبة    
   

   :الرواتب  في الزيادة معدل
 11,001,764 12,559,063 % 1زيادة بنسبة    
 (9,794,854) ( 11,793,751) % 1نقص بنسبة    
   

   :االستقاالت معدل
 (1,202,930) ( 1,361,331) % 1زيادة بنسبة    
 1,262,914 710,539 % 1نقص بنسبة    
   
 المعقولة  للتغيرات  نتيجة  المحددة  المنافع  التزامات  على  التأثير  استقراء  على   تساعد   طريقة  أساس  على  أعاله  الحساسية  تحليل  تحديد  تم
  الهامة،   االفتراضات   في  تغير  حدوث  على   الحساسية  تحاليل  تعتمد . المالي  التقرير  فترة  نهاية  في  حدثت  التي  الرئيسية  االفتراضات  في
تحليل الحساسية قد ال يكون مؤشرا  على وجود تغير فعلي في التزام المنافع المحددة    إن  .ثابتة  األخرى  االفتراضات  كافة  بقاء  مع

 من غير المحتمل أن تحدث التغيرات في االفتراضات بصورة منفصلة عن بعضها البعض. أنهحيث 
 
 :المستقبلية السنوات في  المحددة المنافع لبرامج المتوقعة المدفوعات يلي فيما

 

  

 م 2021 
 سعودي لاير

 م 2020
 سعودي لاير

   
 19,702,669 22,715,187 (التالية السنوية المالي التقرير)فترة  التالية  شهرا   12 خالل
 13,221,669 14,702,627 وسنتين سنة بين ما
 14,614,040 17,779,633 سنوات  وثالث سنتين بين ما
 16,533,756 15,756,448 سنوات  وأربع سنوات ثالث بين
 15,262,929 16,935,950 سنوات  وخمس سنوات أربع بين
 98,817,351 110,399,818 سنوات وعشرة سنوات خمس بين
 389,825,736 438,483,037 سنوات 10 من أكثر
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 أخرى  دائنة وذمم تجارية دائنة ذمم - 21

 
 م 2021

 سعودي لاير
 م 2020

 سعودي لاير
   

 165,353,944 111,635,004 تجارية  دائنة ذمم
 21,244,463 15,408,578 (24)إيضاح  عالقة ذات لجهات مستحق

  ────────  ──────── 
 127,043,582 186,598,407 
 ═════════ ═════════ 
 
  .يوما 90 مدة خالل عادة تسويتها ويتم للفائدة التجارية  الدائنة الذمم تخضع ال
 

 أخرى متداولة التزامات  -22
 

 
 م 2021

 سعودي لاير
 م 2020

 سعودي لاير
   

 70,942,607 86,643,347 الدفع  مستحقة مصروفات
 39,168,690 38,905,304 للموظفين مستحق
 5,690,481 46,723,288 عمالء من مقدمة دفعات
 12,540,696 13,558,721 المضافة  القيمة ضريبة

 4,547,025 - طارئة مشتريات ثمن
 4,179,433 4,179,433 أخرى 

  ────────  ──────── 
 190,010,093 137,068,932 
 ═════════ ═════════ 
 

 الزكاة  - 23

 
 م 2021

 سعودي لاير
 م 2020

 سعودي لاير
   

 9,963,372 11,433,022 للسنة  محمل مخصص
 ( 331,176) - سابقة سنة تعديالت

  ────────  ──────── 
 11,433,022 9,632,196 
 ═════════ ═════════ 
 

 :التالي النحو على للسنة الزكاة مخصص في الحركة  كانت

 
 م 2021

 سعودي لاير
 م 2020

 سعودي لاير
   

 10,887,054 10,109,649 يناير 1 في
 9,632,196 11,433,022 للسنة  مكون مخصص

 ( 10,409,601) ( 10,188,350) السنة  خالل دفعات
  ────────  ──────── 

 10,109,649 11,354,321 ديسمبر 31 في كما
 ═════════ ═════════ 
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 )تتمة( الزكاة - 23
 

 الزكوي  الوضع
 

 األم  الشركة
 هيئة أـصدرتم،  2004  الىم  2003 من  للـسنوات بالنـسبة م.2020  وحتى الـسنوات  لكل الزكوية العائدات  بتقديم  األم الـشركة قامت
 تقدمت .ســــعودي لاير  4,179,420 حتى  اإلضــــافي الزكاة  التزام مبلغ  ورفعت ربطها)"الهيئة"(   والجمارك  والضــــريبة الزكاة

  لجنة  قرار  بانتظار (.29)إيضــــاح  المبلغ نفس  مقابل  بنكيا   ضــــمانا   وقدمت العليا االســــتئناف لجنة  لدى باعتراض  األم  الشــــركة
الزكوية للســنوات  الربوطزالت   ما م.2005من قبل الهيئة لســنة  الزكوياالنتهاء من إجراءات الربط  تم .حاليا   العليا  االســتئناف
 م لم يتم رفعه من قبل الهيئة.2020م الى 2006المالية من 

 
 والديكور  والتشغيل للصيانة الدولية أخيار شركة  – تابعة شركة
ــركة قامت ــنوات  لكل الزكوية العائدات بتقديم التابعة الشـ ــدار   ولم م.2020 حتىم  2014 من السـ لتلك  الربوطتقم الهيئة بعد بإصـ

 السنوات بعد.
 

 الحديثة األولى العيادة مجمع  شركة  – تابعة شركة
السنوات حتى   الربوطاالنتهاء من    تم م.2020  حتى   السنوات  لكل  الزكوية  العائدات  بتقديم  التابعة  الشركة  قامت الزكوية لجميع 
 م. 2020م الى 2015الزكوية للسنوات المالية من  الربوطم.  ولم تقم الهيئة بعد بإصدار 2014

 
 الطبية االول االشعة مركز  – تابعة شركة
السنوات حتى   الربوطاالنتهاء من    تم م.2020  حتى   السنوات  لكل  الزكوية  العائدات  بتقديم  التابعة  الشركة  قامت الزكوية لجميع 
 م. 2020م الى 2011الزكوية للسنوات المالية من  الربوطتقم الهيئة بعد بإصدار  ولم م.2010

 
 الطبي  تداوي ةخطو شركة  – تابعة شركة
 لتلك السنة بعد.  الربوطتقم الهيئة بعد بإصدار  ولم م.2020 لسنة الزكوية العائدات بتقديم التابعة الشركة قامت

 
 الطارئة الطبية الرعايةشركة - تابعة شركة
 م. 2020  لسنة الزكوية إيداعاتها تقديم عملية  في تزال  والم 2020 سنة في التابعة الشركة هذه تأسست
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  وأرصدتها العالقة ذات الجهات  مع المعامالت - 24
 

  .جوهريا   نفوذا   عليها تمارس أو الجهات هذه سيطرة تحت الواقعة والمنشآت المجموعة موظفي وكبار اإلدارة مجلس وأعضاء المساهمين كبار العالقة ذات الجهات تمثل
 : السنة نهاية في واألرصدة السنة خالل الرئيسية  العالقة ذات الجهات مع المعامالت تفاصيل يلي فيما
 في  كما  األرصدة  في   المنتهية للسنة المعامالت  المعامالت  طبيعة العالقة  طبيعة العالقة   ذات الجهة  

 م2021       
 سعودي لاير

 م2020  
 سعودي  لاير

 م 2021 
 سعودي لاير

 م 2020
 سعودي  لاير

         العالقة  ذات  الجهات من  مستحقة مبالغ  (أ
لسلع الكمالية الثمينة  تجارة   شركة 

 المحدودة 
 إدارة  مجلس عضو/   لمساهم مستحق عالقة ذات جهة

 االستالم   مستحقة إيجارات
 

129,060 129,060 
 

52,430 92,561 
 - 28,590  - 642,614  مساحات  خدمات إدارة  مجلس عضو/   لمساهم مستحق عالقة ذات جهة لزراعة والخدمات المحدودة  ل الواحات 
        ─────── ─────── 

        81,020 92,561 
        ════════ ════════ 
         عالقة  ذات  لجهات مستحقة مبالغ  (ب
 

 وشركاه  تمر مأمون فاروق شركة
  طبية  منتجات شراء إدارة  مجلس عضو/   لمساهم مستحق عالقة ذات جهة

 وصيدالنية 
 

66,762,151 56,301,996 
 

13,317,413 20,889,205 
 - -  1,445,984 -  أخرى  منتجات شراء إدارة   مجلسعضو /مساهم فتيحي القابضة    مجموعة 

تجارة لسلع الكمالية الثمينة   شركة 
 المحدودة 

 إدارة  مجلس عضو/   لمساهم مستحق عالقة ذات جهة
 وديكور  صيانة  خدمات

 
192,050 - 

 
36,900 - 

 314,941 -  988,596 -  مساحات  خدمات إدارة  مجلس عضو/   لمساهم مستحق عالقة ذات جهة لزراعة والخدمات المحدودة  ل الواحات 
لخدمات    المتخصصة السعودية الشركة 

 االطعمة 
  غذائية منتجات شراء إدارة  مجلس عضو/   لمساهم مستحق عالقة ذات جهة

 ومشروبات 
 

202,420 165,312 
 

26,265 40,317 
 - 2,028,000  800,000 2,208,000  تعويض  اإلدارة  موظفي كبار اإلدارة  مجلس أعضاء 
        ─────── ─────── 
        15,408,578 21,244,463 
        ════════ ════════ 
 
 . التوالي  على  ،21  و 15عرض المبلغ المستحق من/إلى جهات ذات عالقة في اإليضاحين  تم
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 )تتمة(  وأرصدتها العالقة ذات الجهات  مع المعامالت - 24
 

 اإلدارة مجلس أعضاء  مكافآت
 

نة  اإلدارة مجلس  أعضـاء مكافآت  بلغت مبر  31  في  المنتهية  للـس عودي لاير مليون  2.2 مبلغم  2021  ديـس  مليون  0.8م:  2020) ـس
 (.8) اإليضاح في عنه اإلفصاح وتم األم للشركة األساسي للنظام وفقا   ذلك تحديد تم وقد( سعودي لاير

 
 المجموعة في اإلدارة موظفي كبار  تعويض

 
 م 2021

 سعودي لاير
 م 2020
 سعودي لاير

   
 33,957,991 31,574,034 أخرى ومنافع رواتب
 1,932,376 2,741,184 التوظيف  بعد ما منافع

  ────────  ──────── 
 34,315,218 35,890,367 
 ═════════ ═════════ 
 

 .اإلدارة موظفي بكبار الصلة ذي السنة خالل كمصروف مدرجة مبالغ هي أعاله الجدول في عنها المفصح المبالغ
 

 العالقة ذات الجهات مع بالمعامالت الخاصة  واألحكام الشروط
 ديســـمبر  31 في المنتهية  للســـنة القائمة  األرصـــدة .اإلدارة قبل  من عليها  متفق بشـــروط  العالقة ذات الجهات مع  المعامالت تتم

 ألي دائنة  او  مدينة  ذمم أي مقابل  ضـمانات اسـتالم  أو  تقديم يتم لم .نقدا    تسـويتها  وتتم  فائدة عليها  يترتب  وال مضـمونة غيرم  2021
 التي  المدينة  الذمم قيمة في انخفاض  أي  المجموعة تسـجل  لمم،  2021  ديسـمبر  31  في  المنتهية بالسـنة  يتعلق فيما .عالقة  ذات جهة
 ذات للجـهة الـمالي المركز فحص خالل من ـمالـية  ســــــنة ـكل  التقييم إجراء  يتم .العالـقة ذات الجـهات  من  المســـــتحـقة  ـبالمـبالغ  تتعلق
 .عملياتها العالقة ذات الجهة فيه تدير الذي السوق وفحص العالقة

 
 سهم لكل األرباح - 25
 
ــية  األرباح احتســاب يتم ــاس ــهم لكل  األس ــمة خالل  من س ــنة  الربح  قس ــهم  حملة  إلى العائدة  للس   على األم  الشــركة  في العاديين األس

  لم أنه كما .المجموعة  على  للـسهم  المخفضـة اإليرادات  حـساب  ينطبق ال .الـسنة  خالل القائمة  العادية األـسهم  لعدد  المرجح المتوـسط
 .السنة خالل العمليات توقف لعدم نظرا المستمرة العمليات من سهم كل ألرباح منفصلة حسابات أي عرض يتم
 
 :سهم لكل األرباح حساب يلي فيما

 م 2020  م2021  
   

 42,999,727 127,496,519  (السعودي)باللاير  للسنة الربح صافي
 ═════════ ═════════ 

 75,000,000 75,000,000  العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط
 ═════════ ═════════ 

 0.57 1.7 والمخفضة  األساسية -( السعودي)باللاير  سهم لكل األرباح
 ═════════ ═════════  

  المالية المخاطر إدارة - 26
 

 الهدف   يتمثل .األخرى  الدائنة  والذمم  التجارية   الدائنة  والذمم  اإليجار  عقود  التزامات  من  للمجموعة   الرئيسية  المالية  المطلوبات  تتكون
  الرئيسية المالية الموجودات تتكون .عملياتها لدعم ضمانات وتقديم  المجموعة عمليات تمويل في المالية المطلوبات هذه من الرئيسي
 .حكمه في وما ونقد أخرى مدينة وذمم  تجارية مدينة ذمم من للمجموعة

 
المالية:    أنشطة المخاطر  العمولة ومخاطر   مخاطرالمجموعة معرضة إلى مجموعة متنوعة من  السوق )تتضمن مخاطر أسعار 

 العملة ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

 السوق  مخاطر
السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في األسعار   مخاطر  تمثل

السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر األسعار األخرى مثل   مخاطر  تتضمن في السوق.
    السلع. مخاطر أسعار األسهم ومخاطر
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 )تتمة(  المالية المخاطر إدارة - 26
 

 السوق )تتمة(  مخاطر
 

 أسعار الفائدة  مخاطر
أسعار الفائدة المخاطر الناتجة عن التعرض للمخاطر المتنوعة المصاحبة ألثر التقلبات في أسعار الفائدة السائدة في   مخاطر  تمثل

الفائدة من خالل المراقبة المنتظمة لمحافظ   مخاطرالمجموعة    تدير السوق على قائمة المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة.
 تها المالية التي يترتب عليها فائدة.أسعار الفائدة الخاصة بموجودا

 
 العمالت األجنبية مخاطر
النقدية    تمثل التدفقات  العادلة أو  القيمة  الناتجة عن تذبذب  المخاطر  العملة األجنبية  التغيرات في أسعار   نتيجة   المستقبليةمخاطر 

 التشغيلية   باألنشطة  رئيسي  بشكل  المتعلقة  األجنبية  العمالت  صرف  أسعار   في  تغير  لخطر  معرضة  المجموعة الصرف األجنبي.
أن المجموعة لم تقم بمعامالت جوهرية بعمالت غير اللاير   بما (.اجنبية  بعملة  المصروفات   او   اإليرادات  تقويم  يتم)عندما    للمجموعة

 مخاطرامالت بالعملة األجنبية ال تمثل  السعودي والدوالر األمريكي، وبما أن اللاير السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي، فإن المع
  عملة أجنبية هامة.

 
 أسعار البضائع  مخاطر

 ال تمتلك استثمارات في األسهم وال البضائع.  أنهاغير متأثرة بمخاطر األسعار حيث  المجموعة
 

 االئتمان مخاطر
االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماته تجاه أداة مالية ما أو عقد عميل مما يؤدي إلى  مخاطر تمثل

  المدينة   والذمم  حكمه  في  وما  النقد  األولى)بالدرجة    التشغيلية  أنشطتها  من  االئتمان  لمخاطر  معرضة  المجموعة تكبد خسارة مالية.
  (.التجارية

 
أن اإلدارة تأخذ في االعتبار  إال .عميل لكل  الفردية  الخصــائص  من  رئيســية بصــورة  االئتمان لمخاطر  المجموعة تعرض  يتأثر

أيضا الخصائص الديموغرافية لعمالء المجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر فيما يخص القطاع والبلد اللذين يعمل فيهما العمالء، 
 الئتمان.ا مخاطر  فيأنه من الناحية الجغرافية ال يوجد تركز  كما هذه العوامل قد يكون لها تأثير على مخاطر االئتمان. أنحيث  

 
االئتمان فيما يتعلق بالعمالء بوضع حدود ائتمان لكل عميل على حدة وعن طريق مراقبة الذمم المدينة   مخاطرالمجموعة بإدارة    تقوم

 التعثر في حدها األدنى.  مخاطرهؤالء العمالء من ذوي المالءة وجهات تأمين وجهات حكومية فإن اإلدارة تعتقد بأن    ولكون القائمة.
  االئتمان المتعلقة بالموجودات المالية األخرى من قيمها الدفترية. مخاطر  تقترب

 
 يعكس .المتوقعة االئتمان خسائر لقياس  المخصصات مصفوفة باستخدام المالي التقرير بتاريخ القيمة  في االنخفاض  تحليل إجراء يتم

  حيال   المالي  التقرير  تاريخ  في  المتوفرة  والداعمة  المعقولة  والمعلومات   للمال  الزمنية  والقيمة  المرجحة،  المحتملة  المخرجات  الحساب
 الذمم   مقابل  مخصص  تكوين  يتم  وعموما   .المستقبلية  االقتصادية   للظروف  المستقبلية  التوقعات  الحالية  والظروف   الماضية   األحداث
  تكون   ان  المتوقع  من  كان  إذا  التطبيق  نشاط  إلى   تخضع  ال  وهي  شهور  ستة  من  ألكثر  استحقاقها  موعد  تجاوزت  إذا  التجارية  المدينة
  الدفترية   القيمة  المالية   القوائم   إعداد   بتاريخ  االئتمان  لمخاطر  للتعرض  األقصى   الحد   يمثل .بذلك  القيام  فائدة  من  أعلى   النشاط  هذا  تكلفة
  االئتمان   لمخاطر  بالتعرض  المتعلقة  المعلومات  يلي  فيما .ضمانات  بأي  المجموعة  تحتفظ  ال .المالية  الموجودات  فئات  من  فئة  لكل
 : المخصصات مصفوفة باستخدام بالمجموعة الخاصة التجارية المدينة الذمم بشأن

 
 م 2020  م2021 

 

  إجمالي
 الدفترية  القيمة

 التعثر عند 
  الخسارة
 المتوقعة  االئتمانية

  الخسارة
  االئتمانية
  المتوقعة

 معدل

 
  إجمالي
 الدفترية   القيمة

 التعثر عند 
  الخسارة
 المتوقعة  االئتمانية

  الخسارة
 االئتمانية
  المتوقعة
 معدل 

  سعودي  لاير سعودي  لاير   سعودي لاير سعودي لاير 
        

 % 1 1,036,900 131,898,343  % 2.5 3,109,969 122,487,120 متداول
0-90 60,840,356 3,112,788 5.1 %  70,646,722 8,717,330 12 % 
91-180 52,211,227 9,876,439 18.9 %  21,253,690 3,979,689 19 % 
 >180 73,539,322 39,590,498 53.8 %  89,089,726 49,168,612 55 % 
  ────────  ────────    ────────  ────────  
 309,078,025 55,689,694   312,888,481 62,902,531  
 ═════════ ═════════   ═════════ ═════════  
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 )تتمة(  المالية المخاطر إدارة - 26
 

 السيولة  مخاطر
 مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية.  مخاطر  تمثل

 بصورة  السيولة  متطلبات  مراقبة  تتم السيولة قد تنتج عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة. 
  .استحقاقها حال التزامات  بأي للوفاء األموال توفر نم  بالتأكد اإلدارة وتقوم منتظمة،

 
  ستكون   أنها  من   ثقة  على   واإلدارة . المالي  التقرير  تاريخ  من  شهرا    12  خالل  المالية  المجموعة  مطلوبات  سداد  يتم  أن   المتوقع  من

  .استحقاقها عند التزاماتها لسداد  العمليات من كافية نقدية تدفقات تحقيق على قادرة
 

 : المخصومة غير التعاقدية الدفعات  أساس على بالمجموعة  الخاصة المالية المطلوبات استحقاق تواريخ أدناه الجدول  يلخص
 
 م2021 
 المجموع  سنوات  5 من أكثر سنوات  5-1 بين واحدة  سنة  خالل 
 سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير 
     
 127,043,582 - - 127,043,582 أخرى  دائنة وذمم تجارية دائنة  ذمم

 67,337,058 16,030,080 42,555,146 8,751,832 اإليجار  عقود التزامات
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 135,795,414 42,555,146 16,030,080 194,380,640 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 
 م2020 
 المجموع  سنوات  5 من أكثر سنوات 5-1 بين واحدة  سنة خالل 
 سعودي  لاير  سعودي  لاير  سعودي  لاير   سعودي لاير  
     
 186,598,407 - - 186,598,407 أخرى  دائنة وذمم تجارية دائنة  ذمم

 69,996,513 16,030,080 45,610,183 8,356,250 اإليجار  عقود التزامات
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 194,954,657 45,610,183 16,030,080 256,594,920 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 المالية  والمطلوبات المالية الموجودات
 
 : المالية األدوات تصنيف تفاصيل يلي فيما

 
 م 2020  م2021 

 المجموع 
  المالية الموجودات

  المطفأة بالتكلفة

  الموجودات
 بالقيمة المالية
  من العادلة
 او الربح خالل

 الخسارة 

  الموجودات
 بالقيمة المالية
  خالل من العادلة
  الشامل  الدخل
  اآلخر

 

 المجموع 
  المالية الموجودات 

  المطفأة بالتكلفة

  الموجودات 
  بالقيمة المالية
  خالل من  العادلة
  او الربح

 الخسارة

  الموجودات 
  بالقيمة المالية
  من  العادلة
  الدخل خالل
  اآلخر الشامل 

 سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير  سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير 
          المالية  الموجودات

  تجارية مدينة ذمم
 أخرى مدينة وذمم

 
253,469,351 

 
253,469,351 - - 

 
250,703,775 250,703,775 - - 

 - - 258,951,872 258,951,872  - - 299,491,264 299,491,264 حكمه  في وما النقد
  ────────  ───────  ─────  ──────   ────────  ───────  ─────  ────── 

 - - 647,655,509 647,655,509  - - 552,960,615 552,960,615 المجموع 
 ═════════ ═════════ ═══════ ═══════  ════════ ═════════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(  المالية المخاطر إدارة  -26
 

 )تتمة( المالية  والمطلوبات المالية الموجودات
 

  

 م 2020  م2021

 المجموع 
  بالتكلفة المطلوبات

 المطفأة 

 المطلوبات
  العادلة بالقيمة

 الربح خالل من
 الخسارة او

 

 المجموع 
  المطلوبات

 المطفأة  بالتكلفة

  المطلوبات
  العادلة بالقيمة

  الربح خالل من
 الخسارة  او

 سعودي  لاير  سعودي  لاير  سعودي  لاير   سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير 

        المالية المطلوبات

 - 54,969,488 54,969,488  - 57,393,841 57,393,841 اإليجار  عقود التزامات
  دائنة وذمم تجارية دائنة ذمم

 - 186,598,407 186,598,407  - 127,043,582 127,043,582 أخرى 

  ───────  ───────  ───────   ───────  ───────  ────── 
 - 241,567,895 241,567,895  - 184,437,423 184,437,423 المجموع 

 ══════════ ═════════ ════════  ═════════ ═════════ ════════ 

 
 المال رأس إدارة - 27

 
العائدة   المبقاةإدارة رأسمال المجموعة، يشتمل رأس المال على حصة رأس المال المصدر واالحتياطي النظامي واألرباح    لغرض

 . المساهمين قيمة تعظيم هو المجموعة في  المال رأس إدارة من الرئيسي الغرض  إلى حملة حقوق الملكية في الشركة األم.
 

  تطوير   عملية  دعم  وكذلك  والسوق  الدائنين  ثقة  على  الحفاظ  أجل  من  قوي  رأسمال  أساس  على  الحفاظ  في  اإلدارة  سياسة  تتمثل
 التغيرات  ضوء  في  عليه  التعديالت  وإجراء  بها  الخاص  المال  رأس  هيكل  بإدارة  المجموعة  تقوم .المستقبل  في  التجارية  األعمال

  أي   يطرأ  لم .المساهمين  إلى  المقدمة  األرباح  توزيعات  معدل  بإدارة  كذلك  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ويقوم .االقتصادية  الظروف  في
  المفروضة   المال  رأس  لمتطلبات  المجموعة  تخضع  ال .السنة  خالل   المال  رأس  بإدارة  يتعلق  فيما  المجموعة  نهج  على  تغيير

  .خارجيا
 

 التمويلية  األنشطة عن الناشئة المطلوبات في التغيرات - 28
 

 :التمويلية األنشطة عن الناشئة المطلوبات في التغيرات
  

  يناير 1
 م 2021

 
 إضافات 

 
 نقدية  تدفقات

 
 أخرى

  ديسمبر 31
 م 2021

 سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير 
      

 عقود  التزامات  من المتداول غير الجزء
 اإليجار 

50,284,016 8,447,734 - (10,034,698 ) 48,697,052 

 8,696,789 10,034,698 ( 6,023,381) - 4,685,472 اإليجار عقود التزامات  من المتداول الجزء
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 57,393,841 - ( 6,023,381) 8,447,734 54,969,488 التمويلية األنشطة من االلتزامات مجموع
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
  

  يناير 1
 م 2020

 
 إضافات 

 
 نقدية   تدفقات

 
 أخرى

  ديسمبر 31
 م 2020

 سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير 
      

 عقود  التزامات  من المتداول غير الجزء
 54,040,240 اإليجار 

- - (3,756,224 ) 50,284,016 

 4,685,472 3,756,224 ( 6,494,899) - 7,424,147 اإليجار عقود التزامات  من المتداول الجزء
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 54,969,488 - ( 6,494,899) - 61,464,387 التمويلية األنشطة من االلتزامات مجموع
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 عقود  التزامات  من  المتداول  الجزء  على  اإليجار  عقود  التزامات  من  المتداول  غير  الجزء  تصنيف  اعادة  تأثير"أخرى"    عامود  يشمل
 . التشغيليةالمجموعة الفائدة المدفوعة على أنها تدفقات نقدية من األنشطة  تصنف .اإليجار
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 الطارئة وااللتزامات االرتباطات - 29
 
  لاير   مليون  16.49م:  2020)   سعودي  لاير  مليون  40.37  بمبلغ  ارتباطات  المجموعة  لدى   كانم،  2021  ديسمبر  31  في  كما (أ

 .رأسمالية بمصروفات تتعلق( سعودي
 
م:  2020)  سعودي  لاير  مليون  4.18  بمبلغ  المجموعة،  عن  نيابة  بنكية  ضمانات  األم  الشركة  معها   تتعامل  التي  البنوك  أصدرت ( ب

 (. 23)اإليضاح  إضافي زكاة بالتزام تتعلق( سعودي لاير مليون 4.18
 

 القطاعية  المعلومات - 30
 

 وتقييم  الموارد  توزيع  بخصوص القرارات  اتخاذ أجل  من  المجموعة  عمليات  نتائج  بمتابعة  اإلدارة  ومجلس  المجموعة  رئيس  يقوم
التنفيذيون   (.القرار)صنّاع    للمجموعة  القرارات  صناعة  عن   المسؤولين  التنفيذيين  تمثل  مجتمعة  األطراف  وهذه .األداء يقوم 

يعتقدون أن عملية صنع القرار ال يمكن أن تتم بفعالية  إنهمالمسؤولون عن صناعة القرارات بفحص نتائج المجموعة ككل، حيث 
بمعزل عن الخدمة الوحيدة التي تقدمها المجموعة نظرا  لتوفر المرافق المتكاملة التي تقدم فيها خدمات متعددة في آن واحد. وبالتالي  

إن المعايير الرئيسية لتقييم أداء القطاع هي  يتم التعامل مع المجموعة كقطاع واحد وتم إظهار نتائج الشركة ومركزها المالي آنفا . 
 صافي الربح وهذا يتم تقييمه وقياسه باستمرار من فترة إلى أخرى.

 
 
 التأمين  شركات  قبل   من  للمرضى  الخدمات  تقديم  ويتم  السعودية  العربية  المملكة  في  للمجموعة  المتداولة  غير  الموجودات  تقع

 . أيضا   لها مقرا   السعودية العربية المملكة من تتخذ والتي السعودية العربية المملكة  في الصحة ووزارة
 

 األرباح  توزيعات - 31
 

  % 10  تمثل  نقدية  أرباح  كتوزيعات  سعودي  لاير  مليون  75  بمبلغ  أرباح  توزيعات  عن  األم  الشركة  إدارة  مجلس  أعلن  السنة،  خالل
 . األم الشركة  رأسمال من
 

 أرباح   كتوزيعات   سعودي  لاير  مليون  37.5  بمبلغ  أرباح   توزيعات  عن  األم  الشركة  إدارة  مجلس  أعلنم،  2020  نوفمبر  22وفي
 . األم الشركة رأسمال من %5 تمثل نقدية

 
 19- كوفيد - 32

 
 العربية   المملكة  ذلك  في  بما  العالم  مستوى  على  وانتشرم  2020  بداية  في(  19-)كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  وجود  من  التأكد  تم

 كجائحة  19-كوفيد العالمية الصحة منظمة اعتبرت كما .االقتصادية واألنشطة الشركات من العديد تعطيل في تسبب مما السعودية،
 األحكام   تقييم  إلعادة  المجموعة  إدارة  حاجة  إلى   ذلك  أدى .وشركاتها  لشعوبها  وتوجيهات  الحكومات  من  صارمة  تعليمات  اصدار  مع

 .المطبقة األساسية التقديرات ومصادر
 

  المجموعة   عمليات  على   الجائحة  هذه  تأثير  مدى  حول  كلي  تقييم  بإجراء  اإلدارة  قامتم،  2021  ديسمبر   31  المنتهية  السنة  خالل
 واإلمداد   سلسة،  بصورة  الخدمات  وتقديم  المرضى   مع  التعامل  تشمل   التي  العوامل  بعض  ذلك  في   بما  التجارية  وأعمالها  الكلية

 ليس   ـ  بأنه  استنتجت  التقييم،  هذا  على   وبناء.  ذلك  إلى  وما  العامل،  المال   رأس  وتوقعات  انقطاع،  دون  الصيدالنية  بالمستحضرات
  م.2021 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة   المالية القوائم هذه في إجراؤها يجب جوهرية تغيرات هناك

 
 العمليات   نتائج  على  يؤثر  قد  مما  العالمي  االقتصاد  على  وتأثيرها  الجديدة  المتغيرات  ذلك  في  بما  19-كوفيد  لـ    الحالي  الوضع  يستمر  قد

  19-كوفيد  فترة  طول  عن  بدقة  التنبؤ  الصعب  من  وبالتالي  ضبابي  الوضع   يزال  وال م.2022  سنة  في   للمجموعة  المالي  والوضع
 . المالي ووضعها الشركة وعمليات أعمال  على 19-لكوفيد المحتمل  الكلي االقتصادي والتأثير وأعمالها  المجموعة على وتأثيره

 
يتعلق    قد فيما  تغيير  أي  حدوث  الدفترية   باالفتراضاتيؤدي  القيمة  على  جوهريا   تعديال   تتطلب  قد  نتائج  وجود  إلى  والتقديرات 

  فإن  المستقبلية،  التيقن  عدم  حاالت  مع  بسرعة  يتطور  الوضع   أن  وبما للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية.
 . المرتقبة التطورات إلى استنادا األثر تقييم ستواصل اإلدارة

 
 الالحقة األحداث - 33

 
 للمجموعة   المالي المركز  على جوهري أثر لها يكون قدم 2021 ديسمبر  31 في المنتهية السنة منذ جوهرية الحقة أحداث يوجد ال
 .الموحدة  المالية  القوائم هذه في يتضح كما
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  (مقفلة سعودية مساهمة)شركة  الدولي الطبي المركز شركة

 )تتمة( الموحدة المالية القوائم   حول إيضاحات
 م 2021ديسمبر  31في 

 

46 

 المقارنة معلومات - 34
 
  عملية   ملخص  يلي  فيما .المعروضة  المعلومات  مع  التوافق  مدى  لزيادة  الماضية  للسنة  الحسابات  أرصدة  بعض  تصنيف  إعادة  تم

 م: 2021 ديسمبر  31 في المنتهية للسنة الموحدة المالي المركز  قائمة في التصنيف إعادة
  

  31 في  كما عنه مفصح 
 م 2020 ديسمبر

 
 تصنيف إعادة

  31 في  كما معدل
 م 2020 ديسمبر

 سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير 
    

 939,881,282 13,217,807 926,663,475 اإليرادات  تكلفة
 288,122,545 ( 13,217,807) 301,340,352 الربح  إجمالي

 248,587,330 ( 13,217,807) 261,805,137 وإدارية  عمومية مصاريف
 

 الموحدة  المالية القوائم على الموافقة - 35
 
 هـ(.1443رمضان  6م )الموافق 2022 ابريل  7اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  تم



255
جدول

المحتويات

الملحق رقم )2(: القوائم المالية االفتراضية المفحوصة )غير المراجعة( لشركة دله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة دله للخدمات الصحية 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 التصورية المعلومات المالية 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 وتقرير تأكيد المحاسب القانوني المستقل 
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 شركة دله للخدمات الصحية 

 سعودية( )شركة مساهمة  
 التصورية  المعلومات المالية 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

 صفحة  المحتويات  
  

 1 – 2 تعميم المساهمين المضمنة في التصورية المحاسب القانوني المستقل عن تجميع المعلومات المالية تأكيد تقرير 
  

 4 – 3 ( مراجعةقائمة المركز المالي التصورية الموحدة )غير 
  

 5 ( مراجعةغير التصورية الموحدة )قائمة الربح أو الخسارة 
  

 6 ( مراجعةقائمة الدخل الشامل االخر التصورية الموحدة )غير 
  

 14 – 7 التصورية إيضاحات حول المعلومات المالية 
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 شركة دله للخدمات الصحية 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 قائمة المركز المالي التصورية الموحدة )غير مراجعة( 

  2021 ديسمبر 31كما في 
       

 )بالرياالت السعودية(       
 ( 3)إيضاح       
       موجودات ال
       متداولة ال غير  موجودات ال

  2,767,585,394                ممتلكات ومعدات 
  29,999,757                    ستخدام  االحق  موجودات 
  195,217,282                  غير ملموسة وشهرة  موجودات 

  1,219,702,018                شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
  166,592                         موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  4,212,671,043                متداولة ال غير  موجودات ال
       

       متداولة ال  موجودات ال
  219,200,468                  مخزون 

  12,861,982                    إيرادات غير مفوترة 
  3,397,201                      مستحق من أطراف ذات عالقة 

  625,116,646                  ذمم مدينة تجارية
  105,616,685                  أخرى  متداولة موجوداتمدفوعات مقدمُا و 
  228,462,190                  نقد وما في حكمه  

  1,194,655,172                متداولة ال  موجودات ال
  5,407,326,215                موجودات ال  إجمالي 

 
      

       والمطلوبات   حقوق الملكية
       حقوق الملكية 

  976,811,660                  رأس المال 
  695,965,071                  عالوة إصدار 

  69,633,618                    احتياطي نظامي 
  886,933,874                  مبقاة أرباح 

 (336,969)                       القيمة العادلة  احتياطي
  2,629,007,254                الشركة  على مالكي حقوق الملكية العائدة  
  229,285,247                  الحصص غير مسيطرة 

  2,858,292,501                حقوق الملكية  إجمالي 
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 شركة دله للخدمات الصحية 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 تتمة( (قائمة المركز المالي التصورية الموحدة )غير مراجعة( 

 2021 ديسمبر 31كما في 
       
 )بالرياالت السعودية(       
 ( 3)إيضاح       

       المطلوبات 
       متداولة ال غير   المطلوبات

  1,364,373,860                تمويل مرابحة طويل األجل 
  10,742,375                    األجل  ةإيجار طويل التزامات عقود

  246,983,115                  موظفين  منافع
  3,504,423                      طويلة األجل   ذمم دائنة

  1,625,603,773                متداولة ال غير   المطلوبات
       

       متداولة ال المطلوبات
  282,989,323                  مرابحة طويل األجل الالجزء المتداول من تمويل 

  219,998,068                  مرابحة قصير األجل التمويل 
  11,178,732                    يجار قصيرة األجل اإل التزامات عقود
  15,481,313                    قصير األجل   ضمان محتجز

  222,270,206                  ذمم دائنة تجارية 
  858,010                         مستحق ألطراف ذات عالقة 

  146,819,426                  متداولة أخرى  ومطلوبات  مصروفات مستحقة
  23,834,863                    مخصص الزكاة 

  923,429,941                  متداولة ال المطلوبات
  2,549,033,714                  المطلوبات إجمالي 

       

  5,407,326,215                والمطلوبات  حقوق الملكية إجمالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية التصورية
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 شركة دله للخدمات الصحية 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 ( مراجعةقائمة الربح أو الخسارة التصورية الموحدة )غير  

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )بالرياالت السعودية(     

 ( 3)إيضاح     
     

  2,105,179,107              إيرادات 
 (1,344,815,709)            تكلفة اإليرادات 

  760,363,398                الربح  مجمل
     

 (40,610,042)                 بيع وتسويق مصروفات 
 (374,734,120)               عمومية وإدارية  مصروفات 

  36,833,815                  إيرادات أخرى 
 (17,104,441)                 خرى األ متداولة ال الموجوداتتجارية و المدينة الذمم القيمة ئر االنخفاض في  خسا

  364,748,610                ربح التشغيل 
     

 (41,834,684)                 تكلفة تمويلية
  3,574,166                    نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  فيحصة ال

  326,488,092                الربح قبل الزكاة 
     

 (16,926,886)                 الزكاة
  309,561,206                لسنة اربح 

     

     : علىالربح العائد  
  293,251,403                مالكي الشركة 

  16,309,803                  الحصص غير مسيطرة 
                309,561,206  

     

  3.00                            ربحية السهم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية التصورية
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 شركة دله للخدمات الصحية 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 ( مراجعةقائمة الدخل الشامل اآلخر التصورية الموحدة )غير  

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  
 )بالرياالت السعودية(  
 ( 3)إيضاح  

  

  309,561,206             لسنةاربح 
  

  : الدخل الشامل االخر 
  خسارة الربح أو التصنيفها إلى  عادبنود لن ي 

  55,388                     صافي التغير في القيمة العادلة  - الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمار في حقوق 
 (29,869,589)              إعادة قياس التزام منافع الموظفين 

  15,560,476               إعادة تقييم استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  على تعديل
  859,677 بطريقة حقوق الملكية  اسب عنهستثمار المحالمتعلق باال الموظفين  نافعتغير في التقييم االكتواري اللتزام مال

 (13,394,048)              الخسارة الشاملة األخرى للسنة 
  296,167,158             الدخل الشامل للسنة  إجمالي 

  
  : علىالدخل الشامل للسنة العائد  إجمالي 

 280,297,324 مالكي الشركة 
 15,869,834 الحصص غير مسيطرة 

 296,167,158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية التصوريةتشكل اإليضاحات 
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 شركة دله للخدمات الصحية 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 معلومات عن الشركات  -1
 شركة دله للخدمات الصحية  1-1

تجاري رقم  السجل  الشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية بموجب  ك"(  شركة دله )"تأسست شركة دله للخدمات الصحية 
 (. م1994سبتمبر    18هـ )الموافق   1415ربيع اآلخر  13بتاريخ  1010128530

 

مساهمة سعودية    تحول شركة دله إلى شركة   شركة دله مجلس إدارة  أعلنم(، ۲۰۰۸  مايو  ۲۰هـ )الموافق  1429جمادي األولى    14بتاريخ  
م(. قامت  ۲۰۱۲ديسمبر    17هـ )الموافق  1434صفر    4مدرجة في السوق المالي السعودي )تداول( بتاريخ   شركة دلهمقفلة. وقد أصبحت 

موافقة الجمعية العامة غير   بتغيير اسمها من "شركة دله للخدمات الصحية القابضة" إلى "شركة دله للخدمات الصحية" بناء على شركة دله
 .النظامية المطلوبة  م( وذلك بعد استكمال جميع اإلجراءات2016نوفمبر  16لموافق هـ )ا 1438صفر  16العادية المنعقدة بتاريخ 

 

  في تشغيل وإدارة وصيانة المنشآت والمراكز الصحية، وتجارة الجملة والتجزئة في األدوية واآلالت واألجهزة الطبية   شركة دله يتمثل نشاط  
ومواد    مستشفيات وتصنيع األدوية والمستحضرات الصيدالنية والعشبية والصحيةوالجراحية واألطراف الصناعية، وأجهزة المعوقين وأجهزة ال

 .التجميل والمنظفات والمطهرات والتعبئة والتغليف في المملكة العربية السعودية
 

 رأس المال 
 مليون ريال سعودي(  ۹۰۰م: ۲۰۲۰ديسمبر  31مليون ريال سعودي )  900 شركة دلهيبلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع ل

 .ريال سعودي للسهم 10مليون سهم بقيمة  90ويتكون من 
 

 شركة المركز الطبي الدولي  1-2
هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل  "( شركة المركز الطبي )" شركة المركز الطبي الدولي  

على ترخيص    شركة المركز الطبي(. حصلت  2003يونيو    29هـ )الموافق    1424ربيع الثاني    29بتاريخ    4030143596التجاري رقم  
( وتشارك في إنشاء  2006مايو    13لموافق  هـ )ا  1427ربيع الثاني    15بتاريخ    026-101-010- 010-  00033وزارة الصحة رقم  

البصريات وإدارة وتشغيل معاهد البحث العلمي ومعاهد  مراكز  وإدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التأهيل الصحي وتشغيل  
يناير   1في    في التشغيل  الطبيالمركز    شركةتدريب الخدمات الطبية والتمريض والمستشفيات الخاصة وكذلك توريد األطعمة المطهية. بدأت  

2007. 
 

 شركة المركز الطبي و  دلهاالستحواذ المحتمل بين شركة   1-3
  تتعلق "( شركة كن لالستثمار القابضة )"  كن لالستثمار عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة  دلهشركة  ، أعلنت  2022يناير  25في 

٪ إلى  8,2من    شركة المركز الطبيفي    دلهشركة  نسبة ملكية    يزيدمما    المركز الطبي  شركة٪ من  18,98التي تمثل  و ببيع وشراء أسهم  
بيع وشراء  بموجب اتفاقية   كن لالستثمار  شركةإلى    دله شركة  ٪ )"االستحواذ"(. سيتم تسوية مقابل االستحواذ في شكل إصدار أسهم  27,18

إلى اكتساب  أسهم ملكية    بنسبة  شركة المركز الطبي على    جوهري   تأثير  دله شركة  . ستؤدي ممارسة صفقة شراء األسهم المذكورة أعاله 
لغرض تحليل األثر المالي لعملية    التصويرية. تم إعداد المعلومات المالية  شركة المركز الطبي٪ من حقوق التصويت الخاصة بـ  27,18

االفتراضات والتعديالت  ان  .  2021يناير    1كما لو حدث االستحواذ في    االستحواذ،بعد    دله   لمالية الموحدة لشركة ا  قوائم االستحواذ على ال
 .تصويريةالمعلومات المالية ال لهذه 3و 2التي تم إجراؤها على المعلومات المالية الموحدة موضحة بالتفصيل في إيضاح 

 

 أساس إعداد وعرض المعلومات المالية التصورية  -2
االستحواذ    عن الناتجة  الدخل    قائمةالمركز المالي و   قائمة التأثيرات على    لها  رفقةواإليضاحات الم  تصويريةتوضح هذه المعلومات المالية ال

 . 2021يناير  1كما لو كان قد حدث في   شركة دلهمن قبل   المركز الطبي شركة المحتمل ألسهم  
كما    2021ديسمبر    31كما في    الطبيشركة المركز  و   دلهلشركة   راجعةالمالية التاريخية الم  قوائمإلى ال  تصويريةتستند المعلومات المالية ال

 .لعرض تأثير عملية االستحواذتم تعديلها 
 . كن لالستثمار  شركةإلى    دلهشركة    خاللريال سعودي من    10سهم بقيمة    7,681,166  بعددسيتم االستحواذ عن طريق إصدار رأس مال  
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 شركة دله للخدمات الصحية 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 )تتمة(  المعلومات المالية التصورية إيضاحات حول 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )تتمة(  التصورية أساس إعداد وعرض المعلومات المالية  -2
فإن  ،  اوبسبب طبيعته  فقط،  التوضيحمعينة وقد تم إعدادها ألغراض    تصويرية  إلى افتراضات  تصويريةيستند عرض المعلومات المالية ال

المركز المالي التصورية وقائمة الدخل التصورية تعالجان حالة افتراضية ولذلك، ال تمثالن وال تعطيان صورة حقيقية للمركز المالي  قائمة 
الموحدة  عالوة على ذلك، فإن المعلومات المالية التصورية ال تكون ذات معنى إال باالقتران مع القوائم المالية التاريخية    واألداء المالي. 

ال تأخذ المعلومات  .  2021ديسمبر    31كما في وللسنة المالية المنتهية في    المركز الطبي  شركةالمالية التاريخية ل   لقوائموا  دله  لشركة
 االستحواذ. عملية المالية التصورية في االعتبار التأثير اإليجابي للتعاضد المتوقع نتيجة عملية االستحواذ أو التكاليف المتكبدة لتحقيق 

شركة  المرفقة، فإن عملية االستحواذ المحتملة ستؤدي إلى اكتساب    تصويريةالمعلومات المالية ال  حول  3-1  إيضاحكما هو مذكور في  
كاستثمار في شركة    شركة المركز الطبيفي    شركة دله ، وبالتالي، سيتم االعتراف باستثمار  شركة المركز الطبيفي    جوهري تأثير    دله

المفاهيم الكامنة وراء اإلجراءات المستخدمة في المحاسبة عن االستحواذ على    طبيقيتم ت   27-28المحاسبة الدولي  لمعيار    اً زميلة. وفق
، اختارت  تصويريةاستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك". عند إعداد المعلومات المالية ال  ستحواذشركة تابعة في المحاسبة عن ا 

فيما يتعلق بتخصيص سعر الشراء على    3من المعيار الدولي للتقرير المالي    45اإلدارة تطبيق االستثناء المنصوص عليه في الفقرة  
في أن تكون قيمتها الدفترية    االمستحوذ عليه  شركةال  موجودات  تحديدخالل  التي يمكن تحديدها للكيان المستحوذ عليه من    موجوداتال

 . موجوداتتقييم سعر شراء قيمة عادلة مؤقتة حتى اكتمال 
  راجعة المالية الم   قوائمهاعلى النحو المبين في    شركة دلهلوعرضها على أساس السياسات المحاسبية    تصويريةالتم إعداد المعلومات المالية  

 .2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 تعديالت تصورية  -3
التي تم إجراؤها على المعلومات    تصويريةمبنية على تقديرات أولية وافتراضات قابلة للتغيير. فيما يلي التعديالت ال  تصويريةتعديالت  
 : تصويرية المرفقةالمالية ال

 : المركز الطبيشركة إلى مساهمي   شركة دلهلتسجيل إصدار أسهم  (أ
 3,750,000,000 ( بالريال السعودي) شركة المركز الطبيحقوق ملكية  في  القيمة العادلة المقدرة   (1)

 ٪18.98   شركة دلهعليها  ذ ستستحو والتي  شركة المركز الطبيالحصة المستهدفة في ملكية   (2) 
 711,634,500 [(1) * (2)] شركة المركز الطبي لحصة المستهدفة في ملكية  القيمة العادلة المقدرة ل  (3)
 92.65 )بالريال السعودي(  شركة دله متوسط سعر سهم    (4)
 7,681,166 [(3) / (4)]  أقرب سهم األدنى إلى إلى همقرب شركة دلهعدد األسهم التي ستصدرها    (5)

 

شركة  ريال سعودي من قبل المستشار المالي ل   3,750,000,000  بمبلغ  شركة المركز الطبي( تم احتساب القيمة العادلة لألسهم في 1)
 ( باستخدام التدفقات النقدية المخصومة ومنهجيات التقييم النسبي. كابيتال)الجزيرة   دله

 . شركة المركز الطبي٪ من حقوق ملكية  18.98تمثل والتي  14,232,690( عدد األسهم المستهدفة 2)
 . شركة المركز الطبي٪ من القيمة العادلة المقدرة لحقوق الملكية في  18.98بنسبة  تم احتسابها ( 3)
  . 2022أبريل  18إلى  2022يناير  23يوم تداول من  60آلخر   شركة دلهمتوسط سعر سهم    اعلى أنه تم احتسابها( 4]

 )بالرياالت السعودية( 
 76,811,660 ريال سعودي لكل سهم(  10)  شركة كن لالستثمارإلى   شركة دله القيمة االسمية لألسهم المصدرة من  

 900,000,000 شركة دله لقائم لرأس المال ا
  

 976,811,660 رأس مال الشركة بعد االستحواذ  مجموع
  

  97,681,166 بعد االستحواذ   شركة دله في   قائمةعدد األسهم ال
 
 
 

 
-8- 



265
جدول

المحتويات

 
 شركة دله للخدمات الصحية 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 )تتمة(  إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )تتمة(  تعديالت تصورية -3
 عند االستحواذ:  شركة دلهلتسجيل عالوة إصدار ألسهم   (ب 

 )بالرياالت السعودية(  
  711,634,426 للسهم(  /ريـال سعودي  92.65سهم بقيمة  7,681,166العوض ) مجموع
 (76,811,660)  شركة كن لالستثمار إلى  شركة دلهالتي سوف تصدرها  : القيمة األسمية لألسهم ناقصاً 

  634,822,766 عالوة إصدار 
 

 : المركز الطبي شركة ستحواذ على أسهم إضافية في اال لتأثيرج( لالعتراف باالستثمار في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
 

يناير   1تمت في  ٪  27.18  مجمعة تبلغ  االستحواذ بنسبة  عمليتي، تم افتراض أن  لمرفقةا  لتصويرية( لغرض إعداد المعلومات المالية ا1)
أكتوبر    27ريال سعودي في    291,958,824٪ التي تم الحصول عليها مقابل مبلغ نقدي  8.2  بنسبة  أن الشريحة األولية)أي    2021
 (. شركة دلهسهم في  7,681,166٪ تم الحصول عليها عن طريق إصدار 18.98باإلضافة إلى حصة إضافية بنسبة  2021

 

، جنًبا إلى جنب مع إعادة تصنيف اً االستحواذ المذكورة أعاله، سيؤدي إلى تعديل الشريحة المحتفظ بها سابق  تي، فإن تنفيذ عملي يهوبناًء عل
"  اً االستثمار المصنف سابق بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرعلى أنه  " إلى "شركة مستثمر فيها  موجودات مالية مدرجة 

 على النحو التالي: لتصويريةهذه التعديالت على المعلومات المالية ا   عرضبطريقة حقوق الملكية". سيتم 
 )بالرياالت السعودية(    
    

استثمار بالقيمة  مدرج سابقًا ك شركة المركز الطبي استثمار في
 291,958,824      الدخل الشامل اآلخر العادلة من خالل 

    :الحقتعديل  
    3,750,000,000      شركة المركز الطبي  الملكية في القيمة العادلة لكامل حقوق 

   ٪8.20 ما قبل االستحواذ 
قبل    شركة المركز الطبي في شركة دله  الستثمارالقيمة العادلة  

    307,519,300         االستحواذ على أسهم إضافية 
  15,560,476   خر( الدخل الشامل اآل )يدرج في الحق تعديل  

  شركةفي  دله تصنيف القيمة العادلة الستثمار شركة سيتم إعادة 
  307,519,300   حقوق الملكية طريقة ب  محاسب عنهإلى استثمار  المركز الطبي

 

 شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية: طريقة  بموجب شركة المركز الطبيفي   شركة دله ستثمارا ب  االعترافد( 
 )بالرياالت السعودية(  

المعاد تصنيفها من استثمار بالقيمة العادلة   شركة المركز الطبي في شركة دله  القيمة العادلة الستثمار
 307,519,300 الدخل الشامل اآلخر  من خالل

 711,634,426 شركة المركز الطبي  ضافية في اإل للحصة االستحواذتكلفة 
 1,019,153,726 2021يناير  1كما لو حدث االستحواذ في  شركة المركز الطبي في شركة دلهاستثمار 
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جدول

المحتويات

 
 شركة دله للخدمات الصحية 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 )تتمة(  إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 )تتمة(  تعديالت تصورية -3

 : 2021ديسمبر  31طريقة حقوق الملكية للسنة المنتهية في موجب  ب  شركة دله دفاتر في  شركة المركز الطبيهـ( لحساب استثمار  
 )بالرياالت السعودية(  
  1,019,153,726 2021يناير  1

  34,650,283 2021 سنةحصة من ربح 
  371,499 2021 في الدخل الشامل اآلخر لسنة الحصة 

 (20,383,076)  أرباح توزيعات 
  1,033,792,432 2021ديسمبر  31

 

دله  لشركة    بقاةالم  واألثر الناتج على أرباح  شركة دله  في  خسارةالربح أو  ال  قائمةعلى    شركة المركز الطبي االستحواذ على    أثر( لتوضيح  و
 : نظامي واالحتياطي ال

 )بالرياالت السعودية(  
  34,650,283 (1) الملكيةحصة من نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق ال
  371,499 بطريقة حقوق الملكية  المحاسب عنها اتالموظفين لالستثمار  نافعم  اتتغير في التقييم االكتواري اللتزامال

  15,560,476 بإعادة تقييم االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  الحق تعديل  
 50,582,258  

 (3,465,028)  [(1) * 10%]نظامي إلى احتياطي  محول: ناقصاً 
  47,117,230 دلة   لشركة المبقاةصافي تأثير االستحواذ على أرباح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-10- 



267
جدول

المحتويات

 
للخدمات الصحية شركة دله   

 مساهمة سعودية(  )شركة 
 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة( 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 تعديالت تصورية )تتمة(  -3
ـ( قائمة المركز المالي التصورية الموحدة )غير مراجعة( ز  

 تصورية   تعديالت    شركة دله   

 (غير مراجعة )  تصورية   ( تاريخيةمراجعة  )  إيضاح 
 (بالرياالت السعودية)   

        موجودات ال
        متداولة ال غير  موجودات ال

 2,767,585,394  -  2,767,585,394   ممتلكات ومعدات 
 29,999,757  -  29,999,757   ستخدام  االحق  موجودات 
 195,217,282  -  195,217,282   غير ملموسة وشهرة  موجودات 

 1,219,702,018  1,033,792,432  185,909,586  ه3 شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

 166,592  (291,958,824)  292,125,416  1ج3 خالل الدخل الشامل اآلخر 
 4,212,671,043  741,833,608  3,470,837,435   متداولة ال غير  موجودات ال

        

        متداولة ال  موجودات ال
 219,200,468  -  219,200,468   مخزون 

 12,861,982  -  12,861,982   إيرادات غير مفوترة 
 3,397,201  -  3,397,201   مستحق من أطراف ذات عالقة 

 625,116,646  -  625,116,646   ذمم مدينة تجارية
 105,616,685  -  105,616,685   أخرى  موجودات متداولةمدفوعات مقدمُا و 
 228,462,190  20,383,076  208,079,114  ه3 نقد وما في حكمه  

 1,194,655,172  20,383,076  1,174,272,096   متداولة ال  موجودات ال
 5,407,326,215  762,216,684  4,645,109,531   موجودات ال  إجمالي 

        

        والمطلوبات   حقوق الملكية
        حقوق الملكية 

 976,811,660  76,811,660  900,000,000  أ3 رأس المال 
 695,965,071  634,822,766  61,142,305  ب 3 عالوة إصدار 

 69,633,618  3,465,028  66,168,590  و3 احتياطي نظامي 
 886,933,874  47,117,230  839,816,644  و3 مبقاة أرباح 

 (336,969)  -  (336,969)   القيمة العادلة  احتياطي
 2,629,007,254  762,216,684  1,866,790,570   الشركة  على مالكي حقوق الملكية العائدة  
 229,285,247  -  229,285,247   الحصص غير مسيطرة 

 2,858,292,501  762,216,684  2,096,075,817   حقوق الملكية  إجمالي 
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جدول

المحتويات

 
 شركة دله للخدمات الصحية 

 مساهمة سعودية(  )شركة 
 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة( 

   2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
تعديالت تصورية )تتمة(  -3ا  
قائمة المركز المالي التصورية الموحدة )غير مراجعة( )تتمة( ( ز  
 تصورية   تعديالت   شركة دله    
( مراجعة تاريخية)  إيضاح   (غير مراجعة )  تصورية   
 (بالرياالت السعودية)   

        المطلوبات 
        متداولة ال غير   المطلوبات

 1,364,373,860  -  1,364,373,860    تمويل مرابحة طويل األجل 
 10,742,375  -  10,742,375    األجل  ةإيجار طويل التزامات عقود

 246,983,115  -  246,983,115    موظفين  منافع
 3,504,423  -  3,504,423   طويلة األجل  ذمم دائنة 
 1,625,603,773  -  1,625,603,773   متداولة ال غير   المطلوبات

        

        متداولة ال المطلوبات
مرابحة طويل  الالجزء المتداول من تمويل 

 282,989,323  -  282,989,323   األجل 
 219,998,068  -  219,998,068   قصير األجل مرابحة التمويل 

يجار قصيرة األجل اإل التزامات عقود    11,178,732  -  11,178,732 
 15,481,313  -  15,481,313   قصير األجل   ضمان محتجز

 222,270,206  -  222,270,206   ذمم دائنة تجارية 
 858,010  -  858,010   مستحق ألطراف ذات عالقة 

متداولة أخرى  مصروفات مستحقة ومطلوبات    146,819,426  -  146,819,426 
 23,834,863  -  23,834,863   مخصص الزكاة 

متداولة ال المطلوبات    923,429,941  -  923,429,941 
 2,549,033,714  -  2,549,033,714     المطلوبات إجمالي 

        

والمطلوبات  حقوق الملكيةإجمالي     4,645,109,531  762,216,684  5,407,326,215 
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المحتويات

 
 شركة دله للخدمات الصحية 

 ) سعوديةمساهمة   ةشرك  (
 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة( 

  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
تعديالت تصورية )تتمة(  -3ا  

الخسارة التصورية الموحدة )غير مراجعة( ( قائمة الربح أو ح  
 تصورية   تعديالت   شركة دله    
 (غير مراجعة )  تصورية   ( مراجعة تاريخية)  إيضاح 
 (بالرياالت السعودية)   

 2,105,179,107  -  2,105,179,107   إيرادات 
 (1,344,815,709)  -  (1,344,815,709)   تكلفة اإليرادات 

 760,363,398  -  760,363,398   الربح  مجمل
        

 (40,610,042)  -  (40,610,042)   بيع وتسويق مصروفات 
 (374,734,120)  -  (374,734,120)   عمومية وإدارية  مصروفات 

 36,833,815  -  36,833,815   إيرادات أخرى 
مدينة الذمم القيمة ئر االنخفاض في  خسا

 (17,104,441)  -  (17,104,441)   خرى األمتداولة ال  الموجوداتتجارية و ال
 364,748,610  -  364,748,610   ربح التشغيل 

        

 (41,834,684)  -  (41,834,684)   تكلفة تمويلية
نتائج الشركات المستثمر فيها  فيحصة ال

ه3 بطريقة حقوق الملكية    (31,076,117)  34,650,283  3,574,166 
 326,488,092  34,650,283  291,837,809   قبل الزكاة الربح  

        

 (16,926,886)  -  (16,926,886)   الزكاة
 309,561,206  34,650,283  274,910,923   لسنة اربح 

        

        : علىالربح العائد  
 293,251,403  34,650,283  258,601,120   مالكي الشركة 

 16,309,803  -  16,309,803   مسيطرة الحصص غير 
   274,910,923  34,650,283  309,561,206 

        

 3.00    2.87   ربحية السهم 
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المحتويات

 
 شركة دله للخدمات الصحية 

 ) سعوديةمساهمة   ةشرك  (
 إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية )تتمة( 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

تعديالت تصورية )تتمة(  -3ا  
( قائمة الدخل الشامل اآلخر التصورية الموحدة )غير مراجعة( ط  

        

 تصورية   تعديالت   شركة دله    
 (غير مراجعة )  تصورية   )مراجعة تاريخية(   إيضاح 
 (بالرياالت السعودية)   

 309,561,206  34,650,283  274,910,923   لسنةاربح 
        

        : الدخل الشامل االخر 
        خسارة الربح أو التصنيفها إلى  عادبنود لن ي 

خالل   من  العادلة  بالقيمة  الملكية  حقوق  في  استثمار 
 55,388  -  55,388   صافي التغير في القيمة العادلة   - الدخل الشامل اآلخر  

 (29,869,589)  -  (29,869,589)   منافع الموظفين إعادة قياس التزام  
إعادة تقييم استثمار بالقيمة العادلة من   على تعديل

ج 3 خالل الدخل الشامل اآلخر    -  15,560,476  15,560,476 
الموظفين  نافعتغير في التقييم االكتواري اللتزام مال

بطريقة حقوق   اسب عنهستثمار المحالمتعلق باال
ه3 الملكية    488,178  371,499  859,677 

 (13,394,048)  15,931,975  (29,326,023)   الخسارة الشاملة األخرى للسنة 
الدخل الشامل للسنة إجمالي     245,584,900  50,582,258  296,167,158 

        
: علىالدخل الشامل للسنة العائد  إجمالي          

 280,297,324  50,582,258  229,715,066   مالكي الشركة 
 15,869,834   -  15,869,834   الحصص غير مسيطرة 

   245,584,900  50,582,258  296,167,158 
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الملحق رقم )3(: نسخة من النظام األساسي لشركة المركز الطبي وعقد التأسيس شاماَل جميع 
التعديالت حتى تاريخ هذا التعميم
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الملحق رقم )4(: التعديالت المتعقلة بالنظام األساسي لشركة دله والمتعلقة بصفقة االستحواذ

موضوع المادة
النظام المعدلالنظام الحالي

النصرقم المادةالنصرقم المادة

7رأس المال

»يكون رأس مال الشركة )900,000,000( 
تسعمائة مليون رياالً سعودياً، مقسماً إلى 

)90,000,000( تسعين مليون سهماً، قيمة السهم 
االسمية )10( عشرة رياالت سعودية، وجميع 

أسهم الشركة عادية وعينية«

7

»يكون رأس مال الشركة )976,811,660( تسعمائة 
وستة وسبعين مليوناً وثمانمائة وأحد عشر 

ألفاً وستمائة وستين رياالً سعودياً، مقسماً إلى 
)97,681,166( سبعة وتسعين مليوناً وستمائة وواحد 
وثمانين ألفاً ومائة وستة وستين سهماً، قيمة السهم 
االسمية عشرة )10( رياالت سعودية، وجميع أسهم 

الشركة عادية وعينية«
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