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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2020م

 31ديسمبر2020م
إيضاح

 31ديسمبر2019م

 1يناير2019م

(بالرياالت السعودية)
(إيضاح )4

(إيضاح )4

األصول
أصول متداولة
نقد وما في حكمه

6

79,916,678

2,250,746

428,776

ذمم مدينة
ً
مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى

7

14,910,513

12,784,577

15,900,755

8

765,709

1,107,955

1,345,395

مطلوب من جهات ذات عالقة

15

مخزون
مجموع األصول المتداولة

203,154

123,261

96,143

-

1,364,634

5,427,812

95,796,054

17,631,173

23,198,881

أصول غيرمتداولة
ممتلكات ومعدات

9

11,102,360

12,139,601

4,368,498

أصول حق االستخدام

10

5,290,390

5,995,484

6,461,076

مجموع األصول غيرالمتداولة

16,392,750

18,135,085

10,829,574

مجموع األصول

112,188,804

35,766,258

34,028,455

االلتزامات وحقوق الملكية
التزامات متداولة
ذمم دائنة ومستحقات

11

4,358,619

6,445,903

4,442,825

قروض مرابحة – الجزء المتداول

12

4,620,941

3,726,453

1,818,845

التزامات عقود اإليجار– الجزء المتداول

14

603,703

566,362

479,005

توزيعات أرباح دائنة

22

-

1,550,000

11,564,335

مخصص الزكاة

20

558,026

403,522

426,350

10,141,289

12,692,240

18,731,360

مجموع االلتزامات المتداولة
التزامات غيرمتداولة
قروض مرابحة – الجزء غيرالمتداول

12

-

1,643,232

3,518,893

منافع نهاية الخدمة للموظفين

13

4,868,102

4,283,678

3,122,888

التزامات عقود اإليجار– الجزء غيرالمتداول

14

4,961,794

5,565,497

5,982,071

مجموع االلتزامات غيرالمتداولة

9,829,896

11,492,407

12,623,852

مجموع االلتزامات

19,971,185

24,184,647

31,355,212

حقوق الملكية
رأس المال

1

77,000,000

2,000,000

2,000,000

احتياطي نظامي

21

2,215,307

600,000

600,000

احتياطي اكتواري

13

58,864

()238,705

()273,102

أرباح مبقاة

12,943,448

9,220,316

346,345

مجموع حقوق الملكية

92,217,619

11,581,611

2,673,243

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية

112,188,804

35,766,258

34,028,455

ً
تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

 - 52رشكة مجمع املركز الكندي الطبي العام

القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل

شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

2019م

2020م
(بالرياالت السعودية)

إيضاح

(إيضاح )4
اإليرادات

16

64,215,735

53,557,928

تكلفة اإليرادات

15

()39,017,507

()32,270,422

25,198,228

21,287,506

()8,036,765

()4,989,397

17,161,463

16,298,109

()807,356

()1,091,753

إيرادات أخرى

357,199

71,137

الربح قبل الزكاة

16,711,306

15,277,493

()558,233

()403,522

16,153,073

14,873,971

إجمالي الربح
مصاريف عمومية وإدارية

15و17

الربح التشغيلي
تكاليف التمويل

زكاة

19

20

الربح للسنة
الدخل الشامل اآلخر
البنود الذي لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة
الربح األكتواري اللتزام المنافع المحددة للموظفين
مجموع الدخل الشامل للسنة

13

297,569

34,397

16,450,642

14,908,368

ً
تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

إيضاح

رأس المال

أحتياطي نظامي

احتياطي اكتواري

المجموع

أرباح مبقاة

(بالرياالت السعودية)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر2020م:
كما في  1يناير2020م

2,000,000

600,000

الربح للسنة

-

-

الدخل الشامل اآلخر

-

-

297,569

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

297,569

16,153,073

الزيادة في رأس المال

1

75,000,000

-

-

-

75,000,000

محول إلى إحتياطي نظامي

21

-

1,615,307

-

()1,615,307

-

توزيعات أرباح

22

-

-

-

()10,814,634

()10,814,634

77,000,000

2,215,307

58,864

12,943,448

92,217,619

كما في  31ديسمبر2020م

()238,705

9,220,316

11,581,611

16,153,073

16,153,073

-

297,569
16,450,642

للسنة المنتهية في  31ديسمبر2019م:
كما في  1يناير2019م

4

2,000,000

600,000

()273,102

346,345

2,673,243

الربح للسنة

4

-

-

-

14,873,971

14,873,971

الدخل الشامل اآلخر

-

-

34,397

-

34,397

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

34,397

14,873,971

14,908,368

-

-

-

()6,000,000

()6,000,000

2,000,000

600,000

()238,705

9,220,316

11,581,611

توزيعات أرباح
كما في  31ديسمبر2019م

22

ً
تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

2019م

2020م
(بالرياالت السعودية)

(إيضاح )4
األنشطة التشغيلية
16,711,306

الربح قبل الزكاة

15,277,493

تعديالت لبنود غيرنقدية:
استهالك (إيضاح 9و)10

2,830,417

1,392,006

منافع نهاية الخدمة المتكبدة

905,140

574,061

تكاليف تمويل

807,356

1,091,753

الخسارة (الربح) من استبعاد ممتلكات ومعدات

5,065

()1,131

الخسائراالئتمانية المتوقعة

299,675

-

التغيرات في رأس المال العامل:
مخزون

()79,893

()27,118

ذمم مدينة

ً
مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى

()2,425,611

3,116,178

342,246

399,881

مطلوب من جهات ذات عالقة

1,364,634

()379,595

ذمم دائنة ومستحقات

()2,087,284

1,070,262

النقد من األنشطة التشغيلية

18,673,051

22,513,790

منافع نهاية الخدمة المدفوعة

()192,174

()196,843

تكاليف التمويل المدفوعة

()638,329

()930,510

زكاة مدفوعة

()403,729

()426,350

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

17,438,819

20,960,087

األنشطة االستثمارية
()1,094,031

شراء ممتلكات ومعدات

()2,609,162

المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات

884

1,137

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()1,093,147

()2,608,025

األنشطة التمويلية
صافي الحركة في قروض مرابحة

()748,744

31,947

توزيعات أرباح مدفوعة

()12,364,634

()16,014,335

الزيادة في رأس المال

75,000,000

-

سداد التزامات عقود اإليجار(إيضاح )14

()566,362

()557,204

صافي النقد من (المستخدم في) األنشطة التمويلية

61,320,260

()16,539,592

صافي التغيرفي النقد وما في حكمه

77,665,932

1,812,470

نقد وما في حكمه محول

-

9,500

النقد وما في حكمه كما في  1يناير

2,250,746

428,776

النقد وما في حكمه كما في  31ديسمبر

79,916,678

2,250,746

معامالت غيرنقدية:
توزيعات أرباح دائنة معدلة مقابل مطلوب من جهة ذات عالقة (إيضاح )15

1,364,634

-

صافي االلتزامات المحولة إلى الشركة والمعدلة مقابل مطلوب من جهات ذات عالقة (إيضاح 1و)15

-

1,364,634

ً
تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -1معلومات عن الشركة
شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام («الشركة») هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الدمام ،المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم
 2050058605بتاريخ  13صفر 1429هـ (الموافق  20فبراير2008م).
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في إدارة المستشفيات والمراكزالصحية والتجارة في أدوات ومعدات المستشفيات وسيارات اإلسعاف بموجب ترخيص رقم 10045
بتاريخ  18جمادى األولى  1436هـ (الموافق  9مارس 2015م).
إن عنوان مكتب الشركة المسجل في الدمام بالمملكة العربية السعودية.
تعمل الشركة من خالل الفروع التالية:
رقم السجل التجاري للفرع

الموقع

تاريخ التسجيل

الموافق إلى تاريخ

2050116858

الدمام

 3ذو القعدة 1439هـ

 16يوليو 2018م

2055026411

الجبيل

 22ربيع اآلخر1439هـ

 9يناير2018م

2059004078

بقيق

 8جمادى اآلخر1438هـ

 7مارس 2017م

2051056715

الخبر

 15جمادى األول 1435هـ

 16مارس 2014م

تتضمن هذه القوائم المالية نتائج أعمال ،أصول والتزامات هذه الفروع.
في  7شوال 1440هـ (الموافق  10يونيو 2019م) ،قرر الشركاء ضم شركة شقيقة ،شركة العيادات الطبية المتقدمة ،شركة مملوكة لنفس الشركاء (رقم السجل
التجاري  ،)2050058605بجميع األصول وااللتزامات وحقوق الملكية إلى شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام .وبالتالي ،تم تحويل رقم السجل التجاري لشركة
العيادات الطبية المتقدمة إلى فرع لشركة مجمع المركزالكندي الطبي العام في  13ربيع األول 1441هـ (الموافق  10نوفمبر2019م) .تم االنتهاء من جميع اإلجراءات
القانونية وفقا لذلك خالل سنة 2019م.
نتيجة للتغييرالمذكور أعاله خالل سنة 2019م ،تم تحويل صافي التزامات شركة العيادات الطبية المتقدمة البالغة  1,364,634ريال سعودي إلى الشركة من خالل
حساب جهات ذات عالقة.
ان الشركاء في الشركة وحصصهم كما في  31ديسمبر2019م هي كما يلي :

اسم الشركاء في الشركة

نسبة الملكية

 31ديسمبر2019م
عدد الحصص

٪

المبلغ
(بالرياالت السعودية)

السيد  /خالد محمد فرحان العمارالدوسري

50

5,000

1,000,000

السادة  /شركة خليفة عبداللطيف الملحم القابضة

50

5,000

1,000,000

100

10,000

2,000,000

خالل سنة 2020م  ،قرر الشركاء تعديل قيمة الحصة الواحدة من حصص الشركاء من  200ريال سعودي الى  10ريال سعودي ليصبح رأس مال الشركة  2مليون
ريال سعودي مقسم الى عدد  200الف حصة ،تبلغ القيمة االسمية لكل منها  10ريال سعودي تم توزيعها بنفس نسب الشركاء اعاله .
وكذلك قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من  2مليون ريال سعودي الى  2,666,667ريال سعودي ،عن طريق اصدارحصص جديدة بعدد  66,667حصة ،واكتتاب
الشريك الجديد السادة /شركة انوفا لالستثمار بكامل الحصص الجديدة ودفع قيمة الحصص االجمالية البالغة  75مليون ريال سعودي ،والتي تتضمن مبلغ
 666,667ريال سعودي يمثل اجمالي القيمة االسمية للحصص ومبلغ  74,333,333ريال سعودي يمثل عالوة االصدارللحصص الجديدة.
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -1معلومات عن الشركة (تتمة)
في مرحلة الحقة ،قرر جميع الشركاء زيادة راس مال الشركة من  2,666,667ريال سعودي إلى  77,000,000ريال سعودي وذلك طريق رسملة عالوة اإلصدارواالكتتاب
المذكور أعاله ،ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة مبلغ  77,000,000ريال سعودي مقسم بين الشركاء كالتالي:
اسم الشركاء في الشركة

نسبة الملكية
٪

المبلغ

عدد الحصص

(بالرياالت السعودية)

السيد  /خالد محمد فرحان ّ
العمارالدوسري

37,5

2,887,500

28,875,000

السادة  /شركة خليفة عبداللطيف الملحم القابضة

37,5

2,887,500

28,875,000

السادة  /شركة انوفا لإلستثمار

25

1,925,000

19,250,000

100

7,700,000

77,000,000

وكذلك تم خالل سنة 2020م ،تغيير ملكية الشركة من خالل إدخال شركاء جدد للشركة وتنازل الشركاء السيد  /خالد محمد فرحان العمار الدوسري والسادة /
شركة خليفة عبداللطيف الملحم القابضة عن جزء من حصصهم في الشركة وتنازل الشريك السادة /شركة انوفا لالستثمار بكامل حصهها في الشركة بما لهم من
حقوق وما عليهم من التزامات لصالح شركاء جدد ،وتم االنتهاء من االجراءات القانونية المتعلقة بنقل الملكية خالل السنة.
ان الشركاء في الشركة وحصصهم كما في  31ديسمبر2020م هي كما يلي :

اسم الشركاء في الشركة

 31ديسمبر2020م

نسبة الملكية
٪

المبلغ

عدد الحصص

(بالرياالت السعودية)

السيد  /خالد محمد فرحان ّ
العمارالدوسري

30

2,310,000

23,100,000

السيد  /خليفة عبداللطيف عبدالله الملحم

30

2,310,000

23,100,000

آخرين*

40

3,080,000

30,800,000

100

7,700,000

77,000,000

* تتمثل في مجموعة من الشركاء تقل نسبة ملكية كل منهم على حدى عن  ٪5من رأس المال.

وقرر الشركاء خالل سنة 2020م تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة .حصـلت الشركة على الموافقة الوزارية على االعالن
الرسمي للتحويل في 15جمادى األول 1442ه الموافق  30ديسمبر2020م .
ينص نظام الشركة االسا�سي على ان اول سنة مالية للشركة تبدأ من تاريخ الموافقة الوزارية على االعالن الرسمي القا�ضي بتحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية
محدودة الى شركة مساهمة مقفلة ( 30ديسمبر 2020م) وحتى  31ديسمبر من السنة التالية  .تعتقد ادارة الشركة ان الفترة من  30ديسمبر 2020م الى  31ديسمبر
ً
2020م التمثل اي انشطة هامة من حيث النوعية او الكمية او االهمية النسبية وذلك وفقا لطبيعة نشاط الشركة  ،وعليه تم تضمينها مع اعمال الشركة ذات
المسؤولية المحدودة ،وحيث ان التغيرفي الشكل القانوني للشركة لم يؤدي الى نشوء وحدة محاسبية جديدة  ،فقد تم اعداد هذه القوائم المالية عن سنة كاملة من
 1يناير 2020م لغاية  31ديسمبر 2020م القفال حسابات الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة ولتعكس بشكل أفضل عمليات الشركة على أساس ثابت وقابل
للمقارنة.
وستقوم الشركة باعداد القوائم المالية للشركة المساهمة المقفلة عن السنة االولى من  1يناير2021م الى  31ديسمبر2021م .
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -2أساس اإلعداد وملخص ألهم السياسات المحاسبية
1-1أساس اإلعداد

ً
تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا للمعاييرالدولية للتقريرالمالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعاييرواالصدارات االخرى المعتمدة من قبل الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين.
ان هذه القوائم المالية هي القوائم المالية األولى التي تقوم الشركة باعدادها وفقا للمعاييرالدولية للتقريرالمالي .تم اإلفصاح عن كيفية قيام الشركة بتبني المعايير
الدولية للتقريرالمالي في إيضاح .4
تم اعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية ،ما لم يرد خالف ذلك .يتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي والذي يعتبرالعملة الوظيفية للشركة ويتم
تقريب كافة المبالغ القرب ريال سعودي.
 2-2ملخص ألهم السياسات المحاسبية

فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة التي استخدمتها الشركة في اعداد هذه القوائم المالية:
تصنيف األصول وااللتزامات إلى متداول او غير متداول

تعرض الشركة األصول وااللتزامات في قائمة المركزالمالي على اساس تصنيفها إلى متداول أو غيرمتداول .يتم تصنيف االصل ضمن األصول المتداولة في حالة:
yتوقع تحقق االصل او هناك نية لبيعه او استخدامه خالل دورة العمل العادية.
yمحتفظ باالصل بشكل رئي�سي من اجل المتاجرة.
ً
yتوقع تحقق االصل خالل  12شهرا بعد تاريخ قائمة المركزالمالي ،أو
ً
ً
ً
yكونه نقدا او في حكم النقد اال إذا كان محظورا تبادل االصل او استخدامه لتسوية التزام ما خالل  12شهرا على االقل من تاريخ قائمة المركزالمالي.
يتم تصنيف جميع األصول االخرى كأصول غيرمتداولة.
يعتبرااللتزام ضمن االلتزامات المتداولة في حالة:
yتوقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل العادية.
yمحتفظ بااللتزام بشكل رئي�سي من اجل المتاجرة.
ً
yتوقع تسوية االلتزام خالل  12شهرا بعد تاريخ قائمة المركزالمالي ،أو
ً
yعدم وجود حق غيرمشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة  12شهرا على االقل بعد تاريخ قائمة المركزالمالي.
تقوم الشركة بتصنيف جميع االلتزامات االخرى كالتزامات غيرمتداولة.
يتم تصنيف أصول والتزامات الضريبة المؤجلة كأصول والتزامات غيرمتداولة.
قياس القيمة العادلة

تقوم الشركة بقياس االدوات المالية مثل المشتقات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركزمالي.
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن استالمه عند بيع أصول او سداده عند تسوية التزامات بين طرفين بموجب معاملة تتم على اسس تجارية بتاريخ القياس .يحدد
قياس القيمة العادلة بافتراض ان معاملة بيع األصول او تحويل االلتزامات ستتم اما:
yفي السوق الرئي�سي لهذه األصول او االلتزامات ،او
yفي حال عدم وجود السوق الرئي�سي ،في أكثراألسواق منفعة لألصول او االلتزامات.
يجب ان يكون لدى الشركة القدرة على ان تستخدم/تصل إلى السوق الرئي�سي او السوق االكثرمنفعة.
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -2أساس اإلعداد وملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 2-2ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
قياس القيمة العادلة (تتمة)

تقاس القيمة العادلة لألصول او االلتزامات باستخدام االفتراضات التي قد يستخدمها المتعاملون في السوق عند تسعير األصول وااللتزامات ،بافتراض انهم يسعون
لما يحقق أفضل المصالح االقتصادية لهم.
عند قياس القيمة العادلة لألصول غير المالية ،يتم االخذ في االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من االصل عن طريق االستخدام
االفضل واالق�صى له او عن طريق بيعه لمتعاملين اخرين في السوق يستخدمون االصل على النحو االفضل واألق�صى.
ً
تستخدم الشركة طرق التقييم المناسبة للظروف ،والتي تكون البيانات الالزمة لها لقياس القيمة العادلة متوفرة ،محاولة استغالل المدخالت التي يمكن مالحظتها
بأكبرقدرممكن ،والتقليل من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها بأقل قدرممكن.
تصنف كافة األصول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة او االفصاح عنها في القوائم المالية وفقا للتسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة ،وهي مذكورة
ادناه على اساس أدنى مستوى للمدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
yالمستوى االول :االسعارالمتداولة (الغيرمعدلة) في سوق نشط ألصول او التزامات مماثلة.
yالمستوى الثاني :طرق قياس يكون أدنى مستوى لمدخالتها الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها بصورة مباشرة او غيرمباشرة.
yالمستوى الثالث :طرق قياس يكون أدنى مستوى لمدخالتها الهامة لقياس القيمة العادلة غيرقابلة للمالحظة.
بالنسبة لألصول وااللتزامات التي يتم اثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،تحدد الشركة ما اذا تم التحويل بين مستويات التسلسل الهرمي عن
طريق إعادة تقييم التصنيف (على أساس المستوى االدنى للمدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقرير.
اإليرادات من العقود مع العمالء

تعترف الشركة باإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء ً
بناء على نموذج الخمس خطوات الموضح في المعايير الدولية للتقارير المالية .يتم االعتراف باإليراد عندما
تفي الشركة بالتزام األداء عن طريق تحويل البضائع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل .يتم الحصول على اإليرادات بشكل أسا�سي من الخدمات (العمليات) وبيع
المواد الصيدالنية .يتم اتباع الخطوات الخمس التالية:
الخطوة األولى :تحديد العقد (العقود) مع العميلُ :ي َّ
عرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ين�شئ عنه حقوق والتزامات قابلة للتنفيذ والمعايير المحدده لكل عقد
والتي يجب الوفاء بها.
الخطوة الثانية :تحديد التزامات األداء في العقد :التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بتحويل البضاعة أو خدمة إلى العميل.
الخطوة الثالثة :تحديد سعر المعاملة :سعر المعاملة هو مبلغ العوض الذي تتوقع الشركة أن تستحقه مقابل نقل البضائع أو الخدمات الموعودة إلى العميل .يتم
ً
قياس سعرالمعاملة بالقيمة العادلة للعوض المستلم أو المستحق ،مع مراعاة شروط الدفع المحددة تعاقديا ،باستثناء الضرائب والرسوم والمبالغ المحصلة نيابة
عن اآلخرين ويتم تسجيلها بعد خصم الخصومات التجارية وخصومات الحجم.
الخطوة الرابعة :تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد :بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء ،تخصص الشركة سعر المعاملة لكل التزام
أداء بمبلغ يوضح مبلغ العوض الذي تتحمله الشركة والتي تتوقع الشركة أن يكون مستحق مقابل الوفاء بكل التزام أداء.
الخطوة الخامسة :االعتراف باإليرادات عندما (أو كما) تفي الشركة بالتزام األداء.
قامت الشركة بتقييم ترتيبات اإليراد مقابل معاييرمحددة وقررت أنها تعمل كشركة أساسية في جميع عقود اإليراد.
ً
تحقق الشركة إيراداتها من تقديم الخدمات الطبية وبيع البضائع .يتم بيع البضائع وتقديم الخدمات منفردة في عقود محددة بشكل منفصل مع العمالء ومجتمعا
كحزمة مجمعة من البضائع و /أو الخدمات.
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -2أساس اإلعداد وملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 2-2ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
اإليرادات من العقود مع العمالء (تتمة)

	)أ(إيرادات التشغيل

بالنسبة لإليرادات الطبية ،يتم االعتراف باإليراد عند تقديم الخدمات الطبية وإنشاء الفاتورة (أي بعد الوفاء بالتزام األداء) .تتضمن بعض العقود عوض متغيرمثل
الخصم ورفض المطالبات .تقدر اإلدارة العوض المتغير باستخدام طريقة القيمة المتوقعة لحاالت الرفض .طبقت اإلدارة طريقة واحدة بشكل ثابت طوال مدة
العقد عند تقديرتأثيرعدم التأكد من مبلغ العوض المتغيرالذي تستحقه الشركة .باإلضافة إلى ذلك ،راعت اإلدارة جميع المعلومات (التاريخية والحالية والمتوقعة)
ً
المتاحة بشكل معقول للشركة وحددت ً
عددا معقول من مبالغ العوض المحتمل.
)ب(بيع البضائع

تتضمن عقود الشركة مع العمالء لبيع األدوية والعقاقير بشكل عام التزام أداء واحد .تعترف الشركة باإليرادات من بيع األدوية والعقاقير في الوقت الذي يتم فيه
تحويل السيطرة على األصل إلى العميل ،بشكل عام عند تسليم األدوية والعقاقير.
ذمم مدينة

يمثل المدينون حق الشركة في مبلغ العوض غير المشروط (أي ان استحقاق العوض يعتمد على م�ضى الفترة الزمنية) .انظر سياسة المحاسبة الخاصة باألصول
المالية.
مخزون

يظهرالمخزون بسعرالتكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل .يتم تكلفة المخزون على اساس متوسط التكلفة المرجح.
مصاريف

يتم توزيع جميع المصاريف التشغيلية بشكل ثابت على تكلفة اإليرادات ومصاريف عمومية وإدارية باستخدام عوامل توزيع ثابتة يتم تحديدها بما يتناسب مع
أنشطة الشركة.
الزكاة والضريبة
الزكاة

تقوم الشركة بتجنيب مخصص للزكاة وفقا لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .يحمل المخصص على قائمة الربح أو الخسارة.
أوضاع زكوية وضريبية غير مؤكدة

تتم المحاسبة عن الفروقات التي قد تنشأ من الربوطات النهائية عندما تنهي الشركة ربوطاتها مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.
ضريبة القيمة المضافة

يتم االعتراف بااليرادات والمصاريف واألصول بالصافي من قيمة ضريبة القيمة المضافة باستثناء الحاالت االتية:
yإذا استحقت ضريبة القيمة المضافة على اقتناء أصول او خدمات ال يتم استردادها من الجهة المختصة بالضرائب ،وفي هذه الحالة يعترف بضريبة القيمة
المضافة كجزء من تكلفة شراء االصول او جزء من بند المصاريف بحسب الحالة.
yتظهرالذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.
يتم إدراج صافي ضرائب القيمة المضافة الذي يمكن استرداده من او دفعه الى الجهة المختصة بالضرائب ضمن الذمم المدينة األخرى أو الذمم الدائنة األخرى في
قائمة المركزالمالي.
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -2أساس اإلعداد وملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 2-2ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
العمالت األجنبية
المعامالت واالرصدة

تسجل المعامالت بالعملة االجنبية مبدئيا بالسعرالسائد للعملة الوظيفية في التاريخ التي تكون فيه المعاملة مؤهلة لالعتراف .ويتم اعادة ترجمة األصول وااللتزامات
النقدية القائمة بالعمالت االجنبية الى العملة الوظيفية بالسعر السائد في تاريخ اعداد القوائم المالية .وتسجل جميع الفروق الناشئة من التسويات او المعامالت
على البنود النقدية على الربح او الخسارة.
يتم ترجمة البنود غير النقدية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة اجنبية بسعر العملة السائد في تاريخ المعامالت أساسا .أما البنود غير النقدية بالعمالت
األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة فيتم ترجمتها بسعر العملة السائد في تاريخ تحديد قيمتها العادلة .يتم معاملة االرباح او الخسائر الناتجة عن ترجمة البنود
الغيرالنقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالتوافق مع االعتراف باالرباح والخسائرالناتجة عن التغيرفي القيمة العادلة لذلك البند( .أي أن فروقات الترجمة للبنود
التي يتم االعتراف بارباح وخسائر قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل االخر يتم االعتراف بها في الدخل الشامل االخر ،والبنود التي يتم االعتراف بارباح وخسائر
قيمتها العادلة في االرباح والخسائريتم االعتراف بها في االرباح والخسائر).
ممتلكات ومعدات

يتم تسجيل الممتلكات والمعدات بالتكلفة مخصوما منها االستهالك المتراكم و /او الخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة ان وجدت ،وال يتم استهالك مشروعات
تحت التنفيذ .تتضمن التكلفة تكلفة الجزء المستبدل من الممتلكات والمعدات وتكاليف اإلقتراض لمشروعات االنشاءات طويلة األجل في حالة الوفاء باشتراطات
اإلعتراف .عندما يتم استبدال اجزاء هامة من الممتلكات والمعدات على فترات معينة ،تقوم الشركة باالعتراف بتلك األجزاء باعتبارها أصول فردية ذات عمرانتاجي
محدد واستهالك محدد .ويتم اإلعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها.
تقيد االرا�ضي والمباني بالتكلفة ويخصم منها االستهالك المتراكم للمباني واي خسائرهبوط في القيمة.
يتم احتساب اإلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت على مدارالعمراالنتاجي المقدرلألصول كالتالي:
آالت ومعدات
سيارات
أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
تحسينات على المأجور

 8 – 4سنوات
 4سنوات
 8 – 4سنوات
 10سنوات أو فترة عقد اإليجارإيهما أقصر

يتم الغاء االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية من استخدامه أو بيعه في المستقبل .يتم
تسجيل أي ربح أو خسارة تنشأ عن استبعاد األصل (تحسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة عند استبعاد
األصل.
يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم إجراء التعديالت على أساس مستقبلي ،إذا تطلب
األمر.
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -2أساس اإلعداد وملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 2-2ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

األصول في سياق اإلنشاء أو التطوير يتم رسملتها في حساب أعمال رأسمالية قيد التنفيذ .يتم تحويل األصل قيد اإلنشاء أو التطوير إلى الفئة المناسبة في الممتلكات
والمعدات ،بمجرد أن يكون األصل في موقع و/أو حالة ضرورية لتكون قادرة على العمل في بالطريقة التي يقصدها المالك .تشتمل تكلفة بند من األعمال الرأسمالية
قيد التنفيذ على سعرالشراء وتكلفة اإلنشاء/التطويروأي تكلفة أخرى تعزى مباشرة إلى إنشاء أو شراء عنصرمن عناصرأعمال رأسمالية قيد التنفيذ من قبل اإلدارة.
تكاليف االقتراض

يتم االعتراف بتكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية إلعداده لالستخدام أو البيع كجزء من تكلفة
ذلك األصل .ويتم تسجيل جميع تكاليف اإلقتراض األخرى كمصاريف في فترة استحقاقها .وتتمثل تكاليف االقتراض في تكاليف الفائدة وغيرها من التكاليف األخرى
التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بعملية إقتراض األموال.
اإليجارات

يعتمد تحديد ما إذا كان أي عقد يمثل أو يتضمن إيجارا عند بدايته .يمثل العقد أو يتضمن إيجارا إذا كان يمنح حق بالسيطرة على أصل او أصول معينة لفترة زمنية
مقابل عوض.
الشركة كمستأجر

	)أ(اصول حق االستخدام

ً
تقوم الشركة بإدراج اصول حق االستخدام في تاريخ بداية عقد اإليجار (أي التاريخ الذي اصبح فيه األصل األسا�سي جاهزا لالستعمال) .يتم قياس اصول حق
ً
االستخدام بالتكلفة ناقصا اي استهالك متراكم وخسائر الهبوط في القيمة ،وتعديلها بأي اعادة قياس اللتزامات عقود اإليجار .تتضمن تكلفة اصول حق االستخدام
ً
مبلغ التزامات عقود اإليجارالمسجلة والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجارالمنفذة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقصا اي حوافزإيجارمستلمة .ويتم
استهالك اصول حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى العمراالنتاجي المقدر.
)ب(التزامات اإليجار

في تاريخ بدء عقد اإليجار ،تقوم الشركة بتسجيل التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم خالل مدة عقد اإليجار .تتضمن مدفوعات
ً
اإليجارمدفوعات ثابتة (بما فيها دفعات ثابتة في جوهرها) ناقصا أي حوافزإيجارقد يتم استالمها ومدفوعات اإليجارالمتغيرة التي تعتمد على مؤشراو معدل والمبالغ
المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .تتضمن مدفوعات اإليجار ثمن ممارسة خيار الشراء عندما يكون هناك تيقن معقول بأن الشركة ستمارسه
ومدفوعات غرامات إلغاء عقد اإليجار في حال كانت شروط اإليجار تنص على ممارسة الشركة لخيار اإللغاء .بالنسبة لمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على
مؤشراو معدل ،فإنها تسجل كمصروف في الفترة التي يتم الدفع خاللها.
وفي سياق احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تقوم الشركة باستخدام معدل االقتراض الهام�شي في تاريخ بداية عقد اإليجار إذا ما كان معدل الفائدة ضمن
عقد اإليجار غير قابل للتحديد بشكل فوري .بعد تاريخ بداية العقد ،يتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار ليعكس استحقاق الفائدة ويتم خفض المبلغ بدفعات
اإليجار المنفذة .إضافة إلى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار اذا ما كان هناك تعديل أو تغير في مدة العقد أو تغير في دفعات اإليجار الثابتة في
جوهرها أو تغيرفي التقييم لشراء األصل األسا�سي.
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -2أساس اإلعداد وملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 2-2ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
اإليجارات (تتمة)
الشركة كمستأجر (تتمة)

)ج(عقود اإليجارقصيرة االجل وعقود ايجارذات اصول منخفضة القيمة

عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود مدتها  12شهرا أو أقل .االصول منخفضة القيمة هي البنود التي ال تفي بحدود الرسملة الخاصة بالشركة وتعتبر غير جوهرية
لقائمة المركز المالي ككل .يتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات االصول منخفضة القيمة على اساس القسط الثابت في قائمة
الربح او الخسارة.
الهبوط في قيمة األصول غير المالية

تقوم الشركة في تاريخ إعداد القوائم المالية بتقدير ما إذا كان هناك مؤشر على هبوط قيمة أصل .وفي حالة وجود أي مؤشر على ذلك ،أو عندما يكون إجراء اختبار
سنوي لهبوط قيمة األصل مطلوبا ،تقوم الشركة بتقديرالقيمة القابلة لإلسترداد لألصل .وتتمثل القيمة القابلة لإلسترداد لألصل في القيمة العادلة لألصل أو وحدة
توليد النقد ناقصا تكلفة البيع أو القيمة قيد االستخدام لألصل ،أيهما أعلى .وتحدد لألصل المفرد ما لم يكن األصل يتولد عنه تدفقات نقدية غير مستقلة بشكل
كبير عن التدفقات المتولدة من أصول أو مجموعات أخرى من األصول .وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد قيمته القابلة لإلسترداد يتعين
تخفيض قيمة األصل إلى قيمته القابلة لإلسترداد.
وعند تحديد القيمة قيد االستخدام ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام سعر الخصم قبل الضريبة بما يعكس التقديرات
ً
السوقية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل .وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع ،يتم مراعاة المعامالت السوقية الحديثة ،عند
توافرها ،أو يتم استخدام نموذج تقييم مناسب .ويتم التحقق من هذه القيم بمقارنتها بمضاعفات التقييم وأسعار األسهم المدرجة للشركات التابعة المطروحة
للتداول للجمهور أو من خالل أي مؤشرات أخرى للقيمة العادلة.
تعتمد الشركة في حساب الهبوط في القيمة على موازنات تفصيلية وحسابات تقديرية يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة توليد نقد بالشركة التي يتم توزيع
األصول الفردية عليها .وعادة ما تغطي هذه الموازنات التفصيلية والحسابات التقديرية خمس سنوات .لتغطية فترات أطول ،يتم حساب معدل نمو طويل األجل
ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.
يتم االعتراف بخسائر الهبوط في القيمة للعمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة ضمن المصاريف المالئمة لوظيفة االصول التي تعرضت لهبوط في القيمة.
ً
مسبقا لألصول غير المالية ،عدا الشهرة ،لم تعد موجودة أو قد
يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشرعلى أن خسائر الهبوط المثبتة
انخفضت .ﯾﺗم إدراج عكس ﺧﺳﺎرة الهبوط ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ في قائمة الربح أو الخسارة.
األصول المالية
االعتراف االولي والقياس

ً
تصنف األصول المالية عند اإلعتراف األولي على أنها ستقاس الحقا بالتكلفة المستنفدة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ،أو بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة.
يعترف بجميع األصول المالية عند االعتراف االولي بالقيمة العادلة مضافا اليها تكاليف المعاملة اال في حالة قيد األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او
الخسارة.
القياس الالحق

يعتمد القياس الالحق لألصول المالية على تصنيفها على النحو التالي:
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -2أساس اإلعداد وملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 2-2ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
األصول المالية (تتمة)
أصول مالية بالتكلفة المطفأة

بعد القياس االولي ،تقاس تلك األصول المالية بالقيمة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي وتكون معرضة للهبوط في القيمة .يتم االعتراف باألرباح او
الخسائرفي قائمة الربح او الخسارة عند استبعاد األصل ،أو دخول تعديالت عليه ،او هبوط قيمته.
أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ،يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد وإعادة تقييم العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة
أو التعديالت في قائمة الربح أو الخسارة ويتم احتسابها بنفس الطريقة كما في األصول المالية المقاسة بالتكلفة المستنفدة .يتم االعتراف بتغيرات القيمة العادلة
المتبقية في الدخل الشامل االخر .عند االستبعاد ،يتم إعادة تصنيف التغيرفي القيمة العادلة المتراكمة المعترف بها في الدخل الشامل االخرإلى الربح أو الخسارة.
ليس لدى الشركة أي أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

تدرج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بقيمتها العادلة مع تسجيل صافي التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح
أو الخسارة.
استبعاد األصول المالية

يتم استبعاد األصول المالية في الحاالت التالية:
yانتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من األصل ،او
yقيام الشركة بتحويل حقوقها باستالم تدفقات نقدية من األصل أو التزمت بدفع التدفقات النقدية بالكامل بدون تأخير الى طرف ثالث من خالل اتفاقية
«تحويل» وسواء (أ) حولت الشركة بصورة جوهرية جميع المخاطروالمنافع الخاصة باألصل أو(ب) ان الشركة لم تحول ولم تحتفظ بصورة جوهرية بجميع
المخاطروالمنافع الخاصة باألصل اال انها حولت حقها في السيطرة عليه.
إذا قامت الشركة بتحويل حقوقها باستالم التدفقات النقدية من األصل أو دخلت في اتفاقية تحويل فإنها تقيم إلى أي حد ما زالت تحتفظ بالمخاطر والمنافع
المرتبطة باألصل .يتم االعتراف باألصل الى المدى الذي تستمرعالقة الشركة به إذا لم تحول ولم تحتفظ بجميع المخاطروالمنافع المرتبطة باألصل ولم تحول حقها
في السيطرة عليه .في تلك الحالة تقوم الشركة باالعتراف أيضا بااللتزامات المرتبطة به .ويقاس األصل المحول وااللتزامات المرتبطة به على أساس يعكس الحقوق
وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة.
ويقاس استمرارالعالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأق�صى مبلغ يمكن مطالبة الشركة بسداده ،أيهما أقل.
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -2أساس اإلعداد وملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 2-2ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
األصول المالية (تتمة)
الهبوط في قيمة األصول المالية

تعترف الشركة بمخصص خسائرائتمانية متوقعة لجميع أدوات الدين الغيرمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.
يتم االعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على مرحلتين .بالنسبة للتعرض االئتماني الذي لم يشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االثبات االولي ،يتم
االعتراف بخسائراالئتمان المتوقعة لمخاطراالئتمان الناتجة من التعثرالمحتمل في السداد خالل  12شهرا (خسائرائتمانية متوقعة على مدى  12شهرا) .أما بالنسبة
للتعرض االتماني الذي شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االثبات االولي  ،يجب االعتراف بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي
للتعرض ،بغض النظرعن توقيت التعثر(خسائرائتمانية متوقعة على مدى العمر).
بالنسبة للمدينين التجاريين واصول العقود ،تطبق الشركة مدخال مبسطا في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة .ﻟذﻟك ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﮐﺔ باستخدام مصفوفة
المخصص التي تستند على خبرتها التاريخية في خسائراالئتمان ،والتي تم تعديلها للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة اﻻﻗﺗﺻﺎدية.
االلتزامات المالية
االعتراف االولي والقياس

تصنف االلتزامات المالية ،عند اإلعتراف األولي ،كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة او كقروض وذمم دائنة او كمشتقات مالية تستخدم
كأدوات تحوط في تحوط فعال لتغطية المخاطر.
يتم االعتراف بجميع االلتزامات المالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة ،وفي حالة القروض والسلف والذمم الدائنة بالصافي من تكاليف المعامالت المرتبطة مباشرة
بها.
القياس الالحق

يعتمد القياس الالحق لاللتزامات المالية على تصنيفها على النحو التالي:
التزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تتضمن االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التزامات مالية محتفظ بها للمتاجرة والتزامات مالية مصنفة عند االعتراف األولي بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم االعتراف بأرباح أو خسائرهذه االلتزامات في قائمة الربح أو الخسارة.
ليس لدى الشركة أي التزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
القروض والسلف

بعد االعتراف األولي ،تقاس القروض والسلف بالتكلفة المستنفدة باستخدام طريقة سعرالفائدة الفعلي .ويتم االعتراف باالرباح او الخسائرفي قائمة الربح أو الخسارة
عند استبعاد االلتزامات ،وكذلك من خالل عملية اطفاء معدل الفائدة الفعلي.
استبعاد االلتزامات المالية

يتم استبعاد االلتزامات المالية عندما يتم سداد االلتزام او الغاؤه او انتهاء االلتزام بموجب العقد.
المقاصة بين األدوات المالية

يتم اجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات المالية مع اظهارصافي المبلغ في قائمة المركزالمالي في حال وجود حق يكفله القانون لمقاصة المبالغ المعترف بها ،وتوافر
النية الى التسوية بالصافي او أن تحقق األصول وتسوية االلتزامات تحدثان في نفس الوقت.
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 2-2ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
نقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي من النقد لدى البنوك وفي الصندوق وودائع ألجل والتي لها تواريخ استحقاق خالل ثالثة شهور أو أقل والتي ليست
معرضة لمخاطرجوهرية للتغيرفي القيمة.
مخصصات
عام

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية (قانونية أوضمنية) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من المحتمل ان يتطلب األمراستخدام الموارد التي
تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به .وفي الحاالت التي تتوقع فيها الشركة استرداد بعض أو كل المخصصات،
ً
على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،فإنه يتم اثبات المبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعال .يتم عرض المصروف
المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أوالخسارة بعد خصم أية مبالغ مستردة.
ً
جوهريا ،فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس ،عندما يكون ذلك ً
مالئما ،المخاطر
وإذا كان أثرالقيمة الزمنية للنقود
المصاحبة لذلك االلتزام .وعند استخدام الخصم ،يتم اثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرورالوقت كتكاليف تمويل.
منافع إنهاء التوظيف

يتم تحديد تكلفة المنافع للموظفين بموجب برامج محددة المنافع بشكل منفصل لكل برنامج باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.
يتم االعتراف بإعادة القياس ،والتي تتكون من المكاسب والخسائراإلكتوارية ،على الفور في قائمة المركزالمالي وضمن األرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر
في فترة حدوثها .ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس في قائمة الربح أوالخسارة في الفترات الالحقة.
 3-2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة والتي لم ينتج عنها أثر جوهري على القوائم المالية

تم اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية ،والتي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2020م ،في هذه القوائم
المالية .إن تطبيق هذه المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة لم يكن له أي تأثير جوهري على المبالغ المدرجة للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد يؤثر على
محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
yتعديالت على مراجع اإلطارالمفاهيمي في المعاييرالدولية للتقريرالمالي.
yتعديالت على المعيارالدولي للتقاريرالمالية « 3تجميع االعمال» لتوضيح تعريف األعمال.
yتعديالت المعيارالدولي للتقاريرالمالية  - 7األدوات المالية :اإلفصاحات والمعاييرالدولية للتقاريرالمالية  - 9األدوات المالية .التعديالت المتعلقة بقضايا
ما قبل االستبدال في سياق إصالح سعرالفائدة بين البنوك.
yتعديالت معيارالمحاسبة الدولي  - 1عرض القوائم المالية ومعيارالمحاسبة الدولي  - 8التغييرات في التقديرات المحاسبية وتعريف األخطاء الجوهرية.
yتعديالت على معيارالمحاسبة الدولي  1ومعيارالمحاسبة الدولي .8

 - 66رشكة مجمع املركز الكندي الطبي العام

القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل

شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -2أساس اإلعداد وملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 3-2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد التنفيذ ولكنها غير سارية بعد ولم يتم تطبيقها مبكرا ً

لم تقم الشركة بعد بتطبيق المعاييروالتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكنها غيرسارية بعد:
سارية المفعول للفترات السنوية
التي تبدأ في أو بعد

المعاييرالدولية للتقاريرالمالية الجديدة والمعدلة
تعديالت على المعيارالدولي للتقاريرالمالية  10القوائم المالية الموحدة ومعيارالمحاسبة الدولي  28االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع
المشتركة المتعلق بمعالجة البيع أو المساهمة في األصول من المستثمرإلى شركته الزميلة أو المشروع المشترك.

تم تأجيل تاريخ السريان إلى أجل غيرمسمى

تعديالت على معيارالمحاسبة الدولي  1عرض القوائم المالية المتعلق بتصنيف االلتزامات.

 1يناير2023م

المعيارالدولي للتقاريرالمالية  17عقود التأمين والذي يوضح مبادئ االعتراف بعقود التأمين ،قياسها ،عرضها واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار
الدولي للتقاريرالمالية  4عقود التأمين.

 1يناير2023م
 1يناير2022م

تعديالت المعيارالدولي للتقاريرالمالية  3تجميع األعمال لتحديث مراجع اإلطارالمفاهيمي.
ً
تعديالت على المعيارالدولي للتقاريرالمالية  16عقود اإليجاروالتي تمنح المستأجرين إعفاء من التقييم وامتيازات إيجارللمستأجرين نتيجة لوباء
كورونا (كوفيد  )19-وتعديالت على عقود اإليجار.

 1يونيو 2020م

تعديالت على المعيارالمحاسبي الدولي  16الممتلكات ،المصنع والمعدات التي تمنع الشركة من الخصم من تكلفة الممتلكات ،المصنع والمعدات
المبالغ المستلمة من بيع البنود المنتجة أثناء تحضيرالشركة األصول لالستخدام المقصود منها.

 1يناير2022م

تعديالت على معيارالمحاسبة الدولي  37المخصصات ،االلتزامات المحتملة واألصول المحتملة المتعلق بالتكاليف التي يجب تضمينها عند تقييم
العقود المخسرة.

 1يناير2022م

تعديالت على المعيارالدولي للتقاريرالمالية  4عقود التأمين والمعيارالدولي للتقاريرالمالية  7األدوات المالية :اإلفصاحات والمعيارالدولي للتقارير
المالية  9األدوات المالية والمعيارالدولي للتقاريرالمالية  16عقود اإليجارالمتعلقة بقضايا ما قبل االستبدال في سياق إصالح سعرالفائدة بين
البنوك.

 1يناير2021م

تعديالت سنوية على المعاييرالدولية للتقاريرالمالية 2018م2020-م دورة معدلة للمعاييرالدولية للتقاريرالمالية  1و 9و 16و.41

 1يناير2022م

تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية للشركة لفترة التطبيق األولي واعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت
الجديدة قد ال يكون لها تأثيرجوهري على القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق األولي.
 -3األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثرعلى مبالغ اإليرادات والمصاريف واألصول واإللتزامات واالفصاحات المرفقة
وافصاحات االلتزامات المحتملة .يمكن أن ينتج من عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصول أو
اإللتزامات والتي ستتأثرفي الفترات المستقبلية.
تتضمن االفصاحات األخرى المتعلقة بتعرض الشركة للمخاطروعدم التأكد ما يلي:
yإدارة مخاطراالدوات المالية
yافصاحات تحليل الحساسية

إيضاح 5
إيضاح  5و13
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 -3األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
 1-3األحكام

في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ،قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية والتي لها أثرجوهري على المبالغ المدرجة في القوائم المالية:
تحديد مدة عقد اإليجار

قامت الشركة بتطبيق أحكام لتحديد مدة عقد اإليجارلعقود اإليجارالتي تكون فيها مستأجروالتي تتضمن خيارات التمديد .تقييم ما إذا كانت الشركة متأكدة بشكل
معقول من ممارسة مثل هذه الخيارات يؤثرعلى مدة عقد اإليجار ،مما يؤثربشكل جوهري على مبلغ التزامات عقود اإليجارواألصول حق االستخدام المعترف بها.
 2-3التقديرات واالفتراضات

يتم اإلفصاح أدناه عن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادرالرئيسية األخرى لحاالت عدم التأكد من التقديرات بتاريخ التقريرالمالي والتي لها مخاطر
جوهرية قد تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول واإللتزامات خالل السنة المالية التالية .استندت الشركة في افتراضاتها وتقديراتها على البيانات
المتاحة عند إعداد القوائم المالية .ومع ذلك ،قد تتغيرالظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارج
سيطرة الشركة .تنعكس هذه التغيرات على االفتراضات عند حدوثها.
أوضاع زكوية غير مؤكدة

تتعلق الزكاة المستحقة الحالية للشركة بقيمة  558,026ريال سعودي (2019م 403,522 :ريال سعودي) بتقييم اإلدارة لمبلغ الزكاة المستحقة على الربوط الزكوية
المفتوحة حيث ال يزال يتعين على الشركة االتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على مبالغ اإللتزامات النهائية .وبسبب عدم التأكد المرتبط بهذه البنود الزكوية،
فمن المحتمل أن تختلف النتيجة النهائية بشكل كبير عند اصدار الربط النهائي من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل في فترات مستقبلية .تم اإلفصاح عن وضع
الربوط الزكوية في إيضاح .20
تقوم اإلدارة بمراجعة األصول وااللتزامات بالتكلفة بشكل دوري لغرض تقديرأي انخفاض في القيمة ،ويتم االعتراف بأي خسارة انخفاض في قائمة الربح أو الخسارة
للسنة.
االفتراضات طويلة االجل اللتزام منافع الموظفين

تمثل مدفوعات المكافآت المحددة لما بعد التوظيف ومكافآت نهاية الخدمة االلتزامات التي سيتم سدادها مستقبال ،وتستلزم وضع افتراضات لاللتزامات المتوقعة
والقيم العادلة لموجودات الخطط ،إن وجدت .يتعين على اإلدارة وضع افتراضات إضافية بشأن المتغيرات مثل معدالت الخصومات ونسبة الزيادة في الرواتب
والعائد على الموجودات ومعدالت الوفيات ودوران العمل وتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية .وتقوم إدارة الشركة بأخذ المشورة دوريا من خبراء اكتواريين
خارجيين بشأن هذه االفتراضات .ويمكن أن تؤثر ُّ
ً
التغيرات في االفتراضات الرئيسة ً
جوهريا على التزامات المنافع المتوقعة و  /أو تكاليف المنافع المحددة
تأثيرا
للموظفين الدورية المتكبدة.
حساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

يتطلب من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات الهامة لتقدير مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وتقدير مخاطر الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
لألصول المالية بعد األعتراف األولي ومعلومات القياسات المستقبلية لخسائراالئتمان المتوقعة.
يتم قياس خسارة االئتمان المتوقعة كمخصص يعادل خسارة االئتمان المتوقعة على مدى عمراألصل.
تحقق اإليرادات

تستخدم إدارة الشركة تقديرات وافتراضات هامة لتحديد مبلغ وتوقيت االعتراف باإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي « ،15اإليرادات من العقود مع
العمالء».
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 -3األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-3التقديرات واالفتراضات (تتمة)
األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات

تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات الحتساب االستهالك .يتم تحديد هذا التقدير بعد النظر في االستخدام المتوقع
ً
لألصول ،التآكل والتقادم .تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا ويتم تعديل التغيير في تكاليف االستهالك ،إن وجد ،في الفترات الحالية
والمستقبلية.
تأثير (كوفيد )19-

تم تأكيد وجود مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19-في أوائل عام 2020م وانتشر على مستوى العالم مما تسبب في تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادية.
ً
ً
اعتبارا من تاريخ إصدارالقوائم المالية.
نظرا ألن الوضع مرن وسريع التطور ،ال تعتبراإلدارة أنه من العملي تقديم تقديركمي للتأثيرالمحتمل لهذا التف�شي على الشركة
خيارات تمديد عقود اإليجار

في حالة عقود اإليجارحيث تكون خيارات التمديد متاحة للشركة ،يتم تطبيق الحكم في تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة الخيار .تعيد الشركة تقييم
ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة خيارات التمديد ،عند وجود حدث أو تغييرجوهري في الظروف والتي تخضع لسيطرة الشركة.
خصم مدفوعات اإليجار

يتم خصم مدفوعات اإليجارباستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة (« .)»IBRطبقت اإلدارة األحكام والتقديرات لتحديد معدل االقتراض اإلضافي عند بدء عقد
اإليجار.
الهبوط في قيمة األصول غير المالية

تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على الهبوط في قيمة الممتلكات والمعدات في تاريخ كل تقرير .يتم اختبارالممتلكات والمعدات للهبوط في القيمة
عند وجود مؤشرات على أن القيم الدفترية قد ال يمكن استردادها .عند إجراء حسابات القيمة قيد االستخدام ،تقوم اإلدارة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة من األصل أو الوحدة المولدة للنقد واختيارمعدل خصم مناسب من أجل حساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرةإن هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م هي أول قوائم مالية تقوم الشركة بإعدادها بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة
في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدارات االخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .قامت الشركة بإعداد القوائم المالية عن
الفترات السابقة التي تتضمن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2018م بما يتوافق مع المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة
الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعاييرواالصدارات االخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وعليه ،قامت الشركة بإعداد قوائم مالية تتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي المطبقة بتاريخ  31ديسمبر 2020م ،بما في ذلك فترات المقارنة .إلعداد هذه
القوائم المالية ،قامت الشركة بإعداد قائمة المركزالمالي كما في  1يناير2019م وهو تاريخ التحول إلى المعاييرالدولية للتقريرالمالي .يقدم هذا اإليضاح شرحا ألهم
التعديالت التي قامت بها الشركة لتعديل قوائمها المالية السابقة المتوافقة مع المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم بما فيها قائمة
المركزالمالي كما في  1يناير2019م و 31ديسمبر2019م وقائمتي الدخل الشامل والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر2019م.
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -4تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة)
اإلعفاءات المطبقة

يتيح معيار التقرير المالي رقم ( )1لمن يطبق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة بعض اإلعفاءات من تطبيق بعض متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي بأثر
رجعي.
قامت الشركة باستخدام اإلعفاءات التالية:
yقامت الشركة باستخدام االعفاء الخاص بالعقود التي تم انجازها بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( « )15اإليراد من العقود مع العمالء» .وعليه،
لم تقم الشركة بإعادة عرض العقود التي تم إنجازها قبل تاريخ  1يناير2019م.
yقامت الشركة بتطبيق إرشادات التحول في المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم ( « )15اإليراد من العقود مع العمالء» حيث قامت باستخدام سعرالمعاملة كما
في تاريخ العقد المكتمل الذي يتضمن عوض متغيربدال من تقديرمبلغ العوض المتغيرفي فترات التقريرالمقارنة.
ً
yاستخدمت الشركة الوسائل العملية التالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16على عقود اإليجار المصنفة سابقا كعقود إيجار تشغيلي
بموجب المعيارالدولي للتقريرالمالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتد في المملكة العربية السعودية.
	)أ(تم تطبيق إعفاء استبعاد األصول وااللتزامات حق االستخدام لعقود اإليجارالتي تقل مدتها عن  12شهر.
	)ب(تستخدم عند تحديد مدة عقود اإليجارإذا كان العقد يحتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.
التقديرات

ً
تتوافق التقديرات في  1يناير 2019م و 31ديسمبر 2019م مع تلك التي تم إجراؤها في نفس التواريخ وفقا المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة
الحجم.
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -4تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة)
تسوية قائمة المركز المالي للشركة كما في  1يناير 2019م (تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي):

إيضاح

ً
وفقا للمعيارالدولي للتقريرالمالي
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

إعادة القياس

ً
وفقا للمعاييرالدولية
للتقريرالمالي

(بالرياالت السعودية)
األصول
أصول متداولة
428,776

-

428,776

نقد وما في حكمه
ذمم مدينة
ً
مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى

15,900,755

-

15,900,755

1,345,395

-

1,345,395

مخزون

96,143

-

96,143

(ب)

مطلوب من جهات ذات عالقة

5,427,812

-

5,427,812

مجموع األصول المتداولة

23,198,881

-

23,198,881

أصول غيرمتداولة
4,368,498

-

4,368,498

-

6,461,076

6,461,076

ممتلكات ومعدات
مجموع األصول غيرالمتداولة

4,368,498

6,461,076

10,829,574

مجموع األصول

27,567,379

6,461,076

34,028,455

أصول حق االستخدام

(أ)

حقوق الملكية وااللتزامات
حقوق الملكية
رأس المال

2,000,000

-

2,000,000

احتياطي نظامي

600,000

-

600,000

احتياطي اكتواري

()273,102

-

()273,102

أرباح مبقاة

346,345

-

346,345

مجموع حقوق الملكية

2,673,243

-

2,673,243

قروض مرابحة – الجزء غيرالمتداول

التزامات غيرمتداولة
3,518,893

-

3,518,893

منافع نهاية الخدمة للموظفين

(ج)

3,122,888

-

3,122,888

التزامات عقود اإليجار– الجزء غيرالمتداول

(أ)

-

5,982,071

5,982,071

6,641,781

5,982,071

12,623,852

مجموع االلتزامات غيرالمتداولة
التزامات متداولة
ذمم دائنة ومستحقات

4,442,825

4,442,825

-

قروض مرابحة – الجزء المتداول

1,818,845

-

1,818,845

توزيعات أرباح دائنة

11,564,335

-

11,564,335

426,350

-

426,350

-

479,005

479,005

مخصص الزكاة

18,252,355

479,005

18,731,360

مجموع االلتزامات

24,894,136

6,461,076

31,355,212

مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

27,567,379

6,461,076

34,028,455

التزامات عقود اإليجار– الجزء المتداول
مجموع االلتزامات المتداولة

(أ)
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -4تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة)
تسوية قائمة المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر 2019م:

إيضاح

ً
وفقا للمعيارالدولي للتقريرالمالي
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

إعادة القياس

ً
وفقا للمعاييرالدولية
للتقريرالمالي

(بالرياالت السعودية)
األصول
أصول متداولة
2,250,746

-

2,250,746

نقد وما في حكمه
ذمم مدينة
ً
مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى

12,784,577

-

12,784,577

1,107,955

-

1,107,955

مخزون

123,261

-

123,261

مطلوب من جهات ذات عالقة

1,364,634

-

1,364,634

مجموع األصول المتداولة

17,631,173

-

17,631,173

(ب)

أصول غيرمتداولة
12,139,601

-

12,139,601

-

5,995,484

5,995,484

ممتلكات ومعدات
مجموع األصول غيرالمتداولة

12,139,601

5,995,484

18,135,085

مجموع األصول

29,770,774

5,995,484

35,766,258

أصول حق االستخدام

(أ)

حقوق الملكية وااللتزامات
حقوق الملكية
رأس المال

2,000,000

-

2,000,000

احتياطي نظامي

600,000

-

600,000

احتياطي اكتواري

()238,705

-

()238,705

أرباح مبقاة

9,356,691

()136,375

9,220,316

مجموع حقوق الملكية

11,717,986

()136,375

11,581,611

قروض مرابحة  -الجزء غيرالمتداول

التزامات غيرمتداولة
1,643,232

-

1,643,232

منافع نهاية الخدمة للموظفين

(ج)

4,283,678

-

4,283,678

التزامات عقود اإليجار– الجزء غيرالمتداول

(أ)

-

5,565,497

5,565,497

5,926,910

5,565,497

11,492,407

مجموع االلتزامات غيرالمتداولة
التزامات متداولة
ذمم دائنة ومستحقات

6,445,903

-

6,445,903

قروض مرابحة – الجزء المتداول

3,726,453

-

3,726,453

توزيعات أرباح دائنة

1,550,000

-

1,550,000

403,522

-

403,522

-

566,362

566,362

12,125,878

566,362

12,692,240

مجموع االلتزامات

18,052,788

6,131,859

24,184,647

مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

29,770,774

5,995,484

35,766,258

مخصص الزكاة
التزامات عقود اإليجار– الجزء المتداول
مجموع االلتزامات المتداولة
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -4تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة)
تسوية مجموع الدخل الشامل للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م:

إيضاح

ً
وفقا للمعيارالدولي للتقريرالمالي
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة
الحجم

إعادة القياس

ً
وفقا للمعاييرالدولية
للتقريرالمالي

(بالرياالت السعودية)
53,557,928

-

53,557,928

اإليرادات

()32,553,396

282,974

()32,270,422

إجمالي الربح

21,004,532

282,974

21,287,506

مصاريف عمومية وإدارية

()4,989,397

-

()4,989,397

الربح التشغيلي

16,015,135

282,974

16,298,109

()672,404

()419,349

()1,091,753

إيرادات أخرى

71,137

-

71,137

الربح قبل الزكاة

15,413,868

()136,375

15,277,493

زكاة

()403,522

-

()403,522

الربح للسنة

15,010,346

()136,375

14,873,971

تكلفة اإليرادات

تكاليف التمويل

(أ)

(أ)

الدخل الشامل اآلخر
البنود الذي لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة
الربح األكتواري اللتزام المنافع المحددة للموظفين

34,397

-

34,397

مجموع الدخل الشامل للسنة

15,044,743

()136,375

14,908,368
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -4تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة)
تسوية قائمة التدفقات النقدية للشركة كما في  31ديسمبر 2019م:

ً
وفقا للمعيارالدولي للتقريرالمالي
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

إعادة القياس

ً
وفقا للمعاييرالدولية
للتقريرالمالي

(بالرياالت السعودية)
األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة

15,413,868

()136,375

15,277,493

تعديالت لبنود غيرنقدية:
استهالك

698,427

693,579

1,392,006

منافع نهاية الخدمة المتكبدة

574,061

-

574,061

تكاليف تمويل

672,404

419,349

1,091,753

الربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

()1,131

-

()1,131

التغيرات في رأس المال العامل:
مخزون
ً
ذمم مدينة ومدفوعات مقدما
ً
مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى

()27,118

-

()27,118

3,116,178

-

3,116,178

399,881

-

399,881

مطلوب من جهات ذات عالقة

()379,595

-

()379,595

ذمم دائنة ومستحقات

1,070,262

-

1,070,262

النقد من األنشطة التشغيلية

21,537,237

976,553

22,513,790

منافع نهاية الخدمة المدفوعة

()196,843

-

()196,843

تكاليف التمويل المدفوعة

()511,161

()419,349

()930,510

زكاة مدفوعة

()426,350

-

()426,350

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

20,402,883

557,204

20,960,087

شراء ممتلكات ومعدات

()2,609,162

-

()2,609,162

المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات

1,137

-

1,137

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()2,608,025

-

()2,608,025

األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
صافي الحركة في قروض مرابحة

31,947

31,947

-

توزيعات أرباح مدفوعة

()16,014,335

-

()16,014,335

سداد التزامات عقود اإليجار

-

()557,204

()557,204

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()15,982,388

()557,204

()16,539,592

صافي التغيرفي النقد وما في حكمه

1,812,470

-

1,812,470

نقد وما في حكمه محول

9,500

-

9,500

النقد وما في حكمه كما في  1يناير

428,776

-

428,776

النقد وما في حكمه كما في  31ديسمبر

2,250,746

-

2,250,746

بنود غيرنقدية:
صافي االلتزامات المحولة إلى الشركة والمعدلة مقابل مطلوب من جهات
ذات عالقة (إيضاح )1
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1,364,634

-

1,364,634
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -4تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة (تتمة)
إيضاحات حول تسوية حقوق الملكية كما في  1يناير 2019م و 31ديسمبر 2019م ومجموع الدخل الشامل للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م:

ً
 .أسابقا ،كانت الشركة تصنف عقود إيجار الممتلكات كعقود إيجار تشغيلي بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم
المعتمدة في المملكة العربية السعودية .هذه العقود تتضمن أرا�ضي وسيارات .إن مدة عقود اإليجار تمتد عادة لمدة من  5إلى  20سنة .عند التحول،
بالنسبة لعقود اإليجارالمصنفة كعقود إيجارتشغيلي بموجب المعاييرالدولية للتقريرالمالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ،تم قياس التزامات عقود
اإليجاربالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجارالمتبقية ،مخصومة بمعدل االقتراض اإلضافي للشركة كما في  1يناير2019م .يتم قياس األصول حق االستخدام
ُ
ً
مقدما أو مستحقةً .
نظرا ألن المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم
على أساس مبلغ متساوي اللتزامات عقود اإليجار ،معدال بقيمة أي مدفوعات إيجارمدفوعة
( )16كان ساري كما في  1يناير2019م ،لم يكن هناك حاجة إلى تعديل حقوق الملكية الرصيد اإلفتتاحي كما في  1يناير2019م.
ً
 .بعند تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لطريقة الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9على القوائم المالية للشركة ،لم
يكن التغيرجوهري.
 .جقامت الشركة باحتساب مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين باستخدام الطريقة االكتوارية ،وبالتالي لم ينشأ أي تأثير عند تطبيق المعايير الدولية
للتقريرالمالي.
 -5القيمة العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية
 1-5قياس القيمة العادلة لالدوات المالية

القيمة الدفترية لألصول المالية وااللتزامات المالية هي تقديرتقريبي معقول للقيمة العادلة بسبب طبيعتها قصيرة األجل ( 31ديسمبر2019م و 1يناير2019م :نفس
ال�شيء) .كما في تاريخ التقرير ،ليس لدى الشركة أي أصول أو التزامات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة.
 2-5إدارة مخاطر األدوات المالية

أنشطة الشركة تعرضها لمخاطرمالية متعددة مثل مخاطرائتمان ومخاطرسيولة ومخاطرسعرالسوق.
 1-2-5مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطراالئتمان في عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخرلخسارة مالية .تتعرض الشركة لمخاطراالئتمان
على النقد وما في حكمه ،وذمم مدينة ،مطلوب من جهات ذات عالقة كما يلي:
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

(بالرياالت السعودية)

 1يناير2019م

نقد وما في حكمه

79,916,678

2,250,746

428,776

ذمم مدينة

14,910,513

12,784,577

15,900,755

مطلوب من جهات ذات عالقة

-

1,364,634

5,427,812

94,827,191

16,399,957

21,757,343
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 -5القيمة العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 2-5إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 1-2-5مخاطر االئتمان (تتمة)

تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األق�صى للتعرض لمخاطراالئتمان.
مخاطراالئتمان على الذمم المدينة وأصول العقود والنقد لدى البنوك محدودة بما يلي:
عال.
yيتم االحتفاظ بارصدة النقد لدى البنوك لدى البنوك ذات تصنيف ائتماني ٍ
yيتم عرض الذمم المدينة بالصافي من مخصص الخسائراألئتمانية المتوقعة.

ً
تقوم الشركة بإدارة مخاطراالئتمان المتعلقة بالذمم المدينة من العمالء من خالل المراقبة وفقا للسياسات واإلجراءات المحددة .تسعى الشركة للحد من مخاطر
االئتمان المتعلقة بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمانية للعمالء األفراد ومراقبة الذمم المدينة القائمة على أساس مستمر .تتم مراقبة أرصدة الذمم المدينة مما
يؤدي إلى عدم تعرض الشركة لديون معدومة جوهرية.
تسجل الشركة مخصص الخسائراألئتمانية المتوقعة مع األخذ في االعتبارعوامل مختلفة بما في ذلك أعمارأرصدة الذمم المدينة والوضع المالي للعمالء وما إلى ذلك.
قررت الشركة أن األرصدة مع الجهات ذات العالقة قابلة للتحصيل واالسترداد بالكامل وأن المركزالمالي للشركات ذات العالقة جيد.
 2-2-5مخاطر السيولة

مخاطرالسيولة هي مخاطرأن تواجه المنشأة صعوبة في تحصيل األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية .قد تنتج مخاطرالسيولة عن عدم القدرة على
بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة .فيما يلي االستحقاقات التعاقدية في نهاية فترة التقريرلإللتزامات المالية:
 31ديسمبر2020م
القيمة الدفترية

أقل من سنة

من سنة إلى خمس سنوات

أكثرمن خمس سنوات

(بالرياالت السعودية)
التزامات مالية:
ذمم دائنة ومستحقات

4,358,619

4,358,619

-

-

التزامات عقود اإليجار

5,565,497

603,703

2,986,786

1,975,008

قروض مرابحة

4,620,941

4,620,941

-

-

14,545,057

9,583,263

2,986,786

1,975,008

القيمة الدفترية

أقل من سنة

 31ديسمبر2019م
من سنة إلى خمس سنوات

أكثرمن خمس سنوات

(بالرياالت السعودية)
التزامات مالية:
ذمم دائنة ومستحقات

6,445,903

6,445,903

-

-

التزامات عقود اإليجار

6,131,859

566,362

2,495,170

3,070,327

قروض مرابحة

5,369,685

3,726,453

1,643,232

-

توزيعات أرباح دائنة

1,550,000

1,550,000

-

-

19,497,447

12,288,718

4,138,402

3,070,327

 - 76رشكة مجمع املركز الكندي الطبي العام

القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل
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(شركة ذات مسؤولية محدودة)
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 -5القيمة العادلة وإدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 2-5إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 2-2-5مخاطر السيولة (تتمة)

 1يناير2019م
القيمة الدفترية

أقل من سنة

من سنة إلى خمس سنوات

أكثرمن خمس سنوات

(بالرياالت السعودية)
التزامات مالية:
ذمم دائنة ومستحقات

4,442,825

4,442,825

-

-

التزامات عقود اإليجار

6,461,076

479,005

2,911,744

3,070,327

قروض مرابحة

5,337,738

1,818,845

3,518,893

-

توزيعات أرباح دائنة

11,564,335

11,564,335

-

-

27,805,974

18,305,010

6,430,637

3,070,327

تتم إدارة مخاطرالسيولة عن طريق المراقبة على أساس منتظم والتأكد من توفرأموال وتسهيالت مصرفية كافية للوفاء بااللتزامات المستقبلية للشركة.
 3-2-5مخاطر سعر السوق

مخاطر سعر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق ،مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة ،مما يؤثر على ربح
الشركة أو قيمة أصولها المالية .إن الهدف من إدارة مخاطرالسوق هو إدارة وإبقاء التعرض لمخاطرالسوق ضمن حدود مقبولة ،مع تحسين العائد.
 4-2-5مخاطر العمالت

إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تنشأ مخاطر العمالت عندما تكون المعامالت التجارية
المستقبلية واألصول وااللتزامات المعترف بها مقومة بعملة مختلفة عن عملة الشركة الوظيفية .إن تعرض الشركة لمخاطرالعمالت األجنبية يقتصربالدرجة األولى
على المعامالت بالدوالراألمريكي وتعتقد إدارة الشركة أن تعرضها لمخاطرالعمالت المرتبطة بالدوالراألمريكي محدودة ألن سعرصرف الريال السعودي مرتبط بالدوالر
األمريكي .يتم مراقبة التذبذب في أسعارالصرف مقابل العمالت األخرى بشكل مستمر.
 5-2-5مخاطر أسعار الفائدة

إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض المرتبط بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية .بلغت اإللتزامات المالية ذات
المعدل المتغيركما في  31ديسمبر2020م مبلغ  4,6مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر2019م 5,3 :مليون ريال سعودي).
ان زيادة معدل الفائدة بمقدار  50نقطة أساس ستزيد تكاليف التمويل للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م بمبلغ  23ألف ريال سعودي ( 31ديسمبر 2019م27 :
ألف ريال سعودي).
تراقب اإلدارة التغيرات في أسعارالفائدة وتقوم بادارة أثرذلك على القوائم المالية.
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 -6نقد وما في حكمه
 31ديسمبر2019م

 31ديسمبر2020م

 1يناير2019م

(بالرياالت السعودية)
(إيضاح )4

(إيضاح )4

نقد في الصندوق

14,874

6,913

-

نقد لدى البنوك

79,901,804

2,243,833

428,776

79,916,678

2,250,746

428,776

 -7ذمم مدينة
 31ديسمبر2019م

 31ديسمبر2020م

 1يناير2019م

(بالرياالت السعودية)
(إيضاح )4

(إيضاح )4

ذمم مدينة

15,110,513

12,784,577

15,900,755

الخسائراالئتمانية المتوقعة

()200,000

-

-

14,910,513

12,784,577

15,900,755

 31ديسمبر2020م
لم تتجاوز موعد
استحقاقها ولم تهبط
قيمتها

أقل من  120يوم

من  120إلى  365يوم

المجموع

أكثرمن  365يوم

(بالرياالت السعودية)
اإلجمالي

5,441,132

6,923,527

314,239

2,431,615

15,110,513

الخسائراالئتمانية المتوقعة

-

-

-

()200,000

()200,000

5,441,132

6,923,527

314,239

2,231,615

14,910,513

لم تتجاوز موعد
استحقاقها ولم تهبط
قيمتها

أقل من  120يوم

 31ديسمبر2019م
من  120إلى  365يوم

المجموع

أكثرمن  365يوم

(بالرياالت السعودية)
اإلجمالي

4,842,927

3,980,583

539,786

3,421,281

12,784,577

الخسائراالئتمانية المتوقعة

-

-

-

-

-

4,842,927

3,980,583

539,786

3,421,281

12,784,577
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -7ذمم مدينة (تتمة)
 1يناير2019م
لم تتجاوز موعد
استحقاقها ولم
تهبط قيمتها

أقل من  120يوم

من 120
إلى  365يوم

المجموع

أكثرمن  365يوم

(بالرياالت السعودية)
اإلجمالي
خسائراالئتمان المتوقعة

5,780,292

6,985,483

784,402

2,350,578

15,900,755

-

-

-

-

-

5,780,292

6,985,483

784,402

2,350,578

15,900,755

الذمم المدينة غيرمضمونة وال تخضع الية فوائد .إن الذمم المدينة تستحق بشكل عام من  30إلى  120يوم.
فيما يلي حركة مخصص الخسائراألئتمانية المتوقعة:
2019م

2020م
(بالرياالت السعودية)
 1يناير

-

-

مخصص السنة

299,675

-

شطب خالل السنة

()99,675

-

 31ديسمبر

200,000

-

تتضمن الذمم المدينة مبلغ  2,4مليون ريال سعودي ذمم مدينة من جهات حكومية تعتقد اإلدارة انها ذات مخاطرائتمان منخفضة.
 -8مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

 1يناير2019م

(بالرياالت السعودية)
(إيضاح )4

(إيضاح )4

790,393

923,159

271,395

379,856

سلف موظفين

149,877

36,167

39,380

تأمينات مستردة

129,500

10,000

3,000

765,709

1,107,955

1,345,395

ً
مدفوعات مقدما

486,332

مدفوعات مقدمة إلى الموردين
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 -9ممتلكات ومعدات
سيارات

آالت ومعدات

أثاث وتركيبات
ومعدات مكتبية

تحسينات على
المأجور

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ*

المجموع

(بالرياالت السعودية)
التكلفة:
 1يناير2020م

3,521,437

2,388,703

1,892,505

7,132,329

4,384,504

19,319,478

محول من أعمال راسمالية قيد التنفيذ

-

-

-

4,384,504

()4,384,504

-

إضافات

353,785

610,826

53,420

76,000

-

1,094,031

استبعادات

()12,539

-

()6,629

-

-

()19,168

 31ديسمبر2020م

3,862,683

2,999,529

1,939,296

11,592,833

-

20,394,341

االستهالك المتراكم:
 1يناير2020م

2,329,994

1,111,640

1,141,505

2,596,738

-

7,179,877

المحمل للسنة

404,818

356,971

236,580

1,126,954

-

2,125,323

استبعادات

()8,672

-

()4,547

-

-

()13,219

 31ديسمبر2020م

2,726,140

1,468,611

1,373,538

3,723,692

-

9,291,981

التكلفة:
 1يناير2019م

2,065,925

1,749,680

760,171

1,378,739

2,429,525

8,384,040

محول (إيضاح )1

1,226,188

277,816

1,087,032

5,753,590

-

8,344,626

إضافات

247,674

361,207

45,302

-

1,954,979

2,609,162

استبعادات

()18,350

-

-

-

-

()18,350

 31ديسمبر2019م

3,521,437

2,388,703

1,892,505

7,132,329

4,384,504

19,319,478

االستهالك المتراكم:
 1يناير2019م

1,638,742

610,889

636,013

1,129,898

-

4,015,542

محول (إيضاح )1

554,866

148,329

467,034

1,314,023

-

2,484,252

المحمل للسنة

154,730

352,422

38,458

152,817

-

698,427

استبعادات

()18,344

-

-

-

-

()18,344

 31ديسمبر2019م

2,329,994

1,111,640

1,141,505

2,596,738

-

7,179,877

صافي القيمة الدفترية:
 31ديسمبر2020م

1,136,543

1,530,918

565,758

7,869,141

-

11,102,360

 31ديسمبر2019م

1,191,443

1,277,063

751,000

4,535,591

4,384,504

12,139,601

 1يناير2019م

427,183

1,138,791

124,158

248,841

2,429,525

4,368,498

* تمثل أعمال رأسمالية قيد التنفيذ تحسينات على المأجور للفروع الجديدة للشركة في الجبيل وبقيق.
 -بلغت قيمة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل  2,596,209ريال سعودي كما في  31ديسمبر2020م (2019م 2,425,204 :ريال سعودي).
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -10أصول حق االستخدام
تقوم الشركة بستئجارالمباني والسيارات .فيما يلي معلومات حول عقود اإليجارالتي تكون الشركة فيها مستأجره:
مباني

المجموع

سيارات
(بالرياالت السعودية)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر2020م:
الرصيد في  1يناير

5,825,069

170,415

5,995,484

استهالك محمل للسنة

()636,007

()69,087

()705,094

الرصيد في  31ديسمبر

5,189,062

101,328

5,290,390

للسنة المنتهية في  31ديسمبر2019م (إيضاح :)4
الرصيد في  1يناير

6,461,076

إضافة خالل السنة

6,461,076
227,987

227,987

استهالك محمل للسنة

()636,007

()57,572

()693,579

الرصيد في  31ديسمبر

5,825,069

170,415

5,995,484

يتراوح متوسط مدة عقود اإليجارمن  5إلى  20سنة.
 -11ذمم دائنة ومستحقات
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

 1يناير2019م

(بالرياالت السعودية)
(إيضاح )4

(إيضاح )4

ذمم دائنة

2,182,982

2,443,904

1,968,349

مصاريف مستحقة

1,772,966

3,795,996

1,895,025

ضريبة القيمة المضافة

402,671

206,003

579,451

4,358,619

6,445,903

4,442,825

 -12قروض مرابحة
 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

 1يناير2019م

(بالرياالت السعودية)
قروض مرابحة من بنك تجاري
ً
ناقصا :الجزء المتداول
الجزء غيرالمتداول

(إيضاح )4

(إيضاح )4

4,620,941

5,369,685

5,337,738

()4,620,941

()3,726,453

()1,818,845

1,643,232

3,518,893

تمثل قروض مرابحة عدة قروض تم الحصول عليها من بنك تجاري محلي وتحمل فوائد بنسبة سايبور مضاف اليها هامش معين .إن قروض مرابحة مضمونة بسندات
ألمرتم إصدارها من قبل الشركاء وشروط أخرى.
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -13التزامات منافع الموظفين
فيما يلي الحركة على التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين خالل السنة:
2019م

2020م
(بالرياالت السعودية)

(إيضاح )4
 1يناير

4,283,678

3,122,888

المصاريف المحملة على قائمة الربح أو الخسارة

1,074,167

735,304

محول (إيضاح )1

-

656,726

منافع مدفوعة

()192,174

()196,843

إعادة القياس االكتواري المحمل على الدخل الشامل اآلخر

()297,569

()34,397

 31ديسمبر

4,868,102

4,283,678

2020م

2019م
(بالرياالت السعودية)

تكلفة الخدمة الحالية

905,140

574,061

تكلفة الفائدة

169,027

161,243

التكلفة المحملة على قائمة الربح أو الخسارة

1,074,167

735,304

فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية المستخدمة:
2020م

2019م

معدل الخصم

٪2,15

٪3,65

المعدل المتوقع لزيادات الرواتب

٪2,15

٪3,65

معدل دوران الموظفين

متوسط

خفيف

فيما يلي تحليل الحساسية لالفتراضات اإلكتوارية الرئيسية:
 31ديسمبر2020م
٪

(بالرياالت السعودية)

 31ديسمبر2019م
٪

(بالرياالت السعودية)

معدل الخصم
زيادة

٪0٫50+

4,737,731

٪0٫50+

4,029,012

نقص

٪0٫50-

5,222,120

٪0٫50-

4,564,369

معدل نمو الراتب
زيادة

٪0٫50+

5,220,836

٪0٫50+

4,562,955

نقص

٪0٫50-

4,736,638

٪0٫50-

4,027,836

 - 82رشكة مجمع املركز الكندي الطبي العام
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -14التزامات عقود اإليجار
عند قياس التزامات عقود اإليجار ،قامت الشركة بخصم مدفوعات اإليجارباستخدام معدل االقتراض اإلضافي في  1يناير2019م .معدل الخصم المطبق هو .٪6,5
ً
فيما يلي تسوية التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في  31ديسمبر 2019م والتي تم اإلفصاح عنها سابقا بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة
ً
والمتوسطة الحجم والتزامات عقود اإليجارالمعترف بها مبدئيا بموجب المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم (:)16
(بالرياالت السعودية)
التزامات عقود اإليجاركما في  1يناير2019م (إيضاح )4

9,183,975

مخصومة بمعدل اقتراض إضافي

%6,50

التزامات عقود اإليجارالمعترف بها في  1يناير2019م

6,461,076

 1-14التزامات عقود اإليجار
تحليل االستحقاق  -التدفقات النقدية التعاقدية

 31ديسمبر2019م

 31ديسمبر2020م

 1يناير2019م

(بالرياالت السعودية)
أقل من سنة

953,885

953,885

890,000

من سنة إلى خمس سنوات

4,105,140

3,659,025

4,450,000

أكثرمن خمس سنوات

2,443,975

3,843,975

3,843,975

مجموع االلتزامات

7,503,000

8,456,885

9,183,975

التزامات عقود اإليجار المدرجة في قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر

 31ديسمبر2019م

 31ديسمبر2020م

 1يناير2019م

(بالرياالت السعودية)
الجزء المتداول

603,703

566,362

479,005

الجزء غيرالمتداول

4,961,794

5,565,497

5,982,071

5,565,497

6,131,859

6,461,076

 2-14المبالغ المعترف بها في األرباح والخسائر للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2019م

2020م
(بالرياالت السعودية)
استهالك أصول حق االستخدام (إيضاح )10

705,094

693,579

فائدة التزامات عقود اإليجار

387,523

419,349

1,092,617

1,112,928

رشكة مجمع املركز الكندي الطبي العام 83 -

القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل

شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -14التزامات عقود اإليجار (تتمة)
 3-14فيما يلي حركة التزامات عقود اإليجار:
2019م

2020م
(بالرياالت السعودية)
 1يناير

6,131,859

6,461,076

إضافة خالل السنة

-

227,987

فائدة محملة خالل السنة

387,523

419,349

مدفوعات خالل السنة

()953,885

()976,553

 31ديسمبر

5,565,497

6,131,859

 -15المعامالت واألرصدة مع جهات ذات عالقة
فيما يلي المعامالت واألرصدة المنفذة مع جهات ذات عالقة كما في نهاية السنة:
طبيعة العالقة

جهة ذات عالقة
السيد  /خالد محمد فرحان ّ
العمارالدوسري

شريك

شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة

شريك
ً
شقيقة (سابقا)

شركة العيادات الطبية المتقدمة

فيما يلي المعامالت الرئيسية مع جهات ذات العالقة خالل السنة:
المبلغ
طبيعة المعاملة

جهة ذات عالقة

2019م

2020م

(بالرياالت السعودية)
شركة العيادات الطبية المتقدمة

-

5,600,360

خدمات مستلمة
مصاريف مدفوعة نيابة عن جهة ذات عالقة

-

5,979,955

صافي االلتزامات المحولة إلى الشركة (إيضاح )1

-

1,364,634

تمت الموافقة على شروط المعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل اإلدارة.
مطلوب من جهات ذات عالقة:

 31ديسمبر2020م

 31ديسمبر2019م

 1يناير2019م

(بالرياالت السعودية)
(إيضاح )4

(إيضاح )4
السيد  /خالد محمد فرحان ّ
العمارالدوسري

-

682,317

-

شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة

-

682,317

-

شركة العيادات الطبية المتقدمة

-

-

5,427,812

-

1,364,634

5,427,812

أرصدة المطلوب من جهات ذات عالقة ال يخضع ألية فوائد وليس لها جدول محدد للسداد.
خالل السنة ،دفعت الشركة مكافأة المديرين التنفيذيين بمبلغ  1,750,000ريال سعودي (2019م 680,000 :ريال سعودي).

 - 84رشكة مجمع املركز الكندي الطبي العام
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -16اإليرادات
2019م

2020م
(بالرياالت السعودية)
نوع العمالء
عمالء القطاعات الحكومية

19,696,630

15,077,273

عمالء شركات

42,503,667

37,118,932

عمالء افراد

2,015,438

1,361,723

64,215,735

53,557,928

شروط االئتمان
ً
إيرادات نقدا

160,624

219,796

إيرادات ائتمان

64,055,111

53,338,132

64,215,735

53,557,928

أسواق جغرافية
في المملكة العربية السعودية

64,215,735

53,557,928

 -17مصاريف عمومية وإدارية
2019م

2020م
(بالرياالت السعودية)
تكلفة الموظفين

4,730,806

3,600,715

أتعاب مهنية

356,888

330,150

استهالك (إيضاح )9

897,087

284,590

إيجار

695,667

89,837

منافع

128,307

87,323

رسوم وتراخيص

182,950

58,919

الخسائراألئتمانية المتوقعة (إيضاح )7

299,675

أخرى

745,385

537,863

8,036,765

4,989,397
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -18منافع الموظفين واالستهالك المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة
2019م

2020م
(بالرياالت السعودية)
مدرجة في تكلفة اإليرادات:
منافع الموظفين

21,618,068

15,134,643

استهالك

1,933,330

1,107,416

مدرجة في مصاريف عمومية وإدارية:
منافع موظفين

4,730,806

3,600,715

استهالك

897,087

284,590

 -19تكاليف التمويل
2019م

2020م
(بالرياالت السعودية)
تكاليف التمويل المتعلقة بالمنافع المحددة للموظفين (إيضاح )13

169,027

161,243

عمولة قروض مرابحة (إيضاح )12

250,806

511,161

تكاليف التمويل المتعلقة بالتزامات عقود اإليجار(إيضاح )14

387,523

419,349

807,356

1,091,753

 -20زكاة
الزكاة المحملة للسنة

تضم العناصرالرئيسية للوعاء الزكوي ما يلي:
2019م

2020م
(بالرياالت السعودية)

(إيضاح )4
أصول غيرمتداولة

16,392,750

18,135,085

التزامات غيرمتداولة

9,829,896

11,492,407

حقوق الملكية ،الرصيد االفتتاحي للسنة

11,581,611

2,673,243

الربح قبل الزكاة

16,711,306

15,277,493

تم تعديل بعض األرصدة عند احتساب الزكاة المحملة للسنة.

 - 86رشكة مجمع املركز الكندي الطبي العام
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -20زكاة (تتمة)
حركة المخصص

تتلخص الحركة على مخصص الزكاة فيما يلي:
2019م

2020م
(بالرياالت السعودية)

(إيضاح )4
رصيد افتتاحي

403,522

426,350

مخصص السنة

558,233

403,522

مدفوعات خالل السنة

()403,729

()426,350

رصيد نهائي

558,026

403,522

وضع الربوط

قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية حتى السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،وتمت تسوية الزكاة حسب اإلقرارات واستملت الشهادات الالزمة واإليصاالت
الرسمية .ال يزال الربط النهائي للسنوات منذ التأسيس وحتى  31ديسمبر2019م قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.
 -21احتياطي نظامي
تماشيا مع متطلبات نظام الشركات السعودي ،تقوم الشركة بتحويل  ٪ 10من ربحها للسنة لالحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪ 30من راس المال .ان هذا
االحتياطي غيرقابل للتوزيع كأرباح.
 -22توزيعات أرباح
توزيعات أرباح السنة المنتهية 2020م:

قرر الشركاء في اجتماعهم بتاريخ  1مارس 2020م و 4أكتوبر2020م توزيع أرباح بما مجموعه  10٫8مليون ريال سعودي.
الشريك

النسبة

النسبة من توزيعات األرباح

توزيعات األرباح المدفوعة

توزيعات األرباح المستحقة

(بالرياالت السعودية)

السيد  /خالد محمد فرحان ّ
العمارالدوسري

٪50

5,407,317

5,407,317

-

شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة

٪50

5,407,317

5,407,317

-

10,814,634

10,814,634

-

قامت الشركة خالل السنة بدفع توزيعات أرباح عن السنة السابق بمبلغ  1,55مليون ريال سعودي بما في ذلك مبلغ  1,364مليون ريال سعودي تم تعديلها مقابل
مطلوب من الشركاء.
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شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

 -22توزيعات أرباح (تتمة)
توزيعات أرباح السنة المنتهية 2019م:

قرر الشركاء في اجتماعهم بتاريخ  15ديسمبر2019م توزيع أرباح بمبلغ  6مليون ريال سعودي.
الشريك

النسبة

النسبة من
توزيعات األرباح

توزيعات األرباح
المدفوعة

توزيعات األرباح
المستحقة

(بالرياالت السعودية)
السيد  /خالد محمد فرحان ّ
العمارالدوسري

٪50

3,000,000

2,225,000

775,000

شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة

٪50

3,000,000

2,225,000

775,000

6,000,000

4,450,000

1,550,000

توزيعات أرباح السنة المنتهية في 2018م:

قرر الشركاء في اجتماعهم بتاريخ  28أبريل 2018م توزيع أرباح على الشركاء بمبلغ  25,3مليون ريال سعودي.
النسبة

الشريك

توزيعات األرباح
المدفوعة

النسبة من
توزيعات األرباح

توزيعات األرباح
المستحقة

(بالرياالت السعودية)
السيد  /خالد محمد فرحان ّ
العمارالدوسري

٪50

14,163,248

10,531,802

3,631,446

شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة

٪50

11,154,835

3,221,946

7,932,889

25,318,083

13,753,748

11,564,335

 -23اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد القوائم المالية لإلصدارمن قبل مجلس اإلدارة للشركة بتاريخ  4رجب 1442ه (الموافق  16فبراير2021م).
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