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 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 
( مساهمةشركة سعودية )  

 إيضاحات حول القوائم المالية 
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 معلومات عن الشركة  -1

كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الدمام،    سابقاً   تأسست مساهمة  شركة سعودية    شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام )"الشركة"(
 (. 2008فبراير  20هـ )الموافق  1429صفر  13بتاريخ  2050058605المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

مليون ريال سعودي باإلضافة إلى    77مليون ريال سعودي إلى    2مال على عدة مراحل من  ال ، قامت الشركة بزيادة رأس  2020  سنةخالل  
 مساهمين جدد. شركاء / دخول  
. حصلت الشركة  تحت نفس رقم السجل التجاري   تحويل الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية  الشركاءقرر  أيضًا  

 . 2020ديسمبر   30هـ الموافق  1442جمادى األول   15لإلعالن الرسمي عن التحول في على الموافقة الوزارية 
، على طلب الشركة تسجيل أسهمها  2021يونيو    28الموافق    ه1442ذو القعدة    18وافقت هيئة السوق المالية، بقرارها الصادر بتاريخ  

 نمو.  - لإلدراج المباشر في السوق الموازية 
أدوات ومعدات المستشفيات وسيارات اإلسعاف بموجب    تجارة في ستشفيات والمراكز الصحية وال في إدارة الم  ةللشرك  تتمثل األنشطة الرئيسية

 (.2015مارس  9هـ )الموافق  1436جمادى األول  18بتاريخ  10045ترخيص رقم 
 في الدمام بالمملكة العربية السعودية. الشركة المسجل  مكتب إن عنوان

 وأنشطة الشركة وفروعها التالية: التزاماتو  أصولالمالية  القوائمتتضمن  
 

 الموافق إلى تاريخ   تاريخ التسجيل   الموقع   رقم السجل التجاري للفرع 
 2018يوليو   16  هـ  1439القعدة  وذ  3  الدمام   2050116858
 2018يناير   9  هـ  1439 خرربيع اآل 22   الجبيل  2055026411
 2017مارس  7   هـ  1438 خرجمادى اآل  8  بقيق   2059004078
 2014مارس  16   هـ  1435 جمادى األول  15  الخبر  2051056715

 

 لي : ي  امك هي  2020و  2021 ديسمبر 31كما في  مساهمتهم في الشركة و  مساهمينان ال
 المبلغ   السهم عدد   نسبة الملكية   في الشركة  مساهمين اسم ال 

 (بالرياالت السعودية)    ٪  
 23,100,000  2,310,000  30  الدوسري  لد محمد فرحان العّمارخاالسيد /  
 23,100,000  2,310,000  30  خليفة عبداللطيف عبدهللا الملحم السيد /  
 30,800,000  3,080,000  40  *آخرين

  100  7,700,000  77,000,000 
 

 . ٪ من رأس المال5 عن  على حدى  تقل نسبة ملكية كل منهم  مساهمينفي مجموعة من المثل ت ت * 
 

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

ات االخرى المعتمدة  تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واالصدار 
 . للمراجعين والمحاسبينمن قبل الهيئة السعودية 

يتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي    .وات المالية المقاسة بالقيمة العادلةباستثناء األدتم اعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية،  
 والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة ويتم تقريب كافة المبالغ القرب ريال سعودي. 
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 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 
( )شركة سعودية مساهمة   

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة(  أساس اإلعداد وملخص لهم السياسات المحاسبية -2
 ملخص لهم السياسات المحاسبية  2-2

 فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة التي استخدمتها الشركة في اعداد هذه القوائم المالية: 
 

 وااللتزامات إلى متداول او غير متداول تصنيف الصول  
تعرض الشركة األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي على اساس تصنيفها إلى متداول أو غير متداول. يتم تصنيف االصل ضمن  

 األصول المتداولة في حالة: 
 .العادية العمل دورة خالل  استخدامه  او لبيعه  نية هناك او  االصل تحقق توقع -
 . المتاجرة اجل من  رئيسي بشكل  باالصل محتفظ -
 و أز المالي، المرك قائمة تاريخ بعد شهراً   12 خالل  االصل تحقق توقع -
  قائمة   تاريخ  من  االقل  على  شهراً   12  خالل  ما  التزام  لتسوية  استخدامه   او  االصل  تبادل  محظوراً   كان  إذا  اال  النقد  حكم  في  او  نقداً   كونه -

 . المالي المركز
 جميع األصول االخرى كأصول غير متداولة. يتم تصنيف 

 يعتبر االلتزام ضمن االلتزامات المتداولة في حالة: 
  .العادية  العمل  دورة خالل  االلتزام تسوية توقع -
 . المتاجرة اجل  من  رئيسي بشكل بااللتزام محتفظ -
 أو  المالي، المركز قائمة تاريخ بعد شهراً   12 خالل  االلتزام تسوية توقع -
 مة المركز المالي. قائ  تاريخ بعد االقل على شهراً  12 لمدة االلتزام تسوية لتأجيل  مشروط غير حق  وجود  عدم -

 تقوم الشركة بتصنيف جميع االلتزامات االخرى كالتزامات غير متداولة. 
 

 قياس القيمة العادلة 
 . تقرير ماليتقوم الشركة بقياس االدوات المالية مثل المشتقات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل 

  القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن استالمه عند بيع أصول او سداده عند تسوية التزامات بين طرفين بموجب معاملة تتم على اسس تجارية
 لة بافتراض ان معاملة بيع األصول او تحويل االلتزامات ستتم اما: بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العاد

 في السوق الرئيسي لهذه األصول او االلتزامات، او  -
 في حال عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق منفعة لألصول او االلتزامات.  -

 السوق االكثر منفعة. يجب ان يكون لدى الشركة القدرة على ان تستخدم/تصل إلى السوق الرئيسي او 
ن في السوق عند تسعير األصول وااللتزامات،  و تقاس القيمة العادلة لألصول او االلتزامات باستخدام االفتراضات التي قد يستخدمها المتعامل

 المصالح االقتصادية لهم.  أفضل بافتراض انهم يسعون لما يحقق 
خذ في االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من االصل  عند قياس القيمة العادلة لألصول غير المالية، يتم اال

 . واألقصىعن طريق االستخدام االفضل واالقصى له او عن طريق بيعه لمتعاملين اخرين في السوق يستخدمون االصل على النحو االفضل 
استغالل المدخالت التي  محاولًة الالزمة لها لقياس القيمة العادلة متوفرة، تستخدم الشركة طرق التقييم المناسبة للظروف، والتي تكون البيانات 

 المدخالت التي ال يمكن مالحظتها بأقل قدر ممكن.  من استخدام  التقليلو  ممكن،يمكن مالحظتها بأكبر قدر 
لمالية وفقا للتسلسل الهرمي لمستويات القيمة  تصنف كافة األصول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة او االفصاح عنها في القوائم ا

 الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:  للمدخالتالعادلة، وهي مذكورة ادناه على اساس أدنى مستوى 
 المستوى االول: االسعار المتداولة )الغير معدلة( في سوق نشط ألصول او التزامات مماثلة.  -
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العام شركة مجمع المركز الكندي الطبي   
( )شركة سعودية مساهمة   

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة(  أساس اإلعداد وملخص لهم السياسات المحاسبية -2
 )تتمة(  ملخص لهم السياسات المحاسبية 2-2 

 )تتمة(   قياس القيمة العادلة
 أدنى مستوى لمدخالتها الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها بصورة مباشرة او غير مباشرة. المستوى الثاني: طرق قياس يكون  -
 المستوى الثالث: طرق قياس يكون أدنى مستوى لمدخالتها الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابلة للمالحظة.  -

قيمة العادلة بشكل متكرر، تحدد الشركة ما اذا تم التحويل بين مستويات  بالنسبة لألصول وااللتزامات التي يتم اثباتها في القوائم المالية بال
فترة  التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )على أساس المستوى االدنى للمدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل  

 .تقرير
 

 اإليرادات من العقود مع العمالء 
.  15باإليرادات من العقود مع العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات كما هو موضح في المعيار الدولي للتقرير المالي  تعترف الشركة  

 يتم اتباع الخطوات الخمس التالية:
قابلة للتنفيذ ويحدد  حقوق والتزامات  عنه    : تحديد العقد )العقود( مع العميل: ُيعرَّف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ  1الخطوة  

 المعايير لكل عقد يجب الوفاء به. 
 إلى العميل.   اتأو خدم بضائع تحويل تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل ب  :2الخطوة 
البضائع أو الخدمات المتعهد    تحويلقابل  الذي تتوقع الشركة الحصول عليه م  عوضال  مبلغتحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو    :3الخطوة  

  يبة المستلم أو المستحق، مع مراعاة شروط الدفع المحددة تعاقدًيا، باستثناء الضر   عوضبها إلى العميل. يتم قياس سعر المعاملة بالقيمة العادلة لل
 ارية وخصومات الحجم. الخصومات التج الصافي من نيابة عن اآلخرين ويتم تسجيلها ب بالوالرسوم والمبالغ المحصلة 

حتوي على أكثر من التزام أداء، ستخصص الشركة سعر  ت   لتيد او تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: بالنسبة للعق  :4الخطوة  
 داء. تتوقع أن يكون مستحق مقابل الوفاء بكل التزام أ و الذي تتحمله الشركة  بلغ العوض المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يوضح م

 ( تفي الشركة بالتزام األداء. كماعندما )أو  اتاالعتراف باإليراد :5الخطوة 
 يرادات. اإل عقود في جميع كأصيلمعايير محددة وقررت أنها تعمل   من خاللإيرادات   عقودقامت الشركة بتقييم 

عند تقديم الخدمات الطبية الموعودة    اتاالعتراف باإليراديتم الحصول على اإليرادات بشكل أساسي من تقديم الخدمات الطبية للعمالء ويتم  
 . دوري األداء من خالل الجداول الزمنية المعتمدة بشكل  اتويتم تأكيد الوفاء بالتزام

 

 ذمم مدينة 
سياسة المحاسبة  أي ان استحقاق العوض يعتمد على مضى الفترة الزمنية(. انظر  غير المشروط )  العوضحق الشركة في مبلغ  المدينون  يمثل  

 ألصول المالية. الخاصة با
 

 مخزون 
المخزون بسعر التكلفة أو صافي  ب   تم االعترافتكون المخزون من األدوية والمواد االستهالكية األخرى المستخدمة في الخدمات الطبية. ي ي 

 ، أيهما أقل. يتم تقييم المخزون على أساس متوسط التكلفة المرجح. قابلة للتحققالقيمة ال
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 )تتمة(  أساس اإلعداد وملخص لهم السياسات المحاسبية -2
 )تتمة(  ملخص لهم السياسات المحاسبية 2-2 

 مصاريف 
عمومية وإدارية باستخدام عوامل توزيع ثابتة يتم تحديدها  مصاريف  و   ثابت على تكلفة اإليرادات  التشغيلية بشكلمصاريف  اليتم توزيع جميع  
 . الشركة نشطة أبما يتناسب مع 

 

 رباح أتوزيعات 
 المالية للشركة في الفترة التي يتم فيها اعتماد توزيعات األرباح من قبل المساهمين.  القوائمفي  اتيتم االعتراف بتوزيعات األرباح كالتزام 

 

 ربحية السهم 
العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة ربح أو خسارة الشركة    ألسهمل   والمخفضةتعرض الشركة معلومات ربحية السهم األساسية  

بتعديل ربح أو خسارة الشركة    ضةالقائمة خالل الفترة المحتفظ بها. يتم تحديد ربحية السهم المخف  على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
 . فضةوالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة لتأثيرات جميع األسهم العادية المحتملة المخ

 

 والضريبة  زكاةال
 الزكاة 

 الخسارة. . يحمل المخصص على الربح أو هيئة الزكاة والضريبة والجماركوفقا لتعليمات  مخصص للزكاة   تقوم الشركة بتجنيب
 

 أوضاع زكوية وضريبية غير مؤكدة 
 . هيئة الزكاة والضريبة والجماركمن الربوطات النهائية عندما تنهي الشركة ربوطاتها مع  التي قد تنشأ  اتالفروق المحاسبة عن تم ت 
 

 المضافة القيمة ضريبة 
 القيمة المضافة باستثناء الحاالت االتية: يبةيتم االعتراف بااليرادات والمصاريف واألصول بالصافي من قيمة ضر 

  الحالة   هذه  وفي  بالضرائب،  المختصة  الجهة   من  استردادها  يتم   ال  خدمات  او   أصول  اقتناء  على  ضريبة القيمة المضافة  استحقت  إذا -
 .بحسب الحالة المصاريف  بند  من جزء  او االصول شراء  تكلفة من كجزء  المضافةالقيمة  بضريبة يعترف

 .المضافة القيمة ضريبة مبلغ متضمنة الدائنة والذمم المدينة الذمم تظهر -
  و األخرى أالذي يمكن استرداده من او دفعه الى الجهة المختصة بالضرائب ضمن الذمم المدينة  القيمة المضافة  صافي ضرائب  إدراج  يتم  

 لمركز المالي. افي قائمة األخرى الدائنة الذمم 
 

 مستقطعة ضريبة ال ال
بموجب قانون ضريبة  مقيمة في المملكة العربية السعودية كما هو مطلوب الطراف غير األعلى بعض المعامالت مع  ضريبةتستقطع الشركة 
 الدخل السعودي. 

 

 العمالت الجنبية 
 المعامالت واالرصدة 

ويتم اعادة ترجمة    تسجل المعامالت بالعملة االجنبية مبدئيا بالسعر السائد للعملة الوظيفية في التاريخ التي تكون فيه المعاملة مؤهلة لالعتراف.
بالعمالت االجنبية الى العملة الوظيفية بالسعر السائد في تاريخ اعداد القوائم المالية. وتسجل جميع الفروق  األصول وااللتزامات النقدية القائمة 

 الناشئة من التسويات او المعامالت على البنود النقدية على الربح او الخسارة.
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( )شركة سعودية مساهمة   

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 
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 )تتمة(  أساس اإلعداد وملخص لهم السياسات المحاسبية -2
 )تتمة(  ملخص لهم السياسات المحاسبية 2-2 

 )تتمة(  العمالت الجنبية
 )تتمة(   المعامالت واالرصدة

التكلفة التاريخية بعملة اجنبية بسعر العملة السائد في تاريخ المعامالت أساسا. أما البنود غير  ب   هاالبنود غير النقدية التي تم قياسيتم ترجمة  
ة االرباح  القيمة العادلة فيتم ترجمتها بسعر العملة السائد في تاريخ تحديد قيمتها العادلة. يتم معاملب  هاتم قياسيالنقدية بالعمالت األجنبية التي 

ة عن التغير  او الخسائر الناتجة عن ترجمة البنود الغير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالتوافق مع االعتراف باالرباح والخسائر الناتج
قائمة الدخل الشامل االخر  أي أن فروقات الترجمة للبنود التي يتم االعتراف بارباح وخسائر قيمتها العادلة في  )في القيمة العادلة لذلك البند.  

اف بها في  يتم االعتراف بها في الدخل الشامل االخر، والبنود التي يتم االعتراف بارباح وخسائر قيمتها العادلة في االرباح والخسائر يتم االعتر 
 . (االرباح والخسائر

 

 ومعدات  ممتلكات
بالتكلفة مخصوما منها االستهالك المتراكم و  ممتلكاتيتم تسجيل ال ال يتم الخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة ان وجدت،  او    /والمعدات 

والمعدات وتكاليف اإلقتراض لمشروعات االنشاءات    ممتلكاتتتضمن التكلفة تكلفة الجزء المستبدل من ال استهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
والمعدات على فترات معينة، تقوم الشركة    ممتلكاتالة الوفاء باشتراطات اإلعتراف. عندما يتم استبدال اجزاء هامة من الطويلة األجل في ح

باالعتراف بتلك األجزاء باعتبارها أصول فردية ذات عمر انتاجي محدد واستهالك محدد. ويتم اإلعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة  
 سارة عند تكبدها.  األخرى في الربح أو الخ

 بالتكلفة ويخصم منها االستهالك المتراكم واي خسائر هبوط في القيمة.  الممتلكات والمعدات يتم قياس
 القسط الثابت على مدار العمر االنتاجي المقدر لألصول كالتالي:  باستخدام طريقةيتم احتساب اإلستهالك 

 السنوات   
 سنوات  8 – 4  آالت ومعدات  -
 سنوات  4  سيارات   -
 سنوات  8 – 4  أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية -
 اإليجار إيهما أقصر  عقد أو فترة  سنوات 10  تحسينات على المأجور  -

 

والمعدات عند استبعاده أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية من استخدامه أو   ممتلكات بنود اليتم الغاء االعتراف بأي بند من 
بيعه في المستقبل. يتم تسجيل أي ربح أو خسارة تنشأ عن استبعاد األصل )تحسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية  

 اد األصل. لألصل( في الربح أو الخسارة عند استبع
والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم إجراء التعديالت على أساس   ممتلكاتيتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية وطرق استهالك ال

 مستقبلي، إذا تطلب األمر. 
 

 تكاليف االقتراض 
ل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية إلعداده لالستخدام أو  يتم االعتراف بتكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أص 

في فترة استحقاقها. وتتمثل تكاليف االقتراض في   كمصاريف األخرى اإلقتراض البيع كجزء من تكلفة ذلك األصل. ويتم تسجيل جميع تكاليف 
 ة إقتراض األموال. تكاليف الفائدة وغيرها من التكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بعملي 
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 اإليجارات 
أصل او  بالسيطرة على  حق    كان يمنحإذا    اأو يتضمن إيجار العقد  بدايته. يمثل  عند    ايمثل أو يتضمن إيجار عقد  يعتمد تحديد ما إذا كان أي  

 .لفترة زمنية مقابل عوض أصول معينة 
 

 كمستأجر  الشركة
 اصول حق االستخدام   -أ

بإدراج اصول حق االستخدام في تاريخ بداية عقد اإليجار )أي التاريخ الذي اصبح فيه األصل األساسي جاهزًا لالستعمال(. يتم    الشركة تقوم  
في القيمة، وتعديلها بأي اعادة قياس اللتزامات عقود اإليجار.    الهبوطقياس اصول حق االستخدام بالتكلفة ناقصًا اي استهالك متراكم وخسائر  

حق االستخدام مبلغ التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ودفعات اإليجار المنفذة في أو    اصولة  تتضمن تكلف
العمر االنتاجي    على مدىعلى أساس القسط الثابت    االستخدامقبل تاريخ بداية العقد ناقصًا اي حوافز إيجار مستلمة. ويتم استهالك اصول حق  

 المقدر. 
 

 التزامات اإليجار  -ب
مدة عقد اإليجار.    خاللبتسجيل التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم    الشركةفي تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم  

ومدفوعات اإليجار  قد يتم استالمها  تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما فيها دفعات ثابتة في جوهرها( ناقصًا أي حوافز إيجار  
ن ممارسة خيار  المتغيرة التي تعتمد على مؤشر او معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار ثم

ستمارسه ومدفوعات غرامات إلغاء عقد اإليجار في حال كانت شروط اإليجار تنص على    الشركةالشراء عندما يكون هناك تيقن معقول بأن  
التي   لخيار اإللغاء. بالنسبة لمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر او معدل، فإنها تسجل كمصروف في الفترة الشركةممارسة 

 يتم الدفع خاللها. 
في تاريخ بداية عقد اإليجار إذا ما كان    الهامشيباستخدام معدل االقتراض    الشركةوفي سياق احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تقوم  

  استحقاق عقود اإليجار ليعكس  معدل الفائدة ضمن عقد اإليجار غير قابل للتحديد بشكل فوري. بعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ التزامات  
كان هناك تعديل   الفائدة ويتم خفض المبلغ بدفعات اإليجار المنفذة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار اذا ما

 األساسي. أو تغير في مدة العقد أو تغير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو تغير في التقييم لشراء األصل 
 

 عقود اإليجار قصيرة االجل وعقود ايجار ذات اصول منخفضة القيمة  -ج
  شركة أو أقل. االصول منخفضة القيمة هي البنود التي ال تفي بحدود الرسملة الخاصة بال  اشهر   12مدتها  عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود  

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 الربح او الخسارة. 
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 الصول غير المالية الهبوط في قيمة 
في تاريخ إعداد القوائم المالية بتقدير ما إذا كان هناك مؤشر على هبوط قيمة أصل. وفي حالة وجود أي مؤشر على ذلك، أو    الشركةتقوم  
وتتمثل القيمة القابلة لإلسترداد  بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصل.  الشركة  تقوم  مطلوبا،  إجراء اختبار سنوي لهبوط قيمة األصل  يكون    ماعند

وتحدد لألصل المفرد ما    .أيهما أعلى  ،لألصل في القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصا تكلفة البيع أو القيمة قيد االستخدام لألصل
موعات أخرى من األصول. وعندما  لم يكن األصل يتولد عنه تدفقات نقدية غير مستقلة بشكل كبير عن التدفقات المتولدة من أصول أو مج 

 قيمته القابلة لإلسترداد. إلى القابلة لإلسترداد يتعين تخفيض قيمة األصل قيمته تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد 
م معدل الخصم قبل الضريبة الذي  االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدا  قيد عند تقدير القيمة  

تكاليف االستبعاد، يتم أخذ    اً السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقص   ديراتيعكس تق
ذج تقييم مناسب. هذه الحسابات  معامالت السوق الحديثة في االعتبار. في حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام نمو 

 مدعومة بمضاعفات التقييم أو غيرها من مؤشرات القيمة العادلة المتاحة. 
  بالشركة في حساب الهبوط في القيمة على موازنات تفصيلية وحسابات تقديرية يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة توليد نقد    الشركةتعتمد  

لتغطية فترات أطول، يتم    وعادة ما تغطي هذه الموازنات التفصيلية والحسابات التقديرية خمس سنوات.  . عليهااألصول الفردية    توزيعالتي يتم  
 حساب معدل نمو طويل األجل ويطبق على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة. 

ة ضمن المصاريف المالئمة لوظيفة االصول التي تعرضت  يتم االعتراف بخسائر الهبوط في القيمة للعمليات المستمرة في الربح أو الخسار 
 لهبوط في القيمة.  

قد ال تكون موجودة    اً القيمة المعترف بها سابق  لهبوط فييتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لمعرفة ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر ا
للنقد. يتم    ولدةأو قد تكون قد انخفضت. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو للوحدة الم

لقابل لالسترداد لألصل  فقط إذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ ا  اً القيمة المعترف بها سابق  لهبوط فيعكس خسارة ا
في القيمة. إن العكس محدود بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد، وال    هبوطمنذ أن تم االعتراف بآخر خسارة  

في القيمة لألصل في    لهبوطتتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، بالصافي بعد االستهالك، إذا لم يتم االعتراف بخسارة ا
 السنوات السابقة. يتم إثبات هذا العكس في الربح أو الخسارة. 

 

 الصول المالية 
 االعتراف االولي والقياس 

الدخل الشامل االخر، أو    بالقيمة العادلة من خالل ، أو  المطفأةالحقًا بالتكلفة    على أنها ستقاس  تصنف األصول المالية عند اإلعتراف األولي
 الخسارة.  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

، في حالة األصول غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  بالقيمة العادلة مضافا اليها  عند االعتراف االولي  يعترف بجميع األصول المالية
 الي. الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة المنسوبة إلى اقتناء األصل الم

 

 القياس الالحق 
 التالي: حق لألصول المالية على تصنيفها على النحو اليعتمد القياس ال
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 )تتمة(  الصول المالية 
 أصول مالية بالتكلفة المطفأة 

يتم .  هبوط في القيمةوتكون معرضة للسعر الفائدة الفعلي  طريقة  بعد القياس االولي، تقاس تلك األصول المالية بالقيمة المطفأة باستخدام  
 في الربح او الخسارة عند استبعاد األصل، أو دخول تعديالت عليه، او هبوط قيمته.الخسائر  األرباح او االعتراف ب 

 

 أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 
الفوائد وإعادة تقييم العمالت األجنبية وخسائر  ، يتم اإلعتراف بإيرادات  الدخل الشامل االخربالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل  

. يتم  المطفأةبالتكلفة    المقاسةالربح أو الخسارة ويتم احتسابها بنفس الطريقة كما في األصول المالية  قائمة  في    التعديالت  انخفاض القيمة أو
في  االعتراف   المتبقية  العادلة  القيمة  الشامل االخربتغيرات  إعادة  ،  االستبعاد. عند  الدخل  المتراكمة    تصنيف يتم  العادلة  القيمة  التغير في 

 إلى الربح أو الخسارة. الدخل الشامل االخر المعترف بها في 
 ليس لدى الشركة أي أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

 

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة 
صافي التغيرات في القيمة  بقيمتها العادلة مع تسجيل  الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي  خالل  المالية بالقيمة العادلة من    األصولتدرج  

 الربح أو الخسارة. قائمة العادلة في  
 

 استبعاد الصول المالية 
 :التاليةالحاالت  فييتم استبعاد األصول المالية 

 او  األصل، من  نقدية تدفقات استالم في الحق انتهاء -
  من  ثالث  طرف  الى  تأخير  بدون   بالكامل  النقدية  التدفقات  بدفع  التزمت  أو  األصل  من  نقدية  تدفقات  باستالم  حقوقها  بتحويل  الشركة  قيام -

  تحول   الشركة لم  ان(  ب)   أو  باألصل  الخاصة  والمنافع  المخاطر  جميع  جوهرية  الشركة بصورة  حولت(  أ)  وسواء"  تحويل"  اتفاقية  خالل
 بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع الخاصة باألصل اال انها حولت حقها في السيطرة عليه.  تحتفظ ولم

تقيم إلى أي حد ما زالت تحتفظ    الشركةقامت    إذا فإنها  اتفاقية تحويل  النقدية من األصل أو دخلت في  التدفقات  باستالم  بتحويل حقوقها 
به إذا لم تحول ولم تحتفظ بجميع المخاطر  الشركة  رتبطة باألصل. يتم االعتراف باألصل الى المدى الذي تستمر عالقة  بالمخاطر والمنافع الم

قاس  ي . و به  باالعتراف أيضا بااللتزامات المرتبطةالشركة  والمنافع المرتبطة باألصل ولم تحول حقها في السيطرة عليه. في تلك الحالة تقوم  
 . الشركةعلى أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها به االلتزامات المرتبطة و األصل المحول 

بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة     الشركة ويقاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول 
 يهما أقل. أ بسداده، 

 

 ول المالية الهبوط في قيمة الص
 تعترف الشركة بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة لجميع أدوات الدين الغير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة. 

بالنسبة للتعرض االئتماني الذي لم يشهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان   يتم االعتراف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة على مرحلتين.
شهرا )خسائر   12االئتمان الناتجة من التعثر المحتمل في السداد خالل  االثبات االولي، يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة لمخاطر منذ 

شهرا(. أما بالنسبة للتعرض االتماني الذي شهد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االثبات االولي ، يجب   12ائتمانية متوقعة على مدى 
عتراف بمخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت التعثر )خسائر ائتمانية متوقعة  اال

 على مدى العمر(. 
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( )شركة سعودية مساهمة   

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 
  2021ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

 
 )تتمة(  أساس اإلعداد وملخص لهم السياسات المحاسبية -2
 )تتمة(  ملخص لهم السياسات المحاسبية 2-2

 )تتمة(  الصول المالية 
 )تتمة(  الهبوط في قيمة الصول المالية

  کة ر لشا  تقام   مبسطا في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. لذلك،، تطبق الشركة مدخال  النقد لدى البنوكو   ذمم المدينة التجاريةبالنسبة لل
 نيني دبالم   لخاصةا  لمستقبليةا  ل موا للع  اھيلدتع  م ت   لتي، وانالئتماا  رفي خسائ   يخيةر لتاا  خبرتهاعلى    دمصفوفة المخصص التي تستن   باستخدام 

 القتصادية.ا البيئةو 
 

 المالية  االلتزامات 
 االعتراف االولي والقياس 

الماليةتصنف   األولي،  االلتزامات  اإلعتراف  او  ، عند  دائنة  او كقروض وذمم  الخسارة  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  كالتزامات مالية 
 لتغطية المخاطر. تحوط في تحوط فعال كمشتقات مالية تستخدم كأدوات 

بالصافي من تكاليف المعامالت  ف والذمم الدائنة  وفي حالة القروض والسل  ، يتم االعتراف بجميع االلتزامات المالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة
 المرتبطة مباشرة بها. 

 

 القياس الالحق 
 التالي:المالية على تصنيفها على النحو  لاللتزاماتحق اليعتمد القياس ال

 

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   تزاماتال
مالية مصنفة عند االعتراف   تزامات مالية محتفظ بها للمتاجرة وال  تزاماتالمالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ال  االلتزاماتتتضمن  

 في الربح أو الخسارة.   لتزاماتسائر هذه االبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم االعتراف بأرباح أو خ ولياأل
 ليس لدى الشركة أي التزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 

 والسلف   القروض
بالتكلفة المستنفدة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. ويتم االعتراف باالرباح او الخسائر في  والسلف  تقاس القروض    ،وليبعد االعتراف األ 

 االلتزامات، وكذلك من خالل عملية اطفاء معدل الفائدة الفعلي.  استبعادالربح أو الخسارة عند 
 

 استبعاد االلتزامات المالية 
 لتزام او الغاؤه او انتهاء االلتزام بموجب العقد. يتم استبعاد االلتزامات المالية عندما يتم سداد اال

 

 بين الدوات المالية  المقاصة 
ة  يتم اجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات المالية مع اظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي في حال وجود حق يكفله القانون لمقاص 

 في نفس الوقت. تحدثان  تحقق األصول وتسوية االلتزامات أن ي او الى التسوية بالصاف وتوافر النيةالمبالغ المعترف بها، 
 

 نقد وما في حكمه 
 في الصندوق. النقد يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي من النقد لدى البنوك و 

 . 9القيمة الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي  لهبوط فيلمتطلبات ا ما في حكمه يخضع النقد و 
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( )شركة سعودية مساهمة   

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة(  أساس اإلعداد وملخص لهم السياسات المحاسبية -2
 )تتمة(  لهم السياسات المحاسبيةملخص   2-2

 مخصصات 
 عام 

ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل ان يتطلب    الشركةيتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو ضمنية( على  
لتي تتوقع  األمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. وفي الحاالت ا

فإنه يتم اثبات المبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك  استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين،    الشركةفيها  
فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعاًل. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أوالخسارة بعد خصم أية مبالغ  

 مستردة. 
ا قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون  وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل م

 ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يتم اثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكاليف تمويل. 
 

 التزامات منافع الموظفين 
 منافع موظفين قصيرة الجل 

شهرًا بعد نهاية الخدمة، مثل اإلجازات المدفوعة والتذاكر والمكافآت والمنافع    12قصيرة األجل )المستحقة خالل  عترُف بتكلفة منافع الموظفين  ي 
دادها  غير النقدية مثل الرعاية الطبية( فيما يخص خدمات الموظفين حتى نهاية فترة التقرير المالي، وُتقاس بالمبالغ غير المخصومة المتوقع س

 عند تسوية االلتزامات. 
 

 التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين 
 طريقة وحدة االئتمان المخططة.   برنامج باستخداميتم تحديد تكلفة المنافع للموظفين بموجب برامج محددة المنافع بشكل منفصل لكل 

من المكاسب والخسائر اإلكتوارية، على الفور في قائمة المركز المالي وضمن األرباح المبقاة من    تتكون يتم االعتراف بإعادة القياس، والتي  
 خالل الدخل الشامل اآلخر في فترة حدوثها. ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس في قائمة الربح أوالخسارة في الفترات الالحقة. 

 

 والمعدلة  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  2-3
 المالية   قوائمعلى ال جوهري تأثير   والتي ليس لهاالجديدة والمعدلة   للتقارير المالية  الدولية ر معاييال تم تطبيق 

،  2021يناير  1تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية، والتي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
بالغ المدرجة للسنوات  على الم  جوهري المالية. لم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة أي تأثير    والتي تم تطبيقها في القوائم

 الحالية والسابقة ولكن قد يؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية. 
 إصالح سعر الفائدة معيار تأثير التطبيق األولي ل -
 16 المالي لتقريرل  الدولي المعيار تعديل  - 2021 يونيو 30 بعد اإليجار امتيازات المتعلقة ب  19 -كوفيد تأثير التطبيق األولي ل -
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 )تتمة(  أساس اإلعداد وملخص لهم السياسات المحاسبية -2
 )تتمة(  المالية الجديدة والمعدلةتطبيق المعايير الدولية للتقارير   2-3

 مبكًرا   تطبقهاسارية المفعول بعد ولم يتم  غير لتقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار ولكنها  ل المعايير الدولية 
 د: لم تطبق الشركة مبكرًا المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكن غير سارية المفعول بع

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
ساري المفعول للفترات السنوية  

 التي تبدأ في أو بعد 
المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي   قوائمال 10تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

بمعالجة بيع أو المساهمة في    المتعلقةاالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة    28
 .األصول من المستثمر إلى شركته الزميلة أو المشروع المشترك

تم تأجيل تاريخ السريان إلى أجل   
 غير مسمى 

 2023يناير  1  .لتزاماتبتصنيف اال المتعلقالمالية  قوائمعرض ال 1المحاسبة الدولي تعديالت على معيار 
عرض القوائم المالية وبيان ممارسات المعايير الدولية   1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

 .المحاسبيةاإلفصاح عن السياسات    -ممارسة اإلجتهادات بشأن األهمية النسبية    2للتقرير المالي  
 2023يناير  1 

المالي  يقوم   للتقرير  الدولي  التأمين    17المعيار  التأمين  بتاسيس  عقود  بعقود  مبادئ االعتراف 
 .عقود التأمين 4لتقرير المالي لوقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار الدولي 

 2023يناير  1 

 2022يناير  1  طار المفاهيمي اإل : دمج األعمال لتحديث مرجع3المعيار الدولي للتقرير المالي  على تعديالت 
والمعدات التي تمنع الشركة من    مصنعالممتلكات وال  16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  

الممتلكات وال تكلفة  المنتجة  مصنعالخصم من  البنود  بيع  المبالغ المستلمة من  أثناء    والمعدات 
 .تحضير الشركة لألصل لالستخدام المقصود

 2022يناير  1 

  محتملة المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول ال   37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
 خسر بالتكاليف التي يجب تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد م  المتعلقة

 2022يناير  1 

دورة المعدلة للمعايير    2020-2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  
 .41 ومعيار المحاسبة الدولي   16و  9و  1الدولية للتقارير المالية 

 2022يناير  1 

السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية   8ار المحاسبة الدولي  تعديالت على معي 
 ةي تقديرات المحاسب التعريف  -واألخطاء 

 2023يناير  1 

المؤجلة المتعلقة باألصول    يبةالضر   - الدخل    يبةضر   -  12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
 وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة 

 2023يناير  1 

 

المالية للشركة لفترة التطبيق األولي واعتماد هذه المعايير    قوائمتتوقع اإلدارة أنه سيتم اعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في ال
 المالية للشركة في الفترة التطبيق األولي.  قوائمعلى ال جوهري كون لها تأثير والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد ال ي 

 

 الحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -3
 تستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك التوقعات المستقبلية. التييتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر. و 

طوي فيما يلي وصف لالفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ التقرير، والتي تن 
خالل السنة المالية التالية. استندت الشركة    لتزامات واال  صول الدفترية لأل  ة متسبب في تعديل جوهري على القي التي قد ت   جوهرية على مخاطر  

المالية. ومع ذلك، قد تتغير الظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات    قوائم في افتراضاتها وتقديراتها إلى المعايير المتاحة عند إعداد ال
التي   الناشئة  تغيرات السوق أو الظروف  التغييرات في االفتراضات عند  المستقبلية بسبب  تنعكس هذه  تكون خارجة عن سيطرة الشركة. 

 حدوثها. 
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 )تتمة(  المحاسبية الهامةالحكام والتقديرات واالفتراضات  -3

 للمخاطر وعدم التأكد ما يلي:  الشركةتتضمن االفصاحات األخرى المتعلقة بتعرض 
 4إيضاح    إدارة مخاطر االدوات المالية -
 13و 4إيضاح    افصاحات تحليل الحساسية  -

 

 الحكام  3-1
 المالية:  قوائمعلى المبالغ المعترف بها في ال  جوهري تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، اتخذت اإلدارة األحكام التالية، والتي لها تأثير    عند

 

 ديد مدة عقد اإليجار تح
. تقييم ما إذا كانت  تمديدخيارات القامت الشركة بتطبيق أحكام لتحديد مدة عقد اإليجار لعقود اإليجار التي تكون فيها مستأجر والتي تتضمن  
  عقود   على مبلغ التزامات  جوهري الشركة متأكدة بشكل معقول من ممارسة مثل هذه الخيارات يؤثر على مدة عقد اإليجار، مما يؤثر بشكل 

 صول حق االستخدام المعترف بها.األاإليجار و 
 

 التقديرات واالفتراضات  3-2
بتاريخ التقرير من التقديرات  حاالت عدم التأكد  لاالفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى    يتم اإلفصاح أدناه عن

ت  المالي والتي لها مخاطر جوهرية قد تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول واإللتزامات خالل السنة المالية التالية. استند
افتراضات   الشركة تتغير الظروف واالفتراضات الحالية حول  في  المالية. ومع ذلك، قد  القوائم  المتاحة عند إعداد  البيانات  ها وتقديراتها على 

 . تنعكس هذه التغيرات على االفتراضات عند حدوثها. الشركةالتطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارج سيطرة 
 

 أوضاع زكوية غير مؤكدة  (أ)
اإلدارة لمبلغ الزكاة    بتقييم  ريال سعودي(  558,026:  2020) سعوديريال    2,454,344بقيمة    على الشركة تتعلق الزكاة المستحقة الحالية  

  اإللتزامات على مبالغ    هيئة الزكاة والضريبة والجمارك االتفاق مع  الشركة  حيث ال يزال يتعين على    الربوط الزكوية المفتوحةالمستحقة على  
عند اصدار الربط النهائي من   كبير  لمن المحتمل أن تختلف النتيجة النهائية بشكف. وبسبب عدم التأكد المرتبط بهذه البنود الزكوية،  النهائية

 . 22في فترات مستقبلية. تم اإلفصاح عن وضع الربوط الزكوية في إيضاح   هيئة الزكاة والضريبة والجماركقبل  
 

 االفتراضات طويلة االجل اللتزام منافع الموظفين  (ب)
تمثل مدفوعات المكافآت المحددة لما بعد التوظيف ومكافآت نهاية الخدمة االلتزامات التي سيتم سدادها مستقبال، وتستلزم وضع افتراضات  

راضات إضافية بشأن المتغيرات مثل معدالت  لاللتزامات المتوقعة والقيم العادلة لموجودات الخطط، إن وجدت. يتعين على اإلدارة وضع افت 
  الخصومات ونسبة الزيادة في الرواتب والعائد على الموجودات ومعدالت الوفيات ودوران العمل وتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية. وتقوم

ثر التغيُّرات في االفتراضات الرئيسة تأثيًرا إدارة الشركة بأخذ المشورة دوريا من خبراء اكتواريين خارجيين بشأن هذه االفتراضات. ويمكن أن تؤ 
 جوهرًيا على التزامات المنافع المتوقعة و / أو تكاليف المنافع المحددة للموظفين الدورية المتكبدة. 

 

 المتوقعة  ية خسائر االئتمان الساب مخصص ت حا)ج( 
في    جوهريةمن اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات الهامة لتقدير مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وتقدير مخاطر الزيادة ال  يتطلب

 المتوقعة. يةخسائر االئتمان لومعلومات القياسات المستقبلية ل عتراف األوليالمالية بعد األ صولمخاطر االئتمان لأل
 المتوقعة على مدى عمر األصل.  يةاالئتمان  ئرخساال يتم قياس خسارة االئتمان المتوقعة كمخصص يعادل 

 

 تحقق اإليرادات )د( 
، "اإليرادات  15تستخدم إدارة الشركة تقديرات وافتراضات هامة لتحديد مبلغ وتوقيت االعتراف باإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  

 ع العمالء". من العقود م
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 )تتمة(  الحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -3

 )تتمة(  التقديرات واالفتراضات  3-2
 للممتلكات والمعدات  العمار اإلنتاجية)ه( 

في االستخدام    تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات الحتساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد النظر
ويتم تعديل التغيير في تكاليف االستهالك، إن    اً إلنتاجية سنوي . تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار التقادموا  ، التآكلالمتوقع لألصول

 وجد، في الفترات الحالية والمستقبلية. 
 

 خيارات تمديد عقود اإليجار )و( 
تمديد متاحة للشركة، يتم تطبيق الحكم في تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة  الي حالة عقود اإليجار حيث تكون خيارات  ف

التي  و في الظروف    جوهري أو تغيير  حدث    وجود الخيار. تعيد الشركة تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة خيارات التمديد، عند  
 تخضع لسيطرة الشركة. 

 

 اإليجار خصم مدفوعات )ز( 

"(. طبقت اإلدارة األحكام والتقديرات لتحديد معدل االقتراض  IBRيتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة )" 
 اإلضافي عند بدء عقد اإليجار. 

 

 قيمة الصول غير المالية   الهبوط في)ح( 
بتقييم ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على ا قيمة الممتلكات والمعدات في تاريخ كل تقرير. يتم اختبار الممتلكات  في    لهبوطتقوم الشركة 

مؤشرات على أن القيم الدفترية قد ال يمكن استردادها. عند إجراء حسابات القيمة قيد االستخدام، تقوم    وجود   في القيمة عند  هبوطوالمعدات لل 
لنقد واختيار معدل خصم مناسب من أجل حساب القيمة  ل  المولدةوحدة  الن األصل أو  اإلدارة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة م

 الحالية لتلك التدفقات النقدية. 
 

 19-كوفيدجائحة   )ط( تأثير
تعتقد اإلدارة  .  19  - كوفيد  جائحة    لتأثيرالمالية    قوائمعنها في ال  إلفصاحالتي تم ا  تأكدقامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم ال

. وستواصل  2020ديسمبر    31  كما في المالية    قوائمعنها في ال  إلفصاحأن جميع مصادر التقديرات غير المؤكدة تظل مماثلة لتلك التي تم ا
 اإلدارة مراقبة الموقف وستنعكس أي تغييرات مطلوبة في فترات التقارير المستقبلية.
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مجمع المركز الكندي الطبي العام شركة    
( )شركة سعودية مساهمة   

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   الدوات المالية  -4

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية    4-1
  لتزامات واالالمالية    صول المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. ال تتضمن معلومات القيمة العادلة لأل  لتزاماتالمالية واال  صولالعادلة لأل  ةالدفترية والقيم  ةيوضح الجدول التالي القيم

 المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية هي تقريب معقول للقيمة العادلة. 
 2021ديسمبر  31   
 القيمة العادلة     القيمة الدفترية  

 المجموع   3المستوى   2المستوى   1المستوى   المجموع   طفأة الم التكلفة   القيمة العادلة  
 )بالرياالت السعودية(   )بالرياالت السعودية(  

              الصول المالية 
 -  -  -  -  6,511,007  6,511,007  - ما في حكمه نقد و 

 -  -  -  -  32,091,604  32,091,604  - ذمم مدينة
 -  -  -  -  569,951  569,951  - ذمم مدينة أخرى 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  
 59,383,313  -  -  59,383,313  59,383,313  -  59,383,313 الربح أو الخسارة 

 59,383,313  39,172,562  98,555,875  59,383,313  -  -  59,383,313 
              اإللتزامات المالية 

 -  -  -  -  5,244,198  5,244,198  - ذمم دائنة ومستحقات 
 -  -  -  -  2,757,715  2,757,715  - قروض مرابحة 

 -  8,001,913  8,001,913  -  -  -  - 
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 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 
( )شركة سعودية مساهمة   

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة(  الدوات المالية  -4

 )تتمة(  قياس القيمة العادلة لألدوات المالية    4-1
 2020ديسمبر  31   
 القيمة العادلة     القيمة الدفترية 

 المجموع   3المستوى   2المستوى   1المستوى   المجموع   المطفأة التكلفة   القيمة العادلة  
 )بالرياالت السعودية(   )بالرياالت السعودية(  

              الصول المالية 
 -  -  -  -  79,916,678  79,916,678  - ما في حكمه نقد و 
 -  -  -  -  14,910,513  14,910,513  - مدينةذمم 

 -  -  -  -  279,377  279,377  - ذمم مدينة أخرى 
 -  95,106,568  95,106,568  -  -  -  - 

              اإللتزامات المالية 
 -  -  -  -  3,955,948  3,955,948  - ذمم دائنة ومستحقات 

 -  -  -  -  4,620,941  4,620,941  - قروض مرابحة 
 -  8,576,889  8,576,889  -  -  -  - 
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 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 
( )شركة سعودية مساهمة   

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة(  الدوات المالية  -4
 إدارة مخاطر الدوات المالية  42-

مخاطر أسعار  و   مخاطر العمالتو   سيولة ومخاطر سعر السوق  ائتمان ومخاطر  أنشطة الشركة تعرضها لمخاطر مالية متعددة مثل مخاطر
 .أسعار االسهم مخاطر و  الفائدة

 

 مخاطر االئتمان  4-2-1
يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تتعرض  تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالية على الوفاء بالتزاماته مما  

 :كما يلي ذمم مدينة أخرى و وذمم مدينة   لدى البنوكنقد  الشركة لمخاطر االئتمان على 

  2021  2020 

 )بالرياالت السعودية(   
 79,901,804  6,499,668  نقد لدى البنوك 

 14,910,513  32,091,604  ذمم مدينة
 279,377  569,951  ذمم مدينة أخرى 

  39,161,223  95,091,694 
 

 .تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
 محدودة بما يلي: والذمم المدينة األخرى  نقد لدى البنوكمخاطر االئتمان على الذمم المدينة وال

 .ذات تصنيف ائتماني عالٍ  البنوكيتم االحتفاظ بارصدة النقد لدى البنوك لدى  -
 المتوقعة.  يةئتمان خسائر األال بالصافي من مخصص  والذمم المدينة األخرى  يتم عرض الذمم المدينة -

للسياسات واإلجراءات    اً من خالل المراقبة وفق  والذمم المدينة األخرى   من العمالء  المتعلقة بالذمم المدينةمخاطر االئتمان    بإدارة   الشركة  تقوم
بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمانية للعمالء األفراد ومراقبة الذمم المدينة القائمة    المتعلقةالمحددة. تسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان  

 . ةالشركة لديون معدومة جوهري  تعرض عدم مما يؤدي إلى المدينة األخرى واألرصدة على أساس مستمر. تتم مراقبة أرصدة الذمم المدينة 
أرصدة الذمم المدينة والوضع    أعمارمتوقعة مع األخذ في االعتبار عوامل مختلفة بما في ذلك  ال  األئتمانيةخسائر  ال تسجل الشركة مخصص  

 المالي للعمالء وما إلى ذلك. 
 

 مخاطر السيولة  4-2-2
سيولة  مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المنشأة صعوبة في تحصيل األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر ال

   : قيمته العادلة. فيما يلي االستحقاقات التعاقدية في نهاية فترة التقرير لإللتزامات المالية  عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب
 2021ديسمبر  31

  
  أقل من سنة   القيمة الدفترية 

إلى  من سنة  
  خمس سنوات 

أكثر من خمس  
 سنوات 

 (بالرياالت السعودية)  
         : التزامات مالية

 -  -  6,335,513  6,335,513  ذمم دائنة ومستحقات 
 1,619,569  2,727,809  614,416  4,961,794  التزامات عقود اإليجار 

 -  -  2,757,715  2,757,715  قروض مرابحة 
  14,055,022  9,707,644  2,727,809  1,619,569 
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 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 

( )شركة سعودية مساهمة   
 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 

  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )تتمة(  الدوات المالية  -4
 )تتمة(  الدوات الماليةإدارة مخاطر   42-
   )تتمة(  مخاطر السيولة 4-2-2

 2020ديسمبر  31

  
  أقل من سنة  القيمة الدفترية

إلى  من سنة 
  خمس سنوات 

أكثر من خمس  
 سنوات 

 (بالرياالت السعودية)  
         :التزامات مالية

 -  -  4,358,619  4,358,619  ذمم دائنة ومستحقات 
 2,368,068  2,593,726  603,703  5,565,497  التزامات عقود اإليجار 

 -  -  4,620,941  4,620,941  قروض مرابحة 
  14,545,057  9,583,263  2,593,726  2,368,068 

 

بلية تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق المراقبة على أساس منتظم والتأكد من توفر أموال وتسهيالت مصرفية كافية للوفاء بااللتزامات المستق
 للشركة. 

 

 مخاطر سعر السوق  4-2-3
مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار  مخاطر سعر السوق هي  

ن  الفائدة، مما يؤثر على ربح الشركة أو قيمة أصولها المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وإبقاء التعرض لمخاطر السوق ضم
 .حدود مقبولة، مع تحسين العائد 

 

 مخاطر العمالت  4-2-4
إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العمالت عندما  

الوظيفية. إن تعرض الشركة  تكون المعامالت التجارية المستقبلية واألصول وااللتزامات المعترف بها مقومة بعملة مختلفة عن عملة الشركة  
رتبطة  لمخاطر العمالت األجنبية يقتصر بالدرجة األولى على المعامالت بالدوالر األمريكي وتعتقد إدارة الشركة أن تعرضها لمخاطر العمالت الم

سعار الصرف مقابل العمالت  بالدوالر األمريكي محدودة ألن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي. يتم مراقبة التذبذب في أ 
 .األخرى بشكل مستمر

 

 مخاطر أسعار الفائدة  4-2-5
ليس لدى    إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض المرتبط بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية.

 في تاريخ التقرير.  ةمتغير  ةمالي   اتالشركة أي التزام
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 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 
( )شركة سعودية مساهمة   

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة(  الدوات المالية  -4

 )تتمة(  إدارة مخاطر الدوات المالية 42-
 مخاطر أسعار السهم  4-2-6

ل الملكية  حقوق  أدوات  في  الشركة  استثمارات  مرابحةإن  عدم    صندوق  عن  الناتجة  األسعار  لمخاطر  العادلة  التأكد  معرضة  القيمة  بشأن 
  ألدوات . إن التعرض  ومراجعتها  لالستثمارات  شروط لالستثمارات في األوراق المالية. تدير الشركة مخاطر أسعار األسهم من خالل وضع  

 ي الجدول أدناه مع النسبة المئوية للتغير في أسعار األسهم. حقوق الملكية مبين بالتفصيل فو الربح أو الخسارة حقوق الملكية وتأثيرها على 
 الحساسية     
 الربح / الخسارة   2021ديسمبر  31  
 ٪  (بالرياالت السعودية)  (بالرياالت السعودية)  

       السواق 
       استثمارات بالقيمة العادلة 
 ٪1 -+   593,833 -+    59,383,313            المملكة العربية السعودية 

 

 نقد وما في حكمه  -5

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

 14,874  11,339  نقد في الصندوق 
 79,901,804  6,499,668  نقد لدى البنوك 

  6,511,007  79,916,678 
 

 ذمم مدينة   -6

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

  15,110,513   32,511,604  مدينةذمم 
 (200,000)   (420,000)   الخسائر االئتمانية المتوقعة ناقصًا: 

  32,091,604   14,910,513  
 

 يوم.  120إلى  30بشكل عام من   تستحق الذمم المدينةإن . خضع الية فوائد ت المم المدينة الذ
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العام شركة مجمع المركز الكندي الطبي   
( )شركة سعودية مساهمة   

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تتمة( ذمم مدينة   -6

  ديسمبر:   31لذمم المدينة كما في ا أعمارفيما يلي تحليل 
 2021ديسمبر  31

جاوز موعد  تت مل 
م  ول ها استحقاق 

 تهبط قيمتها 

   م تهبط قيمتها ول هاموعد استحقاق ت جاوز ت 

 120أقل من   
  يوم 

إلى   120من 
  يوم  365

  365أكثر من 
 المجموع   يوم 

 (بالرياالت السعودية) 
 32,511,604  1,041,905  7,487,822  7,188,293  16,793,584 اإلجمالي 

 (420,000)  (420,000)  -  -  - الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 16,793,584  7,188,293  7,487,822  621,905  32,091,604 

  
 2020ديسمبر  31

جاوز  تت  مل 
موعد 

م  ول ها استحقاق
 تهبط قيمتها 

   م تهبط قيمتهاول هاموعد استحقاق ت جاوز ت 

  120أقل من   
  يوم 

إلى   120من 
  يوم  365

  365أكثر من 
 المجموع   يوم 

 (بالرياالت السعودية) 
 15,110,513  2,431,615  314,239  6,923,527  5,441,132 اإلجمالي 

 (200,000)  (200,000)  -  -  - الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 5,441,132  6,923,527  314,239  2,231,615  14,910,513 

 

المتوقعة على مدى الحياة. يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة    ية االئتمان   ئرخساال مخصص الذمم المدينة بمبلغ يعادل    بقياس  الشركة  ومتق
، مع  ذمم المدينةوتحليل للوضع المالي الحالي لل ةالسابق ذمم المدينةعن السداد لل  أخر خدام مصفوفة تستند إلى تجربة الت من الذمم المدينة باست 

لعوامل المدينين واألوضاع االقتصادية العامة للقطاع الذي يعملون فيه. وتقييم كل من االتجاه الحالي والتوقعات للظروف في تاريخ   اً تعديله وفق
 مالية.ال قوائمال

  ذات   انهاتعتقد اإلدارة    واحدة  ة ذمم مدينة من جه  (مليون ريال سعودي  2,4  :2020مليون ريال سعودي )  22,5 مبلغ الذمم المدينة    تتضمن
 . منخفضة مخاطر ائتمان

 

 المتوقعة:  يةخسائر األئتمان الفيما يلي حركة مخصص 

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   
    -   200,000  يناير  1

  299,675   220,000  خالل السنة مخصص
 (99,675)      -  شطب خالل السنة 

  200,000   420,000  ديسمبر  31
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 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 
( )شركة سعودية مساهمة   

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 وذمم مدينة أخرى  مدفوعات مقدماً  -7

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

 486,332   1,175,802  مدفوعات مقدماً 
 149,877   41,076  سلف موظفين

 129,500   528,875  تأمينات مستردة 

  1,745,753   765,709 
 

   استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -8
: ال شيء( بقيمة  2020ديسمبر    31مليون وحدة في صندوق استثمار محلي مفتوح )  5,563، تمتلك الشركة  2021  ديسمبر  31كما في  

 ريال سعودي للوحدة.  10,6756 سنة بلغتعادلة في نهاية ال
 2021ديسمبر  31  

 القيمة السوقية   تكلفه ال  بها  المستثمرالجهة 
 )بالرياالت السعودية(   

 59,383,313  59,000,000  صندوق المرابحة  - الماليةألفا 

  59,000,000  59,383,313 
 

 ريال سعودي.  383,313بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ات االستثمار  الربح من  ، بلغ2021 خالل سنة
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 ومعداتممتلكات  -9
 

  سيارات  آالت ومعدات
أثاث وتركيبات  
  ومعدات مكتبية

تحسينات على    
  المأجور

أعمال رأسمالية قيد  
 المجموع   التنفيذ 

 )بالرياالت السعودية(  
            التكلفة: 

 20,394,341  -  11,592,833  1,939,296  2,999,529  3,862,683 2021يناير  1
 1,635,958  -  130,850  71,100  941,700  492,308 إضافات

 (77,727)  -  -  (55,727)  (15,000)  (7,000) استبعادات 
 21,952,572  -  11,723,683  1,954,669  3,926,229  4,347,991 2021ديسمبر  31

            

            االستهالك المتراكم: 
 9,291,981  -  3,723,692  1,373,538  1,468,611  2,726,140 2021يناير  1

 2,233,482  -  993,014  226,346  569,831  444,291 المحمل للسنة 
 (72,250)  -  -  (55,728)  (9,522)  (7,000) استبعادات 

 11,453,213  -  4,716,706  1,544,156  2,028,920  3,163,431 2021ديسمبر  31
            

            التكلفة: 
 19,319,478  4,384,504  7,132,329  1,892,505  2,388,703  3,521,437 2020يناير  1

 -  (4,384,504)  4,384,504  -  -  - من أعمال رأسمالية قيد التنفيذمحول 
 1,094,031  -  76,000  53,420  610,826  353,785 إضافات

 (19,168)  -  -  (6,629)  -  (12,539) استبعادات 
 20,394,341  -  11,592,833  1,939,296  2,999,529  3,862,683 2020ديسمبر  31

            

            االستهالك المتراكم: 
 7,179,877  -  2,596,738  1,141,505  1,111,640  2,329,994 2020يناير  1

 2,125,323  -  1,126,954  236,580  356,971  404,818 المحمل للسنة 
 (13,219)  -  -  (4,547)  -  (8,672) استبعادات 

 9,291,981  -  3,723,692  1,373,538  1,468,611  2,726,140 2020ديسمبر  31
            

            القيمة الدفترية:صافي 
 10,499,359  -  7,006,977  410,513  1,897,309  1,184,560 2021ديسمبر  31
 11,102,360  -  7,869,141  565,758  1,530,918  1,136,543 2020ديسمبر  31

 ريال سعودي(.  2,596,209: 2020) 2021ديسمبر  31ريال سعودي كما في  2,629,209بلغت الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل  
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 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 
( شركة سعودية مساهمة  )  

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 



مجمع المركز الكندي الطبي العام شركة    
( شركة سعودية مساهمة )  

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 أصول حق االستخدام  -10

 : همستأجر   فيها  . فيما يلي معلومات حول عقود اإليجار التي تكون الشركةسيارات مباني و باستئجار  الشركة تقوم 

 المجموع   سيارات   مباني  
 )بالرياالت السعودية(  

      :2021ديسمبر  31ة المنتهية في للسن 
  5,290,390   101,328   5,189,062         يناير 1الرصيد في 

 (705,094)   (69,087)   (636,007)          للسنة استهالك محمل
  4,585,296   32,241   4,553,055         ديسمبر  31الرصيد في 

      

      :2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  5,995,484   170,415   5,825,069         يناير 1الرصيد في 

 (705,094)   (69,087)   (636,007)          للسنة استهالك محمل
  5,290,390   101,328   5,189,062         ديسمبر  31الرصيد في 

 

 سنة.  19إلى  4اإليجار من  مدة عقود يتراوح متوسط 
 

 ذمم دائنة ومستحقات  -11

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

  2,182,982   4,204,158          ذمم دائنة
  1,772,966   1,040,040          مصاريف مستحقة 

  402,671   1,091,315          المضافة ضريبة القيمة 

          6,335,513   4,358,619  
 

 قروض مرابحة  -12

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

  4,620,941   2,757,715          قروض مرابحة من بنك تجاري 
 

. إن قروض  سايبور مضاف اليها هامش معينفوائد بنسبة وتحمل    محلي  مرابحة عدة قروض تم الحصول عليها من بنك تجاري تمثل قروض  
 . وشروط أخرى  مساهمينالبعض  تم إصدارها من قبل  ألمرمرابحة مضمونة بسندات 

المالية التي تحظر الموافقة المسبقة من    شروط قصير األجل من الشركة الحفاظ على مستوى معين من ال  قروضتتطلب تعهدات تسهيالت ال
تلتزمأعلى من مبلغ معين.  ب رباح  األ  ات المقرضين على توزيع التسهيالت    ةالمالي التعهدات    ببعضالشركة    لم  اتفاقية  المنصوص عليه في 

الصدد خالل الفترة الالحقة. تعتقد  االئتمانية مع البنك التجاري. ومع ذلك، فقد تنازل الُمقرض عن حقوقه بموجب اتفاقية التسهيالت في هذا  
 ديون أو توافر االئتمان.الؤثر على استحقاق ي لن  عدم االلتزامإدارة الشركة أن 
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 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 
( شركة سعودية مساهمة )  

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 التزامات منافع الموظفين  -13

 : سنةخالل الفيما يلي الحركة على التزامات منافع نهاية الخدمة للموظفين 

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   
  4,283,678   4,868,102  يناير   1

  1,074,167   895,390  الربح أو الخسارة  مصاريف محملة على 
 (192,174)   (267,909)   منافع مدفوعة 

 (297,569)    280,919  على الدخل الشامل اآلخر  قياس االكتواري المحملالإعادة 

  4,868,102   5,776,502  ديسمبر   31
 

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

  905,140  781,738  تكلفة الخدمة الحالية
  169,027  113,652    الفائدةتكلفة 

  1,074,167   895,390  الربح أو الخسارة  مصاريف محملة على 
10.5 

 فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية المستخدمة: 

  2021  2020 
     

 ٪2,15  ٪ 2,65  المستخدم  معدل الخصم
 ٪2,15  ٪ 2,65  المعدل المتوقع لزيادات الرواتب 

 خفيف   متوسط   دوران الموظفينمعدل  
 

 فيما يلي تحليل الحساسية لالفتراضات اإلكتوارية الرئيسية: 
 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31  

  (بالرياالت السعودية)    ٪    (بالرياالت السعودية)    ٪   
         معدل الخصم 

  4,737,731           + 0,50٪   5,521,079   + 0,50٪   زيادة
  5,222,120           - 0,50٪  6,053,545   - 0,50٪  نقص 

         

         معدل نمو الراتب 
  5,220,836           + 0,50٪   6,052,146   + 0,50٪   زيادة
  4,736,638           - 0,50٪  5,519,878   - 0,50٪  نقص 
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 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 
( شركة سعودية مساهمة )  

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 التزامات عقود اإليجار  -14

 2019يناير    1٪ في  6,5بنسبة    إلضافيعقود اإليجار، قامت الشركة بخصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض ا  التزامات قياس  عند  
 منذ ذلك الحين. جوهري وال يوجد تغيير  

 

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

  2021  2020 
 السعودية( )بالرياالت   

  603,703   614,416             أقل من سنة
  2,593,726           2,727,809          من سنة إلى خمس سنوات 

  2,368,068           1,619,569          أكثر من خمس سنوات 
  5,565,497           4,961,794          مجموع ال

 

 :ديسمبر 31المركز المالي كما في  قائمةاإليجار المدرجة في  التزامات عقود

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

  603,703   614,416             الجزء المتداول 
  4,961,794           4,347,378          الجزء غير المتداول 

          4,961,794           5,565,497  
 

 ديسمبر:   31للسنة المنتهية في   ةوالخسار  ربحالمبالغ المعترف بها في ال  14-2

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

  705,094   705,094  ( 10)إيضاح  استهالك أصول حق االستخدام
  387,523   350,182  فائدة التزامات عقود اإليجار 

  1,055,276   1,092,617  
 

 فيما يلي حركة التزامات عقود اإليجار:  14-3

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   
  6,131,859           5,565,497          يناير  1

  387,523   350,182             فائدة محملة خالل السنة 
 (953,885)           (953,885)           مدفوعات خالل السنة

  5,565,497           4,961,794          ديسمبر  31
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 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 
( شركة سعودية مساهمة )  

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ذات عالقة  ةالمعامالت مع جه  -15

. فيما يلي المنافع المدفوعة أو  شركةمجلس اإلدارة )أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين( وجميع أعضاء اإلدارة العليا لل ،يضم كبار موظفي اإلدارة
 : همالمستحقة لكبار موظفي اإلدارة مقابل خدمات 

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

  3,575,000           3,150,000          الموظفين األخرى قصيرة األجل  نافع رواتب وم
  114,920   123,298             ما بعد التوظيف   نافعم
          3,273,298           3,689,920  
 

 اإليرادات  -16

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   
     ع العمالء نو 

 62,200,297   68,717,250        شركات عمالء  
 2,015,438   1,925,408          عمالء افراد 

        70,642,658         64,215,735  
     شروط االئتمان 

 160,624   130,599  نقداً  إيرادات
 64,055,111   70,512,059  ائتمان  إيرادات

  70,642,658   64,215,735 
     أسواق جغرافية 

  64,215,735   70,642,658  في المملكة العربية السعودية
 

 مصاريف عمومية وإدارية  -17

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

 4,730,806  5,510,900  الموظفين  تكلفة
 290,897  277,226  ( 9استهالك )إيضاح 

 130,250  88,345  إيجار  
 128,307  95,432  منافع 
 182,950  60,160  وتراخيص رسوم 

 299,675  220,000  (6الخسائر األئتمانية المتوقعة )إيضاح  
 745,385  555,717  أخرى 

  6,807,780  6,508,270 
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 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 
( شركة سعودية مساهمة )  

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 أتعاب مهنية  -18

 .تتضمن مصاريف االتعاب المهنية، المصاريف التي تكبدتها الشركة مقابل الخدمات االستشارية، الدراج الشركة في السوق المالي
 

 الربح أو الخسارة  قائمةفي   مدرجة ستهالك ال االموظفين و ال  منافع -19

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

     تكلفة اإليرادات: مدرجة في 
  21,618,068   32,350,979  منافع الموظفين 

  -   2,698,872  لمشاريع الجديدة لعداد إلتكاليف تدريب الموظفين ل
  1,834,426   1,956,256  استهالك ممتلكات ومعدات 

  705,094   705,094  استهالك أصول حق االستخدام 
     

     مدرجة في مصاريف عمومية وإدارية:
  4,730,806   5,510,900  منافع موظفين

  290,897   277,226  استهالك ممتلكات ومعدات 
 

 تكاليف التمويل  -20

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   
 169,027  113,652  ( 13المحددة للموظفين )إيضاح  نافعمتعلقة بالمالف التمويل ي لاتك

 250,806  67,361  ( 12مرابحة )إيضاح عمولة قروض 
 387,523  350,182  ( 14تكاليف التمويل المتعلقة بالتزامات عقود اإليجار )إيضاح 

  531,195  807,356 
 

 ، بالصافي إيرادات أخرى  -21

  2021  2020 
 السعودية( )بالرياالت   

 (5,065)                1,452  ربح / )خسارة( من استبعاد ممتلكات ومعدات 
  362,264   374,258  أخرى 

  375,710   357,199  
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 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 
( )شركة سعودية مساهمة   

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 
  2021ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

 
 زكاة  -22

أكبر. العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي هي   أيهما التقريبي واألرباح المعدلة وي وعاء الزكال٪ من 2,5الشركة للزكاة. تستحق الزكاة بنسبة تخضع 
 كما يلي: 

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

 16,392,750  15,084,655  أصول غير متداولة 
 9,829,896  10,123,880  التزامات غير متداولة  

 11,581,611  92,217,619  للسنة ، الرصيد االفتتاحي لكيةحقوق الم
 16,711,306  16,528,790  الربح قبل الزكاة 

 

 للسنة. المحملة ساب الزكاة ت حا تم تعديل بعض األرصدة عند 
 

 حركة المخصص 
 الزكاة فيما يلي: تتلخص الحركة على مخصص 

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   
  403,522   558,026  يناير  1

  558,233  2,465,429  مخصص خالل السنة
 (403,729)   (569,111)   مدفوعات خالل السنة  

  558,026   2,454,344  ديسمبر  31
 

 وضع الربوط 
واستملت الشهادات    ، وتمت تسوية الزكاة حسب اإلقرارات2020ديسمبر    31قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية حتى السنة المنتهية في  

هيئة الزكاة  من قبل  مراجعة  القيد    2020ديسمبر    31سنوات منذ التأسيس وحتى  النهائي لل  ربطال يزال ال.  ةالرسمي   تالالزمة واإليصاال 
 . الجماركوالضريبة و 

 

 احتياطي نظامي  -23
  نظامي ٪ من أرباحها إلى االحتياطي ال10الشركة بتحويل    تقومالشركات في المملكة العربية السعودية،    نظاملشركة و ل  لنظام األساسيل  اً وفق

 أرباح. كلتوزيع ل قابل ٪ على األقل من رأس المال. هذا االحتياطي غير  30حتى يصل إلى 
 

 توزيعات أرباح  -24
 :2021لسنة المنتهية اتوزيعات أرباح 

 مليون ريال سعودي.  11,5  بلغبمتوزيع أرباح  2021أكتوبر  6 في اجتماعهم بتاريخ  مساهمينر ال قر 
 

 :2020لسنة المنتهية اتوزيعات أرباح 
 مليون ريال سعودي.   10,8 مبلغتوزيع أرباح ب  2020أكتوبر  4و 2020مارس  1في اجتماعاتهم بتاريخ   الشركاءقرر 
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 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 
( )شركة سعودية مساهمة   

 )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية 
  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ( والمخفضة)الساسية  للسنةربحية السهم   -25

  2021  2020 
 )بالرياالت السعودية(   

  16,153,073         14,063,361        ةربح السن 
     

 السهم   السهم   
  384,932              7,700,000          (1المتوسط المرجح لعدد األسهم )إيضاح 

     

 )بالرياالت السعودية(  /  السهم  )بالرياالت السعودية(  /  السهم  
  41,96   1,83  ة(ض )األساسية والمخف  للسنةربحية السهم 

 

إلى المساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم    عائدة بقسمة ربح السنة الض يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخف
 العادية القائمة خالل السنة. 

 

 أرقام المقارنة  -26
 تم إعادة تصنيف بعض مبالغ السنة السابقة لتتوافق مع عرض السنة الحالية.

 

 اعتماد القوائم المالية  -27
  (.2022 مارس 10 ه )الموافق 1443شعبان  7 بتاريخ للشركة  اإلدارةمن قبل مجلس إلصدار م اعتماد القوائم المالية لت 
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