مستند تسجيل أسهم
شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام هي شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم ()2050058605
الصادرمن مدينة الدمام بتاريخ 1429/02/13هـ (الموافق 2008/02/20م).

السعراالسترشادي لتداول سهم الشركة في السوق الموازية «نمو» هو ( )39تسعة وثالثون ريال سعودي
تأسست شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام (ويشار إليها فيما بعد ب ـ «الشركة» أو ُ
«المصدر» أو
«المركزالكندي الطبي») كفرع مؤسسة فردية بموجب السجل التجاري رقم ( )2050058605الصادر
من مدينة الدمام بتاريخ 1429/02/13هـ (الموافق 2008/02/20م) .وخالل عام 2016م ،تم تحويل
الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد التأسيس الموقع بتاريخ 1437/04/11هـ
(الموافق 2016/01/21م) وبموجب السجل التجاري رقم ( )2050058605الصادر من مدينة الدمام
بتاريخ 1429/02/13هـ (الموافق 2008/02/20م) ،حيث بلغ رأس مال الشركة ( )2,000,000مليوني
ريال سعودي مقسم إلى ( )10,000عشرة آالف حصة عينية متساوية القيمة ،قيمة كل منها ()200
ً
مائتي ريال سعودي .وبتاريخ 1442/05/07ه (الموافق 2020/12/22م) ،قرر الشركاء (أوال) تعديل
القيمة االسمية لحصص الشركاء من ( )200مائتي ريال سعودي للحصة الواحدة إلى ( )10عشرة رياالت
ً
سعودية للحصة الواحدة ،و(ثانيا) زيادة رأس مال الشركة إلى ( )2,666,670مليونين وستمائة وستة
وستين ألف وستمائة وسبعين ريال سعودي مقسم إلى ( )266,667مائتين وستة وستين ألف وستمائة
وسبعة وستين حصة متساوية مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية
للحصة الواحدة ،وذلك عبر إصدار ( )66,667ستة وستون ألف وستمائة وسبعة وستون حصة جديدة
بقيمة اسمية إجمالية بلغت ( )666,670ستمائة وستة وستين ألف وستمائة وسبعين ريال سعودي
وعالوة إصدار بلغت ( )74,333,330أربعة وسبعين مليون وثالثمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة
ً
وثالثين ريال سعودي ،و(ثالثا) زيادة رأس مال الشركة إلى ( )77,000,000سبعة وسبعين مليون ريال
سعودي مقسم إلى ( )7,700,000سبعة ماليين وسبعمائة ألف حصة متساوية مدفوعة القيمة بالكامل
وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للحصة الواحدة ،وذلك من خالل تحويل مبلغ عالوة
اإلصداربقيمة ( )74,333,330أربعة وسبعين مليون وثالثمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة وثالثين ريال
سعودي من حساب عالوة اإلصدار إلى حساب رأس المال .وقد تم إثبات التغيرات وتحويل الشركة إلى
شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ( )159بتاريخ 1442/05/15ه (الموافق
2020/12/30م) وبموجب السجل التجاري رقم ( )2050058605الصادر من مدينة الدمام بتاريخ
1429/02/13هـ (الموافق 2008/02/20م) ،وقد بلغ رأس مال الشركة بعد التحويل ()77,000,000
سبعة وسبعين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )7,700,000سبعة ماليين وسبعمائة ألف سهم عادي
مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد .إن جميع
أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة ،وال يعطى السهم لحامله أي حقوق تفضيلية .ويحق لكل
ً
مساهم («المساهم») أيا كان عدد األسهم التي يملكها حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين
(«الجمعية العامة») والتصويت فيها .وتستحق األسهم محل اإلدراج المباشر هذه نصيبها من أي
ً
توزيعات أرباح تعلن عنها الشركة اعتبارا من تاريخ مستند التسجيل هذا وعن أي سنة من السنوات
المالية الالحقة( .راجع القسم رقم (« )5سياسة توزيع األرباح» من هذا المستند).
وكما في تاريخ هذا المستند ،فإن المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون ( )%5أو أكثر من رأس مالها
هم :السيد /خالد محمد فرحان العمار الدوسري بنسبة ملكية ( ،)%30.0والسيد /خليفة عبد اللطيف
عبد الله الملحم بنسبة ملكية ( ،)%30.0ولمزيد من التفاصيل حول كبار المساهمين (راجع القسم
رقم (« )1-4هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج» من هذا المستند) .ويحظر على كبار المساهمين هؤالء
ً
التصرف في أسهمهم لمدة اثني عشر ( )12شهرا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية
(«فترة الحظر») ،ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحاجة للحصول على
موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية («الهيئة»).
ويقتصرالتداول في األسهم محل اإلدراج المباشرفي السوق الموازية على المساهمين الحاليين (باستثناء
المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون ( )%5أو أكثر من رأس مالها والمذكورين أعاله والذين
يخضعون لفترة الحظر) ،باإلضافة إلى فئات المستثمرين المؤهلين والتي تشمل:
1 -مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.

 2عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوقالمالية قد ُع ّينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار
في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
 3حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،أو أي سوقمالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركزاإليداع.
 4الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق ماليةمرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.
 5الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 6صناديق االستثمار. 7األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلباتالمنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية (راجع
القسم رقم (« )1التعريفات والمصطلحات» من هذا المستند).
 8المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. 9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركزاإليداع.
	10-أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع،
ويستوفون أي من المعاييراآلتية:
) أأن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون
ً
ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا الماضية.
) بأن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
) جأن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.
ً
) دأن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
ً
) هأن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من
ً
جهة معترف بها دوليا.
	11-أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
لـم يسـبق إدراج أسـهم الشـركة فـي أي سـوق لألسـهم س ً
ـواء داخـل المملكـة العربيـة السـعودية أو خارجهـا
قبـل إدراجهـا بشـكل مباشـر فـي السـوق الموازيـة .وقـد تقدمـت الشـركة بطلـب تسـجيل األسـهم الخاضعـة
لهـذا المسـتند إلـى هيئـة السـوق الماليـة السـعودية («الهيئـة») وبطلـب إدراجهـا إلـى شـركة مجموعة تداول
السـعودية القابضة («تـداول») ،وتـم تقديـم جميـع المسـتندات المطلوبـة إلـى الجهـات ذات العالقـة
واسـتيفاء جميـع المتطلبـات ،وتـم الحصـول علـى جميـع الموافقـات المتعلقـة بعمليـة التسـجيل واإلدراج
المباشـرألسـهم الشـركة فـي السـوق الموازيـة ،بمـا فـي ذلـك موافقـة الهيئـة علـى مسـتند التسـجيل هـذا.
ينطـوي االسـتثمار فـي األسـهم محـل التسـجيل واإلدراج المباشـر فـي السـوق الموازيـة علـى مخاطـر وأمـور
غيـر مؤكـدة ولذلـك يجـب دراسـة قسـمي «إشـعار مهـم» و«عوامـل المخاطـرة» الوارديـن فـي مسـتند
ً
التسـجيل هـذا بعنايـة مـن ِق َبـل المسـتثمرين المؤهليـن المحتمليـن قبـل أن يتخـذوا قـرارا باالسـتثمار فـي
ً
ً
أسـهم الشـركة بعـد االنتهـاء مـن تسـجيلها وإدراجهـا إدراجـا مباشـرا فـي السـوق الموازيـة.

المستشار المالي

ُ
«يحتوي هذا المستند على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») .ويتحمل
ن
أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا المستند ،ويؤكدو بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات
الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها المستند إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة .وال تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن
أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو االعتماد على ّ
أي تأكيدات تتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله ،وتخليان أنفسهما صراحة من ّ
محتويات هذا المستند ،وال تعطيان ّ
أي جزء
منه .ويجب على الراغبين في االستثمار بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة باألسهم محل اإلدراج المباشر في السوق الموازية .وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند ،يجب استشارة
مستشارمالي مرخص له».
صدرهذا المستند بتاريخ 1442/11/18ه (الموافق 2021/06/28م)

رشكة مجمع املركز الكندي الطبي العام A -

إشعار مهم
يقدم هذا المسـتند معلومات تفصيلية كاملة عن شـركة مجمع المركز الكندي الطبي العام واألسـهم محل اإلدراج المباشـر .وسـيعامل المسـتثمرون المؤهلون
المحتملون الذين يرغبون باالسـتثمارفـي األسـهم محـل اإلدراج المباشـربعـد االنتهـاء مـن تسـجيل أسـهم الشـركة وبـدء تداولهـا فـي السـوق الموازيـة علـى أسـاس أن قـرار
االسـتثمار يسـتند إلـى المعلومـات التـي يحتويهـا هـذا المسـتند ،والذي يمكـن الحصول على نسخة منه مـن الموقع اإللكتروني للشركة ( ،)www.canadian-mc.comأو
مجموعة الدخيل المالية ( ،)www.aldukheil.com.saأو هيئة السوق المالية ( ،)www.cma.org.saأو مجموعة تداول السعودية «تداول» (.)www.tadawul.com.sa
يحتوي مستند التسجيل هذا على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية
بالمملكة العربية السعودية ،ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في صفحة (ج) مجتمعين ومنفردين ،كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في
هذا المستند ،ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها
في مستند التسجيل إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة .وال تتحمل الهيئة وشركة مجموعة تداول السعودية القابضة (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا
المستند ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله ،وتخليان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو عن
االعتماد على أي جزء منه.
وقد عينت الشركة مجموعة الدخيل المالية كمستشارمالي («المستشارالمالي») فيما يتعلق بتسجيل أسهم الشركة وإدراجها بشكل مباشرفي السوق الموازية «نمو».
إن المعلومات الواردة في هذا المستند كما في تاريخ إصداره عرضة للتغيير ،وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم بشكل سلبي
نتيجة التطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة
ً
(فضال راجع القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذا المستند) .وال يجوز اعتبار تقديم هذا المستند أو أية معلومات شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق
ً
ً
ً
بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها ،بأي شكل من األشكال ،على أنها وعدا أو تأكيدا أو إقرارا بشأن تحقق أي أرباح أو إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.
ال يجوز اعتبار هذا المستند بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو من أي من مستشاريها للمشاركة في عملية االستثمار في األسهم محل
اإلدراج المباشر .وتعتبرالمعلومات الموجودة في هذا المستند ذات طبيعة عامة ،وقد تم إعدادها دون األخذ في االعتبارلألهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي
أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين باالستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر .ويتحمل كل مستلم لهذا المستند قبل اتخاذ قرار باالستثمار
مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من مستشارمالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االستثمارفي األسهم محل اإلدراج المباشر ،وذلك لتقييم مدى مالئمة
هذا االستثماروالمعلومات الواردة في هذا المستند لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.
وتطلب الشركة والمستشارالمالي من متلقي هذا المستند االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بشراء أوبيع األسهم محل التسجيل واإلدراج ومراعاة التقيد بها.

رشكة مجمع املركز الكندي الطبي العام  -أ

املعلومات املالية
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م المقارنة بها ،والتي
ً
تم إدراجها في هذا المستند ،تم إعدادها وفقا لمعاييرالمحاسبة الدولية للتقاريرالمالية ( )IFRSالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعاييرواإلصدارات األخرى
المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ( ،)SOCPAوقد تمت مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م من قبل شركة
ً
بيكرتيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون ،علما بأن الشركة تصدربياناتها المالية بالريال السعودي.

التوقعات واإلفادات املستقبلية
تم إعداد التوقعات الواردة في هذا المستند على أساس افتراضات محددة ومعلنة .وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل عن االفتراضات المستخدمة في الوقت
الراهن ،وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه التوقعات.
وتمثل بعض التوقعات الواردة في هذا المستند «إفادات مستقبلية» ،والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل استخدام بعض الكلمات ذات الداللة
المستقبلية مثل «يخطط»« ،يعتزم»« ،ينوي»« ،يقدر»« ،يعتقد»« ،يتوقع»« ،من المتوقع»« ،يمكن»« ،من الممكن»« ،يحتمل»« ،من المحتمل»« ،سوف»« ،قد»،
«ربما» ،والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة أوالمشابهة لها في المعنى .وتعكس هذه اإلفادات وجهات النظرالحالية للشركة بخصوص أحداث مستقبلية،
ً
ً
لكنها ال تشكل ضمانا أو تأكيدا ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة ،إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على األداء الفعلي للشركة أو إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي
ً
ً
إلى اختالفها بشكل كبير عما تضمنته هذه اإلفادات صراحة أو ضمنا .وقد تم استعراض أهم المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر
ً
تفصيال في أقسام أخرى من هذا المستند (راجع القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذا المستند) .وفيما لو تحقق واحد أو أكثرمن هذه العوامل ،أو لو ثبت عدم
صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقديرات الواردة في هذا المستند ،فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذا المستند.
ً
ومراعـاة لمتطلبـات قواعـد طـرح األوراق الماليـة وااللتزامـات المسـتمرة ،سـتقوم الشـركة بتقديـم مسـتند تسـجيل تكميلـي إلـى الهيئـة إذا علمـت فـي أي وقـت بعـد اعتمـاد
هـذا المسـتند مـن الهيئـة وقبـل اكتمـال اإلدراج بـأي مـن اآلتـي )1( :وجـود تغييـر مهـم فـي أمـور جوهريـة واردة فـي مسـتند التسـجيل ،أو ( )2ظهـور أي مسـائل مهمـة كان
يجـب تضمينهـا فـي مسـتند التسـجيل .وباسـتثناء هاتيـن الحالتيـن ،فـإن الشـركة ال تعتـزم تحديـث أو تعديـل أي معلومـات تضمنهـا هـذا المسـتند ،س ً
ـواء كان ذلـك نتيجـة
معلومـات جديـدة أو أحداث مسـتقبلية أو غيـرذلـك.
ونتيجـة لهـذه المخاطـر واألمـور غيـر المؤكـدة والتقديـرات ،فـإن األحـداث والظـروف والتوقعـات المسـتقبلية التـي يتناولهـا هـذا المسـتند قـد ال تحـدث علـى النحـو الـذي
ً
تتوقعـه الشـركة وقـد ال تحـدث مطلقـا .وعليـه ،يتعيـن علـى المسـتثمرين المؤهليـن المحتمليـن فحـص جميـع اإلفـادات المسـتقبلية فـي ضـوء هـذه اإليضاحـات مـع عـدم
ـكل أساسـي.
االعتمـاد علـى اإلفـادات المسـتقبلية بش ٍ
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دليل الرشكة
أعضاء مجلس اإلدارة
الصفة

الجنسية

العمر

عدد
األسهم

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غيرالمباشرة*

خالد محمد فرحان الدوسري

رئيس مجلس اإلدارة

غيرتنفيذي /غيرمستقل

سعودي

49

2,310,000

%30.0000

-

خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غيرتنفيذي /غيرمستقل

سعودي

67

2,310,000

%30.0000

%1.5095

وضاح محمد فرحان الدوسري

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

تنفيذي /غيرمستقل

سعودي

40

154,000

%2.0000

-

حسن جودة

عضو مجلس اإلدارة

تنفيذي /غيرمستقل

كندي

72

-

-

-

حمد محمد العلي الضويلع

عضو مجلس اإلدارة

غيرتنفيذي /مستقل

سعودي

64

-

-

-

إبراهيم نعيم إبراهيم النعيم

عضو مجلس اإلدارة

غيرتنفيذي /مستقل

سعودي

37

-

-

-

مساعد محمد عبد العزيزالمنيفي

عضو مجلس اإلدارة

غيرتنفيذي /مستقل

سعودي

59

222,992

%2.8960

-

المنصب

االسم

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام
* تبلغ الملكية غيرالمباشرة لنائب رئيس مجلس اإلدارة السيد /خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم نسبة  %1.5095من أسهم الشركة ،وهي ناتجة عن ملكيته المباشرة بنسبة  %51.0000في أسهم شركة خليفة عبد اللطيف
الملحم القابضة والتي تملك نسبة  %2.9597من أسهم شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام.

عنوان الشركة المسجل
شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام
ُ
شارع عمربن الخطاب ،حي أحد ،الدمام
ص.ب 3300 .الدمام 31471
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 13 8188320 :
فاكس+966 13 8188059 :
الموقع اإللكترونيwww.canadian-cm.com :
البريد اإللكترونيinfo@canadian-cm.com :

ممثل الشركة ُ
المفوض الثاني

ممثل الشركة ُ
المفوض األول
االسم :وضاح محمد فرحان العمارالدوسري

االسم :سيد أحمد سعيد البساط

الصفة :عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
ُ
العنوان :شارع عمربن الخطاب ،حي أحد ،الدمام

الصفة :المديرالمالي التنفيذي
ُ
العنوان :شارع عمربن الخطاب ،حي أحد ،الدمام

ص.ب 3300 .الدمام 31471

ص.ب 3300 .الدمام 31471

هاتف +966 13 8188320 :تحويلة144 :

هاتف +966 13 8188320 :تحويلة201 :

فاكس+966 13 8188059 :

فاكس+966 13 8188059 :

البريد اإللكترونيwalammar@canadian-mc.com :

البريد اإللكترونيsayed.albsat@canadian-mc.com :

الموقع اإللكترونيwww.canadian-cm.com :

الموقع اإللكترونيwww.canadian-cm.com :
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سوق األسهم
مجموعة تداول السعودية (تداول)
وحدة رقم ،15 :طريق الملك فهد ،العليا ،الرياض
ص.ب 6897 .الرياض 3388 -12211
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 920001919 :
فاكس+966 11 2189133 :
الموقع اإللكترونيwww.tadawul.com.sa :
البريد اإللكترونيcsc@tadawul.com.sa :

المستشارون
المستشارالمالي
مجموعة الدخيل المالية
شارع نعيم بن حماد ،حي الوزارات ،الرياض
ص.ب 2462 .الرياض 11451
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 4309800 :
فاكس+966 11 4787795 :
الموقع اإللكترونيwww.aldukheil.com.sa :
البريد اإللكترونيinfo@aldukheil.com.sa :

المستشارالقانوني
العنزي للمحاماة بالتعاون مع إي كاي بي
برج فوتورو ،شارع المعذر ،الرياض
ص.ب 69171 .الرياض 11546
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 2677372 :
فاكس+966 11 2766960 :
الموقع اإللكترونيwww.ekplegal.com :
البريد اإللكترونيinfo@ekplegal.com :

ُ
وشركاه محاسبون قانونيون
بيكرتيلي م ك م

المحاسب القانوني

مبنى الديوان ،طريق الملك فيصل ،حي اليرموك ،الخبر
ص.ب 3810 .الخبر7063-34422
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 13 8300906 :
فاكس+966 13 8347582 :
الموقع اإللكترونيwww.bakertillymkm.com :
البريد اإللكترونيsaudi@bakertillyjfc.com :

تنويه :جميع المستشارين المذكورين أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا المستند وفق الشكل والسياق الظاهرفيه،
ً
ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذا المستند .وتجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي من أقاربهم ال يملكون أسهما أو مصلحة من
أي نوع في الشركة.
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امللخص
يهدف هذا الملخص إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذا المستند .وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات التي قد تكون مهمة
بالنسبة للمستثمرين المحتملين .لذلك ،فإنه ينبغي قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذا المستند ،ويجب على المستثمرين المحتملين قراءة ومراجعة هذا المستند
بالكامل ،وينبغي أن يبني أي قرار يتعلق باالستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر من قبل المستثمرين المحتملين على مراعاة جميع ما ورد في هذا المستند ككل،
السيما ما ورد في قسم «إشعارمهم» والقسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» قبل اتخاذ أي قراراستثماري في األسهم محل اإلدراج المباشرموضع هذا المستند.

الشركة أو ُ
«المصدر»

تأسست شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام كفرع مؤسسة فردية بموجب السجل التجاري رقم ( )2050058605الصادرمن مدينة الدمام بتاريخ
1429/02/13هـ (الموافق 2008/02/20م) .وخالل عام 2016م ،تم تحويل الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد التأسيس الموقع
بتاريخ 1437/04/11هـ (الموافق 2016/01/21م) وبموجب السجل التجاري رقم ( )2050058605الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1429/02/13هـ
(الموافق 2008/02/20م) ،حيث بلغ رأس مال الشركة ( )2,000,000مليونين ريال سعودي مقسم إلى ( )10,000عشرة آالف حصة عينية متساوية
ً
القيمة ،قيمة كل منها ( )200مائتي ريال سعودي .وبتاريخ 1442/05/07ه (الموافق 2020/12/22م) ،قرر الشركاء (أوال) تعديل القيمة االسمية
ً
لحصص الشركاء من ( )200مائتي ريال سعودي للحصة الواحدة إلى ( )10عشرة رياالت سعودية للحصة الواحدة ،و(ثانيا) زيادة رأس مال الشركة إلى
( )2,666,670مليونين وستمائة وستة وستين ألف وستمائة وسبعين ريال سعودي مقسم إلى ( )266,667مائتين وستة وستين ألف وستمائة وسبعة
وستين حصة متساوية مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للحصة الواحدة ،وذلك عبر إصدار ( )66,667ستة
وستون ألف وستمائة وسبعة وستون حصة جديدة بقيمة اسمية إجمالية بلغت ( )666,670ستمائة وستة وستين ألف وستمائة وسبعين ريال سعودي
ً
وعالوة إصداربلغت ( )74,333,330أربعة وسبعين مليون وثالثمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة وثالثين ريال سعودي ،و(ثالثا) زيادة رأس مال الشركة
إلى ( )77,000,000سبعة وسبعين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )7,700,000سبعة ماليين وسبعمائة ألف حصة متساوية مدفوعة القيمة بالكامل
وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للحصة الواحدة ،وذلك من خالل تحويل مبلغ عالوة اإلصدار بقيمة ( )74,333,330أربعة وسبعين
مليون وثالثمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة وثالثين ريال سعودي من حساب عالوة اإلصدار إلى حساب رأس المال .وقد تم إثبات التغيرات وتحويل
الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ( )159بتاريخ 1442/05/15ه (الموافق 2020/12/30م) وبموجب السجل
التجاري رقم ( )2050058605الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1429/02/13هـ (الموافق 2008/02/20م) ،وقد بلغ رأس مال الشركة بعد التحويل
( )77,000,000سبعة وسبعين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )7,700,000سبعة ماليين وسبعمائة ألف سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة
اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد .ويقع المركزالرئي�سي للشركة في مدينة الدمام.
تعمل الشركة في القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية ،وتندرج أعمال الشركة تحت نطاقين رئيسيين وهما أعمال المراكزالطبية وأعمال تنفيذ
عقود مشاريع العيادات الطبية .وتتمثل أنشطة الشركة بحسب سجلها التجاري في المجمعات الطبية العامة ،وتتضمن أنشطة الشركة بحسب نظامها
األسا�سي ما يلي:
yالزراعة والصيد.
yالمناجم والبترول وفروعها.
yالصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.
yالكهرباء والغازوالماء وفروعها.
yالتشييد والبناء.

ملخص أنشطة الشركة

yالتجارة.
yالنقل والتخزين والتبريد.
yخدمات المال واألعمال والخدمات األخرى.
yخدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.
yتقنية المعلومات.
yاألمن والسالمة.
yشراء األرا�ضي إلقامة المباني عليها واستثمارهذه المباني بالبيع أو اإليجارلصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطويرالعقاروشراء وتملك العقارلصالح
الشركة وبيع وشراء واستغالل العقارات واألرا�ضي لصالح الشركة.
وال تمارس الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص النظامية التي تتطلبها األنظمة السائدة والمعمول بها في المملكة العربية السعودية .وقد
حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية المطلوبة والزالت تلك التراخيص جميعها سارية المفعول حتى تاريخ هذا المستند (راجع القسم رقم
(« )12-3تراخيص الشركة» من هذا المستند).
يوجد ( )2مساهمان كبيران يملكان  %5أو أكثر من أسهم الشركة كما بتاريخ هذا المستند ،ويوضح الجدول التالي عدد أسهمهما ونسب ملكيتهما
المباشرة وغيرالمباشرة قبل اإلدراج:

المساهمون الكبار ،وعدد أسهمهم،
ونسب ملكيتهم قبل اإلدراج

المساهمون الكبارالذين يجوز لمؤسسة
ّ
المعينة بموجب قواعد
السوق المالية
ً
اإلدراج بيع أسهمهم وفقا لتقديرها،
وعدد أسهمهم ،ونسبة ملكيتهم قبل
اإلدراج وبعد تطبيق خطة استيفاء
متطلبات السيولة المقدمة إلى السوق
ً
وفقا لقواعد اإلدراج

عدد األسهم

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غيرالمباشرة

خالد محمد فرحان العمارالدوسري

2,310,000

%30.000

-

خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم

2,310,000

%30.000

%1.5095

المجموع

4,620,000

%60.000

%1.5095

المساهمون الكبار

ً
ال توجد مؤسسة سوق مالية مرخص لها ّ
معينة لبيع أي من أسهم المساهمين الكبارفي الشركة ،وذلك نظرا الستيفاء الشركة لمتطلبات السيولة الواردة
في المادة ( )41الحادية واألربعون من قواعد اإلدراج ،حيث إن عدد المساهمين في الشركة والذين ينطبق عليهم تعريف الجمهور يبلغ ( )50خمسين
مساهم يملكون ما نسبته ( )%23.9693من رأس مال الشركة كما في تاريخ مستند التسجيل هذا.
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رأس مال ُ
المصدر

( )77,000,000سبعة وسبعون مليون ريال سعودي مدفوعة القيمة بالكامل.

إجمالي عدد أسهم ُ
المصدر

( )7,700,000سبعة ماليين وسبعمائة ألف سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

القيمة االسمية للسهم

( )10عشرة رياالت سعودية.

سعرالسهم االسترشادي عند اإلدراج

( )39تسعة وثالثون ريال سعودي للسهم الواحد.
ً
تستحق األسهم محل اإلدراج المباشرهذا نصيبها من أي توزيعات أرباح تعلن عنها الشركة اعتبارا من تاريخ مستند التسجيل هذا وعن أي من السنوات
المالية الالحقة (راجع القسم رقم (« )5سياسة توزيع األرباح»).
ً
يكون لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة للمساهمين ،وال يعطي أي سهم حامله حقوق تفضيلية .ولكل مساهم أيا كان عدد أسهمه
حق حضور الجمعية العامة والتصويت فيها.

األحقية في األرباح
حقوق التصويت
القيود المفروضة على األسهم

األسهم التي سبق ُ
للمصدرإدراجها

يجب على كبار المساهمين الحاليين الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة (المذكورة أسمائهم في الصفحة رقم (هـ)) عدم التصرف في أسهمهم
ً
لمدة اثني عشر شهرا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية «فترة الحظر» ،ويقوم مركز إيداع األوراق المالية برفع القيود عن تلك
األسهم بشكل مباشربعد انتهاء فترة الحظرالمفروضة ،دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية.
لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم ً
ق
سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل إدراجها بشكل مباشرفي السو الموازية .وقد
ً
تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب تسجيل األسهم في السوق الموازية وفقا لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،كما تقدمت إلى مجموعة
ً
تداول السعودية (تداول) بطلب اإلدراج وفقا لقواعد اإلدراج .وقد تم الحصول على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة إلتمام بعملية اإلدراج ،وتم
االستيفاء بكافة المستندات المؤيدة المطلوبة لذلك الغرض.
يقتصر التداول في األسهم محل اإلدراج المباشر في السوق الموازية على المساهمين الحاليين (باستثناء المساهمين الكبار في الشركة الذين يمتلكون
( )%5أو أكثرمن رأس مالها المذكورين في الصفحة (هـ) والذين تنطبق عليهم فترة الحظر) ،باإلضافة إلى فئات المستثمرين المؤهلين المتمثلة فيما يلي:
 1مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.ُ
ّ
 2عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذالقرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمارفي السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
 3حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركزاإليداع. 4الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة. 5الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.6 -صناديق االستثمار.

فئات المستثمرين الذين يحق لهم تداول
أسهم الشركة بعد اإلدراج

 7األجانب غيرالمقيمين المسموح لهم باالستثمارفي السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثماراألجانب غيرالمقيمين في السوق الموازية.
 8المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. 9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركزاإليداع.ن
	10-أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركزاإليداع ،ويستوفو أي من المعاييراآلتية:
أ-

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل
ً
ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا الماضية.

ب -أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
ج -أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.
ً
د -أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
ً
ً
ه -ان يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.
	11-أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
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ملخص املعلومات األساسية
تنويه للمستثمرين
يهدف هذا الملخص إلى توفير لمحة عامة عن المعلومات الواردة في هذا المستند ،غير أنه ال يشتمل على كل المعلومات التي قد تكون مهمة للمستثمرين المؤهلين،
وعليه فإن هذا الملخص يعتبر بمثابة تقديم موجز للمعلومات األساسية التي تضمنها هذا المستند ،ويتعين على مستلمي هذا المستند قراءته بالكامل قبل اتخاذ أي
ً
ً
قرارباالستثمارفي أسهم الشركة بعد االنتهاء من تسجيلها وإدراجها إدراجا مباشرا في السوق الموازية .وقد تم تعريف بعض المصطلحات والعبارات المختصرة الواردة
في هذه المستند في القسم رقم (« )1التعريفات والمصطلحات» في هذا المستند.
نبذة عن الشركة
تأسست شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام (ويشار إليها فيما بعد ب ـ «الشركة» أو ُ
«المصدر» أو «المركز الكندي الطبي») كفرع مؤسسة فردية بموجب السجل
التجاري رقم ( )2050058605الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1429/02/13هـ (الموافق 2008/02/20م) .وخالل عام 2016م ،تم تحويل الشركة إلى شركة ذات
مسؤولية محدودة بموجب عقد التأسيس الموقع بتاريخ 1437/04/11هـ (الموافق 2016/01/21م) وبموجب السجل التجاري رقم ( )2050058605الصادر من
مدينة الدمام بتاريخ 1429/02/13هـ (الموافق 2008/02/20م) ،حيث بلغ رأس مال الشركة ( )2,000,000مليوني ريال سعودي مقسم إلى ( )10,000عشرة آالف
ً
حصة عينية متساوية القيمة ،قيمة كل منها ( )200مائتي ريال سعودي .وبتاريخ 1442/05/07ه (الموافق 2020/12/22م) ،قرر الشركاء (أوال) تعديل القيمة
ً
االسمية لحصص الشركاء من ( )200مائتي ريال سعودي للحصة الواحدة إلى ( )10عشرة رياالت سعودية للحصة الواحدة ،و(ثانيا) زيادة رأس مال الشركة إلى
( )2,666,670مليونين وستمائة وستة وستين ألف وستمائة وسبعين ريال سعودي مقسم إلى ( )266,667مائتين وستة وستين ألف وستمائة وسبعة وستين حصة
متساوية مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للحصة الواحدة ،وذلك عبرإصدار( )66,667ستة وستون ألف وستمائة وسبعة
وستون حصة جديدة بقيمة اسمية إجمالية بلغت ( )666,670ستمائة وستة وستين ألف وستمائة وسبعين ريال سعودي وعالوة إصداربلغت ( )74,333,330أربعة
ً
وسبعين مليون وثالثمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة وثالثين ريال سعودي ،و(ثالثا) زيادة رأس مال الشركة إلى ( )77,000,000سبعة وسبعين مليون ريال سعودي
مقسم إلى ( )7,700,000سبعة ماليين وسبعمائة ألف حصة متساوية مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للحصة الواحدة،
وذلك من خالل تحويل مبلغ عالوة اإلصداربقيمة ( )74,333,330أربعة وسبعين مليون وثالثمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة وثالثين ريال سعودي من حساب عالوة
اإلصدارإلى حساب رأس المال .وقد تم إثبات التغيرات وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرارمعالي وزيرالتجارة رقم ( )159بتاريخ 1442/05/15ه
(الموافق 2020/12/30م) وبموجب السجل التجاري رقم ( )2050058605الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1429/02/13هـ (الموافق 2008/02/20م) ،وقد بلغ
رأس مال الشركة بعد التحويل ( )77,000,000سبعة وسبعين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )7,700,000سبعة ماليين وسبعمائة ألف سهم عادي مدفوعة القيمة
بالكامل وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد .يتمثل نشاط الشركة في إقامة وإدارة وتشغيل المجمعات الطبية والمستشفيات وتنفيذ
عقود مشاريع العيادات الطبية ،ويقع مقرالشركة الرئيس في مدينة الدمام بالعنوان التالي:
شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام

ُ
شارع عمربن الخطاب ،حي أحد ،الدمام
ص.ب  3300الدمام 31471
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 13 8188320 :
فاكس+966 13 8188059 :

الموقع اإللكترونيwww.canadian-cm.com :
البريد اإللكترونيinfo@canadian-cm.com :
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هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج
يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج:
عدد األسهم

القيمة االسمية لألسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية غير
المباشرة*

1

خالد محمد فرحان العمارالدوسري

2,310,000

23,100,000

%30.0000

-

2

خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم

2,310,000

23,100,000

%30.0000

%1.5095

3

عبد العزيزفيصل البريكان

359,975

3,599,750

%4.6750

-

4

شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة

227,900

2,279,000

%2.9597

-

5

مساعد محمد عبد العزيزالمنيفي

222,992

2,229,920

%2.8960

-

6

وضاح محمد فرحان العمارالدوسري

154,000

1,540,000

%2.0000

-

7

سندس خالد عبد العزيزالمهيدب

154,000

1,540,000

%2.0000

-

8

شركة فلوة نجد العقارية

115,500

1,155,000

%1.5000

-

الجمهور ( 50مساهم)

1,845,633

18,456,330

%23.9693

%0.4144

7,700,000

77,000,000

%100.00

%1.9239

المساهمون

المجموع
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* تتمثل الملكية غيرالمباشرة للمساهمين السيد /خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم والسيد /عبد اللطيف خليفة عبد اللطيف الملحم والسيد /عبد العزيزخليفة عبد اللطيف الملحم في ملكيتهم في أسهم شركة خليفة عبد
اللطيف الملحم القابضة ،والتي تملك نسبة  %2.9597من أسهم شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام.

المساهمون الكبار الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة
يوجد لدى الشركة ( )2مساهمان كبيران ممن يمتلكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة كما بتاريخ هذا المستند ،ويوضح الجدول التالي عدد أسهمهما ونسب ملكيتهما
قبل اإلدراج:
عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غيرالمباشرة*

خالد محمد فرحان العمارالدوسري

2,310,000

23,100,000

%30.0000

-

خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم

2,310,000

23,100,000

%30.0000

%1.5095

المجموع

4,620,000

46,200,000

%60.0000

%1.5095

المساهمون الكبار
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* تبلغ الملكية غيرالمباشرة للمساهم السيد /خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم نسبة  %1.5095من أسهم الشركة ،وهي ناتجة عن ملكيته المباشرة بنسبة  %51.0000في أسهم شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة
والتي تملك نسبة  %2.9597من أسهم شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام.
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معلومات عامة حول الشركات المساهمة في شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة

شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة هي شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم ( )2051220905الصادر من مدينة الخبر بتاريخ
1439/07/03ه (الموافق 2018/03/20م) .يقع المركزالرئي�سي لشركة خليفة الملحم القابضة في مدينة الخبر ،ويبلغ رأس مالها ( )1,000,000مليون ريال سعودي
مقسم إلى ( )100,000مائة ألف حصة متساوية القيمة ،تبلغ القيمة االسمية ( )10عشرة رياالت سعودية للحصة الواحدة .ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة
خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة:
عدد األسهم

القيمة االسمية لألسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

1

خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم

51,000

510,000

%51.00

2

منى عبد الله محمد الخرساني

7,000

70,000

%7.00

3

عبد اللطيف خليفة عبد اللطيف الملحم

7,000

70,000

%7.00

4

محمد خليفة عبد اللطيف الملحم

7,000

70,000

%7.00

5

عبد العزيزخليفة عبد اللطيف الملحم

7,000

70,000

%7.00

6

مشاعل خليفة عبد اللطيف الملحم

7,000

70,000

%7.00

7

لمياء خليفة عبد اللطيف الملحم

7,000

70,000

%7.00

8

سارة خليفة عبد اللطيف الملحم

7,000

70,000

%7.00

المجموع

100,000

1,000,000

الشركاء

%100.00
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شركة فلوة نجد العقارية

شركة فلوة نجد العقارية هي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم ( )2050138156الصادر من مدينة الدمام بتاريخ
1442/02/19ه (الموافق 2020/10/06م) .يقع المركز الرئي�سي لشركة فلوة نجد العقارية في مدينة الدمام ،ويبلغ رأس مالها ( )10,000عشرة آالف ريال سعودي
مقسم إلى ( )1,000ألف حصة متساوية القيمة ،تبلغ القيمة االسمية ( )10عشرة رياالت سعودية للحصة الواحدة .ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة فلوة
نجد العقارية:
المالك
صك وقف منجزرقم  411427274وتاريخ 1441/12/01ه (الموافق 2020/07/22م)

عدد الحصص

القيمة االسمية للحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

1,000

10,000

%100.00
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أنشطة الشركة الرئيسية
تعمل الشركة في القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية ،وتندرج أعمال الشركة تحت نطاقين رئيسيين وهما أعمال المراكزالطبية وأعمال تنفيذ عقود مشاريع
العيادات الطبية .وتتمثل أنشطة الشركة بحسب سجلها التجاري في المجمعات الطبية العامة ،وتتضمن أنشطة الشركة بحسب نظامها األسا�سي ما يلي:
yالزراعة والصيد.
yالمناجم والبترول وفروعها.
yالصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.
yالكهرباء والغازوالماء وفروعها.
yالتشييد والبناء.
yالتجارة.
yالنقل والتخزين والتبريد.
yخدمات المال واألعمال والخدمات األخرى.
yخدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.
yتقنية المعلومات.
yاألمن والسالمة.
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yشراء األرا�ضي إلقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار وشراء وتملك العقار لصالح الشركة
وبيع وشراء واستغالل العقارات واألرا�ضي لصالح الشركة.
وال تمارس الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص النظامية التي تتطلبها األنظمة السائدة والمعمول بها في المملكة العربية السعودية .وقد حصلت الشركة
على جميع التراخيص النظامية المطلوبة والزالت تلك التراخيص جميعها سارية المفعول حتى تاريخ هذا المستند (راجع القسم رقم (« )12-3تراخيص الشركة» من
هذا المستند).
رؤية الشركة
أن تصبح شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام من الشركات الرائدة في مجال الرعاية الطبية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بحيث
تقدم خدمات الرعاية المهنية للقطاعات الصناعية في العيادة وما قبل المستشفى ،وذلك من خالل مراقبة وتطوير تركيزها على العمالء وتحديث برامجها المهنية
التعليمية المتخصصة واالحتفاظ بالقوى الطبية المؤهلة.
رسالة الشركة
تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتميزة في المملكة باستخدام أحدث التقنيات من خالل فريق عمل متمكن ومتقن.
استراتيجية الشركة
تسعى الشركة للتطور والنمو المستمرمن خالل زيادة حجم أعمالها وتقديم الخدمة المتميزة لعمالئها في القطاع الصحي .وتتمحور استراتيجيتها فيما يلي:
 1الحفاظ على االلتزام ُالمستمر بالتطوير التكنولوجي لكافة األجهزة والمعدات الطبية ،ومواكبة أحدث األبحاث الطبية العالمية وآخر التطورات في مجاالت
وتخصصات الطب المتعددة.
 2زيادة عدد المراكزالطبية والوصول إلى كافة المدن الرئيسية حول المملكة. 3الوصول إلى أكبر شريحة من العمالء لزيادة عدد عقود مشاريع العيادات الطبية على المدى المتوسط والطويل بما يلبي متطلبات قطاع النفط والغاز منالخدمات الصحية.
 4المحافظة على التطويرالمستمرللكوادرالطبية والممارسين الطبيين في الشركة واستقطاب أصحاب الخبرة والكفاءة لتقديم أفضل خدمة صحية. 5تطويرقسم التعليم والتدريب لدى الشركة والمحافظة على حداثة قاعدة البيانات الطبية.نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة
yلدى الشركة خبرة واسعة وممتدة في إدارة المشاريع الطبية والصحية في قطاع النفط والغاز.
yلدى الشركة فريق من االستشاريين واألطباء والمتخصصين والممرضين ذوي الكفاءة العالية يخضعون لعدة اختبارات تأهيلية ودورات تدريبية عند
انضمامهم للشركة.
yلدى الشركة قسم خاص للتعليم والتدريب يقوم باإلشراف المستمر على الكوادر الطبية وممار�سي الرعاية الصحية لديها لضمان جاهزيتهم واستيفائهم
لكافة المعاييراألساسية المطلوبة للعمل.
yتقوم الشركة بتسجيل جميع أطباء التدريب لديها في سجل األطباء المعتمدين لدى هيئة النفط والغاز بالمملكة المتحدة «Oil & Gas United Kingdom
 »OGUKمما يجعلهم مؤهلين لتقديم الدورات الطبية وإصدار عدد من الشهادات الطبية لتقديم الخدمات الصحية كمطلب أسا�سي للكوادر الطبية
العاملة في قطاع النفط والغاز.
yالمركز الطبي الكندي مزود بأحدث أنواع األجهزة واألنظمة الطبية ُ
المتقدمة التي تساهم في تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمر�ضى والمراجعين بأعلى

مستويات الجودة.
ُ
yتقدم الشركة خدمة سرعة االستجابة عند الحاجة وتعمل مراكزها بشكل مستمرعلى مدار 24ساعة في اليوم و 7أيام في األسبوع.
yتوفرالشركة خدمة متابعة الحاالت المحولة من المواقع إلى المستشفيات حتى شفائها.
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ملخص المعلومات المالية
ً
يجب قراءة ملخص القوائم المالية الوارد أدناه مقرونا بالقوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م ،بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها .وقد
تم استخراج األرقام المقارنة المنتهية في 2019/12/31م من القوائم المالية المراجعة لعام 2020م.
قائمة الدخل
(ريال سعودي)

السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م
(مراجعة)

السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م
(مراجعة)

اإليرادات

53,557,928

64,215,735

تكلفة اإليرادات

()32,270,422

()39,017,507

إجمالي الربح

21,287,506

25,198,228

مصاريف عمومية وإدارية

()4,989,397

()8,036,765

الربح التشغيلي

16,298,109

17,161,463

الربح قبل الزكاة

15,277,493

16,711,306

14,873,971

16,153,073

الربح للسنة
المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

كما في 2019/12/ 31م
(مراجعة)

كما في 2020/12/ 31م
(مراجعة)

قائمة المركزالمالي
(ريال سعودي)
مجموع األصول المتداولة

17,631,173

95,796,054

مجموع األصول غيرالمتداولة

18,135,085

16,392,750

مجموع األصول

35,766,258

112,188,804

مجموع االلتزامات المتداولة

12,692,240

10,141,289

مجموع االلتزامات غيرالمتداولة

11,492,407

9,829,896

مجموع االلتزامات

24,184,647

19,971,185

حقوق الملكية

11,581,611

92,217,619

مجموع االلتزامات وحقوق الملكية

35,766,258

112,188,804

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م
(مراجعة)

السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م
(مراجعة)

قائمة التدفقات النقدية
(ريال سعودي)
صافي النقد من األنشطة التشغيلية

20,960,087

17,438,819

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()2,608,025

()1,093,147

صافي النقد من (المستخدم في) األنشطة التمويلية

()16,539,592

61,320,260

النقد وما في حكمه

2,250,746

79,916,678
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السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م
(مراجعة)

السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م
(مراجعة)

ال ينطبق

%19.9

مصاريف عمومية وإدارية كنسبة من اإليرادات

%9.3

%12.5

هامش إجمالي الربح

%39.7

%39.2

هامش صافي الربح

%27.8

%25.2

معدل نمو صافي الربح

ال ينطبق

%8.6

نسبة اإليرادات إلى إجمالي األصول

%149.7

%57.2

نسبة إجمالي االلتزامات إلى إجمالي األصول

%67.6

%17.8

نسبة إجمالي االلتزامات إلى إجمالي حقوق الملكية

%208.8

%21.7

نسبة التداول (مرة)

1.39

9.45

نسبة العائد على األصول

%41.6

%14.4

نسبة العائد على حقوق الملكية

%128.4

%17.5

مؤشرات األداء الرئيسية
معدل نمو اإليرادات

المصدر :مستخلصة من القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م
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ملخص عوامل المخاطرة
 .أالمخاطرالمتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
 1مخاطرعدم االلتزام بنظام الشركات والنظام األسا�سي للشركة 2المخاطرالمتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد 3مخاطرحداثة تشكيل مجلس اإلدارة واللجان وعدم تطبيق قواعد الحوكمة 4المخاطرالمرتبطة بقصور الخبرة في إدارة الشركات المدرجة 5المخاطرالمتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 6مخاطرقرارات اإلدارة 7المخاطرالمتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم 8المخاطرالمتعلقة باالئتمان 9مخاطرعدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانية القائمة	10-مخاطرالسيولة
ً
	11-المخاطرالمتعلقة بتوفرالتمويل مستقبال
	12-مخاطرتتعلق بالذمم الدائنة للشركة
	13-المخاطرالمتعلقة بااللتزامات المحتملة
	14-المخاطرالمتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذوي العالقة
	15-المخاطرالمتعلقة بمتطلبات السعودة
	16-المخاطرالمتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية
	17-المخاطرالمتعلقة بالتوقف غيرالمتوقع لألعمال
	18-المخاطرالمتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة
	19-المخاطرالمتعلقة بعدم االلتزام بمعايرالجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء
	20-المخاطرالمتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية
	21-المخاطرالمتعلقة بالتغيرات في المعاييرالمحاسبية المهمة والمعاييرالجديدة
	22-المخاطرالمتعلقة باألخطاء الطبية
	23-مخاطرصعوبة توظيف الكوادرالطبية
	24-المخاطرالمرتبطة بشغور بعض مناصب مدراء اإلدارات في الشركة
	25-المخاطرالمتعلقة باالعتماد على الموردين
	26-المخاطرالمتعلقة بتركزإيرادات الشركة
	27-مخاطرتركزالعمالء
	28-مخاطراالعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية
	29-مخاطراالعتماد على الموظفين غيرالسعوديين
	30-المخاطرالمتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غيرالسعوديين
	31-مخاطرعدم توفرالتغطية التأمينية
	32-المخاطرالمتعلقة بالعقود مع الغير
	33-المخاطرالمتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات
	34-المخاطرالمتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية
	35-مخاطرأثرضريبة القيمة المضافة
	36-المخاطرالمتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة
	37-المخاطرالمتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات
	38-المخاطرالمتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد )19
	39-المخاطرالمتعلقة باستخدام النقد
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 .بالمخاطرالمتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة
 1المخاطرالمتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 2المخاطرالمتعلقة بعدم االستقرارالسيا�سي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 3المخاطرالمتعلقة بالبيئة المنافسة 4المخاطرالمتعلقة بضريبة القيمة المضافة 5المخاطرالمرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل إلزامي 6مخاطرالتغيرات في األنظمة والقوانين ذات العالقة 7المخاطرالمتعلقة بسحب الترخيص الصحي 8المخاطرالمتعلقة بتذبذب أسعارصرف العمالت 9مخاطرتذبذب أسعارالفائدة	10-مخاطرفرص النمو
	11-المخاطرالمتعلقة بتغييرآلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل
	12-المخاطرالمتعقلة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة
ً
ً
 .جالمخاطرالمتعلقة باألسهم التي سيتم إدراجها إدراجا مباشرا في السوق الموازية
 1المخاطرالمتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعرالسهم 2مخاطرسيولة أسهم الشركة 3مخاطراقتصارالتداول في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين 4المخاطرالمتعلقة بالبيانات المستقبليةً
 5مخاطربيع أو طرح أسهم إضافية مستقبال 6مخاطرعدم توزيع األرباح لحاملي األسهم 7المخاطرالمرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج 8المخاطرالمرتبطة بعدم وجود إدراج سابق ألسهم الشركة  9المخاطرالمرتبطة ببيع عدد كبيرمن األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج	10-مخاطرعدم تمكن الشركة من استيفاء المتطلبات الحالية لالنتقال إلى السوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية
	 11-المخاطرالمرتبطة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصص للبيع
	12-مخاطراختالف األسعارالتاريخية لصفقات بيع وشراء أسهم الشركة عن سعراالفتتاح في أول يوم تداول ألسهم الشركة في السوق الموازية
ً ً
	13-مخاطرحدوث تقلبات في سعرسهم الشركة مقارنة مع أسعارأسهم الشركات المطروحة طرحا أوليا لعدم وجود سعرمحدد للطرح في حالة اإلدراج المباشر
	 14-مخاطراختالف اإلدراج المباشرعن اإلدراج من خالل الطرح األولي
	15-المخاطرالخاصة برغبة الشركة في االستمرارفي السوق الموازية
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1التعريفات والمصطلحات

يوضح الجدول التالي قائمة بالتعريفات واالختصارات للعبارات المستخدمة في مستند التسجيل هذا:
التعريف

المصطلح
الشركة أو ُ
المصدر

شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام ،شركة مساهمة مقفلة.

اإلدارة أو اإلدارة العليا أو اإلدارة
التنفيذية

إدارة شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام.

المجلس أو مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة الذين تظهرأسماؤهم في الصفحة رقم (ج) من هذا المستند.

النظام األسا�سي

النظام األسا�سي للشركة.
ً
وزارة التجارة (وزارة التجارة واالستثمارسابقا) بالمملكة العربية السعودية.

تسجيل األسهم

تقديم طلب للهيئة لتسجيل أسهم الشركة لغرض اإلدراج المباشرفي السوق الموازية.

اإلدراج المباشر

اإلدراج المباشرألسهم الشركة في قائمة الشركات المدرجة في السوق الموازية والموافقة على تداولها.

سعرالسهم االسترشادي عند اإلدراج

( )39تسعة وثالثون ريال سعودي للسهم الواحد.

أسهم المساهمين الحاليين قبل اإلدراج

 %100من مجموع أسهم رأس مال الشركة والتي تبلغ ( )7,700,000سبعة ماليين وسبعمائة ألف سهم عادي.

السهم

سهم عادي بقيمة اسمية ( )10عشرة رياالت سعودية من أسهم شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام.

القيمة االسمية

القيمة االسمية لسهم الشركة والبالغة ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.

حقوق التصويت

حقوق التصويت في الجمعيات العامة للشركة ،ولدى الشركة فئة واحدة فقط من األسهم وهي األسهم العادية ،وال يتمتع أي مساهم بحقوق أفضلية في
ً
ً
ً
التصويت ،ويمنح كل سهم لحامله صوتا واحدا ،ويحق لكل مساهم أيا كان عدد األسهم التي يمتلكها حضور الجمعية العامة والتصويت فيها.

الشخص

الشخص الطبيعي أو االعتباري.

المستثمر

كل شخص يستثمرفي األسهم محل اإلدراج المباشربعد إدراجها في السوق الموازية.

المساهم أو المساهمون

حامل أو حملة أسهم الشركة في أي وقت من األوقات.

المساهمون الحاليون

المساهمون المبينة أسمائهم في القسم رقم (« )1-4هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج» من هذا المستند.

المساهمون الكبار

مساهمو الشركة الذين يملكون  %5أو أكثرمن أسهم الشركة والواردة أسمائهم في الصفحة رقم (هـ) من هذا المستند.

وزارة التجارة

مستند التسجيل  /المستند
السوق الموازية «نمو»

مستند التسجيل هذا ،وهو الوثيقة المطلوبة لتسجيل األسهم لدى الهيئة لغرض اإلدراج المباشر في السوق الموازية ،وذلك بموجب قواعد طرح
األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
ُ
السوق التي تتداول فيها أسهم الشركة والتي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب «قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة» و «قواعـد اإلدراج»
في المملكة العربية السعودية.

المستشارون

مستشارو الشركة الموضحة أسمائهم في الصفحة رقم (د).

المستشارالمالي

شركة مجموعة الدخيل المالية.

المملكة أو السعودية

المملكة العربية السعودية.

الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية.

هيئة السوق المالية أو الهيئة

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

شركة مجموعة تداول السعودية
القابضة أو مجموعة تداول السعودية أو
السـوق المالية أو سـوق األسـهم أو السـوق
أو تداول

السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (تداول).

تداول

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
()SOCPA

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (.)Saudi Organization for Certified Public Accountants

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ً
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية هـي إحـدى الجهـات الحكوميـة التـي ترتبـط تنظيميا بوزيـر الماليـة ،وهـي الجهـة الموكلـة
بأعمـال جمع الـزكاة وتحصيـل الضرائـب.

وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
«بلدي»

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان «بلدي» بالمملكة العربية السعودية.

الدفاع المدني

المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية.
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المصطلح
السنة المالية  /السنوات المالية
القوائم المالية
اإلدراج

التعريف

ً
هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشـاط المنشـأة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسـيس أو النظام األساسـي للشـركة المعنيـة .علمـا بـأن السـنة الماليـة
للشـركة تنتهـي فـي  31ديسـمبرمـن كل عـام ميالدي.
ً
القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والتي تم اعدادها وفقا لمعاييرالمحاسبة الدولية للتقاريرالمالية ()IFRS
المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (.)SOCPA
إدراج أسهم الشركة في قائمة الشركات المدرجة في السوق الموازية والموافقة على تداول أسهمها.
فئات المستثمرين المؤهلين هي:
 1مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.ُ
ّ
 2عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عينت بشروط تمكنها من اتخاذالقرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمارفي السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
 3حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركزاإليداع. 4الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة.5 -الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المستثمرالمؤهل أو المستثمرون
المؤهلون

 6صناديق االستثمار.ن
ق
 7األجانب غيرالمقيمين المسموح لهم باالستثمارفي السو الموازية والذين يستوفو المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثماراألجانب غيرالمقيمين في السوق الموازية.
 8المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة. 9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركزاإليداع.	10-أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركزاإليداع ،ويستوفون أي من المعاييراآلتية:
 أأن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كلً
ربع سنة خالل االثني عشرشهرا الماضية.
 بأن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. جأن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.ً
 دأن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.ً
ً
 ه أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.	11-أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القراررقم ( )2017-123-3بتاريخ 1439/04/09ه
(الموافق 2017/12/27م) ً
بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )30/بتاريخ 1424/06/02ه (الموافق 2003/08/01م)
المعدلة بقرارمجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2021-7-1بتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م) وتعديالتها.

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الصادرة عن مجلس إدارة السوق المالية السعودية والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2017-123-3بتاريخ
1439/04/09ه (الموافق 2017/12/27م) والمعدلة بموجب قرارمجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2019-104-1بتاريخ 1441/02/01هـ (الموافق
2019/09/30م) والمعدلة بموجب قرارمجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2021-22-1بتاريخ 1442/07/12هـ (الموافق 2021/02/24م) وتعديالتها.

نظام الشركات

نظام الشركات الصادربموجب المرسوم الملكي رقم (م )3/وتاريخ 1437/01/28ه (الموافق 2015/11/10م).

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القراررقم ( )2017-16-8بتاريخ 1438/05/16ه
(الموافق 2017/02/13م) ً
بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )3/بتاريخ 1437/01/28ه (الموافق 2015/11/10م) المعدلة
بقرارمن مجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2021-7-1بتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م) وتعديالتها.
لوائح العمل في المملكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في المملكة توظيف نسبة معينة من السعوديين.

نطاقات /برنامج السعودة

تم اعتماد برنامج السعودة (نطاقات) بموجب قراروزارة العمل رقم ( )4040بتاريخ 1422/10/12ه (الموافق 2011/09/10م) القائم على قرارمجلس
الوزراء رقم ( )50بتاريخ 1415/05/12ه (الموافق 1994/10/27م) ،وقد أطلقت وزارة العمل بالمملكة برنامج (نطاقات) لتقديم الحوافز للمنشآت
كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين ،ويقيم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة على أساس نطاقات محددة هي البالتيني واألخضرواألصفرواألحمر.

المعاييـرالمحاسـبية الدوليـة إلعـداد
التقاريـرالماليـة ()IFRS

مجموعة المعاييرالمحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معاييرالمحاسبة الدولية (.)International Financial Reporting Standards

الدليل االسترشادي الستثماراألجانب غيرالمقيمين في السوق الموازية الصادرعن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القراررقم ( )2017-95-4بتاريخ
الدليل االسترشادي الستثماراألجانب غير 1439/01/26ه (الموافق 2017/10/16م) ً
بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )30/بتاريخ 1424/06/02ه (الموافق
المقيمين في السوق الموازية
2003/07/31م) المعدل بموجب قرارمجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2019-65-3بتاريخ 1440/10/14هـ (الموافق 2019/06/17م).
فترة الحظرالمفروضة علـى كبـارالمسـاهمين المذكوريـن فـي الصفحـة (هـ) من هـذا المسـتند ،والتي ُيمنعون خاللها من التصـرف فـي أسـهمهم لمـدة ()12
ً
اثنـي عشـر شـهرا مـن تاريـخ بـدء تـداول أسـهم الشـركة فـي السـوق الموازيـة ،ويجـوز لهـم التصـرف فـي أسـهمهم بعـد انتهـاء هـذه الفتـرة دون الحصـول علـى
فترة الحظر
موافقـة مسبقة من الهيئـة.
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احلطصملاو تافيرعتلا

التعريف

المصطلح

ضريبة القيمة المضافة

قـرر مجلـس الـوزراء بتاريـخ 1438/05/02هـ (الموافـق 2017/01/30م) الموافقـة علـى االتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس
ُ
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة ،وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت ،مع بعض
ً
ابتداء من تاريخ 1439/04/14ه (الموافق
االستثناءات .وقد التزمت المملكة العربية السعودية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5
ً
ً
ابتداء من اإلنتاج ومرورا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي
2018/01/01م) وتم فرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلمداد
ً
ابتداء مـن شـهريوليـو 2020م زيـادة نسـبة ضريبـة القيمـة المضافـة مـن  %5إلى ،%15
للسلعة أو الخدمة .وقد قـررت حكومة المملكة العربية السعودية
وقد تم استثناء عدد من المنتجات منها (األغذية األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم) ،ويدفع المستهلك تكلفة ضريبة القيمة
المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها .أما المنشآت ،فتدفع للحكومة ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين،
وتسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها.

السعودة

لوائح العمل في المملكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في المملكة توظيف نسبة معينة من السعوديين.

يوم عمل

أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية وأي يوم تغلق فيه المؤسسات المصرفية أبوابها
عن العمل في المملكة بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى.

نظام العمل

نظام العمل السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم م 51/وتاريخ 1426/08/23هـ( .الموافق 2005/09/27م) وتعديالته.

هـ

التقويم الهجري.

م

التقويم الميالدي.

الجمعية العامة

الجمعية العامة لمساهمي الشركة.

الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة.

الجمعية العامة غيرالعادية

الجمعية العامة غيرالعادية لمساهمي الشركة.

الجمعية العامة التحولية

الجمعية العامة التحولية لمساهمي الشركة.
تعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غيرالمذكورين أدناه:
 1تابعي ُالمصدر.
 2المساهمين الكبارفي ُالمصدر.
ُ
3 -أعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين للمصدر.

الجمهور

 4أعضاء مجالس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لتابعي ُالمصدر.
ُ
 5أعضاء مجالس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لدى المساهمين الكبارفي المصدر. 6أي أقرباء لألشخاص المشارإليهم في ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله. 7أي شركة يسيطرعليها أي من األشخاص المشارإليهم في ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.َ
8 -األشـخاص الذيـن يتصرفـون باالتفـاق معـا ويملكـون مجتمعيـن ( )%5أو أكثـرمـن فئـة األسـهم المـراد إدراجهـا.

يقصد بهم:
 1تابعو الشركة. 2المساهمون الكبارفي الشركة.األطراف ذوو العالقة

 3أعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين في الشركة. 4أعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لتابعي الشركة. 5أعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين لدى المساهمين الكبارفي الشركة. 6أي أقرباء لألشخاص المشارإليهم في البند رقم ( 4،3،2،1أو  )5أعاله.7 -أي شركة يسيطرعليها أي شخص مشارإليه في البند رقم ( )6،5،4،3،2،1أعاله.

عوامل المخاطرة

هـي مجموعـة المؤثـرات المحتملـة التـي يجـب اإللمـام بهـا والتحـوط لهـا قبـل اتخـاذ قـراراالسـتثمارفـي األسـهم محـل التسـجيل واإلدراج.

الريال

الريال سعودي  -عملة المملكة العربية السعودية.

رؤية 2030
الوباء أو فيروس كورونا (كوفيد )19

البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات وتنويع االقتصاد السعودي وتطوير
الخدمات العامة.
ً
هو مرض فيرو�سي ُمعدي ُ
يعرف باسم فيروس كورونا واختصارا «كوفيد  ،»19حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم ومن ضمنها المملكة العربية
السعودية وذلك في مطلع العام 2020م ،وعلى أثرذلك صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمي.

رشكة مجمع املركز الكندي الطبي العام 3 -

 رطاخملا لماوع

-

2عوامل المخاطر ة

ً
ً
ً
إن االستثمارفي األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا مباشرا في السوق الموازية ينطوي عليه مخاطرعالية وقد ال يكون االستثمارفيها مالئما إال للمستثمرين القادرين على
تقييم مزايا ومخاطرهذا االستثماروتحمل ّ
أي خسارة قد تنجم عنه.
ً
ً
يتعين على كل من يرغب في االستثمارفي األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا مباشرا وسيتم تداولها في السوق الموازية دراسة كافة المعلومات التي يحتويها هذا المستند
بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه قبل اتخاذ أي قرارباالستثمارفي األسهم موضع اإلدراج المباشر ،علما بأن المخاطرالموضحة أدناه قد ال تشمل جميع
المخاطرالتي يمكن أن تواجهها الشركة ،بل إنه من الممكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثيرعلى عملياتها.
ً
إن نشاط الشركة ،والظروف المالية ،والتوقعات المستقبلية ،ونتائج العمليات ،والتدفقات النقدية ،قد تتأثر سلبا بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت أي
من المخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حاليا أنها جوهرية .باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس اإلدارة أو يصنفها حاليا بأنها غير
جوهرية ،لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية.
وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية ،أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن إلدارة الشركة أن
تحددها ،أو التي تعتبرها في الوقت الحالي غيرجوهرية ،فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعرسهم الشركة في السوق وإضعاف قدرتها على توزيع أرباح على المساهمين
وقد يخسرالمستثمركامل استثماره في أسهم الشركة أو جزء منه.
ُويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم ،فإنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذا المستند بخالف تلك المذكورة في هذا
ً
ً
القسم ،يمكن أن تؤثرعلى قرارات المستثمرين باالستثمارفي األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا مباشرا في السوق الموازية .إن المخاطروالشكوك المبينة أدناه مقدمة
بترتيب ال يعبرعن مدى أهميتها .كما أن المخاطروالشكوك اإلضافية ،بما في ذلك تلك غيرالمعلومة حاليا أوالتي تعتبرغيرجوهرية ،قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله.

2-1المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
2مخاطر عدم االلتزام بنظام الشركات والنظام األساسي للشركة
-1-1
يفرض نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )3/بتاريخ 1437/01/28ه (الموافق2015/11/10م) بعض المتطلبات النظامية التي يتوجب على
الشركة االلتزام بها ،ويستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ اإلجراءات المحددة والمطلوبة لضمان التزامها بمثل هذه المتطلبات والتي قد تؤثر على أعمال الشركة
وتستغرق وقت طويل .كما أن نظام الشركات الحالي قد فرض عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده اإللزامية ،وبحسب المادة رقم ( )213من نظام
الشركات الحالي ،تصل الغرامات عند مخالفة أي من أحكامه إلى ( )500,000خمسمائة ألف ريال سعودي ،وتتضاعف في حال إعادة مخالفة أحكامه خالل ثالث
سنوات من تاريخ الحكم بحسب المادة رقم ( )214من نظام الشركات الحالي .وبالتالي ،وفي حال تعرضت الشركة إلى احدى هذه العقوبات نتيجة عدم التزامها بتلك
األحكام ،أو في حال عدم التزامها بأحكام النظام األسا�سي للشركة ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها
وتوقعاتها المستقبلية.
2المخاطر المتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد
-1-2
تعمل وزارة التجارة على مشروع إصدارنظام الشركات الجديد الذي يهدف إلى تيسيراإلجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيزبيئة األعمال ودعم االستثمار ،كما يهدف
إلى تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح ،وتوفيرإطارفعال لحوكمة الشركات ويتسم بالعدالة ،وتكريس العمل المؤس�سي ،ويساهم في استدامة الكيانات االقتصادية،
بما في ذلك الشركات العائلية ،وجذب االستثمارات المحلية واألجنبية ،وتوافرمصادرتمويلية مستدامة ،ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة األعمال ،ويحفزعلى
ً
نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة .وقد يتطلب نظام الشركات الجديد عند إصداره عدة تغيرات في األنظمة والقوانين التي تتبعها الشركة حاليا مما قد يعود عليها
ً
بتكاليف غيرمتوقعة ،أو يفرض عليها بعض األنظمة أو التغيرات التي تؤثرسلبا على أعمالها ونتائج عملياتها وأرباحها وخطط أعمالها المستقبلية.
2مخاطر حداثة تشكيل مجلس اإلدارة واللجان وعدم تطبيق قواعد الحوكمة
-1-3
ً
قامت الشركة حديثا باتخاذ بعض اإلجراءات المتعلقة بتطبيق بعض بنود الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ،حيث قامت بتشكيل مجلس
إدارة للشركة واعتماد تعيينه من قبل الجمعية العامة التحولية التي ُعقدت بتاريخ 1442/05/13ه (الموافق 2020/12/28م)ً .
بناء على توصية مجلس اإلدارة ،فقد
تم تعيين لجنة مراجعة ولجنة ترشيحات ومكافآت ،وتم اعتماد لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة غير العادية التي ُعقدت بتاريخ 1442/07/11ه (الموافق
ً
2021/02/23م) .ونظرا لكون الئحة الحوكمة استرشادية على جميع الشركات المدرجة في السوق المالية الموازية ،فربما ال تلتزم الشركة بكافة األحكام الواردة فيها.
وفي حال تم تطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل إلزامي ،فإن عدم مقدرة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان على القيام بالمسؤوليات المحددة لهم بما يكفل
حماية مصالح الشركة ومساهميها سوف يؤثرعلى قدرتهم على االلتزام بنظام الحوكمة في الشركة ،مما ُ
سيعرض الشركة إلى احتمالية عدم التزامها بمتطلبات اإلفصاح
المستمربعد اإلدراج من جهة ،وإلى مخاطرتشغيلية وإدارية ومالية من جهة أخرى ،ال�شيء الذي سيؤثربشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة المستقبلية ومركزها
المالي ونتائجها التشغيلية.
2المخاطر المرتبطة بقصور الخبرة في إدارة الشركات المدرجة
-1-4
إن نجاح أعمال الشركة يعتمد بشكل أسا�سي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها .وحيث أن موظفي اإلدارة
العليا ليست لديهم خبرة في إدارة الشركات المساهمة العامة وفي كيفية التقيد باللوائح واألنظمة الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية،
ً
كااللتزام بمتطلبات اإلفصاح المستمروإعداد التقاريرالمختلفة وفقا لما هومطلوب بموجب هذه األنظمة واللوائح ،فإنه يتوجب على اإلدارة العليا للشركة بذل جهود
إضافية لضمان التزامها بالقواعد واألنظمة المفروضة على الشركات المدرجة .وفي حال عدم التزام الشركة بهذه القواعد ،ستتعرض الشركة للعقوبات النظامية
ً
والغرامات والذي بدوره سوف يؤثرسلبا وبشكل جوهري على أعمالها وتوقعاتها ومركزها المالي.
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2المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
-1-5
سوف تخضع الشركة بعد إدراجها في السوق الموازية لنظام السوق المالية ولألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق المالية ،وفي حال عدم قدرة
الشركة على التقيد بأي من اللوائح واألنظمة التي ستخضع لها ،فإنها ستكون عرضة لغرامات مالية وعقوبات مثل اإليقاف المؤقت لتداول األسهم أوإلغاء إدراج أسهم
الشركة في حال عدم التزامها ،مما يؤثربشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.
2مخاطر قرارات اإلدارة
-1-6
تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئي�سي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشطتها وفي الوقت المناسب .وفي حال
ً
قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها ،فسوف ينعكس ذلك سلبا على أداء الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي.
2المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم
-1-7
قد تواجه الشركة سوء سلوك أو أخطاء من الموظفين ال تستطيع تالفيها كالغش واألخطاء المتعمدة واالختالس واالحتيال والسرقة والتزوير ،باإلضافة إلى سوء
ً
استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية المطلوبة .وقد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة ،أو
ً
عقوبات نظامية ،أو مسؤولية مالية ،مما سوف يؤثرسلبا وبشكل جوهري على سمعة الشركة ووضعها المالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2المخاطر المتعلقة باالئتمان
-1-8
مخاطر االئتمان هي مخاطر تنشأ عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر ،وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة حاالت مؤقتة أو
دائمة ،منها على سبيل المثال وجود أرصدة مدينة من العمالء غيرمسددة ،أو فشل أطراف مدينة أخرى في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة ،أو غيرها.
وقد بلغ رصيد الذمـم التجاريـة المدينـة للشركة ( )14,910,513أربعة عشرمليون وتسعمائة وعشرة آالف وخمسمائة وثالثة عشرريال سعودي كما في 2020/12/31م،
حيث شكل ما نسبته  %23.2من إجمالي اإليرادات ،ونسبة  %13.3من إجمالي األصول ،كما وشكل نسبة  %15.6من إجمالي األصول المتداولة .وتقـوم الشـركة بتطبيـق
ً
سياسـة معتمـدة مـن اإلدارة التنفيذيـة للحـد مـن تعرضهـا لمخاطـراالئتمـان ،وذلـك بفرض حدود ائتمانيـة لكافة العمالء بمتوسط فترة ائتمان تبلغ  60يوما ومتابعة أداء
التحصيالت ،حيث تم تحصيل غالبية الذمم المدينة خالل عام 2020م ضمن الفترة االئتمانية المذكورة .ويتمثل معظم عمالء الشركة في شركات حفرومقاوالت في
قطاع النفط والغازمتعاقدة مع شركة أرامكو السعودية (راجع القسم رقم (« )9-3عقود مشاريع العيادات الطبية» من هذا المستند) .وتضع الشركة مخصصـات
للديـون المشـكوك فـي تحصيلهـا وفق نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة (بحسب معايير المحاسـبة الدوليـة للتقاريـر الماليـة ( ))IFRSالذي يعتمد على التجربة
التاريخية لخسارة االئتمان مع كل عميل.
والجدير ذكره أنه بلغت قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ( )299,675مائتين وتسعة وتسعين ألف وستمائة وخمسة وسبعين ريال سعودي كما في
ً
2020/12/31م ،ونظرا لاللتزام الكبير من العمالء بسداد المبالغ المستحقة عليهم ،فقد بلغت قيمة الديون المشطوبة منها فقط ( )99,675تسعة وتسعين ألف
وستمائة وخمسة وسبعين ريال سعودي ليبلغ صافي المخصص المتبقي ( )200,000مائتين ألف ريال سعودي.
ً
ً
وفي حال عدم التزام المدينين بسداد مستحقات الشركة في مواعيدها أو عدم التزامهم على اإلطالق بالسداد جزئيا أو كليا ،فسوف يؤثرذلك بشكل سلبي وجوهري على
نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية.
2مخاطر عدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانية القائمة
-1-9
أبرمت الشركة اتفاقية قروض مرابحة مع البنك السعودي البريطاني «ساب» بتاريخ 2016/03/30م في شكل تسهيالت إسالمية متوسطة األجل وبرسوم تمويل
بحسب األسعارالسائدة في السوق ،وذلك لتمويل تكاليف تجهيزالمركزالكندي الطبي  -فرع بقيق وعيادة األمراض الجلدية في كل من فرعي الدمام والخبر .تبلغ قيمة
القروض القائمة ( )4,620,941أربعة ماليين وستمائة وعشرين ألف وتسعمائة وواحد وأربعون ريال سعودي كما في 2020/12/31م ،وتنتهي مدة االتفاقية بتاريخ
2021/06/30م .وقد تم ضمان التسهيالت بضمانات شخصية من السيد /خالد محمد فرحان العمارالدوسري والسيد /خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم.
والجدير ذكره أن الشركة قد حصلت على خطاب عدم ممانعة من البنك السعودي البريطاني «ساب» فيما يتعلق بتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة بإدراج
أسهمها في السوق الموازية.
وفي حال لم تتمكن الشركة من االلتزام بتعهدات اتفاقية القروض أعاله ،بما فيها االلتزام بسداد القرض في موعد االستحقاق ،فإنها ستصبح عرضة للجزاءات بما في
ً
ً
ذلك قيام الجهة ُ
المقرضة بإلغاء أو إنهاء القروض ومطالبة الشركة بسداد كامل المديونية فورا ،مما سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة وأدائها المالي
وتدفقاتها النقدية وقدرتها على تنفيذ خططها المستقبلية.
وبخالف ذلك ،تؤكد الشركة بأنه ال توجد لديها أية تسهيالت ائتمانية أو قروض أخرى حتى تاريخ نشرهذا المستند.
2 -1-10مخاطر السيولة
ن
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها ،وتتكو المطلوبات المالية للشركة من قروض
وذمم دائنة ومصاريف مستحقة .وقد تقع أية أحداث طارئة أو مفاجئة تتطلب سيولة فورية أو تتطلب بيع موجودات مالية بسرعة كافية وبقيمتها العادلة لتغطية
السيولة المطلوبة.
بلغت نسبة التداول (إجمالي الموجودات المتداولة إلى إجمالي المطلوبات المتداولة) لدى الشركة حوالي  1.39مرة كما في 2019/12/31م و 9.45مرة كما في
2020/12/31م ،وعلى الرغم منه ،ففي حال لم تكن الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الحالية أو المستقبلية في مواعيد استحقاقها ال سيما قصيرة األجل منها،
ً
فإنها ستكون عرضة للتعثرالمالي ،مما سيؤثرسلبا على أعمال الشركة وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

رشكة مجمع املركز الكندي الطبي العام 5 -

 رطاخملا لماوع

2المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقب ً
ال
-1-11
قد تلجأ الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل ،ومن الجديرذكره أن الحصول على التمويل قد يعتمد على رأس مال
الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية وسجلها االئتماني والضمانات المقدمة ،وال تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان بشأن حصولها على التمويل المناسب إذا
استدعت الحاجة لذلك .إن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة ،أوعدم قدرتها على الحصول على التمويل بشروط تفضيلية
مقبولة تتناسب مع الشركة ،سيكون له أثرسلبي على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وتدفقاتها النقدية وخططها المستقبلية.
2 -1-12مخاطر تتعلق بالذمم الدائنة للشركة
بلغ إجمالي رصيد الذمم الدائنة التجارية للشركة ( )4,358,619أربعة ماليين وثالثمائة وثمانية وخمسين ألف وستمائة وتسعة عشر ريال سعودي كما في
2020/12/31م ،حيث شكلت ما نسبته  ٪21.8من إجمالي المطلوبات.
وفي حال لم تتمكن الشركة من سداد كامل قيمة الذمم الدائنة التجارية وفي المدة الزمنية المحددة ،فسوف ُ
يصعب عليها االستمرارفي الحصول على اتفاقيات شراء
ً
بالدين بشروط مناسبة في المستقبل ،كما وسيؤثر ذلك سلبا على سمعتها وعلى رغبة األطراف الدائنة باالستمرار بالتعامل مع الشركة ،مما سيؤثر بشكل سلبي على
عملياتها التشغيلية وأدائها المالي.
2 -1-13المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة
ى
ى
إن أي التزامات محتملة على الشركة ،مثل التكاليف المتعلقة بالزكاة والضرائب والدعاو القضائية ،وغيرها من االلتزامات أو التكاليف األخر المتعلقة بنشاط
ً
الشركة ،في حال تحققها فإنها ستؤثرسلبا على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-14المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذوي العالقة
بلغت قيمة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة ( )1,364,634مليون وثالثمائة وأربعة وستين ألف وستمائة وأربعة وثالثين ريال سعودي خالل عام 2019م (راجع
القسم رقم (« )18-3التعامالت مع األطراف ذوي العالقة» من هذا المستند) ،وهي عبارة عن أرصدة مستحقة للشركاء من صافي االلتزامات واألصول التي حصلت
عليها شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام بعد عملية االندماج التي تمت مع شركة العيادات الطبية المتقدمة عام 2019م والتي تم تحويلها إلى فرع من الشركة
(فرع الخبر) .وقد تمت تصفية أرصدة األطراف ذوي العالقة بالكامل في عام 2020م ،وال توجد لدى الشركة أي أرصدة قائمة أو أية تعامالت مع أطراف ذوي عالقة
كما بتاريخ مستند التسجيل هذا.
وفي حال كان لدى الشركة أي تعامالت تجارية أوتمويلية مع أطراف ذوي عالقة في المستقبل ،فسوف تخضع تلك التعامالت لموافقة مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية
العامة العادية للشركة .وفي حال صوتت الجمعية العامة العادية للشركة بعدم الموافقة على التعامالت مع األطراف ذوي العالقة ألي سبب من األسباب ،وفي حال
ً
تعذر على الشركة إيجاد البديل المناسب بالشروط المناسبة وضمن الفترة الزمنية المطلوبة ،فسوف يؤثر ذلك سلبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها
المستقبلية.
ُ
وبخالف ما ذكر أعاله ،تقر الشركة بأنه ال توجد أية عقود أو ترتيبات سارية المفعول عند تقديم مستند التسجيل هذا يكون فيها مصلحة ألحد المساهمين أو رئيس
مجلس اإلدارة ،أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة ،أو الرئيس التنفيذي ،أو المديرالمالي التنفيذي ،أو غيرهم من األطراف األخرى ذوي العالقة.
2 -1-15المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة
ً
ً
ُ
تولي المملكة قضية التوطين أهمية قصوى في إطار «رؤية  ،»2030وبالتالي يعتبر االلتزام بمتطلبات السعودة متطلبا نظاميا تلتزم بموجبه جميع المنشآت (الشركات
والمؤسسات) بتوظيف السعوديين والمحافظة على نسبة معينة من الموظفين السعوديين من مجموع عدد موظفيها .وكما في 2021/03/31مُ ،
صنفت الشركة ضمن
فئة الكيانات المتوسطة ،حيث بلغ العدد اإلجمالي لموظفيها ( )271موظف منهم ( )86سعودي و( )185غيرسعودي ،وبالتالي بلغت نسبة السعودة لديها (،)%31.73
وبذلك فهي تندرج تحت «النطاق األخضرالمتوسط» (راجع القسم رقم (« )19-3الموظفون والسعودة» من هذا المستند) .وفي حال عدم استطاعة الشركة الحفاظ
ً
على نسبة السعودة المطلوبة ،أو في حال قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية مستقبال فرض سياسات توطين أكثر صرامة يصعب على الشركة االلتزام
بها ،فقد يؤدي ذلك لفرض عقوبات على الشركة كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين ،والتي سيكون لها تأثير سلبي على أعمال
الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-16المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية
قد تتعرض الشركة ألي من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى التي تؤدي إلى إصابة مرافق الشركة بضرر كبير .وفي
حال عدم توفرتغطية تأمينية كافية ،فقد يعود ذلك بتكاليف مرتفعة وطائلة على الشركة ،والذي ُ
سيؤثربصورة كبيرة على قدرة الشركة على أداء وممارسة نشاطها،
ً
وبالتالي سيؤثرسلبا على عملياتها التشغيلية ،كما أن حدوث أي كارثة من هذه الكوارث الطبيعية سيكون له أثرسلبي وجوهري على األداء المالي للشركة وعلى مركزها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-17المخاطر المتعلقة بالتوقف غير المتوقع لألعمال
تعتمد الشركة على فعالية أعمال مراكزها الطبية وتوفيرالكوادرالطبية الالزمة للعمالء الستمرارعملياتها ،وإن أي توقف أو انقطاع لهذه العمليات ألي سبب كان على
سبيل المثال ال الحصر :صدور متطلبات نظامية جديدة أو أي قصور يصيب أجهزة الحاسب اآللي أو غيره من األمور التي قد تؤدي إلى انقطاع هذه العمليات ،مما
ُ
سيؤثربشكل سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-18المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة
ً
تمارس الشركة نشاطها حاليا بموجب عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح التي تتعلق بنشاطها ،والتي حصلت عليها من قبل الجهات التنظيمية المختصة
بالمملكة ،وتشمل على سبيل المثال ال الحصر :شهادات السجل التجاري للشركة وفروعها الصادرة من وزارة التجارة ،شهادة الترخيص الصحي الصادرة من وزارة
الصحة ،شهادة تسجيل العالمة التجارية ،شهادة عضوية الغرفة التجارية ،التراخيص البلدية ،تصاريح الدفاع المدني ،شهادات السعودة والزكاة والتأمينات
االجتماعية ،وغيرها .وتشمل التراخيص والتصاريح الرئيسية لشركة مجمع المركزالكندي الطبي العام ما يلي:
yسجل تجاري لشركة مجمع المركز الكندي الطبي العام رقم ( )2050058605صادر من وزارة التجارة بتاريخ 1429/02/13هـ (الموافق 2008/02/20م)
لممارسة نشاط المجمعات الطبية العامة ،وينتهي بتاريخ 1445/04/15هـ (الموافق 2023/10/30م).
yسجل تجاري لفرع الشركة بالدمام رقم ( )2050116858صادر من وزارة التجارة بتاريخ 1439/11/03هـ (الموافق 2018/07/16م) لممارسة نشاط
المجمعات الطبية العامة ،وينتهي في تاريخ 1443/11/03هـ (الموافق 2022/06/02م).
yسجل تجاري لفرع الشركة بالخبر رقم ( )2051056715صادر من وزارة التجارة بتاريخ 1435/05/15هـ (الموافق 2014/03/16م) لممارسة نشاط مجمع
طبي عام ،وينتهي في تاريخ 1443/05/14هـ (الموافق 2021/12/18م).
yسجل تجاري لفرع الشركة ببقيق رقم ( )2059004078صادر من وزارة التجارة بتاريخ 1438/06/08هـ (الموافق 2017/03/07م) لممارسة نشاط إدارة
المستشفيات والمجمعات الطبية ،وينتهي في تاريخ 1445/06/07هـ (الموافق 2023/12/20م).
yترخيص بفتح مؤسسة صحية خاصة لشركة مجمع المركزالكندي الطبي العام رقم ( )3810301201210045صادرمن وزارة الصحة بتاريخ 1436/05/18هـ
(الموافق 2015/03/09م) لممارسة نشاط الطب الباطني ،طب األطفال ،النساء والوالدة ،الطب العام ،المختبر ،األشعة ،طب وجراحة العيون ،أنف وأذن
وحنجرة ،طب األسنان العام ،فحص العمالة الوافدة والعاملين في مجال التغذية ،وينتهي في تاريخ 1447/05/19هـ (الموافق 2025/11/10م).
وينبغي أن تبقى هذه التراخيص سارية المفعول بشكل مستمرمن خالل التزام الشركة باألنظمة والقوانين المتعلقة بتلك التراخيص .وفي حال فشلت الشركة في ذلك،
فقد ال تتمكن من تجديد التراخيص القائمة أو الحصول على تراخيص جديدة قد تحتاجها ألغراض أخرى كالتوسع ،مما سيؤدي إلى توقف أو تعثر أعمال الشركة،
وبالتالي سيكون لذلك أثرسلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-19المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعاير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء
ً
تسعى الشركة دائما للحفاظ على رضا عمالئها من خالل تقديم خدماتها ضمن أعلى معاييرالجودة .وفي حال عدم قدرة الشركة على االستمراربتقديم خدماتها بنفس
ً
المستوى المطلوب ألي سبب من األسباب ،فإن ذلك سوف يؤثر سلبا على سمعتها لدى عمالئها وعلى استمراريتهم بالتعامل معها ،وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي على
إيرادات الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية وأدائها المالي.
2 -1-20المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية
ُ
تقـدم الشـركة إقـراراتها الزكوية والضريبية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك خالل الوقت المحدد وتقوم بسداد المبالـغ المسـتحقة عليها بشـكل سـنوي .من الجدير
ذكره أنه قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية حتى 2019/12/31م وتمت تسوية الزكاة حسب اإلقرارات الزكوية حيـث حصلـت علـى شـهادة نهائية مـن هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك صالحـة حتـى تاريـخ 1443/09/29هـ (الموافـق 2022/04/30م) ،وال يزال الربط النهائي للسنوات منذ التأسيس وحتى 2019/12/ 31م قيد
المراجعة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،وال توجد في الوقت الحالي مخصصات متعلقة بالفروقات الزكویة وال توجد أي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكویة
قائمة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ً
وال تستطيع الشـركة أن تتنبـأ بـقبول هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقديراتهـا الزكويـة والضريبـة عـن كل سـنة ماليـة مستقبال ،وقـد تفـرض هيئة الزكاة والضريبة
ً
فضال عـن غرامـات التأخيـرفـي سـداد تلك المبالـغ .والتي ستتحملها الشركة .وسيكون
والجمارك علـى الشـركة فروقـات زكويـة جوهريـة تزيـد عـن قيمـة ما تدفعه الشـركة،
لذلك أثـرسـلبي علـى نتائـج أعمـال الشـركة وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-21المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المعايير المحاسبية المهمة والمعايير الجديدة
ً
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وفقا لمعايير المحاسـبة الدولية للتقارير المالية ( )IFRSالمعتمدة في المملكة
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ( ،)SOCPAوالشركة ملزمة بتطبيق التعديالت أو التغييرات
التي تطرأ على هذه المعاييرمن حين آلخر.
ً
وقد نتج عنها تغير في المعالجات المحاسبية لعدد من البنود في القوائم المالية للسنة المنتهية في ۲۰20/12/۳۱م ،حيث أنها أول قوائم مالية معدة وفقا لمعاييـر
المحاسـبة الدوليـة للتقاريـرالماليـة ( )IFRSالمعتمدة في المملكة.
ً
ووفقا للقوائم المالية للشركة ،فإن أثرتطبيق معاييرالمحاسبة الدولية على عناصرقائمة المركزالمالي وقائمة الدخل للشركة كما في ۲۰19/12/۳۱م هو كما يلي:
yارتفاع رصيد مجموع األصول بقيمة  5,995,484ريال سعودي.
yارتفاع رصيد مجموع االلتزامات بقيمة  6,131,859ريال سعودي.
yانخفاض الربح للسنة بقيمة  136,375ريال سعودي.
yانخفاض رصيد األرباح المبقاة بقيمة  136,375ريال سعودي.
yانخفاض رصيد مجموع حقوق الملكية بقيمة  136,375ريال سعودي.
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ً
وبناء على ما ذكرأعاله ،ورغم أن بعض المعاييـرالمحاسـبية الدوليـة المطبقة من الشركة لم ينتج عنها تغيرات جوهرية نظرا ألن الشركة قد اعتمدت المعاييرالدولية
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى عام 2019م ،فقد أدى تطبيق الشركة لمعاييرالمحاسـبة الدوليـة للتقاريـرالماليـة ( )IFRSإلى تغيرات على قوائمها المالية للسنة
ً
المالية المنتهية 2020/12/۳۱م ،كما سيؤدي إلى تغيرات مماثلة في السنوات المالية الالحقة أو تغيرات أخرى قد تكون جوهرية ولم يظهر أثرها حاليا أو قد ال تعلمها
الشركة في الوقت الراهن .كما أن حداثة تطبيق معاييرالمحاسـبة الدوليـة للتقاريـرالماليـة ( )IFRSعلى النحو المعتمد في المملكة خالل السنوات القادمة ،وقد ينتج
ً
ً
عن ذلك تغيرات جوهرية على القوائم المالية للشركة وبالتالي فإن أي تغييرات في هذه المعايير أو إلزامية تطبيق أي معايير جديدة مستقبال من الممكن أن يؤثر سلبا
على القوائم المالية ،وبالتالي على النتائج المالية للشركة ومركزها المالي.
2 -1-22المخاطر المتعلقة باألخطاء الطبية
ً
قامت الشركة بالتأمين ضد األخطاء الطبية والصحية ،كونها تعمل في المجال الطبي وقد تكون عرضة لقيام األطباء أو الممارسين الطبيين لديها بأخطاء طبية عند
تقديم الخدمات أو التشخيص خالل عملهم .وفي حال لم يكن لديها الغطاء التأميني الكافي في بعض الحاالت أو في حال لم يغط التأمين جميع األخطاء التي قد تنتج عن
الكوادرالطبية لديها ،فقد تتعرض الشركة لدعاوى أو مطالبات قانونية ،مما يعود عليها بتكاليف غيرمتوقعة .وإن حدث ذلك ،فسوف يكون له تأثيرسلبي على أعمال
الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-23مخاطر صعوبة توظيف الكوادر الطبية
تعتمد الشركة بشكل كبير على الكوادر الطبية الستمرار نشاطها وعملياتها التشغيلية ،وتتميز تلك الكوادر الطبية بالخبرة والكفاءة العالية بما يتطابق مع المعايير
المطلوبة من عمالء الشركة ،وفي حال لم تتمكن الشركة من توظيف الكوادر المؤهلة والمحافظة عليهم الستمرار عملياتها التشغيلية فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-24المخاطر المرتبطة بشغور بعض مناصب مدراء اإلدارات في الشركة
ً
تقوم الشركة حاليا بالبحث عن أشخاص ذوي مؤهالت ومهارات مناسبة لشغل المناصب الشاغرة في إدارة الشركة كما يلي:
والحفاظ
yمنصب مديرالموارد البشرية :ومن مهام ومسؤوليات إدارة الموارد البشرية في الشركة مراقبة االلتزام بالقوانين واألنظمة في جميع أقسام الشركة،
ِ
على العالقات الفعالة بين أصحاب العمل والموظفين ،وتطويروتوجيه الخدمات اإلدارية والتوظيفية ،وتقييم أداء الموظفين ورفع التقاريرإلى إدارة الشركة،
ّ
التطور وتحسين األداء ،وإدارة صرف الرواتب والتعويضات والمكافآت.
ودعم الموظفين وتحفيزهم على
yمنصب مدير اإلدارة الطبية  -بقيق :ومن مهام ومسؤوليات اإلدارة الطبية في المركز الكندي الطبي بمنطقة بقيق إدارة ومراقبة جميع األقسام الطبية
بالمركز ،وتسهيل مهمة األقسام لتوفيرأعلى المستويات من الرعاية الطبية والعالجية للمر�ضى ،ووضع السياسات الالزمة لألقسام الطبية ،واإلشراف على
كفاية اإلمدادات والمستلزمات الطبية.
وفي حال بقيت تلك المناصب شاغرة ،أو في حال تأخرت الشركة في إيجاد األشخاص المؤهلين لشغل تلك المناصب في الشركة ،فإنها ستكون عرضة لمخاطرتشغيلية
وإدارية ومالية ورقابية وبشكل خاص بعد إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية ،وسوف يكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة وعملياتها التشغيلية
ونتائجها المالية.
2 -1-25المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموردين
تحصل الشركة على مستلزماتها ومعداتها وأجهزتها الطبية من موردين ووكالء محليين وجميعهم داخل المملكة العربية السعودية .وعلى الرغم من أن الشركة تعتمد
ً
سياسة تعدد وتنوع الموردين للحد من اعتمادها على مصدرأو ّ
مورد معين ،إال أن هذا قد ال يكون متاحا بالنسبة للمنتجات التي يمكن أن يوفرها مورد واحد أو وكيل
حصري في المملكة ،باإلضافة إلى أنه قد تكون الشركة غير قادرة على االستمرار في االعتماد على الموردين الذين تتعامل معهم إما بسبب تغير في العالقات القائمة
بينهم أو بسبب الزيادة في تكلفة الحصول على المنتجات ،أو انعدام قدرة المورد على تزويد الشركة بالكميات المطلوبة من المنتجات وفق الجودة الالزمة في الوقت
ً
المناسب .وفي حال حصول أي من تلك الحاالت ،فسوف يؤثرذلك سلبا على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-26المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة
تحقق الشركة إيراداتها بشكل أسا�سي من العقود مع جهات عاملة بالمملكة تتمثل معظمها في شركات حفرومقاوالت في قطاع النفط والغازمتعاقدة مع شركة أرامكو
السعودية ،حيث توفر لهم الشركة الخدمات الطبية داخل مواقع المشاريع التي يعملون بها حول المملكة .تشمل تلك المواقع منصات النفط والغازالبرية والبحرية
ومصافي النفط والغاز ومحطات خطوط األنابيب ومواقع شركات صناعية وإنشائية تعمل في قطاع النفط والغاز (راجع القسم رقم (« )1-11-3اإليرادات بحسب
األنشطة» من هذا المستند) .وقد بلغت إيرادات الشركة من أعمال عقود مشاريع العيادات الطبية ( )62,196,043اثنان وستين مليون ومائة وستة وتسعين ألف
وثالثة وأربعين ريال سعودي خالل السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م ،حيث شكلت ما نسبته ( )%96.9من إجمالي إيرادات الشركة .وفي حال انخفض الطلب
على خدمات العقود التي توفرها الشركة ،أو في حال عدم قدرة الشركة على االلتزام أو االستمرار بتقديم تلك الخدمات التعاقدية ألي سبب من األسباب كصدور
متطلبات نظامية جديدة على سبيل المثال ،فسوف يؤثرذلك بشكل سلبي جوهري على أداء الشركة وعلى نتائج عملياتها التشغيلية والمالية.
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2 -1-27مخاطر تركز العمالء
لدى الشركة عدد من العقود مع جهات عاملة بالمملكة تتمثل معظمها في شركات حفر ومقاوالت في قطاع النفط والغاز متعاقدة مع شركة أرامكو السعودية (راجع
القسم رقم (« )2-11-3إيرادات عقود مشاريع العيادات الطبية بحسب العمالء الرئيسيين» من هذا المستند) .وتتركزاإليرادات من العمالء الرئيسين كما يلي:
yإيرادات العقد مع شركة جونزهوبكنزأرامكوللرعاية الطبية التي بلغت ( )19,696,630تسعة عشرمليون وستمائة وستة وتسعين ألف وستمائة وثالثين ريال
سعودي خالل السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م ،والتي شكلت ما نسبته ( )%30.7من إجمالي إيرادات الشركة.
yإيرادات العقد مع شركة شيلف دريلنج ايجبت ،والتي بلغت ( )6,620,486ستة ماليين وستمائة وعشرين ألف وأربعمائة وستة وثمانين ريال سعودي خالل
السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م ،والتي شكلت ما نسبته ( )%10.3من إجمالي إيرادات الشركة.
yإيرادات العقد مع شركة فاالريس التي بلغت ( )5,206,372خمسة ماليين ومائتين وستة آالف وثالثمائة واثنين وسبعين ريال سعودي خالل السنة المالية
المنتهية في 2020/12/31م ،والتي شكلت ما نسبته ( )%8.1من إجمالي إيرادات الشركة.
وعليه ،في حال عدم المحافظة على عالقة جيدة ُومستمرة مع هؤالء العمالء الرئيسيون أو فشل الشركة في تطويرعالقاتها مع العمالء الجدد ،فسوف يؤثرذلك بشكل

سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأداءها المالي.

2 -1-28مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية
تعتمد الشركة على جهود وإشراف عدد من الموظفين القياديين لديها وغيرهم من أفراد طاقم العمل الرئيسيين لتنفيذ استراتيجيتها وعملياتها اليومية ،ويشكل
ً ً
الموظفون الرئيسيون عنصرا مهما لنجاح أعمال الشركة ،وبالتالي فإن عدم قدرة الشركة على االحتفاظ بهم أو على استقطاب أشخاص بنفس الكفاءة سينعكس
ً
سلبا وعلى نحو جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.
2 -1-29مخاطر االعتماد على الموظفين غير السعوديين
يبلغ عدد الموظفين غير السعوديين في الشركة ( )185موظف كما في 2021/03/31م ،حيث أنهم يشكلون نسبة ( )%68.27من إجمالي الموظفين في الشركة والبالغ
عددهم ( )271موظف ،لذلك سوف تتأثرنتائج أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من المحافظة على الكوادرالمؤهلة من
غير السعوديين أو إيجاد بدالء عنهم بنفس المهارات والخبرات المطلوبة ،السيما في حال حدوث تغيرات في سياسات ولوائح وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية يكون له أثره على وضع العمالة األجنبية لدى الشركة.
ً
هذا ،وقد أقرت الحكومة خالل عام 2016م عددا من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية ،والتي من ضمنها إقرار
ً
فرض رسوم إضافية مقابل كل موظف غيرسعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتبارا من 2018/01/01م ،باإلضافة إلى زيادة رسوم اإلقامة ألفراد عوائل الموظفين غير
ً
السعوديين اعتبارا من 2017/07/01م .وعليه فإن هذه القرارات ستؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة عن موظفيها غير السعوديين بشكل عام
ً
من جهة وأن تواجه صعوبة في الحفاظ على أصحاب الكفاءات من موظفيها غيرالسعوديين من جهة أخرى ،مما سيؤثرسلبا على أداء الشركة وربحيتها.
كذلك ،أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتاريخ 1442/03/18ه (الموافق 2020/11/14م) مبادرة تحسين العالقة التعاقدية لجميع العاملين
الوافدين في منشآت القطاع الخاص ،والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1442/08/01ه (الموافق 2021/03/14م) .تتيح هذه المبادرة للعامل الوافد خدمة االنتقال
لعمل آخرعند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل ،وبالتالي ،فإن الشركة ستواجه صعوبة في المحافظة على الكوادر المؤهلة من غير السعوديين،
ً
مما سيؤثرسلبا على أداء الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي.
2 -1-30المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين
ً
أقـرت حكومـة المملكة عـددا مـن القـرارات التـي تهـدف إلجـراء إصالحـات شـاملة لسـوق العمـل فـي المملكـة العربيـة السـعودية ،والتـي تضمنت إقـرار رسـوم إضافيـة
ً
ً
مقابـل كل موظـف غيـرسـعودي يعمـل لـدى جهـة سـعودية اعتبـارا مـن 2018/01/01م بواقـع ( )400أربعمائـة ريـال سـعودي شـهريا عـن كل موظـف غيـرسـعودي ،على أن
ً
ً
تزيـد إلـى ( )600سـتمائة ريال سـعودي شـهريا لعـام 2019م ،ثـم إلى ( )800ثمانمائة ريـال سـعودي شـهريا لعـام 2020م .وقد بلغ إجمالـي الرسـوم الحكومية التـي تكبدتهـا
الشـركة على الموظفيـن غيـر السـعوديين ( )2,682,817مليونين وستمائة واثنين وثمانين ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال سـعودي خـالل السنة المالية المنتهية في
ً
2020/12/31م وإن أي قرارحكومي بزيادة تلك الرسوم أو فرض رسوم إضافية مستقبال سـيؤدي إلـى زيـادة الرسـوم الحكوميـة على الموظفين غيرالسعوديين ،وزيـادة
فـي تكاليـف الشـركة بشـكل عـام ،األمـرالـذي سـيؤثربشـكل سـلبي علـى أعمالهـا وأدائهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا.
ً
باإلضافـة إلـى ذلـك ،فقـد أقـرت الحكومـة أيضـا رسـوم إصـدار وتجديـد اإلقامـة لتابعـي ومرافقـي الموظفيـن غيـر السـعوديين (رسـوم المقابل المالي للمرافقيـن) والتـي
ً
ً
ً
ً
أصبحـت نافـذة اعتبـارا مـن 2017/07/01م ،علمـا أنهـا ارتفعت تدريجيـا مـن ( )100مائة ريـال سـعودي شـهريا لـكل تابـع فـي عـام 2017م لتصـل إلـى ( )400أربعمائـة ريـال
ً
سـعودي شـهريا لـكل تابـع فـي عـام 2020م .وعليـه ،قد تواجه الشـركة صعوبـة فـي المحافظـة علـى موظفيهـا غيـر السـعوديين مع ارتفاع رسـوم إصـدار وتجديـد اإلقامـة
ً
وتكلفـة المعيشـة لديهم ،مما قد يضطر الشركة لرفع أجـور الموظفين غيـر السـعوديين لالحتفاظ بهم ،ال�شيء الذي سـيؤدي إلـى زيـادة فـي تكاليـف الشـركة ويؤثر سـلبا
علـى أعمالهـا وأدائهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا.
2 -1-31مخاطر عدم توفر التغطية التأمينية
أبرمت الشركة عدة عقود تأمين لتغطية أعمالها وأصولها ،كالتأمين اإللزامي على المركبات وسيارات اإلسعاف والتأمين الطبي للموظفين وتأمين الممتلكات
والموجودات الثابتة والتأمين ضد الكوارث الطبيعية أو الحريق والتأمين ضد األخطاء الطبية ،غيرأنه قد ال يكون لدى الشركة جميع العقود التأمينية المهمة والالزمة
ألعمالها وأصولها ،أو قد ال يكون لديها الغطاء التأميني الكافي في كل الحاالت.
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إضافة إلى ذلك ،لدى الشركة عدد من العقود مع جهات عاملة بالمملكة تتمثل معظمها في شركات حفر ومقاوالت في قطاع النفط والغاز متعاقدة مع شركة أرامكو
السعودية (راجع القسم رقم (« )9-3عقود مشاريع العيادات الطبية» من هذا المستند) ،حيث تقوم الشركة بتوفيرالخدمات الطبية لعمالئها داخل مواقع المشاريع
التي يعملون بها حول المملكة ،وتنص العقود بشكل عام على أن يتوفر لدى الشركة تغطية تأمينية معينة مثل التأمين على تعويض العاملين ،وتأمين المسؤولية
العامة التجارية ،وتأمين المسؤولية المهنية للعاملين ،وتأمين شامل على مركبات الشركة .وفيما يلي الشركات التي تنص العقود معها على متطلبات التغطية التأمينية:
yشركة ايربرودكتس السعودية
yشركة كوسل السعودية للحفرالمحدودة
yشركة بيكرهيوز العربية السعودية
yشركة فاالريس
yشركة جونزهوبكنزأرامكو للرعاية الطبية
yشركة نوبل العربية للحفر
yشركة �سي دريل جي �سي �سي
والجدير ذكره أنه وبالرغم من إضافة الشروط المتعلقة بتوفر التغطية التأمينية المحددة ضمن عقود مشاريع العيادات الطبية المذكورة أعاله ،إال أنه لم يطلب
هؤالء العمالء من الشركة توفيرها.
إن حدوث أي ظرف محتمل غير مؤمن عليه ينتج عن وقوع الحوادث المفاجئة أو الكوارث الطبيعية على سبيل المثال ،سوف يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال
وأصول الشركة ووضعها المالي وأدائها المستقبلي.
2 -1-32المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير
أبرمت الشركة عدد من العقود مع جهات عاملة بالمملكة تتمثل معظمها في شركات حفرومقاوالت في قطاع النفط والغازمتعاقدة مع شركة أرامكو السعودية ،وتحدد
بنود تلك العقود إطارالعمل بين الطرفين ومسؤولياتهما ،كما تنص على أنواع الخدمات المطلوب توفيرها من قبل الشركة للعميل بموجب العقد المبرم بينهما .وفيما
يتعلق بعقود الشركة مع كل من شركة ايربرودكتس السعودية وشركة بيكرهيوز العربية السعودية (راجع القسم رقم (« )9-3عقود مشاريع العيادات الطبية» من
هذا المستند) ،فهي تنص على طبيعة الخدمات المطلوبة من الشركة بشكل عام دون التفصيل في طبيعتها ،حيث تقدم الشركة لهم بعض الخدمات غيرالمنصوص
عليها في العقود .وفي حال حصول أي نزاع بين هؤالء العمالء والشركة على توفير خدمات معينة غير محددة بشكل مباشر أو واضح في العقود المبرمة بينهما ،فسوف
يؤدي ذلك إلى رفع قضايا قانونية ضد الشركة أو إنهاء التعامالت معها وإنهاء العقود ،مما سيؤثر بشكل جوهري وسلبي علـى أعمال الشركة وأدائهـا المالـي ونتائـج
عملياتهـا.
2 -1-33المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات
تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات إلدارة أعمالها ،ولذلك فإن فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها ،أو وجود أي أعطال في
وظائفها سيؤثربشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية .قد تتعرض أنظمة تقنية المعلومات بالشركة للتلف بسبب الفيروسات ،أو االختراقات األمنية ،أو قد
تتعرض للفقدان أو تلف البيانات ،أو األخطاء البشرية وغيرها من األحداث المماثلة .وبالتالي ،ففي حال فشلت أنظمة المعلومات بالشركة بالعمل على النحو المتوقع،
ً
أو في حال فقدان المعلومات ،أو إساءة استخدام المعلومات الخاصة بالشركة أو عمالئها ،فإن ذلك سيؤدي إلى تعطل أعمال الشركة ،مما سيؤثر سلبا وبشكل
جوهري على سمعة الشركة ووضعها المالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-34المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية
ً
ً
تعتمد الشركة في تسويق خدماتها وإدارة عملياتها التشغيلية على سمعة عالمتها التجارية والتي تمنحها موقعا متميزا لدى عمالئها في السوق ،ولقد حصلت الشركة على
شهادة تسجيل العالمة التجارية لشركة مجمع المركزالكندي الطبي العام لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 1442/09/06ه
(الموافق 2021/04/18م) (راجع القسم رقم (« )15-3العالمات التجارية وحقوق الملكية» من هذا المستند) .إن أي استخدام غيرمشروع للعالمة التجارية سيؤثر
على سمعة الشركة ،وقد يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضد الشركة أو مطالبات أمام المحاكم المختصة لحماية هذه الحقوق .وفي حال فشلت الشركة في حماية
ً
ً
عالمتها التجارية بشكل فعال ،فإن ذلك سيؤثرسلبا على قيمة تلك العالمة التجارية ،مما سينعكس سلبا على أعمال الشركة ونتائجها المالية وأدائها في المستقبل.
2 -1-35مخاطر أثر ضريبة القيمة المضافة
قرر مجلس الوزراء السعودي في الثاني من جمادى األولى 1438ه الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج
ً
العربية ،والتي بدأ العمل بها اعتبارا من األول من يناير 2018م ،كضريبة جديدة تضاف لبقية الضرائب والرسوم األخرى على قطاعات محددة بالمملكة ،بما في
ً
ذلك القطاع الصحي الذي تعمل فيه الشركة ،وتتحمل الدولة حاليا ضريبة القيمة المضافة نيابة عن المواطنين السعوديين المستفيدين من الخدمات الصحية
بالمملكة .إال أنه في حال تم رفع هذا الدعم من قبل الدولة وقررت التوقف عن تحمل ضريبة القيمة المضافة فيما يخص الخدمات الصحية نيابة عن العمالء من
المواطنين ،وبما أن ضريبة القيمة المضافة بطبيعتها يتم إضافتها على أسعار المنتجات والخدمات ،فإنه من المتوقع أن تقوم الشركة برفع رسوم خدماتها لتعكس
قيمة الضريبة المضافة ،مما يؤدي إلى زيادة سعرخدمات الشركة بمقدارالضريبة.
وعليه في حال تمكنت الشركة من تحميل ضريبة القيمة المضافة بالكامل على عمالئها ،فإن أسعار خدماتها ستزيد مما يؤدي إلى خفض الطلب عليها وبالتالي تتأثر
ً
ً
عمليات الشركة وأرباحها بشكل سلبي .أما في حال لم تتمكن الشركة من تحويل قيمة الضريبة المضافة كليا أو جزئيا للعميل بسبب عوامل المنافسة أو غيرها ،فإنها
ستضطرلتحمل قيمة الضريبة غيرالمحصلة من العمالء ،مما سيؤثربشكل سلبي على أرباح الشركة ونتائج عملياتها.
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2 -1-36المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة
إن أداء الشركة المستقبلي يعتمد على قدرتها ونجاحها في تنفيذ خطة عملها وتطبيق استراتيجية النمو المستهدفة ،وعليه في حال لم تتمكن الشركة من تنفيذ خططها
ً
المستقبلية بنجاح ألي سبب من األسباب كنقص التمويل أو عدم توفر العمالة أو عدم الحصول على التراخيص الالزمة أو غيرها ،فإن ذلك سيؤثر سلبا وبشكل
جوهري على أدائها المستقبلي ومن ثم نتائج عملياتها ووضعها المالي .وكذلك إذا لم تتمكن الشركة من تنفيذ خطط التوسع وفقا للجدول الزمني المحدد والتكاليف
المقدرة لها ،أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من عمليات التوسع والذي قد يعود ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ التوسع أو في حال
وجود خلل في دراسة الجدوى ،فإن ذلك سيؤثرسلبا على الوضع التناف�سي للشركة ،وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-37المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات
إن الشـركة معرضـة للدعـاوى والشـكاوى خالل ممارسة أعمالها التشغيلية ،وهي ال تسـتطيع أن تتوقـع بشـكل دقيـق حجـم تكلفـة الدعـاوى أو االجراءات القضائيـة التـي
ُ
ُ
يمكـن أن تقيمهـا أو تقـام ضدهـا ،أو النتائـج النهائيـة لتلـك الدعـاوى أو األحـكام التـي قد تصـدربحقها ومـا تتضمنـه مـن تعويضـات وجـزاءات .وبالتالـي ،فـإن أي نتائـج سـلبية
ً
لمثـل هـذه القضايـا قـد تؤثـرسـلبا علـى الشـركة ونتائـج عملياتهـا .كما ولدى الشركة بعض العقود المبرمة مع عمالئها (راجع القسم رقم (« )9-3عقود مشاريع العيادات
ً
الطبية» من هذا المستند) والتي تخضع للتحكيم وفقا لقانون ويلز اإلنجليزي ،إضافة إلى عقود أخرى يتم اللجوء إلى التحكيم فيها في مدينة دبي باإلمارات العربية
المتحدة ،وقد يكون هنالك صعوبة في تطبيق األحكام التي تصدر خارج المملكة وفي الدول األجنبية .وقـد تشـمل الدعـاوى علـى سـبيل المثـال ال الحصـر ،المسـائل
الزكويـة والضريبيـة ونظـام العمـل والتأمينات االجتماعية والتعاقد مع العمالء والموردين واألضرار األخرى التي تنجـم عـن اإلهمال أو االحتيـال مـن قبـل أشـخاص أو
ً
كيانات بشـكل يكـون خـارج عـن نطـاق سـيطرة الشـركة .وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا ستؤثرسلبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي
وتوقعاتها المستقبلية.
ً
ُ
وكما في تاريخ هذا المستند ،فإن الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ليسوا خاضعين ألي دعاوى قضائية أو إجراءات قانونية قد تؤثر جوهريا على أعمال الشركة أو على
وضعها المالي.
2 -1-38المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد )19
بدأ انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد  )COVID-19( 19في ديسمبر 2019م ،وأعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيفها للفيروس على أنه وباء عالمي في مارس
2020م ،وانتشر الفيروس بعد ذلك بشكل واسع وسريع ليؤثر على أكثر من  194دولة حول العالم ،ليواجه العالم أزمة صحية واقتصادية لم يسبق لها مثيل .وفي
النصف الثاني من شهر فبراير 2020م ،عندما انتشر الفيروس وبلغ الكثير من الدول حول العالم ،بدأت الكثير من الدول بفرض تدابير احتواء صحية عامة لتأخير
انتشاره وتعزيزقدرة القطاع الصحي ،وقد أدى تطور الوضع بهذا الشكل إلى توقف مفاجئ في األنشطة االقتصادية وانخفاض حاد في اآلفاق االقتصادية .ونتيجة لذلك
ً
كان النتشارالفيروس تأثيركبيرعلى االقتصاد العالمي وشكل ضغطا على األفراد والشركات والحكومات.
وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بفرض تدابير صحية واقتصادية الحتواء تبعات تزايد تف�شي الفيروس مثل كثير من دول العالم والمنطقة ،وشملت
التدابيرالصحية فرض حظـرالتجـول الجزئـي أو الكامـل فـي بعـض مـدن ومحافظـات المملكـة واإلغالق الكامل والجزئي لألنشطة االقتصادية والحكومية وإغـالق مراكـز
التسـوق ومعـارض البيـع بالتجزئـة وإغـالق المجمعـات التجاريـة وجميـع األنشـطة داخلهـا باسـتثناء محـال بيـع المـواد الغذائيـة والصيدليـات وتقليـص عـدد سـاعات
العمـل لبعـض القطاعـات أوالـزام بعضهـا بالعمـل عـن بعـد وغيـرذلـك ،وتعليـق جميـع رحـالت الطيـران الداخلـي والحافـالت وسـيارات األجـرة والقطـارات ،وتعليـق الدخـول
ألغـراض العمـرة وزيـارة المسـجد النبـوي مـن خـارج المملكـة ،والحجر الصحي ،بينما تضمنت التدابير االقتصادية الدعم المالي للمواطنين والمتضررين من جائحة
كورونا ،واإلجازات العائلية والمرضية المدفوعة من الدولة ،والتوسع في تعويضات البطالة ،وتأخيرمدفوعات الضرائب ،وتدابيرأخرى لدعم الشركات.
ومع أن الشركة ملتزمة بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتطبيق اإلجراءات واالحترازات الوقائية من تطبيق التباعد
االجتماعي في مكان العمل وقياس درجة الحرارة لكل موظف عند دخول مقر الشركة ولبس الكمامة عند الدخول والتواجد في مقر الشركة أو أحد مرافقها ،إال أن
الشركة ال تضمن عدم إصابة أحد موظفيها بالفيروس ،مما قد يؤدي إلى تعطله عن العمل أو نقل العدوى لزمالئه ،ال�شيء الذي سيـؤدي إلـى تعطـل عمليـة التشغيل،
وبالتالـي يؤثربشـكل سـلبي علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا ووضعهـا المالـي وتوقعاتهـا المسـتقبلية.
ً
وبتاريخ 1441/09/03ه (الموافق 2020/04/26م) صدر القرار الملكي بعودة الحياة إلى طبيعتها ورفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة مع التأكد على
االلتزام اإلجراءات االحترازية من التباعد الجسدي وتحديد عدد المتواجدين في أماكن العمل وتقديم الخدمات ويخضع الوضع الصحي الحالي في المملكة إلى المتابعة
اليومية من قبل وزارة الصحة بإصدار التقرير االحصائي اليومي لمتابعة أعداد اإلصابات وحاالت الشفاء والوفيات ،وتخضع جميع مناطق ومدن المملكة العربية
السعودية إلى التقييم المستمرمن قبل وزارة الصحة.
ً
ونظرا لعدم وضوح العواقب المحتملة والتي تتعلق بتطورات ومستجدات انتشار الفيروس مما قد يستدعي إعادة فرض االغالق الكامل أو الجزئي في بعض مدن
المملكة ،وعليه فإنـه ال يوجـد تاريـخ متوقـع النتهاء هـذا الوبـاء حتـى تاريـخ هـذا المسـتند.
2 -1-39المخاطر المتعلقة باستخدام النقد
ُ
قامت الشركة خالل عام 2020م بزيادة رأس مالها عن طريق إدخال شركاء جدد بقيمة ( )75,000,000خمسة وسبعين مليون ريال سعودي ،منها ( )666,670ستمائة
وستة وستين ألف وستمائة وسبعين ريال سعودي كقيمة اسمية و( )74,333,330أربعة وسبعين مليون وثالثمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة وثالثين ريال سعودي
عبارة عن عالوة إصدار ،ثم قامت الشركة برسملة عالوة اإلصداربالكامل ليرتفع رأس مال الشركة من ( )2,000,000مليونين ريال سعودي إلى ( )77,000,000سبعة
ً
وسبعين مليون ريال سعودي .وقد تم ضخ مبلغ الزيادة البالغ ( )75,000,000خمسة وسبعين مليون ريال سعودي بالكامل نقدا ،وبذلك أصبح لدى الشركة رصيد
من النقد اإلضافي بقيمة ( )75,000,000خمسة وسبعين مليون ريال سعودي .ولقد تمت الزيادة في رأس المال الشركة بغرض توفيرالسيولة المطلوبة لتمويل عقدها
الموقع مع شركة جونزهوبكنزأرامكو للرعاية الطبية باإلضافة إلى التوسع في عقود الشركة القائمة (راجع القسم رقم (« )9-3عقود مشاريع العيادات الطبية» من هذا
ً
ً
المستند) .وبالرغم من ذلك فإنه في حال لم يتم استخدام هذا النقد المتوفرعلى النحو الموضح أعاله أو لم يستخدم جزئيا أو كليا بحسب ما هو مطلوب ،فإن عوائد
الشركة وأدائها المالي ستتأثران بشكل سلبي جوهري.
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2-2المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة
2المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة
-2-1
يعتمـد األداء المسـتقبلي المتوقـع للشـركة علـى عـدد مـن العوامـل المرتبطة باألوضاع االقتصادية فـي المملكـة بشـكل عـام وتشـمل ،علـى سـبيل المثـال ال الحصـر،
عوامـل التضخـم ونمـو الناتـج المحلـي ومتوسـط دخـل الفـرد وما إلى ذلك .ويعتمـد اقتصـاد المملكـة الكلـي والجزئـي بشـكل أساسـي علـى النفـط والصناعـات النفطيـة
ً
ً
ً
والتـي ال تـزال تسـيطرعلـى حصـة كبيـرة مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي .وعليـه ،فـإن أي تقلبـات غيـرمؤاتيه فـي أسـعارالنفـط سـيكون لهـا أثرا مباشـرا وجوهـريا علـى خطـط
ً
نمـو اقتصـاد المملكـة بشـكل عـام وعلـى معـدالت اإلنفـاق الحكومـي ،والـذي بدوره سيؤثرسـلبا علـى أداء الشـركة المالـي وتوقعاتهـا المسـتقبلية.
كمـا يعتمـد اسـتمرار نمـو اقتصـاد المملكـة علـى عـدة عوامـل أخـرى ،بمـا فيهـا اسـتمرار النمـو السـكاني ،واسـتثمارات القطاعيـن الحكومـي والخـاص فـي البنيـة التحتيـة،
لـذا فـإن أي تغييـر سـلبي فـي أي مـن هـذه العوامـل ،سـيكون لـه تأثيـر كبيـر علـى االقتصـاد ،وبالتالـي سـيؤثر بشـكل سـلبي وجوهـري علـى أعمـال الشـركة ونتائجهـا الماليـة
وتطلعاتها المسـتقبلية.
2 -2-2المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط
تعانـي العديـد مـن دول منطقـة الشـرق األوسـط مـن عـدم االسـتقرارالسياسـي و/أو األمنـي فـي الوقـت الحاضـر .وال يوجـد ضمانـات بـأن الظـروف االقتصاديـة والسياسـية
فـي تلـك البلـدان أو أي بلـدان أخـرى لـن يكـون لهـا تأثيـرسـلبي علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا ووضعهـا المالـي وتوقعاتهـا المسـتقبلية.
2 -2-3المخاطر المتعلقة ببيئة المنافسة
تعمل الشركة في المجال الصحي في المملكة ،ويتسم هذا المجال بالمنافسة العالية ،وبالتالي فإنه في حال قيام المنافسين الحاليين أو المحتملين بتقديم أسعار أو
شروط تنافسية أو حلول أفضل من تلك التي تقدمها الشركة ،فإنها لن تكون قادرة على منافسة تلك الشركات ،مما يؤدي إلى خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي
ً
التأثيرسلبا على أرباحها ونتائج عملياتها ومركزها المالي.
2المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة
-2-4
تخضع الشركة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والـذي دخـل حيـزالنفـاذ بتاريـخ 2018/01/01م .ويفـرض هـذا النظـام قيمـة مضافـة بنسـبة  %5علـى عـدد مـن المنتجـات
والخدمـات وذلـك حسـب مـا هـو وارد فـي النظـام ،وقـد قـررت حكومـة المملكـة زيـادة نسـبة ضريبـة القيمـة المضافـة مـن  %5إلـى  %15وذلـك ابت ً
ـداء مـن 2020/07/01م.
ً
وقد تم استثناء عدد من المنتجات والخدمات منها (األغذية األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم) .وفي حال تم إلغاء االستثناءات مستقبال ،أو في
حال رفعت الحكومة نسـبة ضريبـة القيمـة المضافـة مرة أخرى في المستقبل أو فرضت رسوم وضرائب أخرى على الشركات ،فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي على أرباح
الشركة وأدائها المالي.
2 -2-5المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل إلزامي
ً
أصـدر مجلـس هيئة السوق المالية الئحـة حوكمـة الشـركات جديـدة بموجـب القـرار رقـم ( )2017-16-8وتاريـخ 1438/05/16هـ (الموافـق 2017/02/13م) ،بنـاء علـى
نظـام الشـركات الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م )3/وتاريـخ 1437/01/28ه (الموافـق 2015/11/11م) ،والمعدلـة بقـرار مجلـس هيئـة السـوق الماليـة رقـم (-7-1
 )2021بتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م) وتعديالتها.
وعلـى الرغـم مـن أن الئحـة حوكمـة الشـركات تعتبـر استرشـادية للشـركات المدرجـة فـي السـوق الموازيـة كمـا فـي تاريـخ هـذا المسـتند ،إال أنـه فـي حـال تم تطبيقهـا
بشـكل إلزامـي ،فـإن نجـاح الشـركة فـي االلتزام بها بشـكل صحيـح يعتمـد علـى مـدى اسـتيعاب وفهـم مجلس اإلدارة ولجانـه واإلدارة والعامليـن فـي الشـركة لهـذه القواعـد
واإلجـراءات .وعليه فـي حـال تـم تطبيـق الئحـة حوكمـة الشـركات بشـكل إلزامـي علـى الشـركات المدرجـة فـي السـوق الموازيـة فـإن الشـركة سـتكون ملزمـة بتطبيـق جميـع
المـواد اإللزاميـة فيهـا ،وفـي حـال عـدم التزامهـا بذلـك فإنها ستكون عرضة للمخالفـات الجزائيـة مـن قبـل هيئـة السـوق الماليـة ،والتـي سـيكون لهـا تأثيـر سـلبي جوهـري
علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا.
2 -2-6مخاطر التغيرات في األنظمة والقوانين ذات العالقة
كغيرها من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية ،تخضع الشركة لعدد من األنظمة والقوانين كنظام الشركات ،ونظام العمل وأنظمة البلديات والدفاع
المدني واألنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية وأنظمة ولوائح وزارة الصحة وغيرها ،والتي قد تتغير أو يتم تحديثها من قبل الجهات المختصة .كذلك،
فقد تصدرقوانين وأنظمة جديدة من الجهات الرسمية ذات العالقة من حين إلى آخر .وعليه فإن أعمال الشركة قد تتأثربشكل سلبي في حال حدوث أي تغيرجوهري
ألي من األنظمة ذات العالقة أو استحداث أنظمة إضافية لها تأثيرمباشرعلى أداء وربحية الشركة.
2 -2-7المخاطر المتعلقة بسحب الترخيص الصحي
تمارس الشركة نشاطها بموجب الترخيص الصحي رقم ( )3810301201210045الصادر من وزارة الصحة بتاريخ 1436/05/18هـ (الموافق 2015/03/09م)،
والذي ينتهي بتاريخ 1447/05/19هـ (الموافق 2025/11/10م) .ويجب على الشركة االلتزام بالشروط واألحكام التي تفرضها وزارة الصحة على الشركات التي لديها
تراخيص صحية ،وفي حال قررت الشركة إجراء تعديل في أي من بياناتها كتعديل االسم التجاري ،فعليها أن تتقدم بطلب تعديل ترخيص لوزارة الصحة .وفي حال
مخالفة الشركة ألي من تعليمات وشروط الوزارة فستكون معرضة لسحب ترخيصها الصحي ،ولن يكون باستطاعتها االستمرارفي نشاطها ،وسيكون لذلك تأثيرسلبي
وجوهري على أعمالها ونتائج عملياتها وربحيتها.
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2 -2-8المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت
تتمثل مخاطرأسعارصرف العمالت في تذبذب قيمة االستثمارات المالية بسبب التغيرفي سعرصرف العمالت األجنبية .وتواجه الشركات مخاطرأسعارصرف العمالت
في معظم األحيان عندما تربطها عالقات تجارية مع أطراف دولية أو موردين لسلع مستوردة من الخارج تتطلب منها التعامل معهم بالعملة األجنبية .تقوم عمليات
ً
الشركة حتى تاريخ صدور هذا المستند بعملة الريال السعودي فقط .وفي حال قامت الشركة مستقبال بدفع أية مبالغ بعملة أجنبية بما في ذلك دفعات لموردين أو
ً
استشاريين ،فإنها ستواجه مخاطرتقلب أسعارصرف العمالت األجنبية ،حيث ستؤثرأية تذبذبات كبيرة غيرمتوقعة في أسعارالصرف سلبا على األداء المالي للشركة.
2 -2-9مخاطر تذبذب أسعار الفائدة
ً
ً
ً
ً
قد تتغيرأسعارالفائدة تبعا للمتغيرات االقتصادية أو السياسية أو التنظيمية محليا أو عالميا ،سواء الثابتة أو المتغيرة التي تستحق للجهات الممولة للشركة ،وبالتالي
سوف يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف التمويل الذي تحتاجه الشركة ،مما سيكون له أثرسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها.
2 -2-10مخاطر فرص النمو
ق
ى
تعتمد قدرة الشركة في تطوير أعمالها على مستو المنافسة في السو  ،وتوفر الموارد المادية والبشرية ،وقدرة فريق إدارتها ،واألنظمة القانونية ،وغيرها .وليس
هنالك ضمان بالمحافظة على مستوى من النمو متواصل ،حيث إن الشركة قد تواجه صعوبات في توسعة نشاطها وتنمية حصتها السوقية وزيادة مبيعاتها ،وعليه
فإنه في حال لم تتمكن الشركة من إدارة نموها بشكل ايجابي فقد تتأثرقدرتها في تطويرنشاطها وزيادة حصتها السوقية أو الحفاظ عليها وزيادة أرباحها وتعزيزالعوائد
لمساهميها ،مما سيكون له أثرسلبي وجوهري على األداء المالي للشركة وعلى مركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-11المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التعميم رقم 1438/16/6768بتاريخ 1438/03/05ه (الموافق 2016/12/04م) الذي يلزم الشركات السعودية المدرجة
في السوق المالية بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسية المساهمين والملكية الفعلية بين المواطنين السعوديين والخليجيين وغيرهم ،وذلك على النحو الوارد
في «نظام تداوالتي» في نهاية العام .وقبل إصدار هذا التعميم ،كانت الشركات المدرجة في السوق المالية خاضعة بشكل عام لدفع الزكاة أو الضريبة على أساس
ً
ملكية مؤسسيها وفقا لنظامها األسا�سي ،ولم يتم األخذ باالعتبار أثر األسهم المدرجة في تحديد وعاء الزكاة .وكان من المقرر تطبيق هذا التعميم في السنة المنتهية
في 2016/12/31م والسنوات الالحقة لذلك .ولكن أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خطابها رقم  1438/16/12097بتاريخ 1438/04/19ه (الموافق
2017/01/17م) الذي يق�ضي بتأجيل تنفيذ التعميم للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والسنوات التي تليها .وإلى أن تصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
توجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم ،فإن تنفيذ هذا التعميم بما في ذلك المتطلبات النهائية التي يجب الوفاء بها ال تزال قيد النظر ،وكذلك
القواعد التي تفرض ضريبة الدخل على جميع المقيمين غير الخليجيين المساهمين في الشركات السعودية المدرجة والتي تطبق ضريبة االستقطاع على توزيعات
األرباح الخاصة بالمساهمين غيرالمقيمين بغض النظرعن جنسياتهم .ولم تقم الشركة بتقييم األثرالمالي لهذا التعميم واتخاذ الخطوات الكافية لضمان االلتزام به
ً
حيث أنها شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل مساهمين سعوديين ،وفي حال كان األثر المالي لهذا التعميم عند تطبيقه كبيرا ،أو في حال تكبدت الشركة
ً
تكاليف إضافية التخاذ الخطوات الالزمة لضمان االلتزام به ،فسيؤثرذلك سلبا على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-12المخاطر المتعقلة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة
بالرغم من أن الشركة ال تخضع في الوقت الراهن ألي نوع من الضرائب بخالف الزكاة الشرعية وضريبة القيمة المضافة البالغة  %15من رسوم الخدمات التي تقدمها
الشركة ،إال أنه من المحتمل فرض رسوم أخرى أو ضرائب على الشركات من قبل الحكومة في المستقبل .وعليه ،وفي حال تم فرض ضرائب جديدة على الشركات أو
ً
رسوم بخالف المطبقة حاليا ،فسوف يكون لذلك أثرسلبي وجوهري على األداء المالي للشركة وعلى مركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

2-3المخاطر المتعلقة باألسهم التي سيتم إدراجها إدراجاً مباشرا ً في السوق الموازية
2المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم
-3-1
ً
قد يتعرض سعرسهم الشركة لدرجة كبيرة من التذبذب بعد اإلدراج وقد ال يكون مستقرا نتيجة لعدة عوامل منهـا على سبيل المثال ال الحصـرظروف السوق المتعلقة
باألسهم ،وأي تغييرات تنظيمية في القطاع ،وتدهور نتائج أعمال الشركة ،وعدم القدرة على تنفيذ الخطط المستقبلية ،ودخول شركات منافسة جديدة والتغيـر فـي
ً
رؤيـة أو تقديـرات الخبـراء والمحلليـن لسـوق األوراق الماليـة .كما ينبغي التنبه إلى أن السعر االسترشادي ألسهم الشركة عند اإلدراج ليس مؤشرا للسعر السوقي لها
ً
بعد اإلدراج ،وليس هنالك أي ضمان بأن ال يقل السعرالسوقي ألسهم الشركة فور إدراجها في السوق المالية عن السعراالسترشادي ،مما يؤثرسلبا على المستثمرين.
2 -3-2مخاطر سيولة أسهم الشركة
ً
سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل إدراجها بشكل مباشر في السوق الموازية ،وال توجد أي
لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم
ً
ً
تأكيدات بشأن وجود حركة تداول فعالة ومستمرة ألسهم الشركة بعد انتهاء عملية اإلدراج ،وإذا لم يكن السوق سوقا نشطا وذا سيولة عالية لتداول أسهم الشركة،
فإن سيولة وسعرتداول أسهم الشركة ستتأثران بشكل سلبي جوهري.
2 -3-3مخاطر اقتصار التداول في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين
تنوي الشركة إدراج أسهمها في السوق الموازية والتي يقتصر التداول فيها على فئة المستثمرين المؤهلين فقط دون غيرهم ،ال�شيء الذي يقلل من أعداد المتداولين
وبالتالي حجم التداول في السهم ،مما سيؤثربشكل سلبي جوهري على سيولة وسعرتداول سهم الشركة.
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2 -3-4المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية
ً
إن النتائـج المسـتقبلية وبيانـات األداء المتوقعة للشـركة ال يمكـن التأكد منها فعليـا ،وقـد تختلـف عـن الموجـودة فـي هـذا المسـتند .وعليه فإن عـدم تحقق النتائـج
المتوقعة أو اختالف البيانـات الفعلية عن تلك المتوقعة يمثل أحد المخاطـرالتـي ينبغي علـى المسـاهم معرفتها قبل اتخاذه ألي قـراراسـتثماري.
2 -3-5مخاطر بيع أو طرح أسهم إضافية مستقب ً
ال
في حال قررت الشركة زيادة رأس مالها عن طريق إصدارأسهم جديدة في المستقبل لغرض التوسع في أنشطة الشركة أو إلطفاء خسائر ،فمن المحتمل أن يؤدي ذلك
ً
سلبا على سعرالسهم في السوق أو تدني نسبة ّ
ملكية المساهمين في الشركة في حال عدم استثمارهم في األسهم الجديدة في ذلك الحين.
إلى التأثير
2 -3-6مخاطر عدم توزيع األرباح لحاملي األسهم
يعتمد التوزيع المستقبلي لألرباح على عدة عوامل تشمل على سبيل المثال ال الحصر األرباح المستقبلية والوضع المالي ومتطلبات رأس المال واحتياطيات الشركة
القابلة للتوزيع واألوضاع االقتصادية العامة وتحليل الفرص واالحتياجات االستثمارية وغيرها من العوامل ذات الصلة والتي قد يعتبرها مجلس اإلدارة مهمة بين الحين
واآلخر ،والتي على أساسها سوف يقرر مجلس اإلدارة فيما إذا كان سيرفع أي توصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح في المستقبل أم ال .وال تقدم الشركة
أي ضمان على اإلطالق بأن مجلس اإلدارة سيو�صي بتوزيع أرباح أو أنه ستتم الموافقة من قبل المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة على توصية مجلس اإلدارة
بتوزيع أي أرباح ،كما ال تقدم الشركة أي ضمان بشأن مقدارالمبالغ التي سيتم دفعها كتوزيعات أرباح في أي عام محدد.
2 -3-7المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج
ً
بعـد االنتهـاء مـن عمليـة اإلدراج ،قـد يتمكـن المسـاهمون الحاليـون معـا أو مـع مسـاهمين آخريـن مـن السـيطرة علـى القـرارات التـي تتطلـب موافقـة المسـاهمين ،كعمليـات
االندمـاج واالسـتحواذ وبيـع األصـول ،وانتخـاب أعضـاء مجلـس اإلدارة ،وزيـادة رأس المـال أو تخفيضـه ،وإصـدار أو عـدم إصـدار أسـهم إضافيـة ،أو توزيـع األربـاح ،أو أي
تغييـرفـي الشـركة .وفـي حـال تعـارضت مصالـح المسـاهمين الحالييـن مـع مصالـح مسـاهمي األقليـة ،فـإن ذلـك قـد يضـع مسـاهمي األقليـة فـي وضـع ليـس فـي صالحهـم ،وقـد
ً
يمـارس المسـاهمون الحاليـون سـيطرتهم علـى الشـركة بطريقـة تؤثـرسـلبا وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا وتوقعاتهـا المسـتقبلية.
2 -3-8المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة
لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم ً
سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل هذا اإلدراج المباشرفي السوق الموازية ،وليست هنالك أي
تأكيدات بشـأن وجود سـوق فعالة ومستدامة لتداول أسـهم الشـركة بعد اإلدراج ،وقـد يترتـب علـى اإلدراج المباشـروجـود عـرض أو طلـب محـدود على أسهم الشركة ممـا
سـيؤثرعلـى سـعرها ،وإذا لـم يكن هنالك سـوق نشـط لتـداول أسـهم الشـركة فقـد تتأثـرسـيولتها وسـعرتداولها بشـكل سـلبي ملحوظ.
 2 -3-9المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج
ً
إن بيع عدد كبير من أسهم الشركة في السوق المالية بعد اكتمـال عمليـة اإلدراج أو توقع مثل هذه العملية سوف يؤثر سلبا على أسعار هذه األسهم في السوق .وقـد
يـؤدي بيـع المسـاهمين الحالييـن (السـيما المسـاهمين الكبـارالذيـن يملكـون  %5أو أكثـرمـن أسـهم الشـركة ويحـق لهـم التصـرف بأسـهمهم بعـد انتهـاء فتـرة الحظـر) لعـدد
ً
كبيـرمـن األسـهم إلـى التأثيـرسـلبا علـى أسـهم الشـركة ،وبالتالـي انخفـاض سـعرها فـي السـوق.
2 -3-10مخاطر عدم تمكن الشركة من استيفاء المتطلبات الحالية لالنتقال إلى السوق الرئيسية أو أي متطلبات
تنظيمية مستقبلية
قد ترغب الشركة بعد م�ضي الفترة النظامية بموجب قواعد اإلدراج باالنتقال إلى السوق الرئيسية ،ولتتمكن الشركة من االنتقال يجب عليها استيفاء المتطلبات
النظامية الصـادرة عـن هيئـة السـوق الماليـة وعـن مجموعة تداول السـعودية (تـداول) بن ًـاء علـى قواعـد طـرح األوراق الماليـة وااللتزامـات المسـتمرة وقواعـد اإلدراج،
والمتعلقـة بانتقـال الشـركات المدرجـة فـي السـوق الموازيـة إلـى السـوق الرئيسـية ،وبالتالي فإنه في حال عدم تمكن الشركة من استيفاء تلك المتطلبات أو أي متطلبات
نظامية إضافية مستقبلية قد تفرضها الجهات الرقابية على الشركة أو السوق ،فإن الشركة لن تتمكن من االنتقال إلى السوق الرئيسية .وبما أن السوق الموازية حتى
تاريخ مسـتند التسـجيل هذا هي سوق يقتصرفيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط ،فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسية
ً
وبالتالي التأثيرسلبا على سيولة أسهم الشركة وقيمتها السوقية.
2 -3-11المخاطر المرتبطة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصص للبيع
إن اإلدراج المباشـر ألسـهم الشـركة في السـوق الموازية يختلف عن اإلدراج من خالل الطرح العام األولي ،وذلك من حيث عدم وجود تحديد مسـبق لعدد األسـهم
المخصصة للبيع ،إذ أنه بعـد اإلدراج المباشـر يحـق لجميـع المسـاهمين الحالييـن فـي الشـركة عـرض األسـهم التـي يملكونهـا للبيـع (فيما عدا المسـاهمين الكبـار الذيـن
يملكـون  %5أو أكثـر مـن أسـهم الشـركة والذيـن يحـق لهـم التصـرف بأسـهمهم بعـد انتهـاء فتـرة الحظـر) .وقـد يترتـب علـى عـدم وجـود عـدد محـدد مـن األسـهم مخصصـة
ً
للبيـع أن يكون العـرض أو الطلـب في السوق محـدودا ممـا يؤثر علـى سـعر السـهم .وعليه فإنه في حال لـم تكـن هنـاك سـوق نشـطة لتـداول أسـهم الشـركة ،فإن سـيولة
وسـعرتـداول أسـهم الشـركة ستتأثران بشـكل سـلبي ملحوظ.
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2 -3-12مخاطر اختالف األسعار التاريخية لصفقات بيع وشراء أسهم الشركة عن سعر االفتتاح في أول يوم تداول
ألسهم الشركة في السوق الموازية
لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم ً
سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل هذا اإلدراج المباشر في السوق الموازية ،كمـا أنـه ال توجـد
عالقـة علـى اإلطـالق بيـن األسـعار التاريخيـة لصفقـات البيـع والشـراء التـي تمـت علـى أسـهم الشـركة فـي السـابق وبيـن سـعر االفتتـاح فـي أول يـوم تـداول ألسـهم الشـركة
فـي السـوق الموازيـة ،وال توجـد أي تأكيـدات بشـأن وجـود سـوق فعالـة ومسـتمرة لتـداول أسـهم الشـركة بعـد اإلدراج ،وقـد يترتـب علـى اإلدراج المباشـر وجـود عـرض أو
طلـب محـدود ،ممـا يؤثرعلـى سـعرالسـهم ،وفي حال لـم تكـن هنـاك سـوق نشـطة لتـداول أسـهم الشـركة ،فإن سـيولة وسـعرتـداول أسـهم الشـركة ستتأثران بشـكل سـلبي
ملحوظ.
2 -3-13مخاطر حدوث تقلبات في سعر سهم الشركة مقارنة مع أسعار أسهم الشركات المطروحة طرحاً أولياً
لعدم وجود سعر محدد للطرح في حالة اإلدراج المباشر
إن اإلدراج المباشـر ألسـهم الشـركة في السـوق الموازية يختلف بشكل كبير عن اإلدراج من خالل الطرح العام األولي ،وذلك مـن حيـث عـدم وجـود سـعر محـدد لطـرح
األسهم عنـد اإلدراج وتكـون آليـة تحديـد السـعر االسترشـادي موضحـة فـي هـذا المسـتند (راجـع القسـم رقـم (« )2-8سـعر السـهم االسترشـادي عنـد اإلدراج والقيمـة
ً
االسمية لـكل سـهم» من هـذا المسـتند) ،ويتـم تحديـد السـعر االفتتاحـي بن ًـاء علـى آلية العـرض والطلـب علـى السـهم وال يكـون هنالك سـعر محدد مسـبقا ،ال�شيء الذي
ً
ً
قد يؤدي إلى حدوث تقلبات كبيرة في سـعرسـهم الشـركة ،ال سـيما أن نسـبة التذبذب اليومية المسـموح بها في السـوق الموازية هي ( )%30ارتفاعا وهبوطـا .وبالتالي ،فإنـه
ال يوجد ضمان بأن المسـاهم سـوف يتمكـن مـن بيـع أسـهمه بسـعريسـاوي سـعرالشـراء أو يزيـد عنـه فـي المسـتقبل.
 2 -3-14مخاطر اختالف اإلدراج المباشر عن اإلدراج من خالل الطرح األولي
إن اإلدراج المباشـر ألسـهم الشـركة في السـوق الموازية يختلف بشكل كبير عن اإلدراج من خالل الطرح العام األولي ،وذلك مـن حيـث عـدم وجـود طـرح لعـدد معيـن
مـن أسـهم الشـركة للبيـع قبـل اإلدراج ،وعـدم وجـود آلية لبنـاء سـجل أوامـر لتحديـد سـعر السـهم ،وعـدم وجـود آليـة اسـتقرار سـعري ،حيـث أنه سيتمكن المسـاهمون
الحاليون فـي الشـركة (فيما عدا المسـاهمين الكبـار الذيـن يملكـون  %5أو أكثـر مـن أسـهم الشـركة والذيـن يحـق لهـم التصـرف بأسـهمهم بعـد انتهـاء فتـرة الحظـر)
ً
ً
والمسـتثمرين المؤهليـن مـن بيـع وشـراء أسـهم الشـركة بعـد إدراجهـا إدراجا مباشرا فـي السـوق الموازيـة ،وال توجـد أي ضمانات بشـأن وجـود طلـب علـى أسـهم الشـركة
بعد إدراجها في السـوق الموازية ،وكذلك ال يوجد ضمان بتداول األسـهم عند سـعر محدد عند اإلدراج ،كما ال يوجد ضمان باسـتقرار السـعر عند اإلدراج في السـوق.
ً
ً
وبالتالي ،فقد ال يتمكـن المسـاهم مـن بيـع أسـهمه كليا أو جزئيا فـي حـال رغبتـه بالبيـع ،مما يؤثـر على سـيولة وسـعر تـداول أسـهم الشـركة بشـكل سـلبي جوهري بعـد
اإلدراج.
2 -3-15المخاطر الخاصة برغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية
بعد اإلدراج في السوق الموازية ،وبعد م�ضي الفترة النظامية بموجب قواعد اإلدراج قد تكون الشركة مستوفية للشروط الخاصة باالنتقال إلى السوق الرئيسية،
ولكنها ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق الموازية وعدم االنتقال للسوق الرئيسية .وبما أن السوق الموازية حتى تاريخ مسـتند التسـجيل هذا هي سوق
ً
يقتصرفيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط ،فإن حجم التداول اليومي والسيولة قد يكون أقل منه في السوق الرئيسية وبالتالي التأثيرسلبا على سيولة سهم
الشركة وقيمته السوقية.
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3الشركة

3-1خلفية عن الشركة
شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام (ويشار إليها فيما بعد ب ـ «الشركة» أو ُ
«المصدر» أو «المركز الكندي الطبي») هي شركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب
السجل التجاري رقم ( )2050058605الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1429/02/13هـ (الموافق 2008/02/20م) .ويبلغ رأس مال الشركة ( )77,000,000سبعة
وسبعين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )7,700,000سبعة ماليين وسبعمائة ألف سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية ( )10عشرة رياالت سعودية
للسهم الواحد .يتمثل نشاط الشركة في إقامة وإدارة وتشغيل المجمعات الطبية والمستشفيات وتنفيذ عقود مشاريع العيادات الطبية ،ويقع مقر الشركة الرئيس
في مدينة الدمام بالعنوان التالي:
شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
ُ
شارع عمربن الخطاب ،حي أحد ،الدمام

ص.ب  3300الدمام 31471
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 13 8188320 :
فاكس+966 13 8188059 :
الموقع اإللكترونيwww.canadian-cm.com :
البريد اإللكترونيinfo@canadian-cm.com :

3-2تأسيس الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس المال
تأسست الشركة كفرع مؤسسة فردية بموجب السجل التجاري رقم ( )2050058605الصادرمن مدينة الدمام بتاريخ 1429/02/13هـ (الموافق 2008/02/20م).
وخالل عام 2016م ،تم تحويل الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد التأسيس الموقع بتاريخ 1437/04/11هـ (الموافق 2016/01/21م) وبموجب
السجل التجاري رقم ( )2050058605الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1429/02/13هـ (الموافق 2008/02/20م) ،حيث بلغ رأس مال الشركة ()2,000,000
مليوني ريال سعودي مقسم إلى ( )10,000عشرة آالف حصة عينية متساوية القيمة ،قيمة كل منها ( )200مائتي ريال سعودي .وقد تم توزيع الحصص بين الشركاء
على النحو التالي:
  (1):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1437/04/11هـ (الموافق 2016/01/21م)

عدد الحصص

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

إجمالي قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

خالد محمد فرحان العمارالدوسري

9,500

200

1,900,000

%95.00

نواف خالد محمد العمارالدوسري

500

200

100,000

%5.00

-

2,000,000

%100.00

الشركاء

10,000

المجموع
المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام

وخالل عام 2017م ،اتفق الشركاء على دخول شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة كشريك في الشركة بنسبة ( )%30.0ثالثين بالمائة من مجموع حصصها بما
يعادل ( )3,000ثالثة آالف حصة ،حيث تنازل السيد /خالد محمد فرحان العمار الدوسري عن ( )2,500ألفين وخمسمائة حصة من حصصه في الشركة إلى شركة
خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة ،وتنازل السيد /نواف خالد محمد العمار الدوسري عن كامل حصصه في الشركة البالغة ( )500خمسمائة حصة إلى شركة
خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة .وقد تم ذلك بموجب عقد التأسيس المعدل بتاريخ 1438/05/01هـ (الموافق 2017/01/29م) ،وقد تم توزيع الحصص بين
الشركاء على النحو التالي:
  (2):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1438/05/01هـ (الموافق 2017/01/29م)

عدد الحصص

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

إجمالي قيمة الحصص
(ريال سعودي)

خالد محمد فرحان العمارالدوسري

7,000

200

1,400,000

%70.00

شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة

3,000

200

600,000

%30.00

المجموع

10,000

-

2,000,000

%100.00

الشركاء

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام
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وخالل عام 2018م ،تنازل السيد /خالد محمد فرحان العمار الدوسري عن ( )2,000ألفين حصة من حصصه في الشركة إلى شركة خليفة عبد اللطيف الملحم
القابضة ،وتم ذلك بموجب عقد التأسيس المعدل بتاريخ 1440/02/21هـ (الموافق 2018/10/30م) ،وتم توزيع الحصص بين الشركاء على النحو التالي:
  (3):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1440/02/21هـ (الموافق 2018/10/30م)

عدد الحصص

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

خالد محمد فرحان العمارالدوسري

5,000

200

1,000,000

شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة

5,000

200

1,000,000

10,000

-

2,000,000

الشركاء

المجموع

إجمالي قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
%50.00
%50.00
%100.00

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام

وخالل عام 2019م ،قامت شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام باالندماج مع شركة مجمع العيادات الطبية المتقدمة (شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة
لنفس الشركاء بموجب السجل التجاري رقم ( )2051056715وتاريخ 1435/05/15ه (الموافق 2014/03/16م)) ،وبعد االندماج ،أصبحت شركة مجمع العيادات
الطبية المتقدمة فرع من شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام (فرع الخبر) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ،وبموجب نفس السجل التجاري .وقد تمت
عملية االندماج بموجب عقد التأسيس المعدل بتاريخ 1441/03/03هـ (الموافق 2019/10/31م) وبدون تغير في هيكل ملكية الشركة .ويوضح الجدول التالي هيكل
الملكية في الشركة:
  (4):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1441/03/03هـ (الموافق 2019/10/31م)

عدد الحصص

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

إجمالي قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

خالد محمد فرحان العمارالدوسري

5,000

200

1,000,000

%50.00

شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة

5,000

200

1,000,000

%50.00

10,000

-

2,000,000

%100.00

الشركاء

المجموع
المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام

وخالل عام 2020م ،قرر الشركاء بتاريخ 1442/05/07ه (الموافق 2020/12/22م) ما يلي:
yتعديل القيمة االسمية لحصص الشركاء من ( )200مائتي ريال سعودي للحصة الواحدة إلى ( )10عشرة رياالت سعودية للحصة الواحدة ،ليبلغ عدد
الحصص ( )200,000مائتي ألف حصة متساوية القيمة على النحو التالي:
  (5):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة بحسب قرار الشركاء بتاريخ 1442/05/07هـ (الموافق 2020/12/22م) بتعديل القيمة االسمية للحصص

عدد الحصص

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

إجمالي قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

خالد محمد فرحان العمارالدوسري

100,000

10

1,000,000

%50.00

شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة

100,000

10

1,000,000

%50.00

المجموع

200,000

-

2,000,000

%100.00

الشركاء

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام

yزيادة رأس مال الشركة من ( )2,000,000مليوني ريال سعودي إلى ( )2,666,670مليونين وستمائة وستة وستين ألف وستمائة وسبعين ريال سعودي مقسم
إلى ( )266,667مائتين وستة وستين ألف وستمائة وسبعة وستين حصة متساوية مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية
للحصة الواحدة ،وذلك عبر إصدار ( )66,667ستة وستين ألف وستمائة وسبعة وستين حصة جديدة لشركة إنوفا لالستثمار بقيمة اسمية إجمالية بلغت
( )666,670ستمائة وستة وستين ألف وستمائة وسبعين ريال سعودي وعالوة إصدار بلغت ( )74,333,330أربعة وسبعين مليون وثالثمائة وثالثة وثالثين
ألف وثالثمائة وثالثين ريال سعودي .وتم إثبات الزيادة النقدية بموجب الشهادة البنكية الصادرة عن البنك السعودي الفرن�سي بتاريخ 1442/04/22ه
(الموافق 2020/12/07م) .ويوضح الجدول التالي ملكية الشركاء بعد الزيادة:
  (6):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة بحسب قرار الشركاء بتاريخ 1442/05/07هـ (الموافق 2020/12/22م) بزيادة رأس المال عبر إصدار حصص جديدة

عدد الحصص

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

إجمالي قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

خالد محمد فرحان العمارالدوسري

100,000

10

1,000,000

%37.50

شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة

100,000

10

1,000,000

%37.50

شركة إنوفا لالستثمار

66,667

10

666,670

%25.00

266,667

-

2,666,670

%100.00

الشركاء

المجموع
المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام
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yزيادة رأس مال الشركة من ( )2,666,670مليونين وستمائة وستة وستين ألف وستمائة وسبعين ريال سعودي إلى ( )77,000,000سبعة وسبعين مليون ريال
سعودي مقسم إلى ( )7,700,000سبعة ماليين وسبعمائة ألف حصة متساوية مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية
للحصة الواحدة ،وذلك من خالل تحويل مبلغ عالوة اإلصداربقيمة ( )74,333,330أربعة وسبعين مليون وثالثمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة وثالثين ريال
سعودي من حساب عالوة اإلصدارإلى حساب رأس المال .ويوضح الجدول التالي ملكية الشركاء بعد الزيادة:
  (7):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة بحسب قرار الشركاء بتاريخ 1442/05/07هـ (الموافق 2020/12/22م) بزيادة رأس المال عبر رسملة عالوة اإلصدار

عدد الحصص

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

إجمالي قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

خالد محمد فرحان العمارالدوسري

2,887,500

10

28,875,000

%37.50

شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة

2,887,500

10

28,875,000

%37.50

شركة إنوفا لالستثمار

1,925,000

10

19,250,000

%25.00

7,700,000

-

77,000,000

%100.00

الشركاء

المجموع
المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام

yتنازل السيد /خالد محمد فرحان العمارالدوسري عن جزء من حصصه يبلغ عددها ( )577,500خمسمائة وسبعة وسبعين ألف وخمسمائة حصة لشركاء
جدد ،وتنازلت شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة عن جزء من حصصها يبلغ عددها ( )2,659,600مليونين وستمائة وتسعة وخمسين ألف
وستمائة حصة لشركاء جدد ،وتنازلت شركة إنوفا لالستثمار بكامل حصصها في الشركة البالغ عددها ( )1,925,000مليون وتسعمائة وخمسة وعشرين
ألف حصة لشركاء جدد ،وتم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة.
تم إثبات التغيرات المذكورة وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرارمعالي وزيرالتجارة رقم ( )159بتاريخ 1442/05/15ه (الموافق 2020/12/30م)
وبموجب السجل التجاري رقم ( )2050058605الصادرمن مدينة الدمام بتاريخ 1429/02/13هـ (الموافق 2008/02/20م) ،وقد بلغ رأس مال الشركة بعد التحويل
( )77,000,000سبعة وسبعين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )7,700,000سبعة ماليين وسبعمائة ألف سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اسمية قدرها
( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد .ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية المساهمين الحاليين بالشركة قبل اإلدراج:
  (8):مقر لودجلاهيكل الملكية الحالي للشركة

عدد األسهم

القيمة االسمية لألسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية غير
المباشرة*

1

خالد محمد فرحان العمارالدوسري

2,310,000

23,100,000

%30.0000

-

2

خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم

2,310,000

23,100,000

%30.0000

%1.5095

3

عبد العزيزفيصل البريكان

359,975

3,599,750

%4.6750

-

4

شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة

227,900

2,279,000

%2.9597

-

5

مساعد محمد عبد العزيزالمنيفي

222,992

2,229,920

%2.8960

-

6

وضاح محمد فرحان العمارالدوسري

154,000

1,540,000

%2.0000

-

7

سندس خالد عبد العزيزالمهيدب

154,000

1,540,000

%2.0000

-

8

شركة فلوة نجد العقارية

115,500

1,155,000

%1.5000

-

الجمهور ( 50مساهم)

1,845,633

18,456,330

%23.9693

%0.4144

7,700,000

77,000,000

%100.00

%1.9239

المساهمون

المجموع
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* تتمثل الملكية غيرالمباشرة للمساهمين السيد /خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم والسيد /عبد اللطيف خليفة عبد اللطيف الملحم والسيد /عبد العزيزخليفة عبد اللطيف الملحم في ملكيتهم في أسهم شركة خليفة عبد
اللطيف الملحم القابضة ،والتي تملك نسبة  %2.9597من أسهم شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام.
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3أسباب الزيادة في رأس المال
-2-1
ُ
قامت الشركة في نهاية عام 2020م بزيادة رأس مالها عن طريق إدخال شركاء جدد بقيمة ( )75,000,000خمسة وسبعين مليون ريال سعودي ،منها ()666,670
ستمائة وستة وستين ألف وستمائة وسبعين ريال سعودي كقيمة اسمية و( )74,333,330أربعة وسبعين مليون وثالثمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة وثالثين ريال
سعودي عبارة عن عالوة إصدار ،ثم قامت الشركة برسملة عالوة اإلصداربالكامل ليرتفع رأس مال الشركة من ( )2,000,000مليونين ريال سعودي إلى ()77,000,000
ً
سبعة وسبعين مليون ريال سعودي .وقد تم ضخ مبلغ الزيادة البالغ ( )75,000,000خمسة وسبعين مليون ريال سعودي بالكامل نقدا .ويرجع هدف الشركة من
الزيادة في رأس المال إلى األسباب التالية:
 1تمويل مشروع العقد الموقع مع شركة جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الطبية ،والذي تم توقيعه بتاريخ 2020/07/01م لمدة خمس سنوات قابلة للتجديدلسنتين إضافيتين.
 2التوسع في أعمال المشاريع القائمة (راجع القسم رقم (« )9-3عقود مشاريع العيادات الطبية» من هذا المستند) والتي تحتاج المزيد من التمويل ،حيث أنً
محدودية التمويل سابقا كانت تمثل السبب الرئي�سي الذي يحد من قدرة الشركة على التوسع في مشاريعها وتلبية طلبات عمالئها بالكامل.

3-3رؤية الشركة
أن تصبح شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام من الشركات الرائدة في مجال الرعاية الطبية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ،بحيث
تقدم خدمات الرعاية المهنية للقطاعات الصناعية في العيادة وما قبل المستشفى ،وذلك من خالل مراقبة وتطوير تركيزها على العمالء وتحديث برامجها المهنية
التعليمية المتخصصة واالحتفاظ بالقوى الطبية المؤهلة.

3-4رسالة الشركة
تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتميزة في المملكة باستخدام أحدث التقنيات من خالل فريق عمل متمكن ومتقن.

3-5استراتيجية الشركة
تسعى الشركة للتطور والنمو المستمرمن خالل زيادة حجم أعمالها وتقديم الخدمة المتميزة لعمالئها في القطاع الصحي .وتتمحور استراتيجيتها فيما يلي:
 1الحفاظ على االلتزام ُالمستمر بالتطوير التكنولوجي لكافة األجهزة والمعدات الطبية ،ومواكبة أحدث األبحاث الطبية العالمية وآخر التطورات في مجاالت
وتخصصات الطب المتعددة.
 2زيادة عدد المراكزالطبية والوصول إلى كافة المدن الرئيسية حول المملكة الوصول إلى أكبرشريحة من العمالء لزيادة عدد عقود مشاريع العيادات الطبيةعلى المدى المتوسط والطويل بما يلبي متطلبات قطاع النفط والغازمن الخدمات الصحية.
 3المحافظة على التطويرالمستمرللكوادرالطبية والممارسين الطبيين في الشركة واستقطاب أصحاب الخبرة والكفاءة لتقديم أفضل خدمة صحية.4 -تطويرقسم التعليم والتدريب لدى الشركة والمحافظة على حداثة قاعدة البيانات الطبية.

3-6نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة
yلدى الشركة خبرة واسعة وممتدة في إدارة المشاريع الطبية والصحية في قطاع النفط والغاز.
yلدى الشركة فريق من االستشاريين واألطباء والمتخصصين والممرضين ذوي الكفاءة العالية يخضعون لعدة اختبارات تأهيلية ودورات تدريبية عند
انضمامهم للشركة.
yلدى الشركة قسم خاص للتعليم والتدريب يقوم باإلشراف المستمر على الكوادر الطبية وممار�سي الرعاية الصحية لديها لضمان جاهزيتهم واستيفائهم
لكافة المعاييراألساسية المطلوبة للعمل.
Oil

yتقوم الشركة بتسجيل جميع أطباء التدريب لديها في سجل األطباء المعتمدين لدى هيئة النفط والغاز بالمملكة المتحدة «& Gas United
 »Kingdom OGUKمما يجعلهم مؤهلين لتقديم الدورات الطبية وإصدار عدد من الشهادات الطبية لتقديم الخدمات الصحية كمطلب أسا�سي للكوادر
الطبية العاملة في قطاع النفط والغاز.
yالمركز الطبي الكندي مزود بأحدث أنواع األجهزة واألنظمة الطبية ُ
المتقدمة التي تساهم في تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمر�ضى والمراجعين بأعلى
مستويات الجودة.
ُ
yتقدم الشركة خدمة سرعة االستجابة عند الحاجة وتعمل مراكزها بشكل مستمرعلى مدار 24ساعة في اليوم و 7أيام في األسبوع.
yتوفرالشركة خدمة متابعة الحاالت المحولة من المواقع إلى المستشفيات حتى شفائها.
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3-7أنشطة الشركة وطبيعة أعمالها
تعمل الشركة في القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية ،وتندرج أعمال الشركة تحت نطاقين رئيسيين وهما أعمال المراكزالطبية وأعمال تنفيذ عقود مشاريع
العيادات الطبية .وتتمثل أنشطة الشركة بحسب سجلها التجاري في المجمعات الطبية العامة ،وتتضمن أنشطة الشركة بحسب نظامها األسا�سي ما يلي:
yالزراعة والصيد.
yالمناجم والبترول وفروعها.
yالصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.
yالكهرباء والغازوالماء وفروعها.
yالتشييد والبناء.
yالتجارة.
yالنقل والتخزين والتبريد.
yخدمات المال واألعمال والخدمات األخرى.
yخدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.
yتقنية المعلومات.
yاألمن والسالمة.
yشراء األرا�ضي إلقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة وإدارة وصيانة وتطوير العقار وشراء وتملك العقار لصالح الشركة
وبيع وشراء واستغالل العقارات واألرا�ضي لصالح الشركة.
وال تمارس الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص النظامية التي تتطلبها األنظمة السائدة والمعمول بها في المملكة العربية السعودية .وقد حصلت الشركة
على جميع التراخيص النظامية المطلوبة والزالت تلك التراخيص جميعها سارية المفعول حتى تاريخ هذا المستند (راجع القسم رقم (« )12-3تراخيص الشركة» من
هذا المستند).
تزاول الشركة أنشطتها الرئيسية من خالل مقرها الرئي�سي في مدينة الدمام ،وكما بتاريخ هذا المستندٌ ،يقرمجلس إدارة الشركة بأنه ال يوجد لدى الشركة أي نشاط
تجاري أو أية أصول خارج المملكة ،كما ُيقربعدم وجود أي نية إلجراء أي تغييرجوهري على طبيعة نشاط الشركةُ ،ويقربعدم وجود أي نشاطات أو منتجات جديدة.
تعمل شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام في القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية ،وتندرج أعمال الشركة تحت نطاقين رئيسيين وهما أعمال المراكز
الطبية وأعمال تنفيذ عقود مشاريع العيادات الطبية.

3-8المراكز الطبية
لدى الشركة ثالثة مراكزطبية بكل من الدمام والخبروبقيق تقدم الخدمات الصحية من خالل عيادات تغطي العديد من التخصصات بما فيها عيادات طب األطفال،
ُ
األمراض الباطنية ،أمراض القلب ،أنف وأذن وحنجرة ،طب وجراحة العيون ،طب األسنان ،الطب العام ،عيادة فحص السمع ،عيادة فحص الرئتين ،إضافة إلى
قسم التعليم والتدريب وأقسام الطوارئ واإلسعاف واألشعة والمختبرات.
ً
والجديرذكره أن الشركة قامت باستئجارمبنى المركزالكندي الطبي  -فرع بقيق وتجهيزه بالكامل للعمل ،ولكن لم يتم افتتاحه رسميا كما في تاريخ هذا المستند ،ومن
المتوقع أن يكون االفتتاح في بداية النصف الثاني من عام 2021م .ويوضح الجدول التالي المراكزالطبية للشركة:
  (9):مقر لودجلاالمراكز الطبية للشركة

المركز
المركزالكندي الطبي  -فرع الدمام

العنوان

ُ
شارع عمربن الخطاب ،حي أحد ،الدمام
ص.ب 3300 .الدمام 31471
هاتف+966 13 8188320 :
فاكس+966 13 8188059 :
طريق الملك خالد ،حي الخزامى ،الخبر

المركزالكندي الطبي  -فرع الخبر

ص.ب 20304 .الخبر31952
هاتف+966 13 8352733 :
فاكس+966 13 8352760 :

العيادات (التخصصات)
عيادة طب األطفال ،عيادة األمراض الباطنية ،عيادة أمراض القلب ،عيادة
ُ
أنف وأذن وحنجرة ،عيادة طب وجراحة العيون ،عيادة طب األسنان ،عيادة
الطب العام ،عيادة فحص السمع ،عيادة فحص الرئتين ،قسم الطوارئ
واإلسعاف ،قسم األشعة ،قسم المختبر.
عيادة طب األطفال ،عيادة األمراض الباطنية ،عيادة أمراض القلب ،عيادة
ُ
أنف وأذن وحنجرة ،عيادة طب وجراحة العيون ،عيادة طب األسنان ،عيادة
الطب العام ،عيادة فحص السمع ،عيادة فحص الرئتين ،قسم الطوارئ
واإلسعاف ،قسم األشعة ،قسم المختبر ،قسم التدريب والتعليم.

شارع االمام عمربن الخطاب ،حي المطار ،بقيق
المركزالكندي الطبي  -فرع بقيق

ص.ب 3300 .بقيق 33261
هاتف+966 13 5666999 :
فاكس+966 13 2521090 :

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام
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عيادة طب األطفال ،عيادة األمراض الباطنية ،عيادة طب األسنان ،عيادة
الطب العام.
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3-9عقود مشاريع العيادات الطبية
لدى الشركة عدد من العقود مع جهات عاملة بالمملكة تتمثل معظمها في شركات حفر ومقاوالت في قطاع النفط والغاز متعاقدة مع شركة أرامكو السعودية ،حيث
تقوم الشركة بتوفيرالخدمات الطبية داخل مواقع المشاريع التي يعملون بها حول المملكة .وتشمل تلك المواقع منصات النفط والغازالبرية والبحرية ومصافي النفط
والغازومحطات خطوط األنابيب وغيرها من مواقع المشاريع الصناعية واإلنشائية .وتوفرهذه الخدمات الطبية بشكل عام ما يلي:
yالدعم وإدارة حلول الخدمات الطبية المتكاملة في قطاع النفط والغاز.
yاألدوية واألجهزة والمعدات والمستهلكات الطبية.
yتوفيرالخدمة الطبية والدعم على مدار 24ساعة.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل عقود مشاريع العيادات الطبية الرئيسية للشركة:
  (10):مقر لودجلاعقود مشاريع العيادات الطبية الرئيسية للشركة

موقع
العميل

طبيعة أعمال
المشاريع

عدد
العيادات
الطبية

مدة العقد

تاريخ بداية
العقد

تاريخ نهاية العقد

شروط
تجديد
العقد

الظهران

مصافي النفط
ومحطات خطوط
األنابيب

26

 5سنوات
ميالدية

2020/07/01م

2025/06/30م

ُيجدد لسنتين
إضافيتين

Shelf Drilling Egypt
Company

الخبر

منصات نفط وغاز
بحرية

7

سنة ميالدية

2013/11/02م

2021/11/01م

ً
ُيجدد تلقائيا

Valaris Company

الخبر

منصات نفط وغاز
بحرية

8

غيرمحدد

2011/07/04م

2019/10/01م*

ساري حسب
الحاجة

Noble Drilling Arabia
Company

الخبر

منصات نفط وغاز
بحرية

4

سنة ميالدية

2011/07/18م

2019/12/31م*

ساري حسب
الحاجة

Seadrill GCC Company

الخبر

منصات نفط وغاز
بحرية

3

سنة ميالدية

2015/05/01م

2022/04/30م

ً
ُيجدد تلقائيا

الخبر

صناعي  /إنشائي

4

غيرمحدد

2015/02/01م

-

ساري حسب
الحاجة

منصات نفط وغاز
بحرية

2

سنة ميالدية

2019/07/13م

2021/07/13م

ً
ُيجدد تلقائيا

4

سنة ميالدية

2011/01/28م

2022/02/01م

ً
ُيجدد تلقائيا

سنة ميالدية

2013/10/31م

2022/07/12م

ً
ُيجدد تلقائيا

غيرمحدد

2019/02/10م

2021/02/10م*

ساري حسب
الحاجة

االسم
Johns Hopkins Aramco

1

شركة جونزهوبكنزأرامكو
للرعاية الطبية

2

شركة شيلف دريلنج
ايجبت

3

شركة فاالريس

4

شركة نوبل العربية
للحفر

5

شركة سيدريل جي
�سي �سي

6

شركة ايربرودكتس
السعودية

Air Products Saudi Arabia

7

شركة كوسل السعودية
للحفرالمحدودة

Cosl Saudi Arabia Drilling
Company

الخبر

8

شركة زي بي العربية
للحفر

ZP Arabia Drilling
Company

الخبر

منصات نفط وغاز
برية

9

شركة صينوبك
انترناشونال بتروليوم
سيرفيسيس

الخبر

منصات نفط وغاز
برية

4

10

شركة بيكرهيوز العربية
السعودية

الخبر

منصات نفط وغاز
برية

4

Healthcare Company

Sinopec International
Petroleum Services

Baker Hughes Saudi
Arabia
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3-10المتطلبات المهنية الطبية والتدريب
يطلب العمالء الذين تتعاقد معهم الشركة خدمات طبية في مواقع ُمحددة لتغطية مشاريعهم حول المملكة ،وتخضع كافة الكوادرالطبية وممار�سي الرعاية الصحية
التي تعمل في تلك العيادات الطبية إلى اشتراطات الحصول على عدة تراخيص واختبارات ودورات تأهيلية قبل اعتمادها من قبل العمالء ،والتي تؤهلهم للعمل في
البيئات النائية والصعبة مثل مصافي ومنصات النفط والغازومحطات األنابيب والمشاريع الصناعية واإلنشائية.
3 -10-1قسم التعليم والتدريب
لدى الشركة قسم خاص للتعليم والتدريب يقوم باإلشراف المستمر على الكوادر الطبية وممار�سي الرعاية الصحية لديها لضمان جاهزيتهم واستيفائهم لكافة
المعايير األساسية المطلوبة للعمل ،وتلتزم الشركة بتسجيل جميع أطباء التدريب لديها في سجل األطباء المعتمدين لدى هيئة النفط والغاز بالمملكة المتحدة
« »Oil & Gas United Kingdom - OGUKمما يجعلهم مؤهلين لتقديم الدورات الطبية وإصدار عدد من الشهادات الطبية كمطلب أسا�سي للكوادر الطبية العاملة
ضمن قطاع النفط والغاز.
إضافة إلى ذلك ،تطلب شركة أرامكو السعودية من المقاولين المتعاقدين معها االلتزام بحد أدنى من متطلبات الخدمة الطبية لقبول الكوادرالطبية قبل إرسالها إلى
مواقع العمل .ويعمل قسم التعليم والتدريب في الشركة على تأمين التراخيص والشهادات الالزمة للكوادرالطبية وإعداد الدورات المطلوبة الستيفاء متطلبات شركة
أرامكو السعودية.
3 -10-2توفير الكوادر الطبية وممارسي الرعاية الصحية
ً
لدى الشركة عدد من الكوادر الطبية وممار�سي الرعاية الصحية المؤهلة للعمل في إطار متطلبات عقود مشاريع العيادات الطبية ،كما تستعين أيضا بخدمة بعض
شركات االستقدام المحلية التي توفر العمالة المهنية .ولقد أبرمت الشركة بتاريخ 1439/07/05ه (الموافق 2018/03/22م) عقد توفير خدمات ُعمالية غير محدد
المدة مع شركة معين لالستقدام لطلب الكوادر الطبية عند الحاجة ،حيث بلغ عدد العمالة التي تم استقدامها للشركة ( )14عامل كما في 2020/12/31م ،وتقوم
الشركة بتدريبهم وتجهيزهم لتغطية متطلبات الخدمة الطبية المقدمة للعمالء قبل إرسالهم إلى مواقع العيادات الطبية بالمواقع المختلفة.

3-11إيرادات الشركة
3 -11-1اإليرادات بحسب األنشطة
يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات الشركة بحسب األنشطة الرئيسية لديها:
  (11):مقر لودجلاإيرادات الشركة بحسب األنشطة

(األرقام بالريال السعودي)

السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

إيرادات المراكزالطبية
المركزالكندي الطبي  -الدمام

1,224,886

1,275,285

المركزالكندي الطبي  -الخبر

136,838

744,407

مجموع إيرادات المراكزالطبية

1,361,724

2,019,692

إيرادات عقود مشاريع العيادات الطبية

52,196,204

62,196,043

53,557,928

64,215,735

اإلجمالي
المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام
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3 -11-2إيرادات عقود مشاريع العيادات الطبية بحسب العمالء الرئيسيين
يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات الشركة بحسب العشرة عمالء الرئيسيين:
  (12):مقر لودجلاإيرادات عقود مشاريع العيادات الطبية بحسب العمالء الرئيسيين

(األرقام بالريال السعودي)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

شركة جونزهوبكنزأرامكو للرعاية
الطبية

Johns Hopkins Aramco
Healthcare Company

شركة شيلف دريلنج ايجبت

Shelf Drilling Egypt Company

شركة فاالريس

Valaris Company

شركة نوبل العربية للحفر

Noble Drilling Arabia
Company

شركة سيدريل جي �سي �سي

Seadrill GCC Company

شركة ايربرودكتس السعودية

Air Products Saudi Arabia

شركة كوسل السعودية للحفر
المحدودة

Cosl Saudi Arabia Drilling
Company

شركة زي بي العربية للحفر

ZP Arabia Drilling Company

شركة صينوبك انترناشونال
بتروليوم سيرفيسيس

Sinopec International
Petroleum Services

شركة بيكرهيوز العربية السعودية
Baker Hughes Saudi Arabia

عمالء آخرين Others

المجموع

طبيعة العالقة

السنة المالية المنتهية في
2019/12/31م

توفيرخدمات طبية وأدوات
طبية وطاقم طبي لتشغيل
وإدارة المراكزالطبية في
المواقع المحددة من قبل
العميل

15,077,273

توفيراألطباء المتخصصين
والتوظيف المسبق للخدمات
الطبية في المواقع المحددة من
قبل العميل

3,877,568

تقديم اإلسعافات األولية
والخدمات الطبية وخدمات
الطوارئ الطبية واألطباء
والممرضين في المواقع
المحددة من قبل العميل

5,231,052

تقديم اإلسعافات األولية
والخدمات الطبية الطارئة
في المواقع المحددة من قبل
العميل

3,498,669

النسبة من
اإلجمالي
%28.89

%7.43

%10.02

%6.70

السنة المالية المنتهية في
2020/12/31م
19,696,630

6,620,486

5,206,372

4,251,326

النسبة من
اإلجمالي
%31.67

%10.64

%8.37

%6.84

تقديم اإلسعافات األولية
والخدمات الطبية الطارئة
في المواقع المحددة من قبل
العميل

3,315,839

%6.35

3,567,723

%5.74

توفيرخدمات طبية وطاقم
طبي وأدوات طبية في المواقع
المحددة من قبل العميل

1,323,815

%2.54

3,401,714

%5.47

تقديم اإلسعافات األولية
والخدمات الطبية وخدمات
الطوارئ الطبية في المواقع
المحددة من قبل العميل

1,292,459

%2.48

2,174,147

%3.50

تقديم الخدمات الطبية
الكاملة في المواقع المحددة
من قبل العميل

3,663,115

%7.02

1,257,307

%2.02

تقديم الخدمات الطبية في
المواقع المحددة من قبل
العميل

954,976

%1.83

813,577

%1.31

توفيرخدمات طبية ومنتجات
طبية في المواقع المحددة من
قبل العميل

199,550

%0.38

338,578

%0.54

13,761,888

%26.37

14,868,183

%23.91

52,196,204

%100.00

62,196,043

%100.00

-
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3-12تراخيص الشركة
حصلت شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام على الترخيص الالزم للقيام بأعمالها كما هو موضح بالجدول التالي:
  (13):مقر لودجلاتراخيص الشركة

الترخيص
ترخيص بفتح مؤسسة
صحية خاصة

الجهة المرخصة

النشاط والتخصصات

رقم الترخيص وتاريخه

وزارة الصحة -
المنطقة الشرقية

الطب الباطني ،طب األطفال ،النساء والوالدة ،الطب العام،
المختبر ،األشعة ،طب وجراحة العيون ،أنف وأذن وحنجرة ،طب
األسنان العام ،فحص العمالة الوافدة والعاملين في مجال التغذية

()3810301201210045
بتاريخ 1436/05/18هـ
(الموافق 2015/03/09م)

تاريخ انتهاء الترخيص
1447/05/19هـ
(الموافق 2025/11/10م)
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3-13السجالت التجارية
يوضح الجدول التالي السجالت التجارية لشركة مجمع المركزالكندي الطبي العام وفروعها:
  (14):مقر لودجلاالسجالت التجارية

رقم السجل
التجاري

مكان
اإلصدار

النشاط

تاريخ اإلصدار

()2050058605

مدينة
الدمام

المجمعات الطبية
العامة

1429/02/13هـ

1445/04/15هـ

(الموافق 2008/02/20م)

(الموافق 2023/10/30م)

فرع شركة مجمع المركزالكندي
الطبي العام  -الدمام

فرع شركة

()2050116858

مدينة
الدمام

المجمعات الطبية
العامة

فرع شركة مجمع المركزالكندي
الطبي العام  -الخبر

فرع شركة

()2051056715

مدينة
الدمام

مجمع طبي عام

فرع شركة مجمع المركزالكندي
الطبي العام  -بقيق

فرع شركة

()2059004078

مدينة
الدمام

إدارة المستشفيات
والمجمعات الطبية

فرع شركة مجمع المركزالكندي
الطبي العام  -الجبيل*

فرع شركة

()2055026411

مدينة
الدمام

إقامة وتشغيل
المستشفيات والمراكز
الطبية والمستوصفات
األهلية

االسم

الكيان القانوني

شركة مجمع المركزالكندي الطبي
العام  -الدمام

شركة
مساهمة مقفلة

تاريخ االنتهاء

1439/11/03هـ

1443/11/03هـ

(الموافق 2018/07/16م)

(الموافق 2022/06/02م)

1435/05/15هـ

1443/05/14هـ

(الموافق 2014/03/16م)

(الموافق 2021/12/18م)

1438/06/08هـ

1445/06/07هـ

(الموافق 2017/03/07م)

(الموافق 2023/12/20م)

1439/04/22هـ

1443/04/21هـ

(الموافق 2018/01/09م)

(الموافق 2021/11/26م)
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* قررت الشركة إغالق المركزالكندي الطبي فرع الجبيل خالل عام 2019م والذي لم تنتج عنه أية أعمال ،بينما اليزال سجله التجاري الفرعي ساري المفعول.

3-14العقارات المملوكة أو المستأجرة للشركة
دخلت شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام في عدة عقود إيجار من أهمها عقود استئجار المراكز الرئيسية للشركة في كل من مدينة الدمام والخبر وبقيق ،وليس
للشركة أية عقارات مملوكة كما في تاريخ هذا المستند .ويوضح الجدول التالي العقارات المستأجرة من قبل الشركة:
  (15):مقر لودجلاالعقارات المستأجرة للشركة

المساحة
(متر
مربع)

قيمة اإليجار
السنوي
(ريال
سعودي)

مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

شروط
تجديد
العقد

350,000

 20سنة
هجرية

1429/01/01ه

1449/01/01ه

غيرمحدد

 15سنة
ميالدية

2013/02/13م

2028/06/12م

2017/09/29م

2037/09/29م
1443/07/01ه
2021/08/01م

المؤجر

المدينة

نوع
العقار

مركزتجاري

مكتب سعد
الصميت للعقار

الدمام

مبنى
تجاري

2

مركزتجاري

مكتب أمالك إنجاز
العقارية

الخبر

مبنى
تجاري

2

450,000

مركزتجاري

مكتب رتاج العقاري

بقيق

مبنى
تجاري

2

150,000

 20سنة
ميالدية

شقق سكنية

مؤسسة محمد عبد
الله ساعد العقارية

الدمام

سكن
موظفين

2

105,000

 5سنوات
هجرية

1438/07/01ه

فيال سكنية

مؤسسة محمد
حسين آل حيدر

الدمام

سكن
موظفين

2

70,000

سنة واحدة
ميالدية

2015/08/01م

العقار
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 885م
 875م

 836م
 810م
 230م

ُيجدد
ً
تلقائيا
ُيجدد
ً
تلقائيا
ُيجدد
ً
تلقائيا
ُيجدد
ً
تلقائيا

كرشلا

المساحة
(متر
مربع)

قيمة اإليجار
السنوي
(ريال
سعودي)

مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ نهاية العقد

شروط
تجديد
العقد

68,000

 4سنوات
هجرية

1429/02/12ه

1445/02/11ه

ُيجدد
ً
تلقائيا

 5سنوات
ميالدية

2014/01/15م

2024/01/14م

ُيجدد
ً
تلقائيا

1436/10/20ه

1446/10/19ه
2021/05/15م

المؤجر

المدينة

نوع
العقار

فيال سكنية

شركة رائد وعثمان
بالطيور العقارية

الدمام

سكن
موظفين

2

شقق سكنية

مكتب االتحاد
المتواصل لالستثمار
العقاري

الدمام

سكن
موظفين

2

49,480

شقق سكنية

مكتب بن يوسف
لالستثمارات العقارية

الدمام

سكن
موظفين

2

26,000

 5سنوات
هجرية

شقق سكنية

مكتب البشوات
لالستثمارات العقارية

جدة

سكن
موظفين

2

125,000

سنة واحدة
ميالدية

2020/05/15م

شقق سكنية

مكتب الزبيدي
للعقار

ينبع

سكن
موظفين

2

20,000

سنة واحدة
ميالدية

2018/12/18م

2021/12/18م

شقق سكنية

مركزتنمية المشاريع
العقارية

الخبر

سكن
موظفين

2

21,000

سنة واحدة
ميالدية

2020/06/09م

2021/06/08م

العقار

 220م
 280م
 140م

 480م
 130م
 120م

ُيجدد
ً
تلقائيا
ُيجدد
ً
تلقائيا
ُيجدد
ً
تلقائيا
ُيجدد
ً
تلقائيا
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3-15العالمات التجارية وحقوق الملكية

ً
ً
تعتمد الشركة في تسويق خدماتها وإدارة عملياتها التشغيلية على سمعة عالمتها التجارية والتي تمنحها موقعا متميزا لدى عمالئها في السوق ،ولقد حصلت الشركة على
شهادة تسجيل العالمة التجارية لشركة مجمع المركزالكندي الطبي العام لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 1442/09/06ه
(الموافق 2021/04/18م) .ويوضح الجدول التالي تفاصيل العالمة التجارية:
  (16):مقر لودجلاالعالمة التجارية المملوكة من قبل الشركة

رقم التسجيل

اسم المالك

الفئة

تاريخ نهاية الحماية

بلد التسجيل

1442019878

شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام

()44

1452/06/25ه (الموافق 2030/10/23م)

السعودية

العالمة التجارية
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ً
والجدير بالذكر أنه تم تسجيل عالمة الشركة التجارية رسميا بالمملكة العربية السعودية ،وال تملك الشركة أي عالمة تجارية أخرى غير تلك المذكورة أعاله .كما
لم تقم الشركة بإبرام أي اتفاقية ترخيص باستخدام عالمتها التجارية أعاله ألي طرف آخر سواء كان داخل أو خارج المملكة ،باإلضافة إلى أنها ال تملك أي ترخيص
باستخدام عالمات تجارية لشركات أجنبية على مطبوعات الشركة أو نشراتها التسويقية داخل المملكة.

3-16سياسة األبحاث والتطوير
ال توجد لدى الشركة سياسة معينة أو أعمال متخصصة فيما يتعلق بسياسة األبحاث والتطوير ،وليس لديها إدارة متخصصة في عمليات األبحاث وتطوير أو
ُ
مخصصات مالية تتعلق بذلك .وتدرك الشركة أهمية االستثمار في التكنولوجيا الحديثة في المجال الطبي الذي يتسم بالتطور الدائم والمستمر ،وتسعى الشركة
للمحافظة على حداثة التقنيات واألجهزة واألنظمة والمعدات المستخدمة في أعمالها .إضافة إلى ذلك ،تقوم الشركة باستمراربمتابعة األبحاث الطبية العالمية وآخر
المستجدات في المجاالت والتخصصات الطبية والصحية المتعددة من خالل قسم التعليم والتدريب لديها ،وذلك لمواكبتها والمحافظة على حداثة قاعدة البيانات
الطبية وجودة الخدمة.

3-17انقطاع األعمال

ً
ً
ُيقرمجلس إدارة الشركة بأنه لم يحدث أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثرأو يكون قد أثرتأثيرا ملحوظا في الوضع المالي للشركة خالل فترة االثني عشر()12
ً
شهرا األخيرة.
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3-18التعامالت مع األطراف ذوي العالقة
لدى الشركة أرصدة مدينة من كل من المساهمين السيد /خالد محمد فرحان العمار الدوسري وشركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة كما في نهاية عام
2019م ،وهي عبارة عن أرصدة مستحقة من صافي االلتزامات واألصول التي حصلت عليها شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام بعد عملية االندماج التي تمت مع
شركة العيادات الطبية المتقدمة عام 2019م والتي تم تحويلها إلى فرع من الشركة (فرع الخبر) ،حيث أن الشركاء في الشركة الدامجة هم نفس الشركاء في الشركة
المندمجة .وقد تمت تصفية أرصدة األطراف ذوي العالقة بالكامل في عام 2020م .ويوضح الجدول التالي تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة:
  (17):مقر لودجلاالتعامالت مع األطراف ذوي العالقة

كما في 2019/12/31م

كما في 2020/12/31م

ريال سعودي

ريال سعودي

خالد محمد فرحان العمارالدوسري

مساهم

682,317

-

شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة

مساهم

682,317

-

1,364,634

-

نوع العالقة

الطرف ذو العالقة

المجموع
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3-19الموظفون والسعودة
3 -19-1الموظفون
بلغ عدد الموظفين في شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام ( )271موظف كما في 2021/03/31م ،ويوضح الجدول التالي أعداد الموظفين ونسب السعودة
للشركة خالل األعوام 2018م ،و2019م و2020م وكما في 2021/03/31م:
  (18):مقر لودجلاأعداد الموظفين بالشركة

2019م

2018م

كما في 2021/03/31م

2020م

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

السعوديون

50

%23.58

71

%29.22

68

%27.87

86

%31.73

غيرالسعوديين

162

%76.42

172

%70.78

176

%72.13

185

%68.27

المجموع

212

%100.00

243

%100.00

244

%100.00

271

%100.00
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ويوضح الجدول التالي أعداد الموظفين بحسب إدارات الشركة خالل األعوام 2018م ،و2019م و2020م وكما في 2021/03/31م:
  (19):مقر لودجلاالموظفين بالشركة بحسب اإلدارات الرئيسية

2018م
اإلدارة

2019م

كما في 2021/03/31م

2020م

غير
غير
غير
غير
اإلجمالي سعودي
اإلجمالي سعودي
اإلجمالي سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

اإلجمالي

اإلدارة التنفيذية

1

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

إدارة المشاريع

5

126

131

12

135

147

11

136

147

18

138

156

اإلدارة الطبية  -الدمام

26

19

45

38

19

57

36

18

54

42

24

66

اإلدارة الطبية  -الخبر

14

10

24

16

10

26

16

13

29

21

14

35

اإلدارة المالية

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

إدارة الموارد البشرية

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

إدارة المشتريات

0

2

2

0

2

2

0

3

3

0

3

3

المجموع

50

162

212

71

172

243

68

176

244

86

185

271
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3 -19-2السعودة
ً
تم اعتماد برنامج السعودة «نطاقات» بموجب قرار معالي وزير العمل رقم ( )4040بتاريخ 1432/10/12ه (الموافق 2011/09/10م) ،وذلك بناء على قرار مجلس
الوزراء رقم ( )50بتاريخ 1415/05/21ه (الموافق 1994/10/27م) ،وجرى تنفيذ برنامج نطاقات بتاريخ 1432/10/12ه (الموافق 2011/09/10م) .وقد بدأت
ً
وزارة العمل في تطبيق برنامج نطاقات لتشجيع المؤسسات على توظيف المواطنين السعوديين .ومن خالل البرنامج يتم تقييم أداء أي شركة استنادا إلى فئات محددة
«نطاقات» ،وتشمل :النطاق البالتيني ،والنطاق األخضر(مقسم إلى فئات فرعية ،أي :فئة منخفضة وفئة متوسطة وفئة مرتفعة) ،والنطاق األصفر والنطاق األحمر.
وتعتبر الشركات التي تكون ضمن النطاق البالتيني أو األخضر قد أوفت بمتطلبات السعودة ،وبالتالي يحق لها عدد من المزايا ،كتمكين العاملين غير السعوديين من
ً
الحصول على تأشيرات العمل وتجديدها أو تغيير مهنهم (باستثناء المهن المخصصة حصريا للمواطنين السعوديين) .وفيما يتعلق بالشركات التي تكون في وضع أدنى
من النطاق األصفر أو في النطاق األحمر ً
(بناء على مدى عدم تقيدها بالمتطلبات المحددة) ،فإنها تعتبر قد خالفت متطلبات السعودة ،وقد تخضع لبعض اإلجراءات
الجزائية ،مثل الحد من قدرتها على تجديد تأشيرات عمل الموظفين غيرالسعوديين أو الحصول على تأشيرات عمل جديدة.
والجدير بالذكر أنه قد تم تصنيف الشركة ضمن النطاق األخضر المتوسط كما في 2021/03/31م ،حيث إن الشركة قد تمكنت من تحقيق نسبة توطين بلغت
.%31.73
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4هيكل الملكية والهيكل التنظيمي

-

4-1هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج
يبلغ رأس مال الشركة الحالي ( )77,000,000سبعة وسبعين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )7,700,000سبعة ماليين وسبعمائة ألف سهم عادي مدفوعة القيمة
بالكامل وبقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد .ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية المساهمين الحاليين بالشركة قبل اإلدراج:
  (20):مقر لودجلاهيكل الملكية الحالي للشركة

عدد األسهم

القيمة االسمية لألسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية غير
المباشرة*

1

خالد محمد فرحان العمارالدوسري

2,310,000

23,100,000

%30.0000

-

2

خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم

2,310,000

23,100,000

%30.0000

%1.5095

3

عبد العزيزفيصل البريكان

359,975

3,599,750

%4.6750

-

4

شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة

227,900

2,279,000

%2.9597

-

5

مساعد محمد عبد العزيزالمنيفي

222,992

2,229,920

%2.8960

-

6

وضاح محمد فرحان العمارالدوسري

154,000

1,540,000

%2.0000

-

7

سندس خالد عبد العزيزالمهيدب

154,000

1,540,000

%2.0000

-

8

شركة فلوة نجد العقارية

115,500

1,155,000

%1.5000

-

الجمهور ( 50مساهم)

1,845,633

18,456,330

%23.9693

%0.4144

7,700,000

77,000,000

%100.00

%1.9239

المساهمون

المجموع
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* تتمثل الملكية غيرالمباشرة للمساهمين السيد /خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم والسيد /عبد اللطيف خليفة عبد اللطيف الملحم والسيد /عبد العزيزخليفة عبد اللطيف الملحم في ملكيتهم في أسهم شركة خليفة عبد
اللطيف الملحم القابضة ،والتي تملك نسبة  %2.9597من أسهم شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام.

4-2المساهمون الكبار الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة
يوجد لدى الشركة ( )2مساهمان كبيران يملكان  %5أو أكثر من أسهم الشركة كما بتاريخ هذا المستند ،ويوضح الجدول التالي عدد أسهمهما ونسب ملكيتهما قبل
اإلدراج:
  (21):مقر لودجلاالمساهمون الكبار في الشركة

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غيرالمباشرة*

خالد محمد فرحان العمارالدوسري

2,310,000

23,100,000

%30.0000

-

خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم

2,310,000

23,100,000

%30.0000

%1.5095

المجموع

4,620,000

46,200,000

%60.0000

%1.5095

المساهمون الكبار
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* تبلغ الملكية غيرالمباشرة للمساهم السيد /خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم نسبة  %1.5095من أسهم الشركة ،وهي ناتجة عن ملكيته المباشرة بنسبة  %51.0000في أسهم شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة
والتي تملك نسبة  %2.9597من أسهم شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام.

4-3الشركات المساهمة في شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام
4شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة
-3-1
شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة هي شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم ( )2051220905الصادر من مدينة الخبر بتاريخ
1439/07/03ه (الموافق 2018/03/20م) .يقع المركزالرئي�سي لشركة خليفة الملحم القابضة في مدينة الخبر ،ويبلغ رأس مالها ( )1,000,000مليون ريال سعودي
مقسم إلى ( )100,000مائة ألف حصة متساوية القيمة ،تبلغ القيمة االسمية ( )10عشرة رياالت سعودية للحصة الواحدة .وتتمثل أغراض الشركة بحسب عقد
تأسيسها فيما يلي:
yإدارة الشركات التابعة لها ،أو المشاركة في إدارة الشركات التي تساهم فيها وتوفيرالدعم الالزم لها.
yاستثمارأموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية.
yامتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها.
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yتقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها.
yامتالك حقوق الملكية الصناعية في براءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية ،واستغاللها وتأجيرها
للشركات التابعة لها أو غيرها.
ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة:
  (22):مقر لودجلاهيكل ملكية شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة

عدد األسهم

القيمة االسمية لألسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

1

خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم

51,000

510,000

%51.00

2

منى عبد الله محمد الخرساني

7,000

70,000

%7.00

3

عبد اللطيف خليفة عبد اللطيف الملحم

7,000

70,000

%7.00

4

محمد خليفة عبد اللطيف الملحم

7,000

70,000

%7.00

5

عبد العزيزخليفة عبد اللطيف الملحم

7,000

70,000

%7.00

6

مشاعل خليفة عبد اللطيف الملحم

7,000

70,000

%7.00

7

لمياء خليفة عبد اللطيف الملحم

7,000

70,000

%7.00

8

سارة خليفة عبد اللطيف الملحم

7,000

70,000

%7.00

المجموع

100,000

1,000,000

الشركاء

%100.00
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4 -3-2شركة فلوة نجد العقارية
شركة فلوة نجد العقارية هي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة (وقف) بموجب السجل التجاري رقم ( )2050138156الصادر من مدينة الدمام بتاريخ
1442/02/19ه (الموافق 2020/10/06م) .يقع المركز الرئي�سي لشركة فلوة نجد العقارية في مدينة الدمام ،ويبلغ رأس مالها ( )10,000عشرة آالف ريال سعودي
مقسم إلى ( )1,000ألف حصة متساوية القيمة ،تبلغ القيمة االسمية ( )10عشرة رياالت سعودية للحصة الواحدة .وتتمثل أغراض الشركة بحسب عقد تأسيسها
فيما يلي:
yالتشييد والبناء.
yالتجارة.
yالصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.
yخدمات المال واألعمال والخدمات األخرى.
yخدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.
yالكهرباء والغازوالماء وفروعها.
yالمناجم والبترول وفروعها.
yالنقل والتخزين والتبريد.
yالزراعة والصيد.
yتقنية المعلومات.
yاألمن والسالمة.
ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة فلوة نجد العقارية:
  (23):مقر لودجلاهيكل ملكية شركة فلوة نجد العقارية

المالك
صك وقف منجزرقم  411427274وتاريخ 1441/12/01ه (الموافق 2020/07/22م)

عدد الحصص

القيمة االسمية للحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

1,000

10,000

%100.00
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4-4الهيكل التنظيمي
يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي لشركة مجمع المركزالكندي الطبي العام:
الشكل رقم ( :)1الهيكل التنظيمي للشركة

ا��ﻤﻌﻴﺔ�اﻟﻌﺎﻣﺔ�ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤ�ن
ﻣﺠﻠﺲ�اﻹدارة
أﻣ�ن�ﺳﺮ�ﻣﺠﻠﺲ�اﻹدارة
ﻋﻤﺎر�ﻣﺤﻤﺪ�ﻓﺮﺣﺎن�اﻟﺪوﺳﺮي
��ﻨﺔ�اﻟ��ﺷﻴﺤﺎت�واﳌ�ﺎﻓﺂت

��ﻨﺔ�اﳌﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺮﺋ�ﺲ�اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﺮﺋ�ﺲ�اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي�ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت

اﳌﺪﻳﺮ�اﳌﺎ���اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

وﺿﺎح�ﻣﺤﻤﺪ�ﻓﺮﺣﺎن�اﻟﺪوﺳﺮي

ﺣﺴﻦ�ﺟﻮدة

ﺳﻴﺪ�أﺣﻤﺪ�اﻟ�ﺴﺎط

اﻹدارة�اﻟﻄﺒﻴﺔ��-ا����
أﺷﺮف�ﺻﺒ���ﻣﺤﻤﺪ�اﻷﺑﺎﺻ��ي

اﻹدارة�اﻟﻄﺒﻴﺔ��-اﻟﺪﻣﺎم
د�.ﻓﺎﻃﻤﺔ�زه���اﻟﻐﺮ�ﺐ
إدارة�اﳌﺸﺎر�ﻊ

إدارة�اﳌﻮارد�اﻟ�ﺸﺮ�ﺔ

إدارة�اﳌﺸ��ﻳﺎت

واﺋﻞ�أﺣﻤﺪ�ﺟ��

ﺷﺎﻏﺮ

ﻋ���ﺳﻠﻴﻤﺎن�أﺑﻮ�ﺣﻮر

اﻹدارة�اﻟﻄﺒﻴﺔ��-ﺑﻘﻴﻖ
ﺷﺎﻏﺮ
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4-5أعضاء مجلس اإلدارة
يتولى إدارة شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام مجلس إدارة مؤلف من ( )7سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ( )3ثالث
سنوات ،ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة .وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تحويل الشركة إلى شركة مساهمة
ُ
مقفلة ،وباستثناء ذلك تعين الجمعية العامة التحولية أول مجلس إدارة لمدة ( )5خمس سنوات .وقد تم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة
ً
التحولية للشركة التي عقدت بتاريخ 1442/05/13ه (الموافق 2020/12/28م) لمدة ( )5خمس سنوات .ويعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته ( )2مرتين سنويا على
األقل.

4-6مسؤوليات مجلس اإلدارة
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة واإلشراف على إدارة وتنفيذ أعمالها وتصريف
أمورها .ويتمثل دور مجلس إدارة الشركة بشكل مختصرفيما يلي:
yالتوجيه االستراتيجي العام ومراقبة اإلدارة التنفيذية لتحقيق األهداف والنتائج التي قامت من أجلها الشركة بما يحقق تنمية العوائد للمساهمين على المدى
البعيد ،ويحافظ على حقوقهم واستثماراتهم ومصالحهم ،والتعامل مع فئاتهم بالعدل.
yرسم السياسات العامة للشركة وضبط توجهاتها وإقرارالخطط واالستراتيجيات.
yدراسة واعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية ونظم األجور النقدية والبدالت والحوافز والمكافآت المعدة والمو�صى بها من أعضاء مجلس اإلدارة وترفعها
إلى المجلس لالعتماد والموافقة النهائية من قبل الجمعية العامة.
yمباشرة مهام التخطيط والتوجيه والتنسيق واإلشراف والمتابعة والرقابة وتقويم األداء ،مع ترك األعمال التنفيذية الى الوظائف القيادية واإلشرافية
والتخصصية الفنية والتخصصية المالية واإلدارية.
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يميظنتلا لكيهلاو ةيكلملا لكيه

ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة:
  (24):مقر لودجلاأعضاء مجلس اإلدارة

الصفة

الجنسية

العمر

عدد
األسهم

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غيرالمباشرة*

خالد محمد فرحان الدوسري

رئيس مجلس اإلدارة

غيرتنفيذي /غيرمستقل

سعودي

49

2,310,000

%30.0000

-

خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غيرتنفيذي /غيرمستقل

سعودي

67

2,310,000

%30.0000

%1.5095

وضاح محمد فرحان الدوسري

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

تنفيذي /غيرمستقل

سعودي

40

154,000

%2.0000

-

حسن جودة

عضو مجلس اإلدارة

تنفيذي /غيرمستقل

كندي

72

-

-

-

حمد محمد العلي الضويلع

عضو مجلس اإلدارة

غيرتنفيذي /مستقل

سعودي

64

-

-

-

إبراهيم نعيم إبراهيم النعيم

عضو مجلس اإلدارة

غيرتنفيذي /مستقل

سعودي

37

-

-

-

مساعد محمد عبد العزيزالمنيفي

عضو مجلس اإلدارة

غيرتنفيذي /مستقل

سعودي

59

222,992

%2.8960

-

المنصب

االسم

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام
* تبلغ الملكية غيرالمباشرة لنائب رئيس مجلس اإلدارة السيد /خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم نسبة  %1.5095من أسهم الشركة ،وهي ناتجة عن ملكيته المباشرة بنسبة  %51.0000في أسهم شركة خليفة عبد اللطيف
الملحم القابضة والتي تملك نسبة  %2.9597من أسهم شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام.

وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة:
  (25):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لرئيس مجلس اإلدارة

االسم:

خالد محمد فرحان الدوسري

المنصب:

رئيس مجلس اإلدارة

العمر:

49

سنة التعيين:

2020م

الجنسية:

سعودي

المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

yحاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام عام 1995م.
yحاصل على عدة دورات تطويرية في اإلدارة واللغات في كل من اليابان والواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة واإلمارات العربية المتحدة والكويت
بين عام 2000م وعام 2014م.
yعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية في المملكة من عام 2010م إلى عام 2013م.
yرئيس اللجنة الوطنية لشباب األعمال في مجلس الغرف السعودية من عام 2009م إلى عام 2010م.
yعضو مجلس األعمال السعودي الكندي في مجلس الغرف السعودي من عام 2009م إلى عام 2011م.
yرئيس مجلس المديرين لشركة خيرات الخليج للطاقة في مدينة الرياض من عام 2011م إلى عام 2014م.
yرئيس مجلس المديرين لشركة فلوة نجد العقارية في مدينة الدمام منذ عام 2020م.

العضويات في مجالس إدارة
أخرى

yرئيس مجلس المديرين لشركة خيرات العمارية العقارية في مدينة الدمام منذ عام 2018م.
yرئيس مجلس المديرين لشركة المركزالكندي للغات في مدينة الدمام منذ عام 2008م.
yرئيس مجلس المديرين لشركة التكنولوجيا الرائدة في مدينة الدمام منذ عام 2006م.
ّ
yرئيس مجلس المديرين لشركة أكاديمية التعلم في مدينة الخبرمنذ عام 2004م.

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام

رشكة مجمع املركز الكندي الطبي العام 31 -

يميظنتلا لكيهلاو ةيكلملا لكيه

  (26):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لنائب رئيس مجلس اإلدارة

االسم:

خليفة عبداللطيف عبد الله الملحم

المنصب:

نائب رئيس مجلس اإلدارة

العمر:

67

سنة التعيين:

2020م

الجنسية:

سعودي

المؤهالت العلمية

yحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة كولورادو في مدينة بولدرفي والية كولورادو في الواليات المتحدة األمريكية عام 1978م.
yعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في مدينة الرياض من عام 2014م إلى عام 2017م.
yعضو مجلس إدارة شركة االتفاق للصناعات الحديدية في مدينة الرياض من عام 2012م إلى عام2017م.

الخبرات العملية

yعضو مجلس إدارة شركة نماء للبتروكيماويات في مدينة الجبيل من عام 2007م إلى عام 2012م.
yعضو مجلس إدارة البنك السعودي االسباني في اسبانيا من عام 2003م إلى عام 2012م.
yعضو مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني في مدينة الرياض من عام 1985م إلى عام 2002م.
yعضو مجلس إدارة شركة والء للتأمين التعاوني في مدينة الخبرمنذ عام 2019م.
yعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في مدينة الرياض منذ عام 2017م.
yرئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للخدمات المساندة في مدينة الدمام منذ عام 2013م.

العضويات في مجالس إدارة
أخرى

yعضو مجلس المديرين لشركة التأمين العام الدولي (آي جي آي) في مدينة عمان في األردن منذ عام 2007م.
yعضو مجلس إدارة بنك الجزيرة في مدينة جدة منذ عام 2007م.
yرئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في مدينة الجبيل منذ عام 2004م.
yعضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت األبيض السعودي في مدينة الرياض منذ عام 1995م.

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام
  (27):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

االسم:

وضاح محمد فرحان الدوسري

المنصب:

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

العمر:

40

سنة التعيين:

2020م

الجنسية:

سعودي

المؤهالت العلمية

yحاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في مدينة الرياض عام 2003م.
yالرئيس التنفيذي في شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام في مدينة الدمام منذ عام 2014م.

الخبرات العملية

العضويات في مجالس إدارة
أخرى

yالمديرالعام في شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام في مدينة الدمام من عام 2007م إلى عام 2013م.
yمديرإدارة الموارد البشرية في شركة خيرات الشرق التجارية في مدينة الدمام من عام 2003م إلى عام 2005م.
ّ
yمديرإدارة الموارد البشرية ونائب الرئيس التنفيذي في شركة أكاديمية التعلم في مدينة الدمام من عام 2005م إلى عام 2007م.
ال توجد

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام
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  (28):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة

االسم:

حسن جودة

المنصب:

عضو مجلس اإلدارة

العمر:

72

سنة التعيين:

2020م

الجنسية:

كندي
yحاصل على درجة الماجستيرفي إدارة األعمال من جامعة ألميدا في والية أيداهو في الواليات المتحدة األمريكية عام 2003م.

المؤهالت العلمية

yحاصل على درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية من جامعة الرياض في مدينة الرياض عام 1978م.
yالرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام في مدينة الدمام منذ عام 2015م.
yمديرالمشتريات ونائب المديرالعام في شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام في مدينة الدمام من عام 2008م إلى عام 2014م.

الخبرات العملية

العضويات في مجالس إدارة
أخرى

yمديرعام مستشفى أصدقاء المريض في مدينة غزة في فلسطين من عام 2003م إلى عام 2007م.
yنائب المديرالعام ومديرمستشفى الجلدية والجراحة التجميلية في مدينة الرياض من عام 1982م إلى عام 2000م.
yمديرإداري في شركة نادك في مدينة الرياض من عام 1978م إلى عام 1982م.
ال توجد

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام
  (29):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة

االسم:

حمد محمد العلي الضويلع

المنصب:

عضو مجلس اإلدارة

العمر:

64

سنة التعيين:

2020م

الجنسية:

سعودي

المؤهالت العلمية

yحاصل على درجة الماجستيرفي إدارة المستشفيات من جامعة أريزونا في مدينة توكسون في الواليات المتحدة األمريكية عام 1988م.
yحاصل على درجة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة الملك سعود في مدينة الرياض عام 1979م.
yنائب وزيروزارة الصحة السعودية من عام 2015م إلى عام 2019م.
yعضو في المجلس الصحي السعودي في مدينة الرياض من عام 2015م إلى عام 2019م.
yاألمين العام وعضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية للطعام «إطعام» في مدينة الدمام منذ عام 2011م إلى عام 2019م.

الخبرات العملية

yعضو مجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخص�صي في مدينة الرياض من عام 2015م إلى عام 2018م.
yمستشاروزيرالصحة في مدينة جدة من عام 2014م إلى عام 2015م.
yالمديرالتنفيذي في مستشفى األحساء في مدينة األحساء من عام 2011م إلى عام 2013م.
yمديرعام الخدمات الصحية في شركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران من عام 1981م إلى عام 2009م.
yعضو مجلس المديرين لمركزعبد اللطيف الفوزان للتوحد في مدينة الخبرمنذ عام 2020م.

العضويات في مجالس إدارة
أخرى

yاألمين العام وعضو مجلس إدارة جمعية أثاث التعاونية في مدينة الخبرمنذ عام 2020م.
yعضو مجلس إدارة جميعة كنف الخيرية في مدينة الدمام منذ عام 2015م.
yعضو مجلس إدارة جمعية ارتقاء الخيرية في مدينة الخبرمنذ عام 2014م.
yعضو مجلس األمناء في شركة الفوزان لخدمة المجتمع في مدينة الخبرمنذ عام 2014م.

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام

رشكة مجمع املركز الكندي الطبي العام 33 -
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  (30):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة

االسم:

إبراهيم نعيم إبراهيم النعيم

المنصب:

عضو مجلس اإلدارة

العمر:

37

سنة التعيين:

2020م

الجنسية:

سعودي
yحاصل على درجة الماجستيرفي إدارة األعمال من جامعة دينفرفي والية كولورادو في الواليات المتحدة األمريكية عام 2009م.

المؤهالت العلمية

yحاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران عام 2006م.
yحاصل على شهادة إنجاربرنامج الحلول اللوجستية من معهد الهيئة البحرية والموانئ في سنغافورة عام 2011م.
yالرئيس التنفيذي لشركة خدمات الموانئ والتخزين المحدودة في مدينة الدمام من عام 2016م إلى عام 2020م.
yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة ألفا المالية في مدينة الرياض منذ عام 2018م.
yمديرتطويراألعمال في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران من عام 2014م إلى عام 2016م.
yمديرإدارة االستثمارفي وقف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران من عام 2012م إلى عام 2014م.

الخبرات العملية

yعضو مجلس المديرين لشركة منافع السالم للرعاية الصحية الطبية في مدينة الخبرمن عام 2012م إلى عام 2014م.
yمحاضرفي قسم المالية واالقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران من عام 2009م إلى عام 2010م.
yمعيد في قسم المالية واالقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران من عام 2007م إلى عام 2008م.
yمحلل مالي في مؤسسة النقد العربي السعودي في مدينة الرياض من عام 2006م إلى عام 2007م.
yعضو مجلس المديرين لشركة تطويرخدمات الوقود «أورانج» في مدينة الرياض منذ عام 2018م.
yنائب رئيس مجلس المديرين لشركة لوجستيكس بالس في مدينة الدمام منذ عام 2018م.

العضويات في مجالس إدارة
أخرى

yعضو مجلس المديرين لشركة الريادة التعليمية في مدينة الرياض منذ عام 2017م.
yنائب رئيس مجلس المديرين لشركة عبربحارالمشرق لخطوط الشحن المحدودة في مدينة الدمام منذ عام 2017م.

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام
  (31):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة

االسم:

مساعد محمد عبد العزيزالمنيفي

المنصب:

عضو مجلس اإلدارة

العمر:

59

سنة التعيين:

2020م

الجنسية:

سعودي

المؤهالت العلمية

الخبرات العملية
العضويات في مجالس إدارة
أخرى

yحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في مدينة الرياض عام 1985م.
yتقلد عدد من المناصب في البنك السعودي لالستثمارفي مدينة الرياض منذ انضمامه عام 1992م ،وكان من آخرها الرئيس التنفيذي من عام 2010م إلى
عام 2019م ،ونائب المديرالعام خالل 2009م.
yالمديرالمالي لشركة السالم لصناعة الطيران في مدينة الرياض من عام 1989م إلى عام 1992م.
yرئيس الحسابات في شركة بترومين في مدينة الرياض من عام 1986م إلى عام 1989م.
ال توجد

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام

 - 34رشكة مجمع املركز الكندي الطبي العام
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4أمين سر مجلس اإلدارة
-6-1
تم تعيين السيد /عمارمحمد فرحان الدوسري كأمين سرلمجلس اإلدارة بتاريخ 1442/06/19ه (الموافق2021/02/01م) ،وهويختص بتسجيل محاضــراجتماعات
مجلس اإلدارة ،وتدوين القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات وحفظها ،إلى جانب ممارسة االختصاصات األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة .وفيما يلي ملخص
السيرة الذاتية ألمين سرمجلس اإلدارة:
  (32):مقر لودجلاالسيرة الذاتية ألمين سر مجلس اإلدارة

االسم:

عمارمحمد فرحان الدوسري

المنصب:

أمين سرمجلس اإلدارة

العمر:

38

سنة التعيين:

2020م

الجنسية:

سعودي

المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

yحاصل على درجة الدبلوم في تقنية البرمجة من معهد العالمية للتعليم والتدريب في مدينة الدمام عام 2005م.
yمديرإداري في شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام في مدينة الدمام منذ عام 2016م.
yمديرإداري في المركزالكندي للغات في مدينة الدمام من عام 2010م الى عام 2016م.
yمديرإداري في شركة خيرات الشرق التجارية في مدينة الدمام من عام 2008م الى عام 2010م.
yمسؤول عالقات عامة في شركة مسكني العقارية المحدودة في مدينة الدمام من عام 2006م الى عام 2008م.

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام

4-7لجان مجلس اإلدارة
تتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن
عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح المساهمين.
4لجنة المراجعة
-7-1
ً
ُ
شكلت لجنة المراجعة وفقا للمادة ( )54من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ،وقد وافقت الجمعية العامة غيرالعادية في اجتماعها المنعقد
بتاريخ 1442/07/11ه (الموافق 2021/02/23م) على تشكيل لجنة مراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها .تختص لجنة المراجعة بمراقبة
أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقاريروالقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها ،وتتلخص مهام اللجنة ما يلي:
yدراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
yدراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
yدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطرفي الشركة واإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية للتحقق من مدى فاعليتها.
yالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين بعد التأكد من استقالليتهم وتحديد أتعابهم.
yمتابعة أعمال المحاسبين القانونيين ،واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
yدراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء مالحظات اللجنة عليها.
yدراسة مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:
  (33):مقر لودجلاأعضاء لجنة المراجعة

المنصب

الصفة

االسم
إبراهيم نعيم إبراهيم النعيم

رئيس لجنة المراجعة

غيرتنفيذي  /مستقل

محمد رفعت أحمد

عضو لجنة المراجعة

غيرتنفيذي  /مستقل

إبراهيم شوقي عبد الله

عضو لجنة المراجعة

غيرتنفيذي  /مستقل

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام
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يميظنتلا لكيهلاو ةيكلملا لكيه

وفيما يلي السيرالذاتية ألعضاء لجنة المراجعة:
السيرة الذاتية لرئيس لجنة المراجعة السيد /إبراهيم نعيم إبراهيم النعيم كما وردت في الصفحة رقم ( )٣٤ضمن السيرالذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة.
  (34):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة

االسم:

محمد رفعت أحمد

المنصب:

عضو لجنة المراجعة

العمر:

48

سنة التعيين:

2021م

الجنسية:

مصري

المؤهالت العلمية

yحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة في جمهورية مصرالعربية عام 1994م.

الخبرات العملية

yمحاسب عام في شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة في مدينة الدمام منذ عام 2016م.
yمحاسب عام في شركة خليفة عبد اللطيف الملحم المحدودة في مدينة الدمام من عام 2008م إلى عام 2016م.
yمحاسب عام في شركة العمودي في مدينة الدمام من عام 1995م إلى عام 2008م.

العضويات في مجالس إدارة
أخرى

ال توجد

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام
  (35):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة

االسم:

إبراهيم شوقي عبد الله

المنصب:

عضو لجنة المراجعة

العمر:

40

سنة التعيين:

2021م

الجنسية:

مصري

المؤهالت العلمية

yحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزقازيق في جمهورية مصرالعربية عام 2002م.

الخبرات العملية

yمحاسب عام في شركة خليفة عبد اللطيف الملحم القابضة في مدينة الدمام منذ عام 2016م.
yمحاسب عام في شركة خليفة عبد اللطيف الملحم المحدودة في مدينة الدمام من عام 2008م إلى عام 2016م.
yأخصائي شئون مالية في شركة مصرللتجارة الخارجية في مدينة طابا في جمهورية مصرالعربية من عام 2004م إلى عام 2008م.

العضويات في مجالس إدارة
أخرى

ال توجد

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام
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يميظنتلا لكيهلاو ةيكلملا لكيه

4لجنة الترشيحات والمكافآت
-7-2
شكلت الشركة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تتلخص مهامها ومسؤولياتها فيما يلي:
ً
yاإلشراف والتوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعاييرالمعتمدة.
yمراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
yالتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح.
yوضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبارالتنفيذيين ومراجعتها بشكل دوري.
yإعداد التقاريرالسنوية التي توضح ما تقاضته اإلدارة التنفيذية خالل العام وتضمين ذلك في التقريرالسنوي.
ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
  (36):مقر لودجلاأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

المنصب

الصفة

االسم
خالد محمد فرحان الدوسري

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

غيرتنفيذي  /غيرمستقل

حمد محمد العلي الضويلع

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

غيرتنفيذي  /مستقل

محمد رفعت أحمد

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

غيرتنفيذي  /مستقل

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام

السيرة الذاتية لرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت السيد /خالد محمد فرحان الدوسري كما وردت في الصفحة رقم ( )٣١ضمن السيرالذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة،
والسيرة الذاتية لعضو لجنة الترشيحات والمكافآت السيد /حمد محمد العلي الضويلع كما وردت في الصفحة رقم ( )٣٣ضمن السيرالذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة،
والسيرة الذاتية لعضو لجنة الترشيحات والمكافآت السيد /محمد رفعت أحمد كما وردت في الصفحة رقم ( )٣٦ضمن السيرالذاتية ألعضاء لجنة المراجعة.

4-8اإلدارة التنفيذية
لدى شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام عدد من اإلدارات الرئيسية التي تعمل على إدارة أعمال الشركة وتطويرها كل حسب دورها ،ويتعين على كل إدارة تنفيذ
الواجبات والمهام التي تقع تحت مسؤوليتها لتفعيل األداء الكلي للشركة وتحقيق رؤية ورسالة وأهداف واستراتيجيات الشركة على المدى القصير والطويل .ويوضح
الجدول التالي أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة:
  (37):مقر لودجلااإلدارة التنفيذية للشركة

الجنسية

العمر

تاريخ االنضمام
للشركة

تاريخ التعيين في
المنصب

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غيرالمباشرة

1

وضاح محمد فرحان الدوسري

الرئيس التنفيذي

سعودي

40

2007/12/13م

2014/01/01م

%2.00

-

2

حسن جودة

الرئيس التنفيذي للعمليات

كندي

72

2008/06/01م

2015/01/01م

-

-

3

سيد أحمد سعيد البساط

المديرالمالي التنفيذي

لبناني

39

2019/01/25م

2019/01/25م

-

-

4

وائل أحمد جبر

مديرالمشاريع

أردني

67

2021/01/01م

2021/01/01م

-

-

5

د .فاطمة زهيرالغريب

مديراإلدارة الطبية  -الدمام

سعودية

31

2014/06/01م

2018/10/01م

-

-

6

أشرف صبحي محمد األباصيري

مديراإلدارة الطبية  -الخبر

مصري

59

2016/12/12م

2019/12/01م

-

-

7

شاغر*

مديراإلدارة الطبية  -بقيق

-

-

-

-

-

-

8

علي سليمان أبو حور

مديرالمشتريات

أردني

45

2012/07/01م

2020/09/01م

-

-

9

شاغر*

مديرالموارد البشرية

-

-

-

-

-

-

االسم

المنصب

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام
ً
* تقوم الشركة حاليا بالبحث عن أشخاص ذوي مؤهالت ومهارات مناسبة لشغل المناصب الشاغرة في إدارة الشركة.
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يميظنتلا لكيهلاو ةيكلملا لكيه

وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية:
السيرة الذاتية للرئيس التنفيذي السيد /وضاح محمد فرحان الدوسري كما وردت في الصفحة رقم ( )٣٢ضمن السيرالذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة ،والسيرة الذاتية
للرئيس التنفيذي للعمليات السيد /حسن جودة كما وردت في الصفحة رقم ( )٣٣ضمن السيرالذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة.
  (38):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية

االسم:

سيد أحمد سعيد البساط

المنصب:

المديرالمالي التنفيذي

العمر:

39

سنة االنضمام للشركة:

2019م

الجنسية:

لبناني

المؤهالت العلمية

yحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة بيروت العربية في لبنان عام 2005م.

الخبرات العملية

yمديراإلجراءات والرقابة الداخلية في شركة الجبرالقابضة في مدينة الدمام من عام 2016م إلى عام 2019م.
yمساعد المديرالمالي في شركة مستشفى الرعاية التخصصية في مدينة الخبرمن عام 2014م إلى عام 2016م.
yمراجع حسابات في شركة إرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون في مدينة الخبرمن عام 2006م إلى عام 2014م.

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام
  (39):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية

االسم:

وائل أحمد جبر

المنصب:

مديرالمشاريع

العمر:

67

سنة االنضمام للشركة:

2021م

الجنسية:

أردني
yحاصل على درجة الماجستيرفي إدارة األعمال من الجامعة العربية المفتوحة في مملكة البحرين عام 2010م.
yحاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة الصحية من جامعة سانت جوزيف في والية ماين في الواليات المتحدة األمريكية عام 1999م.

المؤهالت العلمية

yحاصل على دبلوم في التمريض من كلية األردن للتمريض في مدينة عمان في األردن عام 1977م.
yمسؤول مشاريع في شركة جونزهوبكنزأرامكو للرعاية الطبية في مدينة الظهران من عام 2015م إلى عام 2020م.
الخبرات العملية

yمنسق خدمات التمريض في منظمة الخدمات الطبية في أرامكو السعودية في مدينة الظهران من عام 2002م إلى عام 2014م.
yممرض عام في شركة أرامكو في مدينة الظهران من عام 1980م إلى عام 2002م.

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام
  (40):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية

االسم:

د .فاطمة زهيرالغريب

المنصب:

مديراإلدارة الطبية  -الدمام

العمر:

31

سنة االنضمام للشركة:

2014م

الجنسية:

سعودية

المؤهالت العلمية

yحاصلة على درجة البكالوريوس في طب وجراحة األسنان من جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في مدينة إربد عام 2013م.

الخبرات العملية

yطبيبة أسنان ومشرفة في شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام في مدينة الدمام من عام 2014م إلى عام 2018م.

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام

 - 38رشكة مجمع املركز الكندي الطبي العام

يميظنتلا لكيهلاو ةيكلملا لكيه

  (41):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية

االسم:

أشرف صبحي محمد األباصيري

المنصب:

مديراإلدارة الطبية  -الخبر

العمر:

59

سنة االنضمام للشركة:

2016م

الجنسية:

مصري
yحاصل على درجة الماجستيرفي األمراض الباطنية من جامعة اإلسكندرية في جمهورية مصرالعربية عام 1992م.

المؤهالت العلمية

yحاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة اإلسكندرية في جمهورية مصرالعربية عام 1987م.
yأخصائي باطنية في شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام في مدينة الدمام من عام 2016م إلى عام 2019م.
yأخصائي باطنية في مستشفى سعد التخص�صي في مدينة الخبرمن عام 2002م الى عام 2016م.
yأخصائي باطنية في مستوصف العميس الطبي في مدينة خميس مشيط من عام 1998م الى عام 2002م.
yأخصائي باطنية في مستشفى الكثيري في مدينة الخبرمن عام 1994م الى عام 1997م.

الخبرات العملية

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام
  (42):مقر لودجلاالسيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية

االسم:

علي سليمان أبو حور

المنصب:

مديرالمشتريات

العمر:

45

سنة االنضمام للشركة:

2012م

الجنسية:

أردني

المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

yحاصل على درجة البكالوريوس في طب األسنان من جامعة الطب الحكومية الشمالية في مدينة أرخانجلسك في روسيا عام 2004م.
yحاصل على شهادة تدريب في احتراف إدارة المشاريع من أكاديمية بروجريس كونسالت في مدينة الدمام عام 2019م.
yمسؤول مشتريات طبية في شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام في مدينة الدمام من عام 2012م إلى عام 2020م.
yطبيب أسنان في مركزطب األسنان العائلي في مدينة القاهرة في جمهورية مصرالعربية من عام 2007م إلى عام 2011م.
yطبيب أسنان في جمعية الهالل األحمرالفلسطيني  -فرع القاهرة في مدينة القاهرة في جمهورية مصرالعربية من عام 2005م إلى عام 2007م.
yطبيب أسنان في عيادة الدكتور عادل زملوط لطب األسنان في مدينة القاهرة في جمهورية مصرالعربية من عام 2017م إلى عام 2019م.

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام

رشكة مجمع املركز الكندي الطبي العام 39 -

ابرألا عيزوت ةسايس

-

5سياسة توزيع األرباح

ً
تمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة .ووفقا للنظام األسا�سي للشركة ،فإن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية ،يجب أن يصدر من
قبل الجمعية العامة العادية ً
بناء على توصية من مجلس اإلدارة الذي يأخذ في االعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها ،بما فيها أرباح
ً
الشركة ،والوضع المالي ،والقيود التي تخضع لها عملية توزيع األرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين ،ونتائج نشاطات الشركة ،واحتياجات الشركة من النقد حاليا
ً
ومستقبال ،وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة.
ً
ً
ال تقدم الشركة أي ضمانات بأنها ستدفع أرباحا ،وال تضمن قيمة تلك األرباح التي تعتزم توزيعها في أي سنة محددة ،وتخضع عملية توزيع األرباح إلى قيود معينة وفقا
لنظام الشركة األسا�سي ،حيث نصت المادة ( )45الخامسة واألربعين من النظام األسا�سي للشركة على أن يتم توزيع أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف
والتكاليف األخرى على النحو التالي:
 .أيجنب ( )%10من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ،ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور
( )%30من رأس المال المدفوع.
 .بللجمعية العامة العادية ً
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ( )%10من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة
تحددها الجمعية العامة العادية.

 .جللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدرالذي يحقق مصلحة الشركة أويكفل توزيع أرباح ثابتة قدراإلمكان على المساهمين،
ً
وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.
 .ديوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن ( )%5من رأس مال الشركة المدفوع.
 .همع مراعاة األحكام المقررة في المادة ( )19التاسعة عشر من النظام األسا�سي للشركة ،والمادة ( )76السادسة والسبعين من نظام الشركات ،يجوز أن
ً
يخصص بعد ما تقدم نسبة ( )%10من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ،على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو،
ويوزع ما تبقى بعد ذلك كحصة إضافية من األرباح.
يبين الجدول أدناه توزيعات األرباح عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م:
  (43):مقر لودجلاتوزيعات األرباح لعام 2019م و2020م

السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

(ريال سعودي)
صافي ربح السنة

14,873,971

16,153,073

توزيعات األرباح

6,000,000

10,814,634

إجمالي األرباح المبقاة

9,220,316

12,943,448

المصدر :شركة مجمع المركزالكندي الطبي العام
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بملا جاردإلا فيلاكت

-

6تكاليف اإلدراج المباشر

يتوقع أن تبلغ إجمالي تكاليف اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية حوالي ( )1,600,000مليون وستمائة ألف ريال سعودي .وتشمل تكاليف اإلدراج
المباشر وأتعاب المستشار المالي وأتعاب المستشار القانوني وغيرها من المصاريف األخرى المتعلقة باإلدراج المباشر في السوق الموازية .وتتحمل الشركة كافة
تكاليف اإلدراج ،والتي سيتم تضمينها ضمن مصروفات الشركة في قائمة الدخل.
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ةرادإلا سلجم ءاضعأ تارارقإ

-

7إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة

ُيقرأعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:

ً
ً
ً
 1لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال ُالمصدريمكن أن يؤثرأو يكون قد أثرتأثيرا ملحوظا في الوضع المالي خالل االثني عشر( )12شهرا األخيرة.
لم ُتمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غيرنقدي من قبل ُ
المصدرخالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب التسجيل فيما يتعلق
بإصدارأو طرح أي أسهم.
أي تغيرسلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري ُ
لم يكن هناك ّ
للمصدرخالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل.
ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي
بخالف ما ورد في القسم رقم (« )5-4أعضاء مجلس اإلدارة» من هذا المستند ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ٍ
نوع في ُ
المصدر.
 2أن الشركة ليست خاضعة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية. 3ال يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة. 4بخالف ما تم ذكره في القسم رقم (« )18-3التعامالت مع األطراف ذوي العالقة» ،تقرالشركة بأنه ال توجد لديها أية عقود أو ترتيبات سارية المفعول عندتقديم مستند التسجيل هذا يكون فيها مصلحة لرئيس مجلس اإلدارة ،أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي ،أو مديراإلدارة المالية ،أو غيرهم
من األطراف ذات العالقة .والجديربالذكرأنه ال توجد تعامالت مع أطراف ذوي عالقة في الوقت الراهن.
 5ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثرفي طلب تسجيل األسهم لم يتم تضمينها في هذا المستند. 6أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها. 7أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة إلدراج أسهمها في السوق الموازية. 8باستثناء ما ورد في القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» ،فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي مخاطر جوهرية أخرى من الممكن أن تؤثر في قرارالمستثمرين المحتملين في أسهم الشركة.
ً
 9ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي إجراءات قانونية قد تؤثربمفردها أو بمجملها جوهريا في أعمال الشركة أو في وضعها المالي.	10-ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهم.
	11-ال توجد أي صالحية تجيزألعضاء مجلس اإلدارة أو كبارالتنفيذيين حق االقتراض من ُ
المصدر.
ً
	12-لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أيا من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس اإلدارة ولم يسبق ألي
منهم أن خضع ألي إجراءات إفالس.
	13-أن الشركة ملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات حتى تاريخ هذا المستند.
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8المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام اإلدراج المباشر وشروطه

8-1طلب تسجيل األسهم في السوق الموازية
تقدمت الشركة بطلب تسجيل األسهم محل هذا المستند إلى هيئة السوق المالية السعودية ،وتم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى الجهات ذات العالقة
واستيفاء كافة المتطلبات .كما تم الحصول على جميع الموافقات المتعلقة بعملية التسجيل واإلدراج المباشرألسهم الشركة في السوق الموازية ،بما في ذلك موافقة
الهيئة على مستند التسجيل هذا.

8-2سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم

ً ً
تم تحديد السعر االسترشادي لسهم الشركة من خالل احتساب القيمة السوقية العادلة للشركة والذي قامت به مجموعة الدخيل المالية بصفتها مستشارا ماليا
لإلدراج .حيث بلغ السعر االسترشادي لسهم الشركة ( )39تسعة وثالثين ريال سعودي ،وتبلغ القيمة االسمية للسهم ( )10عشرة رياالت سعودية .والجدير بالذكر أن
رأس مال الشركة يبلغ ( )77,000,000سبعة وسبعين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )7,700,000سبعة ماليين وسبعمائة ألف سهم عادي.
يتم تحديد سعر االفتتاح للسهم بناء على العرض والطلب على السهم عن طريق آلية مزاد االفتتاح وهي فترة تسبق افتتاح السوق (من الساعة ( )0۹:۳۰التاسعة
ً
ً
والنصف صباحا إلى الساعة ( )10:00العاشرة صباحا) ،ويمكن للمستثمرين خالل هذه الفترة إدخال أوامرالبيع والشراء ،ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر
ً
ً
العادل الذي يتم عنده تنفيذ األوامربعد مطابقتها في فترة المزاد ،ويكون سعرالتنفيذ هو سعراالفتتاح مع نسبة تذبذب يومية مسموح بها تبلغ ( ٪3۰ارتفاعا وهبوطا).
ويعتبر السعر االسترشادي كمرجع فقط للقيمة السوقية العادلة وهو سعر اإلدراج لليوم األول فقط ،كما سيتم تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند وصول
ً
ً
انخفاضا ،مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري ،لتحديد حد ثابت جديد للورقة المالية ً
بناء على السعرالمرجعي
سعرالورقة المالية إلى  ،%10سواء ارتفاعا أو
ً
ً
ُ
ّ
الجديد الناتج من مزاد التذبذب السعري .ويفعل مزاد التذبذب السعري لمدة خمس دقائق عند وصول سعرالورقة المالية إلى  ،%10سواء ارتفاعا أو انخفاضا ،وهو
ُ
مزاد يبدأ عندما يصل سعر الورقة المالية إلى الحد الثابت للتذبذب السعري ويمكن أن يتكرر عدة مرات خالل جلسة التداول وينتج عنه سعر مرجعي جديد تبنى
عليه حدود سعرية ثابتة.
يتم تمديد مزادي االفتتاح واإلغالق عند وصول سعر الورقة المالية الحد األعلى أو األدنى ( )%10 -/+من السعر االفترا�ضي ،أو حين لم يتم بعد تكوين سعر االفتتاح
و/أو اإلغالق االفترا�ضي.
وتحسب السوق أسعاراالفتتاح واإلغالق كما يلي:
 1يحدد نظام التداول سعرالحد األق�صى من الكمية التي يمكن تداولها من األوراق المالية. 2إذا كان هناك سعران أو أكثرقد يتداوالن الكمية نفسها ،يحدد نظام التداول السعرالذي يترك أقل حد أدنى متبقي ،وهو عدد األوراق المالية غيرالمطابقةبهذا السعر.
 3إذا كان هنالك سعران أو أكثربنفس الحد األدنى المتبقي ،يحدد نظام التداول السعروفق اآلتي:ً
 .أاألعلى سعرا عند عدم توازن الكمية غيرالمطابقة في طرف الشراء فقط.
ً
 .باألقل سعرا عند عدم توازن الكمية غيرالمطابقة في طرف البيع فقط.
 .جمتوسط أسعار (أ) و (ب) عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في الطرفين (البيع والشراء) .يقرب متوسط السعرين إلى أقرب وحدة تغير سعر عند
اإلمكان.
يكون تداول األسهم من يوم األحد إلى يوم الخميس ،باستثناء العطالت الرسمية في المملكة .ويتبع يوم التداول تسلسل الجلسات المحدد في الجدول اآلتي:
  (44):مقر لودجلاتسلسل الجلسات

الجلسة
الجلسة األولى :مزاد مفتوح
الجلسة الثانية :السوق مفتوح  -تنفيذ
الجلسة الثالثة :مزاد اإلغالق

الجدول الزمني

ً
ً
 09:30صباحا  10:00 -صباحا
ً
صباحا ً 15:00 -
مساء
10:00
مساء  15:10 -مساءً
ً 15:00

الجلسة الرابعة :التداول على سعراإلغالق
الجلسة الخامسة :السوق مغلق

مساء ً 15:20 -
ً 15:10
مساء
مساء  16:00 -مساءً
ً 15:20

المصدر :إجراءات التداول والعضوية  -تداول

yيتاح تمريروتعديل وإلغاء األوامرخالل الجلسة األولى والجلسة الثانية والجلسة الثالثة والجلسة الرابعة ،ويتاح تعديل صالحية األمروإلغاؤه خالل الجلسة
الخامسة ،ويتاح تعطيل األوامرغيرالمنفذة خالل يوم التداول.
yتعرض األوامرمجتمعة بحسب السعرعند مستوى سعري محدد (عرض السوق بحسب السعر) خالل الجلسة األولى والجلسة الثالثة.
yتطابق األوامرفي نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة.
yيحدد وقت انتهاء الجلستين األولى والثالثة بشكل متغيريوميا خالل  ۳۰ثانية وفق األوقات المحددة للجلستين في الجدول أعاله.
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8-3األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق سهم الشركة
8تعليق اإلدراج أو إلغائه
-3-1
ً
 .أيجوز للهيئة تعليق التداول في سهم الشركة أو إلغاء اإلدراج في أي وقت حسبما تراه مناسبا ،وذلك في أي من الحاالت التالية:
ً
 1إذا رأت ضرورة ذلك حماية للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.ً
ً
 2إذا أخفق ُالمصدرإخفاقا تراه الهيئة جوهريا في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.
 3إذا لم يسدد ُالمصدرأي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.
 4إذا رأت أن ُالمصدرأو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرارإدراج أوراقه المالية في السوق.
 5عند اإلعالن عن استحواذ عك�سي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة .وفي حال أعلن ُالمصدر عن معلومات كافية تتعلق بالكيان
المستهدف ،واقتنعت الهيئة ،بعد إعالن ُ
المصدر ،بأنه ستتوافرمعلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ العك�سي ،فللهيئة
اتخاذ قراربعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.
ً
 6عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العك�سي ،ويتعذرعلى ُالمصدرتقييم وضعه المالي بدقة ويتعذرعليه إبالغ السوق وفقا لذلك.
 7إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الفقرة (ب) من المادة الحادية واألربعين من قواعد اإلدراج بعد م�ضي المدة المحددة في الفقرة الفرعية( )1من الفقرة (د) من المادة الثانية واألربعين من قواعد اإلدراج.
 8عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي ُللمصدرالذي بلغت خسائره المتراكمة  %50فأكثرمن رأس ماله لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
 9عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو اجراء التصفية اإلدارية ُللمصدرلدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
	10-عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية ُ
للمصدربموجب نظام اإلفالس.
	11-عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية ُ
للمصدربموجب نظام اإلفالس.
 .بيخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (أ) المذكورة أعاله لالعتبارات التالية:
ً
كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرارالتعليق حماية للمستثمرين.
 1معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل ٍ 2أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق. 3التزام ُالمصدربأي شروط أخرى تراها الهيئة.

ً
 4عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي ُللمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا عن مزاولة نشاطاته من قبل
الجهة المختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية ( )13من الفقرة (أ) من المادة السادسة والثالثين لقواعد اإلدراج.
ً
 5عند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أوإجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا عن مزاولة نشاطاتهمن قبل الجهة المختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية ( )13من الفقرة (أ) من المادة السادسة والثالثون لقواعد
اإلدراج.
 .جتعلق السوق تداول األوراق المالية ُ
للمصدرفي أي من الحاالت اآلتية:
 1عند عدم التزام ُالمصدربالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.
 2عندما يتضمن تقريرمراجع الحسابات على القوائم المالية ُللمصدررأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.

 3إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد م�ضي المهلة التي تحددها السوق ُللمصدرلتصحيح أوضاعه
ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
 4عند صدور قرارعن الجمعية العامة غيرالعادية ُللمصدربتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.

 .دترفع السوق التعليق المشارإليه في الفقرات الفرعية ( )1و( )2و( )3من الفقرة (ج) أعاله ،بعد م�ضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق ،وفي حالة
إتاحة تداول أسهم ُ
المصدرخارج المنصة ،ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمس جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.
 .هيجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث أي من الحاالت الواردة في
الفقرة (أ) أعاله.
 .ويجب على ُ
المصدرالذي تم تعليق تداول أوراقه المالية االستمرارفي االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
 .زإذا استمرتعليق تداول األوراق المالية مدة ( )6أشهرمن دون أن يتخذ ُ
المصدرإجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق
المالية ُ
للمصدر.
المصدر .وإذا رغب ُ
المصدرلعملية استحواذ عك�سي ،يلغى إدراج أسهم ُ
 .حعند إكمال ُ
المصدرفي إعادة إدراج أسهمه ،فعليه تقديم طلب جديد إلدراج أسهمه
ً
وفقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
 .طال تخل هذه البنود بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائرالشركة ً
بناء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.
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8اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج

 .أال يجوز ُلمصدرأدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة .وللحصول على موافقة الهيئة ،يجب على ُ
المصدرتقديم طلب
اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعارمتزامن للسوق بذلك ،وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:
 1األسباب المحددة لطلب اإللغاء. 2نسخة من اإلفصاح المشارإليه في الفقرة (د) أدناه. 3نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين ،إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء آخريتخذهُ
المصدر.
ّ
المعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.
 4أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشارالمالي والمستشارالقانوني .بيجوز للهيئة ً
بناء على تقديرها قبول طلب اإللغاء أو رفضه.
 .جيجب على ُ
المصدرالحصول على موافقة الجمعية العامة غيرالعادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.

المصدر ،يجب على ُ
بناء على طلب ُ
 .دعند إلغاء اإلدراج ً
المصدرأن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن .ويجب أن يتضمن اإلفصاح على األقل سبب
ُ
اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.
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8التعليق المؤقت

ً
 .أيجوز ُ
للمصدرأن يطلب من السوق تعليق تداول أوراقه المالية مؤقتا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخيربموجب نظام
ُ
السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال يستطيع المصدرتأمين سريته حتى نهاية فترة التداول ،وتقوم السوق بتعليق تداول األوراق المالية
لذلك ُ
المصدرفور تلقيها للطلب.
ً
المصدر ،يجب على ُ
بناء على طلب ُ
 .بعند تعليق التداول مؤقتا ً
المصدرأن يفصح للجمهور في أقرب وقت ممكن عن سبب التعليق والمدة المتوقعة له وطبيعة
ُ
الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.
ً
المصدر عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات ُ
مؤقتا من دون طلب من ُ
 .جيجوز للهيئة أن تعلق التداول
المصدر وترى أن
ُ
ّ
تلك الظروف ربما تؤثرفي نشاط السوق أو تخل بحماية المستثمرين .ويجب على المصدرالذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت للتداول االستمرارفي
االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
 .دللسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة (ج) المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات ُ
المصدر ومن المحتمل
أن تؤثرفي نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
 .هيرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشارإليه في الفقرة (ب) أعاله ،ما لم ترالهيئة أو السوق خالف ذلك.
8 -3-4رفع التعليق
يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقا للفقرة (أ) من القسم رقم (« )1-3-8تعليق اإلدراج أو إلغائه» لالعتبارات اآلتية:
ً
كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرارالتعليق حماية للمستثمرين.
 .أمعالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل ٍ
 .بأن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.
 .جالتزام ُ
المصدربأي شروط أخرى تراها الهيئة.
وإذا استمرتعليق تداول األوراق المالية مدة ستة أشهرمن دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق المالية
للشركة.
8 -3-5إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها
ً
إذا رغب ُ
المصدرفي إعادة إدراج أسهمه بعد إلغائها ،فعليه تقديم طلب جديد إلدراج أسهمه وفقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها
في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
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8-4القرارات والموافقات التي ستدرج بموجبها األسهم
تتمثل القرارات والموافقات التي ستدرج أسهم الشركة بموجبها فيما يلي:
 1قرارمجلس إدارة الشركة بإدراج أسهم الشركة في السوق الموازيةأو�صى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1442/06/22ه الموافق 2021/02/04م) باإلدراج المباشرألسهم الشركة في السوق الموازية.
 2موافقة الجمعية العامة غيرالعاديةتم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 1442/07/11ه (الموافق 2021/02/23م) على اإلدراج المباشر ألسهم الشركة
في السوق الموازية.
 3موافقة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة «تداول» على اإلدراجتم الحصول على موافقة من شركة مجموعة تداول السعودية القابضة «تداول» على اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية بتاريخ
1442/11/03ه (الموافق 2021/06/13م).
 4موافقة هيئة السوق الماليةتم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية .وقد تم اإلعالن عن تلك الموافقة في الموقع
اإللكتروني للهيئة بتاريخ 1442/11/18ه (الموافق 2021/06/28م).

8-5الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة (فترة الحظر):

ً
يحظرعلى كبارالمساهمين المذكورين في الصفحة (هـ) من هذا المستند التصرف في أسهمهم لمدة اثني عشر( )12شهرا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق
الموازية ،ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية .وبخالف فترة الحظر المفروضة
من الهيئة على كبارالمساهمين ،ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف في أسهم معينة.

8-6نبذة عن شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (تداول)
تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م ،كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني ،وكان قد بدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام 1990م .وتتم
ً
ً
وانتهاء بالتسوية ،ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من األحد إلى الخميس على
ابتداء من تنفيذ الصفقة
عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل
ً
ً
ً
فترة واحدة من الساعة  10صباحا وحتى  3عصرا ويتم خاللها تنفيذ األوامر .أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامروتعديلها وإلغائها من الساعة  9:30صباحا
ً
وحتى الساعة  10صباحا ،تتغيرهذه األوقات خالل شهررمضان ويتم اإلعالن عن طريق تداول.
ً
ً
ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر ،ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامروفقا للسعر .وبشكل عام تنفذ أوامرالسوق أوال (وهي األوامرالمشتملة على
ً
أفضل األسعار) ،وتليها األوامرمحددة السعر ،وفي حال إدخال عدة أوامربنفس السعرفإنه يتم تنفيذها وفقا لتوقيت اإلدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت ،ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي
المعلومات المعروفين مثل رويترز .وتتم تسوية الصفقات خالل يومي عمل ( ،)T+2أي أن نقل الملكية لألسهم يتم بعد تنفيذ الصفقة بيومي عمل.
وينبغي على ُ
المصدراإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبرنظام تداول .وتقع على عاتق إدارة تداول مسؤولية مراقبة السوق بهدف
ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.
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9المستندات المتاحة للمعاينة

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة من خالل غرفة افتراضية ،وسيقوم المستشار المالي «مجموعة الدخيل المالية» بإرسال الرابط اإللكتروني للغرفة
االفتراضية إلى المستثمرين المؤهلين عند طلبه عبر البريد اإللكتروني « ،»info@aldukheil.com.saوذلك خالل أيام العمل من يوم األحد 1442/12/01ه (الموافق
2021/07/11م) إلى يوم الخميس 1442/12/26ه (الموافق 2021/08/05م) خالل فترة ال تقل عن ( )7أيام قبل اإلدراج:
yالسجل التجاري الرئيس للشركة.
yالنظام األسا�سي للشركة وعقد التأسيس.
yموافقة هيئة السوق المالية على تسجيل أسهم الشركة في السوق الموازية كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية.
yموافقة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (تداول) على اإلدراج في السوق الموازية.
yموافقة مجلس إدارة الشركة وموافقة الجمعية العامة غيرالعادية على اإلدراج المباشرألسهم الشركة في السوق الموازية.
لكل من:
yخطابات الموافقة على تضمين االسم والشعارواإلفادة في مستند التسجيل هذا ٍ
 .أالمستشارالمالي للشركة (شركة مجموعة الدخيل المالية).
 .بالمستشارالقانوني للشركة (العنزي للمحاماة بالتعاون مع إي كي بي).
ُ
 .جالمحاسب القانوني للشركة (بيكرتيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون).
بناء عليها تحديد السعراالسترشادي لتداول أسهم الشركة في السوق الموازية (تقريرالتقييم المالي للشركة ُ
yاآللية التي تم ً
المعد من قبل المستشارالمالي).
yالقوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
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رشكة مجمع املركز الكندي الطبي العام
(رشكة ذات مسؤولية محدودة)
القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2020م
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القوائم املالية وتقرير املراجع املستقل

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

ً
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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

ً
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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

ً
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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

ً
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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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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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	)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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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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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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 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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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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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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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
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 -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

رشكة مجمع املركز الكندي الطبي العام 67 -

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

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

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

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

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

 -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).

 - 80رشكة 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

 -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
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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
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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 (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).
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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.
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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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