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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
يرشفنــي أن أقــدم لكـــم نيابـــة عـــن أعضــاء مجلـــس إدارة
شـــركة الرشكــة الطبيــة العربيــة العامليــة القابضــة (طب ّيــة)
التقريـــر الســـنوي لعـــام 2021م ،عــى أمــل أن يكــون هذا
العــام – عــام  2022انطالقــة متجــددة نحــو مزيــد مــن
النجــاح يف مســرة تطــور الرشكــة املســتدام.
أظهــرت رشكــة طبيــة مرونة كبرية يف اســتيعاب التداعيات
الســلبية التــي أصابت األســواق املحليــة والعاملية الناجمة
عــن إجــراءات الحــد مــن انتشــار جائحــة كوفيــد  ،-19بفضــل
التخطيــط االســراتيجي املســبق الــذي تطبقــه الرشكــة
كأحــد أهــم مرتكــزات نشــاطها بشــكل عــام ،باإلضافــة
إىل إجــراء دراســات معمقــة لتوجهــات الســوق وميــول
عمــاء قطــاع الرعايــة الصحيــة يف اململكــة ومتطلباتهــم
املتناميــة بشــكل رسيــع .وقــد تجــى ذلــك يف قدرتهــا
عــى تطويــر اســراتيجية عملهــا مــن خــال إعــادة تقييــم
مســارات العمــل الرئيســة لديهــا ،واعتامد خطة عمــل واعدة
مرتبطــة بتطويــر قطــاع الرعايــة الصحيــة ،مــا يؤكــد مكانــة
الرشكــة كرشكــة رائــدة يف تقديــم حلــول الرعايــة الصحيــة
املتكاملــة يف اململكــة.

كلمة الرئيس التنفيذي

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
باإلضافــة اىل مــا ســبق ،فأننــي وبصفتــي رئيــس مجلــس
إدارة الرشكــة ،أتقــدم بالشــكر والتقديــر اىل كل مــن
شــارك رحلــة تحويــل الرشكــة الطبيــة العربيــة العامليــة
القابضــة مــن رشكــة محــدودة املســؤولية اىل رشكــة
مســاهمة مدرجــة يف ســوق املــال املــوازي  -منــو مــع
بدايــة العــام  ،2022حيــث تعتــر هــذه الخطــوة نقلــة نوعيــة
يف مســرة الرشكــة .هــذا ،وتتقــدم الرشكــة بالشــكر
والتقديــر اىل كل املســاهمني الذيــن وضعــوا ثقتهــم
بنــا كرشكــة مدرجــة حديثــا ،ونؤكــد عــى الحفــاظ عــى درجــة
عاليــة مــن الثقــة والبقــاء عنــد حســن ظنهــم.
نســـتعرض لكــم فـــي هـــذا التقريـــر إنجــازات الشـــركة،
ممثلـــة مبجلـــس إدارتهــا واللجـــان املنبثقـــة عنـــه وإدارتهــا
التنفيذيــة ،خــالل العــام املنصــرم ،ويطيــب لــي ا ٔن أعرب
عــــن عميــــق امتنانــــي وتقديــــري لجميــــع املســاهمني
وأعضــاء مجلــــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وجميـــع
منســـوبينا ،الذيـــن كان لثقتهـــم ودعمهـــم وتشـــجيعهم
دو ًرا هامـًــا فـــي اســـتمرارية العمـــل واإلنجــــاز علــــى جميــــع
األصعــــدة .وكلنــــا ا ٔمــــل بــأن تكــــون الســــنوات القادمــــة
حافلــة باإلنجــازات الكبــرى ،مبــا يرضــي طموحكــم بالنمــو
نحــــو ا ٓفــــاق ا ٔكبــــر وريــــادة مســــتدامة فــــي ســــوق الرعايــة
الصحيــة املحليــــة واإلقليميــــة.
زياد التونيس
رئيس مجلس اإلدارة

شــهدت اململكــة العربيــة الســعودية منــذ انطــاق
ر ٔويــة  2030والبــدء فــــي تنفيــذ برامجهــا منــ ًوا اقتصاديًــا
مضطــردًا ،مدفو ًعــا بتنميــة مســتدامة يف الناتــج
املحــي اإلجــايل ،وإصالحــات اقتصاديــة عــززت مــن
اقتصادنــا الوطنــي ،ونحــن يف رشكــة الطبيــة العربيــة
العامليــة القابضــة (“طبيــة”) نعمــل مــع موردينــا يف
دعــم تحقيــق النمــو االقتصــادي يف اململكــة بشــكل
عــام وقطــاع الرعايــة الصحيــة بشــكل خــاص .وقــد شــــهد
عــام 2021م العديــد مــن اإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا
وفقًــا الســراتيجية الرشكــة ،والتــي ركــزت عــى تطويــر
البنيــة التحتيــة وتطويــر الخدمــات املقدمــة لعمالئنــا يف
قطــاع الرعايــة الصحيــة ال ســيام الخطــوة االنتقاليــة التــي
جعلــت مــن الرشكــة رشكــة مســاهمة مدرجــة يف الســوق
املــوازي -منــو مــع بدايــة العــام .2022
كــا شــهد عــام 2021م ،تحــ ًوال اســراتيجيًا يف رشكــة
الطبيــة العربيــة العامليــة القابضــة حيــث ســعت الرشكــة
اىل إدراج أســهمها يف ســوق املــال الســعودي املــوازي
 منــو مــع تأكيدهــا عــى االلتــزام بتطبيــق ا ٔعــى درجــاتالحوكمــة ،وتحقيــق الخطــط املســتقبلية والتوســعية
عــى مســتوى اململكــة وخارجهــا ،وعــى مســتوى تنــوع
وجــودة الخدمــات ،وابتــكار وتطويــر خدمــات جديــدة توائــم
متطلبــات قطــاع الرعايــة الصحيــة الســعودي.

وقــد اســتمرت الرشكــة يف تنفيــذ الربامــج واملبــادرات
املنبثقــة مــــن اســــراتيجيتها ،حيــث تــم إعــادة هيكلــة
الشــــركة ،وتطويــر العمليــات والسياســات الداخليــة التــي
تهــدف إىل تعزيــز ريــادة الرشكــة لقطــاع الرعايــة الصحيــة،
وتقديــم خدمــات ذات جــودة عالية وقيمة مضافة لعمالئنا.
كــا نفــذت الرشكــة العديد مــن املشــــاريع التطويرية التي
هدفــت إىل رفــع مســتوى جــودة الخدمــات املقدمــة ،حيث
قامت بتنفيذ برامج تدريب القــــوى العاملة لرفع كفاءتهــــم
ومهاراتهــم ،وهــو مــا حقــق للشــــركة ميــزة تنافســــية
مــن خــال احرتافيــة القــوى العاملــة ،كــا قامــت الرشكــة
باالســــتثامر يف أنظمتهــا التقنيــــة ،حيــث تــم ا ٔمتتة العديد
مــن الخدمــات املقدمــة لعمــاء قطــاع الرعايــة الصحيــة .كــا
تــم االنتهــاء مــــن تحديــث عــدد كبــر مــن العمليــات الداخليــة
بهــدف رفــع الكفــاءة التشــغيلية ،باإلضافــة إىل أمتتــة
عمليــات إدارة سالســل التوريــد واالمــداد وتطويــر نظامهــا.
واســــتمرا ًرا لتحقيــق اســراتيجية شــــركة طبيــة يف رحلتهــا
نحــو تقديــم حلــول رعايــة صحيــة متكاملــة ،ومــن منطلــق
امياننــا يف شــــركة طبيــة بــأن را ٔس املــال البــري هــو
العنــر األســايس لتقــدم أي منشــأة ،لــذا أود ا ٔن أتقــدم
بجزيــل الشــــكر واالمتنــان إىل مجلــس إدارة الرشكــة الداعم
ملســرة نجــاح الرشكــة ،وإىل جميــع منســويب رشكة طبية
الذيــن كان لهــم الــدور الرئيــي فيــا تحقــق مــن إنجــازات.
كــا أوكــد عــى أننــا مســــتمرون يف تنفيــذ مبادراتنــا
االســراتيجية املخطــط لهــا يف عــام 2022م ،والتــي
تســتهدف التوســع جغرافيًــا وتقديــم خدمــات متنوعــة ذات
جــودة عاليــة تحــوز عــى رىض عمالئنــا ،وســيتم ذلــــك بإذنــه
تعــاىل بتضافــر جهود منســــويب الشــــركة خدمة لعمالئها،
وتحقي ًقــا لخطــط العمــــل الطموحــة التــي وضعتهــا الرشكــة
والتزمــت بهــا أمــام مســاهميها ورشكاء نجاحهــا.
عالء أمني
الرئيس التنفيذي
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الطبية

التقرير السنوي 2021
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رؤيتنا
«تطويــر نظــام تقديــم الرعايــة الصحيــة يف
اململكــة لتمكــن تجربــة اســتثنائية مــن
الوقايــة إىل العــاج»

3

الطبية

التقرير السنوي 2021

4

أعضاء مجلس اإلدارة

الجمعيات العامة

عقدت الرشكة خالل عام 2021م جمعيتان عموميتان كام هو مبني أدناه:
البيان والشرح

الحضور

التاريخ

الجمعية العامة غير العادية

2021/4/20

الشركة المتقدمة لألدوية

شركة الفيصلية لالستثمار التجاري

الجمعية العامة غير العادية

2021/12/21

الشركة المتقدمة لألدوية

شركة الفيصلية لالستثمار التجاري

مجلس اإلدارة

مسؤوليات مجلس اإلدارة

يتــوىل إدارة الرشكــة الطبيــة العربيــة العامليــة القابضــة
(طبيّــة) مجلــس إدارة مؤلــف مــن ( )7ســبعة أعضــاء
تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمني ملــدة ال
تزيــد عــن ( )3ثــاث ســنوات ،مــع إمكانيــة إعــادة انتخابهــم
ملــدة مامثلــة .وتبــدأ مــدة عضويــة أول مجلــس إدارة
مــن تاريــخ صــدور القــرار الــوزاري بإعــان تحــول الرشكــة
إىل رشكــة مســاهمة مقفلــة ،وباســتثناء ذلــك ت ُعــن
الجمعيــة العامــة التحوليــة أول مجلــس إدارة ملــدة ()5
خمــس ســنوات .وقــد تــم تعيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة
مــن قبــل الجمعيــة العامــة التحوليــة للرشكــة التــي عقــدت
بتاريــخ 10/08/1442ه (املوافــق 23/03/2021م)
ملــدة ( )5خمــس ســنوات .ويعقــد مجلــس اإلدارة
اجتامعاتــه ( )4أربــع مــرات ســنوياً عــى األقــل.

مــع مراعــاة االختصاصــات املقــررة للجمعيــة العامــة ،يكــون
ملجلــس اإلدارة أوســع الســلطات والصالحيــات يف إدارة
الرشكــة واإلرشاف عــى إدارة وتنفيــذ أعاملهــا وترصيــف
أمورهــا .ويتمثــل دور مجلــس إدارة الرشكــة بشــكل
مختــر يف وضــع االســراتيجيات العامــة والسياســات
والخطــط الرئيســة واألهــداف املاليــة ألعــال الرشكــة
وتعيــن مــدراء الرشكــة التنفيذيــن والتصديــق عــى
جميــع االحتياطــات املاليــة وامليزانيــات مضافــا اليهــا
مــا نــص عليــه النظــام األســايس للرشكــة .إضافــة إىل
ذلــك ،يقــوم مجلــس اإلدارة بحاميــة مصالــح املســاهمني
بضــان االلتــزام التــام بجميــع القوانــن وال ُنظــم الســارية
يف اململكــة بحســب النظــام األســايس ونظــام الئحــة
حوكمــة الــركات.

األمري  /محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ستيفن سوينسن
عضو مجلس اإلدارة

رامي حسن نعيم فرحات
عضو مجلس اإلدارة

5

الطبية

زياد محمد ميك صالح التونيس
رئيس مجلس اإلدارة

محمد عمر ادريس خوديل
عضو مجلس اإلدارة

باسم محمد بنداري حسني
عضو مجلس اإلدارة

كيث لوستاجليو
عضو مجلس اإلدارة
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السري الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

زياد محمد مكي صالح التونسي

ستيفن سوينسن

محمد عمر إدريس خودلي

باسم محمد بنداري حسين

الوظائف الحالية
•رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية الطبية منذ عام 2021م.

الوظائف الحالية
•عضو مجلس إدارة الشركة العربية العالمية الطبية منذ عام 2021م.

الوظائف الحالية
•عضو مجلس إدارة الشركة العربية العالمية الطبية منذ عام 2021م.

الوظائف الحالية
•عضو مجلس إدارة الشركة العربية العالمية الطبية منذ عام 2021م.

الوظائف والخبرات السابقة
•الرئيس التنفيذي في شركة مجموعة الفيصلية القابضة في مدينة الرياض
منذ عام 2017م.

الوظائف والخبرات السابقة
•شريك ومدير في شركة سوينسن إس إن سي لإلدارة واالستشارات في
سويسرا منذ عام 2017م.

الوظائف والخبرات السابقة
•الرئيس التنفيذي في الشركة الطبية العربية العالمية القابضة في مدينة
الرياض من عام 2015م إلى عام 2020م.

•نائب الرئيس ومدير عام قسم العمود الفقري العالمي في شركة
مدترونيك إنترناشيونال في سويسرا خالل عام 2011م.

•مدير التسويق في شركة جنرال إلكتريك في فرنسا من عام  2003إلى
عام 2007م.

•نائب الرئيس اإلقليمي لدول أوروبا في شركة مدترونيك إنترناشيونال في
سويسرا من عام 2008م إلى عام 2009م.

•مدير مشروع في شركة أنظمة األعمال الدولية في فرنسا من عام
1990م إلى عام 1996م.

الوظائف والخبرات السابقة
•الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مجموعة الفيصلية القابضة في
مدينة الرياض منذ عام 2018م.
•رئيس القطاع المالي للسعودية والخليج والشام والعراق في شركة
السعودية للمأكوالت الخفيفة المحدودة “بيبسيكو فوودز” في مدينة
الرياض من عام 2011م إلى عام 2018م.
•رئيس القطاع المالي في شركة ببسي كوال في مصر من عام 2006م
إلى عام 2011م.
•مراقب مالي في شركة تيستي فوودز في مصر من عام 1999م إلى
عام 2006م.
•مراجع حسابات في شركة كي بي إم جي مراجعون ومحاسبون قانونيون
في مصر من عام 1994م إلى عام 1999م.
•عضو لجنة المراجعة في شركة المطاحن األولى في مدينة جدة منذ عام
2021م.
•رئيس لجنة المراجعة في شركة الصافي دانون المحدودة في مدينة
الرياض منذ عام 2019م.

•نائب الرئيس التنفيذي في شركة مجموعة الفيصلية القابضة في مدينة
الرياض من عام 2008م إلى عام 2017م.

•المدير المالي ومدير االستثمار في شركة مجموعة الفيصلية القابضة في
مدينة الرياض من عام 2003م إلى عام 2008م.

•مدير الخزينة في شركة مجموعة الفيصلية القابضة في مدينة الرياض من
عام 1998م إلى عام 2003م.

•مستشار االستثمار في الخدمات المصرفية الخاصة في مجموعة سامبا
المالية في مدينة الرياض من عام 1991م إلى عام 1998م.

•عضو مجلس اإلدارة في مجموعة سامبا المالية في مدينة الرياض من عام
2011م إلى عام 2018م.

المؤهالت العلمية
•حاصل على درجة الماجستير في األوراق المالية الدولية واالستثمار
المصرفي من جامعة ريدينغ في المملكة المتحدة عام 1996م.
•حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود
في مدينة الرياض عام 1991م.

•نائب رئيس قسم العمود الفقري وعلم األحياء في أوروبا وكندا في شركة
مدترونيك إنترناشيونال في سويسرا من عام 2011م إلى عام 2014م.

•نائب رئيس قسم تقنيات العمود الفقري والجراحة في شركة مدترونيك
إنترناشيونال في سويسرا خالل عام 2010م.

•نائب رئيس األسواق النامية في شركة مدترونيك إنترناشيونال في
سويسرا خالل عام 2007م.

•نائب رئيس قسم أمراض العمود الفقري واألنف والحنجرة في شركة
مدترونيك إنترناشيونال في سويسرا من عام 2004م إلى 2006م.

•المدير العام للقسم العالمي ألشعة التشخيص في شركة جنرال إلكتريك
في والية ماساتشوستس بالواليات المتحدة األمريكية من عام 2001م
إلى 2002م.

•نائب الرئيس ومدير عام قسم العمليات التجارية األمريكية في شركة جنرال
إلكتريك في والية ماساتشوستس بالواليات المتحدة األمريكية من عام
1999م إلى عام 2000م.

•الرئيس التنفيذي في شركة جنرال إلكتريك في مصر من عام 2008م إلى
عام 2014م.

•الرئيس التنفيذي في شركة جنرال إلكتريك في إيطاليا من عام 1997م
إلى عام 2002م.

•مهندس أبحاث في شركة الكهرباء الفرنسية في فرنسا من عام 1985م
إلى عام 1989م.
المؤهالت العلمية
•حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة إنسياد في فرنسا عام
1996م.

•حاصل على درجة الدكتوراه في ميكانيكيات السوائل من  -جامعة ليون المركزية
في فرنسا عام 1989م.

•حاصل على درجة الماجستير في العلوم من جامعة ليون المركزية في فرنسا
عام 1985م.

•نائب الرئيس لقسم النظام الصحي اآلسيوي في شركة ماركيت ميدكيل
سيستم في الصين من عام 1997م إلى عام 1999م.

المؤهالت العلمية
•حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزقازيق في مصر
عام 1991م.
•حاصل على شهادة زمالة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية في مصر
عام 2018م.
•حاصل على شهادة مراجع قانوني معتمد للشركات المساهمة من وزارة
المالية المصرية في مصر عام 1998م.

•مدير التسويق لقسم آسيا في شركة هيوليت باكارد في والية كاليفورنيا
بالواليات المتحدة األمريكية خالل عام 1996م.

األمير /محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود
الوظائف الحالية
•نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية الطبية منذ عام 2021م.
الوظائف والخبرات السابقة
•عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في شركة البيانات االفتراضية
“كلينيكي” في مدينة الرياض منذ عام 2016م.
•مستشار استراتيجي في شركة أكسنتشر السعودية المحدودة في
مدينة الرياض من عام 2015م إلى عام 2016م.
المؤهالت العلمية
•حاصل على درجة الماجستير في إدارة االبتكار من جامعة بيركبيك إلدارة
األعمال في المملكة المتحدة عام 2015م.
•حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة المشاريع من جامعة الفيصل في
مدينة الرياض عام 2012م.

•مدير التوزيع الطبي لقسم المبيعات الدولية في أوروبا في شركة
هيوليت باكارد في والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية من عام
1994م إلى 1995م.

•مدير الموزعين الطبيين األوربيين في شركة هيوليت باكارد في والية
كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية خالل عام 1993م.
•المدير الطبي في شركة هيوليت باكارد في والية كاليفورنيا بالواليات
المتحدة األمريكية من عام 1990م إلى 1992م.

•مندوب مبيعات أول في شركة هيوليت باكارد في والية كاليفورنيا
بالواليات المتحدة األمريكية خالل عام 1989م.
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الوظائف الحالية
•عضو مجلس إدارة الشركة العربية العالمية الطبية منذ عام 2021م
الوظائف والخبرات السابقة
•رئيس االستثمار وعمليات االندماج واالستحواذ في شركة مجموعة
الفيصلية القابضة في مدينة الرياض منذ عام 2014م.

•نائب الرئيس لعمليات االندماج واالستحواذ وتطوير األعمال في شركة
مبادلة جي إي في اإلمارات العربية المتحدة من عام 2010م إلى عام
2014م.

المؤهالت العلمية
•حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية واإللكترونيات من جامعة
مانشستر في المملكة المتحدة عام 1981م.

•نائب رئيس عمليات الدمج واالستحواذ وتطوير األعمال في شركة عوده
كابيتال في اإلمارات العربية المتحدة من عام 2004م إلى عام 2010م.

•حاصل على درجة الماجستير في اإللكترونيات الرقمية من جامعة مانشستر
في المملكة المتحدة عام 1979م.

•مساعد محلل مالي في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز في لبنان من عام
2001م إلى عام 2003م.

•حاصل على شهادة مهندس معتمد وعضو من معهد الكهرباء والمهندسين
الكهربائيين في المملكة المتحدة عام 1986م.

المؤهالت العلمية
•حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في
بيروت بلبنان عام 2000م.
•حاصل على شهادة محلل مالي معتمد من معهد المحللين الماليين
المعتمدين في والية فيرجينيا بالواليات المتحدة األمريكية عام 2005م.

•حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة شيكاغو لألعمال
في والية إلينوي بالواليات المتحدة األمريكية عام 1988م.

•حاصل على درجة البكالوريوس في اإللكترونيات الطبية الحيوية من جامعة
سالفورد في المملكة المتحدة عام 1978م.

الطبية

رامي حسن نعيم فرحات

•محلل مالي في شركة بروكتر وجامبل في لبنان من عام 2003م إلى عام
2004م.

كيث لوستاجليو
الوظائف الحالية
•عضو مجلس إدارة الشركة العربية العالمية الطبية منذ عام 2021م.
الوظائف والخبرات السابقة
•رئيس المحفظة التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية واألدوية في شركة
مجموعة الفيصلية القابضة في مدينة الرياض من عام 2019م إلى عام
2021م.
•رئيس قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة في شركة إي واي بارثينون في
سنغافورا من عام 2018م إلى عام 2019م.
•رئيس قسم الرعاية الصحية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة أي
تي كيرني في اليابان وسنغافورا من عام 2014م إلى عام 2018م.
•رئيس ممارسة الرعاية الصحية في شركة ماكينزي أند كو في اليابان من
عام 2001م إلى عام 2014م.
المؤهالت العلمية
•حاصل على درجة الماجستير في الصحة العامة من جامعة يال في والية
كونيتيكت بالواليات المتحدة األمريكية عام 1997م.
•حاصل على درجة البكالوريوس في اآلداب والعلوم من جامعة كورنيل في
والية نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية عام 1987م.
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الــركات داخــل اململكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الرشكــة عضــوا ً فـــي مجالـــس إدارتهـــا الحاليـــة والســـابقة ا ٔو
مـــن مديريهـا
م

اسم العضو

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو
مجلس اإلدارة عضواً في مجالس إداراتها
الحالية أو من مديريها

•رئيس مجلس اإلدارة في شركة نواة
كابيتال في مدينة الرياض منذ عام
2020م.

•عضو مجلس إدارة في شركة ساكفيل
كابيتال المحدودة في المملكة المتحدة
منذ عام 2020م.
•رئيس مجلس اإلدارة في شركة أوج
القابضة في مدينة الرياض منذ عام
2019م.

9

الطبية

1

زياد محمد ميك
صالح التونيس

داخل أو خارج
المملكة
داخل المملكة

خارج المملكة

أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس
اإلدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من
مديريها
•عضو مجلس إدارة في البنك األهلي
السعودي في مدينة الرياض منذ عام
2018م.

داخل أو خارج
المملكة
داخل المملكة

•عضو مجلس إدارة في شركة مدينة المعرفة
االقتصادية في المدينة المنورة منذ عام
2018م.

داخل المملكة

داخل المملكة

•عضو مجلس إدارة في شركة منصة رقمية
لتقنية المعلومات في مدينة الرياض منذ
عام 2019م.

•رئيس مجلس اإلدارة في شركة فيليبس
العربية السعودية للرعاية الصحية المحدودة
في مدينة الرياض منذ عام 2016م.

داخل المملكة

داخل المملكة

•عضو مجلس إدارة في شركة لفانا القابضة
في مدينة الرياض منذ عام 2015م.

داخل المملكة

-

-

•عضو مجلس إدارة في شركة أكسنتشر
السعودية المحدودة في مدينة الرياض منذ
عام 2015م.

داخل المملكة

-

-

•رئيس مجلس اإلدارة في شركة أكسانتيا
القابضة في مدينة الرياض منذ عام 2014م.

داخل المملكة

-

-

2

األمري /محمد بن
عبد الرحمن بن
عبد الله آل سعود

•عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في
شركة البيانات االفتراضية “كلينيكي” في
مدينة الرياض منذ عام 2016م.

•رئيس مجلس اإلدارة في شركة الصافي
دانون المحدودة في مدينة الرياض منذ عام
2009م.

داخل المملكة

داخل المملكة

-

-

خارج المملكة

-

-

3

ستيفن سوينسن

•شريك ومدير في شركة سوينسن إس إن
سي لإلدارة واالستشارات في سويسرا
منذ عام 2017م.

خارج المملكة

-

-

4

محمد عمر إدريس
خوديل

-

-

-

-

5

رامي حسن نعيم
فرحات

داخل المملكة

-

-

6

باسم محمد
بنداري حسني

7

كيث لوستاجليو

•رئيس مجلس إدارة شركة كونفيا إس أي
في سويسرا منذ عام 2019م.

•عضو مجلس اإلدارة في شركة ميزان
لألغذية في مدينة الرياض منذ عام
2016م.

•عضو مجلس إدارة في الشركة
الدولية للصناعات الدوائية والكيماوية
والمستلزمات الطبية في األردن منذ عام
2019م.

•عضو مجلس اإلدارة في شركة أكسانتيا
القابضة في مدينة الرياض منذ عام
2020م.

داخل المملكة

-

-

داخل المملكة

-

-

التقرير السنوي 2021

10

اجتامعات مجلس اإلدارة
يجتمــع مجلــس اإلدارة  4مــرات يف الســنة أو عندمــا يدعــو اثنــان مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة إىل اجتــاع ملتابعــة العمليــات والنتائــج
املاليــة الشــهرية والربــع ســنوية ولــإرشاف عــى اإلدارة التنفيذيــة .فيــا يــي بيانــات ومواعيــد اجتامعــات مجلــس اإلدارة خــال عــام
 2021م ابتــدا ًء مــن  30مــارس ( 2021تاريــخ التحــول):

كخطــوة طموحــة يف االتجــاه الصحيــح ،نحــو
توســيع قاعــدة عمالئهــا وزيــادة محفظــة
مشــاريعها.

االجتماعات التي عقدت خالل عام 2021م
م

المنصب

اسم العضو

االجتماع األول
 28إبريل 20221م

االجتماع الثاني
 28يوليو 2021م

االجتماع الثالث
 9نوفمبر 2021م

1

زياد محمد مكي صالح التونسي

رئيس مجلس اإلدارة

√

√

√

2

األمير  /محمد بن عبد الرحمن بن
عبد الله آل سعود

نائب رئيس مجلس اإلدارة

√

√

√

3

ستيفن سوينسن

عضو مجلس اإلدارة

√

√

√

4

محمد عمر ادريس خودلي

عضو مجلس اإلدارة

√

√

√

5

رامي حسن نعيم فرحات

عضو مجلس اإلدارة

√

√

√

6

باسم محمد بنداري حسين

عضو مجلس اإلدارة

√

√

√

7

كيث لوستاجليو

عضو مجلس اإلدارة

√

√

√

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
م

11

اسم العضو

المنصب

المكافأة

رئيس مجلس اإلدارة

تنازل عنها طوعاً

نائب رئيس مجلس اإلدارة

تنازل عنها طوعاً
 250,000ريال سعودي

1

زياد محمد مكي صالح التونسي

2

األمير  /محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود

3

ستيفن سوينسن

عضو مجلس اإلدارة

4

محمد عمر ادريس خودلي

عضو مجلس اإلدارة

 250,000ريال سعودي

5

رامي حسن نعيم فرحات

عضو مجلس اإلدارة

تنازل عنها طوعاً

6

باسم محمد بنداري حسين

عضو مجلس اإلدارة

تنازل عنها طوعاً

7

كيث لوستاجليو

عضو مجلس اإلدارة

تنازل عنها طوعاً

الطبية
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اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة
السري الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة
ســعياً لتحقيــق مزيــدا ً مــن الكفــاءة ،تــم دعــم مجلــس اإلدارة ملســاعدته يف أداء أنشــطته بعــدد مــن اللجــان الداخليــة التــي
يتــم تشــكيلها مــن املجلــس أو مــن الجمعيــة العامــة ،يحــق للمجلــس أن يؤســس اللجــان التــي يراهــا رضوريــة لتحقيــق الحوكمة
الف ّعالــة واإلرشاف عــى عمليــات «الرشكــة الطبيــة العربيــة العامليــة القابضــة» التشــغيلية مــع تحديــد صالحياتهــا وأهدافهــا
وآليــات إعــداد التقاريــر الخاصــة بهــا .يقــوم املجلــس عــى أســاس ســنوي مبراجعــة وإقــرار أو تعديــل صالحيــات لجانــه الفرعيــة
لضــان أن تبقــى هــذه الصالحيــات مناســبة لغرضهــا.
تقــوم لجــان املجلــس بتقديــم تقريرهــا الســنوي ملجلــس اإلدارة يشــمل أنشــطة اللجنــة ونتائــج أعاملهــا وقرارتهــا وتوصياتهــا
بشــفافية تامــة .ويتابــع مجلــس اإلدارة عــى نحــو منتظــم أنشــطة لجانــه للتأكــد مــن أداء الواجبــات املســندة إليهــا حيــث يقــوم
رؤســاء اللجــان الداخليــة بتقديــم تقريــر ربــع ســنوي للمجلــس .ويجــوز للجــان الداخليــة للمجلــس االســتعانة مبستشــارين خارجيني
ومستشــارين محرتفــن مســتقلني ،وميكنهــم طلــب الدعــم مــن العاملــن بكافــة املســتويات الوظيفيــة داخــل الرشكــة
ملســاعدتهم عــى القيــام مبســؤولياتهم .يحــر املستشــارون الخارجيــون وبعــض املــدراء وأعضــاء فريــق اإلدارة العليــا ،عنــد
الحاجــة ،اجتامعــات اللجنــة مــع أعضــاء هــذه اللجنــة وأمــن الــر ،ولكــن ذلــك مبوجــب دعــوة رئيــس اللجنــة.

باسم محمد بنداري حسين
الوظائف الحالية
•يرجى مراجعة السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة المذكورة أعاله

الوظائف الحالية
•عضو لجنة المراجعة بالشركة الطبية العربية العالمية القابضة منذ 2021م.

الوظائف والخبرات السابقة
•يرجى مراجعة السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة المذكورة أعاله

الوظائف والخبرات السابقة
•المدير المالي التنفيذي في شركة مجموعة الفيصلية القابضة في مدينة
الرياض منذ عام 2020م.
•نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي التنفيذي في شركة سانتوري
بيبسيكو الفيتنام للمشروبات في الفيتنام من عام 2018م إلى عام
2020م.
•المدير المالي التنفيذي في شركة بيبسيكو في الباكستان وأفغانستان
من عام 2013م إلى عام 2018م.
•المسؤول التنفيذي للتخطيط في شركة ليفانت لألغذية الخفيفة في
كافة دول مجلس التعاون الخليجي من عام 2010م إلى عام 2013م.
•مراقب مالي ألعمال المشروبات غير المكربنة لشركة ببسيكو في مدينة
الرياض من عام 2007م إلى عام 2010م.
•مدير العمليات في شركة شالمبيرجر في إيران من عام 2000م إلى عام
•2007م.
•مدقق ضرائب في شركة برايس ووترهاوس كوبرز في الباكستان من عام
•1992م إلى عام 2000م.

المؤهالت العلمية
•يرجى مراجعة السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة المذكورة أعاله

رامي حسن نعيم فرحات
الوظائف الحالية
•يرجى مراجعة السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة المذكورة أعاله
الوظائف والخبرات السابقة
•يرجى مراجعة السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة المذكورة أعاله

تتحمــل كل لجنــة مــن لجــان املجلــس املســؤولية أمــام مجلــس اإلدارة فيــا يتعلــق بأنشــطتها ،عــى الرغــم مــن أن هــذه
املســؤولية ال تعفــي مجلــس اإلدارة مــن مســؤوليته عــن هــذه األنشــطة والواجبــات والصالحيــات التــي قــام بتفويضهــا إىل
لجانــه .كــا تتحمــل لجنــة املراجعــة مســؤولية أداء أدوارهــا ومســؤولياتها أمــام الجمعيــة العامــة ،وتقــوم لجنــة املراجعــة بإعــداد
وعــرض تقريــر ســنوي عــن أعــال لجنــة املراجعــة عــى الجمعيــة العامــة .كــا تتمتــع اللجــان بحــق الوصــول الكامــل إىل جميــع
املوظفــن ومقــار العمــل والســجالت واألنظمــة واالستشــاريني القانونيــن مبــا ميكنهــا مــن القيــام مبســؤولياتها.

المؤهالت العلمية
•يرجى مراجعة السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة المذكورة أعاله

لجنة املراجعة

مكافآت أعضاء لجنة املراجعة

تشــكلت لجنــة املراجعــة وفق ـاً للــادة ( )54مــن الئحــة حوكمــة الــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة ،وقــد وافقــت
الجمعيــة العامــة غــر العاديــة يف اجتامعهــا املنعقــد بتاريــخ 1442/09/08هـــ (املوافــق 2021/04/20م) عــى تشــكيل لجنــة
مراجعــة وتحديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا ومــدة عضويتهــم لـــ ( )5خمــس ســنوات.
تختــص لجنــة املراجعــة باملراقبــة عــى أعــال الرشكــة واالطــاع عــى ســجالتها ووثائقهــا والنظــر يف القوائــم املاليــة للرشكــة
والتقاريــر وامللحوظــات التــي يقدمهــا مراجــع الحســابات إن وجــدت ،وتقييــم فاعليــة تقديــر الرشكــة للمخاطــر وتقييــم أنظمــة
الرقابــة الداخليــة ،ودقــة التقاريــر املاليــة واإلداريــة ،ومراجعــة تقاريــر اإلدارة واملعلومــات التــي تطلبهــا الســلطات اإلرشافيــة،
ومراقبــة أعــال املراجعــن الخارجيــن والداخليــن ،والتنســيق فيــا بينهــم ،وضــان االلتــزام بقواعــد التعامــات املاليــة
واإلداريــة والســلوك املهنــي ،وإبــداء الــرأي حولهــا ،وإعــداد التقاريــر عــن رأيهــا يف شــأن مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة
يف الرشكــة وعــا قامــت بــه مــن أعــال.

أعضاء لجنة املراجعة
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محمد عامر عامر جاويد

الطبية

االسم

المنصب

الصفة

باسم محمد بنداري حسين

رئيس لجنة المراجعة

غير تنفيذي /غير مستقل

رامي حسن نعيم فرحات

عضو لجنة المراجعة

غير تنفيذي /غير مستقل

محمد عامر عامر جاويد

عضو لجنة المراجعة

غير تنفيذي /غير مستقل

اسم العضو

م

المؤهالت العلمية
•حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة كاراتشي في
الباكستان عام 1991م.
•حاصل على شهادة زمالة جمعية المحاسبين المعتمدين في الباكستان
عام 1997م.

المنصب

المكافأة

1

باسم محمد بنداري

رئيس لجنة المراجعة

تنازل عنها طوعاً

2

رامي حسن فرحات

عضو لجنة المراجعة

تنازل عنها طوعاً

3

محمد عامر جاويد

عضو لجنة المراجعة

تنازل عنها طوعاً

اجتامعات لجنة املراجعة
عقــدت لجنــة املراجعــة ( )3اجتامعــات منــذ تاريــخ  20ابريــل 2021م (تاريــخ تعينهــا) حتــى تاريــخ  31ديســمرب 2021م ،كــا هــو
موضــح يف الجــدول التــايل:
م

اسم العضو

االجتماعات التي عقدت منذ  30مارس وحتى  31ديسمبر 2021م

المنصب

االجتماع األول
 28إبريل 20221م

االجتماع الثاني
 28يوليو 2021م

االجتماع الثالث
 9نوفمبر 2021م

1

باسم محمد بنداري

رئيس لجنة المراجعة

√

√

√

2

رامي حسن فرحات

عضو لجنة المراجعة

√

√

√

3

محمد عامر جاويد

عضو لجنة المراجعة

√

√

√
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اإلدارة التنفيذية
فراس صبحي صدقة

تضــم «الرشكــة الطبيــة العربيــة العامليــة القابضــة» مــن عــدد مــن اإلدارات الرئيســة التــي تعمــل عــى إدارة أعــال الرشكــة
وتطويرهــا كل حســب دورهــا ،ويتعــن عــى كل إدارة تنفيــذ الواجبــات واملهــام التــي تقــع تحــت مســؤوليتها لتفعيــل األداء
الــكيل للرشكــة وتحقيــق رؤيــة ورســالة وأهــداف واســراتيجيات الرشكــة عــى املديــن القصــر والطويــل .ونذكــر فيــا يــي
أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة للرشكــة:

الوظائف الحالية
•لرئيس التنفيذي للشركة الطبية العربية العالمية القابضة منذ عام 2020م.
الوظائف والخبرات السابقة
•الرئيس التنفيذي في شركة سيجنفاي (فيليبس لإلنارة السعودية سابقاً)
في مدينة الرياض من عام 2017م إلى عام 2020م.

•المدير العام في شركة هانيويل في مدينة الرياض من عام 2014م إلى
عام 2017م.

•مدير المبيعات في شركة جنرال إلكتريك في مدينة الرياض من عام
2008م إلى عام 2014م.
•مدير المبيعات اإلقليمي في شركة أي بي بي في مدينة الرياض من عام
1998م إلى عام 2008م

المؤهالت العلمية
•حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك
سعود في مدينة الرياض عام 1998م.
•حاصل على شهادة في إدارة األعمال من جامعة ليستر في المملكة
المتحدة عام 2007م.

مورالي موهان
الوظائف الحالية
•الرئيس التنفيذي المالي والتشغيلي للشركة الطبية العربية العالمية
القابضة منذ عام 2017م.
الوظائف والخبرات السابقة
•مدير عام تنفيذي في شركة مجموعة الفيصلية القابضة في مدينة الرياض
من عام  2016م إلى عام 2017م.

•مدير عام تنفيذي في شركة أنظمة الوسائل الحديثة في مدينة الرياض
من عام 2008م إلى عام 2015م.

•المدير العام في شركة الفيصلية لالستثمار التجاري في مدينة الرياض من
عام 2007م إلى عام 2008م.

•المراقب المالي ورئيس قسم التجزئة في شركة اإللكترونية الحديثة في
مدينة الرياض من عام 2001م إلى عام 2007م.

•مدير تقنية المعلومات في شركة مجموعة الفيصلية القابضة في مدينة
الرياض من عام 1999م إلى عام 2001م.

•مستشار أول في شركة ارنست ويونغ وشركاهم في مدينة الرياض من
عام 1998م إلى عام 1999م.

•المدير المالي في شركة مصنع األجيال للرخام في مدينة الرياض من عام
1996م إلى عام 1998م.

•مدير أول للشؤون المالية في مجموعة ايشر في الهند من عام 1987م
إلى عام 1995م.

المؤهالت العلمية
•حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة مدراس في الهند
عام 1984م.

•حاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين
القانونيين في الهند عام 1987م.
•حاصل على شهادة أمين سر شركات من معهد أمناء الشركات في الهند
عام 1989م.
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الوظائف والخبرات السابقة
•مهندس مبيعات في الشركة السعودية للخدمات الصحية في مدينة
الرياض من عام 2003م إلى عام 2006م.

•مهندس مبيعات في مجموعة منير سختيان التجارية في األردن من عام
 2002م إلى عام 2003م.

المؤهالت العلمية
•حاصل على درجة بكالوريوس في الهندسة اإللكترونية من جامعة اليرموك
في األردن عام 2002م .

السري الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية
عالء أحمد عبد المجيد أمين

الوظائف الحالية
•مدير عام مبيعات شركة الفيصلية لألنظمة الطبية منذ عام 2006م.

إسالم فوزي غزاوي
الوظائف الحالية
•مدير عام مبيعات شركة لوازم الدولية الطبية منذ عام 2011م.
الوظائف والخبرات السابقة
•كبير مهندسي المبيعات في وحدة طب وجراحة العيون في مجموعة
الخياط في اإلمارات العربية المتحدة من عام 2007م إلى عام 2010م.

•المدير اإلقليمي للجراحة في شركة ميديكالز إنترناشيونال في األردن من
عام 2004م إلى عام 2007م.

المؤهالت العلمية
•حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الطبية الحيوية من الجامعة
الهاشمية في األردن عام 2004م

سامر يوسف ناصر
الوظائف الحالية
مدير دعم العمالء بالشركة الطبية العربية العالمية القابضة منذ عام 2004م.
الوظائف والخبرات السابقة
•مدير الصيانة في مكتب االستشارات البيئية في مدينة الخبر من عام
2002م إلى عام 2003م.

أكرم محمد الطورة
الوظائف الحالية
•مدير التخطيط الطبي بالشركة الطبية العربية العالمية القابضة منذ عام
2021م.
الوظائف والخبرات السابقة
•مدير الهندسة الطبية في شركة تكامل القابضة في مدينة الخبر من عام
2016م إلى عام 2021م.

•مدير الهندسة الطبية في مدينة فاروق الطبية في العراق من عام
2012م إلى عام 2016م.

•مهندس أجهزة طبية في الجمعية العلمية الملكية في األردن من عام
1994م إلى عام 2012م.

المؤهالت العلمية
•حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من الجامعة الهاشمية
في األردن عام 2010م.
•حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة اإللكترونية من جامعة
اليرموك في األردن عام 1994م.
•حاصل على شهادة محترف إدارة المخاطر من معهد إدارة المشاريع
األمريكي في والية بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية عام 2021م.
•حاصل على شهادة مدير مشروع محترف من معهد إدارة المشاريع
األمريكي في والية بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية عام 2020م.

أشجان حلمي عبد الغني
الوظائف الحالية
•مديرة الموارد البشرية بالشركة الطبية العربية العالمية القابضة منذ عام
2021م.
الوظائف والخبرات السابقة
•رئيس الموارد البشرية في شركة أكيومد السعودية المحدودة في مدينة
الرياض من عام 2020م إلى عام 2021م.

•شريك أول ألعمال الموارد البشرية في شركة سانوفي في مدينة جدة
من عام 2018م إلى عام 2020م.

•رئيس الموارد البشرية لمنطقة الشرق األوسط في شركة بويري سويسرا
المحدودة في اإلمارات العربية المتحدة من عام 2015م إلى عام 2016م.

•مهندس الخدمات في وزارة االقتصاد والتجارة في سوريا من عام 1995م
إلى عام 2002م.

•رئيس الموارد البشرية لمنطقة السعودية واليمن في شركة بايرزدورف
الشرق األوسط في مدينة جدة من عام 2013م إلى عام 2014م.

المؤهالت العلمية
•حاصل على درجة الماجستير في علم الطاقة من جامعة تشرين في سوريا
عام 1996م.
•حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة تشرين
في سوريا عام 1995م.

•مدير إقليمي لنظام الموارد البشرية والحوافز في شركة كريستال
العالمية في مدينة جدة من عام 2009م إلى عام 2012م.

•شريك أعمال الموارد البشرية في شركة كمال عثمان جمجوم في مدينة
جدة من عام 2012م إلى عام 2013م.

•مطور نظم الموارد البشرية في شركة سيمنز السعودية المحدودة في
مدينة جدة من عام 2005م إلى عام 2009م.

المؤهالت العلمية
•حاصلة على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة الملك عبد
العزيز في مدينة جدة عام 2004م.
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خليل الرحمان محمد رفي الدين

عالء سالم بابجي

الوظائف الحالية
•مدير التدقيق الداخلي بالشركة الطبية العربية العالمية القابضة منذ عام
2018م.

الوظائف الحالية
•مدير الشؤون التنظيمية بالشركة الطبية العربية العالمية القابضة منذ عام
2011م

الوظائف والخبرات السابقة
•رئيس التدقيق الداخلي في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» في
مدينة الرياض من عام 2008م إلى عام 2018م.

الوظائف والخبرات السابقة
•اختصاصي علم األحياء المجهري في شركة الجـزيـرة للصناعـات الدوائيـــة
في مدينة الرياض من عام 2009م إلى عام 2011م.

•مستشار التدقيق الداخلي في شركة االتصاالت السعودية في مدينة
الرياض من عام 2007م إلى عام 2008م.

•مدقق داخلي في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» في مدينة
الرياض من عام 2006م إلى عام 2007م.

•مدير التدقيق الداخلي في شركة زان التجارية في مدينة الرياض من عام
2002م إلى عام 2006م.

•محاسب إداري أول في شركة زجاج الوطنية في مدينة الرياض من عام
2001م إلى عام 2002م.

•مدير مالي في شركة مراتج للتجارة والمقاوالت في مدينة الرياض من عام
1999م إلى عام 2001م.

•مشرف تخطيط مالي وموازنات في الشركة العربية العامة للخدمات الطبية
المحدودة في مدينة الرياض من عام 1992م إلى عام 1999م.

•محاسب عام في مجموعة مستشفى لولوات الدولي في مدينة الجبيل
من عام 1988م إلى عام 1992م.

المؤهالت العلمية
•حاصل على درجة الماجستير في إدارة أعمال التمويل من جامعة سانت
مارك وسانت جون في المملكة المتحدة عام 2018م.
•حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة وايلز في المملكة
المتحدة عام 2011م.
•حاصل على در جة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة جافنا في
سريالنكا عام 1987م.

•اختصاصي علم األحياء المجهري في الشركة المتحدة للصناعات الطبية
المحدودة في مدينة الرياض من عام 2007م إلى عام 2009م	.

المؤهالت العلمية
•حاصل على درجة البكالوريوس في علم األحياء المجهري من جامعة الملك
سعود في مدينة الرياض عام 2007م.

باسل منيف العموري
الوظائف الحالية
•مدير الشؤون القانونية بالشركة الطبية العربية العالمية القابضة منذ عام
2019م.
الوظائف والخبرات السابقة
•مستشار قانوني ومسؤول عقد أول في شركة نسما وشركاهم
للمقاوالت المحدودة في مدينة الرياض من عام 2014م إلى عام 2019م.
•مستشار قانوني في مكتب محمد الجربوع للمحاماة في مدينة الرياض
من عام 2011م إلى عام 2014م.

المؤهالت العلمية
•حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة اللبنانية في لبنان
عام 2011م.

•حاصل على شهادة فاحص تزوير معتمد من معهد فاحصي التزوير في
والية تكساس بالواليات المتحدة األمريكية عام 2006م.

17

الطبية

التقرير السنوي 2021

18

الهيكل اإلداري للرشكة
بلــغ عــدد املوظفــن يف الرشكــة
الطبيــة العربيــة العامليــة القابضــة
 328موظفــاً

اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
أﻣﲔ ﺳﺮ اﳌﺠﻠﺲ

ﳉﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻋﻼء أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﳌﺠﻴﺪ أﻣﲔ

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ
رﰲ اﻟﺪﻳﻦ

إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
أﺷﺠﺎن ﺣﻠﻤﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
أﺣﻤﺪ رﺟﺎﺋﻲ ﻋﻮض

إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء
ﺑﻨﺪر ﺣﺴﻦ اﻟﺰﻫﺮاﻧﻲ
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إدارة اﻟﺸﺆون
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻋﻼء ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺑﺠﻲ

اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻮراﻟﻲ ﻣﻮﻫﺎن

إدارة اﳌﺒﻴﻌﺎت  -ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻓﺮاس ﺻﺒﺤﻲ ﺻﺪﻗﺔ

إدارة اﻟﺸﺆون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺑﺎﺳﻞ ﻣﻨﻴﻒ
اﻟﻌﻤﻮري

إدارة اﳌﺒﻴﻌﺎت  -ﺷﺮﻛﺔ
ﻟﻮازم اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
إﺳﻼم ﻓﻮزي ﻏﺰاوي

إدارة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل
ﺷﺎﻏﺮ
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مؤرشات األداء

618.5

مناقشات وتحليالت اإلدارة

ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻹﺟﺎﻤﱄ

اﻹﻳﺮادات

143.5

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻋﺎم 2021

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻋﺎم 2021

 %24.4ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﺮﻴ إﻳﺮادات ﻋﺎم 2020

 %27.7ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﺮﻴ إﻳﺮادات ﻋﺎم 2020

ﺻﺎﰲ اﻟﺮﺑﺢ

رأس اﳌﺎل اﻟﺘﺸﻐﻴﲇ

82.3

403.5

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻋﺎم 2021

 %14.1ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﺮﻴ إﻳﺮادات ﻋﺎم 2020

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻋﺎم 2021

 %30.2ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﺮﻴ إﻳﺮادات ﻋﺎم 2020

يف عــام  ،2021انخفضــت اإليــرادات بنســبة  %24.4إىل
 618.5مليــون ريــال ســعودي .اشــتملت إيــرادات العــام
2020م مبلــغ وقــدره  257مليــون ريــال ســعودي مــن
مبيعــات املعــدات املرتبطــة بفــروس كورونــا (مقابــل
 28مليــون ريــال ســعودي مــن هــذه املبيعــات يف عــام
 ،)2021وبالتــايل بعــد تعديــل هــذا الطلــب املرتبــط
بالجائحــة ،بقيــت إيــرادات عــام  2021متســمة بالنمو مقارنة
بالعــام الســابق .منــا نشــاط املــواد االســتهالكية بنســبة
 %9يف عــام  2021مقارنــة بالعــام الســابق ،بينــا شــهد
قطــاع املعــدات انخفاضً ــا بســبب اإليــرادات االســتثنائية
لـــجائحة كورونــا املذكــورة أعــاه .هــذا ،ومــن املتوقــع أن
تســتمر الرشكــة يف منوهــا كــا يف املــايض ،علــا ان
هــدف الرشكــة الطبيــة عــى املــدى الطويــل ،مضاعفــة
اإليــرادات خــال فــرة الخمــس ســنوات القادمــة.

انخفــض إجــايل األصــول املتداولــة بنســبة  %23مــن
 1,243.6مليــون ريــال ســعودي كــا يف  31ديســمرب
 2020إىل  959.5مليــون ريــال ســعودي كــا يف 31
ديســمرب  2021مدفو ًعــا بشــكل أســايس بانخفــاض
بنســبة  %31يف الذمــم املدينــة بســبب جهــود التحصيل
الكبــرة التــي متــت خــال العــام .هــذا ،واســتمر صــايف
النقــد الناتــج مــن األنشــطة التشــغيلية يف االرتفــاع
حتــى  130مليونًــا يف عــام  ،2021عــى الرغــم مــن أن
مدفوعــات املورديــن أصبحــت مســتحقة الدفــع ،وتــم
متديدها يف وقت ســابق بســبب الوباء .تحســنت نســبة
حقــوق ملكيــة الديــون إىل  0.82يف عــام  2021مقابــل
 0.98يف العــام الســابق بســبب تحســن إدارة رأس املــال
العامــل مــا يؤكــد تركيــز الرشكــة عــى التمويــل الــدؤوب
وتخصيــص املــوارد.

يف حــن انخفضــت إيــرادات عــام  2021مقارنــة بالعــام
الســابق ،متكنــت الرشكــة مــن تقليــل هــذا التأثــر عــى
صــايف الدخــل كــا هــو واضــح وفقــا لنســبة صــايف
الدخــل لجهــة اإليــرادات املرتفعــة مــن  %12يف عــام
 2020إىل  %13يف عــام  .2021وقــد تــم تحقيــق ذلــك
بشــكل رئيــي مــن خــال طريقة إدارة نفقات التشــغيل،
وتقليــل الحاجــة إىل املخصصــات مــن خــال اإلدارة الفعالــة
للحســابات املدينــة وتقليــل مصاريــف الفوائــد والــزكاة.
هــذا وســتواصل الرشكــة الرتكيــز عــى تحســن رأس مالهــا
العامــل يف املســتقبل.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ

0.82

ﺣﺼﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻟﻌﺎم 2021

ﺗﻢ ﺗﺤﺴﻦﻴ  0.15ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم 2020
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قصتنا
ملحة عن الرشكة
الرشكــة الطبيــة العربيــة العامليــة القابضــة ،هــي رشكــة
مســاهمة مقفلــة ســعودية تأسســت عــام 1973م،
مملوكــة بالكامــل ملجموعــة الفيصليــة .تتمتــع الرشكــة
مبكانــة رياديــة مرموقــة كأحــد أبــرز مــزودي الحلــول الطبيــة
املتكاملــة لتقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة يف كال
القطاعــن الخــاص والعــام يف جميــع أنحــاء اململكــة
العربيــة الســعودية ،مــن خــال مقرهــا الرئيــس مبدينــة
الريــاض ورشكاتهــا التابعــة ومكاتبهــا يف كل مــن الريــاض
وجــدة والخــر .وذلــك عــر ثالثــة قطاعــات رئيســة هــي:
•رشكــة الفيصليــة لألنظمــة الطبيــة – املعــدات والحلول
املتكاملــة واملشــاريع الجاهزة.
•(رشكــة لــوازم الدوليــة الطبيــة)  -توريــد األجهــزة الطبيــة
واملــواد االســتهالكية.
•رشكــة فيليبــس العربيــة الســعودية للرعايــة الصحيــة
املحــدودة.
تنفــرد الرشكــة مبســرة عمــل ناجحــة ،حققــت مــن خاللهــا
العديــد مــن اإلنجــازات والنجاحــات الحقيقيــة ،مــن خــال
اســراتيجية عمــل متطــورة ،تعمــل مــن خاللهــا عــى إجــراء
البحــوث والدراســات بشــكل مســتمر ،عــى توجهــات
الســوق وميــول العمــاء ومتطلباتهــم املتناميــة،
لتزويدهــم بأرقــى مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا العامليــة
املتطــورة يف هــذا املجــال .تشــمل أنشــطة الرشكــة
تقديــم الحلــول الطبيــة املتكاملــة مــن األجهــزة واآلالت
واملعــدات ،وتصميــم وتنفيــذ وإدارة املشــاريع الصحيــة
بــدءا ً مــن تجهيــز املواقــع الطبيــة إىل توفــر الحلــول
الطبيــة املتكاملــة مــن األجهــزة واآلالت واملعــدات ،إضافة
إىل خدمــات الدعــم والربامــج الطبيــة والتشــغيل والصيانــة
والضــان .األمــر الــذي منحهــا األولويــة يف تنفيــذ باقــة
واســعة مــن املشــاريع الكــرى يف هــذا املجــال ،بــكل
كفــاءة واقتــدار.
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االسرتاتيجية
كــا تعمــل إدارة الرشكــة عــى اســتقطاب نخبــة الكفــاءات
واملهــارات والخــرات الطبيــة والصحيــة والفنيــة واإلداريــة،
ودعمهــم ومتكينهــم وفــق أفضــل املامرســات اإلداريــة
والتشــغيلية العامليــة املرموقــة .إىل جانــب حرصهــا
الدائــم عــى تطويــر بيئــة أعــال احرتافيــة متكاملــة،
تحــرص مــن خاللهــا عــى دعــم جميــع فرقهــا العاملــة بحزمــة
واســعة مــن الخدمــات التــي تعــزز مــن أدائهــم ووالئهــم
للعمــل والرشكــة وتضمــن لهــم راحــة البــال ،مــا يعــزز
اســتقرار الــدورة الوظيفيــة لرأســالها البــري ،الــذي
تعتــره أحــد ممكنــات نجاحهــا ومتيزهــا يف هــذا القطــاع
بشــكل عــام.
ويــأيت إدراج الرشكــة الســوق الســعودية لألســهم
خــال عــام 2022م ،كخطــوة طموحــة يف االتجــاه
الصحيــح ،نحــو توســيع قاعــدة عمالئهــا وزيــادة محفظــة
مشــاريعها ،متاشــياً مــع اســراتيجية الرشكــة يف النمــو
والتطويــر املســتدام ،لتحقيــق أعــى درجــات الــرىض
والفائــدة وتعظيــم األربــاح لجميــع املســاهمني الحاليــن
واملســتقبليني ،بــكل كفــاءة ونجــاح.

الرؤية
تطويــر نظــام تقديــم الرعايــة الصحيــة يف اململكــة
العربيــة الســعودية لتوفــر تجربــة اســتثنائية مــن الوقايــة
إىل العــاج.

الرسالة

تســعى الرشكــة إىل أن تســتمر كونهــا موفــرا ً للخدمــات
والحلــول الطبيــة املتكاملــة ذات املســتوى العاملــي ،بنــا ًء
عــى منــوذج أعــال يتســم بالكفــاءة يف جميــع نواحيــه،
والســعي الحثيــث للنمــو املســتدام ،بهــدف تطويــر
أعــال الرشكــة واالرتقــاء مبســتوى تنافســيتها .وتعمــل
الرشكــة عــى تحقيــق ذلــك مــن خــال تنميــة مجــاالت
العمــل الحاليــة ،واســتغالل فــرص النمــو يف مجــاالت
جديــدة مــن خــال ضــخ اســتثامرات ،وتأســيس رشاكات
جديــدة ،وباإلضافــة اىل االســتفادة القصــوى مــن مجــال
االســتحواذات ضمــن قطــاع الخدمــات الطبيــة .وتتمحــور
اســراتيجية الرشكــة حــول ثــاث ركائــز أساســية هــي:

تعزيز وتنمية أعامل الرشكة الرئيسية

دعــم اســراتيجية التحــول للقطــاع الصحــي متاشــياً مــع
رؤيــة 2030
•املشــاركة الفعالــة والجوهريــة يف مبــادرات الرشاكــة مــا
بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص يف القطــاع الصحــي.
•توفــر الخدمــات املســاندة لتلــك الــراكات مثــل
خدمــات اإلدارة والصيانــة لألجهــزة الطبيــة.
•املشــاركة يف إدارة مراكــز التشــخيص االشــعاعي
واملختــرات يف القطــاع العــام.
•العمــل عــى توطــن الصناعــات املرتبطــة باملجــال
الصحــي مــن خــال زيــادة املكــون املحــي يف
املنتجــات والخدمــات الصحيــة.

االستثامر يف الخدمات الصحية والتقنية الطبية منها

•املحافظــة عــى التطويــر املســتمر بتوفــر أفضــل
الحلــول الطبيــة املتكاملــة وتقنيــات الرعايــة الصحيــة
املبتكــرة يف اململكــة.

•مراكــز خدمــات عــاج األورام مبــا يتوافــق مــع أعــى
املعايــر العامليــة.

•التوســع يف توفــر أحــدث املنتجات والحلــول املتكاملة
للقطــاع الصحي.

•مراكــز التشــخيص االشــعاعي واملختــرات طبقـاً ألحدث
التقنيــات العلمية.

•االهتــام بالعالقــات العامــة وتطويــر العالقــة مــع
العمــاء الرئيســيني الذيــن تتعامــل معهــم الرشكــة.

•مراكز عمليات اليوم الواحد ذات التخصصات املختلفة.

•التوسع يف تغطية مجاالت عالجية إضافية.
•زيادة حجم أعامل الرشكة من عمالء القطاع الخاص.

•منصــات الرعايــة الصحيــة االفرتاضيــة والتواصــل الطبــي
عــن بعــد.

املســاهمة يف االرتقــاء بصحــة وحيــاة ســكان اململكــة
العربيــة الســعودية مــن خــال توفــر حلــول الرعايــة الصحيــة
الرائــدة واملبتكــرة ،والتــي تقــدم أفضــل النتائــج الصحيــة
املمكنــة.

التقرير السنوي 2021
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هيكل رأس املال يف نهاية السنة 2021م

تع ّد الرشكة من الرشكات الرائدة يف مجال توفري الحلول الطبية املتكاملة باململكة العربية السعودية من خالل:
•القــدرة عــى توفــر خيــارات متنوعــة مــن الحلــول الطبيــة
املتكاملــة ملقابلــة االحتياجــات املتغــرة للعمــاء
بأفضــل قيمــة ممكنــة.

المساهمون

•توفــر خدمــات لوجســتية وسالســل توريــد ذات كفــاءة
عاليــة.
•التمتــع بصفــة الرشيــك االســراتيجي املفضــل لــدى
العمــاء وأكــر املورديــن العامليــن.

•فريــق عمــل فعــال مــن ذوي الخــرة الواســعة باملجــال
الصحــي تحــت قيــادة فريــق إداري متميــز.

•التميــز يف النواحــي التشــغلية وكفــاءة األعــال التــي
ســاهمت يف خلــق ســمة تجاريــة مميــزة.

•ســجل حافــل مــن االنجــازات يف تنفيــذ كــرى املشــاريع
الصحيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية.

محطات يف مسرية تطور الرشكة
2015

2012

1973

2021

شركة األدوية المتقدمة لألدوية

سعودية

19,800,000

10

198,000,000

99.00%

شركة الفيصلية لالستثمار التجاري

سعودية

200,000

10

2,000,000

1.00%

20,000,000

-

200,000,000

100.00%

المجموع

نطاق األعامل واألنشطة الرئيسة
تقــدم الرشكــة الحلــول الطبيــة املتكاملــة ملقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة يف القطــاع الصحــي باململكــة العربيــة الســعودية
مــن خــال الــركات التابعــة لهــا ،وتشــمل أنشــطتها تقديــم الحلــول الطبيــة املتكاملــة مــن األجهــزة واآلالت واملعــدات،
وتصميــم وتنفيــذ وإدارة املشــاريع الصحيــة بــدءا ً مــن تجهيــز املواقــع الطبيــة إىل توفــر الحلــول الطبيــة املتكاملــة مــن األجهــزة
واآلالت واملعــدات ،إضافــة إىل خدمــات الدعــم والربامــج الطبيــة والتشــغيل والصيانــة والضــان .وتتمثــل أغــراض الرشكــة
بحســب نظامهــا األســايس فيــا يــي:
•إدارة الرشكات التابعة لها ،أو املشاركة يف إدارة الرشكات األخرى التي تساهم فيها وتوفري الدعم الالزم لها.
•استثامر أموالها يف األسهم وغريها من األوراق املالية.

ﺗﺄﻣ ﴍاﻛﺔ ﻣﻊ روﻳﺎل
ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ﻟﺘﻮردﻳﺪ
اﳌﻌﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻮ ﻃﻴﺒﺔ

الجنسية

عدد األسهم

القيمة االسمية للسهم
(ريال سعودي)

إجمالي القيمة االسمية لألسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

•امتالك العقارات واملنقوالت الالزمة ملبارشة نشاطها.

اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻮ ﻃﻴﺒﺔ

•امتــاك حقــوق امللكيــة الصناعيــة مــن بــراءات االخــراع والعالمــات التجاريــة والصناعيــة وحقــوق االمتيــاز وغريهــا مــن الحقــوق
املعنويــة واســتغاللها وتأجريهــا للــركات التابعــة لهــا أو لغريهــا.
•تقديم القروض والكفاالت والتمويل للرشكات التابعة لها.

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﴍﻛﺔ
اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ
اﳌﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻃﺒﻴﺔ ﰲ
اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻛﻜﻴﺎن ﻳﺮﻛﺰ
ﻋﲆ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﺗﺤﺴ
اﻟﻜﻔﺎءة واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

2013

1993

ﺗﺤﻮل ﻃﺒﻴﺔ اﱃ
ﴍﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻣﻘﻔﻠﺔ

2020

)( ٪١٠٠.٠

هيكل رأس املال يف بداية السنة 2021م

شركة األدوية المتقدمة لألدوية
شركة الفيصلية لالستثمار التجاري
المجموع
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الهيكل التنظيمي للرشكة
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

هيكل رأس املال

الشركاء

الهيكل التنظيمي للرشكة والرشكات التابعة لها

عدد الحصص

)( ٪١٠٠.٠

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ

القيمة االسمية للحصة
(ريال سعودي)

إجمالي القيمة االسمية للحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

19,800,000

10

198,000,000

99.00%

200,000

10

2,000,000

1.00%

20,000,000

-

200,000,000

100.00%

ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻮازم اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ

)( ٪٩٩٫٠

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ -
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة

اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺸﺘﺮك
)( ٪٥٠٫٠

ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﶈﺪودة

)( ٪١٠٠.٠
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻲ

)( ٪١٠٠.٠
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
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الرشكات التابعة للرشكة

أوالً -رشكة الفيصلية لألنظمة الطبية

هيكل ملكية رشكة الفيصلية لألنظمة الطبية

رشكــة الفيصليــة لألنظمــة الطبيــة هــي رشكــة
ذات مســؤولية محــدودة مبوجــب الســجل التجــاري
رقــم ( )1010162957الصــادر مــن مدينــة الريــاض
بتاريــخ 1421/08/22هـــ (املوافــق 2000/11/20م)،
ويبلــغ رأس مــال رشكــة الفيصليــة لألنظمــة الطبيــة
( )100,000,000مائــة مليــون ريــال ســعودي مقســم

إىل ( )10,000,000عــرة ماليــن حصــة نقديــة
متســاوية القيمــة ،قيمــة كل حصــة ( )10عــرة ريــاالت
ســعودية ،ويقــع مقرهــا الرئيــي يف مدينــة الريــاض.
ويوضــح الشــكل التــايل الــركات التابعــة لرشكــة
الفيصليــة لألنظمــة الطبيــة وفروعهــا ونســب ملكيتهــا
يف رشكاتهــا التابعــة:

هيكل التنظيمي لرشكة الفيصلية لألنظمة الطبية

٪٥٠
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻴﻠﻴﺒﻴﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﶈﺪودة
٪٩٩
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ
ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
– اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
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الطبية

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ – ﻓﺮع اﳋﺒﺮ

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

الشركة الطبية العربية العالمية القابضة

10,000,000

10

10,000,000

100.00%

المجموع

10,000,000

-

100,000,000

100.00%

نشاط الرشكة وفروعها
االسم

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
– اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

٪١٠٠

الشريك

عدد الحصص

إجمالي قيمة الحصص
(ريال سعودي)

٪١٠٠
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ – ﻓﺮع ﺟﺪة

النشاط

شركة الفيصلية لألنظمة الطبية

تركيب المعدات واألجهزة اإلشعاعية والطبية ،البيع بالجملة للسلع الصيدالنية ،البيع بالجملة للعطور
ومستحضرات التجميل وصابون التجميل ،البيع بالتجزئة لألجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية ،مخازن األجهزة
والمنتجات الطبية ،التشغيل الطبي للمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد.

شركة الفيصلية لألنظمة الطبية  -فرع الرياض ()1

إدارة وتشغيل مخازن األجهزة والمنتجات الطبية.

شركة الفيصلية لألنظمة الطبية  -فرع الرياض ()2

صناعة األلعاب اإللكترونية وتمديد األسالك الكهربائية وتشطيب المباني وأنشطة خدمات صيانة المباني.

شركة الفيصلية لألنظمة الطبية  -فرع جدة

تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة والمعدات الطبية والجراحية والسمعية والبصرية وأجهزة العرض وذوي
االحتياجات الخاصة ومستلزمات العمليات الجراحية والمستشفيات والكواشف المخبرية والبرامج واألنظمة
الطبية وأجهزة المختبرات ومعدات الغازات الطبية وصيانة األجهزة والمعدات الطبية وأجهزة المختبرات
التحليلية.

شركة الفيصلية لألنظمة الطبية  -فرع الخبر

تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة واآلالت الطبية والجراحية والسمعية والبصرية وأجهزة العرض وذوي
االحتياجات الخاصة.

٪١٠٠
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ – اﻟﺮﻳﺎض ﻓﺮع )(2

نسبة الملكية

٪١٠٠
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ – اﻟﺮﻳﺎض ﻓﺮع )(1

التقرير السنوي 2021

28

 -1رشكة الفيصلية لألنظمة الطبية  -اإلمارات العربية املتحدة

 -2رشكة فيليبس العربية السعودية للرعاية الصحية املحدودة  -استثامر مشرتك

رشكــة الفيصليــة لألنظمــة الطبيــة  -اإلمــارات العربيــة املتحــدة هــي رشكــة ذات مســؤولية محــدودة مبوجــب الســجل التجــاري
رقــم ( )1026679الصــادر مــن مدينــة ديب بتاريــخ 1429/03/29هـــ (املوافــق 2008/04/06م) .ويبلــغ رأس مــال رشكــة
الفيصليــة لألنظمــة الطبيــة  -اإلمــارات العربيــة املتحــدة ( )300,000ثالمثائــة ألــف درهــم إمــارايت مقســم إىل ( )300ثالمثائــة
حصــة نقديــة متســاوية القيمــة ،قيمــة كل حصــة ( )1,000ألــف درهــم إمــارايت ،ويقــع مقرهــا الرئيــي بــديب يف اإلمــارات
العربيــة املتحــدة .ويوضــح الجــدول التــايل هيــكل ملكيــة رشكــة الفيصليــة لألنظمــة الطبيــة  -اإلمــارات العربيــة املتحــدة:

رشكــة فيليبــس العربيــة الســعودية للرعايــة الصحيــة
املحــدودة هــي رشكــة ذات مســؤولية محــدودة
مبوجــب الســجل التجــاري رقــم ()7010365836
الصــادر مــن مدينــة الريــاض بتاريــخ 1434/04/20هـــ
(املوافــق 2013/03/02م) .ويبلــغ رأس مــال رشكــة
فيليبــس العربيــة الســعودية للرعايــة الصحيــة املحــدودة
( )40,000,000أربعــن مليــون ريــال ســعودي مقســم
إىل ( )4,000,000أربعــة ماليــن حصــة نقديــة متســاوية
القيمــة ،قيمــة كل حصــة ( )10عــرة ريــاالت ســعودية،
ويقــع مقرهــا الرئيــي يف مدينــة الريــاض.

الشريك
شركة الفيصلية لألنظمة الطبية
شركة الفيصلية لالستثمار التجاري
المجموع

قيمة الحصة
(درهم إماراتي)

عدد الحصص

إجمالي قيمة الحصص
(درهم إماراتي)

نسبة الملكية

297

1,000

297,000

99.00%

3

1,000

3,000

1.00%

300

-

300,000

100.00%

وتتمثــل أنشــطة رشكــة الفيصليــة لألنظمــة الطبيــة  -اإلمــارات العربيــة املتحــدة بحســب ســجلها التجــاري يف تجــارة املعــدات
واألجهــزة العلميــة واملعمليــة ،وتجــارة األدوات واملســتلزمات الطبيــة والعالجيــة والجراحيــة .والجديــر ذكــره أنــه ال توجــد لــدى
رشكــة الفيصليــة لألنظمــة الطبيــة  -اإلمــارات العربيــة املتحــدة أيــة أعــال أو أنشــطة قامئــة وهــي مل تدخــل يف أيــة عقــود
أعــال أو مشــاريع تجاريــة ،وبالتــايل ليــس لديهــا أيــة إيــرادات كــا يف تاريــخ هــذه النــرة .وبخــاف أنشــطة رشكــة الفيصليــة
لألنظمــة الطبيــة  -اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،ال يوجــد لــدى الرشكــة الطبيــة أي نشــاط تجــاري خــارج اململكــة وليــس لديهــا أيــة
ممتلــكات أو أصــول خــارج اململكــة حتــى تاريخــه.
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يتمثــل النشــاط الرئيــس لرشكــة فيليبــس العربيــة
الســعودية للرعايــة الصحيــة املحــدودة بحســب ســجلها

مستثمر
ال ُ

عدد الحصص

التجــاري يف اســترياد وبيــع وتركيــب وصيانــة وإصــاح
وتأجــر األجهــزة واملعــدات الطبيــة وتقديــم خدمــات
التدريــب والدعــم الفنــي املرتبــط باألجهــزة الطبيــة
وتكنولوجيــا املعلومــات واألجهــزة والربمجيــات.
ولقــد أبرمــت رشكــة الفيصليــة لألنظمــة الطبيــة اتفاقيــة
اســتثامر مشــرك مــع رشكــة فيليبــس ميديــكال
سيســتمز نيذيرالنــد يب يف بدولــة هولنــدا ،تــم
مبوجبهــا تأســيس رشكــة فيليبــس العربيــة الســعودية
للرعايــة الصحيــة املحــدودة يف اململكــة العربيــة
الســعودية .ويوضــح الجــدول التــايل هيــكل االســتثامر
املشــرك يف رشكــة فيليبــس العربيــة الســعودية
للرعايــة الصحيــة املحــدودة:
إجمالي قيمة الحصص
(ريال سعودي)

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

نسبة االستثمار

شركة الفيصلية لألنظمة الطبية

2,000,000

10

20,000,000

50.00%

شركة فيليبس ميديكال سيستمز نيذيرالند بي في

2,000,000

10

20,000,000

50.00%

المجموع

4,000,000

-

40,000,000

100.00%
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ثالثاً -الرشكة العاملية للتطوير الصحي

ثانياً -رشكة لوازم الدولية الطبية
رشكــة لــوازم الدوليــة الطبيــة هــي رشكــة ذات مســؤولية
محــدودة مبوجــب الســجل التجــاري رقــم ()1010337603
الصــادر مــن مدينــة الريــاض بتاريــخ 1433/06/11هـــ
(املوافــق 2012/05/02م) ،ويبلــغ رأس مــال رشكــة
لــوازم الدوليــة الطبيــة ( )500,000خمســائة ألــف ريــال

ســعودي مقســم إىل ( )50,000خمســن ألــف حصــة
نقديــة متســاوية القيمــة ،قيمــة كل حصــة ( )10عــرة
ريــاالت ســعودية ،ويقــع مقرهــا الرئيــي يف مدينــة
الريــاض .ويوضــح الشــكل التــايل فــروع رشكــة لــوازم
الدوليــة الطبيــة:

الرشكــة العامليــة للتطويــر الصحــي هــي رشكــة ذات
مســؤولية محــدودة مبوجــب الســجل التجــاري رقــم
( )1010375223الصــادر مــن مدينــة الريــاض بتاريــخ
1434/07/09هـــ (املوافــق 2013/05/18م) ،ويبلــغ
رأس مــال الرشكــة العامليــة للتطويــر الصحــي ()500,000
خمســائة ألــف ريــال ســعودي مقســم إىل ()50,000
خمســن ألــف حصــة نقديــة متســاوية القيمــة ،قيمــة

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻲ

ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻮازم اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ

٪١٠٠

٪١٠٠

٪١٠٠

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ﻓﺮع اﳋﺒﺮ

هيكل ملكية الرشكة العاملية للتطوير الصحي

هيكل ملكية رشكة لوازم الدولية الطبية
عدد الحصص

إجمالي قيمة الحصص
(ريال سعودي)

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

الشريك

نسبة الملكية

عدد الحصص

إجمالي قيمة الحصص
(ريال سعودي)

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

الشركة الطبية العربية العالمية القابضة

50,000

10

50,000

100.00%

الشركة الطبية العربية العالمية القابضة

50,000

-

500,000

100.00%

المجموع

50,000

-

500,000

100.00%

المجموع

50,000

-

500,000

100.00%

يوضح الجدول التايل أنشطة الرشكة العاملية للتوريدات الطبية وفروعها وفقاً لسجالتهم التجارية:
االسم
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٪١٠٠

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ﻓﺮع ﺟﺪة

ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻮازم اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻓﺮع اﳋﺒﺮ

ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻮازم اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻓﺮع ﺟﺪة

الشريك

كل حصــة ( )10عــرة ريــاالت ســعودية ،ويقــع مقرهــا
الرئيــي يف مدينــة الريــاض .ويوضــح الشــكل التــايل
فــروع الرشكــة العامليــة للتطويــر الصحــي ،يف اململكــة
العربيــة الســعودية ،يف حــن ال توجــد لــدى الرشكــة
العامليــة للتطويــر الصحــي أيــة أعــال أو أنشــطة قامئــة،
وهــي مل تدخــل يف أيــة عقــود أعــال أو مشــاريع تجاريــة،
وبالتــايل ليــس لديهــا أيــة إيــرادات ،حتــى تاريخــه:

النشاط

شركة لوازم الدولية الطبية

مخازن األجهزة والمنتجات الطبية ،المجمعات الطبية العامة ،العيادات الطبية ،التشغيل الطبي للمجمعات
الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد.

شركة لوازم الدولية الطبية  -فرع جدة

استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في األدوات الطبية واألجهزة والمعدات واآلالت الطبية والجراحية
والسمعية والبصرية وأجهزة العرض وذوي االحتياجات الخاصة ومستلزمات العمليات الجراحية والمستشفيات
والكواشف المخبرية وأجهزة المختبرات ومعدات الغازات الطبية ومواد التجميل وصيانة األجهزة الطبية والمعدات
وأجهزة المختبرات.

شركة لوازم الدولية الطبية  -فرع الخبر

استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في األدوات الطبية واألجهزة والمعدات واآلالت الطبية والجراحية
السمعية والبصرية وأجهزة العرض وذوي االحتياجات الخاصة ومستلزمات العمليات الجراحية والمستشفيات
والكواشف المخبرية وأجهزة المختبرات ومعدات الغازات الطبية ومستلزمات التجميل وصيانة األجهزة الطبية
والمعدات الطبية وأجهزة المختبرات التحليلية وخدمات االستيراد والتصدير والتسويق للغير.

الطبية

نشاط الرشكة وفروعها
االسم

النشاط

الشركة العالمية للتطوير الصحي

صيانة الكليات والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب وصيانة المستشفيات والمجمعات الطبية والمستوصفات
والمراكز الصحية والمنشآت والمراكز الطبية المتقدمة والعيادات والمختبرات والمعامل المتقدمة ومراكز األشعة
المتطورة وصيانة األجهزة الطبية.

الشركة العالمية للتطوير الصحي  -فرع جدة

تجهيز دور التعليم الطبي من كليات ومعاهد وجامعات ومراكز تدريب وإقامة وتملك وتجهيز المستشفيات
والمجمعات الطبية والمستوصفات والمراكز الصحية والمنشآت الطبية والمراكز الطبية المتقدمة والعيادات
والمختبرات والمعامل المتقدمة ومراكز األشعة المتطورة وتقديم خدمات صيانة األجهزة الطبية وتجهيز
المستشفيات وتأهيلها بالكوادر الطبية.

الشركة العالمية للتطوير الصحي  -فرع الخبر

تجهيز دور التعليم الطبي من كليات ومعاهد وجامعات ومراكز تدريب وإقامة وتملك وتجهيز المستشفيات
والمجمعات الطبية والمستوصفات والمراكز الصحية والمنشآت الطبية والمراكز الطبية المتقدمة والعيادات
والمختبرات والمعامل المتقدمة ومراكز األشعة المتطورة وتقديم خدمات صيانة األجهزة الطبية وتجهيز
المستشفيات.
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رابعاً -رشكة تقنيات الرعاية الصحية
رشكــة تقنيــات الرعايــة الصحيــة هــي رشكــة ذات مســؤولية
محــدودة مبوجــب الســجل التجــاري رقــم ()1010211341
الصــادر مــن مدينــة الريــاض بتاريــخ 1426/06/18هـــ
(املوافــق 2005/07/24م) ،ويبلــغ رأس مــال رشكــة
تقنيــات الرعايــة الصحيــة ( )500,000خمســائة ألــف ريــال
ســعودي مقســم إىل ( )50,000خمســن ألــف حصــة

نقديــة متســاوية القيمــة ،قيمــة كل حصــة ( )10عــرة
ريــاالت ســعودية ،ويقــع مقرهــا الرئيــي يف مدينــة
الريــاض .كــا ال توجــد لــدى رشكــة تقنيــات الرعايــة الصحيــة
أيــة أعــال أو أنشــطة قامئــة وهــي مل تدخــل يف أيــة
عقــود أعــال أو مشــاريع تجاريــة ،وبالتــايل ليــس لديهــا أيــة
إيــرادات ،حتــى تاريخــه.

تطبــق الرشكــة مجموعــة مــن التدابــر
تجــاه البيئــة مبــا يتوافــق مــع الترشيعــات
املتعلقــة بهــا.

فروع رشكة تقنيات الرعاية الصحية
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓﺮع ﺟﺪة

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓﺮع اﳋﺒﺮ

هيكل ملكية رشكة تقنيات الرعاية الصحية
الشريك

عدد الحصص

إجمالي قيمة الحصص
(ريال سعودي)

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

الشركة الطبية العربية العالمية القابضة

50,000

-

500,000

100.00%

المجموع

50,000

-

500,000

100.00%

أنشطة الرشكة وفروعها
االسم
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النشاط

شركة تقنيات الرعاية الصحية

إنشاء المباني وتحليل النظم وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة وصيانة برمجيات وتصميم المواقع االلكترونية
وتوزيع واستيراد وتجارة الجملة والتجزئة في األجهزة والمنتجات الطبية وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية.

شركة تقنيات الرعاية الصحية  -فرع جدة

تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة والمعدات واآلالت الطبية والجراحية واألشعة ولوازم المستشفيات والمواد
الكيميائية وأفالم األشعة والكواشف المخبرية واالستهالكية الخاصة بقطاع الطب البشري وطب األسنان
وأجهزة الطب البيطري وأنظمة القياس واالختبار والمعايرة في المختبرات التحليلية وفي مجال البيئة وبرامج
نظم الحاسب اآللي وصيانة األجهزة والبرامج.

شركة تقنيات الرعاية الصحية  -فرع الخبر

تجهيز المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات المتخصصة والمراكز الطبية وغير الطبية.

الطبية
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االستدامة وإدارة املخاطر
االستدامة

إدارة الجودة والسالمة

حوكمة العالقات البيئية واملجتمعية ()ESG

تعتمــد الرشكــة الطبيــة العربيــة العامليــة القابضــة “طبيّة”
أســلوب دمــج قيمــة االســتدامة يف جميــع نشــاطاتها.
بشــكل يســهم يف تلبيــة املتطلبــات الترشيعية للعمل،
وإدارة املخاطــر املرتبطــة بأعاملهــا .ويأخــذ بعــن االعتبــار
اآلثــار االجتامعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة ،التــي تتضمــن
القيــم األخالقيــة والصحــة والســامة املهنيــة ومامرســات
العمــل الجيــدة ،وحقــوق املوظفــن واملجتمــع ،وحاميــة
البيئــة .لتكــون مصــدرا ً مثالي ـاً للعطــاء والعمــل املســؤول
اجتامعيــاً وتجاريــاً مســتداماً بيئيــاً وعــادالً وآمنــاً .يف
حــن تتجــاوز مســؤولياتها األداء التعاقــدي واالمتثــال
الترشيعــي ،حيــث تقــوم الرشكــة بالحفــاظ عــى عمــل
مســتدام يصــب يف مصلحــة عمالئهــا ورشكائهــا
ومنســوبيها واملجتمعــات املحليــة التــي نعمــل فيهــا .عرب
تكريــس ثقافــة إدارة الصحــة والســامة والبيئــة النظيفــة،
يف جميــع أعاملهــا وسالســل التوريــد والــركاء.

تلتــزم الرشكــة بتعزيــز قدراتهــا يف إدارة األمــن والســامة
يف جميــع بيئــات العمــل ومرافــق الخدمــة املتنوعــة
لديهــا ،كــا تبــذل الرشكــة جهــودا ً حثيثــة لتوفــر بيئــة
مهنيــة ســليمة وصحيــة لجميــع منســوبيها .حيــث تلتــزم
بتطبيــق نظامـاً متقدمـاً إلدارة الســامة والصحــة املهنيــة
بهــدف توفــر بيئــة آمنــة وصحيــة لســائر موظفيهــا.
ويوفــر قســم األمــن والســامة يف الرشكــة خدمــات
التدريــب واملراقبــة مــع ضبــط اإلجــراءات لضــان تطبيــق
نظــام ســامة فاعــل عــى يــد فريــق عمــل متمــرس
مبجــال الخدمــات األمنيــة ،مدعــوم بأحــدث املعــدات
والتجهيــزات واألنظمــة ذات الصلــة .ويف هــذا الســياق
حصلــت الرشكــة الطبيــة العربيــة العامليــة القابضــة ،مــن
خــال رشكتيهــا التابعتــن ،عــى العديــد مــن الشــهادات
العامليــة ملطابقتهــا املعايــر العامليــة للصحــة والســامة
والبيئــة ،املوضحــة يف الجــدول التــايل:

يلتــزم مجلــس إدارة الرشكــة الطبيــة العربيــة العامليــة بــأن تقــوم الرشكــة مبامرســة كافــة أنشــطتها وأعاملهــا وفق ـاً للمبــادئ
واألســس التــي تتوافــق مــع قيــم الرشكــة املعمــول بهــا ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار مصالــح املجتمــع بشــكل عــام .كــا يــدرك
املجلــس كافــة اآلثــار الناجمــة عــن أنشــطة الرشكــة وأعاملهــا املتنوعــة ،ســوا ًء عــى املوظفــن أو املســاهمني أو املجتمــع
أو الجهــات املعنيــة األخــرى ذات املصلحــة أو عــى البيئــة التــي تعمــل بهــا ،والتقيــد باألنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن الجهــات
الرســمية .وتطبــق الرشكــة مجموعــة مــن التدابــر تجــاه البيئــة مبــا يتوافــق مــع الترشيعــات املتعلقــة بهــا ،والســعي الجــاد للحــد
مــن امللوثــات التــي ميكــن أن تكــون ضــارة عــى صحــة اإلنســان والبيئــة معــا .باإلضافــة إىل اهتاممهــا الجــاد مببــدأ الحــد مــن
اســتهالك الطاقــة والحــد مــن االنبعاثــات الكربونيــة الضــارة بالبيئــة.

الشركة التابعة الحاصلة على الشهادة

رقم الشهادة

تاريخ الشهادة

تاريخ انتهاء الشهادة

شركة الفيصلية لألنظمة الطبية

()ISO 9001:2015

2018/03/29م

2024/03/29م

شركة الفيصلية لألنظمة الطبية

()ISO: 13485:2016

2019/11/30م

2022/11/30م

شركة الفيصلية لألنظمة الطبية

شركة لوازم الدولية الطبية

حوكمة العالقات البيئية

حوكمة العالقات املجتمعية

تعتمــد الرشكــة عــى معايــر مهنيــة صارمــة لضبــط
مامرســاتها البيئيــة بشــكل مســتدام ،والتزامهــا بــكل مــا
يــي:

تحــرص الرشكــة عــى اعتــاد مامرســات مهنيــة مســؤولة،
تضمــن مــن خاللهــا التعــاون الوثيــق مــع املجتمــع وقــادة
األعــال ،لدعــم وتطويــر البيئــات املجتمعيــة ،مــن خــال
مــا يــي:

•االمتثــال للقوانــن واللوائــح البيئيــة املعمــول بهــا يف
جميــع بيئــات العمــل التصنيعيــة والتشــغيلية.
• وضــع املعايــر واإلجــراءات وضوابــط اإلدارة البيئيــة
والحفــاظ عليهــا ،لضــان تــوازن االعتبــارات البيئيــة
بالتســاوي مــع األولويــات التنافســية واألنشــطة
التجاريــة الرئيســة األخــرى.

•تنفيذ العمليات يف إطار خطة اإلدارة البيئية.
•تثقيــف املجتمعــات املحليــة باســتمرار عــن أنشــطتنا
التشــغيلية وتأثرياتهــا.
•مبــادرة التنميــة املحليــة داخــل املجتمعــات املجــاورة
لخلــق فــرص مســتدامة.

•التواصــل بــكل شــفافية ووضــوح مــع املوظفــن
والهيئــات التنظيميــة والجمهــور واملســاهمني ،بشــأن
القضايــا البيئيــة وتحســينها بشــكل مســتمر.

• توفــر فــرص العمــل للســكان املحليــن يف مواقــع
العمــل.

()EN ISO: 13485:2016

2019/11/30م

2022/11/30م

باإلضافــة إىل التزامهــا بنظــام اإلدارة البيئيــة ،الــذي يعتمد
عــى املبــادئ واملامرســات الدوليــة التالية:

• إعطــاء األفضليــة للســلع املحليــة أثنــاء عمليــات الــراء
املــواد الالزمــة للرشكــة.

()ISO 9001:2015

2015/03/19م

2023/11/07م

•تقييم األثر البيئي والحفاظ عىل التنوع البيولوجي.
•إدارة مخلفــات العمليــات التصنيعيــة واإلنتاجيــة الضــارة
باإلنســان والبيئــة.
•إدارة معالجــة امليــاه وتلــوث الهــواء واملخلفــات
ا لكيميا ئيــة .
•العمل عىل الحفاظ عىل الطاقة.
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سياسة إدارة املخاطر واستمرارية األعامل

تعــد إدارة املخاطــر الفعالــة أمــرا ً رضوريــاً لتنفيــذ
اســراتيجيات الرشكــة ،وتحقيــق القيمــة املســتدامة
للمســاهمني ،وحاميــة العالمــة التجاريــة ،وضــان الحوكمة
الرشــيدة .إذ تتعـــرض «الرشكــة الطبيــة العربيــة العامليــة
القابضــة» لبعـــض املخاطـــر بســـبب طبيعـــة نشـــاطها،
ككيـــان يعمـــل فــــي مجــــال الرعاية الصحية .ولهــذا السـبب
تطبــق الشـــركة ا ٔفضـــل املامرســـات فـــي إدارة هـــذه
املخاطـــر ومراقبتهـــا مـــن خـــال مجلـــس اإلدارة ،وتعمـــل
علـــى فريــق متخصــص إلدارة املخاطـــر يقــوم علـــى وضــــع
اســراتيجيات االســتعداد والتحضــر املســبق والجاهزيــة
ملواجهــــة املخاطــــر والتخفيــف مــن أثارهــا.
كــا يلتــزم مجلــــس اإلدارة باعتمــــاد إجــــراءات مدروســــة
ملواجهــــة املخاطــــر املختلفــــة التــــي ميكـــن ا ٔن تعتـــرض
أداء الفــروع التشــغيلية للطبيــة ،وتعزيـــز ثقافـــة الوعـــي
مبســ ٔووليات جميـــع األطـــراف ذوي الصلــة فــــي الشــركة،
كــــي تكــــون علــــى ا ٔتــــم الدرايــــة والوعــــي مبســ ـ ٔوولياتها
تجــــاه هــــذه املخاطـــر.فيام تعمـــل علـــى تعزيـــز فعاليـــة
الرقابـة الداخليـة وتطبيـق ضوابـط حوكمـة الشــركات وفــق
ا ٔعلــــى معاييــــر الشــــفافية ،ســــعي ا ً لتجنيــــب مختلــــف
وحــــدات العمــــل بفعالياتهــــا املختلفـــة فـــي الشـــركة ا ٔي
نـــوع مـــن املخاطـــر.
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تــويل إدارة الرشكــة اهتاممـاً كبــرا ً بعمليــة إدارة املخاطــر
باعتبارهــا وســيلة لتحديــد املخاطــر وتقييمهــا ووضــع
أولويــة لهــا والحــد منهــا ،وذلــك مــن خــال كل وحــدة عمــل
فيهــا ويف رشكاتهــا التابعــة ،مــع تطبيــق منســقٍ وف ّعــال
مــن حيــث التكلفــة للمــوارد بغــرض تقليــل احتامليــة أو تأثــر
أي آثــار ســلبية ورصدهــا والتحكــم بهــا لتحقيــق أقــى
اســتفادة مــن الفــرص .كــا تُــدار املخاطــر بفعاليــة مــن
قبــل “طبيّــة” عــن طريــق التطبيــق الف ّعــال للضوابــط
املتنوعــة ،والتــي تشــمل:
•إطــار عمــل إدارة املخاطــر املعتمــد مــن ِ
قبــل مجلــس
اإلدارة
•السياسات واإلجراءات املوثقة
•الحفاظ عىل السجالت
•املراقبة املستمرة لاللتزامات التنظيمية
•إعداد التقارير الداخلية والخارجية

عوامل املخاطر
إن املخاطــر والشــكوك املبينــة أدنــاه مقدمــة برتتيــب ال يعــر عــن مــدى أهميتهــا .كــا أن هنالــك مخاطــر وشــكوك واحتــاالت
إضافيــة أخــرى ،مبــا يف ذلــك تلــك غــر املعلومــة حاليـاً أو التــي تعتربهــا إدارة الرشكــة غــر جوهريــة ،كــا يــي:

1.املخاطــر املتعلقــة بصعوبــة تعيــن موظفــن ذوي
خــرة يف قطــاع الرعايــة الصحيــة

8.املخاطــر املتعلقــة باالعتــاد عــى األشــخاص
ا لر ئيســيني

2.مخاطر االئتامن

9.املخاطــر املتعلقــة باملشــاريع الحاليــة واملســتقبلية
وتنفيذها

 3.مخاطر السيولة
4.املخاطر املتعلقة باالعتامد عىل املوردين
5.املخاطــر املتعلقــة بتوحيــد معايــر رشاء األدويــة
واملعــدات واملســتلزمات الطبيــة
6.املخاطر املتعلقة برتكيز إيرادات الرشكة
7.مخاطر تركيز العمالء

	10.املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة
	11.املخاطــر املتعلقــة بعــدم االســتقرار الســيايس
واالقتصــادي يف الــرق األوســط
	12.مخاطر فرص النمو
	13.املخاطر املتعلقة بتقلبات أسعار رصف العمالت
	14.املخاطر املتعلقة بتقلبات أسعار الفائدة
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القوائم املالية املوحدة

39

الطبية

التقرير السنوي 2021

40

41

الطبية

التقرير السنوي 2021

42

43

الطبية

التقرير السنوي 2021

44

الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
قامئة املركز املايل املوحدة
كام يف 31ديسمرب 2021م
إيضاحات

الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
قامئة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2021م

 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي

املوجودات
املوجودات غري املتداولة
ممتلكات ومعدات

13

3,977,343

5,838,953

موجودات حق االستخدام

14

10,874,221

13,173,417

موجودات غير ملموسة

15

2,410,864

274,678

16

49,881,306

46,385,903

67,143,734

65,672,951

استثمار في مشروع مشترك

مخزون ،صافي

17

191,940,425

223,761,306

ذمم مدينة تجارية ،صافي

18

629,605,211

910,021,198

موجودات عقود ،صافي

19

67,038,677

36,584,207

مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

20

52,375,104

53,935,874

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

22

7,485,913 ,7,485

6,148,374

21

إجمالي الموجودات غير المتداولة
املوجودات املتداولة

نقد وما في حكمه
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات

11,028,249

13,110,271

959,473,579

1,243,561,230

1,026,617,313

1,309,234,181

حقوق امللكية واملطلوبات

إيضاحات
إيرادات

5

618,539,790

818,689,016

تكلفة اإليرادات

6

()475,021,322

()620,309,116

143,518,468

198,379,900

مصروفات بيع وتسويق

7

()62,398,922

()65,589,984

مصروفات عمومية وإدارية

8

()28,561,301

()31,554,981

رد( /خسارة انخفاض في قيمة) ذمم مدينة تجارية

18

17,538,643

()2,950,000

الحصة من الربح في مشروع مشترك

16

11,499,462

8,157,007

إيرادات أخرى

9

30,079,332

46,422,212

مصروفات أخرى ،صافي

10

()4,568,990

()10,353,652

107,106,692

142,510,502

()13,368,603

()22,720,098

93,738,089

119,790,404

مجمل الربح

ربح التشغيل
11

رسوم تمويل
الربح قبل الزكاة

12

الزكاة
ربح السنة

حقوق امللكية
رأس المال

23

200,000,000

200,000,000

احتياطي نظامي

24

18,060,420

9,829,040

أرباح مبقاة

115,329,829

122,613,221

إجمالي حقوق الملكية

333,390,249

332,442,261

التزامات المنافع المحددة للموظفين

25

25,278,046

26,844,276

الجزء غير المتداول من مطلوبات العقود

26

30,105,294

30,517,468

قروض وسلف

27

75,000,000

100,000,000

الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار

14

6,824,742

9,521,537

137,208,082

166,883,281

املطلوبات غري املتداولة

إجمالي المطلوبات غير المتداولة
املطلوبات املتداولة
ذمم دائنة تجارية وأوراق دفع

28

150,958,876

282,483,539

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

29

130,071,532

157,645,028

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

22

2,105,655

32,425,319

الجزء المتداول من مطلوبات العقود

26

57,421,164

85,200,295

الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

14

4,037,468

3,154,458

قروض وسلف

27

200,000,000

225,000,000

12

11,424,287

24,000,000

556,018,982

809,908,639

693,227,064

976,791,920

1,026,617,313

1,309,234,181

زكاة دائنة
إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي

()11,424,287

()24,000,000

82,313,802

95,790,404

الدخل الشامل اآلخر
بند لن يعاد تصنيفه الحقاً إىل الربح أو الخسارة:
25

ربح إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين

16

الحصة في الدخل الشامل اآلخر للمشروع المشترك
إجمالي الدخل الشامل للسنة

1,223,854

939,553
374,633

--

83,627,988

97,014,258

ربحية السهم
34

ربحية السهم األساسية والمخفضة

73.3

4.1

تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة الظاهرة في الصفحات من  45إلى  90من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  7شعبان 1443هـ (الموافق  10مارس 2022م) وتم توقيعها
نيابة عنه من قبل:
زياد التونسي
رئيس مجلس اإلدارة

عالء أمين
الرئيس التنفيذي

مورالي موهان
المدير المالي

تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة الظاهرة في الصفحات من  45إلى  90من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  7شعبان 1443هـ (الموافق  10مارس 2022م) وتم توقيعها
نيابة عنه من قبل:
زياد التونسي
رئيس مجلس اإلدارة
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عالء أمين
الرئيس التنفيذي

مورالي موهان
المدير المالي
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الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
قامئة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2021م
رأس المال
ريال سعودي

المساهمة اإلضافية في
رأس المال
ريال سعودي

االحتياطي النظامي
ريال سعودي

الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
قامئة التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2021م
أرباح مبقاة
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

إيضاحات

500,000

179,310,546

250,000

86,217,457

266,278,003

ربح السنة

--

--

--

95,790,404

95,790,404

الدخل الشامل اآلخر

--

--

--

1,223,854

1,223,854

إجمالي الدخل الشامل للسنة

--

--

--

97,014,258

97,014,258

المحول إلى االحتياطي النظامي

--

--

9,579,040

()9,579,040

--

199,500,000

()179,310,546

--

()20,189,454

--

--

--

--

()30,850,000

()30,850,000

200,000,000

--

9,829,040

122,613,221

332,442,261

200,000,000

--

9,829,040

122,613,221

332,442,261

--

--

--

82,313,802

82,313,802

الدخل الشامل اآلخر

--

--

--

1,314,186

1,314,186

إجمالي الدخل الشامل للسنة

--

--

--

83,627,988

83,627,988

المحول إلى االحتياطي النظامي

--

--

8,231,380

()8,231,380

--

توزيعات أرباح ( -إيضاح )35

--

--

--

()82,680,000

()82,680,000

200,000,000

--

18,060,420

115,329,829

333,390,249

كما في  1يناير 2020م

زيادة في رأس المال
توزيعات أرباح ( -إيضاح )35
كما في  31ديسمبر 2020م
كما في  1يناير 2021م
ربح السنة

كما في  31ديسمبر 2021م

تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة الظاهرة في الصفحات من  45إلى  90من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  7شعبان 1443هـ (الموافق  10مارس 2022م) وتم توقيعها
نيابة عنه من قبل:
زياد التونسي
رئيس مجلس اإلدارة

عالء أمين
الرئيس التنفيذي

مورالي موهان
المدير المالي

األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة
تسويات لــ:
مخصص التزامات المنافع المحددة للموظفين
استهالك ممتلكات ومعدات
استهالك موجودات حق االستخدام
مصروف مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة
فوائد مستحقة لعقود اإليجار
إطفاء موجودات غير ملموسة
ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات
الحصة من الربح في مشروع مشترك
(رد) /خسارة االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية

25
13
14
17
13
15
16
18

التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
مخزون
ذمم مدينة تجارية
موجودات عقود
مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
مستحق من أطراف ذات عالقة
مستحق ألطراف ذات عالقة
ذمم دائنة تجارية وأوراق دفع
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
مطلوبات عقود
النقد الناتج من العمليات
التزامات المنافع المحددة للموظفين المدفوعة
زكاة مدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثامرية
شراء ممتلكات ومعدات
متحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة
توزيعات أرباح مستلمة من المشروع المشترك
صافي النقد من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
المسدد من قروض قصيرة األجل من الشركة األم النهائية ،صافي
(المسدد)  /المتحصل من قروض طويلة األجل من الشركة األم ،صافي
المدفوع من التزامات عقود اإليجار
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
النقص في النقد وما في حكمه
نقد وما في حكمه في بداية السنة
نقد وما في حكمه في نهاية السنة
املعامالت غري النقدية:
ربح إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين
إضافة في موجودات حق االستخدام
زيادة في رأس المال
الحصة في الدخل الشامل اآلخر للمشروع المشترك

25
12
13
15
16

14

21
25
14

 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي

93,738,089

119,790,404

4,091,131
3,161,078
3,476,033
3,500,000
763,826
597,314
-()11,499,462
()17,538,643
80,289,366

4,039,840
3,853,458
3,326,233
2,573,915
880,554
351,273
()438,579
()8,157,007
2,950,000
129,170,091

28,320,881
297,954,630
()30,454,470
1,560,770
()1,337,539
()30,319,664
()131,524,663
()27,167,124
()28,191,305
159,130,882
()4,717,808
()24,000,000
130,413,074

()20,622,697
()19,530,475
73,913,928
()5,150,917
()4,732,077
31,268,035
12,144,538
25,607,983
19,470,802
241,539,211
()3,176,074
()15,600,000
222,763,137

()1,299,468
-()2,733,500
8,378,692
4,345,724

()1,279,690
683,321
()153,371
7,329,122
6,579,382

()25,000,000
()25,000,000
()4,160,820
()82,680,000
()136,840,820
()2,082,022
13,110,271
11,028,249

()296,000,000
100,000,000
()3,603,041
()30,850,000
()230,453,041
()1,110,522
14,220,793
13,110,271

939,562
1,234,434
-374,633

1,223,854
1,219,979
199,500,000
--

تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة الظاهرة في الصفحات من  45إلى  90من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  7شعبان 1443هـ (الموافق  10مارس 2022م) وتم توقيعها
نيابة عنه من قبل:
زياد التونسي

رئيس مجلس اإلدارة

عالء أمين

الرئيس التنفيذي

مورالي موهان
المدير المالي

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )38جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2021م

الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2021م

 .1األنشطة (تتمة)

1 .األنشطة
الرشكــة الطبيــة العربيــة العامليــة القابضــة («الرشكــة») (القامئــة باألعــال التجاريــة باســم «طبيــة») هــي رشكــة مســاهمة
ســعودية مســجلة يف الريــاض باململكــة العربيــة الســعودية مبوجــب الســجل التجــاري رقــم  1010380429بتاريــخ  10شــعبان
1434هـــ (املوافــق  19يونيــو 2013م).

قامــت املجموعــة خــال الســنة بتغيــر وضعهــا مــن رشكــة ذات مســؤولية محــدودة إىل رشكــة مســاهمة مقفلــة اعتبــارا ً مــن 30
مــارس 2021م مــن خــال قــرار وزاري .الحقـاً لــإدراج ،قامــت املجموعــة بتغيــر الوضــع النظامــي مــن رشكــة مســاهمة مقفلــة
إىل رشكــة مســاهمة ســعودية.

يتمثــل النشــاط الرئيــي للرشكــة( ،يشــار إليهــا فيــا بعــد بـــ «املجموعــة») ،يف تجــارة الجملــة والتجزئــة يف املعــدات واألدوات
الطبيــة والجراحيــة ،وأنظمــة املعاقــن االصطناعيــة ومســتلزمات العمليــات الجراحيــة ومســتلزمات املستشــفيات واألنظمــة
والربامــج الطبيــة وكيامويــات املختــرات ،وأنظمــة التحليــل والقيــاس واالختبــار ،وأنظمــة القيــاس العلمــي ،وصيانــة أنظمــة
ومعــدات املختــرات الطبيــة والتحليليــة.

يقــع املقــر الرئيــي للمجموعــة يف الريــاض .لــدى املجموعــة الفــروع التاليــة .تــم إدراج املوجــودات واملطلوبــات ونتائــج
عمليــات الفــروع يف القوائــم املاليــة املوحــدة.
رقم السجل التجاري

التاريخ

جدة

4030280314

 13ربيع اآلخر 1436هـ (الموافق  2فبراير 2015م)

الخبر

2051062515

 17شعبان 1437هـ (الموافق 24 :مايو 2016م)

جدة

4030280313

 13ربيع اآلخر 1436هـ (الموافق  2فبراير 2015م)

الخبر

2051060081

 22ربيع اآلخر 1436هـ (الموافق  11فبراير 2015م)

الرياض 11595

جدة

4030280345

 15ربيع اآلخر 1436هـ (الموافق  4فبراير 2015م)

اململكة العربية السعودية

الخبر

2051060082

 22ربيع اآلخر 1436هـ (الموافق  11فبراير 2015م)

جدة

4030280342

 15ربيع اآلخر 1436هـ (الموافق  4فبراير 2015م)

الخبر

2051062516

 17شعبان 1437هـ (الموافق 24 :مايو 2016م)

يقع مكتب املجموعة املسجل يف العنوان التايل:
حي قرطبة
البوابة االقتصادية ،مبنى رقم 9
ص.ب 62961

فيام ييل الرشكات التابعة للرشكة واملدرجة يف هذه القوائم املالية املوحدة:
بلد التأسيس

الشركة التابعة

موقع الفرع

نسبة الملكية الفعلية ()٪

شركة الفيصلية لألنظمة الطبية

المملكة العربية السعودية

*100

شركة لوازم الدولية الطبية

المملكة العربية السعودية

*100

الشركة العالمية للتطوير الصحي

المملكة العربية السعودية

*100

شركة التقنيات للرعاية الصحية

المملكة العربية السعودية

*100

* إن حصة الملكية بنسبة  ٪1مملوكة من قبل المساهم الثاني( ،شركة تابعة للشركة األم النهائية).
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الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2021م

2 .تأثري فريوس كوفيد 19 -
يســتمر تطــور فــروس كورونــا املســتجد (كوفيــد )19-الــذي أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة أنــه ميثــل جائحــة يف مــارس
2020م .مــن الصعــب حالي ـاً التنبــؤ باملــدى واملــدة الكاملــة لتأثــر هــذه الجائحــة عــى األعــال وقطــاع االقتصــاد الــذي تعمــل
فيــه املجموعــة .ال يــزال مــدى ومــدة أثــر الجائحــة أمــرا ً غــر مؤكــدا ً وتعتمــد عــى التطــورات املســتقبلية التــي يصعــب التنبــؤ بهــا
بدقــة يف هــذا الوقــت (مثــل معــدل انتقــال فــروس كورونــا).
اتخــذت املجموعــة خطــوات احتــواء ،كــا يف  31ديســمرب 2021م ،التــي حــدت مــن التأثــر الســلبي للفــروس عــى النتائــج
املاليــة للمجموعــة .ال تتوقــع املجموعــة أي تأثــر جوهــري مســتقبيل وســلبي عــى اســتمراريتها وستســتمر املجموعــة يف
إعــادة تقييــم وضعهــا واألثــر املرتبــط بذلــك بصــورة منتظمــة.

3 .السياسات املحاسبية الهامة
1.3.أسس اإلعداد
تــم إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وفقــاً للمعايــر الدوليــة للتقريــر املــايل املعتمــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية
واملعايــر واإلصــدارات األخــرى املعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمراجعــن واملحاســبني (يشــار إليهــم معــاً بـــ «املعايــر
الدوليــة للتقريــر املــايل املعتمــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية»).
تــم إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وفق ـاً ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء التزامــات املنافــع املحــددة للموظفــن التــي
يتــم قياســها بالقيمــة الحاليــة باســتخدام طريقــة ائتــان الوحــدة املتوقعــة كــا هــو مبــن يف السياســات املحاســبية أدنــاه.
تســتند التكلفــة التاريخيــة بصــورة عامــة إىل القيمــة العادلــة للمقابــل املدفــوع مقابــل الســلع والخدمــات .تــم إعــداد القوائــم
املاليــة املوحــدة باســتخدام مبــدأ االســتحقاق كأســاس يف املحاســبة ومفهــوم االســتمرارية.
يتــم عــرض القوائــم املاليــة املوحــدة بالريــال الســعودي الــذي يعتــر أيضـاً عملــة النشــاط للمجموعــة ويتــم تقريبــه ألقــرب ريــال
ســعودي مــا مل يُذكــر خــاف ذلــك.

2.3.أسس التوحيد
تتكــون القوائــم املاليــة املوحــدة مــن القوائــم املاليــة للرشكــة والــركات التابعــة لهــا (كــا هــو مــدرج يف إيضــاح  1أعــاه)
(يشــار إليهــم مع ـاً بــــ «املجموعــة»).
وتتحقق السيطرة عندما يكون لدى الرشكة:
•السيطرة عىل الرشكة املستثمر فيها؛
•التعرض ملخاطر ،أو لديها حقوق يف الحصول عىل عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالرشكة املستثمر فيها؛ و
•املقدرة عىل استخدام سلطتها عىل الرشكة املستثمر فيها للتأثري عىل عوائدها.

الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2021م

 .3السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 .2.3أسس التوحيد (تتمة)
ت ُجــري الرشكــة إعــادة تقييــم لتحديــد مــا إذا كانــت تســيطر عــى الرشكــة املســتثمر فيهــا إذا كانــت الحقائــق والظــروف تشــر إىل
وجــود تغــرات طــرأت عــى عنــر أو أكــر مــن العنــارص الثالثــة للســيطرة املذكــورة أعاله.
يبــدأ توحيــد الرشكــة التابعــة عندمــا تحصــل الرشكــة عــى الســيطرة عــى الرشكــة التابعــة وتتوقــف هــذه الســيطرة عندمــا تفقــد
الرشكــة ســيطرتها عــى الرشكــة التابعــة .وعــى وجــه التحديــد ،تــدرج إيــرادات ومرصوفــات الرشكــة التابعــة املســتحوذ عليهــا أو
املســتبعدة خــال الســنة يف قامئــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر املوحــدة اعتبــارا ً مــن تاريــخ انتقــال الســيطرة إىل
الرشكــة ولحــن التوقــف عــن مامرســة مثــل هــذه الســيطرة.
يتــم إعــداد القوائــم املاليــة للــركات التابعــة لفــرة التقاريــر املاليــة نفســها التــي للرشكــة باســتخدام سياســات محاســبية
مامثلــة .يتــم اســتبعاد كافــة املوجــودات واملطلوبــات وحقــوق امللكيــة واإليــرادات واملرصوفــات والتدفقــات النقديــة
املتداخلــة املتعلقــة باملعامــات بــن األعضــاء يف املجموعــة بالكامــل عنــد توحيــد القوائــم املاليــة.

3.3.ملخص السياسات املحاسبية الهامة
فيــا يــي السياســات املحاســبية الهامــة املطبقــة بواســطة املجموعــة عنــد إعــداد هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة.
وتتــاىش مــع الفــرات الســابقة.

	)أ(تصنيف املوجودات واملطلوبات إىل متداولة/غري متداولة
تعــرض املجموعــة املوجــودات واملطلوبــات يف قامئــة املركــز املــايل املوحــدة اســتنادا ً إىل تصنيفهــا إىل بنــود متداولــة/
غــر متداولــة .تكــون املوجــودات متداولــة عندمــا:
•يكون من املتوقع تحققها أو توجد نية لبيعها أو استهالكها يف دورة تشغيل عادية؛
•يكون محتفظاً بها بشكل أسايس بغرض املتاجرة؛
•يكون من املتوقع تحققها خالل اثني عرش شهرا ً بعد فرتة التقرير؛ أو
•تكــون يف صــورة نقــد ومــا يف حكمــه مــا مل تكــن مقيــدة مــن التبــادل أو االســتخدام لتســوية التــزام لفــرة اثنــي عــر شــهرا ً
عــى األقــل بعــد فــرة التقريــر املايل.
تقوم املجموعة بتصنيف كافة املوجودات األخرى كغري متداولة.
تكون املطلوبات متداولة عندما:
•يكون من املتوقع سدادها يف دورة تشغيل عادية؛
•يكون محتفظاً بها بشكل أسايس بغرض املتاجرة؛
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الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2021م

 .3السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

 .3السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

 .3.3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

 .3.3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

(أ)

تصنيف املوجودات واملطلوبات إىل متداولة/غري متداولة (تتمة)

•تكون مستحقة السداد خالل اثني عرش شهرا ً بعد فرتة التقرير؛ أو
•يوجد حق غري مرشوط بتأجيل تسوية املطلوبات لفرتة اثني عرش شهرا ً عىل األقل بعد فرتة التقرير املايل.
تقوم املجموعة بتصنيف كافة املطلوبات األخرى عىل أنها غري متداولة.

	)ب(قياس القيمة العادلة
القيمــة العادلــة هــي القيمــة الــذي ســيتم اســتالمها مقابــل بيــع أصــل مــا أو دفعهــا مقابــل تحويــل التــزام مــا مبوجــب معاملــة
منتظمــة تتــم بــن املشــاركني يف الســوق بتاريــخ القيــاس .يحــدد قيــاس القيمــة العادلــة بافــراض أن معاملــة بيــع األصــل أو
تحويــل االلتــزام ســتتم إمــا:
•يف السوق الرئييس للموجودات أو املطلوبات ،أو
•يف حالة عدم وجود السوق الرئييس ،يف أكرث األسواق فائدة للموجودات أو املطلوبات
يجب أن يكون السوق الرئييس أو السوق األكرث فائدة متاحاً للمجموعة.
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام باســتخدام االفرتاضــات التــي يســتخدمها املشــاركون يف الســوق عنــد تســعري
األصــل أو االلتــزام عــى افــراض أن املشــاركني يترصفــون ملصلحتهــم االقتصاديــة.
يراعــي قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل غــر املــايل قــدرة املشــارك يف الســوق عــى إنتــاج منافــع اقتصاديــة مــن خــال
اســتخدام األصــل بأعــى وأفضــل مســتوى لــه ،أو مــن خــال بيعــه إىل مشــارك آخــر يف الســوق مــن املحتمــل أن يســتخدم
األصــل بأعــى وأفضــل مســتوى لــه.
يتــم تصنيــف كافــة املوجــودات واملطلوبــات التــي يتــم قيــاس قيمتهــا العادلــة أو تــم اإلفصــاح عنهــا يف القوائــم املاليــة
املوحــدة ضمــن املســتوى  2مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة تكــون فيهــا مدخــات أقــل مســتوى التــي تعتــر هامــة
لقيــاس القيمــة العادلــة قابلــة للمالحظــة بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة.

	)ج(إثبات اإليرادات
تقــوم املجموعــة بإثبــات اإليــرادات مــن بيــع البضائــع ،ســواء مــع الرتكيــب أو بــدون الرتكيــب ،وإنشــاء األعــال املدنيــة وبيــع
الضامنــات وبيــع عقــود الصيانــة .يتــم قيــاس اإليــرادات اســتنادا ً للمقابــل املحــدد يف العقــد مــع العميــل بالصــايف بعــد
املــردودات واملخصصــات والخصومــات التجاريــة وخصــم الكميــات وباســتثناء املبالــغ املحصلــة نيابــة عــن األطــراف األخــرى.
تقــوم املجموعــة بإثبــات اإليــرادات عندمــا تقــوم بتحويــل الســيطرة عــى املنتجــات أو الخدمــات للعميــل.
إن ضوابط التحقق املحددة التالية يجب أن تطبق أيضاً قبل تحقق اإليرادات:

1.مبيعات بضائع
يتــم إثبــات اإليــرادات مــن بيــع البضائــع عنــد نقطــة مــن الزمــن عندمــا يتــم نقــل الســيطرة عــى البضائــع ،ويتــم ذلــك عندمــا يتــم
شــحن البضائــع إىل موقــع العميــل املحــدد (التســليم) واســتالمها وقبولهــا حســب األصــول مــن قبــل العميــل .يتــم إثبــات
اإليــرادات مــن تركيــب البضاعــة عنــد نقطــة مــن الزمــن بعــد القيــام بالرتكيــب والقبــول مــن قبــل العميــل .تقــوم املجموعــة
بإثبــات املســتحق عندمــا يتــم اســتيفاء التزامــات األداء بالكامــل ويصبــح فيهــا الحــق يف املقابــل غــر مرشوطـاً ،نظــرا ً ألن مــرور
الوقــت يكــون فقــط مطلوبـاً قبــل اســتحقاق املبلــغ .تأخــذ املجموعــة يف االعتبــار آثــار املقابــل املــايل املتغــر ،ووجــود عنــر
متويــي جوهــري واملعاملــة غــر النقديــة واملقابــل املــايل املســتحق للعميــل (إن وجــد).

2.اإليرادات من األعامل املدنية
تقــوم املجموعــة بتنفيــذ أعــال مدنيــة مبوجــب عقــود طويلــة األجــل مــع العمــاء .ويتــم إبــرام هــذه العقــود قبــل بدايــة
اإلنشــاءات املتعلقــة باألعــال املدنيــة .يتــم إثبــات اإليــرادات مــن األعــال املدنيــة عــى مــدى زمنــي وفق ـاً لطريقــة نســبة
اإلنجــاز ،أي عــى أســاس نســبة األعــال املنجــزة إىل إجــايل نطــاق العمــل املقــدر املنصــوص عليــه يف العقــد .وتــرى
املجموعــة أن طريقــة املخرجــات تقيــس بصــورة مالمئــة مــدى التقــدم املحــرز نحــو الوفــاء التــام بالتزامــات األداء هــذه.

3.بيع ضامنات
إن الضامنــات املتعلقــة باملبيعــات ،املصاحبــة للبضاعــة التــي ال ميكــن رشاؤهــا بصــورة منفصلــة ،تعتــر مبثابــة تأكيــد بــأن
املنتجــات املباعــة تفــي باملواصفــات املتفــق عليهــا .وعليــه ،تقــوم املجموعــة باملحاســبة عــن الضامنــات وفقــاً ملعيــار
املحاســبة الــدويل « 37املخصصــات وااللتزامــات املحتملــة واألصــول املحتملــة».
يتــم إثبــات اإليــرادات عــى مــدى زمنــي عــى مــدى الفــرة التــي يتــم فيهــا تقديــم الضــان مــن نــوع الخدمــة عــى أســاس الوقــت
املنقــي .تعتقــد اإلدارة أن هــذه الطريقــة تقيــس بصــورة مالمئــة مــدى التقــدم املحــرز نحــو الوفــاء بالتزامــات األداء هذه.
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الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
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 .3السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
 .3.3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
(ج) إثبات اإليرادات (يتبع)
 4.اإليرادات من عقود الصيانة
تتطلــب عقــود الصيانــة املربمــة مــع العمــاء مــن املجموعــة القيــام بصيانــة أجــزاء محــددة مــن املعــدات عــى فــرات زمنيــة
محددة.يتــم إثبــات اإليــرادات عــى مــدى زمنــي عنــد انقضــاء هــذه الفــرة الزمنيــة وتقديــم الخدمــة إىل العميــل .تــرى املجموعــة
أن هــذه الطريقــة تقيــس بصــورة مالمئــة مــدى التقــدم املحــرز نحــو الوفــاء التــام بالتزامــات األداء هــذه.
مبوجــب رشوط العقــود الخاصــة باملجموعــة ،يتــاح للعمــاء حــق اإلرجــاع .مل يتــم إصــدار أي التــزام باإلرجــاع نظــرا ً للمســتوى
التاريخــي غــر الجوهــري إلرجــاع البضاعــة .إن عــدم حــدوث رد مهــم يف اإليــرادات الرتاكميــة املثبتــة يعــد احتــاالً عالي ـاً نظــرا ً
للمســتويات املنخفضــة الثابتــة لإلرجــاع يف الســنوات الســابقة.

	)د(الذمم املدينة التجارية
تتمثــل الذمــم املدينــة التجاريــة يف الحــق غــر املــروط للمجموعــة يف مبلــغ املقابــل (ويكــون الحــق يف املقابــل غــر
مــروط إذا كان مــرور الوقــت فقــط مطلوب ـاً قبــل أن يصبــح ســداد ذلــك املقابــل مســتحقاً) .يرجــى الرجــوع إىل السياســات
املحاســبية للموجــودات املاليــة يف القســم ( 3-3س) ملزيــد مــن التفاصيــل.

	)ه(موجودات العقود ومطلوبات العقود
متثــل موجــودات العقــود الحــق يف املقابــل املــايل نظــر البضاعــة أو الخدمــات املحولــة إىل العميــل .ويف حالــة قيــام
املجموعــة بتحويــل البضاعــة أو الخدمــات إىل العميــل قبــل قيــام العميــل بدفــع املقابــل املــايل أو قبــل اســتحقاقه ،يتــم
إثبــات موجــودات العقــود لقــاء املقابــل املــايل املكتســب والــذي يكــون مرشوطــاً.
متثــل مطلوبــات العقــود االلتزامــات املتعلقــة بتحويــل البضاعــة أو الخدمــات إىل العميــل والتــي حصلــت املجموعــة مقابلهــا
عــى املقابــل املــايل (أو أن املقابــل املــايل كان مســتحقاً) مــن العميــل .ويف حالــة قيــام العميل بدفع املقابــل املايل قبل
قيــام املجموعــة بتحويــل البضاعــة أو الخدمــات إىل العميــل ،يتــم إثبــات مطلوبــات العقــود عنــد ســداد املبلــغ أو اســتحقاقه
(أيهــا يحــدث أوالً) .يتــم إثبــات مطلوبــات العقــود كإيــرادات عنــد قيــام املجموعــة بــاألداء مبوجــب العقــد.

	)و(عقود اإليجار
تجــري املجموعــة يف بدايــة العقــد تقيي ـاً لتحديــد مــا إذا كان العقــد هــو عقــد إيجــار أو ينطــوي عــى عقــد إيجــار .أي إذا كان
العقــد ينقــل حــق الســيطرة عــى اســتخدام أصــل محــدد لفــرة مــن الزمــن مبقابــل.
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 .3السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

 .3.3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
(و) عقود اإليجار (يتبع)

املجموعة كمستأجر
وتطبــق املجموعــة نهــج االعــراف والقيــاس الواحــد عــى جميــع عقــود اإليجــار ،باســتثناء عقــود اإليجــار قصــرة األجــل وعقــود
إيجــار املوجــودات منخفضــة القيمــة .قامــت املجموعــة بإثبــات التزامــات عقــود اإليجــار إلجــراء دفعــات اإليجــار وموجــودات حــق
االســتخدام التــي متثــل الحــق يف اســتخدام املوجــودات محــل العقــد.
1.موجودات حق االستخدام
تقــوم املجموعــة بإثبــات موجــودات حــق االســتخدام يف تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار (مبعنــى تاريــخ توفــر األصــل محــل العقــد
لالســتخدام) .يتــم قيــاس موجــودات حــق االســتخدام بالتكلفــة ناقصـاً أي اســتهالك مرتاكــم وخســائر االنخفــاض يف القيمــة،
ويتــم تعديلهــا ألي عمليــات إعــادة القيــاس اللتزامــات عقــود اإليجــار .تشــتمل تكلفــة موجــودات حــق االســتخدام عــى مبلــغ
التزامــات عقــود اإليجــار املثبــت والتكاليــف املبــارشة األوليــة املتكبــدة ودفعــات اإليجــار التــي متــت يف أو قبــل تاريــخ بدايــة
عقــد اإليجــار ناقصـاً أي حوافــز عقــد إيجــار مســتلمة .يتــم اســتهالك موجــودات حــق االســتخدام بطريقــة القســط الثابــت عــى
مــدى فــرة عقــد اإليجــار واألعــار اإلنتاجيــة املقــدرة للموجــودات ،أيهــا ينتهــي أوالً.
إذا تــم نقــل ملكيــة األصــل املؤجــر إىل املجموعــة يف نهايــة مــدة عقــد اإليجــار أو كانــت التكلفــة نظهــر مامرســة خيــار الــراء،
عندئـ ِـذ يتــم احتســاب االســتهالك باســتخدام العمــر اإلنتاجــي املقــدر لألصــل.
كــا تتعــرض موجــودات حــق االســتخدام لالنخفــاض يف قيمتهــا .يرجــى الرجــوع إىل السياســة املحاســبية يف القســم (ل)
االنخفــاض يف قيمــة املوجــودات امللموســة وغــر امللموســة.
2.التزامات عقود اإليجار
تقــوم املجموعــة يف تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار بإثبــات التزامــات عقــود اإليجــار املقاســة بالقيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار التــي
يتعــن إجراؤهــا عــى مــدى مــدة عقــد اإليجــار .تشــتمل دفعــات اإليجــار عــى دفعــات ثابتــة (مبــا يف ذلــك الدفعــات الثابتــة
يف مضمونهــا) ناقص ـاً أي حوافــز عقــد إيجــار مدينــة ودفعــات اإليجــار املتغــرة التــي تعتمــد عــى مــؤرش أو معــدل واملبالــغ
املتوقــع دفعهــا مبوجــب ضامنــات القيمــة املتبقيــة .كــا تتضمــن دفعــات اإليجــار أيضــاً ســعر مامرســة خيــار الــراء التــي
تكــون املجموعــة متأكــدة بشــكل معقــول مامرســتها ودفــع غرامــات إنهــاء العقــد إذا كانــت مــدة عقــد اإليجــار تعكــس مامرســة
املجموعــة لخيــار اإلنهــاء .يتــم إثبــات دفعــات اإليجــار املتغــرة التــي ال تعتمــد عــى مــؤرش أو معــدل كمــروف يف الفــرة
التــي وقــع فيهــا الحــدث أو الظــرف الــذي أدى إىل تلــك الدفعــات (مــا مل يتــم تكبدهــا إلنتــاج املخــزون).
عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار ،تســتخدم املجموعــة معــدل االقــراض اإلضــايف يف تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار
إذا كان مــن الصعــب تحديــد معــدل الفائــدة الضمنــي يف عقــد اإليجــار بســهولة .يتــم بعــد تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار زيــادة مبلــغ
التزامــات عقــود اإليجــار لتعكــس مــدى االرتفــاع يف الفائــدة ويتــم تخفيضــه لدفعــات اإليجــار التــي متــت .باإلضافــة إىل ذلــك،
يتــم إعــادة قيــاس القيمــة الدفرتيــة اللتزامــات عقــود اإليجــار إذا كان هنــاك تعديـاً أو تغيــرا ً يف مــدة عقــد اإليجــار أو تغيــرا ً يف
دفعــات اإليجــار أو تغيــرا ً يف التقييــم لــراء األصــل محــل العقــد.
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 .3السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

 .3السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

 .3.3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

 .3.3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

	)ز(منافع املوظفني

	)ط(رضيبة القيمة املضافة

التزامات املنافع املحددة للموظفني

تخضــع الرشكــة لرضيبــة القيمــة املضافــة عــى أســاس شــهري .يتــم ســداد وتســوية رضيبــة القيمــة املضافــة مــن خــال
القوائــم الشــهرية التــي يتــم تقدمهــا املجموعــة إىل هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــارك «الهيئــة».

يتــم تحديــد التزامــات املنافــع املحــددة للموظفــن باســتخدام طريقــة وحــدة االئتــان املتوقعــة ،مــع إجــراء تقييــات اكتواريــة
يف نهايــة كل فــرة تقريــر .يتــم عكــس عمليــات إعــادة القيــاس ،التــي تتكــون مــن األربــاح والخســائر االكتواريــة ،عــى الفــور يف
قامئــة املركــز املــايل املوحــدة مــع املــروف أو اإلضافــة املثبتــة يف الدخــل الشــامل اآلخــر يف الفــرة التــي تكبــدت فيهــا.
وتظهــر عمليــات إعــادة القيــاس املثبتــة يف الدخــل الشــامل اآلخــر عــى الفــور يف األربــاح املبقــاة ولــن يتــم إعــادة تصنيفهــا إىل
الربــح أو الخســارة يف الفــرات الالحقــة .يتــم إثبــات التغــرات يف القيمــة الحاليــة اللتزامــات املنافــع املحــددة الناتجــة عن تعديالت
الخطــة أو تقليصهــا مبــارشة يف الربــح أو الخســارة كتكاليــف خدمــة ســابقة .ويتــم احتســاب الفائــدة بتطبيــق معــدل الخصــم يف
بدايــة الفــرة عــى صــايف التــزام أو أصــل املنافــع املحــددة .يتــم تصنيــف تكاليــف املنافــع املحــددة عــى النحــو التــايل:
•تكلفــة الخدمــة (مبــا يف ذلــك تكلفــة الخدمــة الحاليــة ،وتكلفــة الخدمــة الســابقة ،وكذلــك األربــاح والخســائر الناتجــة عــن
عمليــات التقليــص والتســوية)؛
•مرصوفات الفائدة ،و
•عمليات إعادة القياس.
تقوم املجموعة بعرض أول مكونني من تكاليف املنافع املحددة يف الربح أو الخسارة ضمن البنود املالمئة.
منافع موظفني قصرية األجل
يتــم إثبــات التــزام املنافــع املســتحقة للموظفــن التــي تخــص األجــور والرواتــب واإلجــازات الســنوية وتذاكــر الطــران واإلجــازات
املرضيــة التــي يتوقــع تســويتها بالكامــل خــال اثنــي عــر شــهرا ً بعــد نهايــة الفــرة التــي يقــدم فيهــا املوظفــون الخدمــة ذات
الصلــة .ويتــم إثبــات االلتــزام باملبلــغ غــر املخصــوم للمنافــع املتوقــع دفعهــا لقــاء تلــك الخدمــات.

	)ح(الزكاة
تــم احتســاب الــزكاة وتــم تكويــن مخصــص لهــا مــن قبــل رشكــة مجموعــة الفيصليــة القابضــة («الرشكــة األم النهائيــة») ورشكاتهــا
التابعــة اململوكــة لهــا فعليـاً وبالكامــل وفقـاً لألنظمــة املاليــة الســعودية .مــع ذلــك ،خــال الســنة ،يتــم احتســاب الــزكاة بشــكل
منفصــل عــن الرشكــة األم النهائيــة حيــث أن املجموعــة بصــدد أن يتــم إدراجهــا يف منــو  -الســوق املوازيــة .يتــم احتســاب الــزكاة
عــى أســاس وعــاء الــزكاة أو صــايف الربــح املعــدل ،أيهــا أعــى .يتــم احتســاب الــزكاة باســتخدام املعــدالت املقــررة بشــكل
جوهــري يف تاريــخ التقريــر يف قامئــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر املوحــدة .يتــم تســجيل أي فروقــات يف
التقديــرات عنــد اعتــاد الربــط النهــايئ بحيــث يتــم عنــد إقفــال املبلــغ املخصــص لــه.
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الطبية

	)ي(املمتلكات واملعدات
تظهــر املمتلــكات واملعــدات مــا عــدا األرايض واألعــال الرأســالية تحــت التنفيــذ بالتكلفــة ناقصــاً االســتهالك املرتاكــم
والخســائر املرتاكمــة لالنخفــاض يف القيمــة ،إن وجــدت .تظهــر األرايض واألعــال الرأســالية تحــت التنفيــذ بالتكلفــة ناقص ـاً
االنخفــاض يف القيمــة ،إن وجــد.
تتضمــن التكلفــة التاريخيــة النفقــات العائــدة مبــارشة القتنــاء البنــد .تُــدرج التكاليــف الالحقــة يف القيمــة الدفرتيــة لألصــل أو
بتــم إثباتهــا كأصــل منفصــل ،أيهــا مالمئ ـاً ،فقــط عندمــا يكــون هنــاك احتــال بتدفــق منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مرتبطــة
بذلــك األصــل إىل املجموعــة وعنــد إمكانيــة قيــاس التكلفــة بصــورة موثوقــة.
يتــم إثبــات االســتهالك لشــطب تكلفــة املوجــودات ناقصـاً القيمــة املتبقيــة عــى مــدى األعــار اإلنتاجيــة باســتخدام طريقــة
القســط الثابــت .ويتــم مراجعــة األعــار اإلنتاجيــة املقــدرة والقيمــة املتبقيــة وطريقــة االســتهالك يف نهايــة كل فــرة تقريــر،
باإلضافــة إىل أثــر أي تغيــرات يتــم املحاســبة عنهــا عــى أســاس مســتقبيل.
فيام ييل األعامر اإلنتاجية املستخدمة لحساب االستهالك لجميع الفرتات املعروضة يف هذه القوائم املالية املوحدة:
التحسينات على العقارات المستأجرة

 7سنوات أو فرتة عقد اإليجار ،أيهام أقرص

اآلالت واألدوات

 3إىل  10سنوات

األثاث والتجهيزات

 5سنوات

المعدات المكتبية

 6إىل  7سنوات

أجهزة الحاسب اآللي

 3سنوات

السيارات

 4سنوات

يتــم التوقــف عــن إثبــات بنــد مــن بنــود املمتلــكات واملعــدات عنــد االســتبعاد أو عندمــا ال يتوقــع أن تنشــأ منافــع اقتصاديــة
مســتقبلية من االســتخدام املســتمر لألصل .يتم تحديد أي أرباح أو خســائر ناتجة عن اســتبعاد أو تخريد بند من بنود املمتلكات
واملعــدات بالفــرق بــن صــايف املتحصــل مــن املبيعــات والقيمــة الدفرتيــة لألصــل ويتــم إثباتهــا يف الربــح أو الخســارة.
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 .3السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

 .3السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

 .3.3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

 .3.3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

	)ك(املوجودات غري امللموسة

(ل) االنخفاض يف قيمة املوجودات امللموسة وغري امللموسة (تتمة)

تــدرج املوجــودات غــر امللموســة ،بخــاف الشــهرة ،ذات األعــار اإلنتاجيــة املحــددة والتــي يتــم الحصــول عليها بشــكل منفصل
بالتكلفــة ناقصـاً أي خســائر إطفــاء مرتاكــم أو خســائر انخفــاض مرتاكمــة .تقيــد تكلفــة املوجــودات غــر امللموســة املســتحوذ
عليهــا نتيجــة عمليــة تجميــع أعــال بالقيمــة العادلــة يف تاريــخ ســران تجميــع األعــال .يتــم إثبــات اإلطفــاء باســتخدام طريقــة
القســط الثابــت عــى مــدى أعامرهــا اإلنتاجيــة املقــدرة .تتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي املقــدر وطريقــة اإلطفــاء يف نهايــة
فــرة كل تقريــر مــع األثــر الناتــج عــن تغيــر يف التقديــر الــذي يتــم احتســابه عــى أســاس مســتقبيل .تــدرج املوجــودات غــر
امللموســة ذات األعــار اإلنتاجيــة غــر املحــددة والتــي يتــم الحصــول عليهــا بشــكل منفصــل بالتكلفــة ناقصـاً خســائر االنخفــاض
يف القيمــة املرتاكمــة.

وعندمــا يتــم الحقـاً عكــس خســارة االنخفــاض يف القيمــة ،يتــم زيــادة القيمــة الدفرتيــة لألصــل (أو الوحــدة املولــدة للنقــد) إىل
التقديــر املعــدل لقيمتــه القابلــة لالســرداد ،ولكــن القيمــة الدفرتيــة التــي متــت زيادتهــا يجــب أال تتجــاوز القيمــة الدفرتيــة التــي
كان مــن املمكــن تحديدهــا ،والتــي فيــا لــو تــم تحديدهــا لــكان مــن املمكــن عــدم تســجيل أي خســارة لالنخفــاض يف قيمــة
األصــل (أو الوحــدة املولــدة للنقــد) يف الســنوات الســابقة .يتــم إثبــات الخســارة الناتجــة عــن االنخفــاض يف القيمــة عــى الفــور
يف الربــح أو الخســارة.

تطبــق املجموعــة معــدل إطفــاء ســنوي يــراوح مــن  14.3٪إىل  20٪عــى الربامــج الخاصــة بهــا .يتــم إطفــاء رســوم تراخيــص
املوزعــن عــى مــدى فــرة االتفاقيــة القانونيــة األساســية.
يتــم التوقــف عــن إثبــات املوجــودات غــر املوجــودات غــر امللموســة عنــد االســتبعاد أو عنــد عــدم وجــود منافــع اقتصاديــة
مســتقبلية متوقعــة مــن االســتخدام أو االســتبعاد .يتــم إثبــات األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن التوقــف عــن إثبــات املوجــودات
غــر امللموســة ،املحتســبة بالفــرق بــن صــايف متحصــات االســتبعاد والقيمــة الدفرتيــة لألصــل ،يف قامئــة الربــح أو الخســارة
والدخــل الشــامل اآلخــر املوحــدة ،وذلــك عنــد التوقــف عــن إثبــات املوجــودات.

	)ل(االنخفاض يف قيمة املوجودات امللموسة وغري امللموسة
تقــوم املجموعــة يف نهايــة كل فــرة تقريــر مبراجعــة القيــم الدفرتيــة ملوجوداتهــا امللموســة وغــر امللموســة مــن أجــل تحديــد
مــا إذا كان هنــاك أي مــؤرش عــى تعــرض هــذه املوجــودات لخســارة االنخفــاض يف القيمــة .يتــم اختبــار املوجــودات ذات العمــر
اإلنتاجــي غــر املحــدد ســنوياً للتأكــد مــن انخفــاض قيمتهــا .ويف حالــة وجــود مثــل هــذا الدليــل ،يتــم تقديــر القيمــة القابلــة
لالســرداد لذلــك األصــل لتحديــد حجــم خســائر االنخفــاض (إن وجــدت) .وعندمــا يكــون مــن الصعب تقديــر القيمة القابلة لالســرداد
ألصــل فــردي ،تقــوم املجموعــة بتقديــر القيمــة القابلــة لالســرداد للوحــدة املولــدة للنقــد التــي ينتمي إليهــا ذلك األصــل .عندما
ميكــن تحديــد أســاس معقــول وثابــت للتوزيــع ،يتــم توزيــع املوجــودات عــى الوحــدات املولــدة للنقــد الفرديــة أو توزيعهــا بطريقــة
أخــرى عــى أصغــر مجموعــة مــن الوحــدات املولــدة للنقــد التــي ميكــن لهــا تحديــد أســاس معقــول وثابــت للتوزيــع.
القيمــة القابلــة لالســرداد هــي القيمــة العادلــة لألصــل ناقصـاً تكاليــف االســتبعاد والقيمــة املســتخدمة ،أيهــا أعــى .وعنــد
تقديــر القيمــة املســتخدمة ،تخصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة إىل القيمــة الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم مــا
قبــل الرضيبــة الــذي يعكــس تقديــرات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود واملخاطــر املالزمــة لألصــل التــي مل يتــم بشــأنها
تعديــل تقديــرات التدفقــات النقديــة املســتقبلية.
ويف الحــاالت التــي يقـدَّر فيهــا القيمــة القابلــة لالســرداد لألصــل (أو الوحــدة املولــدة للنقد) بأقــل من قيمتــه الدفرتية ،عندئذ
تخفــض القيمــة الدفرتيــة لألصــل أو (الوحــدة املولــدة للنقــد) إىل قيمتهــا القابلــة لالســرداد .يتــم إثبــات خســارة االنخفــاض يف
القيمــة مبــارش ًة يف الربح أو الخســارة.
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الطبية

	)م(املخزون
يظهــر املخــزون بالتكلفــة أو صــايف القيمــة القابلــة للتحقــق ،أيهــا أقــل .يتــم تحديــد تكاليــف املخــزون عــى أســاس املتوســط
املرجــح .تتكــون صــايف القيمــة القابلــة للتحقــق مــن ســعر البيــع التقديــري للمخــزون بعــد خصــم جميــع التكاليــف املقــدرة
لإلكــال والتكاليــف الرضوريــة إلجــراء البيــع.

	)ن(النقد وما يف حكمه
ألغــراض إعــداد قامئــة التدفقــات النقديــة املوحــدة ،يتألــف النقــد ومــا يف حكمــه مــن النقــد يف الصنــدوق وودائــع لــدى البنــوك
جميعهــا متاحــة لالســتخدام مــن قبــل املجموعــة ،إال إذا ذكــر خــاف ذلــك ،ذات اســتحقاق أصــي خــال ثالثــة أشــهر أو أقــل
وتخضــع ملخاطــر غــر جوهريــة للتغــرات يف قيمتهــا.

	)س(األدوات املالية – اإلثبات األويل والقياس الالحق
األداة املالية هي أي عقد يؤدي إىل أصل مايل ملنشأة والتزام مايل أو أداة حقوق ملكية ملنشأة أخرى.
1.املوجودات املالية
اإلثبات األويل والقياس
يتم االعرتاف األويل بكافة املوجودات املالية بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف متعلقة مبارشة باملعامالت.
وتشــتمل املوجــودات املاليــة املدرجــة بالتكلفــة املطفــأة الخاصــة باملجموعــة عــى ذمــم مدينــة تجاريــة وموجــودات العقــود
ومبالــغ مســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة.
إن تصنيــف املوجــودات املاليــة عنــد اإلثبــات األويل يعتمــد عــى خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة للموجــودات املاليــة
ومنــوذج أعــال املجموعــة بهــدف إدارتهــا .يتــم قيــاس الذمــم املدينــة التجاريــة التــي ال تحتــوي عــى مكــون متويــل جوهــري أو
التــي قامــت مــن خاللهــا املجموعــة بتطبيــق الوســيلة العمليــة بســعر املعاملــة املحــدد.

التقرير السنوي 2021
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 .3السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

 .3السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

 .3.3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

 .3.3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

(س)	األدوات املالية – اإلثبات األويل والقياس الالحق (تتمة)

(س)	األدوات املالية – اإلثبات األويل والقياس الالحق (تتمة)

ومــن أجــل تصنيــف األصــل املــايل وقياســه بالتكلفــة املطفــأة ،فيلــزم إنشــاء تدفقــات نقديــة التــي متثــل «فقــط دفعــات مــن
املبلــغ األصــي والفائــدة عــى املبلــغ األصــي» عــى أصــل املبلــغ القائــم .ويشــار إىل هــذا التقييــم كاختبــار فقــط دفعــات
مــن املبلــغ األصــي والفائــدة عــى املبلــغ األصــي عــى مســتوى أداة معينــة.

االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية

ويشــر منــوذج أعــال املجموعــة إلدارة املوجــودات املاليــة إىل كيفيــة إدارتهــا ملوجوداتهــا املاليــة مــن أجــل تحقيــق تدفقــات
نقديــة .يحــدد منــوذج األعــال مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة ســتنتج عــن تحصيــل تدفقــات نقديــة تعاقديــة أو بيــع موجــودات
ماليــة ،أو كالهــا.
القياس الالحق
تقوم املجموعة بقياس املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة إذا تم الوفاء بالرشطني أدناه:
•يتــم االحتفــاظ باألصــل املــايل ضمــن منــوذج األعــال بهــدف االحتفــاظ باملوجــودات املاليــة لتحصيــل تدفقــات نقديــة
تعاقديــة ،و
•تنشــأ الــروط التعاقديــة للموجــودات املاليــة يف تواريــخ محــددة للتدفقــات النقديــة التــي تعــد فقــط دفعــات مــن املبلــغ
األصــي والفائــدة عــى املبلــغ األصــي القائــم.
تقــاس املوجــودات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة الحق ـاً باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعــي وتتعــرض لالنخفــاض يف
قيمتهــا .يتــم إثبــات األربــاح والخســائر يف الربــح أو الخســارة عنــد التوقــف عــن إثبــات األصــل أو تعديلــه أو االنخفــاض يف قيمتــه.
التوقف عن اإلثبات
يتــم التوقــف عــن إثبــات األصــل املــايل (أو جــزء مــن األصــل املــايل أو جــزء مــن مجموعــة موجــودات ماليــة متامثلــة ،حســب
االقتضــاء) بشــكل أســايس (أي يتــم إزالتــه مــن قامئــة املركــز املــايل املوحــدة للمجموعــة) عنــد:
•انقضاء الحقوق يف تحصيل تدفقات نقدية من األصل
أو
•قيــام املجموعــة بتحويــل حقوقهــا بتحصيــل التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو تحمــل التــزام بســداد التدفقــات النقديــة
التــي يتــم تحصيلهــا بالكامــل دون أي تأخــر كبــر إىل طــرف آخــر مبوجــب «ترتيبــات فوريــة» ،وإمــا عنــد (أ) قيــام املجموعــة
بنقــل جميــع املخاطــر واملكافــآت الجوهريــة املصاحبــة مللكيــة األصــل ،أو (ب) عــدم قيــام املجموعــة بنقــل كافــة املخاطــر
واملكافــآت الجوهريــة املصاحبــة مللكيــة األصــل أو اإلبقــاء عليهــا إال أنهــا قامــت بنقــل الســيطرة عــى األصــل.
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تقــوم املجموعــة بإثبــات مخصــص خســائر ائتامنيــة متوقعــة لجميــع ســندات الديــن غــر املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربح
أو الخســارة .وتســتند الخســائر االئتامنيــة املتوقعــة إىل الفــرق بــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة املســتحقة وفق ـاً للعقــد
وجميــع التدفقــات النقديــة التــي تتوقــع املجموعــة تحصيلهــا ،ويتــم خصمهــا مبــا يقــارب معــدل الفائــدة الفعــي األصــي.
ستشــتمل التدفقــات النقديــة املتوقعــة عــى تدفقــات نقديــة مــن بيــع ضامنــات محتفــظ بهــا أو تعزيــزات ائتامنيــة أخــرى التــي
تشــكل جــزءا ً ال يتجــزأ مــن الــروط التعاقديــة.
بالنســبة للتعرضــات االئتامنيــة التــي مــن خاللهــا حدثــت زيــادة جوهريــة يف املخاطــر االئتامنيــة منــذ اإلثبــات األويل ،يكــون
مخصــص الخســارة مطلوبـاً للخســائر االئتامنيــة املتوقعــة عــى مــدى العمــر املتبقــي للتعــرض بغــض النظــر عــن توقيــت التعــر
يف الســداد (الخســائر االئتامنيــة املتوقعــة عــى مــدى العمــر).
بالنســبة للذمــم املدينــة التجاريــة وموجــودات العقــود ،تطبــق املجموعــة النمــوذج املبســط عنــد احتســاب الخســائر االئتامنيــة
املتوقعــة .وبالتــايل ،ال تتابــع املجموعــة التغــرات يف املخاطــر االئتامنيــة بــل تقــوم بــدالً مــن ذلــك بإثبــات مخصــص الخســارة
اســتنادا ً إىل الخســائر االئتامنيــة املتوقعــة عــى مــدى العمــر يف تاريــخ كل تقريــر .قامــت املجموعــة بإنشــاء مصفوفــة
مخصــص تســتند إىل تعرضهــا التاريخــي للخســارة االئتامنيــة وتعدلهــا بالعوامــل التــي تتســم بالنظــرة التطلعيــة للمســتقبل
املخصصــة للمدينــن والبيئــة االقتصاديــة.
ويف بعــض الحــاالت ،قــد تعتــر املجموعــة كذلــك أن األصــل املــايل يكــون متعــر الســداد عندمــا تشــر املعلومــات الداخليــة
والخارجيــة إىل عــدم وجــود احتــال بــأن املجموعــة ســتحصل عــى املبالــغ التعاقديــة القامئــة بالكامــل قبــل األخــذ باالعتبــار أي
تعزيــزات ائتامنيــة محتفــظ بهــا بواســطة املجموعــة .يتــم شــطب األصــل املــايل عنــد عــدم وجــود أي توقــع معقــول باســرداد
التدفقــات النقديــة التعاقديــة.
2.املطلوبات املالية
اإلثبات األويل والقياس
يتم االعرتاف األويل بكافة املطلوبات املالية بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف متعلقة مبارشة باملعامالت.
وتتضمــن املطلوبــات املاليــة للمجموعــة الذمــم الدائنــة التجاريــة واألخــرى والقــروض قصــرة األجــل مــن الرشكــة األم النهائيــة
ومطلوبــات العقــود واملبالــغ املســتحقة لألطــراف ذات العالقــة التــي يتــم قياســها الحقـاً بالتكلفــة املطفــأة.

التقرير السنوي 2021
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 .3السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

 .3السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

 .3.3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

 .3.3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

(س)	األدوات املالية – اإلثبات األويل والقياس الالحق (تتمة)

	)ف(توزيعات األرباح

القياس الالحق

تقــوم املجموعــة بإثبــات االلتــزام املتعلقــة بدفــع توزيعــات األربــاح عنــد اعتــاد التوزيــع وعندمــا مل يعــد التوزيــع وفقـاً للســلطة
التقديريــة للمجموعــة .وفق ـاً للنظــام األســايس للرشكــة ،تتــم املوافقــة عــى توزيعــات األربــاح عنــد املصادقــة عليهــا مــن
قبــل املســاهمني .يتــم إثبــات املبلــغ املقابــل مبــارشة ضمــن حقــوق امللكيــة.

بعــد اإلثبــات األويل ،يتــم قيــاس كافــة املطلوبــات املاليــة مبــا يف ذلــك القــروض قصــرة األجــل مــن الرشكــة األم النهائيــة
بالتكلفــة املطفــأة .ويف حالــة القــروض طويلــة األجــل املرتبطــة بفائــدة ،فإنــه ســيتم تطبيــق طريقــة معــدل الفائــدة الفعــي.
التوقف عن اإلثبات
يتــم التوقــف عــن إثبــات املطلوبــات املاليــة عنــد ســداد االلتــزام أو إلغــاؤه أو انقضــاءه .عندمــا يتــم اســتبدال التــزام مــايل بآخــر
مــن نفــس املقــرض بــروط مختلفــة جوهريـاً أو أن رشوط االلتــزام الحــايل يتــم تعديلهــا الح ًقــا بصــورة جوهريــة ،يتــم معاملــة
هــذا االســتبدال أو التعديــل عــى أنــه التوقــف عــن إثبــات االلتــزام املــايل األصــي وإثبــات التــزام جديــد .يتــم إثبــات الفــرق يف
القيمــة الدفرتيــة للمبالــغ املعنيــة يف قامئــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر املوحــدة.
3.مقاصة األدوات املالية
يتــم إجــراء مقاصــة بــن مبالــغ املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة ويُعــرض املبلــغ الصــايف يف قامئــة املركــز املــايل
املوحــدة عنــد وجــود حــق قانــوين ملــزم بإجــراء مقاصــة للمبالــغ املدرجــة وعنــد وجــود النيــة للتســوية عــى أســاس الصــايف
وذلــك لبيــع املوجــودات وتســوية املطلوبــات يف آن واحــد.

	)ع(ترجمة العمالت األجنبية
املعامالت واألرصدة
تقــوم املجموعــة بتســجيل املعامــات بالعمــات األجنبيــة مبدئيـاً باألســعار الفوريــة للعملــة الوظيفيــة املعنيــة بالتاريــخ الــذي
تصبــح فيــه املعاملــة مؤهلــة أوال لإلثبــات .ويعــاد تحويــل املوجــودات واملطلوبــات النقديــة املســجلة بالعمــات األجنبيــة
بأســعار التحويــل الفوريــة للعملــة الوظيفيــة بتاريــخ التقريــر .تــدرج الفــروق الناتجــة عــن تســوية أو تحويــل البنــود النقديــة يف
قامئــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر املوحــدة.
تحــول البنــود غــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة واملســجلة بعملــة أجنبيــة بأســعار التحويــل الســائدة بتاريــخ
املعامــات األوليــة .تحــول البنــود غــر النقديــة التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة بعملــة أجنبيــة بأســعار التحويــل الســائدة
بالتاريــخ الــذي يتــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة .يتــم التعامــل مــع األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن تحويــل البنــود غــر النقديــة التــي
تقــاس بالقيمــة العادلــة بنفــس طريقــة إثبــات األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن التغــر يف القيمــة العادلــة للبنــد (أي أن فــروق
التحويــل للبنــود التــي يتــم إثبــات األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن قيمتهــا العادلــة يف الدخــل الشــامل اآلخــر أو الربــح أو الخســارة
تســجل كذلــك ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر أو الربــح أو الخســارة ،عــى التــوايل).
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	)ص(املخصصات
يتــم تســجيل املخصصــات عنــد وجــود التزامــات حاليــة (قانونيــة أو متوقعــة) عــى املجموعــة ناتجــة عــن أحــداث مســتقبلية ،وأنــه
مــن املحتمــل أن يتعــن عــى املجموعــة ســداد االلتــزام وأنــه ميكــن إجــراء تقديــر ملبلــغ االلتــزام بشــكل موثــوق بــه.
إن املبلــغ الــذي تــم إثباتــه كمخصــص هــو أفضــل تقديــر للمقابــل املطلــوب لتســوية االلتــزام الحــايل يف نهايــة فــرة التقريــر،
باألخــذ باالعتبــار املخاطــر وحــاالت عــدم التأكــد املحيطــة بااللتــزام .عندمــا يتــم قيــاس مخصــص باســتخدام التدفقــات النقديــة
املقــدرة لتســوية االلتــزام الحــايل ،فــإن قيمتــه الدفرتيــة هــي القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقات النقديــة (عندما يكــون تأثري القيمة
الزمنيــة للنقــود جوهريـاً) .وعنــد اســتخدام الخصــم ،يتــم إثبــات الزيــادة يف املخصــص بســبب مــرور الوقــت كتكلفــة متويــل.

	)ق(االستثامر يف املرشوع املشرتك
املــروع املشــرك هــو ترتيــب مشــرك يكــون مبوجبــه لألطــراف التــي تتمتــع بســيطرة مشــركة عــى الرتتيــب حقوق ـاً يف
صــايف موجــودات املــروع املشــرك .والســيطرة املشــركة هــي تشــارك متفــق عليــه تعاقديـاً للســيطرة عــى أحــد الرتتيبــات
والتــي تتحقــق فقــط عندمــا تتطلــب القــرارات حــول األنشــطة ذات األهميــة اتفاقـاً جامعيـاً لألطــراف التــي تتشــارك الســيطرة.
يتــم إدراج نتائــج وموجــودات ومطلوبــات املشــاريع املشــركة يف هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة باســتخدام طريقــة حقــوق
امللكيــة ،إال إذا تــم تصنيــف االســتثامر أو جــز ًء منــه كمتــاح للبيــع والــذي يتــم املحاســبة عنــه يف هــذه الحالــة وفق ـاً للمعيــار
الــدويل للتقريــر املــايل .5
ومبوجــب طريقــة حقــوق امللكيــة ،يتــم اإلثبــات األويل لالســتثامر يف مــروع مشــرك بالتكلفــة يف قامئــة املركــز املــايل
املوحــدة ويتــم تعديلهــا بعــد ذلــك إلثبــات حصــة املجموعــة مــن أربــاح أو خســائر والدخــل الشــامل اآلخــر للمــروع املشــرك.
عندمــا تتجــاوز حصــة املجموعــة مــن خســائر مــروع مشــرك حصتهــا يف املــروع املشــرك (التــي تشــمل أي حصــص طويلــة
األجــل تشــكل يف مضمونهــا جــز ًء مــن صــايف اســتثامر املجموعــة يف املــروع املشــرك) ،عندئـ ِـذ تتوقــف املجموعــة عــن
إثبــات حصتهــا مــن الخســائر اإلضافيــة .يتــم إثبــات الخســائر اإلضافيــة فقــط بالقــدر الــذي تتكبــد فيــه املجموعــة التزامــات قانونيــة
أو تعاقديــة أو قامــت بإجــراء دفعــات نيابــة عــن املــروع املشــرك.
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الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2021م

 .3السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

 .3السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

 .3.3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

 .3.3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

(ق)	االستثامر يف املرشوع املشرتك (تتمة)

(ق)	االستثامر يف املرشوع املشرتك (تتمة)

تتــم املحاســبة عــن االســتثامر يف املــروع املشــرك باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة اعتبــارا ً مــن التاريــخ الــذي تصبــح
فيــه الرشكــة املســتثمر فيهــا مــروع مشــرك .وعنــد االســتحواذ عــى االســتثامر يف املــروع املشــرك ،يتــم إثبــات أي
زيــادة يف تكلفــة االســتثامر عــن حصــة املجموعــة يف صــايف القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املحــددة للرشكــة
املســتثمر فيهــا كشــهرة وتــدرج يف القيمــة الدفرتيــة لالســتثامر.

عندمــا تقــوم املجموعــة بتخفيــض حصــة امللكيــة الخاصــة بهــا يف مــروع مشــرك ولكنهــا تســتمر يف اســتخدام طريقــة
حقــوق امللكيــة ،تقــوم املجموعــة بإعــادة التصنيــف إىل الربــح أو الخســارة نســبة مــن الربــح أو الخســارة التــي تــم إثباتهــا ســابقاً
يف الدخــل الشــامل اآلخــر واملتعلقــة بذلــك التخفيــض يف حصــة امللكيــة إذا كان ذلــك الربــح أو الخســارة ســيتم إعــادة تصنيفها
إىل الربــح أو الخســارة عنــد اســتبعاد املوجــودات أو املطلوبــات املتعلقــة بهــا.

تســجل أي زيــادة يف حصــة املجموعــة مــن صــايف القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املحــددة عــن تكلفــة االســتثامر
بعــد إعــادة التقييــم مبــارشة يف قامئــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر املوحــدة يف الفــرة التــي يتــم فيهــا
االســتحواذ عــى االســتثامر .يتــم تطبيــق متطلبــات املعيــار الــدويل للتقريــر املــايل  9لتحديــد مــا إذا كان مــن الــروري إثبــات
أي خســارة انخفــاض يف القيمــة تتعلــق باســتثامر املجموعــة يف املــروع املشــرك .وعنــد الــرورة ،يتــم اختبــار كامــل
القيمــة الدفرتيــة لالســتثامر (مبــا يف ذلــك الشــهرة) لتحديــد االنخفــاض يف القيمــة وفقــاً ملعيــار املحاســبة الــدويل 36
«انخفــاض قيمــة املوجــودات» كأصــل فــردي عــن طريــق مقارنــة قيمتــه القابلــة لالســرداد (القيمــة قيــد االســتخدام والقيمــة
العادلــة ناقصـاً تكاليــف االســتبعاد ،أيهــا أعــى) مــع قيمتــه الدفرتيــة .وتشــكل خســارة االنخفــاض يف القيمــة التــي تــم إثباتهــا
جــزءا ً مــن القيمــة الدفرتيــة لالســتثامر .يتــم إثبــات عكــس خســارة االنخفــاض يف القيمــة وفقـاً ملعيــار املحاســبة الــدويل 36
بقــدر زيــادة القيمــة القابلــة لالســرداد لالســتثامر الحق ـاً.

عندمــا تتعامــل إحــدى رشكات املجموعــة مــع مــروع مشــرك للمجموعــة ،تســجل األربــاح والخســائر الناتجــة عــن التعامــات مــع
املــروع املشــرك يف القوائــم املاليــة املوحــدة للمجموعــة فقــط بقــدر ملكيتهــا يف املــروع املشــرك التــي ال تتعلــق
باملجموعة.

تتوقــف املجموعــة عــن اســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة اعتبــارا ً مــن التاريــخ الــذي يتوقــف فيــه االســتثامر كمــروع مشــرك
أو عنــد تصنيــف االســتثامر كمتــاح للبيــع .عندمــا تقــوم املجموعــة بإبقــاء حصــة يف املــروع املشــرك الســابق والفائــدة
املبقــاة متثــل أصـاً ماليـاً ،تقــوم املجموعــة بقيــاس الفائــدة املبقــاة بالقيمــة العادلــة يف ذلــك التاريــخ ويتــم اعتبــار القيمــة
العادلــة كقيمتهــا العادلــة عنــد اإلثبــات األويل وفقــاً للمعيــار الــدويل للتقريــر املــايل  .9إن الفــرق بــن القيمــة الدفرتيــة
للمــروع املشــرك يف التاريــخ الــذي تــم فيــه التوقــف عــن طريقــة حقــوق امللكيــة ،والقيمــة العادلــة ألي فائــدة مبقــاة
وأي متحصــات مــن اســتبعاد فائــدة جزئيــة يف املــروع املشــرك يتــم إدراجــه عنــد تحديــد الربــح أو الخســارة عنــد اســتبعاد
املــروع املشــرك .إضافــة إىل ذلــك ،تقــوم املجموعــة باملحاســبة عــن جميــع املبالــغ املثبتــة ســابقاً يف الدخــل الشــامل
اآلخــر املتعلقــة بذلــك املــروع املشــرك عــى نفــس األســاس الــذي ســيكون مطلوب ـاً إذا تــم اســتبعاد ذلــك املــروع
املشــرك مبــارشة مــن املوجــودات أو املطلوبــات املتعلقــة بهــا .وبالتايل ،إذا كان الربح أو الخســارة املثبتة ســابقاً يف الدخل
الشــامل اآلخــر بواســطة ذلــك املــروع املشــرك ســيتم إعــادة تصنيفهــا إىل الربــح أو الخســارة عنــد اســتبعاد املوجــودات أو
املطلوبــات املتعلقــة بهــا ،تقــوم املجموعــة حينئـ ِـذ بإعــادة تصنيــف الربــح أو الخســارة مــن حقــوق امللكيــة إىل الربــح أو الخســارة
(كتعديــل ناتــج عــن إعــادة التصنيــف) عندمــا يتــم التوقــف عــن طريقــة حقــوق امللكيــة.
وتســتمر املجموعــة يف اســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة عندمــا يصبــح االســتثامر يف رشكــة زميلــة اســتثامرا ً يف مــروع
مشــرك أو عندمــا يصبــح االســتثامر يف مــروع مشــرك اســتثامرا ً يف رشكــة زميلــة .ليــس هنــاك أي إعــادة قيــاس للقيمــة
العادلــة بعــد هــذه التغــرات يف حصــص امللكيــة.

65
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 31ديسمرب 2021م

الطبية

	)ر(الذمم الدائنة التجارية واملطلوبات األخرى
الذمــم الدائنــة التجاريــة هــي التزامــات بالدفــع مقابــل ســلع أو خدمــات قــد تــم اســتالمها خــال الســياق االعتيــادي لألعــال
مــن املورديــن .ال يتــم تحميــل أي فائــدة عــى الذمــم الدائنــة التجاريــة .لــدى الرشكــة سياســات إلدارة املخاطــر املاليــة لضــان
ســداد جميــع الذمــم الدائنــة ضمــن اإلطــار الزمنــي لالئتــان.

)ش(املرصوفات
مرصوفــات البيــع والتســويق هــي تلــك املرصوفــات الناجمــة عــن جهــود املجموعــة التــي تقــوم بهــا إدارات التســويق والبيــع.
تصنــف جميــع املرصوفــات األخــرى ،فيــا عــدا تكلفــة املبيعــات وتكلفــة التمويــل ،كمرصوفــات عموميــة وإداريــة .يتــم إجــراء
توزيــع للمرصوفــات املشــركة بــن تكلفــة املبيعــات ومرصوفــات البيــع والتســويق واملرصوفــات العموميــة واإلداريــة عنــد
اللــزوم ،عــى أســاس ثابــت.

	)ت(القطاع التشغييل
القطاع التشغييل هو أحد مكونات املجموعة:
•الذي يقوم بأنشطة ميكن أن تتحقق منها إيرادات وتتكبد فيها مرصوفات؛
•نتائج عملياته يتم تحليلها بصورة مستمرة بواسطة اإلدارة التخاذ القرارات ذات العالقة لتوزيع املوارد وتقييم األداء؛ و
•الذي تتوفر له معلومات مالية منفصلة.
يتــم تنظيــم وإدارة األعــال التشــغيلية للمجموعــة بشــكل منفصــل وفق ـاً لطبيعــة الخدمــات املقدمــة مــع كل قطــاع ميثــل
وحــدة أعــال اســراتيجية تقــدم منتجــات مختلفــة للســوق الخــاص بهــا.
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 31ديسمرب 2021م

 .3السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2021م

 .3السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

 .4.3التغريات يف اإلفصاحات والسياسات املحاسبية (تتمة)

 .3.3ملخص السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

(ت) القطاع التشغييل (تتمة)

2 .4.3.املعايري الصادرة ولكن غري مطبقة

وألغراض اإلدارة ،فقد تم تنظيم املجموعة يف القطاعني ،كام هو مبني أدناه:

 1أبريل 2021م

امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد -19بعد  30يونيو 2021م (تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي )16
العقود المتوقع خسارتها  -تكلفة إتمام العقد (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )37

•اﻷعامل القامئة عىل املشاريع

 1يناير 2022م

•األعامل االستهالكية

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي 2018م – 2020م
الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام المقصود (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )16
ال َمراجع حول إطار المفاهيم (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )3

القطــاع الجغــرايف ،عبــارة عــن مجموعــة مــن املوجــودات والعمليــات أو املنشــآت التــي تــزاول أنشــطة مولــدة لإليــرادات يف
بيئــة اقتصاديــة معينــة وتتعــرض ملخاطــر وعوائــد مختلفــة عــن تلــك العاملــة يف بيئــات اقتصاديــة أخــرى.
وتعمل املجموعة فقط يف اململكة العربية السعودية وبالتايل ليس لها قطاع جغرايف.

تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1

المعيار الدولي للتقرير المالي “ 17عقود التأمين” والتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي “ 17عقود
التأمين”
 1يناير 2023م

اإلفصاح عن السياسات المحاسبية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1وقائمة ممارسة المعيار الدولي
للتقرير المالي )2
تعريف التقديرات المحاسبية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )8
الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة الناتجة عن معاملة واحدة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )12

	)ث(ربحية السهم
تقــوم املجموعــة بعــرض معلومــات ربحيــة الســهم األساســية واملخفضــة ألســهمها العاديــة .يتــم احتســاب الربــح األســايس
للســهم بتقســيم الربــح أو الخســارة العائــدة عــى مســاهمي املجموعــة عــى املتوســط املرجــح لعــدد األســهم العاديــة
القامئــة خــال الفــرة.

متاح للتطبيق االختياري /تاريخ سريان مؤجل إلى
أجل غير مسمى

بيع أو مساهمة الموجودات بين مستثمر ما وشركته الزميلة أو المشروع المشترك (التعديالت على المعيار
الدولي للتقرير المالي  10ومعيار المحاسبة الدولي )28

يتــم تحديــد ربحيــة الســهم املخفضــة بخصــم الربــح أو الخســارة العائــدة للمســاهمني العاديــن واملتوســط املرجــح لعــدد
األســهم العاديــة القامئــة مخصوم ـاً منهــا األســهم اململوكــة املحتفــظ بهــا لتأثــر كافــة األســهم العاديــة املخففــة املحتملــة
والتــي تتكــون مــن أدوات الديــن القابلــة للتحويــل وخيــارات األســهم املمنوحــة للموظفــن ،إن وجــدت.

4.3.التغريات يف اإلفصاحات والسياسات املحاسبية
1 .4.3.املعايري والتفسريات والتعديالت الجديدة املطبقة بواسطة الرشكة
تتــاىش السياســات املحاســبية املطبقــة بواســطة املجموعــة عنــد إعــداد القوائــم املاليــة مــع تلــك املتبعــة عنــد إعــداد
القوائــم املاليــة الســنوية للمجموعــة للســنة املنتهيــة يف  31ديســمرب 2020م باســتثناء تطبيــق املعايــر الجديــدة التــي
تــري اعتبــارا ً مــن  1ينايــر 2021م وليــس لهــا أي تأثــر جوهــري عــى هــذه القوائــم املاليــة.
يسري مفعولها اعتباراً من

المعايير الجديدة والتعديالت

 1يونيو 2020م

امتيازات اإليجار المتعلقة (بكوفيد( )-19تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي )16

 1يناير 2021م

تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة  -المرحلة ( 2تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ومعيار المحاسبة الدولي
 ،39والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،7والمعيار الدولي للتقرير المالي  4والمعيار الدولي للتقرير المالي .)16

فيــا يــي املعايــر والتعديــات الصــادرة ولكنهــا غــر ســارية املفعــول حتــى اآلن .ال تتوقــع الرشكــة أن يكــون لديهــا تأثــرا ً
جوهريــاً عــى القوائــم املاليــة إذا تــم تطبيــق املعايــر والتعديــات التاليــة.
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الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2021م

4 .األحكام املحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات
فيــا يــي االفرتاضــات الرئيســية التــي تتعلــق باملســتقبل واملصــادر الرئيســية األخــرى لعــدم التأكــد مــن التقديــرات يف نهايــة
فــرة التقريــر التــي قــد تكــون ذات مخاطــر جوهريــة تتســبب يف تعديــل هــام عــى القيــم الدفرتيــة للموجــودات واملطلوبــات
خــال الســنة املاليــة الالحقــة:
االنخفاض يف قيمة الذمم املدينة التجارية وموجودات العقود
يتــم احتســاب تقديــر مخصــص الخســائر االئتامنيــة املتوقعــة وفقــاً للسياســة املحاســبية املفصلــة يف إيضــاح ( 3-3س)
للقوائــم املاليــة املوحــدة.
يف تاريــخ التقريــر ،بلــغ إجــايل الذمــم املدينــة التجاريــة  660.9مليــون ريــال ســعودي (2020م 964.6 :مليــون ريــال ســعودي)
مــع مخصــص الخســائر االئتامنيــة املتوقعــة البالــغ  31.3مليــون ريــال ســعودي (2020م 49.2 :مليــون ريــال ســعودي) .باإلضافة
إىل ذلــك ،بلغــت موجــودات العقــود يف تاريــخ التقريــر  69.6مليــون (2020م 39.2 :مليــون ريــال ســعودي) تــم منهــا تكويــن
مخصــص الخســائر االئتامنيــة املتوقعــة مببلــغ  2.6مليــون ريــال ســعودي (2020م 2.6 :مليــون ريــال ســعودي) .ســيتم إثبــات
أي فــرق بــن املبالــغ التــي تــم تحصيلهــا فعليـاً يف الفــرات املســتقبلية واملبالــغ املتوقعــة يف الربــح أو الخســارة.
بالنســبة للخســائر االئتامنيــة املتوقعــة مــن الذمــم املدينــة التجاريــة وموجــودات العقــود ،قامــت املجموعــة بتقســيم
الذمــم املدينــة التجاريــة وموجــودات العقــود إىل فئتــن رئيســيتني هــا :عمــاء القطــاع الخــاص وعمــاء املنشــآت الحكوميــة
واملنشــآت التــي تســيطر عليهــا الحكومــة («عمــاء القطــاع الحكومــي»).
ويتــم احتســاب معــدالت الخســائر باســتخدام طريقــة «معــدل الــدوران» اســتنادا ً إىل احتامليــة تقــدم الذمــم املدينــة أو
موجــودات العقــود مــن خــال مراحــل متتاليــة مــن التأخــر يف الســداد إىل الشــطب.
تســتند معــدالت الخســارة إىل خــرة الخســائر االئتامنيــة التاريخيــة الفعليــة .تــم رضب هــذه املعــدالت بعوامــل عدديــة لتعكــس
الفروقــات بــن الظــروف االقتصاديــة خــال الفــرة التــي تــم فيهــا جمــع البيانــات التاريخيــة والظــروف الحاليــة ورؤيــة املجموعــة
للظــروف االقتصاديــة عــى مــدار األعــار املتوقعــة للذمــم املدينــة .وتســتند العوامــل العدديــة إىل منــو الناتــج املحــي
اإلجــايل املتوقــع.
بالنســبة للذمــم املدينــة التجاريــة وموجــودات العقــود املســتحقة مــن القطــاع الحكومــي ،تقــوم املجموعــة بتوزيــع كل تعــرض
عــى درجــة مخاطــر ائتــان وذلــك اســتنادا ً إىل املعلومــات التــي يتــم تحديدهــا عــى أنهــا تنبــؤ مبخاطــر الخســارة (ويشــمل ذلــك
وال يقتــر عــى التصنيفــات الخارجيــة والقوائــم املاليــة املراجعــة وحســابات اإلدارة وتوقعــات التدفقــات النقديــة واملعلومــات
الصحفيــة املتوفــرة عــن العمــاء) وتطبيــق الحكــم االئتــاين الــذي متــت تجربتــه .يتــم تحديــد درجــات مخاطــر االئتــان باســتخدام
عوامــل نوعيــة وكميــة التــي تكــون مــؤرشا ً عــى مخاطــر التعــر يف الســداد وتتــاىش مــع تعريفــات التصنيفــات االئتامنيــة الخارجيــة.
األعامر اإلنتاجية والقيم املتبقية للممتلكات واملعدات واملوجودات غري امللموسة.

الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2021م

 .4األحكام املحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات
التزامات املنافع املحددة للموظفني
يتــم تحديــد التزامــات املنافــع املحــددة للموظفــن باســتخدام تقييــم اكتــواري يتطلــب إجــراء تقديــرات ملدخــات مختلفــة .وقــد
تــم اإلفصــاح عــن هــذه التقديــرات يف إيضــاح  25مــن القوائــم املاليــة املوحــدة.

5 .إيرادات
 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي

توقيت إثبات اإليرادات
عند نقطة من الزمن
524,011,830

714,290,567

اإليرادات من تسليم البضاعة

اإليرادات من تقديم خدمات وأعمال مدنية

84,494,516

95,335,718

إيرادات من ضمانات

10,033,444

9,062,731

618,539,790

818,689,016

عىل مدى زمني

الطبيعة املوسمية للعمليات
نظــرا ً للطبيعــة املوســمية لعمليــات قطــاع األجهــزة الطبيــة ،فمــن املتوقــع عــاد ًة ارتفــاع اإليــرادات واألربــاح التشــغيلية يف
الربــع األخــر مــن العــام مقارنــة باألشــهر التســعة األوىل .يف الســنة املاليــة املنتهيــة يف  31ديســمرب 2021م ،تراكمــت
نســبة 2020( 58٪م )56٪ :مــن اإليــرادات يف األشــهر التســعة األوىل مــن الســنة ،مــع تراكــم نســبة 2020( 42٪م )44٪ :يف
آخــر ثالثــة أشــهر.

6 .تكلفة اإليرادات
2021م
ريال سعودي
تكلفة مواد

2020م
ريال سعودي

453,507,911

597,253,540

15,877,813

17,767,670

مخصص مخزون بطئ الحركة

3,500,000

2,661,502

مصروفات سفر

1,744,690

1,706,818

390,908

919,586

475,021,322

620,309,116

رواتب وتكاليف أخرى متعلقة بالموظفين

أخرى

يتــم إجــراء تقديــر لألعــار اإلنتاجيــة والقيــم املتبقيــة للممتلــكات واملعــدات واملوجــودات غــر امللموســة بغــرض حســاب
االســتهالك واإلطفــاء عــى التــوايل .يتــم إجــراء هــذه التقديــرات بنــا ًء عــى االســتخدام املتوقــع لألعــار اإلنتاجيــة .يتــم تحديــد
القيمــة املتبقيــة بنــا ًء عــى الخــرة والبيانــات القابلــة للمالحظــة عنــد توفرهــا.
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الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
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	10.مرصوفات أخرى ،صايف

7 .مرصوفات البيع والتسويق
2021م
ريال سعودي
رواتب وتكاليف أخرى متعلقة بالموظفين

45,273,011

48,008,142

استهالك وإطفاء

4,557,361

4,967,524

سفر

4,445,273

4,550,956

االتصاالت وتقنية المعلومات
تسويق وإعالن وترويج
أخرى

3,162,999

3,039,872

267,136

1,391,821

4,693,142

3,631,669

62,398,922

65,589,984

8 .مرصوفات عمومية وإدارية
2021م
ريال سعودي
رواتب وتكاليف أخرى متعلقة بالموظفين

2020م
ريال سعودي

19,584,498

22,192,629

3,340,101

3,000,309

استهالك وإطفاء

2,587,725

2,486,789

االتصاالت وتقنية المعلومات

2,259,599

2,220,657

منافع عامة ومصروفات إيجار

473,495

1,274,988

مصروفات سفر وتنقالت

315,883

379,609

28,561,301

31,554,981

أتعاب مهنية وقانونية

9 .إيرادات أخرى
2021م
ريال سعودي

2020م
ريال سعودي

ربح من إنهاء ترتيب*

14,626,755

34,129,095

رسوم امتياز من مشروع مشترك

12,882,241

11,332,147

2,570,336

960,970

30,079,332

46,422,212

إيرادات أخرى

2021م
ريال سعودي

2020م
ريال سعودي

* خالل أغسطس 2020م ،أبرمت الشركة اتفاقية إلنهاء ترتيب مع أحد مورديها الذي قرر إنشاء منشأة خاصة به في المملكة العربية السعودية .تم استالم التسوية الجزئية
في السنة السابقة وتم استالم التسوية الكاملة في السنة الحالية.

رسوم بنكية

3,604,806

5,761,163

مصروفات أخرى ،صافي

850,273

1,425,949

خسائر فروق عملة أجنبية

113,911

1,360,124

مخصص أرصدة موردين

--

2,244,995

أرباح بيع ممتلكات ومعدات

--

()438,579

4,568,990

10,353,652

	11.نفقات متويلية
2021م
ريال سعودي
فائدة على قرض

12,234,958

فائدة على عقد إيجار

763,826

880,554

مصروفات أخرى

369,819

557,203

13,368,603

22,720,098

	12.الزكاة
	1 .12.مرصوف السنة
قامــت الرشكــة األم النهائيــة ســابقاً بتقديــم إقــرار موحــد نيابــة عــن املجموعــة .ومــع ذلــك ،تقدمــت اإلدارة بطلــب للحصــول
عــى رقــم تســجيل منفصــل خــال الســنة واســتلمت املوافقــة بتاريــخ  13فرباير 2022م تحــت رقم التســجيل .3000460867
وبالتــايل ،ســتقوم املجموعــة بتقديــم إقــرار زكــوي منفصــل عــن الرشكــة األم النهائيــة.

	2 .12.الحركة يف مخصص الزكاة
2021م
ريال سعودي
في بداية السنة
المحمل للسنة
في نهاية السنة

71

2020م
ريال سعودي
21,282,341

المستنفذة من خالل الدفع للشركة األم النهائية (إيضاح )12-3

الطبية

2020م
ريال سعودي

2020م
ريال سعودي

24,000,000

15,600,000

11,424,287

24,000,000

()24,000,000

()15,600,000

11,424,287

24,000,000
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الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2021م

 .12الزكاة (تتمة)

 .13ممتلكات ومعدات (تتمة)

	3 .12.املوقف الزكوي

	1 .13.يتم توزيع مرصوف االستهالك كام ييل:

تعتــر املجموعــة رشكــة تابعــة مملوكــة بالكامــل للرشكــة األم النهائيــة .قامــت الرشكــة األم النهائيــة باملحاســبة عــن وتســوية
التــزام الــزكاة عــى أســاس قوامئهــا املاليــة املوحــدة حتــى الســنة الســابقة.
قدمــت الرشكــة األم النهائيــة إقراراتهــا الزكويــة إىل هيئــة الــزكاة والرضيبــة والجــارك («الهيئــة») لكافــة الســنوات الســابقة حتــى
ســنة 2020م .وقــد متــت املوافقــة عــى الربــوط الزكويــة النهائيــة التــي أجرتهــا الهيئــة لكافــة الســنوات حتــى ســنة 2016م.

	13.ممتلكات ومعدات
التحسينات على
العقارات المستأجرة
ريال سعودي

اآلالت واألدوات
ريال سعودي

كما في  1يناير 2021م

6,210,108

17,146,655

3,692,324

1,090,853

كما في  31ديسمبر 2021م

6,254,198

17,607,277

3,808,938

1,259,195

إضافات

االستهالك املرتاكم:

168,342

116,614

2,747,225

3,181,393

34,068,558

2,958,825

3,479,593

35,368,026

211,600

298,200

كما في  1يناير 2021م

4,345,651

15,194,445

3,184,120

722,064

كما في  31ديسمبر 2021م

5,059,590

16,685,207

3,329,020

820,358

2,701,306

2,795,202

31,390,683

كما في  31ديسمبر 2021م

1,194,608

التكلفة:

إضافات

استبعادات

713,939

لــدى املجموعــة عقــود إيجــار للمبــاين املســتخدمة يف عملياتهــا .فيــا يــي املعلومــات التــي تتعلــق باملوجــودات التــي
تكــون املجموعــة فيهــا مســتأجرا ً:
موجودات حق االستخدام
2021م
ريال سعودي

438,837

479,918

164,833

548,350

257,519

684,391

أجهزة الحاسب
اآللي
ريال سعودي

السيارات
ريال سعودي

3,161,078

3,977,343

كما في  1يناير
إضافات خالل السنة
إلغاء إثبات موجودات حق االستخدام
كما في  31ديسمبر

موجودات حق االستخدام
2020م
ريال سعودي

كما في  1يناير
إلغاء إثبات موجودات حق االستخدام

5,819,373

17,569,542

3,308,482

935,112

2,629,990

3,181,393

صايف القيمة الدفرتية:

--

()655,024

--

--

--

--

()655,024

390,735

232,137

17,146,655

383,842

3,692,324

155,741
1,090,853

117,235

2,747,225

--

3,181,393

في  31ديسمبر

توزيع مصروف االستهالك
3,645,918

13,303,514

3,089,014

646,567

2,391,338

1,710,078

--

()410,282

--

--

--

--

()410,282

699,733

كما في  31ديسمبر 2020م

1,864,457

2,301,213

15,194,445

1,952,210

95,106

3,184,120

508,204

75,497

722,064

368,789

145,135

2,536,473

210,752

536,774

2,246,852

934,541

3,853,458

28,229,605

()86,475

()1,026,419

19,750,691

18,602,732

إيضاح

تكلفة المبيعات

3,129,501

3,476,033

3,326,233

()28,878

()1,026,419

8,876,470

5,429,315

10,874,221

34,068,558

24,786,429

1,234,434

1,219,979

5,429,315

المحمل للسنة

1,279,690

18,602,732

18,409,172

استهالك:

33,443,892

كما في  31ديسمبر 2020م

الطبية

3,161,078

3,853,458

كما في  31ديسمبر

4,345,651

صايف القيمة الدفرتية:

922,070

144,900

التحسينات على
العقارات المستأجرة
ريال سعودي

كما في  1يناير 2020م
المحمل للسنة

1,490,762

98,294

المعدات
اآلالت واألدوات األثاث والتجهيزات
المكتبية ريال
ريال سعودي
ريال سعودي
سعودي

كما في  31ديسمبر 2020م

ما يتعلق باالستبعاد

مصروفات عمومية وإدارية

8

689,922

621,582

اإلجمالي
ريال سعودي

6,210,108

االستهالك املرتاكم:

تكلفة المبيعات

التكلفة:
2,536,473

كما في  1يناير 2020م

مصروفات بيع وتسويق

7

2,394,066

3,150,330

1,299,468

2,246,852

صايف القيمة الدفرتية:

73

44,090

460,622

المعدات
المكتبية
ريال سعودي

أجهزة الحاسب
اآللي
ريال سعودي

السيارات
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

28,229,605

المحمل للسنة

77,090

81,546

	14.عقود اإليجار
األثاث
والتجهيزات
ريال سعودي

التكلفة:

توزيع مصروف االستهالك

 31ديسمبر
2021م

إيضاح

 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2021م

13,173,417
 31ديسمبر
2020م

--

--

مصروفات بيع وتسويق

7

1,591,694

1,461,410

مصروفات عمومية وإدارية

8

1,884,339

1,864,823

3,476,033

3,326,233

5,838,953

التقرير السنوي 2021

74

الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2021م

الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2021م

	15.موجودات غري ملموسة

 .14عقود اإليجار (تتمة)
فيام ييل القيم الدفرتية اللتزامات عقود اإليجار والحركات التي متت عليها خالل السنة:

حقوق التوزيع
ريال سعودي

2021م
ريال سعودي
كما في  1يناير

2020م
ريال سعودي

12,675,995
1,642,526

1,219,979

التوقف عن إثبات التزامات عقود إيجار

()59,317

--

فائدة مستحقة

763,826

880,554

دفعات خالل السنة

()4,160,820

()3,603,041

كما في  31ديسمبر

10,862,210

12,675,995

الجزء غير المتداول

6,824,742

9,521,537

الجزء المتداول

4,037,468

3,154,458

املبالغ املثبتة يف قامئة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر:

فائدة على التزامات عقود إيجار

763,826
86,498

551,383

2020م

4,160,820

3,603,041

المحمل للسنة

488,585

108,729

--

597,314

كما في  31ديسمبر 2021م

840,218

21,691,551

1,645,600

24,177,369

صايف القيمة الدفرتية:

2020م
ريال سعودي

2,011,415

حقوق التوزيع
ريال سعودي

399,449

برامج الحاسب اآللي
ريال سعودي

--

العالمات التجارية
ريال سعودي

2,410,864

اإلجمالي
ريال سعودي

التكلفة:
كما في  1يناير 2020م

351,633

21,704,129

1,645,600

23,701,362

--

153,371

--

153,371

351,633

21,857,500

1,645,600

23,854,733

اإلطفاء املرتاكم:
كما في  1يناير 2020م

351,633

21,231,549

1,645,600

23,228,782

--

351,273

--

351,273

351,633

21,582,822

1,645,600

23,580,055

صايف القيمة الدفرتية:
في  31ديسمبر 2020م

الحد األدىن لدفعات اإليجار

75

كما في  1يناير 2021م

351,633

21,582,822

1,645,600

23,580,055

كما في  31ديسمبر 2020م
2021م
ريال سعودي

بحد أقصى سنة

4,070,820

4,170,820

بعد سنة واحدة أو أقل من خمس سنوات؛

7,705,280

11,776,100

--

--

11,776,100

15,946,920

()913,890

()3,270,925

10,862,210

12,675,995

الطبية

اإلطفاء املرتاكم:

المحمل للسنة

فيام ييل تحليل استحقاق عقود اإليجار:

القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار

كما في  31ديسمبر 2021م

2,851,633

22,091,000

1,645,600

26,588,233

كما في  31ديسمبر 2020م
2021م

يخصم :رسوم تمويل مستقبلية

كما في  1يناير 2021م

إضافات

املبالغ املدرجة يف قامئة التدفقات النقدية

أكثر من خمس سنوات

إضافات

2,500,000

233,500

--

2,733,500

2020م
880,554

مصروفات متعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل

إجمالي التدفقات النقدية الخارجية لعقود اإليجار

351,633

21,857,500

1,645,600

23,854,733

في  31ديسمبر 2021م

2021م

العالمات التجارية
ريال سعودي

التكلفة:

14,178,503

إضافات خالل السنة

برامج الحاسب اآللي
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

--

274,678

--

274,678
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الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2021م

	17.مخزون ،صايف

	16.االستثامر يف املرشوع املشرتك
يتعلــق االســتثامر يف املــروع املشــرك بحصــة امللكيــة البالغــة نســبة  50٪يف رشكــة فيليبــس العربيــة الســعودية للرعايــة
الصحيــة املحــدودة («املــروع املشــرك») ،والتــي تــم تأسيســها يف اململكــة العربيــة الســعودية.
تتمثــل األنشــطة الرئيســية للمــروع املشــرك يف اســترياد وتركيــب وإصــاح وتأجــر األجهــزة واملعــدات الطبيــة وتقديــم
خدمــات التدريــب والدعــم الفنــي املتعلــق باألجهــزة واملعــدات الطبيــة وتقنيــة املعلومــات والربمجيــات .يتــم املحاســبة عــن
املــروع املشــرك يف هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة.
فيــا يــي ملخصــاً باملعلومــات املاليــة املتعلقــة بحصــة املجموعــة يف املــروع املشــرك .متثــل املعلومــات املاليــة
امللخصــة أدنــاه املبالــغ الظاهــرة يف القوائــم املاليــة الخاصــة باملــروع املشــرك املعــدة وفق ـاً للمعيــار الــدويل للتقريــر
املــايل للمنشــآت الصغــرة ومتوســطة الحجــم املعتمــد يف اململكــة العربيــة الســعودية.
2021م
ريال سعودي
موجودات متداولة

2020م
ريال سعودي

551,835,656

483,122,063

19,353,550

17,976,148

()360,973,180

()335,652,682

()112,702,490

()76,233,416

97,513,536

89,212,113

2,249,076

3,559,693

صافي الموجودات المعدلة

99,762,612

92,771,806

حصة المجموعة في صافي موجودات المشروع المشترك 2020( )٪50( -م)٪50 :

49,881,306

46,385,903

موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة
صافي الموجودات ()٪100
تعديالت على صافي الموجودات*

*تتعلق التعديالت على صافي الموجودات بفروقات مصروف الزكاة ومصروف ضريبة الدخل وإطار التقرير المالي بين المجموعة والمشروع المشترك للوصول إلى المبلغ
األساسي المستخدم لحساب حصة المجموعة في المشروع المشترك.

فيام ييل ملخصاً لألداء املايل للمرشوع املشرتك خالل السنة املنتهية يف  31ديسمرب:

2021م
ريال سعودي
إيرادات

2020م
ريال سعودي

402,053,493

331,759,832

الربح المعدل للسنة

30,328,717

16,314,014

حصة المجموعة في ربح المشروع المشترك (2020( )50٪م)50٪ :

11,499,462

8,157,007

8,378,692

7,329,122

توزيعات أرباح من المشروع المشترك خالل السنة

2021م
ريال سعودي
بضاعة محتفظ بها بغرض البيع وفيما يتعلق بمشروعات تحت التنفيذ

212,348,818

239,998,381

قطع غيار

581,496

614,526

بضاعة في الطريق

280,617

1,136,529

213,210,931

241,749,436

()21,270,506

()17,988,130

191,940,425

223,761,306

يخصم :مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة

2021م
ريال سعودي
كما في  1يناير

2021م
ريال سعودي

17,988,130

المحمل خالل السنة

3,500,000

2,573,915

شطب خالل السنة

()217,624

()1,043,940

21,270,506

17,988,130

كما في  31ديسمبر

	18.ذمم مدينة تجارية ،صايف
2021م
ريال سعودي

46,385,903

كما في  1يناير

11,499,462

8,157,007

374,633

--

توزيعات أرباح مستلمة

()8,378,692

()7,329,122

استثمار كما في  31ديسمبر

49,881,306

46,385,903

الحصة من الربح في مشروع مشترك
الحصة في الدخل الشامل اآلخر من مشروع مشترك
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2020م
ريال سعودي

إجمالي مبلغ الذمم المدينة التجارية

660,872,573

959,271,161

يخصم :خسارة االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة (إيضاح )31-4

()31,267,362

()49,249,963

صافي الذمم المدينة التجارية

629,605,211

910,021,198

إن متوســط فــرة االئتــان عــى مبيعــات البضاعــة هــو مــن  90إىل  120يومـاً .ال يتــم تحميــل أي فائــدة عــى الذمــم املدينــة
التجاريــة القامئــة.
فيــا يــي بيــان بالحركــة يف مخصــص الخســائر االئتامنيــة املتوقعــة للذمــم املدينــة التجاريــة للســنة املنتهيــة يف 31
ديســمرب:
2021م
ريال سعودي
كما في  1يناير
شطب خالل السنة

45,558,018

2020م
ريال سعودي
16,458,155

(رد) /االنخفاض في القيمة خالل السنة
2020م
ريال سعودي

2020م
ريال سعودي

كما في  31ديسمبر

2020م
ريال سعودي

49,249,693

46,644,783

()17,538,643

2,950,000

()443,688

()345,090

31,267,362

49,249,693
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الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2021م

	19.موجودات العقود ،صايف

	22.املعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها

املبالــغ املتعلقــة مبوجــودات العقــد هــي أرصــدة مســتحقة مــن العمــاء مبوجــب مشــاريع مختلفــة تنشــأ عندمــا تــؤدي
املجموعــة خدمــات مل يتــم إصــدار فواتــر بهــا للعميــل يف تاريــخ التقريــر .ســيتم تحويــل هــذه املبالــغ إىل الذمــم املدينــة
التجاريــة عندمــا يتــم إصــدار فاتــورة بهــا للعميــل.

تتكــون األطــراف ذات العالقــة بالرشكــة مــن مســاهمها ورشكاتهــا الشــقيقة التــي يكــون للمســاهم ســيطرة عليهــا أو ســيطرة
مشــركة أو تأثــرا ً جوهري ـاً .تتعامــل الرشكــة خــال الســياق االعتيــادي ألعاملهــا مــع أطــراف ذات عالقــة عــى أســاس أســعار
ورشوط عقــود متفــق عليهــا بــن الطرفــن ومعتمــدة مــن إدارة املجموعــة.

2021م
ريال سعودي

2020م
ريال سعودي

إجمالي موجودات العقود

69,636,103

39,181,633

يخصم :خسارة االنخفاض في القيمة

()2,597,426

()2,597,426

صافي موجودات العقود

67,038,677

36,584,207

فيام ييل بيان بالحركة يف مخصص الخسائر االئتامنية املتوقعة ملوجودات العقود للسنة املنتهية يف  31ديسمرب.
2021م
ريال سعودي
كما في  1يناير

2,597,426

كما في  31ديسمبر

2,597,426

2,597,426

	20.مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى
2020م
ريال سعودي

دفعات مقدَّمة لموردين

30,931,646

44,441,710

مطالبات مدينة

16,357,696

3,471,586

ذمم مدينة أخرى

3,805,487

3,909,653

مصروفات مدفوعة مقدماً

1,280,275

2,112,925

52,375,104

53,935,874

	21.نقد وما يف حكمه
2021م
ريال سعودي
نقد لدى البنوك
نقد في الصندوق

79
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الطرف ذو العالقة

الشركة األم النهائية

2020م
ريال سعودي

11,018,249

13,100,271

10,000

10,000

11,028,249

13,110,271

طبيعة المعامالت

2021م
ريال سعودي

مدفوعات مقدمة للشركة األم النهائية
مدفوعات تمت بواسطة الشركة األم النهائية نيابة عن
المجموعة

48,972,508

53,280,082

344,000,000

540,000,000

319,000,000

344,000,000

--

26,045,339

المسدد من قروض وسلف
مقبوضات الستخدام تسهيل بنكي

شركة فيليبس للرعاية الطبية العربية
السعودية المحدودة (مشروع مشترك)

2020م
ريال سعودي

51,135,487

استالم قروض وسلف

2020م
ريال سعودي
2,597,426

2021م
ريال سعودي

فيام ييل تفاصيل أهم معامالت األطراف ذات العالقة خالل السنة واألرصدة يف نهاية السنة:

53,108,292

إيرادات امتياز

12,882,241

11,332,147

توزيعات أرباح مستلمة

11,381,189

7,329,122

مدفوعات تمت لطرف ذو عالقة

14,082,678

4,655,605

مصروفات مدفوعة بالنيابة عن الشركة

10,793,847

9,294,734

تحصيالت تمت من طرف ذو عالقة

14,705,898

295,656

دخل مستلم نيابة عن الشركة

14,840,357

5,576,301

فيام ييل املبالغ املستحقة من وإىل األطراف ذات العالقة:
2020م
ريال سعودي

2021م
ريال سعودي
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة:
الشركة األم النهائية

2,070,808

867,729

شركة فيليبس للرعاية الطبية العربية السعودية المحدودة (مشروع مشترك)

5,415,105

5,280,645

7,485,913

6,148,374

--

27,030,833

2,105,655

5,394,486

2,105,655

32,425,319

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة:
الشركة األم النهائية
شركة فيليبس للرعاية الطبية العربية السعودية المحدودة (مشروع مشترك)

إن املبالــغ القامئــة مــع األطــراف ذات العالقــة غــر مضمونــة وســيتم تســويتها نقــدا ً .مل يتــم اســتالم أو تقديــم أي ضامنــات.
مل يتــم إثبــات أي مبالــغ كمرصوفــات يف الســنة الحاليــة للديــون املعدومــة واملشــكوك يف تحصيلهــا فيــا يتعلــق باملبالــغ
املســتحقة عــى األطــراف ذات العالقــة .بلغــت التعويضــات املحملــة عــى موظفــي اإلدارة العليــا خــال الســنة يف شــكل
منافــع قصــرة األجــل  11,882,978ريــال ســعودي (2020م 11,264,937 :ريــال ســعودي) وبلغــت يف شــكل مرصوفــات
املنافــع مــا بعــد انتهــاء التوظيــف  4,088,841ريــال ســعودي (2020م 3,883,863 :ريــال ســعودي).
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الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2021م

	25.التزامات املنافع املحددة للموظفني

	23.رأس املال
 31ديسمبر 2021م
ريال سعودي
 20,000,000سهم بقيمة  10ريال سعودي لكل سهم

200,000,000

 31ديسمبر 2020م
ريال سعودي
200,000,000

كــا يف  31ديســمرب 2020م ،إن رأس مــال الرشكــة البالــغ  200,000,000ريــال ســعودي مقســم إىل  20,000,000ســهامً
بقيمــة  10ريــال ســعودي للســهم وهــو مملــوك مــن قبــل املســاهمني التاليــة أســائهم:
المساهمين

عدد األسهم

القيمة االسمية
لألسهم بالريال
السعودي

نسبة الملكية ٪

تقــوم املجموعــة مبنــح التزامــات املنافــع املحــددة للموظفــن («خطــة منافــع») ملوظفيهــا ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار نظــام
العمــل يف اململكــة العربيــة الســعودية .إن املنافــع املمنوحــة مبوجــب برنامــج املنافــع هــذا متثــل مبلغــاً مقطوعــاً يتــم
احتســابه عــى أســاس آخــر رواتــب وبــدالت املوظفــن وســنوات خدماتهــم املرتاكمــة بتاريــخ إنهــاء الخدمــة.
إن التــزام املنافــع الــذي تــم إثباتــه يف قامئــة املركــز املــايل املوحــدة املتعلــق بالتزامــات املنافــع املحــددة للموظفــن ميثــل
القيمــة الحاليــة اللتزامــات املنافــع املحــددة يف تاريــخ التقريــر .تــم إجــراء أحــدث تقييــم اكتــواري بواســطة خبــر اكتــواري مؤهــل
مســتقل باســتخدام طريقــة وحــدة االئتــان املتوقعــة.
فيام ييل بيان بالحركة يف التزامات املنافع املحددة للموظفني للسنة:

شركة مجموعة الفيصلية القابضة

19,800,000

198,000,000

99

شركة الفيصلية لالستثمار التجاري

200,000

2,000,000

1

20,000,000

200,000,000

100

خــال الســنة ،وافقــت وزارة التجــارة عــى تحويــل ملكيــة مجموعــة الفيصليــة ( )99٪إىل رشكــة األدويــة املتقدمــة لألدويــة
املحــدودة ( )99٪وهــي رشكــة تابعــة لرشكــة الفيصليــة القابضــة (الرشكــة األم النهائيــة).
وافــق مجلــس إدارة املجموعــة يف  20أبريــل 2021م (املوافــق  8رمضــان 1442هـــ) عىل خطــة الطرح العام األويل للمجموعة
مــن خــال طــرح مــا نســبته  25٪مــن أســهم املجموعــة للطــرح العــام األويل مــن خــال تقديــم طلــب وتســجيل األوراق املاليــة
يف منــو  -الســوق املوازيــة («الهيئــة») وإدراجهــا مــن خــال الســوق املالية الســعودية («تــداول»).
أعلنــت الهيئــة يف  25جــادى األوىل 1443هـــ (املوافــق  29ديســمرب 2021م) موافقتهــا عــى طــرح  5,000,000ســهم
لالكتتــاب العــام متثــل  25٪مــن أســهم املجموعــة.

	24.االحتياطي النظامي
وفقــاً لنظــام الــركات الســعودي والنظــام األســايس للرشكــة ،يتعــن تحويــل  10٪مــن ربــح الســنة (بعــد الــزكاة) إىل
االحتياطــي النظامــي .يجــوز للمجموعــة أن تقــرر التوقــف عــن هــذا التحويــل عندمــا يبلــغ إجــايل االحتياطــي  30٪مــن رأس
املــال .خــال الســنة ،قامــت املجموعــة بزيــادة رأس مــال الرشكــة وتحويــل  10٪مــن ربــح الســنة إىل االحتياطــي النظامــي وفقـاً
لنظــام الــركات الســعودي والنظــام األســايس للرشكــة .إن هــذا االحتياطــي غــر متــاح للتوزيــع كتوزيعــات أربــاح.

2021م
ريال سعودي
في بداية السنة  -القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة

26,844,276

27,204,364

3,432,832

3,170,262

559,425

869,578

98,874

--

تكلفة الخدمة السابقة
مبالغ مدفوعة خالل السنة
ربح اكتواري خالل السنة
في نهاية السنة  -القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة

2020م
ريال سعودي

()4,717,808

()3,176,074

()939,553

()1,223,854

25,278,046

26,844,276

كانت االفرتاضات الرئيسية املستخدمة ألغراض التقييم االكتواري كام ييل:
2020م
٪

2021م
٪
االفرتاضات املالية:
صافي معدل الخصم (سنوياً)

2.50

2.35

معدل الزيادة في الرواتب (سنوياً)

2.00

2.00

االفرتاضات السكانية:
العمر التعاقدي

60

60

يتــم إثبــات جميــع الحــركات يف التزامــات املنافــع املحــددة للموظفــن يف قامئــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر
املوحــدة .يتــم تســجيل الخســارة( /الربــح) االكتــواري يف الدخــل الشــامل اآلخــر.
تــم تحديــد تحليــل الحساســية املعــروض أدنــاه بنــا ًء عــى التغيــرات املمكنــة املعقولــة لالفرتاضــات ذات العالقــة التــي تحــدث
يف نهايــة فــرة التقريــر ،مــع بقــاء جميــع االفرتاضــات األخــرى ثابتــة .ميثــل املبلــغ املوجــب زيــادة يف االلتــزام بينــا ميثــل
املبلــغ الســالب انخفاض ـاً يف االلتــزام.
2021م
ريال سعودي
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2020م
ريال سعودي

الزيادة في معدل الخصم بنسبة ٪1

()1,411,045

()1,205,379

النقص في معدل الخصم بنسبة ٪1

3,182,955

3,442,621

الزيادة في معدل الرواتب بنسبة ٪1

3,169,955

3,425,621

النقص في معدل الرواتب بنسبة ٪1

()1,387,045

()1,232,379
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	28.الذمم الدائنة التجارية وأوراق الدفع

	26.مطلوبات العقود
2021م
ريال سعودي

2020م
ريال سعودي

دفعة مقدمة من عمالء

60,721,405

81,047,336

إيرادات ضمان غير محققة

26,805,053

34,670,427

87,526,458

115,717,763

الجزء غير المتداول

30,105,294

30,517,468

الجزء المتداول

57,421,164

85,200,295

	27.القروض والسلف
2021م
ريال سعودي
الجزء المتداول من قرض من الشركة األم النهائية (إيضاح )27-1
قرض طويل األجل من الشركة األم النهائية (إيضاح )27-2

2020م
ريال سعودي

200,000,000

225,000,000

75,000,000

100,000,000

275,000,000

325,000,000

	1 .27.
حصلــت املجموعــة عــى قــروض قصــرة األجــل غــر مضمونــة مــن الرشكــة األم النهائيــة لتمويــل متطلبــات رأس مالهــا العامــل
وتســتحق عمــوالت خاصــة مبعــدالت تجاريــة متفــق عليهــا مســتحقة الدفــع عنــد الطلــب .ســيتم تجديــد هــذه القــروض مــن قبــل
الرشكــة األم النهائيــة ،عنــد اللــزوم.

	2 .27.
حصلــت املجموعــة عــى قــرض طويــل األجــل مببلــغ  100,000,000ريــال ســعودي يف 2020م مــن الرشكــة األم النهائيــة.
تــم ســداد القــرض مببلــغ  25مليــون ريــال ســعودي خــال الســنة .يســتحق ســداد العمولــة الخاصــة عــى القــرض عــى أســاس
ربــع ســنوي ويســتحق القســط األول الســداد يف  28أبريــل 2022م ويســتحق آخــر قســط الســداد يف  31أكتوبــر 2025م.
بلغــت العمولــة الخاصــة عــى القــروض والســلف مــن الرشكــة األم النهائيــة خــال 2021م  12,234,958ريــال ســعودي
(2020م 21,282,341 :ريــال ســعودي) .تــراوح العمولــة الخاصــة مــن  3٪إىل  5.6٪عــى القــروض قصــرة األجــل وتــراوح بــن
 3٪إىل  5.98٪عــى القــروض طويلــة األجــل.
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2021م
ريال سعودي
ذمم دائنة تجارية
أوراق دفع*

2020م
ريال سعودي

150,656,480

258,049,997

302,396

24,433,542

150,958,876

282,483,539

*ال يتم تحميل أي فائدة على الذمم الدائنة التجارية .لدى المجموعة سياسات إلدارة المخاطر المالية المفصح عنها في إيضاح  31للقوائم المالية الموحدة لضمان سداد
جميع الذمم الدائنة ضمن اإلطار الزمني لالئتمان.

	29.املرصوفات املستحقة واملطلوبات املتداولة األخرى
2021م
ريال سعودي
مصروفات مستحقة *
رواتب مستحقة ومصروفات متعلقة بالموظفين
ذمم دائنة أخرى

2020م
ريال سعودي

116,667,968

140,611,876

11,155,112

15,919,188

2,248,452

1,113,964

130,071,532

157,645,028

*يتضمن هذا البند المبلغ المتعلق بالدعوى القضائية الجمركية .خالل 2018م ،تم رفع دعوى قضائية ضد شركة الفيصلية لألنظمة الطبية المحدودة («المكون») ادعاء
بعدم دفع رسوم جمركية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (المعروفة سابقاً باسم «الهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل») بقيمة  30مليون ريال سعودي .وتؤكد اإلدارة
أن جميع مبالغ الرسوم المستحقة تم دفعها بالفعل بواسطة المكون إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خالل وكيله الذي ربما لم يقم بتسوية المبالغ مع هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك .ويرى المستشار القانوني الخارجي الذي تم تعيينه لتمثيل المكون أنه من المتوقع أن يتم البت في القضية لصالح المكون .إال أنه ،قامت إدارة المكون
بتكوين مخصص لهذه القضية بمبلغ  7مليون ريال سعودي و  13مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 2018م على التوالي ،وسوف تعيد
تقييم مدى كفاية هذا المخصص بانتظام إلى أن يتم إغالق القضية.

	30.االرتباطات وااللتزامات املحتملة
	1 .30.
أصــدرت املجموعــة خطابــات ضــان مــن خــال البنــوك مببلــغ  276مليــون ريــال ســعودي (2020م 250 :مليــون ريــال ســعودي)
خــال الســياق االعتيــادي لألعــال.

	2 .30.
تلقــت رشكــة الفيصليــة لألنظمــة الطبيــة املحــدودة («املكــون») خــال الســنة غرامــة مــن أحــد العمــاء مببلــغ  11.15مليــون
ريــال ســعودي بســبب التأخــر يف تســليم البضائــع .ومــع ذلــك ،قــدم املكــون مطالبــة إىل العميــل الــذي وافــق عــى أن التأخري
كان بســبب األعــال املدنيــة التــي كانــت جــزءا ً مــن نطــاق عمــل مقــاول آخــر (وليــس املكــون أو الــركات التابعــة للمجموعــة).
متــت مناقشــة األمــر مــع املستشــار القانــوين الداخــي للمجموعــة وتــرى اإلدارة أنــه مــن املحتمــل بدرجــة كبــرة اســرداد مبلــغ
الغرامــة .وبالتــايل ،يتــم اإلفصــاح عــن املبلــغ كأصــل محتمــل ولكــن ال يتــم تســجيله يف هــذه القوائــم املاليــة.
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الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2021م

الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2021م

	31.إدارة املخاطر

 .31إدارة املخاطر (تتمة)

	1 .31.إدارة رأس املال

	3 .31.مخاطر السيولة

تقــوم املجموعــة بــإدارة رأس مالهــا لضــان قدرتهــا عــى االســتمرار وفقـاً ملبــدأ االســتمرارية مــع تعظيــم العائــد عــى أصحــاب
املصلحــة مــن خــال االســتخدام األمثــل لرصيــد حقــوق امللكيــة .مل يطــرأ أي تغيــر عــى االســراتيجية الكليــة للمجموعــة عــن
الســنة الســابقة.

إن مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر أن تواجــه منشــأة مــا صعوبــات يف تأمــن الســيولة الالزمــة ملقابلــة االلتزامــات املتعلقــة
بــاألدوات املاليــة .قــد تنتــج مخاطــر الســيولة عــن عــدم القــدرة عــى بيــع أحــد املوجــودات املاليــة برسعــة وبقيمــة تقــارب قيمتــه
العادلــة .تقــوم املجموعــة بــإدارة مخاطــر الســيولة وذلــك بالتأكــد مــن توفــر التســهيالت البنكيــة .تتطلــب رشوط املبيعــات
الخاصــة باملجموعــة مبالــغ يجــب دفعهــا خــال  90إىل  120يومـاً مــن تاريــخ البيــع .تسـدَّد الذمــم الدائنــة ،يف العــادة ،خــال 90
يومـاً مــن تاريــخ الــراء .تتكــون مطلوبــات العقــود غــر املتداولــة مــن إيــرادات الضــان املؤجلــة املتوقــع إطفاءهــا بعــد ســنة
الحقـاً لنهايــة الســنة .تســتحق جميــع املطلوبــات املاليــة األخــرى خــال ســنة واحــدة بعــد تاريــخ قامئــة املركــز املــايل املوحــدة.

	2 .31.مخاطر السوق

تعــرض الجــداول أدنــاه تفاصيــل االســتحقاقات التعاقديــة املتبقيــة للمجموعــة ملطلوباتهــا املاليــة غــر املشــتقة بفــرات
ســداد متفــق عليهــا .تــم إعــداد الجــداول اســتنادا ً إىل التدفقــات النقديــة غــر املخصومــة للمطلوبــات املاليــة بنــا ًء عــى أقــرب
تاريــخ قــد تكــون املجموعــة فيــه مطالبــة بالســداد .تتضمــن الجــداول التدفقــات النقديــة التــي تتضمــن كالً مــن الفائــدة وأصــل
املبلــغ:

يتكــون هيــكل رأس مــال املجموعــة مــن حقــوق امللكيــة والديــن التــي تشــمل رأس املــال واالحتياطــي النظامــي واملســاهمة
اإلضافيــة يف رأس املــال واألربــاح املبقــاة والقــروض مــن الرشكــة األم النهائيــة.

تعرضت املجموعة ملخاطر السوق ،يف شكل مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر معدالت الفائدة كام هو موضح أدناه.

	)أ(مخاطر العمالت األجنبية
متثــل مخاطــر العملــة املخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب قيمــة األدوات املاليــة بســبب التغــرات يف أســعار الــرف األجنبــي.
تتعــرض املجموعــة للتذبذبــات يف أســعار رصف العمــات األجنبيــة خــال الســياق االعتيــادي ألعاملهــا .مل تقــم املجموعــة
خــال الســنة بإجــراء أي معامــات هامــة بعمــات بخــاف الريــال الســعودي .ال يوجــد لــدى الرشكــة أي تعــرض جوهــري للعمــات
األجنبيــة كــا يف تاريــخ قامئــة املركــز املــايل املوحــدة.

	)ب(مخاطر معدالت الفائدة
مخاطــر معــدالت الفائــدة متثــل املخاطــر الناجمــة عــن تذبــذب قيمــة األدوات املاليــة بســبب التغــرات يف معــدالت الفائــدة
الســائدة يف الســوق .تتعــرض املجموعــة ملخاطــر معــدالت الفائــدة عــى املطلوبــات التي تحمــل فائدة .ال تتحــوط املجموعة
مــن تعرضهــا للتغــرات يف معــدالت الفائــدة.
مــع بقــاء جميــع املتغــرات األخــرى ثابتــة ،فــإن ربــح املجموعــة قبــل الــزكاة يتأثــر بنســبة  0.05٪ )-( / +نتيجــة للتغــر يف معــدل
العمولــة املتغــرة عــى القــروض للســنة املنتهيــة يف  31ديســمرب 2021م .ســيؤدي ذلــك إىل زيــادة أو نقصــان مببلــغ
 939,012ريــال ســعودي (2020م :زيــادة أو نقصــان مببلــغ  1,877,394ريــال ســعودي).

 31ديسمبر 2021م
التفاصيل
ذمم دائنة تجارية وأوراق دفع
التزامات عقود إيجار

 31ديسمبر 2020م
التفاصيل
ذمم دائنة تجارية وأخرى
التزامات عقود إيجار

خالل سنة
ريال سعودي

من سنة إلى خمس
سنوات
ريال سعودي

أكثر من خمس سنوات
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

150,958,876

--

--

150,958,876

4,070,820

7,705,280

--

11,776,100

خالل سنة
ريال سعودي

من سنة إلى خمس
سنوات
ريال سعودي

أكثر من خمس سنوات
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

282,483,539

--

--

282,483,539

4,170,820

11,776,100

--

15,946,920

	4 .31.مخاطر االئتامن
مخاطــر االئتــان هــي املخاطــر املتمثلــة يف عــدم مقــدرة طــرف مــا عــى الوفــاء بالتزاماتــه مــا يتســبب يف خســائر ماليــة
للطــرف اآلخــر .تقــوم املجموعــة بــإدارة مخاطــر االئتــان الخاصــة بهــا واملتعلقــة بالعمــاء وذلــك بوضــع ســقف ائتــان لــكل
عميــل ،ومراقبــة أرصــدة الذمــم املدينــة القامئــة.
تقــوم املجموعــة ببيــع منتجاتهــا لعــدد كبــر مــن العمــاء الحكوميــن وشــبه الحكوميــن ميثلــون معظــم رصيــد الذمــم املدينــة
يف نهايــة العــام .تنفــذ املجموعــة إجــراءات فحــص االئتــان التــي يتــم مراجعتهــا وتحديثهــا بشــكل مســتمر قبــل منــح االئتــان
لعمالئهــا .ال تحتفــظ املجموعــة بــأي ضامنــات أو تعزيــزات ائتامنيــة أخــرى جوهريــة لتغطيــة مخاطرهــا االئتامنيــة املرتبطــة
مبوجوداتهــا املاليــة فيــا يتعلــق بعمــاء القطــاع غــر الحكومــي.
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الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2021م

الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2021م

 .31إدارة املخاطر (تتمة)

	32.القيمة العادلة لألدوات املالية

 .4.31مخاطر االئتامن (تتمة)

تقــارب القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة للمجموعــة مبــا يف ذلــك الذمــم املدينــة التجاريــة وموجــودات العقــود واملبالــغ
املســتحقة مــن األطــراف ذات العالقــة والنقــد ومــا يف حكمــه والقــروض قصــرة األجــل مــن الرشكــة األم النهائيــة والذمــم
الدائنــة التجاريــة واملرصوفــات املســتحقة واملطلوبــات املتداولــة األخــرى ومطلوبــات العقــود واملبالــغ املســتحقة ألطــراف
ذات عالقــة قيمهــا الدفرتيــة نظــرا ً لفــرات االســتحقاق قصــرة األجــل لهــذه األدوات املاليــة .إن القيمــة الدفرتيــة لهــذه األدوات
املاليــة تقــارب بصــورة معقولــة قيمتهــا العادلــة .تصنــف هــذه ضمــن املســتوى  2مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة.

تكــون كذلــك موافقــات االئتــان وإجــراءات املراقبــة األخــرى موضــع تنفيــذ لضــان اتخــاذ إجــراءات املتابعــة الســرداد الذمــم
املدينــة متأخــرة الســداد وموجــودات العقــود .باإلضافــة إىل ذلــك ،تقــوم املجموعــة مبراجعــة القيمــة القابلــة لالســرداد لــكل
ذمــة مدينــة تجاريــة وموجــودات عقــود عــى أســاس فــردي يف نهايــة فــرة التقريــر لضــان تكويــن مخصــص خســارة ِ
كاف للمبالغ
غــر القابلــة لالســرداد .كــا يف  31ديســمرب 2021م ،تتكــون الذمــم املدينــة التجاريــة مــن عــدد كبــر مــن العمــاء ،ومــع ذلــك
متثــل وزارة الصحــة 2020( 45٪م )37٪ :مــن رصيــد الذمــم املدينــة التجاريــة للمجموعــة.
يعتمــد ســجل املخصــص مبدئي ـاً عــى معــدالت التعــر يف الســداد التاريخيــة للمجموعــة والتــي يتــم مالحظتهــا .ســتقوم
املجموعــة بحســاب املصفوفــة بشــكل دقيــق لتعديــل تجربــة الخســارة االئتامنيــة التاريخيــة مــع املعلومــات الــي تتســم
بالنظــرة املســتقبلية .عــى ســبيل املثــال ،إذا كان مــن املتوقــع أن تتدهــور األوضــاع االقتصاديــة املتوقعــة عــى مــدى العــام
املقبــل والــذي قــد يــؤدي إىل زيــادة عــدد حــاالت التعــر يف الســداد املحدثــة ويتــم تحليــل التغــرات يف التقديــرات التــي
تتســم بالنظــرة املســتقبلية .إن تقييــم العالقــة بــن معــدالت التعــر يف الســداد التاريخيــة والتــي يتــم مالحظتهــا والظــروف
االقتصاديــة املتوقعــة والخســائر االئتامنيــة املتوقعــة هــو تقديــر جوهــري .وتتأثــر قيمــة الخســائر االئتامنيــة املتوقعــة
بالتغــرات يف الظــروف وتوضــع الظــروف االقتصاديــة .قــد ال متثــل تجربــة الخســارة االئتامنيــة التاريخيــة وتوقعــات الظــروف
االقتصاديــة الخاصــة باملجموعــة التعــر الفعــي يف الســداد للعميــل يف املســتقبل.
يقتــر تعــرض املجموعــة ملخاطــر االئتــان بشــكل أســايس عــى الذمــم املدينــة التجاريــة وموجــودات العقــود التــي يتــم
عرضهــا أدنــاه ويف إيضــاح  18و  19عــى التــوايل .تُعــد مخاطــر االئتــان عــى األرصــدة الســائلة محــدودة ألن األطــراف األخــرى
هــي بنــوك ذات تصنيفــات ائتامنيــة مرتفعــة.
موجودات العقود والذمم المدينة التجارية  -متأخرة السداد
 31ديسمبر 2021م
القيمة الدفترية اإلجمالية
الخسائر االئتمانية المتوقعة
على مدى العمر
صافي القيمة الدفترية

ليست متأخرة
السداد
ريال سعودي

 90 – 0يوماً
ريال سعودي

 180 – 91يوماً
ريال سعودي

270 – 181
يوماً
ريال سعودي

360 – 271
يوماً
ريال سعودي

أكثر من 365
يوماً
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

198,582,841

67,038,907

39,162,524

35,882,578

54,363,136

335,478,690

730,508,676

()4,046,547

()1,466,726

()1,517,569

()1,825,349

()2,328,302

()22,680,295

()33,864,788

194,536,294

65,572,181

37,644,955

34,057,229

52,034,834

312,798,395

696,643,888

360 – 271
يوماً
ريال سعودي

أكثر من 365
يوماً
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

160,861,489

390,901,414

998,452,794

()42,018,576

()51,847,389

348,882,838

946,605,405

مل تتم أي تحويالت خالل السنة الحالية والسابقة داخل /خارج املستوى  2للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

	33.التقارير القطاعية
تشــمل األنشــطة الرئيســية للمجموعــة بيــع مجموعــة واســعة مــن الســلع والخدمــات الطبيــة .فيــا يــي بيــان باملعلومــات
املاليــة املختــارة املصنفــة بحســب قطاعــات األعــال هــذه:
أجهزة طبية

بيع مجموعة واسعة من األجهزة الطبية ذات العالمات التجارية

لوازم طبية

بيع مجموعة واسعة من المواد االستهالكية الطبية ذات العالمات التجارية
المعدات الطبية
ريال سعودي

 31ديسمبر 2020م
القيمة الدفترية اإلجمالية
الخسائر االئتمانية المتوقعة
على مدى العمر
صافي القيمة الدفترية
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270 – 181
يوماً
ريال سعودي

ليست متأخرة
السداد
ريال سعودي

 90 – 0يوماً
ريال سعودي

180 – 91
يوماً
ريال سعودي

269,416,986

90,237,369

45,914,461

41,121,075

()1,545,868

()2,182,408

()890,575

()3,562,884

()1,647,078

267,871,118

88,054,961

45,023,886

37,558,191

159,214,411

األنشطة األخرى
ريال سعودي

 31ديسمرب 2021م
304,209,700

314,330,090

--

618,539,790

3,426,886

1,748,772

2,058,768

7,234,426

إيرادات من عمالء خارجيين
ربح الفترة

44,772,835

37,540,967

استثمار في مشروع مشترك

49,881,306

--

استهالك وإطفاء

82,313,802
--

49,881,306

إجمالي موجودات أخرى

563,469,145

378,183,313

35,083,549

976,736,007

إجمالي المطلوبات

424,000,381

253,112,857

16,113,826

693,227,064

المعدات الطبية
ريال سعودي

لوازم طبية
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

األنشطة األخرى
ريال سعودي

 31ديسمرب 2020م
إيرادات من عمالء خارجيين
استهالك وإطفاء

موجودات العقود والذمم المدينة التجارية  -متأخرة السداد

لوازم طبية
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

534,573,447

284,115,569

--

818,689,016

3,668,307

1,836,106

2,026,551

7,530,964

ربح الفترة

62,339,226

33,451,178

--

95,790,404

استثمار في مشروع مشترك

46,385,903

--

--

46,385,903

إجمالي موجودات أخرى

870,885,520

375,595,558

16,367,200

1,262,848,278

إجمالي المطلوبات

718,460,821

238,774,475

19,556,624

976,791,920

التقرير السنوي 2021
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الرشكة الطبية العربية العاملية القابضة والرشكات التابعة لها
(رشكة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 31ديسمرب 2021م

	34.ربحية السهم
تــم احتســاب ربحيــة الســهم األساســية واملخفضــة للســهم الواحــد بتقســيم ربــح الفــرة عــى املتوســط املرجــح لعــدد األســهم
القامئــة خــال الفــرة .ومل تكــن هنــاك أي أســهم أو خيــارات أســهم مخفضــة محتملــة يف هــذه الفــرة ،وعليــه ال يوجــد هنــاك أي
فــرق بــن ربحيــة الســهم األساســية واملخفضــة .يتــم احتســاب ربحية(/خســارة) الســهم األساســية واملخفضــة كــا يــي:
2020م
ريال سعودي

2021م
ريال سعودي
ربح السنة

82,313,802

95,790,404

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة (حصة)

20,000,000

1,307,000

4.1

73.3

ربحية السهم األساسية والمخفضة

2021م
عدد األسهم كما في  1يناير

2020م

20,000,000

50,000

--

19,950,000

األسهم المصدرة خالل السنة*
عدد األسهم كما في  31ديسمبر

20,000,000

20,000,000

المتوسط المرجح لعدد األسهم

20,000,000

1,307,123

*قررت الشركة في  8ديسمبر 2020م زيادة رأس مال الشركة بإصدار  19,950,000سهم جديد .نتيجة لذلك ،يتعلق االنخفاض في ربحية السهم بصورة رئيسية بالزيادة
في متوسط عدد األسهم.

	35.توزيعات األرباح
يف  17رمضــان 1442هـــ (املوافــق  29أبريــل 2021م) ،اعتمــد املســاهمني دفــع توزيعــات أربــاح مببلــغ  82.7مليــون ريــال
ســعودي بقيمــة  4.13ريــال ســعودي للســهم (2020م 30.9 :مليــون ريــال ســعودي بقيمــة  1.54ريــال ســعودي للســهم)
للســنة املنتهيــة يف  31ديســمرب 2020م الدائنــة إىل رشكــة مجموعــة الفيصليــة القابضــة والتــي تــم دفعهــا خــال 2021م.

	36.األحداث الالحقة
اســتلمت املجموعــة يف  21فربايــر 2022م املوافقــة عــى اإلدراج وقامــت الرشكــة األم النهائيــة بطــرح مــا نســبته  25٪مــن
األســهم يف منــو  -الســوق املوازيــة بســعر  82ريــال ســعودي للســهم التــي تــم اكتتابهــا واإلعــان عنهــا.
مل تحدث أي أحداث أخرى بعد تاريخ التقرير وقبل إصدار هذه القوائم املالية املوحدة تتطلب تعديل أو اإلفصاح.

	37.إعادة التصنيف
حــددت املجموعــة خــال الســنة بعــض التعديــات املتعلقــة بإعــادة التصنيــف مــن الذمــم املدينــة التجاريــة إىل املســتحق مــن
األطــراف ذات العالقــة والذمــم التجاريــة الدائنــة إىل املســتحق لألطــراف ذات العالقــة والتــي تــم تعديلهــا أيض ـاً يف الســنة
الســابقة .ليــس لهــذه التعديــات تأثــر جوهــري عــى هــذه القوائــم املاليــة.

	38.اعتامد القوائم املالية املوحدة
تم اعتامد هذه القوائم املالية املوحدة يف  7شعبان 1443هـ (املوافق  10مارس 2022م).
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