مستند تسجيل أسهم

شركــــة ألِ ـــف ميـــم يـــاء
للمعدات واألجهزة الطبية
شــركة ِألــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة هــي شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب قــرار معالــي وزيــر التجــارة رقــم ( )358بتاريــخ 1442/10/25هـــ (الموافــق 2021/06/06م) وبموجــب الســجل
التجــاري رقــم ( )4030186415الصــادر مــن مدينــة جــدة بتاريــخ 1430/02/14هـــ (الموافــق 2009/02/09م)

السعر االسترشادي لتداول سهم الشركة في السوق الموازية «نمو» هو ( )50خمسون ريال سعودي

«

»

شــركة ِألــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بــــ الشــركة أو
المصــدر أو شــركة ِألــف ميــم يــاء ) هــي شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب قــرار معالــي
ُ
وزيــر التجــارة رقــم ( )358بتاريــخ 1442/10/25هـــ (الموافــق 2021/06/06م) وبموجــب الســجل التجــاري
رقــم ( )4030186415الصــادر مــن مدينــة جــدة بتاريــخ 1430/02/14هـــ (الموافــق 2009/02/09م) ،ويبلــغ رأس
مــال الشــركة الحالــي ( )70.000.000ســبعين مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )7.000.000ســبعة مالييــن
ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل وبقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية
للســهم الواحــد ،ويقــع المركــز الرئيســي للشــركة فــي مدينــة جــدة .تأسســت شــركة ِألــف ميــم يــاء
للمعــدات واألجهــزة الطبيــة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب عقــد التأســيس الموقــع
بتاريــخ 1430/01/20هـــ (الموافــق 2009/01/17م) والســجل التجــاري رقــم ( )4030186415الصــادر مــن مدينــة
جــدة بتاريــخ 1430/02/14هـــ (الموافــق 2009/02/09م) ،حيــث بلــغ رأس مــال الشــركة ( )500.000خمســمائة
ألــف ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )500خمســمائة حصــة نقديــة متســاوية القيمــة ،قيمــة كل منهــا
( )1.000ألــف ريــال ســعودي .وخــال عــام 2014م ،تنازلــت الشــريك الســيدة /صفــاء عــز الديــن عبدالحســيب
الحــاج يونــس عــن كامــل حصصهــا فــي الشــركة والبالــغ عددهــا ( )250مائتــان وخمســون حصــة إلــى
الدكتــور /محمدديــب علــي محمدديــب عيــد .وقــد تــم ذلــك بموجــب عقــد التأســيس المعــدل بتاريــخ
1435/03/10هـــ (الموافــق 2014/01/11م) .وخــال عــام 2014م ،تنــازل الشــريك الدكتــور /علــي محمدديــب
علــي عيــد عــن كامــل حصصــه فــي الشــركة والبالــغ عددهــا ( )250مائتــان وخمســون حصــة إلى شــركة
حــدود االســتثمار المحــدودة ،كمــا وتنــازل الشــريك الدكتــور /محمدديــب علــي محمدديــب عيــد عــن
( )5خمســة حصــص مــن حصصــه فــي الشــركة إلــى شــركة حــدود االســتثمار المحــدودة .وقــد تــم ذلك
بموجــب عقــد التأســيس المعــدل بتاريــخ 1436/02/24هـــ (الموافــق 2014/12/16م) .وخــال عــام 2017م،
تنــازل الشــريك الدكتــور /محمدديــب علــي محمدديــب عيــد عــن كامــل حصصــه فــي الشــركة والبالــغ
عددهــا ( )245مائتــان وخمســة وأربعــون حصــة إلــى كل مــن شــركة حــدود االســتثمار المحــدودة بعدد
( )75خمســة وســبعين حصــة ،والدكتــور /علــي محمدديــب علــي عيــد بعــدد ( )170مائــة وســبعين
حصــة .وقــد تــم ذلك بموجــب عقــد التأســيس المعــدل بتاريــخ 1438/11/24هـــ (الموافــق 2017/08/16م).
وخــال عــام 2020م ،تنازلــت شــركة حــدود االســتثمار المحــدودة عــن كامــل حصصهــا فــي الشــركة
والبالــغ عددهــا ( )330ثالثمائــة وثالثــون حصــة إلــى شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة .وقــد تــم ذلــك
بموجــب عقــد التأســيس المعــدل بتاريــخ 1441/07/20هـــ (الموافــق 2020/03/15م) .وخــال عــام 2021م،
قامــت الشــركة بزيــادة رأس المــال ليصبــح ( )70.000.000ســبعين مليــون ريــال ســعودي ،وتــم تعديــل
القيمــة االســمية للحصــص ،حيــث بلــغ عــدد الحصــص ( )7.000.000ســبعة مالييــن حصــة عاديــة متســاوية
القيمــة ،تبلــغ القيمــة االســمية للحصــة الواحــدة ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية ،وقــد تــم إثبــات ذلــك
إلكترونيــاً لــدى وزارة التجــارة برقــم نســخة العقــد ( )3وتاريــخ 1442/08/07هـــ (الموافــق 2021/03/20م).
وقــد تمــت الزيــادة فــي رأس المــال البالغــة ( )69.500.000تســعة وســتون مليــون وخمســمائة ألــف ريــال
ســعودي مــن خــال تحويــل مبلــغ ( )56.876.052ســتة وخمســين مليــون وثمانمائــة وســتة وســبعين
ألــف واثنيــن وخمســين ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح المبقــاة إلــى حســاب رأس المــال ،وتحويــل
مبلــغ ( )12.623.948اثنــي عشــر مليــون وســتمائة وثالثــة وعشــرين ألــف وتســعمائة وثمانيــة وأربعيــن
ريــال ســعودي مــن حســاب جــاري الشــركاء إلــى حســاب رأس المــال.

«

»

» «

وخــال عــام 2021م ،قــام الشــركاء بإدخــال شــركاء ُجــدد وتحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة
مقفلــة بموجــب قــرار معالــي وزيــر التجــارة رقــم ( )358بتاريــخ 1442/10/25هـــ (الموافــق 2021/06/06م)
وبموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )4030186415الصــادر مــن مدينــة جــدة بتاريــخ 1430/02/14هـــ
(الموافــق 2009/02/09م) .ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي ( )70.000.000ســبعين مليــون ريــال ســعودي
مقســم إلــى ( )7.000.000ســبعة مالييــن ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل وبقيمــة اســمية
قدرهــا ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.
إن جميــع أســهم الشــركة هــي أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة ،وال يعطــى الســهم لحاملــه أي
حقــوق تفضيليــة .ويحــق لــكل مســاهم ( المســاهم ) أيــاً كان عــدد األســهم التــي يملكهــا
حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين ( الجمعيــة العامــة ) والتصويــت فيهــا .وتســتحق
األســهم محــل اإلدراج المباشــر هــذه نصيبهــا مــن أي توزيعــات أربــاح تعلــن عنهــا الشــركة اعتبــاراً
مــن تاريــخ مســتند التســجيل هــذا وعــن أي ســنة مــن الســنوات الماليــة الالحقــة( .راجــع القســم رقــم
( )5سياســة توزيــع األربــاح مــن هــذا المســتند).

«

«

«

»

»

»

وكمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند ،فــإن المســاهمين الكبــار فــي الشــركة الذيــن يملكــون ( )٪5أو أكثــر
مــن رأس مالهــا هــم :شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة بنســبة ملكيــة ( ،)٪21.4297والدكتــور /علــي
محمدديــب علــي عيــد بنســبة ملكيــة ( ،)٪15.0000ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول كبــار المســاهمين (راجــع
القســم رقــم ( )1-4هيــكل ملكيــة الشــركة قبــل اإلدراج مــن هــذا المســتند) .ويحظــر علــى كبــار

«

»

المســاهمين هــؤالء التصــرف فــي أســهمهم لمــدة اثنــي عشــر ( )12شــهراً مــن تاريــخ بــدء تــداول
أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة ( فتــرة الحظــر ) ،ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم
بعــد انتهــاء هــذه الفتــرة دون الحاجــة للحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن هيئــة الســوق الماليــة
( الهيئــة ).

«

»

»

«

ويقتصــر التــداول فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة علــى المســاهمين
الحالييــن (باســتثناء المســاهمين الكبــار فــي الشــركة الذيــن يملكــون ( )٪5أو أكثــر مــن رأس مالهــا
والمذكوريــن أعــاه والذيــن يخضعــون لفتــرة الحظــر) ،باإلضافــة إلــى فئــات المســتثمرين المؤهليــن
والتــي تشــمل:
1 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
2 .عمــاء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن تكــون
مؤسســة الســوق الماليــة قــد ُعيّ نــت بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول
المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون حاجــة إلــى
الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
3 .حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،أو
أي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.
4 .الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة ،مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة تديرهــا مؤسســة ســوق
ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة.
5 .الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6 .صناديق االستثمار.
7 .األجانــب غيــر المقيميــن المســموح لهــم باالســتثمار فــي الســوق الموازيــة والذيــن يســتوفون
المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن فــي
الســوق الموازيــة (راجــع القســم رقــم ( )1التعريفــات والمصطلحــات مــن هــذا المســتند).
8 .المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
9 .أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى
مركــز اإليــداع.
	10.أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز
اإليــداع ،ويســتوفون أي مــن المعاييــر اآلتيــة:

»

«

أ) أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن
أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال تقــل عــن عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــال االثنــي
عشــرة شــهراً الماضيــة.
ب) أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
ج) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.
د) أن يكــون حاصــاً علــى الشــهادة العامــة للتعامــل فــي األوراق الماليــة المعتمــدة مــن
قبــل الهيئــة.
هـــ) ان يكــون حاصــاً علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق الماليــة
معتمــدة مــن جهــة معتــرف بهــا دوليــاً .
	11.أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
سـواء داخـل المملكـة العربيـة السـعودية
لـم يسـبق إدراج أسـهم الشـركة في أي سـوق لألسـهم
ً
أو خارجهـــا قبـــل إدراجهـــا بشـــكل مباشـــر فــي الســـوق الموازيـــة .وقـــد تقدمـــت الشـــركة بطلـــب
تســـجيل األســـهم الخاضعـــة لهـــذا المســـتند إلـــى هيئـة الســـوق الماليـــة الســـعودية ( الهيئـة )
وبطلـــب إدراجهـــا إلـــى شــركة تــداول الســـعودية ( تـــداول الســعودية ) ،وتـــم تقديـــم جميـــع
المســـتندات المطلوبـــة إلـى الجهـات ذات العالقـة واسـتيفاء جميـع المتطلبـات ،وتـم الحصـول علـى
جميـــع الموافقـــات المتعلقـــة بعمليـــة التســـجيل واإلدراج المباشـــر ألســـهم الشـــركة في السـوق
الموازيـــة ،بمـــا في ذلـــك موافقـــة الهيئـــة علـى مســـتند التســـجيل هـذا.

«

«

»

»

ينطـــوي االســـتثمار في األســـهم محـــل التســـجيل واإلدراج المباشـــر في الســـوق الموازيـــة علـــى
مخاطـــر وأمـــور غيـر مؤكـدة ولذلـك يجـب دراسـة قســـمي إشـعار مهـم و عوامـل المخاطـرة
الوارديـــن في مســـتند التسـجيل هـذا بعنايـة مـــن ِق َبـل المسـتثمرين المؤهليـن المحتمليـن قبـل أن
يتخـــذوا قـــراراً باالسـتثمار في أسـهم الشـركة بعـد االنتهـاء مـن تسـجيلها وإدراجهـا إدراجـاً مباشـراً
في الســـوق الموازيـة.

«

» «

»

المستشار المالي

«

يحتــوي هــذا المســتند علــى معلومــات ُقدمــت بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية (المشــار إليهــا
بـــ الهيئــة ) .ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة (د) مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند ،ويؤكــدون بحســب
علمهــم واعتقادهــم ،بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول ،أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا المســتند إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيــه مضللــة .وال
أي تأكيــدات تتعلــق بدقــة هــذا المســتند أو اكتمالــه ،وتخليــان أنفســهما صراحــة مــن
تتحمــل الهيئــة وشــركة تــداول الســـعودية (تــداول الســعودية) أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا المســتند ،وال تعطيــان ّ
أي جــزء منــه .ويجــب علــى الراغبيــن فــي االســتثمار بموجــب هــذا المســتند تحــري مــدى صحــة المعلومــات
أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا المســتند أو االعتمــاد علــى ّ
ّ
المتعلقــة باألســهم محــل اإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة .وفــي حــال تعــذر فهــم محتويــات هــذا المســتند ،يجــب استشــارة مستشــار مالــي مرخــص لــه .

«

»

»

صدر هذا المستند بتاريخ 144٣/٠٥/١٨هـ (الموافق 2021/١٢/٢٢م)

إشعار مهم
يقــدم هــذا المســـتند معلومــات تفصيليــة كاملــة عــن شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة واألســـهم محــل اإلدراج المباشـــر .وســـيعامل
المســـتثمرون المؤهلون المحتملون الذين يرغبون باالســـتثمار في األســـهم محـــل اإلدراج المباشـــر بعـــد االنتهـــاء مـــن تســـجيل أســـهم الشـــركة وبـــدء
تداولهـــا في الســـوق الموازيـــة علـــى أســـاس أن قـــرار االســـتثمار يســـتند إلـــى المعلومـــات التـــي يحتويهـــا هـذا المســـتند ،والذي يمكـن الحصول على
نســخة منــه مـــن الموقــع اإللكترونــي للشــركة ( ،)www.ame.med.saأو مجموعــة الدخيــل الماليــة ( ،)www.aldukheil.com.saأو هيئــة
الســوق الماليــة ( ،)www.cma.org.saأو شــركة تــداول الســعودية «تــداول الســعودية» ( .)www.saudiexchange.saكمــا ســيتم اإلعــان مــن
قبــل المستشــار المالــي «شــركة مجموعــة الدخيــل الماليــة» علــى موقــع شــركة تــداول الســعودية «تــداول الســعودية» عــن نشــر مســتند التســجيل
وإتاحتــه للمســتثمرين المؤهليــن خــال المــدة ال ُمحــددة وفقـاً لقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة (خــال فتــرة ال تقــل عــن ()14
يــوم قبــل اإلدراج المباشــر) وعــن أي تطــورات أخــرى.
يحتــوي مســتند التســجيل هــذا علــى معلومــات تــم تقديمهــا حســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن
هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية ،ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الــواردة أســماؤهم فــي صفحــة (د) مجتمعيــن ومنفرديــن ،كامــل
المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند ،ويؤكــدون حســب علمهــم واعتقادهــم بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد
المعقــول ،أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي مســتند التســجيل إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيــه مضللــة .وال تتحمــل
الهيئــة وشــركة تــداول الســعودية (تــداول الســعودية) أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا المســتند ،وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقتــه أو اكتمالــه،
وتخليــان أنفســهما صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا المســتند أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منــه.
وقــد عينــت الشــركة مجموعــة الدخيــل الماليــة كمستشــار مالــي («المستشــار المالــي») فيمــا يتعلــق بتســجيل أســهم الشــركة وإدراجهــا بشــكل مباشــر
فــي الســوق الموازيــة «نمــو».
إن المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند كمــا فــي تاريــخ إصــداره عرضــة للتغييــر ،وعلــى وجــه الخصــوص يمكــن أن يتأثــر الوضــع المالــي للشــركة
وقيمــة األســهم بشــكل ســلبي نتيجــة التطــورات المســتقبلية المتعلقــة بعوامــل التضخــم ومعــدالت الفائــدة والضرائــب أو أي عوامــل اقتصاديــة أو
سياســية أخــرى خارجــة عــن نطــاق ســيطرة الشــركة (فض ـ ً
ا راجــع القســم رقــم (« )2عوامــل المخاطــرة» مــن هــذا المســتند) .وال يجــوز اعتبــار
تقديــم هــذا المســتند أو أيــة معلومــات شــفهية أو كتابيــة أو مطبوعــة فيمــا يتعلــق بأســهم الطــرح أو تفســيرها أو االعتمــاد عليهــا ،بــأي شــكل مــن
األشــكال ،علــى أنهــا وعــداً أو تأكيــداً أو إقــراراً بشــأن تحقــق أي أربــاح أو إيــرادات أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية.
وال يجــوز اعتبــار هــذا المســتند بمثابــة توصيــة مــن جانــب الشــركة أو مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو مــن أي مــن مستشــاريها للمشــاركة فــي
عمليــة االســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر .وتعتبــر المعلومــات الموجــودة فــي هــذا المســتند ذات طبيعــة عامــة ،وقــد تــم إعدادهــا دون
األخــذ فــي االعتبــار لألهــداف االســتثمارية الفرديــة أو الوضــع المالــي أو االحتياجــات االســتثمارية الخاصــة لألشــخاص الراغبيــن باالســتثمار فــي
األســهم محــل اإلدراج المباشــر .ويتحمــل كل مســتلم لهــذا المســتند قبــل اتخــاذ قــرار باالســتثمار مســؤولية الحصــول علــى استشــارة مهنيــة مــن
مستشــار مالــي مرخــص لــه مــن قبــل الهيئــة بخصــوص االســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر ،وذلــك لتقييــم مــدى مالئمــة هــذا االســتثمار
والمعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند لألهــداف واألوضــاع واالحتياجــات الماليــة الخاصــة بــه.
وتطلــب الشــركة والمستشــار المالــي مــن متلقــي هــذا المســتند االطــاع علــى كافــة القيــود النظاميــة التــي تتعلــق بشــراء أو بيــع األســهم محــل
التســجيل واإلدراج ومراعــاة التقيــد بهــا.

ب

المعلومات المالية
تــم إعــداد القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31م والقوائــم الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي
2019/12/31م المقارنــة بهــا ،والقوائــم الماليــة المفحوصــة للشــركة لفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي 2021/06/30م والقوائــم الماليــة لفتــرة
الســتة أشــهر المنتهيــة فــي 2020/06/30م المقارنــة بهــا ،والتــي تــم إدراجهــا فــي هــذا المســتند ،تــم إعدادهــا وفقـاً لمعاييــر المحاســبة الدوليــة
للتقاريــر الماليــة ( )IFRSالمعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن قبــل الهيئة الســعودية للمراجعين
والمحاســبين ( .)SOCPAوقــد تمــت مراجعــة القوائــم الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31م وتــم فحــص القوائــم الماليــة لفتــرة
الســتة أشــهر المنتهيــة فــي 2021/06/30م مــن قبــل شــركة كــي بــي إم جــي لالستشــارات المهنيــة ،علم ـاً بــأن الشــركة تصــدر بياناتهــا الماليــة
بالريــال الســعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
تــم إعــداد التوقعــات الــواردة فــي هــذا المســتند علــى أســاس افتراضــات محــددة ومعلنــة .وقــد تختلــف ظــروف الشــركة فــي المســتقبل عــن
االفتراضــات المســتخدمة فــي الوقــت الراهــن ،وبالتالــي فإنــه ال يوجــد ضمــان أو تأكيــد أو تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال هــذه التوقعــات.
وتمثــل بعــض التوقعــات الــواردة فــي هــذا المســتند «إفــادات مســتقبلية» ،والتــي يمكــن أن يســتدل عليهــا بشــكل عــام مــن خــال اســتخدام بعــض
الكلمــات ذات الداللــة المســتقبلية مثــل «يخطــط»« ،يعتــزم»« ،ينــوي»« ،يقــدر»« ،يعتقــد»« ،يتوقــع»« ،مــن المتوقــع»« ،يمكــن»« ،مــن الممكــن»،
«يحتمــل»« ،مــن المحتمــل»« ،ســوف»« ،قــد»« ،ربمــا» ،والصيــغ النافيــة لهــا وغيرهــا مــن المفــردات المقاربــة أو المشــابهة لهــا فــي المعنــى .وتعكــس
هــذه اإلفــادات وجهــات النظــر الحاليــة للشــركة بخصــوص أحــداث مســتقبلية ،لكنهــا ال تشــكل ضمانـاً أو تأكيــداً ألي أداء فعلــي مســتقبلي للشــركة،
إذ أن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى األداء الفعلــي للشــركة أو إنجازاتهــا أو نتائجهــا وتــؤدي إلــى اختالفهــا بشــكل كبيــر عمــا
تضمنتــه هــذه اإلفــادات صراحـ ًة أو ضمنـاً .وقــد تــم اســتعراض أهــم المخاطــر والعوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى مثــل هــذا األثــر بصــورة أكثــر
تفصيـ ً
ا فــي أقســام أخــرى مــن هــذا المســتند (راجــع القســم رقــم (« )2عوامــل المخاطــرة» مــن هــذا المســتند) .وفيمــا لــو تحقــق واحــد أو أكثــر
مــن هــذه العوامــل ،أو لــو ثبــت عــدم صحــة أو عــدم دقــة أي مــن التوقعــات أو التقديــرات الــواردة فــي هــذا المســتند ،فــإن النتائــج الفعليــة للشــركة
قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك الموضحــة فــي هــذا المســتند.
ومراعـــا ًة لمتطلبـــات قواعـــد طـــرح األوراق الماليـــة وااللتزامـــات المســـتمرة ،ســـتقوم الشـركة بتقديـم مسـتند تسـجيل تكميلـي إلـى الهيئـة إذا علمـت
في أي وقـــت بعـــد اعتمـــاد هـــذا المســـتند مـــن الهيئـــة وقبـــل اكتمـــال اإلدراج بـــأي مـــن اآلتـــي )1( :وجـــود تغييـــر مهـــم في أمـــور جوهريـــة واردة في
مســـتند التســـجيل ،أو ( )2ظهـــور أي مســـائل مهمـــة كان يجـــب تضمينهـــا في مســـتند التســـجيل .وباســـتثناء هاتيـــن الحالتيـن ،فـإن الشـركة ال تعتـزم
تحديـــث أو تعديـــل أي معلومـــات تضمنهـــا هـــذا المســـتند ،ســـوا ًء كان ذلـــك نتيجـــة معلومـــات جديـــدة أو أحداث مســـتقبلية أو غيـر ذلـك.
ونتيجـــة لهـــذه المخاطـــر واألمـــور غيـــر المؤكـــدة والتقديـــرات ،فـــإن األحـداث والظـروف والتوقعـات المسـتقبلية التـــي يتناولهـا هـذا المسـتند قـد ال
تحـــدث علـــى النحـــو الـــذي تتوقعـــه الشـــركة وقـــد ال تحـــدث مطلقـاً .وعليـه ،يتعيـن علـى المســـتثمرين المؤهليـن المحتمليـن فحـص جميـع اإلفـادات
بشـكل أساسـي.
المســـتقبلية في ضـــوء هـــذه اإليضاحـــات مـــع عـــدم االعتمـــاد علـى اإلفـادات المســـتقبلية
ٍ
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1442/10/19هـ
(2021/05/31م)

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
* تبلــغ الملكيــة غيــر المباشــرة لــكل مــن الســيد /عمــار أحمــد صالــح شــطا والســيد /احمــد ســعود حمــزه غــوث نســبة  ٪0.5357مــن أســهم
الشــركة ،وهــي ناتجــة عــن ملكيتهمــا المباشــرة بنســبة  ٪2.5000فــي أســهم شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة والتــي تملــك نســبة  ٪21.4297مــن أســهم
شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة .والجديــر ذكــره أن شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة هــي شــركة ذات غــرض خــاص اســتخدمت فــي
الهيــكل القانونــي لصنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة الطبــي  1والــذي تديــره شــركة الخبيــر الماليــة ،وهــي تعمــل كشــركة قابضــة وتملــك أســهماً فــي
الشــركة لصالــح ونيابــة عــن الصنــدوق (راجــع القســم رقــم (« )1-4-4شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة» مــن هــذا المســتند).
●تــم تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن قبــل الجمعيــة العامــة التحوليــة للشــركة التــي عقــدت بتاريــخ 1442/10/19هـــ (الموافــق 2021/05/31م)
لمــدة ( )5خمــس ســنوات.
ً
●تــم تحديــد عــوارض االســتقالل ألعضــاء مجلــس اإلدارة اســتنادا علــى الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ،وهــي تتمثــل
فــي كل ممــا يلــي:
	-أن يكــون مالــكاً لمــا نســبته  ٪5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة أو مــن أســهم شــركة أخــرى مــن مجموعتهــا أو لــه صلــة قرابــة مــع مــن يملــك
هــذه النســبة.
	-أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة.
	-أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامين الماضيين لدى الشركة.

مالحظة :النسب تقريبية.

د

عنوان الشركة المسجل
شركة ِألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
وحدة رقم  ،217طريق الملك فهد ،حي الفيصلية ،جدة
ص.ب 11544 .جدة 3465 - 23442
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 12 6393384 :
فاكس+966 12 6395376 :
الموقع اإللكترونيwww.ame.med.sa :
البريد اإللكترونيinfo@ame-ksa.net :
المفوض األول
ممثل الشركة ُ

المفوض الثاني
ممثل الشركة ُ

االسم :هشام عمر علي باروم
الصفة :عضو مجلس اإلدارة
العنــوان :طريــق المدينــة المنــورة ،حــي النزهــة ،جــدة المربــع،
الريــاض
ص.ب 128289 .جدة 21362
هاتف مباشر+966 12 6129346 :
فاكس+966 12 6586663 :
المملكة العربية السعودية
البريد اإللكترونيh.baroom@alkhabeer.com :

االسم :د .علي محمدديب علي عيد
الصفة :عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
العنــوان :وحــدة رقــم  ،2585طريــق الملــك فهــد ،حــي المربــع،
الريــاض
ص.ب 9039 .الرياض 3138 - 12612
هاتف +966 11 2765616 :تحويلة101 :
فاكس+966 11 2765616 :
المملكة العربية السعودية
البريد اإللكترونيali.m.d.eed@ame-ksa.net :
الموقع اإللكترونيwww.ame.med.sa :

سوق األسهم
شركة تداول السعودية (تداول السعودية)
وحدة رقم ،15 :طريق الملك فهد ،العليا ،الرياض
ص.ب 6897 .الرياض 3388 -12211
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 920001919 :
فاكس+966 11 2189133 :
الموقع اإللكترونيwww.saudiexchange.sa :
البريد اإللكترونيcsc@saudiexchange.sa :
المستشارون
المستشار المالي
مجموعة الدخيل المالية
شارع نعيم بن حماد ،حي الوزارات ،الرياض
ص.ب 2462 .الرياض 11451
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 4309800 :
فاكس+966 11 4787795 :
الموقع اإللكترونيwww.aldukheil.com.sa :
البريد اإللكترونيinfo@aldukheil.com.sa :

ههـ

المستشارون
المحاسب القانوني
كي بي إم جي لالستشارات المهنية
برج كي بي إم جي ،واجهة الرياض ،طريق المطار ،الرياض
ص.ب 92876 .الرياض 11663
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 8748500 :
فاكس+966 11 8748600 :
الموقع اإللكترونيwww.home.kpmg/sa :
البريد اإللكترونيmarketingsa@kpmg.com :
تنويــه :إن جميــع المستشــارين المذكوريــن أعــاه قــد أعطــوا موافقتهــم الكتابيــة علــى اســتخدام أســمائهم وشــعاراتهم وإفاداتهــم فــي هــذا المســتند
وفــق الشــكل والســياق الظاهــر فيــه ،ولــم يقــم أي منهــم بســحب موافقتــه حتــى تاريــخ هــذا المســتند .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن جميــع هــذه الجهــات
والعامليــن فيهــا أو أي مــن أقاربهــم ال يملكــون أســهماً أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي الشــركة.

و

الملخص
يهــدف هــذا الملخــص إلــى تقديــم خلفيــة موجــزة عــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند .وعليــه فــإن هــذا الملخــص ال يحتــوي علــى كافــة
المعلومــات التــي قــد تكــون مهمــة بالنســبة للمســتثمرين المحتمليــن .لذلــك ،فإنــه ينبغــي قــراءة هــذا الملخــص كمقدمــة لهــذا المســتند ،ويجــب علــى
المســتثمرين المحتمليــن قــراءة ومراجعــة هــذا المســتند بالكامــل ،وينبغــي أن يبنــي أي قــرار يتعلــق باالســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر
مــن قبــل المســتثمرين المحتمليــن علــى مراعــاة جميــع مــا ورد فــي هــذا المســتند ككل ،الســيما مــا ورد فــي قســم «إشــعار مهــم» والقســم رقــم ()2
«عوامــل المخاطــرة» قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر موضــع هــذا المســتند.
الملخص
اسم الشركة ووصفها
وتأسيسها

شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة هــي شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب قــرار معالــي وزيــر التجــارة
رقــم ( )358بتاريــخ 1442/10/25هـــ (الموافــق 2021/06/06م) وبموجــب الســجل التجــاري رقــم ()4030186415
الصــادر مــن مدينــة جــدة بتاريــخ 1430/02/14هـــ (الموافــق 2009/02/09م) ،ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي
( )70.000.000ســبعين مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )7.000.000ســبعة مالييــن ســهم عــادي مدفوعــة
القيمــة بالكامــل وبقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،ويقــع المركــز الرئيســي للشــركة
فــي مدينــة جــدة .تأسســت شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب
عقــد التأســيس الموقــع بتاريــخ 1430/01/20هـــ (الموافــق 2009/01/17م) والســجل التجاري رقــم ()4030186415
الصــادر مــن مدينــة جــدة بتاريــخ 1430/02/14هـــ (الموافــق 2009/02/09م) ،حيــث بلــغ رأس مــال الشــركة
( )500.000خمســمائة ألــف ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )500خمســمائة حصــة نقديــة متســاوية القيمــة ،قيمــة كل
منهــا ( )1.000ألــف ريــال ســعودي .وخــال عــام 2014م ،تنازلــت الشــريك الســيدة /صفــاء عــز الديــن عبدالحســيب
الحــاج يونــس عــن كامــل حصصهــا فــي الشــركة والبالــغ عددهــا ( )250مائتــان وخمســون حصــة إلــى الدكتــور/
محمدديــب علــي محمدديــب عيــد .وقــد تــم ذلــك بموجــب عقــد التأســيس المعــدل بتاريــخ 1435/03/10هـــ (الموافــق
2014/01/11م) .وخــال عــام 2014م ،تنــازل الشــريك الدكتــور /علــي محمدديــب علــي عيــد عــن كامــل حصصــه
فــي الشــركة والبالــغ عددهــا ( )250مائتــان وخمســون حصــة إلــى شــركة حــدود االســتثمار المحــدودة ،كمــا وتنــازل
الشــريك الدكتــور /محمدديــب علــي محمدديــب عيــد عــن ( )5خمســة حصــص مــن حصصــه فــي الشــركة إلــى شــركة
حــدود االســتثمار المحــدودة .وقــد تــم ذلــك بموجــب عقــد التأســيس المعــدل بتاريــخ 1436/02/24هـــ (الموافــق
2014/12/16م) .وخــال عــام 2017م ،تنــازل الشــريك الدكتــور /محمدديــب علــي محمدديــب عيــد عــن كامــل
حصصــه فــي الشــركة والبالــغ عددهــا ( )245مائتــان وخمســة وأربعــون حصــة إلــى كل مــن شــركة حــدود االســتثمار
المحــدودة بعــدد ( )75خمســة وســبعين حصــة ،والدكتــور /علــي محمدديــب علــي عيــد بعــدد ( )170مائــة وســبعين
حصــة .وقــد تــم ذلــك بموجــب عقــد التأســيس المعــدل بتاريــخ 1438/11/24هـــ (الموافــق 2017/08/16م) .وخــال
عــام 2020م ،تنازلــت شــركة حــدود االســتثمار المحــدودة عــن كامــل حصصهــا فــي الشــركة والبالــغ عددهــا ()330
ثالثمائــة وثالثــون حصــة إلــى شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة .وقــد تــم ذلــك بموجــب عقــد التأســيس المعــدل بتاريــخ
1441/07/20هـــ (الموافــق 2020/03/15م).
وخــال عــام 2021م ،قامــت الشــركة بزيــادة رأس المــال ليصبــح ( )70.000.000ســبعين مليــون ريــال ســعودي ،وتــم
تعديــل القيمــة االســمية للحصــص ،حيــث بلــغ عــدد الحصــص ( )7.000.000ســبعة مالييــن حصــة عاديــة متســاوية
القيمــة ،تبلــغ القيمــة االســمية للحصــة الواحــدة ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية ،وقــد تــم إثبــات ذلــك إلكتروني ـاً لــدى
وزارة التجــارة برقــم نســخة العقــد ( )3وتاريــخ 1442/08/07هـــ (الموافــق 2021/03/20م) .وقــد تمــت الزيــادة
فــي رأس المــال البالغــة ( )69.500.000تســعة وســتون مليــون وخمســمائة ألــف ريــال ســعودي مــن خــال تحويــل
مبلــغ ( )56.876.052ســتة وخمســين مليــون وثمانمائــة وســتة وســبعين ألــف واثنيــن وخمســين ريــال ســعودي مــن
حســاب األربــاح المبقــاة إلــى حســاب رأس المــال ،وتحويــل مبلــغ ( )12.623.948اثنــي عشــر مليــون وســتمائة وثالثــة
وعشــرين ألــف وتســعمائة وثمانيــة وأربعيــن ريــال ســعودي مــن حســاب جــاري الشــركاء إلــى حســاب رأس المــال.
وخــال عــام 2021م ،قــام الشــركاء بإدخــال شــركاء ُجــدد وتحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب قــرار
معالــي وزيــر التجــارة رقــم ( )358بتاريــخ 1442/10/25هـــ (الموافــق 2021/06/06م) وبموجــب الســجل التجــاري
رقــم ( )4030186415الصــادر مــن مدينــة جــدة بتاريــخ 1430/02/14هـــ (الموافــق 2009/02/09م) .ويبلــغ رأس
مــال الشــركة الحالــي ( )70.000.000ســبعين مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )7.000.000ســبعة مالييــن ســهم
عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل وبقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد .ويقــع المركــز
الرئيســي للشــركة فــي مدينــة جــدة.

ز

الملخص
ملخص أنشطة
الشركة

تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )4030186415الصــادر مــن مدينــة جــدة بتاريــخ
1430/02/14هـــ (الموافــق 2009/02/09م) والــذي ينتهــي بتاريــخ 1445/02/14هـــ (الموافــق 2023/08/30م)،
وتعمــل الشــركة علــى توزيــع وتســويق المنتجــات والمســتحضرات والمســتلزمات والمعــدات واألجهــزة الطبيــة
المســتخدمة بشــكل أساســي فــي مجــال التجميــل وجراحــة التجميــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية .وتتمثــل أنشــطة
الشــركة بحســب ســجلها التجــاري فــي البيــع بالتجزئــة لألجهــزة والمعــدات والمســتلزمات الطبيــة .وتنــدرج أنشــطة
الشــركة بحســب نظامهــا األساســي تحــت نشــاط «تجــارة الجملــة والتجزئــة وإصــاح المركبــات ذات المحــركات
والدراجــات الناريــة» وفــق دليــل األنشــطة المعيــاري الصــادر عــن وزارة التجــارة ،وهــي تتضمــن مــا يلــي:
	-بيع المنتجات الصيدالنية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة.
	-أنواع البيع بالتجزئة األخرى خارج المتاجر واألكشاك واألسواق.
	-أنشطة الصيدليات.
	-أنشطة مستودعات األدوية.
	-البيع بالتجزئة ألجهزة تقويم األعضاء.
	-البيع بالتجزئة لألجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.
	-البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور.
	-بيع األدوية البيطرية ،يشمل معدات البيطرية.
	-البيع بالتجزئة الفوري أو إلى الباب (الباعة الجائلين).
	-البيع بالتجزئة للوكالء بالعمولة بدون محالت.
وال تمــارس الشــركة أنشــطتها إال بعــد الحصــول علــى التراخيــص النظاميــة التــي تتطلبهــا األنظمــة الســائدة والمعمــول
بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية .وقــد حصلــت الشــركة علــى جميــع التراخيــص النظاميــة المطلوبــة والزالــت تلــك
التراخيــص جميعهــا ســارية المفعــول حتــى تاريــخ هــذا المســتند (راجــع القســم رقــم (« )11-3تراخيــص وتصاريــح
الشــركة» مــن هــذا المســتند).

المساهمون الكبار،
وعدد أسهمهم ،ونسب
ملكيتهم قبل اإلدراج

يوجــد ( )2مســاهمان كبيــران يملــكان  ٪5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة كمــا بتاريــخ هــذا المســتند ،ويوضــح الجــدول
التالــي عــدد أســهمهما ونســب ملكيتهمــا المباشــرة وغيــر المباشــرة قبــل اإلدراج:
عدد األسهم

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غير المباشرة

شركة ازدهار األولى الطبية

1.500.077

٪21.4297

-

علي محمدديب علي عيد

1.050.000

٪15.0000

-

المجموع

2.550.077

٪36.4297

-

المساهمون الكبار

المساهمون الكبار
الذين يجوز لمؤسسة
السوق المالية المع ّينة
بموجب قواعد اإلدراج
بيع أسهمهم وفقاً
لتقديرها ،وعدد
أسهمهم ،ونسبة
ملكيتهم قبل اإلدراج
وبعد تطبيق خطة
استيفاء متطلبات
السيولة المقدمة إلى
السوق وفقاً لقواعد
اإلدراج

ال توجــد مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا مع ّينــة لبيــع أي مــن أســهم المســاهمين الكبــار فــي الشــركة ،وذلــك نظــراً
الســتيفاء الشــركة لمتطلبــات الســيولة الــواردة فــي المــادة ( )41الحاديــة واألربعــون مــن قواعــد اإلدراج ،حيــث إن عــدد
المســاهمين فــي الشــركة والذيــن ينطبــق عليهــم تعريــف الجمهــور يبلــغ ( )78ثمانيــة وســبعون مســاهم يملكــون مــا
نســبته ( )٪56.7418مــن رأس مــال الشــركة كمــا فــي تاريــخ مســتند التســجيل هــذا.

ح

الملخص
رأس مال ال ُمصدر

( )70.000.000سبعون مليون ريال سعودي مدفوعة القيمة بالكامل.

إجمالي عدد أسهم
ال ُمصدر

( )7.000.000سبعة ماليين سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

القيمة االسمية للسهم

( )10عشرة رياالت سعودية.

سعر السهم
االسترشادي عند
اإلدراج

( )50خمسون ريال سعودي للسهم الواحد.

األحقية في األرباح

تســتحق األســهم محــل اإلدراج المباشــر هــذا نصيبهــا مــن أي توزيعــات أربــاح تعلــن عنهــا الشــركة اعتبــاراً مــن تاريــخ
مســتند التســجيل هــذا وعــن أي مــن الســنوات الماليــة الالحقــة (راجــع القســم رقــم (« )5سياســة توزيــع األربــاح»).

حقوق التصويت

يكــون لــكل مســاهم صــوت عــن كل ســهم فــي الجمعيــات العامــة للمســاهمين ،وال يعطــي أي ســهم حاملــه حقــوق
تفضيليــة .ولــكل مســاهم أيــاً كان عــدد أســهمه حــق حضــور الجمعيــة العامــة والتصويــت فيهــا.

القيود المفروضة على
األسهم

يجــب علــى كبــار المســاهمين الحالييــن الذيــن يملكــون  ٪5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة (المذكــورة أســمائهم فــي
الصفحــة رقــم (ح)) عــدم التصــرف فــي أســهمهم لمــدة اثنــي عشــر شــهراً مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي
الســوق الموازيــة «فتــرة الحظــر» ،ويقــوم مركــز إيــداع األوراق الماليــة برفــع القيــود عــن تلــك األســهم بشــكل مباشــر
بعــد انتهــاء فتــرة الحظــر المفروضــة ،دون الحاجــة للحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن هيئــة الســوق الماليــة.

األسهم التي سبق
لل ُمصدر إدراجها

لــم يســبق إدراج أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم ســوا ًء داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا قبــل
إدراجهــا بشــكل مباشــر فــي الســوق الموازيــة .وقــد تقدمــت الشــركة إلــى الهيئــة بطلــب تســجيل األســهم فــي الســوق
الموازيــة وفقــاً لقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة ،كمــا تقدمــت إلــى شــركة تــداول الســعودية
(تــداول الســعودية) بطلــب اإلدراج وفقــاً لقواعــد اإلدراج .وقــد تــم الحصــول علــى كافــة الموافقــات ذات العالقــة
والالزمــة إلتمــام عمليــة اإلدراج ،وتــم اســتيفاء كافــة المســتندات المؤيــدة المطلوبــة لذلــك الغــرض.

ط

الملخص
فئات المستثمرين
الذين يحق لهم تداول
أسهم الشركة بعد
اإلدراج

يقتصــر التــداول فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة علــى المســاهمين الحالييــن (باســتثناء
المســاهمين الكبــار فــي الشــركة الذيــن يمتلكــون ( )٪5أو أكثــر مــن رأس مالهــا المذكوريــن فــي الصفحــة (ح) والذيــن
تنطبــق عليهــم فتــرة الحظــر) ،باإلضافــة إلــى فئــات المســتثمرين المؤهليــن المتمثلــة فيمــا يلــي:
1 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
2 .عمــاء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن تكــون مؤسســة الســوق الماليــة
قــد ُع ّينــت بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق
الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون حاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
3 .حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،أو أي ســوق ماليــة أخــرى
تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليداع.
4 .الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة ،مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة تديرهــا مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي
ممارســة أعمــال اإلدارة.
5 .الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6 .صناديق االستثمار.
7 .األجانــب غيــر المقيميــن المســموح لهــم باالســتثمار فــي الســوق الموازيــة والذيــن يســتوفون المتطلبــات المنصوص
عليهــا فــي الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن فــي الســوق الموازيــة.
8 .المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
9 .أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع
 .١٠أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع ،ويســتوفون
أي مــن المعاييــر اآلتيــة:
أ)أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال
ســعودي وال تقــل عــن عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــال االثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.
ب) أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
ج) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.
د) أن يكون حاص ً
ال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
ً
هـــ) ان يكــون حاصــا علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق الماليــة معتمــدة مــن جهــة
معتــرف بهــا دولي ـاً.
 .١١أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

ي

ملخص المعلومات األساسية
تنويه للمستثمرين
يهــدف هــذا الملخــص إلــى توفيــر لمحــة عامــة عــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند ،غيــر أنــه ال يشــتمل علــى كل المعلومــات التــي قــد
تكــون مهمــة للمســتثمرين المؤهليــن ،وعليــه فــإن هــذا الملخــص يعتبــر بمثابــة تقديــم موجــز للمعلومــات األساســية التــي تضمنهــا هــذا المســتند،
ويتعيــن علــى مســتلمي هــذا المســتند قراءتــه بالكامــل قبــل اتخــاذ أي قــرار باالســتثمار فــي أســهم الشــركة بعــد االنتهــاء مــن تســجيلها وإدراجهــا
إدراجـاً مباشــراً فــي الســوق الموازيــة .وقــد تــم تعريــف بعــض المصطلحــات والعبــارات المختصــرة الــواردة فــي هــذه المســتند فــي القســم رقــم ()1
«التعريفــات والمصطلحــات» فــي هــذا المســتند.

نبذة عن الشركة
«المصــدر» أو «شــركة ِألــف ميــم يــاء») هــي شــركة مســاهمة
شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بــــ «الشــركة» أو ُ
ســعودية بموجــب قــرار معالــي وزيــر التجــارة رقــم ( )358بتاريــخ 1442/10/25هـــ (الموافــق 2021/06/06م) وبموجــب الســجل التجــاري رقــم
( )4030186415الصــادر مــن مدينــة جــدة بتاريــخ 1430/02/14هـــ (الموافــق 2009/02/09م) ،ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي ()70.000.000
ســبعين مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )7.000.000ســبعة مالييــن ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل وبقيمــة اســمية قدرهــا ()10
عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،ويقــع المركــز الرئيســي للشــركة فــي مدينــة جــدة .تأسســت شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة
الطبيــة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب عقــد التأســيس الموقــع بتاريــخ 1430/01/20هـــ (الموافــق 2009/01/17م) والســجل التجــاري
رقــم ( )4030186415الصــادر مــن مدينــة جــدة بتاريــخ 1430/02/14هـــ (الموافــق 2009/02/09م) ،حيــث بلــغ رأس مــال الشــركة ()500.000
خمســمائة ألــف ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )500خمســمائة حصــة نقديــة متســاوية القيمــة ،قيمــة كل منهــا ( )1.000ألــف ريــال ســعودي .وخــال
عــام 2014م ،تنازلــت الشــريك الســيدة /صفــاء عــز الديــن عبدالحســيب الحــاج يونــس عــن كامــل حصصهــا فــي الشــركة والبالــغ عددهــا ()250
مائتــان وخمســون حصــة إلــى الدكتــور /محمدديــب علــي محمدديــب عيــد .وقــد تــم ذلــك بموجــب عقــد التأســيس المعــدل بتاريــخ 1435/03/10هـــ
(الموافــق 2014/01/11م) .وخــال عــام 2014م ،تنــازل الشــريك الدكتــور /علــي محمدديــب علــي عيــد عــن كامــل حصصــه فــي الشــركة والبالــغ
عددهــا ( )250مائتــان وخمســون حصــة إلــى شــركة حــدود االســتثمار المحــدودة ،كمــا وتنــازل الشــريك الدكتــور /محمدديــب علــي محمدديــب
عيــد عــن ( )5خمســة حصــص مــن حصصــه فــي الشــركة إلــى شــركة حــدود االســتثمار المحــدودة .وقــد تــم ذلــك بموجــب عقــد التأســيس المعــدل
بتاريــخ 1436/02/24هـــ (الموافــق 2014/12/16م) .وخــال عــام 2017م ،تنــازل الشــريك الدكتــور /محمدديــب علــي محمدديــب عيــد عــن كامــل
حصصــه فــي الشــركة والبالــغ عددهــا ( )245مائتــان وخمســة وأربعــون حصــة إلــى كل مــن شــركة حــدود االســتثمار المحــدودة بعــدد ( )75خمســة
وســبعين حصــة ،والدكتــور /علــي محمدديــب علــي عيــد بعــدد ( )170مائــة وســبعين حصــة .وقــد تــم ذلــك بموجــب عقــد التأســيس المعــدل بتاريــخ
1438/11/24هـــ (الموافــق 2017/08/16م) .وخــال عــام 2020م ،تنازلــت شــركة حــدود االســتثمار المحــدودة عــن كامــل حصصهــا فــي الشــركة
والبالــغ عددهــا ( )330ثالثمائــة وثالثــون حصــة إلــى شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة .وقــد تــم ذلــك بموجــب عقــد التأســيس المعــدل بتاريــخ
1441/07/20هـــ (الموافــق 2020/03/15م).
وخــال عــام 2021م ،قامــت الشــركة بزيــادة رأس المــال ليصبــح ( )70.000.000ســبعين مليــون ريــال ســعودي ،وتــم تعديــل القيمــة االســمية
للحصــص ،حيــث بلــغ عــدد الحصــص ( )7.000.000ســبعة مالييــن حصــة عاديــة متســاوية القيمــة ،تبلــغ القيمــة االســمية للحصــة الواحــدة
( )10عشــرة ريــاالت ســعودية ،وقــد تــم إثبــات ذلــك إلكتروني ـاً لــدى وزارة التجــارة برقــم نســخة العقــد ( )3وتاريــخ 1442/08/07هـــ (الموافــق
2021/03/20م) .وقــد تمــت الزيــادة فــي رأس المــال البالغــة ( )69.500.000تســعة وســتون مليــون وخمســمائة ألــف ريــال ســعودي مــن خــال
تحويــل مبلــغ ( )56.876.052ســتة وخمســين مليــون وثمانمائــة وســتة وســبعين ألــف واثنيــن وخمســين ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح المبقــاة
إلــى حســاب رأس المــال ،وتحويــل مبلــغ ( )12.623.948اثنــي عشــر مليــون وســتمائة وثالثــة وعشــرين ألــف وتســعمائة وثمانيــة وأربعيــن ريــال
ســعودي مــن حســاب جــاري الشــركاء إلــى حســاب رأس المــال.

ك

وخــال عــام 2021م ،قــام الشــركاء بإدخــال شــركاء ُجــدد وتحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب قــرار معالــي وزيــر التجــارة
رقــم ( )358بتاريــخ 1442/10/25هـــ (الموافــق 2021/06/06م) وبموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )4030186415الصــادر مــن مدينــة جــدة
بتاريــخ 1430/02/14هـــ (الموافــق 2009/02/09م) .ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي ( )70.000.000ســبعين مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى
( )7.000.000ســبعة مالييــن ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل وبقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد .يتمثــل
نشــاط الشــركة فــي توزيــع وتســويق المنتجــات والمســتحضرات والمســتلزمات والمعــدات واألجهــزة الطبيــة المســتخدمة بشــكل أساســي فــي مجــال
التجميــل وجراحــة التجميــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،ويقــع مقــر الشــركة الرئيســي فــي مدينــة جــدة بالعنــوان التالــي:
شركة ِألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
وحدة رقم  ،217طريق الملك فهد ،حي الفيصلية ،جدة
ص.ب 11544 .جدة 3465 - 23442
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 12 6393384 :
فاكس+966 12 6395376 :
الموقع اإللكترونيwww.ame.med.sa :
البريد اإللكترونيinfo@ame-ksa.net :

ل

هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج
يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج:

المساهمون

عدد األسهم

القيمة االسمية
لألسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية غير
المباشرة*

1

شركة ازدهار األولى الطبية

1.500.077

15.000.770

٪21.4297

-

2

علي محمدديب علي عيد

1.050.000

10.500.000

٪15.0000

-

3

مودة علي محمدديب عيد

189.000

1.890.000

٪2.7000

-

4

تاال علي محمدديب عيد

189.000

1.890.000

٪2.7000

-

5

احمد سعود حمزه غوث

50.000

500.000

٪0.7143

٪0.5357

6

هشام عمر علي باروم

50.000

500.000

٪0.7143

-

الجمهور ( 78مساهم)

3.971.923

39.719.230

٪56.7418

٪0.1786

المجموع

7.000.000

70.000.000

٪100.00

٪0.7143
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* تتمثــل الملكيــة غيــر المباشــرة للمســاهم الســيد /احمــد ســعود حمــزه غــوث فــي ملكيتــه بنســبة  ٪2.5000مــن حصــص شــركة ازدهــار األولــى
الطبيــة والتــي تملــك نســبة  ٪21.4297مــن أســهم شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة.
مالحظة :النسب تقريبية.

المساهمون الكبار الذين يملكون  ٪5أو أكثر من أسهم الشركة بشكل مباشر
يوجــد لــدى الشــركة ( )2مســاهمان كبيــران يملــكان  ٪5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة بشــكل مباشــر كمــا بتاريــخ هــذا المســتند ،ويوضــح الجــدول
التالــي عــدد أســهمهما ونســب ملكيتهمــا قبــل اإلدراج:
المساهمون الكبار

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غير المباشرة

1

شركة ازدهار األولى الطبية

1.500.077

15.000.770

٪21.4297

-

2

علي محمدديب علي عيد

1.050.000

10.500.000

٪15.0000

-

المجموع

2.550.077

25.500.770

٪36.4297

-
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مالحظة :النسب تقريبية.

م

معلومــات عامــة حــول الشــركات المســاهمة فــي شــركة ألِ ــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة
الطبيــة
شركة ازدهار األولى الطبية
شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )4030284889الصــادر مــن مدينــة جــدة بتاريــخ
1436/02/24هـــ (الموافــق 2014/12/16م) .يقــع المركــز الرئيســي لشــركة ازدهــار األولــى الطبيــة فــي مدينــة جــدة ،ويبلــغ رأس مالهــا ()50.000
خمســين ألــف ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )5.000خمســة آالف حصــة متســاوية القيمــة ،تبلــغ القيمــة االســمية ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية
للحصــة الواحــدة ،وتتمثــل أغراضهــا بحســب عقــد تأسيســها فيمــا يلــي:
	-الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.
	-التشييد والبناء.
	-خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى.
	-التجارة.
نتيجــة لعــدم تمتــع صناديــق االســتثمار بالشــخصية المعنويــة المســتقلة ،فــإن شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة هــي شــركة ذات غــرض خــاص
اســتخدمت فــي الهيــكل القانونــي لصنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة الطبــي ( 1المشــار إليــه بـــ «الصنــدوق») الــذي تديــره شــركة الخبيــر الماليــة،
والــذي تقــوم شــركة البــاد لالســتثمار فيــه بــدور أميــن الحفــظ .أي أنــه بتاريــخ هــذا المســتند ،فــإن شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة تعمــل كشــركة
قابضــة وتملــك أســهماً فــي الشــركة لصالــح ونيابــة عــن الصنــدوق يبلــغ عددهــا ( )1.500.077مليــون وخمســمائة ألــف وســبعة وســبعين ســهم
عــادي ،تمثــل مــا نســبته  ٪21.4297مــن إجمالــي أســهم الشــركة (راجــع القســم رقــم (« )1-4-4شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة» مــن هــذا المســتند).
ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة ازدهار األولى الطبية:

عدد الحصص

القيمة االسمية
للحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

1

شركة البالد لالستثمار

4.750

47.500

٪95.00

2

احمد سعود حمزه غوث

125

1.250

٪2.50

3

عمار أحمد صالح شطا

125

1.250

٪2.50

5.000

50.000

٪100.00

الشركاء

المجموع
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ن

أنشطة الشركة الرئيسية
تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )4030186415الصــادر مــن مدينــة جــدة بتاريــخ 1430/02/14هـــ (الموافــق
2009/02/09م) والذي ينتهي بتاريخ 1445/02/14هـ (الموافق 2023/08/30م) ،وتعمل الشــركة على توزيع وتســويق المنتجات والمســتحضرات
والمســتلزمات والمعــدات واألجهــزة الطبيــة المســتخدمة بشــكل أساســي فــي مجــال التجميــل وجراحــة التجميــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
وتتمثــل أنشــطة الشــركة بحســب ســجلها التجــاري فــي البيــع بالتجزئــة لألجهــزة والمعــدات والمســتلزمات الطبيــة .وتنــدرج أنشــطة الشــركة بحســب
نظامهــا األساســي تحــت نشــاط «تجــارة الجملــة والتجزئــة وإصــاح المركبــات ذات المحــركات والدراجــات الناريــة» وفــق دليــل األنشــطة المعيــاري
الصــادر عــن وزارة التجــارة ،وهــي تتضمــن مــا يلــي:
	-بيع المنتجات الصيدالنية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة.
	-أنواع البيع بالتجزئة األخرى خارج المتاجر واألكشاك واألسواق.
	-أنشطة الصيدليات.
	-أنشطة مستودعات األدوية.
	-البيع بالتجزئة ألجهزة تقويم األعضاء.
	-البيع بالتجزئة لألجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.
	-البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور.
	-بيع األدوية البيطرية ،يشمل معدات البيطرية.
	-البيع بالتجزئة الفوري أو إلى الباب (الباعة الجائلين).
	-البيع بالتجزئة للوكالء بالعمولة بدون محالت.
وال تمــارس الشــركة أنشــطتها إال بعــد الحصــول علــى التراخيــص النظاميــة التــي تتطلبهــا األنظمــة الســائدة والمعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة
الســعودية .وقــد حصلــت الشــركة علــى جميــع التراخيــص النظاميــة المطلوبــة والزالــت تلــك التراخيــص جميعهــا ســارية المفعــول حتــى تاريــخ هــذا
المســتند (راجــع القســم رقــم (« )11-3تراخيــص وتصاريــح الشــركة» مــن هــذا المســتند).

رؤية الشركة
أن تكــون مــن الشــركات الرائــدة فــي توفيــر الحلــول والخدمــات الموثوقــة ذات القيمــة المضافــة فــي ســوق الطــب التجميلــي فــي المملكــة العربيــة
الســعودية.

رسالة الشركة
تطويــر الشــراكات مــع المورديــن والدخــول فــي شــراكات جديــدة بحســب متطلبــات الســوق لتقديــم المنتجــات والخدمــات ذات الجــودة المتميــزة
مــن خــال فريــق عمــل مــن المحترفيــن المختصيــن.

استراتيجية الشركة
تسعى الشركة للنمو المستمر من خالل ما يلي:
1 .زيادة حصتها السوقية في المملكة العربية السعودية من أنشطتها الرئيسية وتطوير قاعدة العمالء.
2 .تطوير عملياتها عبر الدخول في شراكات جديدة مع موردين دوليين وتوسيع قاعدة المنتجات التي توفرها.
3 .تطوير نموذج األعمال الحالي للشركة باالستفادة من خبراتها في السوق وقاعدة العمالء والتوسع األفقي والرأسي في أنشطة التجميل.
4 .زيادة حجم األعمال والعوائد منها وتحقيق معدالت ربحية أعلى للمساهمين.
5 .دراسة الدخول في خطوط أعمال أخرى ذات قيمة مضافة بما يتناسب مع األعمال الحالية للشركة.

س

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة
تتمثل أهم نقاط القوة والمزايا التنافسية للشركة فيما يلي:
	-تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وحلول شاملة ومتكاملة لتلبية احتياجات العمالء.
	-فريق مبيعات وفريق فني ذو خبرة عالية في قطاعات مستحضرات التجميل والمعدات واألجهزة الطبية.
	-االنتشــار الجغرافــي مــن خــال التواجــد فــي المــدن الثــاث الرئيســية بالمملكــة (الريــاض وجــدة والدمــام) للبقــاء علــى مقربــة مــن عمــاء
التجميــل وعيــادات التجميــل والمستشــفيات.
	-عالقة جيدة مع عمالء الشركة من األطباء والعيادات ومراكز التجميل.
	-كفاءة وفعالية إدارة المخزون بما يُحقق توفر المنتجات بشكل مستمر.
	-إدارة فعالة ذات كفاءة عالية في أعمال التوريد والتوزيع.

ملخص المعلومات المالية
يجــب قــراءة ملخــص القوائــم الماليــة الــوارد أدنــاه مقرونـاً بالقوائــم الماليــة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31م بمــا فــي ذلــك
اإليضاحــات المرفقــة بهــا ،والقوائــم الماليــة المفحوصــة لفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي 2021/06/30م بمــا فــي ذلــك اإليضاحــات المرفقــة بهــا.
وقــد تــم اســتخراج األرقــام المقارنــة المنتهيــة فــي 2019/12/31م مــن القوائــم الماليــة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31م،
واألرقــام المقارنــة المنتهيــة فــي 2020/06/30م مــن القوائــم الماليــة المفحوصــة لفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي 2021/06/30م.
السنة المالية
المنتهية في
2019/12/31م
(مراجعة)

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

فترة الستة أشهر
المنتهية في
2020/06/30م
(مفحوصة)

فترة الستة أشهر
المنتهية في
2021/06/30م
(مفحوصة)

إيرادات

89.920.481

121.603.736

44.664.068

69.782.759

تكلفة مبيعات

()48.154.684

()66.323.264

()22.652.873

()37.782.236

مجمل الربح

41.765.797

55.280.472

22.011.195

32.000.523

مصروفات بيع وتسويق

()17.071.831

()23.014.756

()6.452.424

()13.829.889

مصروفات عمومية وإدارية

()8.922.647

()6.127.880

()3.754.463

()5.686.483

الربح التشغيلي

16.316.743

22.589.507

4.942.414

8.949.770

الربح قبل الزكاة

16.310.547

22.571.257

4.932.206

8.853.078

صافي ربح السنة

14.810.547

21.071.257

4.182.206

7.497.898

قائمة الدخل
(ريال سعودي)

المصــدر :القوائــم الماليــة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31م ،والقوائــم الماليــة المفحوصــة لفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي
2021/06/30م

قائمة المركز المالي
(ريال سعودي)

كما في 2019/12/ 31م
(مراجعة)

كما في 2020/12/ 31م
(مراجعة)

كما في 2021/06/ 30م
(مفحوصة)

الموجودات المتداولة

83.930.497

100.110.385

116.605.765

الموجودات غير المتداولة

2.065.939

2.398.546

2.085.021

ع

قائمة المركز المالي
(ريال سعودي)

كما في 2019/12/ 31م
(مراجعة)

كما في 2020/12/ 31م
(مراجعة)

كما في 2021/06/ 30م
(مفحوصة)

إجمالي الموجودات

85.996.436

102.508.931

118.690.786

المطلوبات المتداولة

64.659.316

34.621.850

32.084.505

المطلوبات غير المتداولة

3.091.832

4.339.268

4.537.655

إجمالي المطلوبات

67.751.148

38.961.118

36.621.160

حقوق الملكية

18.245.288

63.547.813

82.069.626

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

85.996.436

102.508.931

118.690.786

المصــدر :القوائــم الماليــة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31م ،والقوائــم الماليــة المفحوصــة لفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي
2021/06/30م

قائمة التدفقات النقدية
(ريال سعودي)

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

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

فترة الستة أشهر
المنتهية في
2020/06/30م
(مفحوصة)

فترة الستة أشهر
المنتهية في
2021/06/30م
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صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

10.994.445

11.618.279

45.488

14.722.660

صافي النقد المستخدم في األنشطة
االستثمارية

()190.964

()305.010

()283.217

()37.015

صافي النقد المستخدم في األنشطة
التمويلية

()11.616.384

()4.544.871

()4.443.090

()1.688.351

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

7.931.192

14.699.590

3.250.373

27.696.884

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م ،والقوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في
2021/06/30م
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2020/12/31م
(مراجعة)
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المنتهية في
2020/06/30م
(مفحوصة)

فترة الستة أشهر
المنتهية في
2021/06/30م
(مفحوصة)

ال ينطبق

٪35.23

ال ينطبق

٪56.24

مصروفات بيع وتسويق كنسبة من اإليرادات

()٪18.99

()٪18.93

()٪14.45

()٪19.82

مصروفات عمومية وإدارية كنسبة من اإليرادات

()٪9.92

()٪5.04

()٪8.41

()٪8.15

هامش مجمل الربح

٪46.45

٪45.46

٪49.28

٪45.86

هامش صافي الربح

٪16.47

٪17.33

٪9.36

٪10.74

معدل نمو ربح السنة

ال ينطبق

٪42.27

ال ينطبق

٪79.28

مؤشرات األداء الرئيسية

معدل نمو اإليرادات

ف

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

السنة المالية
المنتهية في
2020/12/31م
(مراجعة)
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المنتهية في
2020/06/30م
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نسبة اإليرادات إلى إجمالي الموجودات

٪104.56

٪118.63

ال ينطبق

٪58.79

نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي حقوق
الملكية

٪371.34

٪61.31

ال ينطبق

٪44.62

نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات

٪78.78

٪38.01

ال ينطبق

٪30.85

نسبة إجمالي الموجودات إلى إجمالي حقوق
الملكية

٪471.34

٪161.31

ال ينطبق

٪144.62

1.30

2.89

ال ينطبق

3.63

نسبة العائد على الموجودات

٪17.22

٪20.56

ال ينطبق

٪6.32

نسبة العائد على حقوق الملكية

٪81.17

٪33.16

ال ينطبق

٪9.14

مؤشرات األداء الرئيسية

نسبة التداول (مرة)

المصــدر :مســتخلصة مــن القوائــم الماليــة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31م ،والقوائــم الماليــة المفحوصــة لفتــرة الســتة
أشــهر المنتهيــة فــي 2021/06/30م
مالحظة :النسب تقريبية.
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التعريفات والمصطلحات
يوضح الجدول التالي قائمة بالتعريفات واالختصارات للعبارات المستخدمة في مستند التسجيل هذا:
التعريف

المصطلح
الشركة أو ال ُمصدر

شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية ،شركة مساهمة مقفلة.

اإلدارة أو اإلدارة العليا أو
اإلدارة التنفيذية

إدارة شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية.

المجلس أو مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة رقم (د) من هذا المستند.

النظام األساسي

النظام األساسي للشركة.

وزارة التجارة

وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية.

تسجيل األسهم

تقديم طلب للهيئة لتسجيل أسهم الشركة لغرض اإلدراج المباشر في السوق الموازية.

اإلدراج المباشر

اإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة فــي قائمــة الشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازيــة والموافقــة علــى
تداولهــا.

سعر السهم االسترشادي
عند اإلدراج

( )50خمسون ريال سعودي للسهم الواحد.

أسهم المساهمين الحاليين
قبل اإلدراج

 ٪100من مجموع أسهم رأس مال الشركة والتي تبلغ ( )7.000.000سبعة ماليين سهم عادي.

السهم

ســهم عــادي بقيمــة اســمية ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية مــن أســهم شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة
الطبية.

القيمة االسمية

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

حقوق التصويت

حقــوق التصويــت فــي الجمعيــات العامــة للشــركة ،ولــدى الشــركة فئــة واحــدة فقــط مــن األســهم وهــي األســهم
العاديــة ،وال يتمتــع أي مســاهم بحقــوق أفضليــة فــي التصويــت ،ويمنــح كل ســهم لحاملــه صوتـاً واحــداً ،ويحــق
لــكل مســاهم أيـاً كان عــدد األســهم التــي يمتلكهــا حضــور الجمعيــة العامــة والتصويــت فيهــا.

الشخص

الشخص الطبيعي أو االعتباري.

المستثمر

كل شخص يستثمر في األسهم محل اإلدراج المباشر بعد إدراجها في السوق الموازية.

المساهم أو المساهمون

حامل أو حملة أسهم الشركة في أي وقت من األوقات.

المساهمون الحاليون

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

المساهمون الكبار

مســاهمو الشــركة الذيــن يملكــون  ٪5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة والــواردة أســمائهم فــي الصفحــة رقــم (ح)
مــن هــذا المســتند.

مستند التسجيل /
المستند

مســتند التســجيل هــذا ،وهــو الوثيقــة المطلوبــة لتســجيل األســهم لــدى الهيئــة لغــرض اإلدراج المباشــر فــي
الســوق الموازيــة ،وذلــك بموجــب قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة.
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التعريف

المصطلح
السوق الموازية «نمو»

الســوق التــي تُتــداول فيهــا أســهم الشــركة والتــي تــم تســجيلها وقبــول إدراجهــا بموجــب «قواعــد طــرح األوراق
الماليــة وااللتزامــات المســتمرة» و «قواع ــد اإلدراج» فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

المستشارون

مستشارو الشركة الموضحة أسمائهم في الصفحة رقم (هـ).

المستشار المالي

شركة مجموعة الدخيل المالية.

المملكة أو السعودية

المملكة العربية السعودية.

الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية.

هيئة السوق المالية أو
الهيئة

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

شركة تداول السعودية أو
السـوق المالية أو سـوق
األسـهم أو السـوق

السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (تداول السعودية).

تداول

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين ()SOCPA

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

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية الســعودية هـــي إحـــدى الجهـــات الحكوميـــة التـــي ترتبـــط
تنظيمياً بوزيـــر الماليـــة ،وهـــي الجهـــة الموكلـة بأعمـــال جمع الـزكاة وتحصيـل الضرائـب.

وزارة الصحة

وزارة الصحــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية هــي الــوزارة التــي تشــرف علــى الرعايــة الصحيــة والسياســة
الصحيــة فــي المملكــة.

الهيئة العامة للغذاء
والدواء

أنشــئت الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )1وتاريــخ 1424/01/07هـــ
(الموافــق 2003/03/10م) كهيئــة مســتقلة ذات شــخصية اعتباريــة وترتبــط مباشــرة برئيــس مجلــس الــوزراء،
وتنــاط بهــا جميــع المهمــات اإلجرائيــة والتنفيذيــة والرقابيــة التــي تقــوم بهــا الجهــات القائمــة حاليـاً لضمــان
ســامة الغــذاء والــدواء لإلنســان والحيــوان وســامة المســتحضرات الحيويــة والكيميائيــة وكذلــك المنتجــات
اإللكترونيــة التــي تمــس صحــة اإلنســان.

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان بالمملكة العربية السعودية.

الدفاع المدني

المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية.

السنة المالية  /السنوات
المالية

هــي الفتــرة الزمنيــة لعــرض نتيجــة نشـــاط المنشـــأة والمحــددة بدايتهــا ونهايتهــا في عقد التأســـيس أو النظام
األساسـي للشـركة المعنيـة .علمـاً بـأن السـنة الماليـة للشـركة تنتهـي في  31ديسـمبر مـن كل عـام ميالدي.

القوائم المالية

القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31م والقوائــم الماليــة المفحوصة
للشــركة لفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي 2021/06/30م ،والتــي تــم اعدادهــا وفق ـاً لمعاييــر المحاســبة
الدوليــة للتقاريــر الماليــة ( )IFRSالمعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين (.)SOCPA

اإلدراج

إدراج أسهم الشركة في قائمة الشركات المدرجة في السوق الموازية وفقاً لقواعد اإلدراج والموافقة على
تداول أسهمها.
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المصطلح
المستثمر المؤهل أو
المستثمرون المؤهلون

التعريف
فئات المستثمرين المؤهلين هي:
1 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
2 .عمــاء مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن تكــون مؤسســة
الســوق الماليــة قــد ُع ّينــت بشــروط تمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح
واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون حاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
3 .حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،أو أي ســوق
ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.
4 .الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة ،مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة تديرهــا مؤسســة ســوق ماليــة مرخــص
لهــا فــي ممارســة أعمــال اإلدارة.
5 .الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6 .صناديق االستثمار.
7 .األجانــب غيــر المقيميــن المســموح لهــم باالســتثمار فــي الســوق الموازيــة والذيــن يســتوفون المتطلبــات
المنصــوص عليهــا فــي الدليــل االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن فــي الســوق الموازيــة.
8 .المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
9 .أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز
اإليــداع.
 .١٠أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع،
ويســتوفون أي مــن المعاييــر اآلتيــة:
 .أأن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون
ريــال ســعودي وال تقــل عــن عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــال االثنــي عشــر شــهراً الماضيــة.
.بأن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
 .جأن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.
 .دأن يكون حاص ً
ال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
هـــ .أن يكــون حاص ـ ً
ا علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق الماليــة معتمــدة مــن
جهــة معتــرف بهــا دولي ـاً.
 .١١أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة

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

قواعد اإلدراج

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

نظام الشركات

نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )3/وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق
2015/11/10م).

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب
القرار رقم ( )2017-16-8بتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) بنا ًء على نظام الشركات
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )3/بتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) المعدلة بقرار
من مجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2021-7-1بتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م)
وتعديالتها.
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التعريف

المصطلح
نطاقات /برنامج السعودة

لوائح العمل في المملكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في المملكة توظيف نسبة
معينة من السعوديين .تم اعتماد برنامج السعودة (نطاقات) بموجب قرار وزارة العمل رقم ()4040
بتاريخ 1422/10/12هـ (الموافق 2011/09/10م) القائم على قرار مجلس الوزراء رقم ( )50بتاريخ
1415/05/12هـ (الموافق 1994/10/27م) ،وقد أطلقت وزارة العمل بالمملكة برنامج (نطاقات) لتقديم
الحوافز للمنشآت كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين ،ويقيم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة على
أساس نطاقات محددة هي البالتيني واألخضر واألصفر واألحمر.

المعاييـر المحاسـبية
الدوليـة إلعـداد التقاريـر
الماليـة ()IFRS

مجموعة المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
(.)International Financial Reporting Standards

الدليل االسترشادي
الستثمار األجانب غير
المقيمين في السوق
الموازية

الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية الصادر عن مجلس هيئة
السوق المالية بموجب القرار رقم ( )2017-95-4بتاريخ 1439/01/26هـ (الموافق 2017/10/16م)
بنا ًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )30/بتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق
2003/07/31م) المعدل بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2019-65-3بتاريخ
1440/10/14هـ (الموافق 2019/06/17م).

فترة الحظر

فتــرة الحظــر المفروضــة علـــى كبـــار المســـاهمين المذكوريـــن فــي الصفحـــة (ح) مــن هـــذا المســـتند ،والتــي
يُمنعــون خاللهــا مــن التصـــرف فــي أســـهمهم لمـــدة ( )12اثنـــي عشـــر شـــهراً مـــن تاريـــخ بـــدء تـــداول أســـهم
الشـــركة في الســـوق الموازيـــة ،ويجـــوز لهـــم التصـــرف في أســـهمهم بعـــد انتهـــاء هـــذه الفتـــرة دون الحصـــول
علـــى موافقـــة مســبقة مــن الهيئـــة.

ضريبة القيمة المضافة

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

السعودة

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

يوم عمل

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

نظام العمل

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

هـ

التقويم الهجري.

م

التقويم الميالدي.

الجمعية العامة

الجمعية العامة لمساهمي الشركة.
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التعريف

المصطلح
الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة.

الجمعية العامة غير
العادية

الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة.

الجمعية العامة التحولية

الجمعية العامة التحولية لمساهمي الشركة.

الجمهور

تعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
1 .تابعي ال ُمصدر.
2 .المساهمين الكبار في ال ُمصدر.
3 .أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لل ُمصدر.
4 .أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي ال ُمصدر.
5 .أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في ال ُمصدر.
6 .أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.
7 .أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.
8 .األشـــخاص الذيـــن يتصرفـــون باالتفـــاق معــاَ ويملكـــون مجتمعيـــن ( )٪5أو أكثـــر مـــن فئـــة األســـهم المـــراد
إدراجهـا.

األطراف ذوو العالقة

يقصد بهم:
1 .تابعو الشركة.
2 .المساهمون الكبار في الشركة.
3 .أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.
4 .أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الشركة.
5 .أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة.
6 .أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في البند رقم ( 4،3،2،1أو  )5أعاله.
7 .أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في البند رقم ( )6،5،4،3،2،1أعاله.

عوامل المخاطرة

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

الريال

الريال سعودي  -عملة المملكة العربية السعودية.

رؤية 2030

البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة
البتروكيماويات وتنويع االقتصاد السعودي وتطوير الخدمات العامة.

البالزما الغنية بالصفائح
الدموية

تقنية حديثة تستخدم في عالج العديد من الحاالت المرضية عن طريق حقن األماكن التي تحتاج معالجة
بالبالزما الغنية بالصفائح الدموية ،وتستخدم في عالج العديد من األمراض المختلفة وكذلك في
اإلجراءات التجميلية.

وباء كورونا أو فيروس
كورونا
(كوفيد )19

هو مرض فيروسي ُمعدي ي ُعرف باسم فيروس كورونا واختصاراً «كوفيد  ،»19حيث بدأ باالنتشار في
معظم دول العالم ومن ضمنها المملكة العربية السعودية وذلك في مطلع العام 2020م ،وعلى أثر ذلك
صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمي.
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 -٢عوامل المخاطرة
إن االســتثمار فــي األســهم التــي ســيتم إدراجهــا إدراجـاً مباشــراً فــي الســوق الموازيــة ينطــوي عليــه مخاطــر عاليــة وقــد ال يكــون االســتثمار فيهــا
أي خســارة قــد تنجــم عنــه.
مالئمـاً إال للمســتثمرين القادريــن علــى تقييــم مزايــا ومخاطــر هــذا االســتثمار وتحمــل ّ
يتعيــن علــى كل مــن يرغــب فــي االســتثمار فــي األســهم التــي ســيتم إدراجهــا إدراج ـاً مباشــراً وســيتم تداولهــا فــي الســوق الموازيــة دراســة كافــة
المعلومــات التــي يحتويهــا هــذا المســتند بعنايــة بمــا فيهــا عوامــل المخاطــرة المبينــة أدنــاه قبــل اتخــاذ أي قــرار باالســتثمار فــي األســهم موضــع
اإلدراج المباشــر ،علمــا بــأن المخاطــر الموضحــة أدنــاه قــد ال تشــمل جميــع المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة ،بــل إنــه مــن الممكــن وجــود
عوامــل إضافيــة ليســت معلومــة للشــركة فــي الوقــت الحالــي والتــي مــن شــأنها التأثيــر علــى عملياتهــا.
إن نشــاط الشــركة ،والظــروف الماليــة ،والتوقعــات المســتقبلية ،ونتائــج العمليــات ،والتدفقــات النقديــة ،قــد تتأثــر ســلباً بصــورة جوهريــة إذا مــا
حدثــت أو تحققــت أي مــن المخاطــر التــي تضمنهــا هــذا القســم والتــي تــرى إدارة الشــركة حاليـاً أنهــا جوهريــة .باإلضافــة إلــى أي مخاطــر أخــرى
لــم يحددهــا مجلــس اإلدارة أو يصنفهــا حاليـاً بأنهــا غيــر جوهريــة ،لكنهــا قــد تحــدث بالفعــل وتصبــح جوهريــة.
وفــي حالــة حــدوث أو تحقــق أحــد عوامــل المخاطــرة التــي تعتقــد إدارة الشــركة فــي الوقــت الحاضــر بأنهــا جوهريــة ،أو حــدوث أيــة مخاطــر أخــرى
لــم يتســن إلدارة الشــركة أن تحددهــا ،أو التــي تعتبرهــا فــي الوقــت الحالــي غيــر جوهريــة ،فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى انخفــاض ســعر ســهم الشــركة
فــي الســوق وإضعــاف قدرتهــا علــى توزيــع أربــاح علــى المســاهمين وقــد يخســر المســتثمر كامــل اســتثماره فــي أســهم الشــركة أو جــزء منــه.
ويُقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة بأنــه علــى حــد علمهــم واعتقادهــم ،فإنــه ال توجــد أي مخاطــر جوهريــة أخــرى كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند
بخــاف تلــك المذكــورة فــي هــذا القســم ،يمكــن أن تؤثــر علــى قــرارات المســتثمرين باالســتثمار فــي األســهم التــي ســيتم إدراجهــا إدراجـاً مباشــراً
فــي الســوق الموازيــة .إن المخاطــر والشــكوك المبينــة أدنــاه مقدمــة بترتيــب ال يعبــر عــن مــدى أهميتهــا .كمــا أن المخاطــر والشــكوك اإلضافيــة،
بمــا فــي ذلــك تلــك غيــر المعلومــة حاليـاً أو التــي تعتبــر غيــر جوهريــة ،قــد يكــون لهــا التأثيــرات المبينــة أعــاه.

 ١-٢المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
 ١-١-٢مخاطر عدم االلتزام بنظام الشركات والنظام األساسي للشركة
يفــرض نظــام الشــركات الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م )3/بتاريــخ 1437/01/28هـــ (الموافــق2015/11/10م) بعــض المتطلبــات
النظاميــة التــي يتوجــب علــى الشــركة االلتــزام بهــا ،ويســتلزم ذلــك قيــام الشــركة باتخــاذ اإلجــراءات المحــددة والمطلوبــة لضمــان التزامهــا بمثــل
هــذه المتطلبــات والتــي قــد تؤثــر علــى أعمــال الشــركة وتســتغرق وقــت طويــل .كمــا أن نظــام الشــركات الحالــي قــد فــرض عقوبــات أشــد صرامــة
علــى مخالفــة أحكامــه وقواعــده اإللزاميــة ،وبحســب المــادة رقــم ( )213مــن نظــام الشــركات الحالــي ،تصــل الغرامــات عنــد مخالفــة أي مــن أحكامــه
إلــى ( )500.000خمســمائة ألــف ريــال ســعودي ،وتتضاعــف فــي حــال إعــادة مخالفــة أحكامــه خــال ثــاث ســنوات مــن تاريــخ الحكــم بحســب
المــادة رقــم ( )214مــن نظــام الشــركات الحالــي .وبالتالــي ،وفــي حــال تعرضــت الشــركة إلــى احــدى هــذه العقوبــات نتيجــة عــدم التزامهــا بتلــك
األحــكام ،أو فــي حــال عــدم التزامهــا بأحــكام النظــام األساســي للشــركة ،فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج
عملياتهــا وأدائهــا المالــي وربحيتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 ٢-١-٢المخاطر المتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد
تعمــل وزارة التجــارة علــى مشــروع إصــدار نظــام الشــركات الجديــد الــذي يهــدف إلــى تيســير اإلجــراءات والمتطلبــات النظاميــة لتحفيــز بيئة األعمال
ودعــم االســتثمار ،كمــا يهــدف إلــى تحقيــق التــوازن بيــن أصحــاب المصالــح ،وتوفيــر إطــار فعــال لحوكمــة الشــركات ويتســم بالعدالــة ،وتكريــس العمــل
المؤسســي ،ويســاهم فــي اســتدامة الكيانــات االقتصاديــة ،بمــا فــي ذلــك الشــركات العائليــة ،وجــذب االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة ،وتوافــر
مصــادر تمويليــة مســتدامة ،ويلبــي احتياجــات ومتطلبــات قطــاع ريــادة األعمــال ،ويحفــز علــى نمــو المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة .وقــد يتطلــب
نظــام الشــركات الجديــد عنــد إصــداره عــدة تغيــرات فــي األنظمــة والقوانيــن التــي تتبعهــا الشــركة حاليـاً ممــا قــد يعــود عليهــا بتكاليــف غيــر متوقعــة،
أو يفــرض عليهــا بعــض األنظمــة أو التغيــرات التــي تؤثــر ســلباً علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا وأرباحهــا وخطــط أعمالهــا المســتقبلية.
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 ٣-١-٢مخاطر حداثة تشكيل مجلس اإلدارة واللجان وعدم تطبيق قواعد الحوكمة
قامــت الشــركة حديثــاً باتخــاذ بعــض اإلجــراءات المتعلقــة بتطبيــق بعــض بنــود الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة،
حيــث قامــت بتشــكيل مجلــس إدارة للشــركة واعتمــاد تعيينــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة التحوليــة التــي ُعقــدت بتاريــخ 1442/10/19هـــ (الموافــق
2021/05/31م) .بنــا ًء علــى توصيــة مجلــس اإلدارة ،فقــد تــم تعييــن لجنــة مراجعــة ولجنــة تنفيذيــة ،وتــم اعتمــاد لجنــة المراجعــة مــن قبــل الجمعيــة
العامــة العاديــة التــي ُعقــدت بتاريــخ 1442/11/27هـــ (الموافــق 2021/07/07م) .ونظــراً لكــون الئحــة الحوكمــة استرشــادية علــى جميــع الشــركات
المدرجــة فــي الســوق الماليــة الموازيــة ،فــإن الشــركة ال تلتــزم بكافــة األحــكام الــواردة فيهــا .وفــي حــال تــم تطبيــق الئحــة حوكمــة الشــركات بشــكل
إلزامــي ،فــإن عــدم مقــدرة أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان علــى القيــام بالمســؤوليات المحــددة لهــم بمــا يكفــل حمايــة مصالــح الشــركة
ومســاهميها ســوف يؤثــر علــى قدرتهــم علــى االلتــزام بنظــام الحوكمــة فــي الشــركة ،ممــا سـيُعرض الشــركة إلــى احتماليــة عــدم التزامهــا بمتطلبــات
اإلفصــاح المســتمر بعــد اإلدراج مــن جهــة ،وإلــى مخاطــر تشــغيلية وإداريــة وماليــة مــن جهــة أخــرى ،الشــيء الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري
علــى أعمــال الشــركة المســتقبلية ومركزهــا المالــي ونتائجهــا التشــغيلية.
 ٤-١-٢المخاطر المرتبطة بقصور الخبرة في إدارة الشركات المدرجة
إن نجــاح أعمــال الشــركة يعتمــد بشــكل أساســي علــى قــدرة إدارتهــا علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة والصحيحــة فيمــا يتعلــق بأعمالهــا وأنشــطتها.
وحيــث أن موظفــي اإلدارة العليــا ليســت لديهــم خبــرة فــي إدارة الشــركات المســاهمة العامــة وفــي كيفيــة التقيــد باللوائــح واألنظمــة الخاصــة
بالشــركات المســاهمة المدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية ،كااللتــزام بمتطلبــات اإلفصــاح المســتمر وإعــداد التقاريــر المختلفــة وفق ـاً لمــا
هــو مطلــوب بموجــب هــذه األنظمــة واللوائــح ،فإنــه يتوجــب علــى اإلدارة العليــا للشــركة بــذل جهــود إضافيــة لضمــان التزامهــا بالقواعــد واألنظمــة
المفروضــة علــى الشــركات المدرجــة .وفــي حــال عــدم التــزام الشــركة بهــذه القواعــد ،ســتتعرض الشــركة للعقوبــات النظاميــة والغرامــات والــذي
بــدوره ســوف يؤثــر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمالهــا وتوقعاتهــا ومركزهــا المالــي.
 ٥-١-٢المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
ســوف تخضــع الشــركة بعــد إدراجهــا فــي الســوق الموازيــة لنظــام الســوق الماليــة ولألنظمــة واللوائــح والتعاميــم الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة،
وفــي حــال عــدم قــدرة الشــركة علــى التقيــد بــأي مــن اللوائــح واألنظمــة التــي ســتخضع لهــا ،فإنهــا ســتكون عرضــة لغرامــات ماليــة وعقوبــات مثــل
اإليقــاف المؤقــت لتــداول األســهم أو إلغــاء إدراج أســهم الشــركة فــي حــال عــدم التزامهــا ،ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة
ونتائــج عملياتهــا وأدائهــا المالــي وربحيتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 ٦-١-٢مخاطر قرارات اإلدارة
تعتمــد نتائــج أعمــال الشــركة بشــكل رئيســي علــى قــدرة إدارتهــا علــى اتخــاذ القــرارات الصحيحــة والمناســبة فيمــا يتعلــق بأعمالهــا وبأنشــطتها وفــي
الوقــت المناســب .وفــي حــال قامــت إدارة الشــركة باتخــاذ قــرارات خاطئــة فيمــا يخــص أعمالهــا بشــكل عــام مثــل توظيــف الكــوادر غيــر المؤهلــة
أو وضــع خطــط أعمــال غيــر فعالــة أو وضــع سياســات تشــغيلية غيــر مناســبة أو غيرهــا ،فســوف ينعكــس ذلــك ســلباً علــى أداء الشــركة ونتائــج
عملياتهــا ووضعهــا المالــي.
 ٧-١-٢المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم
قــد تواجــه الشــركة ســوء ســلوك أو أخطــاء مــن الموظفيــن ال تســتطيع تالفيهــا كالغــش واألخطــاء المتعمــدة واالختــاس واالحتيــال والســرقة
والتزويــر ،باإلضافــة إلــى ســوء اســتخدام ممتلكاتهــا والتصــرف نياب ـ ًة عنهــا دون الحصــول علــى التفويضــات اإلداريــة المطلوبــة .وقــد يترتــب عــن
تلــك التصرفــات تبعــات ومســؤوليات تتحملهــا الشــركة ،أو عقوبــات نظاميــة ،أو مســؤولية ماليــة ،ممــا ســوف يؤثــر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى ســمعة
الشــركة ووضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 ٨-١-٢مخاطر عدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانية القائمة
أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تســهيالت ائتمانيــة مــع مصــرف اإلنمــاء بتاريــخ 2020/09/29م بشــكل تمويــل بيــع آجــل قصيــر األجــل وبرســوم تمويــل
بحســب األســعار الســائدة فــي الســوق ،وذلــك لتمويــل العمليــات التشــغيلية للشــركة ورأس المــال العامــل .تبلــغ قيمــة ســقف التســهيالت االئتمانيــة
( )15.000.000خمســة عشــر مليــون ريــال ســعودي ،واســتخدمت الشــركة منهــا تمويــل بشــكل قــرض قصيــر األجــل بقيمــة ( )4.590.000أربعــة
مالييــن وخمســمائة وتســعين ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي تاريــخ 2021/06/30م .انتهــت مــدة االتفاقيــة بتاريــخ 2021/07/31م وجــاري العمــل
علــى تجديدهــا ،وقــد تــم ضمــان القــرض بكفــاالت غــرم وأداء مــن قبــل المســاهم الدكتــور /علــي محمدديــب علــي عيــد والمســاهم شــركة ازدهــار
األولــى الطبيــة وبرنامــج كفالــة لتمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة التابــع للبنــك المركــزي الســعودي .والجديــر ذكــره أن الشــركة قــد حصلــت
علــى خطــاب عــدم ممانعــة مــن مصــرف اإلنمــاء فيمــا يتعلــق بتحــول الشــركة إلــى شــركة مســاهمة عامــة بــإدراج أســهمها فــي الســوق الموازيــة.
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وفــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن االلتــزام بتعهــدات اتفاقيــة التســهيالت أعــاه ،بمــا فيهــا االلتــزام بســداد القــرض فــي موعــد االســتحقاق ،فإنهــا
ســتصبح عرضــة للجــزاءات بمــا فــي ذلــك قيــام الجهــة ال ُمقرضــة بإلغــاء أو إنهــاء القــروض ومطالبــة الشــركة بســداد كامــل المديونيــة فــوراً ،ممــا
ســيؤثر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة وأدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة وقدرتهــا علــى تنفيــذ خططهــا المســتقبلية.
وبخالف ذلك ،تؤكد الشركة بأنه ال توجد لديها أية تسهيالت ائتمانية أو قروض أخرى كما بتاريخ هذا المستند.
 ٩-١-٢مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة الشــركة علــى مقابلــة التزاماتهــا المتعلقــة بالمطلوبــات الماليــة حــال اســتحقاقها ،وتتكــون المطلوبــات
الماليــة للشــركة مــن قــروض وذمــم دائنــة ومصاريــف مســتحقة .وقــد تقــع أيــة أحــداث طارئــة أو مفاجئــة تتطلــب ســيولة فوريــة أو تتطلــب بيــع
موجــودات ماليــة بســرعة كافيــة وبقيمتهــا العادلــة لتغطيــة الســيولة المطلوبــة.
بلغــت نســبة التــداول (إجمالــي الموجــودات المتداولــة إلــى إجمالــي المطلوبــات المتداولــة) لدى الشــركة حوالي  1.30مرة كما فــي 2019/12/31م،
وحوالــي  2.89مــرة كمــا فــي 2020/12/31م ،وحوالــي  3.63مــرة كمــا فــي 2021/06/30م .وعلــى الرغــم منــه ،ففــي حــال لــم تكــن الشــركة قــادرة
علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الحاليــة أو المســتقبلية فــي مواعيــد اســتحقاقها ال ســيما قصيــرة األجــل منهــا ،فإنهــا ســتكون عرضــة للتعثــر المالــي ،ممــا
ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال الشــركة وأدائهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 ١٠-١-٢المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقب ً
ال
قــد تلجــأ الشــركة إلــى الحصــول علــى قــروض وتســهيالت بنكيــة لتمويــل خطــط التوســع فــي المســتقبل ،ومــن الجديــر ذكــره أن الحصــول علــى
التمويــل قــد يعتمــد علــى رأس مــال الشــركة ومركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة وســجلها االئتمانــي والضمانــات المقدمــة ،وال تعطــي الشــركة أي
تأكيــد أو ضمــان بشــأن حصولهــا علــى التمويــل المناســب إذا اســتدعت الحاجــة لذلــك .إن عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى التمويــل الــذي
تحتاجــه مــن جهــات ممولــة ،أو عــدم قدرتهــا علــى الحصــول علــى التمويــل بشــروط تفضيليــة مقبولــة تتناســب مــع الشــركة ،ســيكون لــه أثــر ســلبي
علــى أداء الشــركة وعملياتهــا التشــغيلية وتدفقاتهــا النقديــة وخططهــا المســتقبلية.
 ١١-١-٢المخاطر المتعلقة باالئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر تنشــأ عندمــا يعجــز أحــد األطــراف عــن الوفــاء بالتــزام مالــي معيــن للطــرف اآلخــر ،وقــد تواجــه الشــركة مخاطــر
االئتمــان فــي عــدة حــاالت مؤقتــة أو دائمــة ،منهــا علــى ســبيل المثــال وجــود أرصــدة مدينــة مــن العمــاء غيــر مســددة ،أو فشــل أطــراف مدينــة
أخــرى فــي الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الشــركة ،أو غيرهــا.
ويوضح الجدول التالي أرصدة الذمم المدينـة للشركة كما في نهاية عام 2019م وعام 2020م وكما في نهاية النصف األول من عام 2021م:
الجدول رقم ( :)1الذمم المدينة للشركة
كما في
2019/12/ 31م
(مراجعة)

(األرقام بالريال السعودي)

كما في
2020/12/ 31م
(مراجعة)

كما في
2021/06/ 30م
(مفحوصة)

الذمم التجارية المدينة
مجمل الذمم التجارية المدينة

52.572.747

53.304.027

51.435.969

يخصم :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

()9.120.173

()9.671.041

()7.580.260

صافي الذمم التجارية المدينة

43.452.574

43.632.986

43.855.709

٪86.9

٪71.8

٪67.00

النســبة مــن إجمالــي صافــي الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم
المدينــة المقســطة
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كما في
2019/12/ 31م
(مراجعة)

(األرقام بالريال السعودي)

كما في
2020/12/ 31م
(مراجعة)

كما في
2021/06/ 30م
(مفحوصة)

الذمم المدينة المقسطة
مجمل الجزء المتداول من الذمم المدينة المقسطة

5.757.878

18.433.853

24.039.774

يخصم :إيرادات تمويلية غير مكتسبة

()202.443

()445.900

()384.941

يخصم :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

()289.856

()2.495.512

()3.465.010

صافي الجزء المتداول من الذمم المدينة المقسطة

5.265.579

15.492.441

20.189.823

مجمل الجزء غير المتداول من الذمم المدينة المقسطة

1.409.440

1.786.782

1.681.769

يخصم :إيرادات تمويلية غير مكتسبة

()89.539

()121.026

()26.935

يخصم :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

()25.096

()51.490

()246.277

صافي الجزء غير المتداول من الذمم المدينة المقسطة

1.294.805

1.614.266

1.408.557

إجمالي صافي الذمم المدينة المقسطة

6.560.384

17.106.707

21.598.380

النســبة مــن إجمالــي صافــي الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم
المدينــة المقســطة

٪13.1

إجمالي صافي الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة
المقسطة
النسبة من إجمالي الموجودات

٪28.1

٪32.99

50.012.958

60.739.693

65.454.089

٪58.2

٪59.3

٪55.15

المصــدر :القوائــم الماليــة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31م ،والقوائــم الماليــة المفحوصــة لفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي
2021/06/30م
وتقـــوم الشـــركة بتطبيـــق سياســـة معتمـــدة مـــن اإلدارة التنفيذيـــة للحـــد مـــن تعرضهـــا لمخاطـــر االئتمـــان ،وذلـــك بمتابعة أداء التحصيالت وبفرض
حــدود ائتمانيـــة لــكل عميــل بنــا ًء علــى التجربــة التاريخيــة معهــم وبحســب أدائهــم المتوقــع ،حيــث تتــراوح فتــرة االئتمــان مــا بيــن  90يــوم إلــى 120
يــوم .تقــوم الشــركة أيض ـاً بمنــح خيــار التقســيط للعمــاء بمعــدل إيــراد تمويلــي بحســب االتفــاق المســبق معهــم .ويتمثــل عمــاء الشــركة فــي
العيــادات الصحيــة المتخصصــة والمستشــفيات والمراكــز الصحيــة والمســتوصفات العامــة ومراكــز التجميــل (راجــع القســم رقــم (« )8-3أعمــال
الشــركة» مــن هــذا المســتند) .وتضــع الشــركة مخصصـــات للديـــون المشـــكوك فــي تحصيلهـــا وفــق نمــوذج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة (بحســب
معاييــر المحاســـبة الدوليـــة للتقاريـــر الماليـــة ( ))IFRSالــذي يعتمــد علــى التجربــة التاريخيــة لخســارة االئتمــان مــع كل عميــل .والجديــر ذكــره أنــه
التوجــد أي ديــون مشــطوبة خــال عــام 2019م ،وبلغــت الديـــون المعدومـــة التــي ُشــطبت خــال عــام2020م ( )765.411ســبعمائة وخمســة وســتين
ألــف وأربعمائــة وإحــدى عشــر ريــال ســعودي ،أي بنســبة ( )٪1.26مـــن إجمالــي صافــي الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم المدينــة المقســطة ،وبلغــت
الديـــون المعدومـــة التــي ُشــطبت خــال النصــف األول مــن عــام 2021م ( )141.319مائــة وواحــد وأربعيــن ألــف وثالثمائــة وتســعة عشــر ريــال
ســعودي ،أي بنســبة ( )٪0.22مـــن إجمالــي صافــي الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم المدينــة المقســطة.
وفــي حــال عــدم التــزام المدينيــن بســداد مســتحقات الشــركة فــي مواعيدهــا أو عــدم التزامهــم علــى اإلطــاق بالســداد جزئيـاً أو كليـاً ،فســوف يؤثــر
ذلــك بشــكل ســلبي وجوهــري علــى نتائــج عمليــات الشــركة ووضعهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة.
 ١٢-١-٢مخاطر تتعلق بالذمم الدائنة للشركة
بلــغ إجمالــي رصيــد الذمــم الدائنــة التجاريــة للشــركة ( )5.854.684خمســة مالييــن وثمانمائــة وأربعــة وخمســين ألــف وســتمائة وأربعــة وثمانيــن
ريــال ســعودي كمــا فــي 2019/12/31م ،حيــث شــكل مــا نســبته  ٪8.64مــن إجمالــي المطلوبــات ،وبلــغ إجمالــي رصيــد الذمــم الدائنــة التجاريــة
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للشــركة ( )2.045ألفيــن وخمســة وأربعيــن ريــال ســعودي كمــا فــي 2020/12/31م ،حيــث شــكل مــا نســبته  ٪0.01مــن إجمالــي المطلوبــات ،كمــا
وبلــغ إجمالــي رصيــد الذمــم الدائنــة التجاريــة للشــركة ( )379.882ثالثمائــة وتســعة وســبعين ألــف وثمانمائــة واثنيــن وثمانيــن ريــال ســعودي كمــا
فــي 2021/06/30م ،حيــث شــكل مــا نســبته  ٪1.04مــن إجمالــي المطلوبــات.
أمــا بالنســبة إلجمالــي رصيــد المصروفــات المســتحقة والمطلوبــات المتداولــة األخــرى (تتضمــن بمعظمهــا عموالت مســتحقة ومطلوبات اســترداد)،
فقــد بلــغ ( )7.865.062ســبعة مالييــن وثمانمائــة وخمســة وســتين ألــف واثنيــن وســتين ريــال ســعودي كمــا فــي 2019/12/31م ،و()14.129.531
أربعــة عشــر مليــون ومائــة وتســعة وعشــرين ألــف وخمســمائة وواحــد وثالثيــن ريــال ســعودي كمــا فــي 2020/12/31م ،و( )21.901.922واحــد
وعشــرين مليــون وتســعمائة وواحــد ألــف وتســعمائة واثنيــن وعشــرين ريــال ســعودي كمــا فــي 2021/06/30م ،حيــث شــكل مــا نســبته ٪11.61
و ٪36.27و ٪59.81مــن إجمالــي المطلوبــات علــى التوالــي.
وفــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن ســداد كامــل قيمــة الذمــم الدائنــة التجاريــة والمصروفــات المســتحقة والمطلوبــات المتداولــة األخــرى ضمــن
المــدة الزمنيــة المحــددة ،فســوف يؤثــر ذلــك ســلباً علــى ســمعتها وعلــى رغبــة األطــراف الدائنــة باالســتمرار بالتعامــل مــع الشــركة ،وقــد يصعــب
عليهــا االســتمرار فــي الحصــول علــى الشــروط المناســبة للدفــع اآلجــل مســتقب ً
ال ،ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى عملياتهــا التشــغيلية وأدائهــا
المالــي.
 ١٣-١-٢المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة
إن أي التزامــات محتملــة علــى الشــركة ،مثــل التكاليــف المتعلقــة بالــزكاة والضرائــب والدعــاوى القضائيــة ،وغيرهــا مــن االلتزامــات أو التكاليــف
األخــرى المتعلقــة بنشــاط الشــركة ،فــي حــال تحققهــا فإنهــا ســتؤثر ســلباً علــى الوضــع المالــي للشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا
المستقبلية.
 ١٤-١-٢المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذوي العالقة
تضمنــت أعمــال الشــركة تعامــات مــع أطــراف ذوي عالقــة كأعضــاء مجلــس اإلدارة والمســاهمين ،ولــدى بعــض المســاهمين فــي الشــركة ملكيــة
فــي عــدد مــن الشــركات الشــقيقة التــي تعاملــت معهــا الشــركة علــى أســاس تجــاري بحــت دون أن تشــتمل علــى أي شــروط أو معامــات تفضيليــة،
وقــد بلغــت المســتحقات مــن األطــراف ذوي العالقــة كمــا يلــي:
	 )4.085.028(-أربعــة مالييــن وخمســة وثمانيــن ألــف وثمانيــة وعشــرين ريــال ســعودي كمــا فــي 2019/12/31م ،أي بنســبة  ٪4.54مــن إجمالــي
اإليرادات.
	 )4.319.558(-أربعــة مالييــن وثالثمائــة وتســعة عشــر ألــف وخمســمائة وثمانيــة وخمســين ريــال ســعودي كمــا فــي 2020/12/31م ،أي بنســبة
 ٪3.55مــن إجمالــي اإليــرادات.
	-ال توجد مستحقات من أطراف ذوي عالقة كما في 2021/06/30م.
أما فيما يتعلق بالمستحقات إلى األطراف ذوي العالقة ،فقد بلغت كما يلي:
	 )47.089.409 (-ســبعة وأربعيــن مليــون وتســعة وثمانيــن ألــف وأربعمائــة وتســعة ريــاالت ســعودية كمــا فــي 2019/12/31م ،أي بنســبة٪69.50
مــن إجمالــي المطلوبــات.
	 )13.231.024 ( -ثالثــة عشــر مليــون ومائتيــن وواحــد وثالثيــن ألــف وأربعــة وعشــرين ريــال ســعودي كمــا فــي 2020/12/31م ،أي بنســبة
 ٪33.96مــن إجمالــي المطلوبــات.
	 )607.104( -ستمائة وسبعة آالف ومائة وأربعة رياالت سعودية كما في 2021/12/30م ،أي بنسبة  ٪1.66من إجمالي المطلوبات.
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ويوضح الجدول التالي تفاصيل التعامالت مع األطراف ذوي العالقة خالل عام 2019م وعام 2020م والنصف األول من عام 2021م:
الجدول رقم ( :)2التعامالت مع األطراف ذوي العالقة
الطرف ذو
العالقة

نوع
العالقة

شركة المودة
الحديثة
للمستلزمات
الطبية
المحدودة *

شركة
شقيقة

نوع
التعامالت

خالل 2019م
(ريال سعودي)

خالل 2020م
(ريال سعودي)

خالل النصف
األول 2021م
(ريال سعودي)

قيمة التعامالت
مبيعات

شطب

1.513.750

-

كما في
2019/12/31م
(ريال سعودي)

مستحق من أطراف ذوي عالقة
203.465

()4.319.558
بعد خصم
مخصص
الخسائر
االئتمانية
المتوقعة بقيمة
 146.461ريال

-

المجموع

4.085.028

4.319.558

-

4.085.028

4.319.558

-

٪3.55

-

٪4.54

النسبة من إجمالي اإليرادات
قيمة التعامالت
شركة
مجموعة
الدكتور
محمد
ديب عيد
المحدودة

شركة
شقيقة

د .محمدديب
علي
محمدديب
عيد

فرد من
أقرباء
العائلة

شركة ازدهار
األولى الطبية

شريك

د .علي
محمدديب
علي عيد

شريك

مدفوعات
بالنيابة

()11.485.618

مشطوبات/
مدفوعات
بالنيابة

-

مستحق إلى أطراف ذوي عالقة
()9.405.894

()25.000.000

-

-

تمويل

-

()7.971.902

-

تمويل

-

8.331.788

-

مساهمة
رأس مال
إضافي

-

مصروفات
مدفوعة
بالنيابة

-

تمويل

-

مساهمة
رأس مال
إضافي

-

كما في
2020/12/31م
(ريال سعودي)

كما في
2021/06/30م
(ريال سعودي)

8.331.784

-

547.509
()359.886
-

-

34.465.488

7.971.902

-

-

59.594

-

8.331.788

-

59.594

-

-

-

4.652.019

4.839.642

547.510

4.292.132

المجموع
النسبة من إجمالي المطلوبات

47.089.409

13.231.024

607.104

٪69.50

٪33.96

٪1.66

المصدر :القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م ،والقوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في
2021/06/30م
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* تتمثــل التعامــات مــع شــركة المــودة الحديثــة للمســتلزمات الطبيــة المحــدودة فــي مبيعــات تمــت خــال عــام 2019م و2020م ،ولــم يكــن هنــاك
أيــة مبيعــات أو تعامــات معهــا خــال النصــف األول مــن عــام 2021م أو بعــد تحــول الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بتاريــخ 1442/10/25هـــ
(الموافــق 2021/06/06م) وحتــى تاريــخ هــذا المســتند ،كمــا وال توجــد أي اتفاقيــات قائمــة معهــا.
والجديــر ذكــره أنــه خــال الســنة المنتهيــة فــي 2020/12/31م ،اتفــق كل مــن د .محمدديــب علــي محمدديــب عيــد ود .علــي محمدديــب علــي عيــد
ضمــن صفقــة تجاريــة مــع شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة علــى التنــازل لهــا عــن حقهــم فــي أرصــدة دائنــة مســتحقة لهــم مــن شــركة أ ِلــف ميــم يــاء
للمعــدات واألجهــزة الطبيــة .وقــام جميــع األطــراف المذكوريــن  )1شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة  ،و )2د .علــي محمدديــب علــي
عيــد ،و )3د .محمدديــب علــي عيــد و )4شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة بتنفيــذ اتفاقيــة رباعيــة بينهــم ،وذلــك لنقــل /تحويــل حــق تحصيــل الرصيــد
المســتحق (مســتحق عنــد الطلــب وغيــر محمــل بفائــدة) لــكل مــن الدكتــور محمدديــب علــي محمدديــب عيــد بقيمــة  7.971.902ريــال ســعودي،
والدكتــور علــي محمدديــب علــي عيــد بقيمــة  359.886ريــال ســعودي ،إلــى شــركة إزدهــار األولــى الطبيــة .بقيــت شــروط التحصيــل دون تغييــر ،ولــم
ينتــج عــن تنفيــذ اتفاقيــة النقــل  /التحويــل أي ربــح أو خســارة .وخــال النصــف األول مــن عــام 2021م ،وقبــل تحويــل شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات
واألجهــزة الطبيــة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بتاريــخ 1442/10/25هـــ (الموافــق 2021/06/06م) ،تمــت رســملة كامــل الرصيــد المســتحق لشــركة
إزدهــار األولــى الطبيــة كمســاهمة إضافيــة إلــى رأس مــال شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة.
وفقـاً للفقــرة ( )1مــن المــادة ( )71مــن نظــام الشــركات ،ال يجــوز أن يكــون لعضــو مجلــس اإلدارة أي مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األعمــال
والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة إال بترخيــص مــن الجمعيــة العامــة العاديــة ،والجديــر ذكــره أنــه ال توجــد هنالــك أي تعامــات أو اتفاقيــات
قائمــة مــع أطــراف ذوي عالقــة بعــد تحويــل شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بتاريــخ 1442/10/25هـــ
(الموافــق 2021/06/06م) وحتــى تاريــخ هــذا المســتند.
وفــي حــال كانــت هنــاك أي تعامــات أو اتفاقيــات مــع أطــراف ذوي عالقــة مســتقب ً
ال ،فســوف تخضــع لموافقــة مجلــس اإلدارة وموافقــة الجمعيــة
العامــة للشــركة .وفــي حــال صوتــت الجمعيــة العامــة للشــركة بعــدم الموافقــة علــى التعامــات واالتفاقيــات مــع األطــراف ذوي العالقــة ألي ســبب
مــن األســباب ،وفــي حــال تعــذر علــى الشــركة إيجــاد البديــل المناســب بالشــروط المناســبة وضمــن الفتــرة الزمنيــة المطلوبــة ،فســوف يؤثــر ذلــك
ســلباً علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
وبخــاف مــا ذكــر أعــاه ،تُقــر الشــركة بأنــه ال توجــد أيــة عقــود أو ترتيبــات ســارية المفعــول عنــد تقديــم مســتند التســجيل هــذا يكــون فيهــا مصلحــة
ألحــد المســاهمين أو رئيــس مجلــس اإلدارة ،أو أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة ،أو الرئيــس التنفيــذي ،أو مديــر اإلدارة الماليــة ،أو غيرهــم مــن
األطــراف األخــرى ذوي العالقــة.
 ١٥-١-٢المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة
تولــي المملكــة قضيــة التوطيــن أهميــة قصــوى فــي إطــار «رؤيــة  ،»2030وبالتالــي يُعتبــر االلتــزام بمتطلبــات الســعودة متطلبـاً نظاميـاً تلتــزم بموجبــه
جميــع المنشــآت (الشــركات والمؤسســات) بتوظيــف الســعوديين والمحافظــة علــى نســبة معينــة مــن الموظفيــن الســعوديين مــن مجمــوع عــدد
صنفــت الشــركة ضمــن فئــة الكيانــات المتوســطة ،حيــث بلــغ العــدد اإلجمالــي لموظفيهــا ( )68موظــف
موظفيهــا .وكمــا فــي 2021/09/22مُ ،
منهــم ( )15ســعودي و( )49غيــر ســعودي و( )4وافــد خــاص ،وبالتالــي بلغــت نســبة الســعودة لديهــا ( ،)٪23.44وبذلــك فهــي تنــدرج تحــت «النطــاق
األخضــر المتوســط» (راجــع القســم رقــم (« )17-3الموظفــون والســعودة» مــن هــذا المســتند) .وفــي حــال عــدم اســتطاعة الشــركة الحفــاظ علــى
نســبة الســعودة المطلوبــة ،أو فــي حــال قــررت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة مســتقب ً
ال فــرض سياســات توطيــن أكثــر صرامــة يصعــب
علــى الشــركة االلتــزام بهــا ،فقــد يــؤدي ذلــك لفــرض عقوبــات علــى الشــركة كتعليــق طلبــات تأشــيرات العمــل ونقــل الكفالــة للعامليــن غير الســعوديين،
والتــي ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 ١٦-١-٢المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية
قــد تتعــرض الشــركة ألي مــن الكــوارث الطبيعيــة مثــل الفيضانــات والحرائــق والــزالزل واألحــداث الطبيعيــة األخــرى التــي تــؤدي إلــى إصابــة مرافــق
الشــركة بضــرر كبيــر .وفــي حــال عــدم توفــر تغطيــة تأمينيــة كافيــة ،فقــد يعــود ذلــك بتكاليــف مرتفعــة وطائلــة علــى الشــركة ،والــذي سـيُؤثر بصــورة
كبيــرة علــى قــدرة الشــركة علــى أداء وممارســة نشــاطها ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى عملياتهــا التشــغيلية ،كمــا أن حــدوث أي كارثــة مــن هــذه
الكــوارث الطبيعيــة ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى األداء المالــي للشــركة وعلــى مركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 ١٧-١-٢المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع لألعمال
تعتمــد الشــركة علــى فعاليــة أعمالهــا التجاريــة التشــغيلية الســتمرار عملياتهــا ،وإن أي توقــف أو انقطــاع لهــذه العمليــات ألي ســبب كان علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر :صــدور متطلبــات نظاميــة جديــدة أو أي قصــور يصيــب أجهــزة الحاســب اآللــي أو غيــره مــن األمــور التــي قــد تــؤدي إلــى انقطــاع
هــذه العمليــات ،ممــا سـيُؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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 ١٨-١-٢المخاطر المتعلقة بالمخزون
بلغ صافي قيمة مخزون الشركة كما يلي:
	 )24.573.180(-أربعة وعشرين مليون وخمسمائة وثالثة وسبعين ألف ومائة وثمانين ريال سعودي كما في 2019/12/31م.
	 )21.891.577(-واحد وعشرين مليون وثمانمائة وواحد وتسعين ألف وخمسمائة وسبعة وسبعين ريال سعودي كما في 2020/12/31م.
	 )16.437.164(-ستة عشر مليون وأربعمائة وسبعة وثالثين ألف ومائة وأربعة وستين ريال سعودي كما في 2021/06/30م.
ويمثــل المخــزون قيمــة المعــدات والتوريــدات التــي وردتهــا الشــركة لتلبيــة طلبــات عمالئهــا .إضافــة إلــى ذلــك ،يتضمــن مخــزون الشــركة بعــض
البضائــع بطيئــة الحركــة ،وتُقــوم الشــركة بتكويــن مخصــص بقيمــة تلــك البضائــع مــع تقــدم عمرهــا واقتــراب نهايــة صالحيتهــا ،حيــث بلغــت قيمــة
ذلــك المخصــص كمــا يلــي:
	 )332.309(-ثالثمائــة واثنيــن وثالثيــن ألــف وثالثمائــة وتســعة ريــاالت ســعودية كمــا فــي 2019/12/31م ،أي بنســبة  ٪1.33مــن إجمالــي قيمــة
المخــزون قبــل خصــم المخصــص
	 )1.860.601(-مليــون وثمانمائــة وســتين ألــف وســتمائة وواحــد ريــال ســعودي كمــا فــي 2020/12/31م ،أي بنســبة  ٪7.83مــن إجمالــي قيمــة
المخــزون قبــل خصــم المخصــص
	 )1.860.601(-مليــون وثمانمائــة وســتين ألــف وســتمائة وواحــد ريــال ســعودي كمــا فــي 2021/06/30م ،أي بنســبة  ٪10.17مــن إجمالــي قيمــة
المخــزون قبــل خصــم المخصــص.
وفــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن بيــع كافــة البضائــع بطيئــة الحركــة ،فســوف يوثــر ذلــك بشــكل ســلبي علــى نتائــج الشــركة وأدائهــا المالــي وربحيتها.
والجديــر ذكــره أنــه تــم شــطب مبلــغ ( )487.629أربعمائــة وســبعة وثمانيــن ألــف وســتمائة وتســعة وعشــرين ريــال ســعودي مــن قيمــة المخصصــات
خــال عــام 2019م ،ولــم يكــن هنــاك أي شــطب مــن قيمــة المخصصــات خــال عــام 2020م وخــال النصــف األول مــن عــام 2021م.
 ١٩-١-٢المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة
تمــارس الشــركة نشــاطها حالي ـاً بموجــب عــدد مــن التراخيــص والشــهادات والتصاريــح التــي تتعلــق بنشــاطها ،والتــي حصلــت عليهــا مــن قبــل
الجهــات التنظيميــة المختصــة بالمملكــة ،وتشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :شــهادات الســجل التجــاري للشــركة وفروعهــا الصــادرة مــن وزارة
التجــارة ،التراخيــص والتصاريــح الصــادرة مــن الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء ،شــهادة تســجيل العالمــة التجاريــة ،شــهادة عضويــة الغرفــة التجاريــة،
التراخيــص البلديــة ،تصاريــح الدفــاع المدنــي ،شــهادات الســعودة والــزكاة والتأمينــات االجتماعيــة ،وغيرهــا .إن تفاصيــل التراخيــص والتصاريــح
الرئيســية والســجالت التجاريــة لشــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة موضحــة فــي القســم رقــم (« )12-3الســجالت التجاريــة» والقســم
رقــم (« )11-3تراخيــص وتصاريــح الشــركة» مــن هــذا المســتند.
والجدير ذكره أنه جاري العمل حالياً على استخراج عدد من التراخيص كما يلي:
	-استخراج ترخيص نشاط تجاري من بلدية المكاتب فرع الرياض والدمام
	-استخراج إذن تسويق جهاز  /منتج طبي لشركة ديكا إم إي إل أي المحدودة ) (DEKA M.E.L.A. Srl.من الهيئة العامة للغذاء والدواء
	-استخراج إذن تسويق جهاز  /منتج طبي لشركة نوفافيجن ( )Novavision Group S.P.Aمن الهيئة العامة للغذاء والدواء
	-استخراج إذن تسويق جهاز  /منتج طبي لشركة جت تك ( )JET TECHمن الهيئة العامة للغذاء والدواء
	-استخراج إذن تسويق جهاز  /منتج طبي لشركة ديكا إم إي إل أي المحدودة ( )DEKA M.E.L.A. Srl.من الهيئة العامة للغذاء والدواء
	-استخراج إذن تسويق جهاز  /منتج طبي لشركة هانس بيومد ( )Hans Biomed Corp.من الهيئة العامة للغذاء والدواء
وقامــت الشــركة باســتخراج رخصــة ممثــل قانونــي لشــركة ( )Novavision Group S.P.Aبتاريــخ 1438/05/16هـــ (الموافــق 2017/02/13م)
مــن الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء ،وقــد انتهــت صالحيتهــا بتاريــخ 1442/06/30هـــ (الموافــق 2021/02/12م) وجــاري العمــل علــى تجديدهــا.
وينبغــي أن تبقــى هــذه التراخيــص والتصاريــح ســارية المفعــول بشــكل مســتمر مــن خــال التــزام الشــركة باألنظمــة والقوانيــن المتعلقــة بهــا .وفــي
حــال فشــلت الشــركة فــي ذلــك ،فقــد ال تتمكــن مــن تجديــد التراخيــص والتصاريــح القائمــة أو الحصــول علــى تراخيــص وتصاريــح جديــدة قــد
تحتاجهــا ألغــراض أخــرى كالتوســع ،ممــا ســيؤدي إلــى توقــف أو تعثــر أعمــال الشــركة ،وبالتالــي ســيكون لذلــك أثــر ســلبي وجوهــري علــى نتائــج
أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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 ٢٠-١-٢المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعاير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء
تســعى الشــركة دائم ـاً للحفــاظ علــى رضــا عمالئهــا مــن خــال تقديــم منتجاتهــا وخدماتهــا ضمــن أعلــى معاييــر الجــودة .وفــي حــال عــدم قــدرة
الشــركة علــى االســتمرار بتقديــم منتجاتهــا وخدماتهــا بنفــس المســتوى المطلــوب ألي ســبب مــن األســباب ،فــإن ذلــك ســوف يؤثــر ســلباً علــى
ســمعتها لــدى عمالئهــا وعلــى اســتمراريتهم بالتعامــل معهــا ،وبالتالــي ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى إيــرادات الشــركة ونتائــج عملياتهــا التشــغيلية
وأدائهــا المالــي.
 ٢١-١-٢المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية
تُقـــدم الشـــركة إقـــراراتها الزكويــة والضريبيــة لهيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك خــال الوقــت المحــدد وتقــوم بســداد المبالـــغ المســـتحقة عليهــا
بشـــكل ســـنوي .مــن الجديــر ذكــره أنــه قامــت الشــركة بتقديــم إقراراتهــا الزكوية حتى 20٢٠/12/31م وتمت تســوية الزكاة حســب اإلقــرارات الزكوية
حيـــث حصلـــت علـــى شـــهادة نهائية مـــن هيئـــة الزكاة والضريبة والجمارك صالحـة حتـــى تاريـخ 1443/09/29هـ (الموافـق 2022/04/30م).
	-تســلمت الشــركة الربــوط الزكويــة النهائيــة مــن قبــل هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك عــن الســنوات الماليــة منــذ تأســيس الشــركة وحتــى
نهايــة عــام 2014م.
	-تســلمت الشــركة خــال عــام 2020م ربــوط زكويــة نهائيــة مــن قبــل هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك عــن الســنوات مــن 2015م إلــى 2019م
بالتــزام إضافــي بقيمــة ( )224.606مائتيــن وأربعــة وعشــرين ألــف وســتمائة وســتة ريــاالت ســعودية ،وقامــت بتســويته بالكامــل خــال النصــف
األول مــن عــام 2021م.
	-لم تستلم أي ربوط زكوية نهائية عن عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة.
وضعــت الشــركة مخصــص للــزكاة بلــغ ( )1.718.188مليــون وســبعمائة وثمانيــة عشــر ألــف ومائــة وثمانيــة وثمانيــن ريــال ســعودي كمــا فــي
2019/12/31م ،و( )604.632ســتمائة وأربعــة آالف وســتمائة واثنيــن وثالثيــن ريــال ســعودي كمــا فــي 2020/12/31م ،ولــم تضــع الشــركة أيــة
مخصــص كمــا فــي 2021/06/30م.
ال يوجــد فــي الوقــت الحالــي أي أمــر ربــط أو مطالبــات زكويــة أو مبالــغ أو نزاعــات قائمــة مــع هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك ،وفــي حــال كانــت
هنــاك أيــة مطالبــات مســتقبلية عــن أي مــن الســنوات الماليــة الســابقة ،فســوف تتحملهــا الشــركة.
وال تستطيع الشـــركة أن تتنبـــأ بـــقبول هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقديراتهـــا الزكويـــة والضريبـــة عـــن كل ســـنة ماليـــة مستقب ً
ال ،وقـــد تفـــرض
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك علـــى الشـــركة فروقـــات زكويـــة جوهريـــة تزيـــد عـــن قيمـــة ما تدفعه الشـــركة ،فض ً
ال عـــن غرامـــات التأخيـــر في
ســـداد تلك المبالـــغ .والتي ســتتحملها الشــركة .وســيكون لذلك أثـــر ســـلبي علـــى نتائـــج أعمـــال الشـــركة وأدائها المالي وتوقعاتها المســتقبلية.
 ٢٢-١-٢مخاطر صعوبة توظيف ذوي الخبرة في القطاع الصحي
تعتمــد الشــركة بشــكل كبيــر علــى الموظفيــن الذيــن يتمتعــون بخبــرة فــي القطــاع الصحــي الســتمرار نشــاطها وعملياتهــا التشــغيلية ،خاصــة الذيــن
يعملــون فــي إدارات المبيعــات والصيانــة ،حيــث يتطلــب منهــم الكفــاءة العاليــة وااللمــام التــام بخصائــص المنتجــات واألجهــزة الطبيــة بمــا يتطابــق
مــع المعاييــر المطلوبــة مــن العمــاء .وفــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن توظيــف الكــوادر المؤهلــة والمحافظــة عليهــم الســتمرار عملياتهــا التشــغيلية،
فســوف يؤثــر ذلــك بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 ٢٣-١-٢المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموردين
تحصــل الشــركة علــى المنتجــات واألجهــزة الطبيــة المســتخدمة بشــكل أساســي فــي مجــال التجميــل وجراحــة التجميــل مــن مورديــن دولييــن
وجميعهــم خــارج المملكــة العربيــة الســعودية (راجــع القســم رقــم (« )9-3اتفاقيــات التوزيــع والمــوردون الرئيســيون») .وتركــزت مشــتريات الشــركة
علــى ثالثــة مورديــن رئيســيين (راجــع القســم رقــم (« )1-9-3المشــتريات بحســب المورديــن الرئيســييين») خــال عــام 2019م و2020م والنصــف
األول مــن عــام 2021م ،حيــث بلــغ إجمالــي حجــم المشــتريات مــن هــؤالء الثالثــة المورديــن الرئيســيين للشــركة كمــا يلــي:
	 )56.478.422( -ســتة وخمســين مليــون وأربعمائــة وثمانيــة وســبعين ألــف وأربعمائــة واثنيــن وعشــرين ريــال ســعودي خــال عــام 2019م ،أي
بنســبة  ٪97.84مــن إجمالــي المشــتريات.
	 )62.824.799( -اثنيــن وســتين مليــون وثمانمائــة وأربعــة وعشــرين ألــف وســبعمائة وتســعة وتســعين ريــال ســعودي خــال عــام 2020م ،أي
بنســبة  ٪98.72مــن إجمالــي المشــتريات.
	 )31.590.207( -واحــد وثالثيــن مليــون وخمســمائة وتســعين ألــف ومائتــان وســبعة ريــاالت ســعودية خــال النصــف األول مــن عــام 2021م ،أي
بنســبة  ٪97.53مــن إجمالــي المشــتريات.
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وقــد ال تكــون الشــركة قــادرة علــى االســتمرار فــي االعتمــاد علــى المورديــن الذيــن تتعامــل معهــم إمــا بســبب تغيــر فــي العالقــات القائمــة بينهــم،
أو بســبب الزيــادة فــي تكلفــة الحصــول علــى المنتجــات ،أو بســبب انعــدام قــدرة المــورد علــى تزويــد الشــركة بالكميــات المطلوبــة مــن المنتجــات
وفــق الجــودة الالزمــة فــي الوقــت المناســب ،أو بســبب رغبــة المــورد بإلغــاء االتفاقيــة أو عــدم تجديدهــا .وفــي حــال حصــول أي مــن تلــك الحــاالت،
فســوف يؤثــر ذلــك ســلباً علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 ٢٤-١-٢المخاطر المتعلقة بتوجه الموردين الدوليين للعمل في المملكة بشكل مباشر
تتعامــل الشــركة مــع عــدد مــن المورديــن الدولييــن خــارج المملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث أبرمــت عــدة اتفاقيــات توزيــع والتــي تملــك بموجبهــا
حــق توزيــع وتســويق منتجاتهــم داخــل المملكــة العربيــة الســعودية (راجــع القســم رقــم (« )9-3اتفاقيــات التوزيــع والمــوردون الرئيســيون») .ونظــراً
لوجــود العديــد مــن الفــرص االســتثمارية فــي المملكــة مــع حجــم اإلنفــاق الحكومــي وحركــة األعمــال بشــكل عــام ،فقــد يزيــد ذلــك مــن رغبــة
الشــركات الدوليــة خــارج المملكــة بالتوجــه للعمــل داخلهــا بشــكل مباشــر .وفــي حــال دخــول بعــض المورديــن الدولييــن الرئيســيين للشــركة إلــى
الســوق الســعودي بشــكل مباشــر عوضـاً عــن التعامــل معهــا مــن خــال اتفاقيــات التوزيــع ،فســوف يحــد ذلــك مــن حجــم أعمــال الشــركة وقدرتهــا فــي
المنافســة ،كمــا وســوف يؤثــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى حصــة الشــركة فــي الســوق الســعودي وعلــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا وأداءهــا المالــي
وخططهــا المســتقبلية.
 ٢٥-١-٢المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات الشركة
تعمــل الشــركة علــى توزيــع وتســويق المنتجــات والمســتحضرات والمســتلزمات والمعــدات واألجهــزة الطبيــة المســتخدمة بشــكل أساســي فــي مجــال
التجميــل وجراحــة التجميــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية (راجــع القســم رقــم (« )8-3أعمــال الشــركة» مــن هــذا المســتند) ،ولــدى الشــركة ثالثــة
خطــوط أعمــال رئيســية كمــا يلــي:
	-مــواد الحقــن التجميليــة ،وقــد بلغــت اإليــرادات منهــا ( )73.334.502ثالثــة وســبعين مليــون وثالثمائــة وأربعــة وثالثيــن ألــف وخمســمائة واثنيــن
ريــال ســعودي خــال عــام 2019م ،و( )97.892.810ســبعة وتســعين مليــون وثمانمائــة واثنيــن وتســعين ألــف وثمانمائــة وعشــرة ريــاالت ســعودية
خــال عــام 2020م ،و( )51.521.294واحــد وخمســين مليــون وخمســمائة وواحــد وعشــرين ألــف ومائتيــن وأربعــة وتســعين ريــال ســعودي خــال
النصــف األول مــن عــام 2021م ،أي بنســبة  ٪81.6و ٪80.5و ٪73.8مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة علــى التوالــي.
	-األجهــزة الطبيــة (أجهــزة الليــزر) ،وقــد بلغــت اإليــرادات منهــا ( )15.460.579خمســة عشــر مليــون وأربعمائــة وســتين ألــف وخمســمائة وتســعة
وســبعين ريــال ســعودي خــال عــام 2019م ،و( )21.889.201واحــد وعشــرين مليــون وثمانمائــة وتســعة وثمانيــن ألــف ومائتيــن وواحــد ريــال
ســعودي خــال عــام 2020م ،و( )16.679.525ســتة عشــر مليــون وســتمائة وتســعة وســبعين ألــف وخمســمائة وخمســة وعشــرين ريــال ســعودي
خــال النصــف األول مــن عــام 2021م ،أي بنســبة  ٪17.2و ٪18.0و ٪23.9مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة علــى التوالــي.
	-حقــن البالزمــا الغنيــة بالصفائــح الدمويــة ،وقــد بلغــت اإليــرادات منهــا ( )1.125.400مليــون ومائــة وخمســة وعشــرين ألــف وأربعمائــة ريــال
ســعودي خــال عــام 2019م ،و( )1.821.725مليــون وثمانمائــة وواحــد وعشــرين ألــف وســبعمائة وخمســة وعشــرين ريــال ســعودي خــال عــام
2020م و( )1.581.940مليــون وخمســمائة وواحــد وثمانيــن ألــف وتســعمائة وأربعيــن ريــال ســعودي خــال النصــف األول مــن عــام 2021م ،أي
بنســبة  ٪1.2و ٪1.5و ٪2.3مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة علــى التوالــي.
	-تحقــق الشــركة إيراداتهــا بشــكل أساســي مــن مــواد الحقــن التجميليــة واألجهــزة الطبيــة (أجهــزة الليــزر) ،وفــي حــال انخفــض الطلــب علــى أي
مــن تلــك المنتجــات ،أو فــي حــال عــدم قــدرة الشــركة علــى االلتــزام أو االســتمرار بتقديــم أي مــن تلــك المنتجــات ألي ســبب مــن األســباب
كصــدور متطلبــات نظاميــة جديــدة علــى ســبيل المثــال ،فســوف يؤثــر ذلــك بشــكل ســلبي جوهــري علــى أداء الشــركة وعلــى نتائــج عملياتهــا
التشــغيلية والماليــة.
 ٢٦-١-٢مخاطر تركز العمالء
يتمثــل عمــاء الشــركة فــي العيــادات الصحيــة المتخصصــة والمستشــفيات والمراكــز الصحيــة والمســتوصفات العامــة ومراكــز التجميــل ،وال يوجــد
فــي الوقــت الراهــن تركــز فــي اإليــرادات مــن العمــاء نتيجــة لتنــوع هــؤالء العمــاء ،حيــث تمثــل اإليــرادات مــن العمــاء العشــرة الرئيســيين نســبة
 ٪33.1مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة خــال عــام 2019م ،ونســبة  ٪32.2مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة خــال عــام 2020م ،ونســبة  ٪22.5مــن
إجمالــي إيــرادات الشــركة خــال النصــف األول مــن عــام 2021م (راجــع القســم رقــم (« )1-10-3اإليــرادات بحســب العمــاء الرئيســيين» مــن هــذا
المســتند).
وفــي حــال لــم يتــم الحفــاظ علــى تنــوع العمــاء مســتقب ً
ال ال يــؤدي إلــى تركيــز اإليــرادات علــى عــدد محــدود مــن العمــاء ،وفــي حــال عــدم المحافظــة
علــى عالقــة جيــدة و ُمســتمرة مــع هــؤالء العمــاء الرئيســيون أو فشــل الشــركة فــي تطويــر عالقاتهــا مــع العمــاء الجــدد ،فســوف يؤثــر ذلــك بشــكل
ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وأداءهــا المالــي.
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 ٢٧-١-٢مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية
تعتمــد الشــركة علــى جهــود وإشــراف عــدد مــن الموظفيــن القيادييــن لديهــا وغيرهــم مــن أفــراد طاقــم العمــل الرئيســيين لتنفيــذ اســتراتيجيتها
وعملياتهــا اليوميــة ،ويشــكل الموظفــون الرئيســيون عنصــراً مهمـاً لنجــاح أعمــال الشــركة ،وبالتالــي فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى االحتفــاظ بهــم أو
علــى اســتقطاب أشــخاص بنفــس الكفــاءة ســينعكس ســلباً وعلــى نحــو جوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي.
 ٢٨-١-٢مخاطر االعتماد على الموظفين غير السعوديين
بلــغ إجمالــي عــدد الموظفيــن فــي الشــركة ( )98موظــف كمــا فــي 2021/09/22م ،منهــم ( )15ســعودي و( )49غيــر ســعودي و( )4وافــد خــاص،
وبالتالــي بلغــت نســبة الســعودة لديهــا ( .)٪23.44وحيــث أن الموظفيــن غيــر الســعوديين يشــكلون الجــزء األكبــر مــن إجمالــي عــدد الموظفيــن
فــي الشــركة ،فســوف تتأثــر نتائــج أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائجهــا التشــغيلية بشــكل ســلبي إذا لــم تتمكــن مــن المحافظــة علــى الكــوادر
المؤهلــة مــن غيــر الســعوديين أو إيجــاد بــدالء عنهــم بنفــس المهــارات والخبــرات المطلوبــة ،الســيما فــي حــال حــدوث تغيــرات فــي سياســات ولوائــح
وأنظمــة وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة يكــون لــه أثــره علــى وضــع العمالــة غيــر الســعودية لــدى الشــركة.
هــذا ،وقــد أقــرت الحكومــة خــال عــام 2016م عــدداً مــن القــرارات التــي تهــدف إلجــراء إصالحــات شــاملة لســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،والتــي مــن ضمنهــا إقــرار فــرض رســوم إضافيــة مقابــل كل موظــف غيــر ســعودي يعمــل لــدى جهــة ســعودية اعتبــاراً مــن 2018/01/01م،
باإلضافــة إلــى زيــادة رســوم اإلقامــة ألفــراد عوائــل الموظفيــن غيــر الســعوديين اعتبــاراً مــن 2017/07/01م .وعليــه فــإن هــذه القــرارات ســتؤدي
إلــى زيــادة الرســوم الحكوميــة التــي ســتدفعها الشــركة عــن موظفيهــا غيــر الســعوديين بشــكل عــام مــن جهــة وأن تواجــه صعوبــة فــي الحفــاظ علــى
أصحــاب الكفــاءات مــن موظفيهــا غيــر الســعوديين مــن جهــة أخــرى ،ممــا ســيؤثر ســلباً علــى أداء الشــركة وربحيتهــا.
كذلــك ،أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بتاريــخ 1442/03/18هـــ (الموافــق 2020/11/14م) مبادرة تحســين العالقة التعاقدية
لجميــع العامليــن الوافديــن فــي منشــآت القطــاع الخــاص ،والتــي دخلــت حيــز التنفيــذ بتاريــخ 1442/08/01هـــ (الموافــق 2021/03/14م) ،تتيــح
هــذه المبــادرة للعامــل الوافــد خدمــة االنتقــال لعمــل آخــر عنــد انتهــاء عقــد عملــه دون الحاجــة لموافقــة صاحــب العمــل ،وبالتالــي فــإن الشــركة
ســتواجه صعوبــة فــي المحافظــة علــى الكــوادر المؤهلــة مــن غيــر الســعوديين ،ممــا ســيؤثر ســلباً علــى أداء الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا
المالــي.
 ٢٩-١-٢المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين
أقـــرت حكومـــة المملكة عـــدداً مـــن القـــرارات التـــي تهـــدف إلجـــراء إصالحـات شـاملة لسـوق العمـــل في المملكـة العربيـة السـعودية ،والتـي تضمنت
إقـرار رسـوم إضافية مقابـل كل موظـف غيـر سـعودي يعمـل لـدى جهـة سـعودية اعتبـاراً مـن 2018/01/01م بواقـع ( )400أربعمائـة ريـال سـعودي
شـهرياً عـن كل موظـف غيـر سـعودي ،على أن تزيـد إلـى ( )600سـتمائة ريال سـعودي شـهرياً لعـام 2019م ،ثـم إلى ( )800ثمانمائة ريـال سـعودي
شـــهرياً لعـــام 2020م .وقد بلغ إجمالـــي الرســـوم الحكومية التـــي تكبدتهـــا الشـــركة على الموظفين غيـــر الســـعوديين ( )669.785ســتمائة وتســعة
وســتين ألــف وســبعمائة وخمســة وثمانيــن ريــال ســعودي خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2019/12/31م ،و( )816.815ثمانمائــة وســتة عشــر
ألــف وثمانمائــة وخمســة عشــر ريــال ســـعودي خـــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31م ،و( )399.814ثالثمائــة وتســعة وتســعين ألــف
وثمانمائــة وأربعــة عشــر ريــال ســعودي خــال فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي 2021/06/30م .إن أي قــرار حكومــي بزيــادة تلــك الرســوم أو فــرض
رسوم إضافية مستقب ً
ال ســـيؤدي إلـــى زيـــادة الرســـوم الحكوميـــة على الموظفين غير السعوديين ،وزيـــادة في تكاليـــف الشـــركة بشـــكل عـــام ،األمـــر
الـذي سـيؤثر بشـكل سـلبي علـى أعمالهـا وأدائهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك ،فقـــد أقـــرت الحكومـــة أيضــاً رســـوم إصـــدار وتجديـــد اإلقامـــة لتابعـي ومرافقـــي الموظفين غيـر الســـعوديين (رسـوم المقابل
المالــي للمرافقيـــن) والتـــي أصبحـــت نافـــذة اعتبـــاراً مـــن 2017/07/01م ،علمــاً أنهـــا ارتفعــت تدريجيــاً مـــن ( )100مائــة ريـــال ســـعودي شـــهرياً
لـــكل تابـــع في عـــام 2017م لتصـــل إلـــى ( )400أربعمائـــة ريـــال ســـعودي شـــهرياً لـــكل تابـــع في عـــام 2020م .وعليـــه ،قد تواجه الشـــركة صعوبـــة في
المحافظـــة علـــى موظفيهـــا غيـــر الســـعوديين مــع ارتفــاع رســـوم إصـــدار وتجديـــد اإلقامـــة وتكلفـــة المعيشـــة لديهــم ،ممــا قــد يضطــر الشــركة لرفــع
أجـــور الموظفين غيـــر الســـعوديين لالحتفاظ بهم ،الشيء الذي ســـيؤدي إلـــى زيـــادة في تكاليـــف الشـــركة ويؤثر ســـلباً علـــى أعمالهـا وأدائهـا المالـي
ونتائـج عملياتهـا.
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 ٣٠-١-٢مخاطر عدم توفر التغطية التأمينية
أبرمــت الشــركة عــدة عقــود تأميــن لتغطيــة أعمالهــا وأصولهــا ،كالتأميــن اإللزامــي علــى المركبــات والســيارات والتأميــن الطبــي للموظفيــن ،غيــر
أنــه قــد ال يكــون لــدى الشــركة جميــع العقــود التأمينيــة المهمــة والالزمــة ألعمالهــا وأصولهــا ،أو قــد ال يكــون لديهــا الغطــاء التأمينــي الكافــي فــي
كل الحــاالت.
إن حــدوث أي ظــرف محتمــل غيــر مؤمــن عليــه ينتــج عــن وقــوع الحــوادث المفاجئــة أو الكــوارث الطبيعيــة علــى ســبيل المثــال ،ســوف يؤثــر بشــكل
ســلبي وجوهــري علــى أعمــال وأصــول الشــركة ووضعهــا المالــي وأدائهــا المســتقبلي.
 ٣١-١-٢المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات
تعتمــد الشــركة علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات إلدارة أعمالهــا ،ولذلــك فــإن فشــل الشــركة فــي الحفــاظ علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات وتطويرهــا،
أو وجــود أي أعطــال فــي وظائفهــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة .قــد تتعــرض أنظمــة تقنيــة المعلومــات بالشــركة
للتلــف بســبب الفيروســات ،أو االختراقــات األمنيــة ،أو قــد تتعــرض للفقــدان أو تلــف البيانــات ،أو األخطــاء البشــرية وغيرهــا مــن األحــداث المماثلــة.
وبالتالــي ،ففــي حــال فشــلت أنظمــة المعلومــات بالشــركة بالعمــل علــى النحــو المتوقــع ،أو فــي حــال فقــدان المعلومــات ،أو إســاءة اســتخدام
المعلومــات الخاصــة بالشــركة أو عمالئهــا ،فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى تعطــل أعمــال الشــركة ،ممــا ســيؤثر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى ســمعة الشــركة
ووضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 ٣٢-١-٢المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية
تعتمــد الشــركة فــي تســويق خدماتهــا وإدارة عملياتهــا التشــغيلية علــى ســمعة عالمتهــا التجاريــة والتــي تمنحهــا موقعـاً متميــزاً لــدى عمالئهــا فــي
الســوق ،ولقــد حصلــت الشــركة علــى شــهادة تســجيل العالمــة التجاريــة لشــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة لــدى الهيئــة الســعودية
للملكيــة الفكريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بتاريــخ 1442/10/17هـــ (الموافــق 2021/05/29م) (راجــع القســم رقــم (« )14-3العالمــات
التجاريــة وحقــوق الملكيــة» مــن هــذا المســتند) .إن أي اســتخدام غيــر مشــروع للعالمــة التجاريــة ســيؤثر علــى ســمعة الشــركة ،وقــد يــؤدي إلــى
رفــع دعــاوى قضائيــة ضــد الشــركة أو مطالبــات أمــام المحاكــم المختصــة لحمايــة هــذه الحقــوق .وفــي حــال فشــلت الشــركة فــي حمايــة عالمتهــا
التجاريــة بشــكل فعــال ،فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى قيمــة تلــك العالمــة التجاريــة ،ممــا ســينعكس ســلباً علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة
وأدائهــا فــي المســتقبل.
 ٣٣-١-٢المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة
إن أداء الشــركة المســتقبلي يعتمــد علــى قدرتهــا ونجاحهــا فــي تنفيــذ خطــة عملهــا وتطبيــق اســتراتيجية النمــو المســتهدفة ،وعليــه فــي حــال لــم
تتمكــن الشــركة مــن تنفيــذ خططهــا المســتقبلية بنجــاح ألي ســبب مــن األســباب كنقــص التمويــل أو عــدم توفــر العمالــة أو عــدم الحصــول علــى
التراخيــص الالزمــة أو غيرهــا ،فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أدائهــا المســتقبلي ومــن ثــم نتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي .وكذلــك
إذا لــم تتمكــن الشــركة مــن تنفيــذ خطــط التوســع وفق ـاً للجــدول الزمنــي المحــدد والتكاليــف المقــدرة لهــا ،أو فــي حــال عــدم تحقيــق الربحيــة
المرجــوة مــن عمليــات التوســع والــذي قــد يعــود ألســباب مختلفــة بمــا فيهــا تغيــر حالــة الســوق وقــت تنفيــذ التوســع أو فــي حــال وجــود خلــل فــي
دراســة الجــدوى ،فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى الوضــع التنافســي للشــركة ،وبالتالــي علــى نتائــج أعمالهــا وربحيتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 ٣٤-١-٢المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات
إن الشـــركة معرضـــة للدعـــاوى والشـــكاوى خالل ممارسة أعمالها التشغيلية ،وهي ال تســـتطيع أن تتوقـــع بشـــكل دقيـــق حجـــم تكلفـــة الدعـــاوى أو
االجراءات القضائيـــة التـــي يمكـــن أن تُقيمهـــا أو تُقـــام ضدهـــا ،أو النتائـــج النهائيـــة لتلـــك الدعـــاوى أو األحـكام التـي قد تصـدر بحقها ومـا تتضمنـه
مـن تعويضـات وجـزاءات .وبالتالـي ،فـإن أي نتائـج سـلبية لمثـل هـذه القضايـا قـد تؤثـر سـلباً علـى الشـركة ونتائـج عملياتهـا .وقـد تشـمل الدعـاوى
علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر ،المســـائل الزكويـــة والضريبيـــة ونظـــام العمـــل والتأمينــات االجتماعيــة والتعاقــد مــع العمــاء والمورديــن واألضــرار
األخرى التي تنجـم عـن اإلهمال أو االحتيـال مـن قبـل أشـخاص أو كيانات بشـكل يكـون خـارج عـن نطـاق سـيطرة الشـركة .وبالتالي فإن أي نتائج
ســلبية لمثــل هــذه القضايــا ســتؤثر ســلباً علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
وكمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند ،فــإن الشــركة وأعضــاء مجلــس إدارتهــا ليســوا خاضعيــن ألي دعــاوى قضائيــة أو إجــراءات قانونيــة قــد تُؤثــر جوهريـاً
علــى أعمــال الشــركة أو علــى وضعهــا المالــي.
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 ٣٥-١-٢المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد )19
بــدأ انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد كوفيــد  )COVID-19( 19فــي ديســمبر 2019م ،وأعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة تصنيفهــا للفيــروس علــى
أنــه وبــاء عالمــي فــي مــارس 2020م ،وانتشــر الفيــروس بعــد ذلــك بشــكل واســع وســريع ليؤثــر علــى أكثــر مــن  194دولــة حــول العالــم ،ليواجــه العالــم
أزمــة صحيــة واقتصاديــة لــم يســبق لهــا مثيــل .وفــي النصــف الثانــي مــن شــهر فبرايــر 2020م ،عندمــا انتشــر الفيــروس وبلــغ الكثيــر مــن الــدول حــول
العالــم ،بــدأت الكثيــر مــن الــدول بفــرض تدابيــر احتــواء صحيــة عامــة لتأخيــر انتشــاره وتعزيــز قــدرة القطــاع الصحــي ،وقــد أدى تطــور الوضــع بهــذا
الشــكل إلــى توقــف مفاجــئ فــي األنشــطة االقتصاديــة وانخفــاض حــاد فــي اآلفــاق االقتصاديــة .ونتيجــة لذلــك كان النتشــار الفيــروس تأثيــر كبيــر
علــى االقتصــاد العالمــي وشــكل ضغطـاً علــى األفــراد والشــركات والحكومــات.
وقــد قامــت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية بفــرض تدابيــر صحيــة واقتصاديــة الحتــواء تبعــات تزايــد تفشــي الفيــروس مثــل كثيــر مــن دول العالــم
والمنطقــة ،وشــملت التدابيــر الصحيــة فــرض حظـــر التجـــول الجزئـــي أو الكامـــل فــي بعـــض مـــدن ومحافظـــات المملكـــة واإلغــاق الكامــل والجزئي
لألنشــطة االقتصاديــة والحكوميــة وإغـــاق مراكـــز التســـوق ومعـــارض البيـــع بالتجزئـــة وإغـــاق المجمعـــات التجاريـــة وجميـــع األنشـــطة داخلهـــا
باسـتثناء محـال بيـع المـواد الغذائيـة والصيدليـات وتقليـص عـدد سـاعات العمـل لبعـض القطاعـات أو الـزام بعضهـا بالعمـل عـن بعـد وغيـر ذلـك،
وتعليـق جميـع رحـالت الطيـران الداخلـي والحافـالت وسـيارات األجـرة والقطـارات ،وتعليـق الدخـول ألغـراض العمـرة وزيـارة المسـجد النبـوي مـن
خـــارج المملكـــة ،والحجــر الصحــي ،بينمــا تضمنــت التدابيــر االقتصاديــة الدعــم المالــي للمواطنيــن والمتضرريــن مــن جائحــة كورونــا ،واإلجــازات
العائليــة والمرضيــة المدفوعــة مــن الدولــة ،والتوســع فــي تعويضــات البطالــة ،وتأخيــر مدفوعــات الضرائــب ،وتدابيــر أخــرى لدعــم الشــركات.
ومــع أن الشــركة ملتزمــة بالتعليمــات الصــادرة عــن وزارة الصحــة ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بتطبيــق اإلجــراءات واالحتــرازات
الوقائيــة مــن تطبيــق التباعــد االجتماعــي فــي مــكان العمــل وقيــاس درجــة الحــرارة لــكل موظــف عنــد دخــول مقــر الشــركة ولبــس الكمامــة عنــد
الدخــول والتواجــد فــي مقــر الشــركة أو أحــد مرافقهــا ،إال أن الشــركة ال تضمــن عــدم إصابــة أحــد موظفيهــا بالفيــروس ،ممــا قــد يــؤدي إلــى تعطلــه
عن العمل أو نقل العدوى لزمالئه ،الشيء الذي سيـــؤدي إلـــى تعطـــل عمليـــة التشغيل ،وبالتالـــي يؤثر بشـــكل ســـلبي علـــى أعمـــال الشـــركة ونتائـــج
عملياتهـــا ووضعهـــا المالـي وتوقعاتهـا المسـتقبلية.
وبتاريــخ 1441/09/03هـــ (الموافــق 2020/04/26م) صــدر القــرار الملكــي بعــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا ورفــع منــع التجــول جزئيـاً فــي جميــع مناطق
المملكــة مــع التأكــد علــى االلتــزام اإلجــراءات االحترازيــة مــن التباعــد الجســدي وتحديــد عــدد المتواجديــن فــي أماكــن العمــل وتقديــم الخدمــات
ويخضــع الوضــع الصحــي الحالــي فــي المملكــة إلــى المتابعــة اليوميــة مــن قبــل وزارة الصحــة بإصــدار التقريــر االحصائــي اليومــي لمتابعــة أعــداد
اإلصابــات وحــاالت الشــفاء والوفيــات ،وتخضــع جميــع مناطــق ومــدن المملكــة العربيــة الســعودية إلــى التقييــم المســتمر مــن قبــل وزارة الصحــة.
ونظــراً لعــدم وضــوح العواقــب المحتملــة والتــي تتعلــق بتطــورات ومســتجدات انتشــار الفيــروس ممــا قــد يســتدعي إعــادة فــرض االغــاق الكامــل أو
الجزئي في بعض مدن المملكة ،وعليه فإنـــه ال يوجـــد تاريـــخ متوقـــع النتهاء هـــذا الوبـــاء حتـــى تاريـــخ هـــذا المســـتند.

26

 ٢-٢المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة
 ١-٢-٢المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة
يعتمـــد األداء المســـتقبلي المتوقـــع للشـــركة علـــى عـــدد مـــن العوامـــل المرتبطة باألوضاع االقتصادية في المملكـــة بشـــكل عـــام وتشـمل ،علـى سـبيل
المثـــال ال الحصـــر ،عوامـــل التضخـــم ونمـــو الناتـــج المحلـــي ومتوســـط دخـــل الفـــرد وما إلى ذلك .ويعتمـد اقتصـاد المملكـــة الكلـي والجزئـي بشـكل
أساســـي علـــى النفـــط والصناعـــات النفطيـــة والتـــي ال تـــزال تســـيطر علـى حصـة كبيـرة مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي .وعليـه ،فـإن أي تقلبـات غيـر
مؤاتيه في أســـعار النفـــط ســـيكون لهـــا أثراً مباشـــراً وجوهـــرياً علـــى خطـــط نمـــو اقتصـــاد المملكـــة بشـــكل عـــام وعلـى معـدالت اإلنفـــاق الحكومـي،
والـــذي بدوره سيؤثر ســـلباً علـــى أداء الشـــركة المالـــي وتوقعاتهـــا المسـتقبلية.
كمـــا يعتمـــد اســـتمرار نمـــو اقتصـــاد المملكـــة علـــى عـــدة عوامـــل أخـــرى ،بمـــا فيهـــا اســـتمرار النمـــو الســـكاني ،واســـتثمارات القطاعيـــن الحكومـــي
والخـاص في البنيـة التحتيـة ،لـذا فـإن أي تغييـر سـلبي في أي مـن هـذه العوامـل ،سـيكون لـه تأثيـر كبيـر علـى االقتصـاد ،وبالتالـي سـيؤثر بشـكل
ســـلبي وجوهـــري علـــى أعمـــال الشـــركة ونتائجهـــا الماليـــة وتطلعاتها المسـتقبلية.
 ٢-٢-٢المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط
تعانـــي العديـــد مـــن دول منطقـــة الشـــرق األوســـط مـــن عـــدم االســـتقرار السياســـي و/أو األمنـــي في الوقـــت الحاضـــر .وال يوجـــد ضمانـــات بـــأن
الظـروف االقتصاديـة والسياسـية في تلـك البلـدان أو أي بلـدان أخـرى لـن يكـون لهـا تأثيـر سـلبي علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا ووضعهـا
المالـــي وتوقعاتهـــا المسـتقبلية.
 ٣-٢-٢المخاطر المتعلقة ببيئة المنافسة
تعمــل الشــركة فــي مجــال التجميــل وجراحــة التجميــل فــي المملكــة ،ويتســم هــذا المجــال بالمنافســة العاليــة ،وبالتالــي فإنــه فــي حــال قيــام
المنافســين الحالييــن أو المحتمليــن بتقديــم أســعار أو شــروط تنافســية أو حلــول أفضــل مــن تلــك التــي تقدمهــا الشــركة ،فإنهــا لــن تكــون قــادرة علــى
منافســة تلــك الشــركات ،ممــا يــؤدي إلــى خفــض حصــة الشــركة فــي الســوق وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى أرباحهــا ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي.
 ٤-٢-٢المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة
قــرر مجلــس الــوزراء الســعودي فــي الثانــي مــن جمــادى األولــى 1438هـــ الموافقــة علــى االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس
التعاون لدول الخليج العربية ،والتي بدأ العمل بها اعتباراً من تاريـــخ 2018/01/01م .فـــرض هـــذا النظـــام قيمـــة مضافـــة بنســـبة  ٪5علـــى عـــدد
مـن المنتجـات والخدمـات وذلـك حسـب مـا هـو وارد في النظـام ،وقـد قـررت حكومـة المملكـة زيـادة نسـبة ضريبـة القيمـة المضافـة مـن  ٪5إلـى
 ٪15وذلـــك ابتـــدا ًء مـــن 2020/07/01م ،وقــد تــم اســتثناء عــدد مــن المنتجــات والخدمــات منهــا (األغذيــة األساســية والخدمــات المتعلقــة بالرعايــة
الصحيــة والتعليــم).
وفــي حــال رفعــت الحكومــة نســـبة ضريبـــة القيمـــة المضافـــة مــرة أخــرى فــي المســتقبل أو فرضــت رســوم وضرائــب أخــرى علــى الشــركات ،فإنــه
مــن المتوقــع أن تقــوم الشــركة برفــع رســوم منتجاتهــا وخدماتهــا لتعكــس الزيــادة فــي ضريبــة القيمــة المضافــة .وعليــه ،وفــي حــال تمكنــت الشــركة
مــن تحميــل ضريبــة القيمــة المضافــة بالكامــل علــى عمالئهــا ،فــإن الزيــادة فــي أســعار منتجاتهــا وخدماتهــا قــد تــؤدي إلــى خفــض الطلــب عليهــا
ممــا ســيؤثر علــى عمليــات الشــركة وأرباحهــا بشــكل ســلبي .أمــا فــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن تحويــل قيمــة الضريبــة المضافــة كليـاً أو جزئيـاً
للعميــل بســبب عوامــل المنافســة أو غيرهــا ،فإنهــا ســتضطر لتحمــل قيمــة الضريبــة غيــر المحصلــة مــن العمــاء ،ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى
أربــاح الشــركة ونتائــج عملياتهــا.
 ٥-٢-٢المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل إلزامي
أصـــدر مجلـــس هيئة الســوق المالية الئحـــة حوكمـــة الشـــركات جديـــدة بموجـــب القـــرار رقـــم ( )2017-16-8وتاريـــخ 1438/05/16هـ (الموافـــق
2017/02/13م) ،بنـا ًء علـى نظـام الشـركات الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م )3/وتاريـخ 1437/01/28هـ (الموافـق 2015/11/11م) ،والمعدلـة
بقـــرار مجلـــس هيئـــة الســـوق الماليـــة رقـــم ( )2021-7-1بتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م) وتعديالتها.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الئحـــة حوكمـــة الشـــركات تعتبـــر استرشـــادية للشـــركات المدرجـــة في الســـوق الموازيـة كمـا في تاريـخ هـــذا المسـتند ،إال أنـه
في حـــال تم تطبيقهـــا بشـــكل إلزامـــي ،فـــإن نجـــاح الشـــركة في االلتزام بها بشـــكل صحيـــح يعتمـد علـى مـدى اسـتيعاب وفهـم مجلس اإلدارة ولجانـه
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واإلدارة والعامليـــن في الشـــركة لهـــذه القواعـــد واإلجـــراءات .وعليه في حـــال تـــم تطبيـــق الئحـــة حوكمـــة الشـــركات بشـــكل إلزامـــي علـــى الشـــركات
المدرجـــة في الســـوق الموازيـــة فـــإن الشـــركة ســـتكون ملزمـــة بتطبيـــق جميـــع المـــواد اإللزاميـة فيهـــا ،وفي حـال عـدم التزامهـــا بذلـك فإنها ستكون
عرضة للمخالفـــات الجزائيـــة مـــن قبـــل هيئـــة الســـوق الماليـــة ،والتـــي سـيكون لهـا تأثيـر سـلبي جوهـــري علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا.
 ٦-٢-٢مخاطر التغيرات في األنظمة والقوانين ذات العالقة
كغيرهــا مــن الشــركات العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،تخضــع الشــركة لعــدد مــن األنظمــة والقوانيــن كنظــام الشــركات ،ونظــام العمــل
وأنظمــة البلديــات والدفــاع المدنــي واألنظمــة واللوائــح الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة وأنظمــة ولوائــح الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء وغيرهــا،
والتــي قــد تتغيــر أو يتــم تحديثهــا مــن قبــل الجهــات المختصــة .كذلــك ،فقــد تصــدر قوانيــن وأنظمــة جديــدة مــن الجهــات الرســمية ذات العالقــة
مــن حيــن إلــى آخــر .وعليــه فــإن أعمــال الشــركة قــد تتأثــر بشــكل ســلبي فــي حــال حــدوث أي تغيــر جوهــري ألي مــن األنظمــة ذات العالقــة أو
اســتحداث أنظمــة إضافيــة لهــا تأثيــر مباشــر علــى أداء وربحيــة الشــركة.
 ٧-٢-٢المخاطر المتعلقة بسحب رخصة منشأة األجهزة والمنتجات الطبية
تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب رخصــة منشــأة أجهــزة ومنتجــات طبيــة رقــم ( )IDL-2019-MD-1561الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للغــذاء
والــدواء بتاريــخ 1440/04/18هـــ (الموافــق 2018/12/27م) ،والتــي تنتهــي بتاريــخ 1444/05/19هـــ (الموافــق 2022/12/13م) .ويجــب علــى
الشــركة االلتــزام بالشــروط واألحــكام التــي تفرضهــا الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء علــى الشــركات التــي لديهــا هــذا النــوع مــن التراخيــص ،وفــي
حــال قــررت الشــركة إجــراء تعديــل فــي أي مــن بياناتهــا كتعديــل االســم التجــاري ،فعليهــا أن تتقــدم بطلــب تعديــل الترخيــص للهيئــة العامــة للغــذاء
والــدواء .وفــي حــال مخالفــة الشــركة ألي مــن تعليمــات وشــروط الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء فســتكون معرضــة لســحب ترخيصهــا ،ولــن يكــون
باســتطاعتها االســتمرار فــي نشــاطها ،وســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا وربحيتهــا.
 ٨-٢-٢المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت
تتمثــل مخاطــر أســعار صــرف العمــات فــي تذبــذب قيمــة االســتثمارات الماليــة بســبب التغيــر فــي ســعر صــرف العمــات األجنبيــة .وتواجــه
الشــركات مخاطــر أســعار صــرف العمــات فــي معظــم األحيــان عندمــا تربطهــا عالقــات تجاريــة مــع أطــراف دوليــة أو مورديــن لســلع مســتوردة
مــن الخــارج تتطلــب منهــا التعامــل معهــم بالعملــة األجنبيــة .تقــوم الشــركة بشــكل رئيســي بإجــراء معامالتهــا الماليــة بالريــال الســعودي والــدوالر
األمريكــي واليــورو ،لــذا فإنهــا عرضــه لمخاطــر تقلــب أســعار صــرف العمــات األجنبيــة فيمــا يتعلــق بالتزاماتهــا ومصروفاتهــا المرتبطــة بالــدوالر
األمريكــي واليــورو ،حيــث ســتؤثر أيــة تذبذبــات كبيــرة غيــر متوقعــة فــي أســعار الصــرف ســلباً علــى األداء المالــي للشــركة.
 ٩-٢-٢مخاطر تذبذب أسعار الفائدة
قــد تتغيــر أســعار الفائــدة تبع ـاً للمتغيــرات االقتصاديــة أو السياســية أو التنظيميــة محلي ـاً أو عالمي ـاً ،ســوا ًء الثابتــة أو المتغيــرة التــي تســتحق
للجهــات الممولــة للشــركة ،وبالتالــي ســوف يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة تكاليــف التمويــل الــذي تحتاجــه الشــركة ،ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى أعمــال
الشــركة ونتائــج عملياتهــا وأدائهــا المالــي وربحيتهــا.
 ١٠-٢-٢مخاطر فرص النمو
تعتمــد قــدرة الشــركة فــي تطويــر أعمالهــا علــى مســتوى المنافســة فــي الســوق ،وتوفــر المــوارد الماديــة والبشــرية ،وقــدرة فريــق إدارتهــا ،واألنظمــة
القانونيــة ،وغيرهــا .وليــس هنالــك ضمــان بالمحافظــة علــى مســتوى مــن النمــو متواصــل ،حيــث إن الشــركة قــد تواجــه صعوبــات في توســعة نشــاطها
وتنميــة حصتهــا الســوقية وزيــادة مبيعاتهــا ،وعليــه فإنــه فــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن إدارة نموهــا بشــكل ايجابــي فقــد تتأثــر قدرتهــا فــي تطويــر
نشــاطها وزيــادة حصتهــا الســوقية أو الحفــاظ عليهــا وزيــادة أرباحهــا وتعزيــز العوائــد لمســاهميها ،ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى األداء
المالــي للشــركة وعلــى مركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 ١١-٢-٢المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل
أصــدرت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك التعميــم رقــم 1438/16/6768بتاريــخ 1438/03/05هـــ (الموافــق 2016/12/04م) الــذي يلــزم
الشــركات الســعودية المدرجــة فــي الســوق الماليــة بحســاب الدخــل والــزكاة علــى أســاس جنســية المســاهمين والملكيــة الفعليــة بيــن المواطنيــن
الســعوديين والخليجييــن وغيرهــم ،وذلــك علــى النحــو الــوارد فــي «نظــام تداوالتــي» فــي نهايــة العــام .وقبــل إصــدار هــذا التعميــم ،كانــت الشــركات
المدرجــة فــي الســوق الماليــة خاضعــة بشــكل عــام لدفــع الــزكاة أو الضريبــة علــى أســاس ملكيــة مؤسســيها وفق ـاً لنظامهــا األساســي ،ولــم يتــم
األخــذ باالعتبــار أثــر األســهم المدرجــة فــي تحديــد وعــاء الــزكاة .وكان مــن المقــرر تطبيــق هــذا التعميــم فــي الســنة المنتهيــة فــي 2016/12/31م
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والســنوات الالحقــة لذلــك .ولكــن أصــدرت هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك خطابهــا رقــم  1438/16/12097بتاريــخ 1438/04/19هـــ (الموافــق
2017/01/17م) الــذي يقضــي بتأجيــل تنفيــذ التعميــم للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2017/12/31م والســنوات التــي تليهــا .وإلــى أن تصــدر هيئــة
الــزكاة والضريبــة والجمــارك توجيهاتهــا فيمــا يتعلــق بآليــات وإجــراءات تنفيــذ هــذا التعميــم ،فــإن تنفيــذ هــذا التعميــم بمــا فــي ذلــك المتطلبــات
النهائيــة التــي يجــب الوفــاء بهــا ال تــزال قيــد النظــر ،وكذلــك القواعــد التــي تفــرض ضريبــة الدخــل علــى جميــع المقيميــن غيــر الخليجييــن
المســاهمين فــي الشــركات الســعودية المدرجــة والتــي تطبــق ضريبــة االســتقطاع علــى توزيعــات األربــاح الخاصــة بالمســاهمين غيــر المقيميــن
بغــض النظــر عــن جنســياتهم .ولــم تقــم الشــركة بتقييــم األثــر المالــي لهــذا التعميــم واتخــاذ الخطــوات الكافيــة لضمــان االلتــزام بــه حيــث أنهــا
شــركة مســاهمة مقفلــة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل مســاهمين ســعوديين ،وفــي حــال كان األثــر المالــي لهــذا التعميــم عنــد تطبيقــه كبيــراً ،أو فــي حــال
تكبــدت الشــركة تكاليــف إضافيــة التخــاذ الخطــوات الالزمــة لضمــان االلتــزام بــه ،فســيؤثر ذلــك ســلباً علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا
المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
 ١٢-٢-٢المخاطر المتعقلة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة
بالرغــم مــن أن الشــركة ال تخضــع فــي الوقــت الراهــن ألي نــوع مــن الضرائــب بخــاف الــزكاة الشــرعية وضريبــة القيمــة المضافــة البالغــة  ٪15مــن
رســوم الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة ،إال أنــه مــن المحتمــل فــرض رســوم أخــرى أو ضرائــب علــى الشــركات مــن قبــل الحكومــة فــي المســتقبل.
وعليــه ،وفــي حــال تــم فــرض ضرائــب جديــدة علــى الشــركات أو رســوم بخــاف المطبقــة حاليـاً ،فســوف يكــون لذلــك أثــر ســلبي وجوهــري علــى
األداء المالــي للشــركة وعلــى مركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 ٣-٢المخاطر المتعلقة باألسهم التي سيتم إدراجها إدراجاً مباشراً في السوق الموازية
 ١-٣-٢المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم
قــد يتعــرض ســعر ســهم الشــركة لدرجــة كبيــرة مــن التذبــذب بعــد اإلدراج وقــد ال يكــون مســتقراً نتيجــة لعــدة عوامــل منهـــا علــى ســبيل المثــال ال
الحصـــر ظــروف الســوق المتعلقــة باألســهم ،وأي تغييــرات تنظيميــة فــي القطــاع ،وتدهــور نتائــج أعمــال الشــركة ،وعــدم القــدرة علــى تنفيــذ الخطــط
المســتقبلية ،ودخــول شــركات منافســة جديــدة والتغيـــر فــي رؤيـــة أو تقديـــرات الخبـــراء والمحلليـــن لســـوق األوراق الماليـــة .كمــا ينبغــي التنبــه إلــى
أن الســعر االسترشــادي ألســهم الشــركة عنــد اإلدراج ليــس مؤشــراً للســعر الســوقي لهــا بعــد اإلدراج ،وليــس هنالــك أي ضمــان بــأن ال يقــل الســعر
الســوقي ألســهم الشــركة فــور إدراجهــا فــي الســوق الماليــة عــن الســعر االسترشــادي ،ممــا يؤثــر ســلباً علــى المســتثمرين.
 ٢-٣-٢مخاطر سيولة أسهم الشركة
لــم يســبق إدراج أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم ســوا ًء داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا قبــل إدراجهــا بشــكل مباشــر فــي الســوق
الموازيــة ،وال توجــد أي تأكيــدات بشــأن وجــود حركــة تــداول فعالــة ومســتمرة ألســهم الشــركة بعــد انتهــاء عمليــة اإلدراج ،وإذا لــم يكــن الســوق ســوقاً
نشــطاً وذا ســيولة عاليــة لتــداول أســهم الشــركة ،فــإن ســيولة وســعر تــداول أســهم الشــركة ســتتأثران بشــكل ســلبي جوهــري.
 ٣-٣-٢مخاطر اقتصار التداول في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين
تنــوي الشــركة إدراج أســهمها فــي الســوق الموازيــة والتــي يقتصــر التــداول فيهــا علــى فئــة المســتثمرين المؤهليــن فقــط دون غيرهــم ،الشــيء الــذي
يقلــل مــن أعــداد المتداوليــن وبالتالــي حجــم التــداول فــي الســهم ،ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي جوهــري علــى ســيولة وســعر تــداول ســهم الشــركة.
المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية
إن النتائـــج المســـتقبلية وبيانـــات األداء المتوقعة للشـــركة ال يمكـــن التأكد منها فعليــاً ،وقـــد تختلـــف عـــن الموجـــودة في هـــذا المســـتند .وعليه فإن
عـــدم تحقــق النتائـــج المتوقعــة أو اختــاف البيانـــات الفعليــة عــن تلــك المتوقعــة يمثــل أحــد المخاطـــر التـــي ينبغــي علـــى المســـاهم معرفتهــا قبــل
اتخاذه ألي قـــرار اســـتثماري.
 4-3-2المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية
إن النتائـــج المســـتقبلية وبيانـــات األداء المتوقعة للشـــركة ال يمكـــن التأكد منها فعليــاً ،وقـــد تختلـــف عـــن الموجـــودة فـــي هـــذا المســـتند .وعليه فإن
عـــدم تحقــق النتائـــج المتوقعــة أو اختــاف البيانـــات الفعليــة عــن تلــك المتوقعــة يمثــل أحــد المخاطـــر التـــي ينبغــي علـــى المســـاهم معرفتهــا قبــل
اتخاذه ألي قـــرار اســـتثماري.
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 ٥-٣-٢مخاطر بيع أو طرح أسهم إضافية مستقب ً
ال
فــي حــال قــررت الشــركة زيــادة رأس مالهــا عــن طريــق إصــدار أســهم جديــدة فــي المســتقبل لغــرض التوســع فــي أنشــطة الشــركة أو إلطفــاء خســائر،
فمــن المحتمــل أن يــؤدي ذلــك إلــى التأثيــر ســلباً علــى ســعر الســهم فــي الســوق أو تدنــي نســبة ملك ّيــة المســاهمين فــي الشــركة فــي حــال عــدم
اســتثمارهم فــي األســهم الجديــدة فــي ذلــك الحيــن.
 ٦-٣-٢مخاطر عدم توزيع األرباح لحاملي األسهم
يعتمــد التوزيــع المســتقبلي لألربــاح علــى عــدة عوامــل تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر األربــاح المســتقبلية والوضــع المالــي ومتطلبــات رأس
المــال واحتياطيــات الشــركة القابلــة للتوزيــع واألوضــاع االقتصاديــة العامــة وتحليــل الفــرص واالحتياجــات االســتثمارية وغيرهــا مــن العوامــل ذات
الصلــة والتــي قــد يعتبرهــا مجلــس اإلدارة مهمــة بيــن الحيــن واآلخــر ،والتــي علــى أساســها ســوف يقــرر مجلــس اإلدارة فيمــا إذا كان ســيرفع أي
توصيــة للجمعيــة العامــة للمســاهمين بتوزيــع أربــاح فــي المســتقبل أم ال .وال تقــدم الشــركة أي ضمــان علــى اإلطــاق بــأن مجلــس اإلدارة ســيوصي
بتوزيــع أربــاح أو أنــه ســتتم الموافقــة مــن قبــل المســاهمين فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أي أربــاح ،كمــا ال
تقــدم الشــركة أي ضمــان بشــأن مقــدار المبالــغ التــي ســيتم دفعهــا كتوزيعــات أربــاح فــي أي عــام محــدد.
 ٧-٣-٢المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج
بعـــد االنتهـــاء مـــن عمليـــة اإلدراج ،قـــد يتمكـــن المســـاهمون الحاليـــون معــاً أو مـــع مســـاهمين آخريـــن مـــن الســـيطرة علـــى القـــرارات التـــي تتطلـــب
موافقـة المسـاهمين ،كعمليـات االندمـاج واالسـتحواذ وبيـع األصـول ،وانتخـاب أعضـاء مجلـس اإلدارة ،وزيـادة رأس المـال أو تخفيضـه ،وإصـدار أو
عـدم إصـدار أسـهم إضافية ،أو توزيـع األربـاح ،أو أي تغييـر في الشـركة .وفي حـال تعـارضت مصالـح المسـاهمين الحالييـن مـع مصالـح مسـاهمي
األقليـة ،فـإن ذلـك قـد يضـع مسـاهمي األقليـة في وضـع ليـس في صالحهـم ،وقـد يمـارس المسـاهمون الحاليـون سـيطرتهم علـى الشـركة بطريقـة
تؤثـر سـلباً وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا المالـي ونتائـج عملياتهـا وتوقعاتهـا المسـتقبلية.
 ٨-٣-٢المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة
لــم يســبق إدراج أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم ســوا ًء داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا قبــل هــذا اإلدراج المباشــر فــي الســوق
الموازية ،وليست هنالك أي تأكيدات بشـــأن وجود ســـوق فعالة ومستدامة لتداول أســـهم الشـــركة بعد اإلدراج ،وقـــد يترتـــب علـــى اإلدراج المباشـــر
وجـــود عـــرض أو طلـــب محـــدود على أسهم الشركة ممـــا ســـيؤثر علـــى ســـعرها ،وإذا لـــم يكن هنالك ســـوق نشـــط لتـداول أســـهم الشـركة فقـد تتأثـر
ســـيولتها وســـعر تداولها بشـــكل سـلبي ملحوظ.
 ٩-٣-٢المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج
إن بيــع عــدد كبيــر مــن أســهم الشــركة فــي الســوق الماليــة بعــد اكتمـــال عمليـــة اإلدراج أو توقــع مثــل هــذه العمليــة ســوف يؤثــر ســلباً علــى أســعار
هذه األسهم في السوق .وقـــد يـــؤدي بيـــع المســـاهمين الحالييـــن (الســـيما المســـاهمين الكبـــار الذيـــن يملكـون  ٪5أو أكثـر مـن أسـهم الشـركة ويحـق
لهـم التصـرف بأسـهمهم بعـد انتهـاء فتـرة الحظـر) لعـدد كبيـر مـن األسـهم إلـى التأثيـر سـلباً علـى أسـهم الشـركة ،وبالتالـي انخفـاض سـعرها في
السـوق.
 ١٠-٣-٢مخاطــر عــدم تمكــن الشــركة مــن اســتيفاء المتطلبــات الحاليــة لالنتقــال إلــى الســوق الرئيســية
أو أي متطلبــات تنظيميــة مســتقبلية
قــد ترغــب الشــركة بعــد مضــي الفتــرة النظاميــة بموجــب قواعــد اإلدراج باالنتقــال إلــى الســوق الرئيســية ،ولتتمكــن الشــركة مــن االنتقــال يجــب
عليها استيفاء المتطلبات النظامية الصـــادرة عـــن هيئـــة الســـوق الماليـــة وعـــن شركة تداول السعودية (تـــداول السعودية) بنـــا ًء علـــى قواعـــد طـــرح
األوراق الماليـــة وااللتزامـــات المســـتمرة وقواعـــد اإلدراج ،والمتعلقـــة بانتقـــال الشـــركات المدرجـــة فــي الســـوق الموازيـــة إلـــى الســـوق الرئيســـية،
وبالتالــي فإنــه فــي حــال عــدم تمكــن الشــركة مــن اســتيفاء تلــك المتطلبــات أو أي متطلبــات نظاميــة إضافيــة مســتقبلية قــد تفرضهــا الجهــات
الرقابيــة علــى الشــركة أو الســوق ،فــإن الشــركة لــن تتمكــن مــن االنتقــال إلــى الســوق الرئيســية .وبمــا أن الســوق الموازيــة حتــى تاريــخ مســـتند
التســـجيل هــذا هــي ســوق يقتصــر فيهــا التــداول علــى المســتثمرين المؤهليــن فقــط ،فــإن حجــم التــداول اليومــي والســيولة ســيكون أقــل منــه فــي
الســوق الرئيســية وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى ســيولة أســهم الشــركة وقيمتهــا الســوقية.
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 ١١-٣-٢المخاطر المرتبطة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصص للبيع
إن اإلدراج المباشـــر ألســـهم الشـــركة فــي الســـوق الموازيــة يختلــف عــن اإلدراج مــن خــال الطــرح العــام األولــي ،وذلــك مــن حيــث عــدم وجــود
تحديد مســـبق لعدد األســـهم المخصصة للبيع ،إذ أنه بعـــد اإلدراج المباشـــر يحـــق لجميـــع المســـاهمين الحالييـــن في الشـــركة عـــرض األسـهم التـي
يملكونهـــا للبيـــع (فيما عدا المســـاهمين الكبـــار الذيـــن يملكـــون  ٪5أو أكثـــر مـــن أســـهم الشـــركة والذيـــن يحـــق لهـــم التصـرف بأســـهمهم بعـد انتهـاء
فتـــرة الحظـــر) .وقـــد يترتـــب علـــى عـــدم وجـــود عـــدد محـــدد مـن األسـهم مخصصـة للبيـع أن يكون العـرض أو الطلـب في السوق محـدوداً ممـا يؤثر
علـــى ســـعر الســـهم .وعليه فإنه في حال لـــم تكـــن هنـــاك ســـوق نشـــطة لتـــداول أســـهم الشـــركة ،فإن ســـيولة وســـعر تـداول أســـهم الشـركة ستتأثران
بشـــكل ســـلبي ملحوظ.
 ١٢-٣-٢مخاطــر اختــاف األســعار التاريخيــة لصفقــات بيــع وشــراء أســهم الشــركة عــن ســعر االفتتــاح
فــي أول يــوم تــداول ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة
لــم يســبق إدراج أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم ســوا ًء داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا قبــل هــذا اإلدراج المباشــر فــي الســوق
الموازية ،كمـــا أنـــه ال توجـــد عالقـــة علـــى اإلطـــاق بيـــن األســـعار التاريخيـــة لصفقـــات البيـــع والشـــراء التـــي تمـــت علـى أسـهم الشـــركة في السـابق
وبيـــن ســـعر االفتتـــاح في أول يـــوم تـــداول ألســـهم الشـــركة في الســـوق الموازيـــة ،وال توجـــد أي تأكيـدات بشـأن وجـود سـوق فعالـة ومسـتمرة لتـداول
أســـهم الشـــركة بعـــد اإلدراج ،وقـــد يترتـــب علـــى اإلدراج المباشـــر وجـــود عـــرض أو طلـــب محـــدود ،ممـــا يؤثر علـــى ســـعر الســـهم ،وفي حال لـم تكـن
هنـــاك ســـوق نشـــطة لتـــداول أســـهم الشـــركة ،فإن ســـيولة وســـعر تـداول أســـهم الشـركة ستتأثران بشـــكل سـلبي ملحوظ.
 ١٣-٣-٢مخاطــر حــدوث تقلبــات فــي ســعر ســهم الشــركة مقارنــة مــع أســعار أســهم الشــركات
المطروحــة طرحــ ًا أوليــ ًا لعــدم وجــود ســعر محــدد للطــرح فــي حالــة اإلدراج المباشــر
إن اإلدراج المباشـــر ألســـهم الشـــركة فــي الســـوق الموازيــة يختلــف بشــكل كبيــر عــن اإلدراج مــن خــال الطــرح العــام األولــي ،وذلــك مـــن حيـــث عـــدم
وجـــود ســـعر محـــدد لطـــرح األسهم عنـــد اإلدراج وتكـــون آليـــة تحديـــد الســـعر االسترشـــادي موضحـــة في هـذا المسـتند (راجـــع القسـم رقـم ()2-8
«س ــعر الس ــهم االسترش ــادي عن ــد اإلدراج والقيم ــة االسمية ل ــكل س ــهم» من هـــذا المســـتند) ،ويتـــم تحديـــد الســـعر االفتتاحـــي بنـا ًء علـى آلية العـرض
والطلـــب علـــى الســـهم وال يكـــون هنالك ســـعر محدد مســـبقاً ،الشــيء الذي قد يؤدي إلى حدوث تقلبات كبيرة في ســـعر ســـهم الشـــركة ،ال ســـيما
أن نســـبة التذبــذب اليوميــة المســـموح بهــا فــي الســـوق الموازيــة هــي ( )٪30ارتفاعـاً وهبوطــاً .وبالتالــي ،فإنـــه ال يوجد ضمان بأن المســـاهم ســـوف
يتمكـــن مـــن بيـــع أســـهمه بسـعر يســـاوي سـعر الشـراء أو يزيـد عنـه في المسـتقبل.
 ١٤-٣-٢مخاطر اختالف اإلدراج المباشر عن اإلدراج من خالل الطرح األولي
إن اإلدراج المباشـــر ألســـهم الشـــركة فــي الســـوق الموازيــة يختلــف بشــكل كبيــر عــن اإلدراج مــن خــال الطــرح العــام األولــي ،وذلــك مـــن حيـــث عـــدم
وجـــود طـــرح لعـــدد معيـــن مـــن أســـهم الشـــركة للبيـــع قبـــل اإلدراج ،وعـــدم وجـــود آلية لبنـــاء ســـجل أوامـــر لتحديـــد ســـعر الســـهم ،وعـدم وجـــود آليـة
اســـتقرار ســـعري ،حيـــث أنه ســيتمكن المســـاهمون الحاليون في الشـــركة (فيما عدا المســـاهمين الكبـــار الذيـــن يملكـــون  ٪5أو أكثـــر مـــن أســـهم
الشـــركة والذيـــن يحـــق لهـــم التصـــرف بأســـهمهم بعـــد انتهـــاء فتـــرة الحظـــر) والمســـتثمرين المؤهليـــن مـن بيـــع وشـراء أسـهم الشـــركة بعـد إدراجهـا
إدراجاً مباشراً في الســـوق الموازيـــة ،وال توجـــد أي ضمانات بشـــأن وجـــود طلـــب علـــى أســـهم الشـــركة بعد إدراجها في الســـوق الموازية ،وكذلك
ال يوجــد ضمــان بتــداول األســـهم عنــد ســـعر محــدد عنــد اإلدراج ،كمــا ال يوجــد ضمــان باســـتقرار الســـعر عنــد اإلدراج فــي الســـوق .وبالتالــي ،فقــد
ال يتمكـــن المســـاهم مـــن بيـــع أســـهمه كلياً أو جزئياً في حـــال رغبتـــه بالبيـــع ،مما يؤثـــر على ســـيولة وســـعر تـــداول أســـهم الشـــركة بشـــكل ســـلبي
جوهــري بعـــد اإلدراج.
 ١٥-٣-٢المخاطر الخاصة برغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية
بعــد اإلدراج فــي الســوق الموازيــة ،وبعــد مضــي الفتــرة النظاميــة بموجــب قواعــد اإلدراج قــد تكــون الشــركة مســتوفية للشــروط الخاصــة باالنتقــال
إلــى الســوق الرئيســية ،ولكنهــا ترغــب فــي االســتمرار كشــركة مدرجــة فــي الســوق الموازيــة وعــدم االنتقــال للســوق الرئيســية .وبمــا أن الســوق
الموازيــة حتــى تاريــخ مســـتند التســـجيل هــذا هــي ســوق يقتصــر فيهــا التــداول علــى المســتثمرين المؤهليــن فقــط ،فــإن حجــم التــداول اليومــي
والســيولة قــد يكــون أقــل منــه فــي الســوق الرئيســية وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى ســيولة ســهم الشــركة وقيمتــه الســوقية.

31

 -3الشركة
المصدر وطبيعة أعماله
 1-3خلفية عن ُ
«المصــدر» أو «شــركة ِألــف ميــم يــاء») هــي شــركة مســاهمة
شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بــــ «الشــركة» أو ُ
مقفلــة ســعودية بموجــب قــرار معالــي وزيــر التجــارة رقــم ( )358بتاريــخ 1442/10/25هـــ (الموافــق 2021/06/06م) وبموجــب الســجل التجــاري
رقــم ( )4030186415الصــادر مــن مدينــة جــدة بتاريــخ 1430/02/14هـــ (الموافــق 2009/02/09م) .ويبلــغ رأس مــال الشــركة ()70.000.000
ســبعين مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )7.000.000ســبعة مالييــن ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل وبقيمــة اســمية ( )10عشــرة ريــاالت
ســعودية للســهم الواحــد .يتمثــل نشــاط الشــركة بحســب ســجلها التجــاري فــي البيــع بالتجزئــة لألجهــزة والمعــدات والمســتلزمات الطبيــة .ويقــع
مقــر الشــركة الرئيــس فــي مدينــة جــدة بالعنــوان التالــي:
شركة ِألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
وحدة رقم  ،217طريق الملك فهد ،حي الفيصلية ،جدة
ص.ب 11544 .جدة 3465 - 23442
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 12 6393384 :
فاكس+966 12 6395376 :
الموقع اإللكترونيwww.ame.med.sa :
البريد اإللكترونيinfo@ame-ksa.net :

 2-3تأسيس الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس المال
تأسســت شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب عقــد التأســيس الموقــع بتاريــخ 1430/01/20هـــ
(الموافــق 2009/01/17م) والســجل التجــاري رقــم ( )4030186415الصــادر مــن مدينــة جــدة بتاريــخ 1430/02/14هـ (الموافــق 2009/02/09م)،
حيــث بلــغ رأس مــال الشــركة ( )500.000خمســمائة ألــف ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )500خمســمائة حصــة نقديــة متســاوية القيمــة ،قيمــة كل
منهــا ( )1.000ألــف ريــال ســعودي .وقــد تــم توزيــع الحصــص بيــن الشــركاء علــى النحــو التالــي:
الجدول رقم ( :)3هيكل ملكية الشركة عند التأسيس
عدد الحصص

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

إجمالي قيمة
الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

علي محمدديب علي عيد

250

1.000

250.000

٪50.00

صفــاء عــز الديــن عبدالحســيب الحــاج
يونــس

250

1.000

250.000

٪50.00

المجموع

500

-

500.000

٪100.00

الشركاء

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
وخــال عــام 2014م ،تنازلــت الشــريك الســيدة /صفــاء عــز الديــن عبدالحســيب الحــاج يونــس عن كامل حصصها في الشــركة والبالــغ عددها ()250
مائتــان وخمســون حصــة إلــى الدكتــور /محمدديــب علــي محمدديــب عيــد .وقــد تــم ذلــك بموجــب عقــد التأســيس المعــدل بتاريــخ 1435/03/10هـــ
(الموافــق 2014/01/11م) ،وقــد تــم توزيــع الحصــص بيــن الشــركاء علــى النحــو التالي:
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الجدول رقم ( :)4هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1435/03/10هـ (الموافق 2014/01/11م)
عدد الحصص

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

إجمالي قيمة
الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

علي محمدديب علي عيد

250

1.000

250.000

٪50.00

محمدديب علي محمدديب عيد

250

1.000

250.000

٪50.00

المجموع

500

-

500.000

٪100.00

الشركاء

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
وخــال عــام 2014م ،تنــازل الشــريك الدكتــور /علــي محمدديــب علــي عيــد عــن كامــل حصصــه فــي الشــركة والبالــغ عددهــا ( )250مائتــان وخمســون
حصــة إلــى شــركة حــدود االســتثمار المحــدودة ،كمــا وتنــازل الشــريك الدكتــور /محمدديــب علــي محمدديــب عيــد عــن ( )5خمســة حصــص مــن
حصصــه فــي الشــركة إلــى شــركة حــدود االســتثمار المحــدودة .وقــد تــم ذلــك بموجــب عقــد التأســيس المعــدل بتاريــخ 1436/02/24هـــ (الموافــق
2014/12/16م) ،وقــد تــم توزيــع الحصــص بيــن الشــركاء علــى النحــو التالــي:
الجدول رقم ( :)5هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1436/02/24هـ (الموافق 2014/12/16م)
عدد الحصص

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

إجمالي قيمة
الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة حدود االستثمار المحدودة

255

1.000

255.000

٪51.00

محمدديب علي محمدديب عيد

245

1.000

245.000

٪49.00

المجموع

500

-

500.000

٪100.00

الشركاء

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
وخــال عــام 2017م ،تنــازل الشــريك الدكتــور /محمدديــب علــي محمدديــب عيــد عــن كامــل حصصــه فــي الشــركة والبالــغ عددهــا ( )245مائتــان
وخمســة وأربعــون حصــة إلــى كل مــن شــركة حــدود االســتثمار المحــدودة بعــدد ( )75خمســة وســبعين حصــة ،والدكتــور /علــي محمدديــب علــي عيــد
بعــدد ( )170مائــة وســبعين حصــة .وقــد تــم ذلــك بموجــب عقــد التأســيس المعــدل بتاريــخ 1438/11/24هـــ (الموافــق 2017/08/16م) ،وقــد تــم
توزيــع الحصــص بيــن الشــركاء علــى النحــو التالــي:
الجدول رقم ( :)6هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1438/11/24هـ (الموافق 2017/08/16م)
عدد الحصص

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

إجمالي قيمة
الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة حدود االستثمار المحدودة

330

1.000

330.000

٪66.00

علي محمدديب علي عيد

170

1.000

170.000

٪34.00

المجموع

500

-

500.000

٪100.00

الشركاء

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
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وخــال عــام 2020م ،تنازلــت شــركة حــدود االســتثمار المحــدودة عــن كامــل حصصهــا فــي الشــركة والبالــغ عددهــا ( )330ثالثمائــة وثالثــون حصــة
إلــى شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة .وقــد تــم ذلــك بموجــب عقــد التأســيس المعــدل بتاريــخ 1441/07/20هـــ (الموافــق 2020/03/15م) ،وقــد تــم
توزيــع الحصــص بيــن الشــركاء علــى النحــو التالــي:
الجدول رقم ( :)7هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1441/07/20هـ (الموافق 2020/03/15م)
عدد الحصص

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

إجمالي قيمة
الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة ازدهار األولى الطبية

330

1.000

330.000

٪66.00

علي محمدديب علي عيد

170

1.000

170.000

٪34.00

المجموع

500

-

500.000

٪100.00

الشركاء

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
وخــال عــام 2021م ،قامــت الشــركة بزيــادة رأس المــال ليصبــح ( )70.000.000ســبعين مليــون ريــال ســعودي ،وتــم تعديــل القيمــة االســمية
للحصــص ،حيــث بلــغ عــدد الحصــص ( )7.000.000ســبعة مالييــن حصــة عاديــة متســاوية القيمــة ،تبلــغ القيمــة االســمية للحصــة الواحــدة
( )10عشــرة ريــاالت ســعودية ،وقــد تــم إثبــات ذلــك إلكتروني ـاً لــدى وزارة التجــارة برقــم نســخة العقــد ( )3وتاريــخ 1442/08/07هـــ (الموافــق
2021/03/20م) .وقــد تمــت الزيــادة فــي رأس المــال البالغــة ( )69.500.000تســعة وســتون مليــون وخمســمائة ألــف ريــال ســعودي مــن خــال
تحويــل مبلــغ ( )56.876.052ســتة وخمســين مليــون وثمانمائــة وســتة وســبعين ألــف واثنيــن وخمســين ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح المبقــاة
إلــى حســاب رأس المــال ،وتحويــل مبلــغ ( )12.623.948اثنــي عشــر مليــون وســتمائة وثالثــة وعشــرين ألــف وتســعمائة وثمانيــة وأربعيــن ريــال
ســعودي مــن حســاب جــاري الشــركاء إلــى حســاب رأس المــال .وقــد تــم توزيــع الحصــص بيــن الشــركاء علــى النحــو التالــي:
الجدول رقم ( :)8هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1442/08/07هـ (الموافق 2021/03/20م)
عدد الحصص

قيمة الحصة
(ريال سعودي)

إجمالي قيمة
الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة ازدهار األولى الطبية

4.620.000

10

46.200.000

٪66.00

علي محمدديب علي عيد

2.380.000

10

23.800.000

٪34.00

المجموع

7.000.000

-

70.000.000

٪100.00

الشركاء

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
وخــال عــام 2021م ،قــام الشــركاء بإدخــال شــركاء ُجــدد وتحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب قــرار معالــي وزيــر التجــارة
رقــم ( )358بتاريــخ 1442/10/25هـــ (الموافــق 2021/06/06م) وبموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )4030186415الصــادر مــن مدينــة جــدة
بتاريــخ 1430/02/14هـــ (الموافــق 2009/02/09م) .ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي ( )70.000.000ســبعين مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى
( )7.000.000ســبعة مالييــن ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل وبقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد .ويوضــح
الجــدول التالــي هيــكل ملكيــة المســاهمين الحالييــن بالشــركة قبــل اإلدراج:
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الجدول رقم ( :)9هيكل الملكية الحالي للشركة
القيمة االسمية
لألسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غير المباشرة*

1

شركة ازدهار األولى الطبية

1.500.077

15.000.770

٪21.4297

-

2

علي محمدديب علي عيد

1.050.000

10.500.000

٪15.0000

-

3

مودة علي محمدديب عيد

189.000

1.890.000

٪2.7000

-

4

تاال علي محمدديب عيد

189.000

1.890.000

٪2.7000

-

5

احمد سعود حمزه غوث

50.000

500.000

٪0.7143

٪0.5357

6

هشام عمر علي باروم

50.000

500.000

٪0.7143

-

الجمهور ( 78مساهم)

3.971.923

39.719.230

٪56.7418

٪0.1786

7.000.000

70.000.000

٪100.00

٪0.7143

المساهمون

المجموع

عدد األسهم

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
* تتمثــل الملكيــة غيــر المباشــرة للمســاهم الســيد/احمد ســعود حمــزه غــوث فــي ملكيتــه بنســبة %2.5000مــن حصــص شــركة ازدهــار األولــى
الطبيــة والتــي تملــك نســبة %21.4297مــن أســهم شــركة ألــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة.
مالحظة :النسب تقريبية.

 3-3رؤية الشركة
أن تكــون مــن الشــركات الرائــدة فــي توفيــر الحلــول والخدمــات الموثوقــة ذات القيمــة المضافــة فــي ســوق الطــب التجميلــي فــي المملكــة العربيــة
الســعودية.

 4-3رسالة الشركة
تطويــر الشــراكات مــع المورديــن والدخــول فــي شــراكات جديــدة بحســب متطلبــات الســوق لتقديــم المنتجــات والخدمــات ذات الجــودة المتميــزة مــن
خــال فريــق عمــل مــن المحترفيــن المختصيــن.

 5-3استراتيجية الشركة
تسعى الشركة للنمو المستمر من خالل ما يلي:
1 .زيادة حصتها السوقية في المملكة العربية السعودية من أنشطتها الرئيسية وتطوير قاعدة العمالء.
2 .تطوير عملياتها عبر الدخول في شراكات جديدة مع موردين دوليين وتوسيع قاعدة المنتجات التي توفرها.
3 .تطويــر نمــوذج األعمــال الحالــي للشــركة باالســتفادة مــن خبراتهــا فــي الســوق وقاعــدة العمــاء والتوســع األفقــي والعامــودي فــي أنشــطة
التجميل.
4 .زيادة حجم األعمال والعوائد منها وتحقيق معدالت ربحية أعلى للمساهمين.
5 .دراسة الدخول في خطوط أعمال أخرى ذات قيمة مضافة بما يتناسب مع األعمال الحالية للشركة.
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 6-3نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة
تتمثل أهم نقاط القوة والمزايا التنافسية للشركة فيما يلي:
	-تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وحلول شاملة ومتكاملة لتلبية احتياجات العمالء.
	-فريق مبيعات وفريق فني ذو خبرة عالية في قطاعات مستحضرات التجميل والمعدات واألجهزة الطبية.
	-االنتشــار الجغرافــي مــن خــال التواجــد فــي المــدن الثــاث الرئيســية بالمملكــة (الريــاض وجــدة والدمــام) للبقــاء علــى مقربــة مــن عمــاء
التجميــل وعيــادات التجميــل والمستشــفيات.
	-عالقة جيدة مع عمالء الشركة من األطباء والعيادات ومراكز التجميل.
	-كفاءة وفعالية إدارة المخزون بما يُحقق توفر المنتجات بشكل مستمر.
	-إدارة فعالة ذات كفاءة عالية في أعمال التوريد والتوزيع.

 7-3أنشطة الشركة وطبيعة أعمالها
تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )4030186415الصــادر مــن مدينــة جــدة بتاريــخ 1430/02/14هـــ (الموافــق
2009/02/09م) والذي ينتهي بتاريخ 1445/02/14هـ (الموافق 2023/08/30م) ،وتعمل الشــركة على توزيع وتســويق المنتجات والمســتحضرات
والمســتلزمات والمعــدات واألجهــزة الطبيــة المســتخدمة بشــكل أساســي فــي مجــال التجميــل وجراحــة التجميــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
وتتمثــل أنشــطة الشــركة بحســب ســجلها التجــاري فــي البيــع بالتجزئــة لألجهــزة والمعــدات والمســتلزمات الطبيــة .وتنــدرج أنشــطة الشــركة بحســب
نظامهــا األساســي تحــت نشــاط "تجــارة الجملــة والتجزئــة وإصــاح المركبــات ذات المحــركات والدراجــات الناريــة" وفــق دليــل األنشــطة المعيــاري
الصــادر عــن وزارة التجــارة ،وهــي تتضمــن مــا يلــي:
	-بيع المنتجات الصيدالنية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة.
	-أنواع البيع بالتجزئة األخرى خارج المتاجر واألكشاك واألسواق.
	-أنشطة الصيدليات.
	-أنشطة مستودعات األدوية.
	-البيع بالتجزئة ألجهزة تقويم األعضاء.
	-البيع بالتجزئة لألجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.
	-البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور.
	-بيع األدوية البيطرية ،يشمل معدات البيطرية.
	-البيع بالتجزئة الفوري أو إلى الباب (الباعة الجائلين).
	-البيع بالتجزئة للوكالء بالعمولة بدون محالت.
وال تمــارس الشــركة أنشــطتها إال بعــد الحصــول علــى التراخيــص النظاميــة التــي تتطلبهــا األنظمــة الســائدة والمعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة
الســعودية .وقــد حصلــت الشــركة علــى جميــع التراخيــص النظاميــة المطلوبــة والزالــت تلــك التراخيــص جميعهــا ســارية المفعــول حتــى تاريــخ هــذا
المســتند (راجــع القســم رقــم (« )11-3تراخيــص وتصاريــح الشــركة» مــن هــذا المســتند).
تــزاول الشــركة أنشــطتها الرئيســية مــن خــال مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة جــدة ،وكمــا بتاريــخ هــذا المســتند ،يُقــر مجلــس إدارة الشــركة بأنــه ال
يوجــد لــدى الشــركة أي نشــاط تجــاري أو أيــة أصــول خــارج المملكــة ،كمــا يُقــر بعــدم وجــود أي نيــة إلجــراء أي تغييــر جوهــري علــى طبيعــة نشــاط
الشــركة ،ويُقــر بعــدم وجــود أي نشــاطات أو منتجــات جديــدة.

 ٨-٣أعمال الشركة
تعمــل الشــركة علــى توزيــع وتســويق المنتجــات والمســتحضرات والمســتلزمات والمعــدات واألجهــزة الطبيــة المســتخدمة بشــكل أساســي فــي مجــال
التجميــل وجراحــة التجميــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،ولــدى الشــركة ثالثــة خطــوط أعمــال رئيســية وهــي :مــواد الحقــن التجميليــة ،واألجهــزة
الطبيــة (أجهــزة الليــزر) ،وحقــن البالزمــا الغنيــة بالصفائــح الدمويــة .إضافــة إلــى ذلــك ،تقــدم الشــركة خدمــات مــا بعــد البيــع وخدمــات الضمــان
وخدمــات الصيانــة الدوريــة لألجهــزة والمعــدات .ولقــد دخلــت الشــركة فــي عــدة اتفاقيــات توزيــع مــع مورديــن عالمييــن تقــوم بموجبهــا بتوزيــع
وتســويق منتجاتهــم داخــل المملكــة العربيــة الســعودية (راجــع القســم رقــم (« )9-3اتفاقيــات التوزيــع والمــوردون الرئيســيون» مــن هــذا المســتند).
يتمثــل عمــاء الشــركة فــي العيــادات الصحيــة المتخصصــة والمستشــفيات والمراكــز الصحيــة والمســتوصفات العامــة ومراكــز التجميــل ،وفيمــا
يلــي نبــذة عــن خطــوط أعمــال الشــركة الرئيســية:
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مواد الحقن التجميلية
تعتبــر مــواد الحقــن التجميليــة مــن أهــم خطــوط األعمــال الرئيســية للشــركة ،وهــي تســتخدم بشــكل أساســي فــي عمليــات الحشــو وعمليــات
التجميــل بشــكل عــام.
األجهزة الطبية (أجهزة الليزر)
تمثــل أجهــزة الليــزر التــي تقدمهــا الشــركة ثانــي أهــم خطــوط األعمــال الرئيســية ،وتقــدم الشــركة تشــكيلة مــن أجهــزة الليــزر بتقنيــات مختلفــة
ومتنوعــة بمــا يتناســب مــع احتياجــات العمــاء .وتســتخدم أجهــزة الليــزر الطبيــة بشــكل أساســي فــي معالجــة آثــار تقــدم العمر وأعراض الشــيخوخة،
وعالجــات األمــراض الجلديــة والتصبغــات ،وجلســات إزالــة الشــعر مــن المناطــق غيــر المرغــوب وجــوده فيهــا.
حقن البالزما الغنية بالصفائح الدموية
تعتبــر حقــن البالزمــا الغنيــة بالصفائــح الدمويــة تقنيــة حديثــة نســبياً ،وهــي تســتخدم فــي معالجــة المشــاكل الجلديــة مثــل التجاعيــد والهــاالت
الســوداء تحــت العيــن وحــاالت تســاقط الشــعر ،باإلضافــة إلــى بعــض مشــاكل العظــام والمفاصــل واألوتــار العضليــة.
تقــوم الشــركة باســتيراد جميــع المنتجــات والمســتحضرات والمســتلزمات والمعــدات واألجهــزة الطبيــة المســتخدمة فــي مجــال التجميــل وجراحــة
التجميــل مــن خــارج المملكــة العربيــة الســعودية ،وتتــم إدارة عمليــة البيــع والتوزيــع مباشــرة مــن قبــل الشــركة دون اســتخدام أي وســطاء أو تجــار
جملــة ،حيــث يســاهم ذلــك فــي تعزيــز مســتوى خدمــة العمــاء نظــراً لتوجيــه االســتخدام واالهتمــام الخــاص التــي تتطلبــه تلــك األنــواع مــن
المنتجــات.
تعمــل الشــركة مــن خــال مركزهــا الرئيســي فــي مدينــة جــدة ،ولــدى شــركة أ ِلــف ميــم يــاء فرعيــن فــي كل مــن مدينــة الريــاض والدمــام ،ويوضــح
الجــدول التالــي أنشــطتها وأنشــطة فروعهــا بحســب ســجالتهم التجاريــة:
الجدول رقم ( :)10أنشطة الشركة وفروعها
النشاط

االسم

العنوان

شركة ألِف ميم ياء للمعدات
واألجهزة الطبية  -المركز
الرئيسي بمدينة جدة

طريق الملك فهد ،حي الفيصلية،
جدة
ص.ب 11544 .جدة - 23442
3465
هاتف+966 12 6393384 :

البيع بالتجزئة لألجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

شركة ألِف ميم ياء للمعدات
واألجهزة الطبية  -فرع الرياض

طريق الملك فهد ،حي المربع،
الرياض
ص.ب 9039 .الرياض - 12612
3138
هاتف+966 11 2765616 :

أنشطة أخرى لبيع المنتجات الصيدالنية والطبية
ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر
متخصصة.

شركة ألِف ميم ياء للمعدات
واألجهزة الطبية  -فرع الدمام

شارع الخليج العربي ،حي
الشاطئ ،الدمام
ص.ب 63234 .الدمام 31516
هاتف+966 13 8377288 :

البيع بالجملة للسلع الصيدالنية ،البيع بالجملة
لمستحضرات وصابون التجميل ،البيع بالتجزئة لألجهزة
والمعدات والمستلزمات الطبية.
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 ٩-٣اتفاقيات التوزيع والموردون الرئيسيون
قامــت الشــركة بتوقيــع عــدة عقــود مــع شــركات مــوردة تقــوم بتصنيــع المســتحضرات والمســتلزمات والمعــدات التــي توفرهــا الشــركة .حيــث تقــوم
الشــركة بتوزيــع أو تمثيــل الشــركات المــوردة ،كمــا أنهــا تعمــل كوكيــل تجــاري لبعــض هــذه الشــركات .ويوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل االتفاقيــات
الرئيســية التــي أبرمتهــا الشــركة مــع المورديــن:
الجدول رقم ( :)11اتفاقيات الموردين الرئيسية للشركة
االسم

1

شركة أرتيريوسايت
لألنظمة الطبية
Arteriocyte
Medical

بلد
المصدر

الواليات
المتحدة
األمريكية

نوع
االتفاقية

اتفاقية
توزيع
منتجات

طبيعة المنتج

البالزما الغنية
بالصفائح
الدموية

مدة
العقد

3
سنوات
ميالدية

بداية العقد

1437/12/30هـ
(2016/10/01م)

نهاية العقد

1444/03/05هـ
(2022/10/01م)

Systems Inc.

2

شركة ديكا إم إي إل
أي المحدودة
DEKA M.E.L.A.

إيطاليا

اتفاقية ممثل
قانوني

أجهزة ليزر
متعددة الوظائف

3
سنوات
ميالدية

Srl.

3

شركة جي إم في
المحدودة

إيطاليا

اتفاقية ممثل
قانوني

أجهزة لتجميل
البشرة

3
سنوات
ميالدية

1440/04/25هـ
(2019/01/01م)

1443/05/28هـ
(2022/01/01م)

إيطاليا

اتفاقية ممثل
قانوني

أجهزة لتجميل
البشرة

5
سنوات
ميالدية

1438/07/04هـ
(2017/04/01م)

1443/08/29هـ
(2022/04/01م)

اتفاقية ممثل
قانوني

أجهزة األشعة
التشخيصية
والعالجية

٣
سنوات
ميالدية

1443/04/26هـ
(2021/12/01م)

1446/05/28هـ
(2024/11/30م)

إيطاليا

اتفاقية
توزيع
منتجات

أجهزة ليزر
متعددة الوظائف

3
سنوات
ميالدية

1442/05/18هـ
(2021/01/02م)

1445/06/19هـ
(2024/01/01م)

إيطاليا

اتفاقية
توزيع
منتجات

أجهزة لتجميل
البشرة

سنة
ميالدية

1438/07/04هـ
(2017/04/01م)

1443/08/29هـ
(2022/04/01م)

كوريا
الجنوبية

اتفاقية
توزيع
منتجات

أجهزة الموجات
فوق الصوتية
العالجية
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ميالدي

1440/01/08هـ
(2018/09/18م)

1443/05/14هـ
(2021/12/18م)

إيطاليا

اتفاقية
توزيع
منتجات

أجهزة األشعة
التشخيصية
والعالجية

4
سنوات
ميالدية

1439/04/14هـ
(2018/01/01م)

1443/05/28هـ
(2022/01/01م)

GMV Srl.

4

شركة جت تك أوروبا
JET TECH
EUROPE

5

مجموعة نوفافيجن
Novavision

إيطاليا

Group S.P.A

6

شركة ديكا إم إي إل
أي المحدودة
DEKA M.E.L.A.

.Srl
7

شركة جت تك أوروبا
JET TECH
EUROPE

8

شركة كورست
المحدودة
KORUST Co. Ltd.

9

مجموعة نوفافيجن
Novavision
Group S.P.A

1442/03/15هـ
(2020/11/01م)

1445/04/17هـ
(2023/11/01م)
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شروط
تجديد
العقد
يُجدد تلقائياً
لثالثة
سنوات
إضافية

غير محدد

غير محدد
يُجدد تلقائياً
لثالثة
سنوات
إضافية

غير محدد

غير محدد

غير محدد

غير محدد

غير محدد

بلد
المصدر

االسم

10

شركة داوونغ لألدوية
المحدودة
Daewoong
Pharmaceutical

كوريا
الجنوبية

اتفاقية
توزيع ووكالة
تجارية

سويسرا

اتفاقية ممثل
قانوني

.Co. Ltd
11

شركة تيوسكاني
إس أي
TEOXANE SA

12

شركة تيوسكاني
سوتيكلز
TEOXANE

سويسرا

اتفاقية
توزيع
منتجات

كوريا
الجنوبية

اتفاقية
توزيع
منتجات

كوريا
الجنوبية

اتفاقية ممثل
قانوني

CEUTICALS

13

شركة هانس بيومد
Hans Biomed
Corp.

14

شركة هانس بيومد
Hans Biomed
Corp.

نوع
االتفاقية

مدة
العقد

طبيعة المنتج

مستحضرات
دوائية

5
سنوات
ميالدية

مواد حقن
ومستحضرات
التجميل

سنتين
ميالدية

مواد حقن
ومستحضرات
التجميل

سنة
ميالدية

نهاية العقد

بداية العقد

1439/01/09هـ
(2017/09/29م)

1442/04/16هـ
(2020/12/01م)
1442/05/16هـ
(2020/12/31م)

1444/03/02هـ
(2022/09/28م)

1444/05/07هـ
(2022/12/01م)
1443/05/27هـ
(2021/12/31م)

أجهزة تجميل

سنة
ميالدية

1442/05/17هـ
(2021/01/01م)

1443/05/28هـ
(2022/01/01م)

أجهزة تجميل

سنة
ميالدية

1442/09/29هـ
(2021/05/11م)

1443/10/10هـ
(2022/05/11م)

شروط
تجديد
العقد

غير محدد

غير محدد

غير محدد

غير محدد

غير محدد
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 1-9-3المشتريات بحسب الموردين الرئيسيين
يوضح الجدول التالي مشتريات الشركة بحسب الموردين الرئيسيين خالل عام 2019م و2020م النصف األول من عام 2021م:
الجدول رقم ( :)12المشتريات بحسب الموردين الرئيسيين للشركة
السنة المالية
المنتهية في
2019/12/31م
(ريال سعودي)

النسبة من
إجمالي
المشتريات

السنة المالية
المنتهية في
2020/12/31م
(ريال سعودي)

النسبة من
إجمالي
المشتريات

فترة الستة
أشهر المنتهية
في 2021/06/30م
(ريال سعودي)

النسبة من
إجمالي
المشتريات

1

مورد 1

43.630.416

٪75.58

52.581.214

٪82.62

20.178.544

٪62.30

2

مورد 2

11.438.416

٪19.82

9.163.727

٪14.40

10.285.925

٪31.76

3

مورد 3

1.409.590

٪2.44

1.079.858

٪1.70

1.125.738

٪3.48

موردون
آخرون

1.246.049

٪2.16

816.862

٪1.28

800.501

٪2.47

المجموع

57.724.471

٪100.00

63.641.661

٪100.00

32.390.708

٪100.00

االسم
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 ١٠-٣إيرادات الشركة
 ١-١٠-٣اإليرادات بحسب العمالء الرئيسيين
يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات الشركة بحسب العمالء العشرة الرئيسيين خالل عام 2019م و2020م النصف األول من عام 2021م:
الجدول رقم ( :)13إيرادات الشركة بحسب العمالء الرئيسيين
النسبة
من
اإلجمالي

فترة الستة
أشهر
المنتهية في
2021/06/30م
(ريال سعودي)

النسبة
من
اإلجمالي

٪4.0

2.717.800

٪3.9

3.358.333

٪4.8
٪3.5

الموقع

السنة المالية
المنتهية في
2019/12/31م
(ريال سعودي)

النسبة
من
اإلجمالي

١

العميل 1

الرياض

2.525.000

٪2.8

4.891.900

٢

العميل 2

الدمام

4.729.250

٪5.3

5.331.900

٪4.4

٣

العميل 3

الدمام

4.395.732

٪4.9

3.908.412

٪3.2

2.424.800

٤

العميل 4

الرياض

1.993.900

٪2.2

6.001.100

٪4.9

2.006.500

٪2.9

٥

العميل 5

الرياض

1.743.200

٪1.9

4.308.446

٪3.5

1.370.400

٪2.0

٦

العميل 6

الرياض

2.835.108

٪3.2

3.219.662

٪2.6

809.700

٪1.2

٧

العميل 7

الرياض

2.933.620

٪3.3

3.414.100

٪2.8

1.038.090

٪1.5

٨

العميل 8

الرياض

2.451.775

٪2.7

3.590.345

٪3.0

1.351.000

٪1.9

٩

العميل 9

جدة

3.070.200

٪3.4

2.317.000

٪1.9

509.500

٪0.7

١٠

العميل
10

جدة

3.066.600

٪3.4

2.221.000

٪1.8

139.852

٪0.2

عمالء
آخرون

-

60.176.096

٪66.9

82.399.871

٪67.8

54.056.784

٪77.5

٪100.0

121.603.736

٪100.0

69.782.759

العمالء

المجموع

89.920.481

السنة المالية
المنتهية في
2020/12/31م
(ريال سعودي)

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية

40

٪100.0

 ٢-١٠-٣اإليرادات بحسب التوزيع الجغرافي والمنتجات
يوضح الجدول التالي إيرادات الشركة بحسب التوزيع الجغرافي والمنتجات:
الجدول رقم ( :)14إيرادات الشركة بحسب التوزيع الجغرافي والمنتجات

المدينة

الرياض

جدة

الدمام

المجموع

السنة المالية
المنتهية في
2019/12/31م
(ريال
سعودي)

النسبة
من
المجموع

السنة المالية
المنتهية في
2020/12/31م
(ريال سعودي)

النسبة
من
المجموع

فترة الستة
أشهر
المنتهية في
2021/06/30م
(ريال
سعودي)

النسبة
من
المجموع

مواد الحقن
التجميلية

34.316.017

٪89.2

53.612.568

٪86.2

25.725.960

٪76.0

األجهزة الطبية
(أجهزة الليزر)

4.127.644

٪10.7

8.589.580

٪13.8

7.729.315

٪22.9

حقن البالزما الغنية
بالصفائح الدموية

34.750

المنتجات

٪0.1

-

٪0.0

379.040

٪1.1

المجموع

38.478.411

٪100.0

62.202.148

٪100.0

33.834.315

٪100.0

مواد الحقن
التجميلية

28.481.496

٪75.8

33.261.322

٪75.3

18.219.438

٪70.2

األجهزة الطبية
(أجهزة الليزر)

8.011.135

٪21.3

9.102.500

٪20.6

6.539.840

٪25.2

حقن البالزما الغنية
بالصفائح الدموية

1.090.650

٪2.9

1.821.725

٪4.1

1.192.900

٪4.6

المجموع

37.583.281

٪100.0

44.185.547

٪100.0

25.952.178

٪100.0

مواد الحقن
التجميلية

10.536.989

٪76.0

11.018.920

٪72.4

7.575.896

٪75.8

األجهزة الطبية
(أجهزة الليزر)

3.321.800

٪24.0

4.197.121

٪27.6

2.410.370

٪24.1

حقن البالزما الغنية
بالصفائح الدموية

-

٪0.0

-

٪0.0

10.000

المجموع

13.858.789

٪100.0

15.216.041

٪100.0

9.996.266

٪100.0

مواد الحقن
التجميلية

73.334.502

٪81.6

97.892.810

٪80.5

51.521.294

٪73.8

األجهزة الطبية
(أجهزة الليزر)

15.460.579

٪17.2

21.889.201

٪18.0

16.679.525

٪23.9

حقن البالزما الغنية
بالصفائح الدموية

1.125.400

٪1.2

1.821.725

٪1.5

1.581.940

٪2.3

المجموع

89.920.481

٪100.0

٪100.0

69.782.759

٪100.0

121.603.736
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 ١١-٣تراخيص وتصاريح الشركة
 ١-١١-٣التراخيص المتعلقة بعمليات الشركة
حصلت شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية على التراخيص الالزمة للقيام بأعمالها كما هو موضح بالجدول التالي:
الجدول رقم ( :)15التراخيص المتعلقة بعمليات الشركة
الجهة
المرخصة
ُ

الغرض

تاريخ إصدار
الترخيص

تاريخ انتهاء
الترخيص

رخصة منشأة أجهزة ومنتجات طبية

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

استيراد وتوزيع

1440/04/18هـ
(2018/12/27م)

1444/05/19هـ
(2022/12/13م)

رخصة نشاط تجاري

أمانة محافظة
جدة

تركيب وصيانة
المعدات واألجهزة
اإلشعاعية والطبية

-

1448/06/03هـ
(2026/11/13م)

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

التمثيل القانوني
لل ُمصنع داخل المملكة
العربية السعودية

1439/04/08هـ
(2017/12/26م)

1445/05/27هـ
(2023/11/21م)

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

التمثيل القانوني
لل ُمصنع داخل المملكة
العربية السعودية

1440/03/21هـ
(2018/11/29م)

1443/04/11هـ
(2021/11/16م)*

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

التمثيل القانوني
لل ُمصنع داخل المملكة
العربية السعودية

1442/01/14هـ
(2020/09/02م)

1444/07/28هـ
(2023/02/19م)

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

التمثيل القانوني
لل ُمصنع داخل المملكة
العربية السعودية

1441/10/18هـ
(2020/06/10م)

1442/10/28هـ
(2022/06/08م)

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

التمثيل القانوني
لل ُمصنع داخل المملكة
العربية السعودية

1440/11/24هـ
(2019/07/27م)

1442/11/23هـ
(2021/07/03م)*

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

التمثيل القانوني
لل ُمصنع داخل المملكة
العربية السعودية

1440/06/08هـ
(2019/02/13م)

1443/06/28هـ
(2022/01/31م)

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

التمثيل القانوني
لل ُمصنع داخل المملكة
العربية السعودية

1442/12/03هـ
(2021/07/13م)

1443/12/12هـ
(2022/07/12م)

الترخيص

رخصــة ممثــل قانونــي لشــركة ديــكا إم إي
إل أي المحــدودة
DEKA M.E.L.A. Srl.

رخصــة ممثــل قانونــي لشــركة جــي إم فــي
المحــدودة

GMV Srl.

رخصــة ممثــل قانونــي لشــركة جــت تــك
أوروبــا

JET TECH EUROPE

رخصــة ممثــل قانونــي لشــركة كورســت
المحــدودة

KORUST Co. Ltd.

رخصة ممثل قانوني لمجموعة

Novavision Group S.P.A

رخصــة ممثــل قانونــي لشــركة تيوســكاني
إس أي

TEOXANE SA

رخصــة ممثــل قانونــي لشــركة هانــس
بيو مــد
Hans Biomed Corp.
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 ٢-١١-٣تصاريح تسويق األجهزة الطبية
لممارســة نشــاطها فيمــا يخــص تســويق األجهــزة والمعــدات والمنتجــات الطبيــة ،فإنــه ينبغــي علــى الشــركة الحصــول علــى تصاريــح  /أذونــات
للتســويق تصــدر عــن الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء ،كمــا يجــب أن تكــون هــذه التصاريــح أو األذونــات ســارية المفعــول فــي كافــة األوقــات .وقــد
قامــت الشــركة بالحصــول علــى كافــة التصاريــح واألذونــات المطلوبــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:
الجدول رقم ( :)16تصاريح التسويق
جهة االصدار

1

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

2

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

3

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

نوع اإلذن
إذن تسويق
جهاز  /منتج
طبي لشركة
ديكا إم إي إل
أي المحدودة

االسم التجاري
للمنتج

موتوس أي

MOTUS AY

DEKA

M.E.L.A. Srl.

إذن تسويق
جهاز  /منتج
طبي لشركة
ديكا إم إي إل
أي المحدودة

سينكرو كيو 54

Synchro Q54

وصف الجهاز/المنتج

تاريخ االصدار

نظام ليزر متعدد
الوظائف إلزالة الشعر،
ومعالجة التجاعيد
وأعراض الشيخوخة
وآثار تقدم العمر،
واألوعية الدموية
الجلدية ،والتصبغات،
وشد الجلد

1441/03/14هـ
(الموافق
2019/11/11م)

جهاز ليزر إلزالة الوشم
والتصبغات وشد الجلد

DEKA

1441/03/23هـ
(الموافق
2019/11/20م)

تاريخ االنتهاء

1444/03/21هـ
(الموافق
2022/10/17م)

1444/04/26هـ
(الموافق
2022/11/20م)

M.E.L.A. Srl.

إذن تسويق
جهاز  /منتج
طبي لشركة
أرتيريوسايت
لألنظمة
الطبية

Arteriocyte

آلة فصل
الصفائح الذاتية
ماجيالن
Magellan

Autologous
Platelet

Medical

Separator

Systems

Instrument

نظام فاصل الصفائح
الدموية

Inc.
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1440/09/20هـ
(الموافق
2019/05/25م)

1443/05/17هـ
(الموافق
2021/12/21م)

جهة االصدار

نوع اإلذن

االسم التجاري
للمنتج
ديكا أكسيليت
DEKA

EXCILITE

4

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

5

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

6

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

7

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

إذن تسويق
جهاز  /منتج
طبي لشركة
ديكا إم إي إل
أي المحدودة

ديكا سمارت
أكسيد توتش
سي60
DEKA

SmartXide

ديكا سينكرو
ريبال واي
DEKA

SYNCHRO
REPLAY

إذن تسويق
جهاز  /منتج
طبي لشركة
ديكا إم إي إل
أي المحدودة
DEKA

جهاز عالج باألشعة فوق
البنفسجية ألمراض
الصدفية والبهاق

جهاز ليزر لالستخدام
العالجي والجراحي

Touch C60

DEKA

M.E.L.A. Srl.

وصف الجهاز/المنتج

سمارت أكسيد2
سي 40
SmartXide2
C40

تاريخ االصدار

تاريخ االنتهاء

جهاز الليزر الطبي
لالستخدام العالجي
والجراحي إلزالة الشعر،
ومعالجة التجاعيد
وأعراض الشيخوخة
وآثار تقدم العمر،
واألوعية الدموية
الجلدية ،والتصبغات،
وشد الجلد

جهاز ليزر متعدد
الوظائف إلزالة الشعر،
وعالج التصبغات

1441/05/12هـ
(الموافق
2020/01/07م)

1442/02/30هـ
(الموافق
2020/10/17م)

1444/03/21هـ
(الموافق
2022/10/17م)

1445/04/02هـ
(الموافق
2023/10/17م)

M.E.L.A. Srl.

إذن تسويق
جهاز  /منتج
طبي لشركة
ديكا إم إي إل
أي المحدودة

موتوس أكس

MOTUS AX

DEKA

نظام ليزر متعدد
الوظائف إلزالة الشعر،
وعالج التصبغات

1442/05/11هـ
(الموافق
2020/12/26م)

1445/06/13هـ
(الموافق
2023/12/26م)

M.E.L.A. Srl.

إذن تسويق
جهاز  /منتج
طبي لشركة
ديكا إم إي إل
أي المحدودة
DEKA

M.E.L.A. Srl.

سينكرو فاس كيو
Synchro VasQ

جهاز ليزر صبغ وضوء
لعالجات األوعية الدموية
الجلدية ،والجراح،
والصدفية والبهاق،
ومعالجة التجاعيد
وأعراض الشيخوخة
وآثار تقدم العمر،
والتصبغات
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1442/05/16هـ
(الموافق
2020/12/31م)

1445/06/18هـ
(الموافق
2023/12/31م)

جهة االصدار

نوع اإلذن

االسم التجاري
للمنتج
تيوسال ألترا ديب

8

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

إذن تسويق
جهاز  /منتج
طبي لشركة
تيوسكاني
TEOXANE
SA

TEOSYAL

ULTRA DEEP

تيوسال
بيورسينس ألترا
ديب
TEOSYAL

PureSense
ULTRA DEEP

9

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

إذن تسويق
جهاز  /منتج
طبي لشركة
تيوسكاني
TEOXANE
SA

تيوسال
بيورسينس
ريدنستي 2

TEOSYAL
PureSense
Redensity 2

وصف الجهاز/المنتج
جل شفاف ولزج يستخدم
في بناء واستعادة الكثافة
والحجم لمناطق الجسم
مثل عظام الخد والذقن
جل شفاف ولزج يستخدم
في بناء واستعادة الكثافة
والحجم لمناطق الجسم
مثل عظام الخد والذقن

جل شفاف ولزج يستخدم
في بناء واستعادة الكثافة
والحجم لمناطق الجسم
مثل عظام الخد والذقن

تاريخ االصدار

1442/08/09هـ
(الموافق
2021/03/22م)

1442/10/26هـ
(الموافق
2021/06/07م)

تاريخ االنتهاء

1445/09/12هـ
(الموافق
2024/03/22م)

1445/12/01هـ
(الموافق
2024/06/07م)
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 ١٢-٣السجالت التجارية
يوضح الجدول التالي الســجالت التجارية لشــركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية وفروعها:
الجدول رقم ( :)17السجالت التجارية للشركة وفروعها
االسم

الكيان
القانوني

رقم السجل
التجاري

شركة ألِف ميم
ياء للمعدات
واألجهزة الطبية

شركة
مساهمة
مقفلة

4030186415

شركة ألِف ميم
ياء للمعدات
واألجهزة الطبية
– فرع الرياض

فرع شركة

شركة ألِف ميم
ياء للمعدات
واألجهزة الطبية
– فرع الدمام

فرع شركة

1010478367

2050133577

مكان
اإلصدار

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

البيع بالتجزئة لألجهزة
والمعدات والمستلزمات
الطبية.

1430/02/14هـ
(2009/02/09م)

1445/02/14هـ
(2023/08/30م)

مدينة
الرياض

أنشطة أخرى لبيع المنتجات
الصيدالنية والطبية
ومستحضرات التجميل
وأدوات الزينة بالتجزئة في
متاجر متخصصة.

1440/03/12هـ
(2018/11/20م)

مدينة
الدمام

البيع بالجملة للسلع
الصيدالنية ،البيع بالجملة
لمستحضرات وصابون
التجميل ،البيع بالتجزئة
لألجهزة والمعدات
والمستلزمات الطبية.

1441/07/08هـ
(2020/03/03م)

مدينة
جدة

النشاط
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1445/03/12هـ
(2023/09/27م)

1446/07/08هـ
(2025/01/08م)

 ١٣-٣العقارات المملوكة أو المستأجرة للشركة
دخلــت شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة فــي عــدة عقــود إيجــار فــي كل مــن مدينــة جــدة والريــاض والدمــام ،وليــس للشــركة أيــة
عقــارات مملوكــة كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند .ويوضــح الجــدول التالــي العقــارات المســتأجرة مــن قبــل الشــركة:
الجدول رقم ( :)18العقارات المستأجرة للشركة
قيمة
اإليجار
السنوي
(ريال
سعودي)

مدة
العقد

تاريخ بداية
العقد

تاريخ نهاية
العقد

شروط
التجديد

1

محمدديب
علي عيد

جدة

مكتب
ومستودع

35.000

سنة
هجرية

1435/01/01هـ
(2013/11/05م)

1436/01/01هـ
(2014/10/25م)

يُجدد تلقائياً

2

مؤجر 1

جدة

مكتب

69.000

سنة
هجرية

1436/11/01هـ
(2015/08/16م)

1443/11/01هـ
(2022/05/31م)

يُجدد تلقائياً

3

مؤجر 2

الدمام

مكتب

75.600

سنتين
ميالدية

1440/09/11هـ
(2019/05/16م)

1444/10/26هـ
(2023/05/16م)

يُجدد تلقائياً

4

مؤجر 3

جدة

مكتب

148.200

سنة
هجرية

1440/09/01هـ
(2019/05/06م)

1443/09/01هـ
(2022/04/02م)

يُجدد تلقائياً

5

مؤجر 4

الرياض

مكتب

115.500

ثالث
سنوات
ميالدية

1441/04/04هـ
(2019/12/01م)

1444/05/07هـ
(2022/12/01م)

غير محدد

6

مؤجر 5

الرياض

سكن

36.000

سنة
هجرية

1441/10/09هـ
(2020/06/01م)

1443/10/08هـ
(2022/05/09م)

يُجدد تلقائياً

7

مؤجر 6

جدة

مستودع

50.000

سنة
هجرية

1443/02/29هـ
(2021/10/06م)

1444/02/28هـ
(2022/09/24م)

عقد جديد

8

مؤجر 7

جدة

مستودع

85.000

سنة
هجرية

1443/02/29هـ
(2021/10/06م)

1444/02/28هـ
(2022/09/24م)

عقد جديد

9

مؤجر 8

الدمام

سكن

20.000

سنة
ميالدية

1442/05/17هـ
(2021/01/01م)

1443/05/27هـ
(2021/12/31م)

غير محدد

10

مؤجر 9

الرياض

مستودع

25.000

سنة
هجرية

1442/08/15هـ
(2021/03/28م)

1443/08/14هـ
(2022/03/17م)

يُجدد تلقائياً

11

مؤجر 10

-

مكتب

298.350

سنة
هجرية

1442/12/01هـ
(2021/07/11م)

1443/12/01هـ
(2022/07/01م)

غير محدد

الرقم

المؤجر

المدينة

نوع
العقار
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 ١٤-٣العالمات التجارية وحقوق الملكية
تعتمــد الشــركة فــي تســويق منتجاتهــا وإدارة عملياتهــا التشــغيلية علــى ســمعة عالمتهــا التجاريــة والتــي تمنحهــا موقعـاً متميــزاً لــدى عمالئها في الســوق،
ولقــد حصلــت الشــركة علــى شــهادة تســجيل العالمــة التجاريــة لشــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة لــدى الهيئــة الســعودية للملكيــة
الفكريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بتاريــخ 1442/10/17هـــ (الموافــق 2021/05/29م) .ويوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل العالمــة التجاريــة:
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الجدول رقم ( :)19العالمة التجارية المملوكة من قبل الشركة
رقم التسجيل

اسم المالك

الفئة

تاريخ نهاية الحماية

بلد
التسجيل

1442024027

شركة ألِف ميم
ياء للمعدات
واألجهزة الطبية

()10

1452/07/26هـ
(الموافق
2030/11/22م)

السعودية

العالمة التجارية
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والجديــر بالذكــر أنــه تــم تســجيل عالمــة الشــركة التجاريــة رســمياً بالمملكــة العربيــة الســعودية ،وال تملــك الشــركة أي عالمــة تجاريــة أخــرى غيــر
تلــك المذكــورة أعــاه .كمــا لــم تقــم الشــركة بإبــرام أي اتفاقيــة ترخيــص باســتخدام عالمتهــا التجاريــة أعــاه ألي طــرف آخــر ســواء كان داخــل
أو خــارج المملكــة ،باإلضافــة إلــى أنهــا ال تملــك أي ترخيــص باســتخدام عالمــات تجاريــة لشــركات أجنبيــة علــى مطبوعــات الشــركة أو نشــراتها
التســويقية داخــل المملكــة.

 ١٥-٣سياسة األبحاث والتطوير
لــدى الشــركة إدارة متخصصــة فــي عمليــات األبحــاث والتطويــر والتــي تعمــل علــى التقييــم المســتمر ألعمالهــا وكافــة منتجاتهــا ومواكبــة التغيــرات
فــي عوامــل الســوق ومتطلبــات العمــاء .تعمــل إدارة األبحــاث والتطويــر بشــكل محــدد علــى مــا يلــي:
	-تحليل سلوك السوق فيما يتعلق بالمنتجات واألجهزة الطبية التي توفرها.
	-دراسة اتجاهات السوق والتغيرات في عوامل المنافسة.
	-متابعة أهم التحديثات واالتجاهات الجديدة من حيث تفضيالت العمالء ومتطلبات الخدمة.
	-متابعة األبحاث الطبية العالمية وآخر المستجدات في أسواق المنتجات واألجهزة الطبية التي تقدمها الشركة.
	-تحليل آراء العمالء بطرح المنتجات واألجهزة الجديدة واالستثمار في التكنولوجيا الحديثة.

 ١٦-٣انقطاع األعمال
يُقــر مجلــس إدارة الشــركة بأنــه لــم يحــدث أي انقطــاع فــي أعمــال الشــركة يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيــراً ملحوظ ـاً فــي الوضــع المالــي
للشــركة خــال فتــرة االثنــي عشــر ( )12شــهراً األخيــرة.
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 ١٧-٣الموظفون والسعودة
 ١-١٧-٣الموظفون
بلــغ عــدد الموظفيــن فــي شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة ( )68موظــف كمــا فــي 2021/09/22م ،ويوضــح الجــدول التالــي أعــداد
الموظفيــن ونســب الســعودة للشــركة خــال األعــوام 2018م و2019م و2020م وكمــا فــي 2021/09/22م:
الجدول رقم ( :)20أعداد الموظفين بالشركة
2019م

2018م

كما في 2021/09/22م

2020م

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

السعوديون

11

٪19.30

16

٪28.07

14

٪24.56

15

٪23.44

غير
السعوديين

46

٪80.70

41

٪71.93

43

٪75.44

49

٪76.56

المجموع

57

٪100.00

57

٪100.00

57

٪100.00

64

٪100.00

وافد خاص

2

-

2

-

4

-

4

-

اإلجمالي

59

٪100.00

59

٪100.00

61

٪100.00

68

٪100.00
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ويوضح الجدول التالي أعداد الموظفين بحسب إدارات الشركة خالل األعوام 2018م و2019م و2020م وكما في 2021/09/22م:
الجدول رقم ( :)21الموظفون بحسب اإلدارات الرئيسية

اإلدارة

2018م

2019م

2020م

سعودي

غير
سعودي
ووافد
خاص

غير
سعودي
ووافد
خاص

غير
سعودي
ووافد
خاص

اإلجمالي سعودي

اإلجمالي سعودي

كما في 2021/09/22م
غير
سعودي
اإلجمالي
اإلجمالي سعودي
ووافد
خاص

اإلدارة
التنفيذية

0

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

اإلدارة
المالية

3

12

15

6

13

19

4

14

18

5

16

21

إدارة األبحاث
والتطوير

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

إدارة
المبيعات

8

26

34

9

21

30

9

25

34

9

28

37

إدارة الصيانة

0

8

8

0

7

7

0

6

6

0

7

7

اإلجمالي

11

48

59

16

43

59

14

47

61

15

53

68

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية

48

 ٢-١٧-٣السعودة
تــم اعتمــاد برنامــج الســعودة «نطاقــات» بموجــب قــرار معالــي وزيــر العمــل رقــم ( )4040بتاريــخ 1432/10/12هـــ (الموافــق 2011/09/10م)،
وذلــك بنــا ًء علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )50بتاريــخ 1415/05/21هـــ (الموافــق 1994/10/27م) ،وجــرى تنفيــذ برنامــج نطاقــات بتاريــخ
1432/10/12هـــ (الموافــق 2011/09/10م) .وقــد بــدأت وزارة العمــل فــي تطبيــق برنامــج نطاقــات لتشــجيع المؤسســات علــى توظيــف المواطنيــن
الســعوديين .ومــن خــال البرنامــج يتــم تقييــم أداء أي شــركة اســتناداً إلــى فئــات محــددة "نطاقــات" ،وتشــمل :النطــاق البالتينــي ،والنطــاق األخضــر
(مقســم إلــى فئــات فرعيــة ،أي :فئــة منخفضــة وفئــة متوســطة وفئــة مرتفعــة) ،والنطــاق األصفــر والنطــاق األحمــر .وتعتبــر الشــركات التــي تكــون
ضمــن النطــاق البالتينــي أو األخضــر قــد أوفــت بمتطلبــات الســعودة ،وبالتالــي يحــق لهــا عــدد مــن المزايــا ،كتمكيــن العامليــن غيــر الســعوديين
مــن الحصــول علــى تأشــيرات العمــل وتجديدهــا أو تغييــر مهنهــم (باســتثناء المهــن المخصصــة حصري ـاً للمواطنيــن الســعوديين) .وفيمــا يتعلــق
بالشــركات التــي تكــون فــي وضــع أدنــى مــن النطــاق األصفــر أو فــي النطــاق األحمــر (بنــا ًء علــى مــدى عــدم تقيدهــا بالمتطلبــات المحــددة) ،فإنهــا
تعتبــر قــد خالفــت متطلبــات الســعودة ،وقــد تخضــع لبعــض اإلجــراءات الجزائيــة ،مثــل الحــد مــن قدرتهــا علــى تجديــد تأشــيرات عمــل الموظفيــن
غيــر الســعوديين أو الحصــول علــى تأشــيرات عمــل جديــدة.
والجديــر بالذكــر أنــه قــد تــم تصنيــف الشــركة ضمــن النطــاق األخضــر المتوســط كمــا فــي 2021/09/22م ،حيــث إن الشــركة قــد تمكنــت مــن
تحقيــق نســبة توطيــن بلغــت .٪23.44
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 -٤هيكل الملكية والهيكل التنظيمي
 ١-٤هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج
يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي ( )70.000.000ســبعين مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )7.000.000ســبعة مالييــن ســهم عــادي مدفوعــة
القيمــة بالكامــل وبقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد .ويوضــح الجــدول التالــي هيــكل ملكيــة المســاهمين الحالييــن
بالشــركة قبــل اإلدراج:
الجدول رقم ( :)22هيكل الملكية الحالي للشركة
عدد األسهم

القيمة االسمية
لألسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غير المباشرة*

1

شركة ازدهار األولى الطبية

1.500.077

15.000.770

٪21.4297

-

2

علي محمدديب علي عيد

1.050.000

10.500.000

٪15.0000

-

3

مودة علي محمدديب عيد

189.000

1.890.000

٪2.7000

-

4

تاال علي محمدديب عيد

189.000

1.890.000

٪2.7000

-

5

احمد سعود حمزه غوث

50.000

500.000

٪0.7143

٪0.5357

6

هشام عمر علي باروم

50.000

500.000

٪0.7143

-

الجمهور ( 78مساهم)

3.971.923

39.719.230

٪56.7418

٪0.1786

7.000.000

70.000.000

٪100.00

٪0.7143

المساهمون

المجموع
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* تتمثــل الملكيــة غيــر المباشــرة للمســاهم الســيد /احمــد ســعود حمــزه غــوث فــي ملكيتــه بنســبة  ٪2.5000مــن حصــص شــركة ازدهــار األولــى
الطبيــة والتــي تملــك نســبة  ٪21.4297مــن أســهم شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة.
مالحظة :النسب تقريبية.
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ويوضح الرسم البياني التالي هيكل ملكية الشركة كما بتاريخ هذا المستند:
الشكل رقم ( :)1هيكل ملكية للشركة
علي محمدديب علي عيد

بنك البالد

%15.0000

%100.0

مودة علي محمدديب عيد
احمد سعود

شركة البالد لالستثمار

حمزه غوث

%95.0

%2.50

%2.7000

عمار أحمد
صالح شطا

تاال علي محمدديب عيد

%2.50

%2.7000
احمد سعود حمزه غوث

%0.7143

شركة ازدهار األولى الطبية

هشام عمر علي باروم

مالكو الوحدات

%0.7143
لصالح ونيابة عن صندوق الخبير للملكية الخاصة
الطبي 1

الجمهور ( 78مساهم)

%56.7418
شركة ألِ ف ميم ياء للمعدات واألجهزة
الطبية

%21.4297
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 ٢-٤المساهمون الكبار الذين يملكون  ٪5أو أكثر من أسهم الشركة بشكل مباشر
يوجــد لــدى الشــركة ( )2مســاهمان كبيــران يملــكان  ٪5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة بشــكل مباشــر كمــا بتاريــخ هــذا المســتند ،ويوضــح الجــدول
التالــي عــدد أســهمهما ونســب ملكيتهمــا قبــل اإلدراج:
الجدول رقم ( :)23المساهمون الكبار الذين يملكون  ٪5أو أكثر من أسهم الشركة بشكل مباشر

عدد األسهم

القيمة
االسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غير المباشرة

1.500.077

15.000.770

٪21.4297

-

علي محمدديب علي عيد

1.050.000

10.500.000

٪15.0000

-

المجموع

2.550.077

25.500.770

٪36.4297

-

المساهمون الكبار
١
٢

شركة ازدهار األولى الطبية

مالحظة :النسب تقريبية.
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 3-4المساهمون الكبار الذين يملكون  ٪5أو أكثر من أسهم الشركة بشكل غير مباشر
يوجــد لــدى الشــركة ( )1مســاهم واحــد كبيــر يملــك  ٪5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة بشــكل غيــر مباشــر كمــا بتاريــخ هــذا المســتند ،ويوضــح الجــدول
التالــي عــدد أســهمه ونســبة ملكيتــه قبــل اإلدراج:
الجدول رقم ( :)24المساهمون الكبار الذين يملكون  ٪5أو أكثر من أسهم الشركة بشكل غير مباشر
عدد األسهم

القيمة
االسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية
غير المباشرة*

شركة البالد لالستثمار

-

-

-

٪20.3582

المجموع

-

-

-

٪20.3582

المساهمون الكبار

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
* تبلــغ نســبة الملكيــة غيــر المباشــرة لشــركة البــاد لالســتثمار  ٪20.3582مــن أســهم الشــركة ،وهــي ناتجــة عــن ملكيتهــا المباشــرة بنســبة
 ٪95.0000فــي حصــص شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة والتــي تملــك نســبة  ٪21.4297مــن أســهم شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة.
والجديــر ذكــره أن شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة هــي شــركة ذات غــرض خــاص اســتخدمت فــي الهيــكل القانونــي لصنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة
الطبــي  1الــذي تديــره شــركة الخبيــر الماليــة ،وهــي تعمــل كشــركة قابضــة وتملــك أســهماً فــي الشــركة لصالــح ونيابــة عــن الصنــدوق (راجــع القســم
رقــم (« )1-4-4شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة» مــن هــذا المســتند).
مالحظة :النسب تقريبية.

 ٤-٤الشركات المساهمة في شركة ألِ ف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
 ١-٤-٤شركة ازدهار األولى الطبية
شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )4030284889الصــادر مــن مدينــة جــدة بتاريــخ
1436/02/24هـــ (الموافــق 2014/12/16م) .يقــع المركــز الرئيســي لشــركة ازدهــار األولــى الطبيــة فــي مدينــة جــدة ،ويبلــغ رأس مالهــا ()50.000
خمســين ألــف ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )5.000خمســة آالف حصــة متســاوية القيمــة ،تبلــغ القيمــة االســمية ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية
للحصــة الواحــدة ،وتتمثــل أغراضهــا بحســب عقــد تأسيســها فيمــا يلــي:
	-الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.
	-التشييد والبناء.
	-خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى.
	-التجارة.
تمثيــل صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة الطبــي  :1نتيجــة لعــدم تمتــع صناديــق االســتثمار بالشــخصية االعتباريــة المســتقلة ،فــإن شــركة ازدهــار
األولــى الطبيــة هــي شــركة ذات غــرض خــاص اســتخدمت فــي الهيــكل القانونــي لصنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة الطبــي ( 1المشــار إليــه بـــ
«الصنــدوق») الــذي تديــره شــركة الخبيــر الماليــة ،والــذي تقــوم شــركة البــاد لالســتثمار فيــه بــدور أميــن الحفــظ .أي أنــه بتاريــخ هــذا المســتند،
فــإن شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة تعمــل كشــركة قابضــة وتملــك أســهماً فــي الشــركة لصالــح ونيابــة عــن الصنــدوق يبلــغ عددهــا ()1.500.077
مليــون وخمســمائة ألــف وســبعة وســبعين ســهم عــادي ،تمثــل مــا نســبته  ٪21.4297مــن إجمالــي أســهم الشــركة.
ال تقــوم شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة بــأي أعمــال منافســة ألعمــال الشــركة ،وال توجــد أي إيــرادات تشــغيلية لهــا حيــث أنهــا ال تقــوم بــأي نشــاط
تشــغيلي نظــراً لطبيعتهــا ،ويكــون الهــدف األساســي منهــا هــو تمثيــل الصنــدوق .ومــن خــال الهيــكل القانونــي لهــذا الصنــدوق ،فــإن مالكــي الوحــدات
فــي صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة الطبــي  1وفقـاً للنظــام الســعودي المعمــول بــه يملكــون مصالــح اقتصاديــة فــي الشــركة.
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وبنــا ًء علــى الوصــف القانونــي وطبيعــة صناديــق االســتثمار الــوارد فــي المــادة ( )39مــن نظــام الســوق الماليــة والــذي ينطبــق علــى الصنــدوق ،يعتبــر
صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة الطبــي  1برنامــج اســتثمار مشــترك يهــدف إلــى إتاحــة الفــرص للمســتثمرين فيــه بالمشــاركة جماعيـاً فــي أربــاح
البرنامــج ويديــره مديــر الصنــدوق ،شــركة الخبيــر الماليــة .وتعتبــر اآلثــار القانونيــة لهــذه العالقــة منحصــرة بيــن مديــر الصنــدوق ومالكــي الوحــدات
فيــه ،وال يســري أثرهــا علــى الشــركة أو المســاهمين فيهــا ،ويقــوم مديــر الصنــدوق منفــرداً بتمثيــل مصالــح الصنــدوق فــي الشــركة.
حقــوق حملــة الوحــدات فــي الصنــدوق :تنحصــر حقــوق مالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق بحقهــم فــي الحصــول علــى األربــاح التــي يجنيهــا الصنــدوق
مــن خــال اســتثماره فــي الشــركة ،ويعتبــر مالكــو الوحــدات فــي الصنــدوق مالكيــن نفعييــن ألســهم الشــركة بصــورة غيــر مباشــرة ،وال يجــوز لهــم
ممارســة أي حــق يقــرره نظــام الشــركات أو نظــام الســوق الماليــة واللوائــح الصــادرة بموجبــه أو النظــام األساســي للشــركة بمــا فــي ذلــك حــق
التصويــت أو أي حقــوق ممنوحــة للمســاهمين فــي الشــركة.
ال يوجــد أي خيــار ممنــوح لمالكــي الوحــدات فــي الصنــدوق بتحويــل وحداتهــم إلــى أســهم فــي الشــركة ،وال يقــوم الصنــدوق بالتدخــل فــي إدارة
العمليــات اليوميــة للشــركة ،حيــث ينحصــر دوره علــى إدخــال تطويــرات اســتراتيجية وتشــغيلية ورفــع مســتوى حوكمتهــا ،وذلــك مــن خــال مشــاركة
ممثلــي مديــر الصنــدوق فــي مجلــس إدارة الشــركة واللجــان ذات العالقــة.
ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة ازدهار األولى الطبية:
الجدول رقم ( :)25هيكل ملكية شركة ازدهار األولى الطبية
عدد الحصص

القيمة االسمية
للحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

1

شركة البالد لالستثمار

4.750

47.500

٪95.00

2

احمد سعود حمزه غوث

125

1.250

٪2.50

3

عمار أحمد صالح شطا

125

1.250

٪2.50

المجموع

5.000

50.000

٪100.00

الشركاء

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
شركة البالد لالستثمار
شــركة البــاد لالســتثمار هــي شــركة شــخص واحــد مســاهمة مقفلـ ة بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010240489الصــادر مــن مدينــة الريــاض
بتاريــخ 1438/10/16هـــ (الموافــق 2017/07/10م) ،وهــي شــركة مرخصــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة الســعودية بموجــب الترخيــص رقــم
( )08100-37الصــادر بتاريــخ 1428/08/01هـــ (الموافــق 2007/08/14م).
يقــع المركــز الرئيســي لشــركة البــاد لالســتثمار فــي مدينــة الريــاض ،ويبلــغ رأس مالهــا ( )200.000.000مائتــي مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى
( )20.000.000عشــرين مليــون ســهم عــادي متســاوية القيمــة ،تبلــغ القيمــة االســمية ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،وهــي تقــوم
بممارســة أنشــطة إدارة صناديــق االســتثمار ،وإدارة محافــظ العمــاء ،والتعهــد بالتغطيــة ،والحفــظ ،والتعامــل بصفــة أصيــل ،والتعامــل بصفــة وكيــل،
والترتيــب ،وتقديــم المشــورة ،وهــي تعتبــر الــذراع االســتثماري لبنــك البــاد ومملوكــة لــه بالكامــل.
وتقــوم شــركة البــاد لالســتثمار بــدور أميــن الحفــظ لصالــح صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة الطبــي  1الــذي تديــره شــركة الخبيــر الماليــة ،وذلــك
بموجــب اتفاقيــة الحفــظ اإلطاريــة المبرمــة بينهمــا بتاريــخ 1437/03/04هـــ (الموافــق 2015/12/15م) .وال يوجــد فــي مذكــرة الطــرح الخــاص
للصنــدوق أو اتفاقيــة خدمــات الحفــظ اإلطاريــة المشــار إليهــا أعــاه أو أي اتفاقيــة أخــرى متعلقــة بالصنــدوق أيــة بنــود جوهريــة قــد تؤثــر علــى
قــرار المســتثمرين المحتمليــن فــي االســتثمار فــي الشــركة.
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 ٥-٤شركة الخبير المالية  -مدير صندوق الخبير للملكية الخاصة الطبي 1
شــركة الخبيــر الماليــة هــي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )4030177445وتاريــخ 1429/03/14هـــ (الموافــق
2008/03/22م) ،وهــي مرخصــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة (ترخيــص رقــم  )07074-37بتاريــخ 1429/04/03هـــ (الموافــق 2008/04/09م).
يقــع المقــر الرئيســي لشــركة الخبيــر الماليــة فــي مدينــة جــدة ،وهــي تقــوم بممارســة أنشــطة الترتيــب ،واإلدارة ،والمشــورة ،والحفــظ ،والتعامــل،
وإدارة االســتثمارات وتشــغيل الصناديــق ،وتقديــم المشــورة.
شــركة الخبيــر الماليــة هــي شــركة مخصصــة فــي االســتثمارات والخدمــات الماليــة ،وتقــدم منتجــات وحلــول اســتثمارية عالميــة مبتكــرة للمؤسســات
والشــركات العائليــة والمســتثمرين األفــراد المؤهليــن ،إضافــة إلــى خدمــات إدارة المحافــظ االســتثمارية والخدمــات االستشــارية الشــاملة إلدارة
الثــروات .وقــد أنشــأت شــركة الخبيــر الماليــة عــدد مــن الصناديــق االســتثمارية فــي قطــاع العقــار والتعليــم والرعايــة الصحيــة والصناعــات
التحويليــة وتجــارة التجزئــة واألطعمــة والمشــروبات.
صندوق الخبير للملكية الخاصة الطبي 1
صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة الطبــي  1هــو صنــدوق اســتثمار مغلــق متوافــق مــع ضوابــط الشــريعة اإلســامية ،وفيمــا يلــي ملخــص للمعلومــات
الرئيســية المتعلقــة بالصنــدوق:
مدير الصندوق :شركة الخبير المالية.
تاريــخ بــدء الصنــدوق ومدتــه :تــم بــدء الصنــدوق بتاريــخ 2014/12/31م ولمــدة ( )4أربــع ســنوات ميالديــة ،وبنــا ًء علــى موافقــة مالكــي وحــدات
الصنــدوق خــال اجتماعهــم بتاريــخ ٢٠١٩/12/۱٩م ،فقــد تــم تمديــد مــدة الصنــدوق وفق ـاً لشــروط وأحــكام الصنــدوق لفتــرة ( )1ســنة إضافيــة
تنتهــي فــي 2020/12/31م قابلــة للتمديــد لفتــرة ( )1ســنة إضافيــة أخــرى مــن قبــل مديــر الصنــدوق .وقــام مديــر الصنــدوق بتمديــد مــدة الصنــدوق
مــرة أخــرى لفتــرة ( )1ســنة إضافيــة تنتهــي فــي 2021/12/31م.
الهــدف االســتثماري :يهــدف الصنــدوق إلــى تحقيــق زيــادة فــي القيمــة الرأســمالية مــن خــال االســتحواذ علــى حصــة أغلبيــة فــي شــركة أو مجموعــة
مــن الشــركات المترابطــة تعمــل فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
وقامــت شــركة الخبيــر الماليــة بتنفيــذ اتفاقيــة الشــراء فــي أســهم الشــركة بالنيابــة عــن صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة الطبــي  1بتاريــخ
1436/02/08هـــ (الموافــق 2014/11/30م).
سياســة التخــارج :ســوف يختــار مديــر الصنــدوق اســتراتيجية التخــارج األكثــر مالئمــة بمــا يحقــق أقصــى منفعــة للصنــدوق ،وذلــك عــن طريــق البيــع
إمــا لمســتثمر مالــي أو مســتثمر اســتراتيجي يعمــل فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة .وســوف يكــون التخــارج قبــل انتهــاء فتــرة الصنــدوق بمــا فــي ذلــك
فتــرة التمديــد (كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند ،ال توجــد آليــة معينــة لتصفيــة الصنــدوق عنــد انتهــاء فترتــه).
ممثلو الصندوق في الشركة:
	-الســيد /عمــار أحمــد صالــح شــطا ،رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ،وهــو يشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة الصنــدوق وعضــو مجلــس إدارة
شــركة الخبيــر الماليــة (مديــر الصنــدوق).
	-السيد /احمد سعود حمزه غوث ،نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ،وهو يشغل منصب عضو مجلس إدارة الصندوق.
	-الســيد  /هشــام عمــر علــي بــاروم ،عضــو مجلــس إدارة الشــركة ،وهــو يشــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي فــي شــركة الخبيــر الماليــة (مديــر
الصندوق).
	-الســيد /حافــظ فــاروق ســليمان العطاونــة ،عضــو فــي لجنــة المراجعــة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة فــي الشــركة ،وهــو يشــغل منصــب رئيــس قســم
إدارة أســهم الملكيــة الخاصــة لــدى شــركة الخبيــر الماليــة (مديــر الصنــدوق).
مجلــس إدارة الصنــدوق :يتكــون مجلــس إدارة صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة الطبــي  1مــن أربعــة أعضــاء ،ويوضــح الجــدول التالــي ملكيتهــم
المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي الشــركة:
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الجدول رقم ( :)26الملكية المباشرة وغير المباشرة في الشركة ألعضاء مجلس إدارة صندوق الخبير للملكية الخاصة الطبي 1
عدد األسهم

نسبة الملكية المباشرة

نسبة الملكية غير
المباشرة*

1

عمار أحمد صالح شطا

-

-

٪0.5357

2

احمد سعود حمزه غوث

50.000

٪0.7143

٪0.5357

3

فاروق فؤاد غالم

-

-

-

4

عادل عبدالله سموم

-

-

-

االسم

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
* نتجــت الملكيــة غيــر المباشــرة فــي الشــركة للســيد /عمــار أحمــد صالــح شــطا والســيد /احمــد ســعود حمــزه غــوث عــن ملكيــة كل منهمــا بنســبة
 ٪2.5000فــي حصــص شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة ،والتــي تملــك نســبة  ٪21.4297مــن أســهم شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة.
والجديــر ذكــره أن شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة هــي شــركة ذات غــرض خــاص اســتخدمت فــي الهيــكل القانونــي لصنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة
الطبــي  1الــذي تديــره شــركة الخبيــر الماليــة ،وهــي تعمــل كشــركة قابضــة وتملــك أســهماً فــي الشــركة لصالــح ونيابــة عــن الصنــدوق (راجــع القســم
رقــم (« )1-4-4شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة» مــن هــذا المســتند).
مالحظة :النسب تقريبية.
وبخــاف ذلــك ،ال يملــك أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة الطبــي  1أي ملكيــة قانونيــة مباشــرة أو غيــر
مباشــرة فــي الشــركة.
ويوضح الجدول التالي الملكية المباشرة وغير المباشرة في الشركة ألعضاء مجلس إدارة شركة الخبير المالية:
الجدول رقم ( :)27الملكية المباشرة وغير المباشرة في الشركة ألعضاء مجلس إدارة شركة الخبير المالية
عدد األسهم

نسبة الملكية المباشرة

نسبة الملكية غير
المباشرة*

1

مساعد محمد الدريس

-

-

-

2

سعيد محمد بن زقر

-

-

-

3

عمار أحمد شطا

-

-

٪0.5357

4

مهند حيدر بن الدن

-

-

-

5

خليل إبراهيم فواز

-

-

-

6

عصام زيد الطواري

-

-

-

7

محمد عبدالرحمن مؤمنه

-

-

-

8

عبدالقادر هيوارد توماس

-

-

-

9

ياسر كامل سندي

-

-

-

االسم

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
* نتجــت الملكيــة غيــر المباشــرة فــي الشــركة للســيد /عمــار أحمــد صالــح شــطا عــن ملكيتــه بنســبة  ٪2.5000فــي حصــص شــركة ازدهــار األولــى
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الطبيــة ،والتــي تملــك نســبة  ٪21.4297مــن أســهم شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة .والجديــر ذكــره أن شــركة ازدهــار األولــى
الطبيــة هــي شــركة ذات غــرض خــاص اســتخدمت فــي الهيــكل القانونــي لصنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة الطبــي  1الــذي تديــره شــركة الخبيــر
الماليــة ،وهــي تعمــل كشــركة قابضــة وتملــك أســهماً فــي الشــركة لصالــح ونيابــة عــن الصنــدوق (راجــع القســم رقــم (« )1-4-4شــركة ازدهــار األولــى
الطبيــة» مــن هــذا المســتند).
مالحظة :النسب تقريبية.
وبخالف ذلك ،ال يملك أي عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة الخبير المالية أي ملكية قانونية مباشرة أو غير مباشرة في الشركة.
ويوضــح الجــدول التالــي مالكــي الوحــدات فــي صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة الطبــي  1الذيــن يملكــون نســبة  ٪5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر:
الجــدول رقــم ( :)28مالكــو الوحــدات فــي صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة الطبــي  1الذيــن يملكــون نســبة  ٪5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة بشــكل
مباشــر أو غيــر مباشــر
عدد
األسهم

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية غير
المباشرة

نسبة الملكية النفعية غير المباشرة
في الشركة من خالل الصندوق*

شركة الخبير المالية

-

-

-

٪6.4787

المجموع

-

-

-

٪6.4787

المساهمون الكبار

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
* حيــث أن شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة تعمــل كشــركة قابضــة وتملــك أســهماً فــي الشــركة بنســبة  ٪21.4297لصالــح ونيابــة عــن الصنــدوق،
فنتجــت الملكيــة النفعيــة غيــر المباشــرة لشــركة الخبيــر الماليــة بنســبة  ٪6.4787فــي الشــركة عــن ملكيتهــا فــي وحــدات الصنــدوق.
مالحظة :النسب تقريبية.
وبخــاف الملكيــة النفعيــة غيــر المباشــرة لشــركة الخبيــر الماليــة فــي الشــركة ،فإنــه ال يوجــد أي مالــك مــن مالكــي الوحــدات فــي صنــدوق الخبيــر
للملكيــة الخاصــة الطبــي  1ممــن يملكــون نســبة  ٪5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
ويوضح الجدول التالي الملكية النفعية غير المباشرة في الشركة ألعضاء مجلس إدارة صندوق الخبير للملكية الخاصة الطبي :1
الجدول رقم ( :)29الملكية النفعية غير المباشرة في الشركة ألعضاء مجلس إدارة صندوق الخبير للملكية الخاصة الطبي 1

عدد
األسهم

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية غير
المباشرة

عدد
الوحدات

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية غير
المباشرة*

نسبة الملكية
النفعية غير
المباشرة في
الشركة من خالل
الصندوق**

عمار أحمد صالح
شطا

-

-

٪1.1818

-

-

٪0.3573

٪0.0766

2

احمد سعود حمزه
غوث

269.385

٪0.3011

-

-

-

٪0.0910

٪0.0195

3

فاروق فؤاد غالم

-

-

-

-

-

-

-

4

عادل عبدالله سموم

-

-

-

-

-

-

-

الملكية في شركة الخبير المالية
االسم

1

الملكية في الصندوق

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
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* نتجــت الملكيــة غيــر المباشــرة فــي الصنــدوق ألعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق عــن ملكيتهــم المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي أســهم شــركة الخبيــر
الماليــة ،والتــي تملــك نســبة فــي وحــدات الصنــدوق.
** حيــث أن شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة تعمــل كشــركة قابضــة وتملــك أســهماً فــي الشــركة بنســبة  ٪21.4297لصالــح ونيابــة عــن الصنــدوق،
فنتجــت الملكيــة النفعيــة غيــر المباشــرة ألعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق فــي الشــركة عــن ملكيتهــم غيــر المباشــرة فــي الصنــدوق.
مالحظة :النسب تقريبية.
وبخالف ذلك ،ال يملك أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أي ملكية نفعية غير مباشرة في الشركة.
ويوضح الجدول التالي الملكية النفعية غير المباشرة في الشركة ألعضاء مجلس إدارة شركة الخبير المالية:
الجدول رقم ( :)30الملكية النفعية غير المباشرة في الشركة ألعضاء مجلس إدارة شركة الخبير المالية
الملكية في الصندوق

الملكية في شركة الخبير المالية

نسبة الملكية
النفعية غير
المباشرة في
الشركة من خالل
الصندوق**

عدد األسهم

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية
غير
المباشرة

عدد
الوحدات

1

مساعد محمد
الدريس

1.760.000

٪1.9675

-

-

-

2

سعيد محمد بن
زقر

-

-

-

-

-

-

3

عمار أحمد شطا

-

-

٪1.1818

-

-

٪0.3573

٪0.0766

4

مهند حيدر بن الدن

-

-

-

-

-

-

-

5

خليل إبراهيم فواز

-

-

-

-

-

-

-

6

عصام زيد الطواري

-

-

-

-

-

-

-

7

محمد عبدالرحمن
مؤمنه

-

-

-

-

-

-

-

8

عبدالقادر هيوارد
توماس

-

-

-

-

-

-

-

9

ياسر كامل سندي

-

-

-

-

-

-

-

االسم

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية
غير
المباشرة*

٪0.5948

٪0.1275
-

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
* نتجــت الملكيــة غيــر المباشــرة فــي الصنــدوق ألعضــاء مجلــس إدارة شــركة الخبيــر الماليــة عــن ملكيتهــم المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي أســهم
شــركة الخبيــر الماليــة ،والتــي تملــك نســبة فــي وحــدات الصنــدوق.
** حيــث أن شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة تعمــل كشــركة قابضــة وتملــك أســهماً فــي الشــركة بنســبة  ٪21.4297لصالــح ونيابــة عــن الصنــدوق،
فنتجــت الملكيــة النفعيــة غيــر المباشــرة ألعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق فــي الشــركة عــن ملكيتهــم غيــر المباشــرة فــي الصنــدوق.
مالحظة :النسب تقريبية.
وبخالف ذلك ،ال يملك أي عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة الخبير المالية أي ملكية نفعية غير مباشرة في الشركة.
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ويوضح الجدول التالي الملكية النفعية في الشركة للمساهمين الكبار في شركة الخبير المالية الذين يملكون نسبة  ٪5أو أكثر من أسهمها:
الجدول رقم ( :)31الملكية النفعية في الشركة للمساهمين الكبار في شركة الخبير المالية الذين يملكون نسبة  ٪5أو أكثر من أسهمها
الملكية في شركة الخبير المالية

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية
غير
المباشرة*

نسبة الملكية
النفعية غير
المباشرة
في الشركة
من خالل
الصندوق**

٪4.7401

٪1.4330

٪3.1601

٪0.9554

الملكية في الصندوق

عدد األسهم

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية
غير
المباشرة

عدد
الوحدات

1

بكر محمد عوض
بن الدن

14.025.000

٪15.6787

-

-

-

2

شركة سارا
التجارية القابضة

9.350.000

٪10.4525

-

-

-

3

شركة عبدالله
وسعيد محمد
عبيد بن زقر
المحدودة

6.875.000

االسم

٪7.6857

-

-

-

٪2.3236

٪0.7025

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
* نتجــت الملكيــة غيــر المباشــرة فــي الصنــدوق للمســاهمين الكبــار فــي شــركة الخبيــر الماليــة عــن ملكيتهــم المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي أســهم
شــركة الخبيــر الماليــة ،والتــي تملــك نســبة فــي وحــدات الصنــدوق.
** حيــث أن شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة تعمــل كشــركة قابضــة وتملــك أســهماً فــي الشــركة بنســبة  ٪21.4297لصالــح ونيابــة عــن الصنــدوق،
فنتجــت الملكيــة النفعيــة غيــر المباشــرة فــي الشــركة للمســاهمين الكبــار فــي شــركة الخبيــر الماليــة عــن ملكيتهــم غيــر المباشــرة فــي الصنــدوق.
مالحظة :النسب تقريبية.
وبخالف ذلك ،ال يملك أي من المساهمين الكبار في شركة الخبير المالية أي ملكية نفعية غير مباشرة في الشركة.
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 ٦-٤الهيكل التنظيمي
يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي لشركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية:
الشكل رقم ( :)2الهيكل التنظيمي للشركة

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية

 ٧-٤أعضاء مجلس اإلدارة
يتولــى إدارة شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة مجلــس إدارة مؤلــف مــن ( )5خمســة أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة
للمســاهمين لمــدة ال تزيــد عــن ( )3ثــاث ســنوات ،ويجــوز إعــادة انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة .وتبــدأ مــدة عضويــة أول مجلــس إدارة مــن تاريــخ
صــدور القــرار الــوزاري بإعــان تحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة ،وباســتثناء ذلــك تُعيــن الجمعيــة العامــة التحوليــة أول مجلــس إدارة
لمــدة ( )5خمــس ســنوات .وقــد تــم تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن قبــل الجمعيــة العامــة التحوليــة للشــركة التــي عقــدت بتاريــخ 1442/10/19هـــ
(الموافــق 2021/05/31م) لمــدة ( )5خمــس ســنوات .ويعقــد مجلــس اإلدارة اجتماعاتــه ( )2مرتيــن ســنوياً علــى األقــل.
مسؤوليات مجلس اإلدارة
مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة ،يكــون لمجلــس اإلدارة أوســع الســلطات والصالحيــات فــي إدارة الشــركة واإلشــراف علــى إدارة
وتنفيــذ أعمالهــا وتصريــف أمورهــا .ويتمثــل دور مجلــس إدارة الشــركة بشــكل مختصــر فــي وضــع اإلســتراتيجيات العامــة والسياســات والخطــط
الرئيســة واألهــداف الماليــة ألعمــال الشــركة وتعييــن مــدراء الشــركة التنفيذييــن والتصديــق علــى جميــع االحتياطــات الماليــة والميزانيــات .إضافــة
إلــى ذلــك ،يقــوم مجلــس اإلدارة بحمايــة مصالــح المســاهمين بضمــان االلتــزام التــام بجميــع القوانيــن والنُظــم الســارية فــي المملكــة بحســب النظــام
األساســي ونظــام حوكمــة الشــركة.
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ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة:
الجدول رقم ( :)32أعضاء مجلس اإلدارة

المنصب

الصفة

الجنسية

االسم

عمار
أحمد
صالح
شطا

رئيس
مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي/
غير
مستقل

سعودي

احمد
سعود
حمزه
غوث

نائب
رئيس
مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي/
غير
مستقل

سعودي

علي
محمدديب
علي عيد

عضو
مجلس
اإلدارة
والعضو
المنتدب

تنفيذي/
غير
مستقل

سعودي

هشام عمر
علي باروم

عضو
مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي/
غير
مستقل

سعودي

عدنان
عبدالله
محمد
العليان

عضو
مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي/
مستقل

سعودي

العمر

59

43

48

48

49

عدد األسهم

-

50.000

1.050.000

50.000

-

نسبة
الملكية
المباشرة

-

٪0.7143

٪15.0000

٪0.7143

-

عدد
األسهم
المملوكة
بشكل غير
مباشر

37.502

37.502

-

-

-

نسبة
الملكية
غير
المباشرة*

٪0.5357

٪0.5357

-

-

-

تاريخ التعيين

1442/10/19هـ
(2021/05/31م)

1442/10/19هـ
(2021/05/31م)

1442/10/19هـ
(2021/05/31م)

1442/10/19هـ
(2021/05/31م)

1442/10/19هـ
(2021/05/31م)

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
* تبلــغ الملكيــة غيــر المباشــرة لــكل مــن الســيد /عمــار أحمــد صالــح شــطا والســيد /احمــد ســعود حمــزه غــوث نســبة ٪0.5357مــن أســهم الشــركة،
وهــي ناتجــة عــن ملكيتهمــا المباشــرة بنســبة  ٪2.5000فــي حصــص شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة والتــي تملــك نســبة  ٪21.4297مــن أســهم شــركة
أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة .والجديــر ذكــره أن شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة هــي شــركة ذات غــرض خــاص اســتخدمت فــي الهيــكل
القانونــي لصنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة الطبــي  1الــذي تديــره شــركة الخبيــر الماليــة ،وهــي تعمــل كشــركة قابضــة وتملــك أســهماً فــي الشــركة
لصالــح ونيابــة عــن الصنــدوق (راجــع القســم رقــم (« )1-4-4شــركة ازدهــار األولــى الطبيــة» مــن هــذا المســتند).
	-تــم تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن قبــل الجمعيــة العامــة التحوليــة للشــركة التــي عقــدت بتاريــخ 1442/10/19هـــ (الموافــق 2021/05/31م)
لمــدة ( )5خمــس ســنوات.
ً
	-تــم تحديــد عــوارض االســتقالل ألعضــاء مجلــس اإلدارة اســتنادا علــى الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ،وهــي تتمثــل
فــي كل ممــا يلــي:
	-أن يكــون مالــكاً لمــا نســبته  ٪5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة أو مــن أســهم شــركة أخــرى مــن مجموعتهــا أو لــه صلــة قرابــة مــع مــن يملــك
هــذه النســبة.
	-أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة.
	-أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامين الماضيين لدى الشركة.
مالحظة :النسب تقريبية.
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وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة:
الجدول رقم ( :)33السيرة الذاتية لرئيس مجلس اإلدارة
االسم:
العمر:

عمار أحمد صالح شطا
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سنة التعيين:

المنصب:
الجنسية:

2021م

رئيس مجلس اإلدارة
سعودي

المؤهالت
العلمية

	-حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي التخطيــط االقتصــادي مــن جامعــة جنــوب كاليفورنيــا فــي واليــة كاليفورنيــا
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 1989م.
	-حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة جنــوب كاليفورنيــا فــي واليــة كاليفورنيــا
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 1986م.
	-حاصــل علــى الشــهادة العامــة للتعامــل فــي األوراق الماليــة « »CME- 1مــن هيئــة الســوق الماليــة الســعودية عــام
2011م.
	-حاصــل علــى شــهادة محلــل مالــي معتمــد « »CFAمــن معهــد التحليــل المالــي المعتمــد فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة عــام 2001م.
	-حاصــل علــى شــهادة تدريبيــة فــي تقييــم االســتثمار وإدارتــه مــن جامعــة هارفــارد فــي واليــة ماساتشوســتس بالواليات
المتحــدة األمريكيــة عام 1994م.

الخبرات العملية

	-العضو المنتدب في شركة الخبير المالية في مدينة جدة منذ عام 2016م.
	-العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الخبير المالية في مدينة جدة منذ عام 2008م إلى عام 2016م.
	-الرئيس التنفيذي في مكتب الخبير لالستشارات المالية في مدينة جدة من عام 2004م إلى عام 2007م.
	-مديــر مجموعــة تطويــر المنتجــات الماليــة اإلســامية فــي البنــك األهلــي الســعودي فــي مدينــة جــدة مــن عــام 2001م
إلــى عــام 2004م.
	-رئيــس فريــق فــي إدارة الخدمــات المصرفيــة للشــركات فــي البنــك األهلــي الســعودي فــي مدينــة جــدة مــن عــام
2000م إلــى عــام 2001م.
	-مصرفــي أول فــي مجموعــة تمويــل الشــركات فــي البنــك األهلــي الســعودي فــي مدينــة جــدة مــن عــام 1997م إلــى
عــام 2000م.
	-مســاعد المديــر العــام لالســتثمار والتنميــة فــي شــركة البركــة لالســتثمار والتنميــة فــي مدينــة جــدة مــن عــام 1995م
إلــى عــام 1997م.
	-مستشــار المديــر العــام للشــؤون الماليــة واإلداريــة فــي مجموعــة باجــري العالميــة فــي مدينــة جــدة مــن عــام 1994م
إلــى عــام 1995م.
	-محلل مالي في البنك اإلسالمي للتنمية في مدينة جدة من عام 1990م إلى عام 1994م.
	-عضــو المجلــس االستشــاري لمعهــد االقتصــاد اإلســامي فــي جامعــة الملــك عبدالعزيــز فــي مدينــة جــدة مــن عــام
2010م إلــى عــام 2011م.
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االسم:

المنصب:

عمار أحمد صالح شطا

رئيس مجلس اإلدارة

	-عضو مجلس إدارة في شركة بي آي فلو العربية لالستشارات اإلدارية في مدينة جدة منذ عام 2021م.
	-رئيــس مجلــس اإلدارة فــي شــركة الخبيــر للملكيــة الخاصــة الصناعــي المحــدودة  3فــي جــزر الكايمــن منــذ عــام
2019م.
	-عضــو المجلــس االستشــاري لمعهــد االقتصــاد اإلســامي فــي جامعــة الملــك عبدالعزيــز فــي مدينــة جــدة منــذ عــام
2018م.
	-عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة الخبيــر للفــرص االســتثمارية الخليجيــة المحــدودة فــي جــزر الكايمــن منــذ عــام
2018م.
	-رئيــس مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للدخــل المتنــوع المتــداول (صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر الماليــة)
منــذ عــام 2020م.
	-رئيس مجلس اإلدارة في صندوق الخبير ريت (صندوق مغلق تابع لشركة الخبير المالية) منذ عام 2018م.
	-رئيــس مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر الوقفــي ( 1صنــدوق مفتــوح تابــع لشــركة الخبيــر الماليــة) منــذ عــام
2018م.
	-رئيــس مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للفــرص االســتثمارية العقــاري ( 1صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر
الماليــة) منــذ عــام 2017م.
	-رئيــس مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة التعليمــي ( 1صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر
الماليــة) منــذ عــام 2015م.
	-رئيــس مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للتطويــر العقــاري الســكني ( 2صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر
الماليــة) منــذ عــام 2014م.
	-رئيــس مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للدخــل العقــاري األمريكــي (صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر الماليــة)
منــذ عــام 2014م.
	-رئيــس مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة الطبــي ( 1صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر الماليــة)
منــذ عــام 2014م.

العضويات في
مجالس إدارة
أخرى

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة
الجدول رقم ( :)34السيرة الذاتية لنائب رئيس مجلس اإلدارة
االسم:

احمد سعود حمزه غوث
سنة التعيين:

المنصب:
الجنسية:

2021م

نائب رئيس مجلس اإلدارة

العمر:

43

المؤهالت
العلمية

	-حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن فــي مدينــة الظهــران عــام
2002م.
	-حاصل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية « »CME- 1من هيئة السوق المالية السعودية عام 2009م.
	-حاصل على شهادة في اإلستراتيجية التنافسية من معهد إنسياد في سنغافورة عام 2012م.
	-حاصل على شهادة في اإلدارة التنفيذية من معهد إنسياد في فرنسا عام 2008م.

الخبرات
العملية

	-الرئيس التنفيذي في شركة الخبير المالية في مدينة جدة منذ عام 2016م.
	-نائب الرئيس التنفيذي في شركة الخبير المالية في مدينة جدة من عام 2010م إلى عام 2016م.
	-المديــر التنفيــذي  -قطــاع الخدمــات المصرفيــة للشــركات والتمويــل اإلســامي المشــترك فــي شــركة الخبيــر الماليــة
فــي مدينــة جــدة مــن عــام 2006م إلــى عــام 2010م.
	-مديــر أول عالقــات العمــاء ورئيــس الفريــق باإلنابــة فــي البنــك األهلــي الســعودي فــي مدينــة جــدة مــن عــام 2005م
إلــى عــام 2006م.
	-مديــر أول عالقــات العمــاء ورئيــس الفريــق باإلنابــة فــي البنــك األهلــي الســعودي فــي مدينــة الريــاض مــن عــام 2004م
إلــى عــام 2005م.
	-مدير عالقات العمالء في البنك األهلي السعودي في مدينة الرياض من عام 2002م إلى عام 2004م.
	-عضو لجنة اإلستثمار التابعة لمجلس اإلدارة في شركة الخبير المالية في مدينة جدة منذ عام 2016م.
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سعودي

االسم:
العضويات
في مجالس
إدارة أخرى

المنصب:

احمد سعود حمزه غوث

نائب رئيس مجلس اإلدارة

	-عضو مجلس اإلدارة في شركة الخبير للملكية الخاصة الصناعي المحدودة  3في جزر الكايمن منذ عام 2019م.
	-عضو مجلس اإلدارة في شركة الخبير للفرص االستثمارية الخليجية المحدودة في جزر الكايمن منذ عام 2018م.
	-رئيــس مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة التعليمــي ( 5صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر الماليــة)
منــذ عــام 2020م.
	-رئيــس مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة التعليمــي ( 6صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر الماليــة)
منــذ عــام 2020م.
	-رئيــس مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة التعليمــي ( 7صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر الماليــة)
منــذ عــام 2020م
	-عضــو مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للدخــل المتنــوع المتــداول (صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر الماليــة)
منــذ عــام 2020م.
	-رئيــس مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة التعليمــي ( 4صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر الماليــة)
منــذ عــام 2019م.
	-رئيــس مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة التعليمــي ( 2صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر الماليــة)
منــذ عــام 2018م.
	-رئيــس مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة التعليمــي ( 3صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر الماليــة)
منــذ عــام 2018م.
	-عضو مجلس اإلدارة في صندوق الخبير ريت (صندوق مغلق تابع لشركة الخبير المالية) منذ عام 2018م.
	-عضو مجلس اإلدارة في صندوق الخبير الوقفي ( 1صندوق مفتوح تابع لشركة الخبير المالية) منذ عام 2018م.
	-رئيــس مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للفــرص االســتثمارية العقــاري ( 2صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر
الماليــة) منــذ عــام 2017م.
	-عضــو مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للفــرص االســتثمارية العقــاري ( 1صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر
الماليــة) منــذ عــام 2017م.
	-رئيس مجلس اإلدارة في صندوق الخبير للضيافة ( 1صندوق مغلق تابع لشركة الخبير المالية) منذ عام 2016م.
	-عضــو مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة التعليمــي ( 1صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر الماليــة)
منــذ عــام 2015م.
	-رئيس مجلس اإلدارة في مجموعة إكسبرس بابليشنج آند إنفستمنت المحدودة في جزر الباهاما منذ عام 2014م.
	-عضــو مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة الطبــي ( 1صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر الماليــة)
منــذ عــام 2014م.
	-عضــو مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للدخــل العقــاري األمريكــي (صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر الماليــة)
منــذ عــام 2014م.
	-عضــو مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للتطويــر العقــاري الســكني ( 2صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر الماليــة)
منــذ عــام 2014م.

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة
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الجدول رقم ( :)35السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة
د .علي محمدديب علي عيد

االسم:

سنة التعيين:

2021م

المنصب:

عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب

الجنسية:

سعودي

العمر:

48

المؤهالت
العلمية

	-حاصل على درجة الدبلوم المهني في التغذية اإلكلينيكية من المعهد القومي للتغذية في مصر عام 2013م.
	-حاصل على درجة البكالوريوس في الطب البشري من جامعة دمشق في سوريا عام 2000م.
	-حاصــل علــى شــهادة تدريبيــة فــي مهــارات المحاســبة لغيــر المحاســبين مــن المركــز اإلداري والمالــي للتدريــب فــي مدينــة
جــدة عــام 2020م.
	-حاصــل علــى شــهادة فــي العالجــات الطبيــة المضــادة للشــيخوخة والطــب التجميلــي مــن أكاديميــة العالــم للعالجــات
المضــادة للشــيخوخة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام 2009م.
	-حاصــل علــى شــهادة مشــاركة فــي المؤتمــر الدولــي للعالجــات الطبيــة المضــادة للشــيخوخة مــن األكاديميــة األوروبيــة
لعــاج آثــار الشــيخوخة فــي فرنســا عــام 2004م.
	-حاصــل علــى شــهادة فــي العالجــات الطبيــة النظريــة المضــادة للشــيخوخة مــن المركــز الجامعــي لتشــارليروي فــي بلجيــكا
عام 2004م.
	-حاصــل علــى شــهادة فــي عــاج أمــراض الســمنة والــوزن الزائــد مــن المعهــد البرازيلــي للعلــوم الطبيــة فــي البرازيــل عــام
2003م.
	-حاصل على شهادة تدريبية في تطوير المهارات المهنية من شركة جلف لينك في مدينة جدة عام 2003م.

الخبرات
العملية

	-مستشار في شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية في مدينة جدة من عام 2019م إلى عام 2021م.
	-نائــب المديــر العــام فــي شــركة مجموعــة الدكتــور محمــد ديــب عيــد المحــدودة فــي مدينــة جــدة مــن عــام 2002م إلــى
عــام 2019م.

العضويات
في مجالس
إدارة أخرى

	-عضو مجلس الرعاية الصحية في مجلس الغرفة التجارية في مدينة جدة منذ العام 2021م.

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
الجدول رقم ( :)36السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة
االسم:
العمر:

هشام عمر علي باروم
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سنة التعيين:

2021م

المنصب:

عضو مجلس إدارة

الجنسية:

سعودي

المؤهالت
العلمية

	-حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة عام 1995م.
	-حاصــل علــى دبلــوم فــي المجــال المالــي مــن األكاديميــة العربيــة للعلــوم اإلداريــة والماليــة والمصرفيــة فــي األردن
عــام 2001م.
	-حاصــل علــى الشــهادة العامــة للتعامــل فــي األوراق الماليــة « »CME- 1مــن هيئــة الســوق الماليــة الســعودية عــام
2008م.

الخبرات
العملية

	-نائب الرئيس التنفيذي في شركة الخبير المالية في مدينة جدة منذ عام 2016م.
	-رئيس قطاع تطوير األعمال والطرح في شركة الخبير المالية في مدينة جدة من عام 2012م إلى عام 2015م.
	-رئيــس قطــاع تطويــر األعمــال والطــرح للمنطقــة الغربيــة فــي شــركة الخبيــر الماليــة فــي مدينــة جــدة خــال عــام
2011م.
	-نائــب الرئيــس األول لقطــاع تطويــر األعمــال والطــرح فــي شــركة الخبيــر الماليــة فــي مدينــة جــدة مــن عــام 2008م
إلــى عــام 2010م.
	-نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة شركات إيالف في مدينة جدة من عام 2005م إلى عام 2007م.
	-مدير أول محافظ االستثمار في البنك األهلي السعودي في مدينة جدة من عام 2002م إلى عام 2005م.
	-مدير محفظة في البنك األهلي السعودي في مدينة جدة من عام 1999م إلى عام 2001م.
	-محلل مالي أول في البنك األهلي السعودي في مدينة جدة من عام 1997م إلى عام 1998م.
	-مسؤول محاسب في بنك الجزيرة في مدينة جدة من عام 1996م إلى عام 1997م.
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االسم:

هشام عمر علي باروم

العضويات في
مجالس إدارة
أخرى

المنصب:

عضو مجلس إدارة

	-عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة الخبيــر للملكيــة الخاصــة الصناعــي المحــدودة  3فــي جــزر الكايمــن منــذ عــام
2019م.
	-عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة الخبيــر للفــرص االســتثمارية الخليجيــة المحــدودة فــي جــزر الكايمــن منــذ عــام
2018م.
	-عضــو مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للدخــل المتنــوع المتــداول (صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر الماليــة)
منــذ عــام 2020م.
	-عضــو مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة التعليمــي ( 5صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر
الماليــة) منــذ عــام 2020م.
	-عضــو مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة التعليمــي ( 6صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر
الماليــة) منــذ عــام 2020م.
	-عضــو مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة التعليمــي ( 7صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر
الماليــة) منــذ عــام 2020م.
	-عضــو مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة التعليمــي ( 4صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر
الماليــة) منــذ عــام 2019م.
	-عضــو مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة التعليمــي ( 2صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر
الماليــة) منــذ عــام 2018م.
	-عضــو مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للملكيــة الخاصــة التعليمــي ( 3صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر
الماليــة) منــذ عــام 2018م.
	-عضو مجلس اإلدارة في صندوق الخبير ريت (صندوق مغلق تابع لشركة الخبير المالية) منذ عام 2018م.
	-عضــو مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للفــرص االســتثمارية العقــاري ( 2صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر
الماليــة) منــذ عــام 2017م.
	-عضــو مجلــس اإلدارة فــي صنــدوق الخبيــر للضيافــة ( 1صنــدوق مغلــق تابــع لشــركة الخبيــر الماليــة) منــذ عــام
2016م.

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
الجدول رقم ( :)37السيرة الذاتية لعضو مجلس اإلدارة
االسم:

عدنان عبدالله محمد العليان
سنة التعيين:

المنصب:
الجنسية:

2021م

عضو مجلس اإلدارة

العمر:

49

المؤهالت
العلمية

	-حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة عام 2004م.
	-حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في مدينة الرياض عام 1994م.
	-حاصل على شهادة في اإلدارة من معهد إنسياد في فرنسا عام 2008م.
	-حاصل على شهادة في اإلدارة من جامعة النكستر في المملكة المتحدة عام 2003م.
	-حاصــل علــى شــهادة تدريبيــة فــي التحليــل االئتمانــي المتقــدم مــن بنــك تشــايس مانهاتــن فــي واليــة نيويــورك بالواليــات
المتحــدة األمريكيــة عــام 1997م.
	-حاصل على شهادة في التحليل االئتماني من صندوق التنمية الصناعية السعودي عام 1996م.
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سعودي

االسم:

المنصب:

عدنان عبدالله محمد العليان

عضو مجلس اإلدارة

الخبرات
العملية

	-الرئيس التنفيذي في شركة القرية الطبية المحدودة في مدينة الرياض منذ عام 2016م.
	-مدير عام مجموعة األعمال الدولية في مصرف الراجحي في مدينة الرياض من عام 2013م إلى عام 2016م.
	-مديــر عــام مجموعــة الخدمــات المصرفيــة للشــركات فــي مصــرف الراجحــي فــي مدينــة الريــاض مــن عــام 2010م إلــى
عــام 2013م.
	-رئيس الخدمات المصرفية العالمية في مصرف الراجحي في مدينة الرياض من عام 2008م إلى عام 2009م.
	-رئيس مجموعة البنوك التجارية في مصرف الراجحي في مدينة الرياض من عام 2006م إلى عام 2008م.
	-رئيس قسم مراجعة أعمال الشركات في مصرف الراجحي في مدينة الرياض من عام 2004م إلى عام 2006م.
	-ضابط ائتمان أول في مصرف الراجحي في مدينة الرياض من عام 2001م إلى عام 2003م.
	-محلل مشاريع في صندوق التنمية الصناعية السعودي في مدينة الرياض من عام 1995م إلى عام 2000م.
	-عضــو اللجنــة اإلداريــة واإلشــرافية فــي الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة (ســمة) فــي مدينــة الريــاض منــذ عــام
2018م.

العضويات
في
مجالس
إدارة
أخرى

	-عضو مجلس اإلدارة في صندوق فلل الكناري (صندوق مغلق تابع لشركة البالد لالستثمار) منذ عام 2018م.
	-عضو مجلس اإلدارة في صندوق القرية الطبية (صندوق مغلق تابع لشركة البالد لالستثمار) منذ عام 2018م.

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
 ١-٧-٤أمين سر مجلس اإلدارة
قــرر مجلــس اإلدارة تعييــن مســؤول شــؤون الموظفيــن الســيد /مهمــت نظمــي ســرملي كأميــن ســر لمجلــس اإلدارة بتاريــخ 1442/11/21هـــ (الموافق
2021/07/01م) ،وهــو يختــص بتســجيل محاضــــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة ،وتدويــن القــرارات الصــادرة عــن هــذه االجتماعــات وحفظهــا ،إلــى
جانــب ممارســة االختصاصــات األخــرى التــي يوكلهــا إليــه مجلــس اإلدارة .وفيمــا يلــي ملخــص الســيرة الذاتيــة ألميــن ســر مجلــس اإلدارة:
الجدول رقم ( :)38السيرة الذاتية ألمين سر مجلس اإلدارة
االسم:

مهمت نظمي سرملي
سنة التعيين:

المنصب:
2021م

العمر:

28

المؤهالت
العلمية

	-حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة اإلعالن من جامعة األعمال والتكنولوجيا في مدينة جدة عام 2016م.
	-حاصــل علــى شــهادة تدريبيــة فــي تواصــل التســويق مــن جمعيــة اإلعــان الدوليــة فــي واليــة نيويــورك بالواليــات المتحــدة
األمريكيــة عــام 2016م.
	-حاصــل علــى شــهادة تدريبيــة فــي التســويق اإللكترونــي المتقــدم مــن المعهــد األوروبــي لتعليــم التواصــل التجــاري فــي
بلجيــكا عــام 2015م.

الخبرات
العملية

	-مسؤول شؤون الموظفين في شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية في مدينة جدة منذ عام 2018م.
	-مسؤول في قسم العمليات في شركة عبدالصمد القرشي في مدينة مكة من عام 2016م إلى عام 2017م.
	-مندوب تسويق في شركة ميماك أوغلفي في مدينة جدة من عام 2015م إلى عام 2016م.

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة
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الجنسية:

أمين سر مجلس اإلدارة
تركي

 ٨-٤لجان مجلس اإلدارة
تتمثــل سياســة الشــركة فــي تبنــي عــدد مــن معاييــر حوكمــة الشــركات بمــا فــي ذلــك مــن فصــل لمســؤوليات ومهــام مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة
والسياســات التــي تضمــن عمــل مجلــس إدارة الشــركة بمــا يحقــق مصالــح المســاهمين.
 ١-٨-٤لجنة المراجعة
ُشــكلت لجنــة المراجعــة وفقـاً للمــادة ( )54مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ،وقــد وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة
فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 1442/11/27هـــ (الموافــق 2021/07/07م) علــى تشــكيل لجنــة مراجعــة وتحديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا
ومكافــآت أعضائهــا ومــدة عضويتهــم لـــ ( )5خمــس ســنوات.
اختصاصات لجنة المراجعة:
تختــص لجنــة المراجعــة بالمراقبــة علــى أعمــال الشــركة واالطــاع علــى ســجالتها ووثائقهــا والنظــر فــي القوائــم الماليــة للشــركة والتقاريــر
والملحوظــات التــي يقدمهــا مراجــع الحســابات إن وجــدت ،وتقييــم فاعليــة تقديــر الشــركة للمخاطــر وتقييــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة ،ودقــة
التقاريــر الماليــة واإلداريــة ،ومراجعــة تقاريــر اإلدارة والمعلومــات التــي تطلبهــا الســلطات اإلشــرافية ،ومراقبــة أعمــال المراجعيــن الخارجييــن
والداخلييــن ،والتنســيق فيمــا بينهــم ،وضمــان االلتــزام بقواعــد التعامــات الماليــة واإلداريــة والســلوك المهنــي ،وإبــداء الــرأي حولهــا ،وإعــداد
التقاريــر عــن رأيهــا فــي شــأن مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وعمــا قامــت بــه مــن أعمــال.
ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:
الجدول رقم ( :)39أعضاء لجنة المراجعة
المنصب

الصفة

االسم
عباس محمد سالم النهدي

رئيس لجنة المراجعة

غير تنفيذي  /مستقل

حافظ فاروق سليمان العطاونة

عضو لجنة المراجعة

غير تنفيذي  /غير مستقل

عدنان عبدالله محمد العليان

عضو لجنة المراجعة

غير تنفيذي  /مستقل

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
وفيما يلي السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة:
الســيرة الذاتيــة لعضــو لجنــة المراجعــة الســيد /عدنــان عبداللــه محمــد العليــان كمــا وردت فــي الصفحــة رقــم ( )65ضمــن الســير الذاتيــة ألعضــاء
مجلس اإلدارة.
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الجدول رقم ( :)40السيرة الذاتية لرئيس لجنة المراجعة
االسم:
العمر:

عباس محمد سالم النهدي
53

سنة التعيين:

2021م

المنصب:

رئيس لجنة المراجعة

الجنسية:

سعودي

المؤهالت
العلمية

	-حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة عام 1990م.
	-حاصــل علــى الدبلــوم المالــي الشــخصي المعتمــد مــن األكاديميــة الماليــة (المعهــد المصرفــي ســابقاً) فــي مدينــة
الريــاض عــام 2006م.
	-حاصــل علــى شــهادة فــي إدارة المخاطــر التشــغيلية المعتمــدة مــن األكاديميــة األمريكيــة لــإدارة الماليــة فــي واليــة
كولــورادو بالواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 2012م.
ً
	-حاصــل علــى شــهادة مخطــط مالــي شــخصي معتمــد مــن األكاديميــة الماليــة (المعهــد المصرفــي ســابقا) فــي مدينــة
الريــاض عــام 2006م.
	-حاصــل علــى شــهادة ســيريز  »Series 7« 7المتخصصــة فــي مجــال األوراق الماليــة مــن مؤسســة تدريــب األوراق
الماليــة فــي واليــة نيويــورك بالواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 2005م.
	-حاصل على شهادة تدريبية في التحليل المالي من معهد يوروموني للتدريب في المملكة المتحدة عام 1995م.

الخبرات
العملية

	-الرئيس التنفيذي في شركة التأجير التمويلي في مدينة جدة منذ عام 2016م.
	-الرئيــس التنفيــذي فــي شــركة مجموعــة محمــد يوســف ناغــي واخوانــه فــي مدينــة جــدة مــن عــام 2006م إلــى عــام
2016م.
	-رئيس إدارة التوزيع في البنك األهلي السعودي في مدينة جدة من عام 1995م إلى عام 2006م.
	-مدقق حسابات أول في شركة إرنست ويونغ انترناشونال في مدينة جدة من عام 1990م إلى عام 1995م.
	-عضو اللجنة التنفيذية في شركة التأجير التمويلي في مدينة جدة منذ عام 2020م.
	-عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة التأجير التمويلي في مدينة جدة منذ عام 2020م.

العضويات في
مجالس إدارة
أخرى

	-عضو مجلس اإلدارة في شركة التأجير التمويلي في مدينة جدة منذ عام 2020م.

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
الجدول رقم ( :)41السيرة الذاتية لعضو لجنة المراجعة
حافظ فاروق سليمان العطاونة

االسم:

سنة التعيين:

2021م

المنصب:

عضو لجنة المراجعة

الجنسية:

أردني

العمر:

43

المؤهالت
العلمية

	-حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة (تخصــص فــي اإلدارة الماليــة) مــن جامعــة اليرمــوك فــي األردن عــام
1999م.
	-حاصــل علــى شــهادة محاســب قانونــي معتمــد « »CPAمــن مجلــس المحاســبين فــي واليــة كاليفورنيــا بالواليــات المتحــدة
األمريكيــة عــام 2005م.
	-حاصل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية « »CME-1من هيئة السوق المالية السعودية عام 2017م.
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االسم:

المنصب:

حافظ فاروق سليمان العطاونة

عضو لجنة المراجعة

الخبرات
العملية

	-رئيس قسم إدارة أسهم الملكية الخاصة في شركة الخبير المالية في مدينة جدة منذ عام 2017م.
	-المديــر التنفيــذي لألعمــال التجاريــة الجديــدة فــي شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة فــي مدينــة رابــغ مــن عــام 2016م
إلــى عــام 2017م.
	-رئيس أول في شركة برايس وترهاوس كوبرز في مدينة جدة من عام 2009م إلى عام 2016م.
	-مديــر أول فــي قســم استشــارات صفقــات االســتحواذ والبيــع للشــركات فــي شــركة إرنســت ويونــغ العربيــة الســعودية
لالستشــارات المحــدودة فــي مدينــة جــدة مــن عــام 2002م إلــى عــام 2009م.
	-مدقق حسابات أول في شركة آرثر آندرسن في مدينة جدة من عام 2000م إلى عام 2002م.
	-رئيــس اللجنــة التنفيذيــة وعضــو لجنــة المراجعــة فــي شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة فــي مدينــة جــدة
منــذ عــام 2021م.
	-رئيس اللجنة التنفيذية في شركة مدارس مدينة األكاديمية في مدينة الرياض منذ عام 2020م.
	-رئيس اللجنة التنفيذية في شركة نبع المعرفة المحدودة في مدينة ينبع منذ عام 2019م.
	-رئيس اللجنة التنفيذية في شركة العزيزية للتعليم والتدريب في مدينة الخبر منذ عام 2018م.
	-رئيس اللجنة التنفيذية في شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب في مدينة الرياض منذ عام 2018م.
	-رئيس اللجنة التنفيذية في شركة أضواء الرياض التعليمية في مدينة الرياض منذ عام 2017م.
	-رئيس اللجنة التنفيذية في شركة مدارس رحاب المعرفة األهلية في مدينة الرياض منذ عام 2017م.

العضويات
في مجالس
إدارة أخرى

ال توجد.
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 ٢-٨-٤اللجنة التنفيذية
قــام مجلــس إدارة الشــركة بتشــكيل لجنــة تنفيذيــة للشــركة بتاريــخ 1442/11/21هـــ (الموافــق 2021/07/01م) وتحديــد مهامهــا ومســؤولياتها
ومكافــآت أعضائهــا.
اختصاصات اللجنة التنفيذية:
تختــص اللجنــة التنفيذيــة باإلشــراف والمتابعــة علــى تنفيــذ أهداف الشــركة تماشــياً مع اســتراتيجيتها ،ومتابعة أعمال الشــركة وأنشــطتها وعملياتها
والمخاطــر المتعلقــة بهــا ،والتأكــد مــن التــزام الشــركة بالمتطلبــات التنظيميــة والقانونيــة واتبــاع الضوابــط واألنظمــة فيمــا يتعلــق بالشــؤون الماليــة
والمحاســبية وأخالقيــات العمــل ،ومناقشــة ومراجعــة أداء المحاســب القانونــي ومراجعــي الحســابات بالتنســيق مــع لجنــة المراجعــة ،واإلجابــة علــى
األســئلة التــي يطرحهــا أعضــاء المجلــس فيمــا يتعلــق بأعمــال الشــركة ،والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بالمرشــحين لعضويــة لجــان المجلــس األخــرى،
واإلشــراف علــى الشــؤون المتعلقــة بمكافــآت وأجــور أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة ،وإعــداد وإصــدار التقاريــر الســنوية المتعلقــة باألعمــال ،والتحســين
المســتمر وتعزيــز االلتــزام بسياســات وإجــراءات وممارســات الشــركة علــى جميــع المســتويات.
ويوضح الجدول التالي أعضاء اللجنة التنفيذية:
الجدول رقم ( :)42أعضاء اللجنة التنفيذية
االسم

المنصب

الصفة

حافظ فاروق سليمان العطاونة

رئيس اللجنة التنفيذية

غير تنفيذي  /غير مستقل

علي محمدديب علي عيد

عضو اللجنة التنفيذية

تنفيذي  /غير مستقل

عبدالفتاح عبدالله عبدالحميد أحمد

عضو اللجنة التنفيذية

تنفيذي  /غير مستقل
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الســيرة الذاتيــة لرئيــس اللجنــة التنفيذيــة الســيد /حافــظ فــاروق ســليمان العطاونــة كمــا وردت فــي الصفحــة رقــم ( )68ضمــن الســير الذاتيــة
ألعضــاء لجنــة المراجعــة ،والســيرة الذاتيــة لعضــو اللجنــة التنفيذيــة الدكتــور /علــي محمدديــب علــي عيــد كمــا وردت فــي الصفحــة رقــم ()64
ضمــن الســير الذاتيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة.
الجدول رقم ( :)43السيرة الذاتية لعضو اللجنة التنفيذية
عبدالفتاح عبدالله عبدالحميد أحمد

االسم:
40

العمر:

2008م

سنة التعيين:

المنصب:

عضو اللجنة التنفيذية

الجنسية:

مصري

المؤهالت العلمية

حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكيمياء والفيزياء من جامعة الزقازيق في مصر عام 2003م.

الخبرات العملية

	-الرئيس التنفيذي في شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية في مدينة الرياض منذ عام 2020م.
	-مديــر مبيعــات المملكــة فــي شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة فــي مدينــة الريــاض مــن عــام
2015م إلــى عــام 2019م.
	-مديــر فــرع الريــاض فــي شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة فــي مدينــة الريــاض مــن عــام 2011م
إلــى عــام 2015م.
	-مشــرف مبيعــات فــرع الريــاض فــي شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة فــي مدينــة الريــاض مــن
عــام 2009م إلــى عــام 2011م.
	-اختصاصــي منتــج فــي شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة فــي مدينــة الريــاض مــن عــام 2008م
إلــى عــام 2009م.
	-منــدوب مبيعــات فــي شــركة األفــق العصريــة لتجــارة األدويــة ومســتحضرات التجميــل فــي مدينــة الريــاض مــن
عــام 2006م إلــى عــام 2008م.
	-مندوب مبيعات في مؤسسة تما السعودية للتجارة في مدينة الرياض من عام 2005م إلى عام 2006م.
	-مدير في شركة صيدليات ومستودع المعلمين لألدوية في مصر من عام 2003م إلى عام 2005م.
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 ٩-٤اإلدارة التنفيذية
لــدى شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة عــدد مــن اإلدارات الرئيســية التــي تعمــل علــى إدارة أعمــال الشــركة وتطويرهــا كل حســب
دورهــا ،ويتعيــن علــى كل إدارة تنفيــذ الواجبــات والمهــام التــي تقــع تحــت مســؤوليتها لتفعيــل األداء الكلــي للشــركة وتحقيــق رؤيــة ورســالة وأهــداف
واســتراتيجيات الشــركة علــى المــدى القصيــر والطويــل .ويوضــح الجــدول التالــي أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة للشــركة:
الجدول رقم ( :)44اإلدارة التنفيذية للشركة

االسم

المنصب

الجنسية

العمر

تاريخ التعيين

عدد األسهم

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية
غير
المباشرة

1

علي محمدديب
علي عيد

العضو
المنتدب*

سعودي

48

2019/11/01م

1.050.000

٪15.0

-

2

عبدالفتاح عبدالله
عبدالحميد أحمد

الرئيس
التنفيذي

مصري

40

2008/01/15م

-

-

-

3

أحمد حمدي
محمد السعيد

المدير
المالي

مصري

38

2007/08/01م

-

-

-
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االسم

المنصب

الجنسية

4

محمد محمد
عبدالشافي
الصاوي

العمر

تاريخ التعيين

عدد األسهم

نسبة
الملكية
المباشرة

نسبة
الملكية
غير
المباشرة

مدير
األبحاث
والتطوير

مصري

46

2016/02/01م

-

-

-

5

معاذ نزار محمد
دري الطرشه

مدير
الصيانة

سوري

35

2010/03/10م

-

-

-

6

هيثم عبدالمنعم
أحمد الشناوي

مدير
مبيعات
مدينة
الرياض

مصري

37

2015/02/14م

-

-

-

7

محمد عبدالسالم
محمد حموده

مدير
مبيعات
مدينة جدة

مصري

39

2015/06/12م

-

-

-

8

طه محمود موسى
محمد

مدير
مبيعات
مدينة
الدمام

مصري

2015/12/15م

34

-

-

-
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* تــم تعييــن العضــو المنتــدب مــن قبــل مجلــس اإلدارة وفقـاً للنظــام األساســي للشــركة ،ولــه كافــة الصالحيــات الالزمــة بمــا ال يتعــارض مــع مصفوفة
الصالحيــات المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة إلدارة األعمــال اليوميــة للشــركة وتمثيــل الشــركة داخــل المملكــة وخارجهــا فــي عالقاتهــا مــع الغيــر
وأمــام جميــع المحاكــم والهيئــات واللجــان القضائيــة وكافــة الجهــات الحكوميــة ،وتوقيــع عقــود تأســيس الشــركات التــي تشــارك فيهــا الشــركة
والتوقيــع علــى كافــة أنــواع االتفاقيــات والعقــود والمســتندات وتعديالتهــا ومالحقهــا .ويشــرف العضــو المنتــدب بشــكل مباشــر علــى أعمــال الرئيــس
التنفيــذي للشــركة الــذي يختــص بــإدارة أعمــال الشــركة الداخليــة وأنشــطتها اليوميــة ومتابعــة أعمــال األقســام واإلدارات فــي الشــركة.
وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية:
الســيرة الذاتيــة للعضــو المنتــدب الدكتــور /علــي محمدديــب علــي عيــد كمــا وردت فــي الصفحــة رقــم ( )64ضمــن الســير الذاتيــة ألعضــاء مجلــس
اإلدارة ،والســيرة الذاتيــة للرئيــس التنفيــذي الســيد /عبدالفتــاح عبداللــه عبدالحميــد أحمــد كمــا وردت فــي الصفحــة رقــم ( )70ضمــن الســير
الذاتيــة ألعضــاء اللجنــة التنفيذيــة.
الجدول رقم ( :)45السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية
أحمد حمدي محمد السعيد

االسم:

سنة االنضمام للشركة:

2007م

المنصب:

المدير المالي

الجنسية:

مصري

العمر:

38

المؤهالت
العلمية

	-حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة المنصورة في مصر عام 2005م.
	-حاصل على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي من شركة أوراسكوم تيليكوم في مصر عام 2005م.

الخبرات
العملية

	-محاسب في شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية في مدينة جدة من عام 2007م إلى عام 2020م.
	-محاسب في شركة سمركو الدولية في مصر خالل عام 2007م.
	-محاسب في شركة صيدلية األمانة في مصر من عام 2005م إلى عام 2006م.
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الجدول رقم ( :)46السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية
االسم:
العمر:

محمد محمد عبدالشافي الصاوي
46

سنة االنضمام للشركة:

2016م

المنصب:

مدير األبحاث والتطوير

الجنسية:

مصري

المؤهالت العلمية

	-حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية من جامعة القاهرة في مصر عام 1999م.
	-حاصل على شهادة في تدريب المدربين من معهد القمة للتدريب في مدينة جدة عام 2021م.
	-حاصــل علــى شــهادة تدريبيــة فــي مهــارات وأســاليب العــرض الفعالــة مــن الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة فــي مصــر
عــام 2014م.
	-حاصــل علــى شــهادة تدريبيــة فــي منــع الرشــوة والفســاد مــن أكاديميــة جالكســو للتعليــم اإللكترونــي فــي مصــر
عــام 2013م.
	-حاصــل علــى شــهادة تدريبيــة فــي قواعــد الممارســة للترويــج والتفاعــات مــع العمــاء مــن أكاديميــة جالكســو
للتعليــم اإللكترونــي فــي مصــر عــام 2013م.
	-حاصــل علــى شــهادة تدريبيــة فــي إدارة التركيــز علــى العمــاء مــن أكاديميــة هارفــارد للتعليــم اإللكترونــي فــي
مصــر عــام 2012م.
	-حاصــل علــى دورة تدريبيــة فــي أخــاق القيــادة وصفــات القائــد مــن أكاديميــة جالكســو للتعليــم اإللكترونــي فــي
مصــر عــام 2011م.

الخبرات العملية

	-مديــر مناطــق الجيــزة ومحافظــات شــمال الوجــه القبلــي فــي الشــركة الدوليــة للصناعــات الدوائيــة فــي مصــر
خــال عــام 2015م.
	-كبير الممثلين الطبيين في شركة جالكسو سميث كالين في مصر من عام 1999م إلى عام 2015م.

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
الجدول رقم ( :)47السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية
معاذ نزار محمد دري الطرشه

االسم:

سنة االنضمام للشركة:

2010م

المنصب:

مدير الصيانة

الجنسية:

سوري

العمر:
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المؤهالت
العلمية

	-حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة اإللكترونيات واالتصاالت من جامعة البعث في سوريا عام 2009م.
	-حاصل على دورة تدريبة في صيانة األجهزة الطبية من الشركة المتحدة الطبية في سوريا عام 2010م.

الخبرات
العملية

	-مدير الصيانة في شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية في مدينة جدة منذ عام 2018م.
	-مشــرف قســم الصيانــة فــي شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة فــي مدينــة جــدة مــن عــام 2014م إلــى
عــام 2018م.
	-مهنــدس صيانــة فــي شــركة أ ِلــف ميــم يــاء للمعــدات واألجهــزة الطبيــة فــي مدينــة جــدة مــن عــام 2010م إلــى عــام
2014م.

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
الجدول رقم ( :)48السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية
االسم:
العمر:
المؤهالت
العلمية

هيثم عبدالمنعم أحمد الشناوي
37

سنة االنضمام للشركة:

2015م

المنصب:

مدير مبيعات مدينة الرياض

الجنسية:

مصري

	-حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة طنطا في مصر عام 2007م.
	-حاصــل علــى شــهادة تدريبيــة فــي المهــارات األساســية فــي البيــع والتســويق مــن شــركة أدفانــس فارمــا فــي مصــر عــام
2008م.
	-حاصل على شهادة تدريبية في المهارات المتقدمة في البيع والتسويق من شركة اشتادا في مصر عام 2008م.
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االسم:
الخبرات
العملية

المنصب:

هيثم عبدالمنعم أحمد الشناوي

مدير مبيعات مدينة الرياض

مندوب دعاية طبية في شركة العامرية للصناعات الدوائية في مصر من عام 2010م إلى عام 2015م.
مندوب دعاية طبية في شركة جلوبال نابي لألدوية في مصر من عام 2009م إلى عام 2010م.
مندوب دعاية طبية في شركة أدفانس فارما في مصر من عام 2008م إلى عام 2009م.

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
الجدول رقم ( :)49السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية
محمد عبدالسالم محمد حموده

االسم:

سنة االنضمام للشركة:

2015م

المنصب:

مدير مبيعات مدينة جدة

الجنسية:

مصري

العمر:
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المؤهالت
العلمية

	-حاصل على دبلوم في إدارة التسويق من معهد إدارة التوريد في المملكة المتحدة عام 2020م.
	-حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة طنطا في مصر عام 2004م.
	-حاصــل علــى شــهادة تدريبيــة فــي المهــارات المتقدمــة فــي المبيعــات مــن شــركة الفائزيــن لالستشــارات والتدريــب فــي
ســوريا عــام 2010م.
	-حاصل على شهادة تدريبية في سلوك المبيعات من شركة الفائزين لالستشارات والتدريب في سوريا عام 2010م.
	-حاصل على شهادة تدريبية في إدارة الجودة من شركة سيجما لألدوية في مصر عام 2005م.

الخبرات
العملية

	 -مشــرف العناصــر الميدانيــة فــي شــركة بايــو اليــف لمســتحضرات التجميــل فــي مدينــة جــدة مــن عــام 2014م إلــى عــام
2015م.
	-مشرف العناصر الميدانية في شركة جالديرما في مدينة جدة من عام 2012م إلى عام 2014م.
	-ممثل طبي أول في شركة نابورا لمستحضرات التجميل في مدينة جدة من عام 2010م إلى عام 2012م.
	-مشرف طبي أول في شركة آتوس فارما في مصر من عام 2009م إلى عام 2010م.
	-كبيــر الممثليــن الطبييــن فــي الشــركة العربيــة للصناعــات الدوائيــة والمســتلزمات الطبيــة فــي مصــر مــن عــام 2005م إلــى
عــام 2009م.
	-اخصائي منتجات طبية في شركة نيوتريشيا (الدانون) في مصر من عام 2004م إلى عام 2005م.

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
الجدول رقم ( :)50السيرة الذاتية لعضو اإلدارة التنفيذية
االسم:
العمر:

طه محمود موسى محمد
34

سنة االنضمام للشركة:

المنصب:
الجنسية:

2015م

مدير مبيعات مدينة الدمام
مصري

المؤهالت
العلمية

	-حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة األزهر في مصر عام 2011م.
	-حاصل على شهادة تدريبية في إدارة المنتجات الصيدالنية من معهد بيباك للتدريب في مصر عام 2020م.
	-حاصــل علــى شــهادة تدريبيــة فــي تخطيــط المبيعــات والتدريــب فــي العمــل مــن معهــد بيبــاك للتدريــب فــي مصــر عــام
2019م.
	-حاصل على شهادة تدريبية في البيع الفعال من معهد ميرل في مصر عام 2014م.
	-حاصــل علــى شــهادة تدريبيــة فــي المهــارات المتقدمــة فــي البيــع مــن شــركة يوتوبيــا للمنتجــات الدوائيــة فــي مصــر
عــام 2013م.
	-حاصل على شهادة تدريبية في المهارات األساسية في البيع من شركة إيجي فارما في مصر عام 2012م.

الخبرات
العملية

	-منــدوب مبيعــات المنتجــات الطبيــة فــي شــركة يوتوبيــا للمنتجــات الدوائيــة فــي مصــر مــن عــام 2013م إلــى عــام
2015م.
	-مندوب مبيعات المنتجات الطبية في شركة إيجي فارما في مصر خالل عام 2012م.

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
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 -٥سياسة توزيع األرباح
تمنــح األســهم حامليهــا الحــق فــي الحصــول علــى األربــاح التــي تعلــن عنهــا الشــركة .ووفقـاً للنظــام األساســي للشــركة ،فــإن أي قــرار بتوزيــع أربــاح
نقديــة ،يجــب أن يصــدر مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة بنــا ًء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة الــذي يأخــذ فــي االعتبــار عنــد إصــداره لهــذه
التوصيــة مختلــف العوامــل الســائدة وقتهــا ،بمــا فيهــا أربــاح الشــركة ،والوضــع المالــي ،والقيــود التــي تخضــع لهــا عمليــة توزيــع األربــاح بموجــب
اتفاقيــات التمويــل والديــن ،ونتائــج نشــاطات الشــركة ،واحتياجــات الشــركة مــن النقــد حالي ـاً ومســتقب ً
ال ،وخطــط التوســع ومتطلبــات اســتثمارات
الشــركة.
ال تقــدم الشــركة أي ضمانــات بأنهــا ســتوزع أرباحـاً عــن أي ســنة فــي المســتقبل ،وال تضمــن قيمــة تلــك األربــاح التــي يمكــن توزيعهــا فــي أي ســنة
محــددة ،وتخضــع عمليــة توزيــع األربــاح إلــى قيــود معينــة وفقـاً لنظــام الشــركة األساســي ،حيــث نصــت المــادة ( )48مــن النظــام األساســي للشــركة
علــى أن يتــم توزيــع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى علــى النحــو التالــي:
1 .يجنــب ( )٪10عشــرة بالمائــة مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي ،ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ
االحتياطــي المذكــور ( )٪30ثالثيــن بالمائــة مــن رأس المــال المدفــوع.
2 .يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــا ًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة ال تتجــاوز ( )٪20عشــرين بالمائــة مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن
احتياطــي اتفاقــي وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينة.
3 .يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى ،وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة
قــدر االمــكان علــى المســاهمين .وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة
أو لمعاونــة مــا يكــون قائمـاً مــن هــذه المؤسســات.
4 .يوزع من الباقي على المساهمين نسبة تعادل ( )٪5خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع.
5 .مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة ( )20مــن النظــام األساســي للشــركة ،والمــادة ( )76مــن نظــام الشــركات ،يخصــص بعــد مــا تقــدم
نســبة ال تتجــاوز ( )٪10عشــرة بالمائــة مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســباً مــع عــدد الجلســات
التــي يحضرهــا العضــو.
يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقـاً لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع وتكــون
أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحدد لالســتحقاق.
والجديــر ذكــره أنــه لــم تقــم الشــركة بتوزيــع أيــة أرباح عن الســنة المالية المنتهية في 2019/12/31م ،والســنة الماليــة المنتهية في 2020/12/31م،
وتــم توزيــع مبلــغ ( )1.600.000مليــون وســتمائة ألــف ريــال ســعودي عــن فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي 2021/06/30م ،وال تقــدم الشــركة أي
ضمانــات بتوزيــع أربــاح فــي المســتقبل.
ويوضح الجدول أدناه توزيعات األرباح عن عام 2019م و2020م والنصف األول من عام 2021م:
الجدول رقم ( :)51توزيعات األرباح لعام 2019م و2020م والنصف األول من عام 2021م
السنة المالية المنتهية في
2019/12/31م

السنة المالية المنتهية في
2020/12/31م

الفترة المالية المنتهية في
2021/06/30م

التوزيعات المعلنة

-

-

1.600.000

توزيعات األرباح خالل السنة

-

-

1.600.000

14.810.547

21.071.257

7.497.898

-

-

٪21.34

17.495.288

62.797.813

11.819.626

(ريال سعودي)

صافي ربح السنة
نســبة توزيــع األربــاح المعلنــة مــن صافــي
أربــاح الشــركة
األرباح المبقاة

المصدر :شركة ألِف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
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 -٦تكاليف اإلدراج المباشر
يتوقــع أن تبلــغ إجمالــي تكاليــف اإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة حوالــي ( )3.100.000ثالثــة مالييــن ومائــة ألــف ريــال
ســعودي .وتشــمل تكاليــف اإلدراج المباشــر وأتعــاب المستشــار المالــي وغيرهــا مــن المصاريــف األخــرى المتعلقــة بــاإلدراج المباشــر فــي الســوق
الموازيــة .وتتحمــل الشــركة كافــة تكاليــف اإلدراج ،والتــي ســيتم تضمينهــا ضمــن مصروفــات الشــركة فــي قائمــة الدخــل.
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 -٧اإلقرارات
يُقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:
1 .لــم يكــن هنــاك أي انقطــاع فــي أعمــال ال ُمصــدر يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيــراً ملحوظـاً فــي الوضــع المالــي خــال االثنــي عشــر ()12
شــهراً األخيــرة.
2 .لــم تُمنــح أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو أي عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل ال ُمصــدر خــال الســنة الســابقة مباشــرة لتاريــخ طلــب
التســجيل فيمــا يتعلــق بإصــدار أو طــرح أي أســهم.
أي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري لل ُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل.
3 .لم يكن هناك ّ
ألي مــن أقربائهــم أي
4 .بخــاف مــا ورد فــي القســم رقــم (« )7-4أعضــاء مجلــس اإلدارة» مــن هــذا المســتند ،ليــس ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو ٍ
أســهم أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي ال ُمصــدر.
5 .أن الشركة ليست خاضعة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية.
6 .ال يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة.
7 .بخــاف مــا تــم ذكــره فــي القســم رقــم (« )14-1-2المخاطــر المتعلقــة بالتعامــات مــع األطــراف ذوي العالقــة» ،تُقــر الشــركة بأنــه ال توجــد
لديهــا أيــة عقــود أو ترتيبــات ســارية المفعــول عنــد تقديــم مســتند التســجيل هــذا يكــون فيهــا مصلحــة لرئيــس مجلــس اإلدارة ،أو أحــد أعضــاء
مجلــس اإلدارة ،أو الرئيــس التنفيــذي ،أو مديــر اإلدارة الماليــة ،أو غيرهــم مــن األطــراف ذات العالقــة.
8 .ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر في طلب تسجيل األسهم لم يتم تضمينها في هذا المستند.
9 .أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.
 .١٠أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة إلدراج أسهمها في السوق الموازية.
 .١١باســتثناء مــا ورد فــي القســم رقــم (« )2عوامــل المخاطــرة» ،فــإن أعضــاء مجلــس اإلدارة ليســوا علــى علــم بــأي مخاطــر جوهريــة أخــرى مــن
الممكــن أن تؤثــر فــي قــرار المســتثمرين المحتمليــن فــي أســهم الشــركة.
 .١٢ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو في وضعها المالي.
 .١٣ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهم.
 .١٤ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من ال ُمصدر.
 .١٥لــم يتــم اإلعــان عــن إفــاس أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو أيـاً مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة أو أميــن ســر مجلــس
اإلدارة ولــم يســبق ألي منهــم أن خضــع ألي إجــراءات إفــاس.
 .١٦أن الشركة ملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات حتى تاريخ هذا المستند.
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 -٨المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام اإلدراج المباشــر
وشــروطه
 1-8طلب تسجيل األسهم في السوق الموازية
تقدمــت الشــركة بطلــب تســجيل األســهم محــل هــذا المســتند إلــى هيئــة الســوق الماليــة الســعودية ،وتــم تقديــم جميــع المســتندات المطلوبــة إلــى
الجهــات ذات العالقــة واســتيفاء كافــة المتطلبــات .كمــا تــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات المتعلقــة بعمليــة التســجيل واإلدراج المباشــر ألســهم
الشــركة فــي الســوق الموازيــة ،بمــا فــي ذلــك موافقــة الهيئــة علــى مســتند التســجيل هــذا.

 2-8سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم
تــم تحديــد الســعر االسترشــادي لســهم الشــركة مــن خــال احتســاب القيمــة الســوقية العادلــة للشــركة والــذي قامــت بــه مجموعــة الدخيــل الماليــة
بصفتهــا مستشــاراً ماليـاً لــإدراج .حيــث بلــغ الســعر االسترشــادي لســهم الشــركة ( )50خمســون ريــال ســعودي ،وتبلــغ القيمــة االســمية للســهم ()10
عشــرة ريــاالت ســعودية .والجديــر بالذكــر أن رأس مــال الشــركة يبلــغ ( )70.000.000ســبعين مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ()7.000.000
ســبعة مالييــن ســهم عــادي.
يتــم تحديــد ســعر االفتتــاح للســهم بنــاء علــى العــرض والطلــب علــى الســهم عــن طريــق آليــة مــزاد االفتتــاح وهــي فتــرة تســبق افتتــاح الســوق (مــن
الســاعة ( )0۹:۳۰التاســعة والنصــف صباح ـاً إلــى الســاعة ( )10:00العاشــرة صباح ـاً) ،ويمكــن للمســتثمرين خــال هــذه الفتــرة إدخــال أوامــر
البيــع والشــراء ،ومــن ثــم يقــوم نظــام التــداول بإيجــاد الســعر العــادل الــذي يتــم عنــده تنفيــذ األوامــر بعــد مطابقتهــا فــي فتــرة المــزاد ،ويكــون ســعر
التنفيــذ هــو ســعر االفتتــاح مــع نســبة تذبــذب يوميــة مســموح بهــا تبلــغ ( ٪30ارتفاعـاً وهبوطـاً) .ويعتبــر الســعر االسترشــادي كمرجــع فقــط للقيمــة
الســوقية العادلــة وهــو ســعر اإلدراج لليــوم األول فقــط ،كمــا ســيتم تطبيــق حــدود ثابتــة للتذبــذب الســعري عنــد وصــول ســعر الورقــة الماليــة إلــى
 ،٪10ســواء ارتفاع ـاً أو انخفاض ـاً ،ممــا يــؤدي إلــى تفعيــل مــزاد التذبــذب الســعري ،لتحديــد حــد ثابــت جديــد للورقــة الماليــة بنــا ًء علــى الســعر
المرجعــي الجديــد الناتــج مــن مــزاد التذبــذب الســعري .ويُف ّعــل مــزاد التذبــذب الســعري لمــدة خمــس دقائــق عنــد وصــول ســعر الورقــة الماليــة إلــى
 ،٪10ســواء ارتفاعـاً أو انخفاضـاً ،وهــو مــزاد يبــدأ عندمــا يصــل ســعر الورقــة الماليــة إلــى الحــد الثابــت للتذبــذب الســعري ويمكــن أن يتكــرر عــدة
مــرات خــال جلســة التــداول وينتــج عنــه ســعر مرجعــي جديــد تُبنــى عليــه حــدود ســعرية ثابتــة.
يتــم تمديــد مــزادي االفتتــاح واإلغــاق عنــد وصــول ســعر الورقــة الماليــة الحــد األعلــى أو األدنــى ( )٪10 -/+مــن الســعر االفتراضــي ،أو حيــن لــم
يتــم بعــد تكويــن ســعر االفتتــاح و/أو اإلغــاق االفتراضــي.
وتحسب السوق أسعار االفتتاح واإلغالق كما يلي:
1 .يحدد نظام التداول سعر الحد األقصى من الكمية التي يمكن تداولها من األوراق المالية.
2 .إذا كان هنــاك ســعران أو أكثــر قــد يتــداوالن الكميــة نفســها ،يحــدد نظــام التــداول الســعر الــذي يتــرك أقــل حــد أدنــى متبقــي ،وهــو عــدد األوراق
الماليــة غيــر المطابقــة بهــذا الســعر.
3 .إذا كان هنالك سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى المتبقي ،يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي:
 .أاألعلى سعراً عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف الشراء فقط.
.باألقل سعراً عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف البيع فقط.
 .جمتوســط أســعار (أ) و (ب) عنــد عــدم تــوازن الكميــة غيــر المطابقــة فــي الطرفيــن (البيــع والشــراء) .يقــرب متوســط الســعرين إلــى أقــرب
وحــدة تغيــر ســعر عنــد اإلمــكان.
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يكــون تــداول األســهم مــن يــوم األحــد إلــى يــوم الخميــس ،باســتثناء العطــات الرســمية فــي المملكــة .ويتبــع يــوم التــداول تسلســل الجلســات المحــدد
فــي الجــدول اآلتــي:
الجدول رقم ( :)52تسلسل الجلسات
الجدول الزمني

الجلسة
الجلسة األولى :مزاد مفتوح

 09:30صباحاً –  10:00صباحاً

الجلسة الثانية :السوق مفتوح  -تنفيذ

 10:00صباحاً –  15:00مسا ًء

الجلسة الثالثة :مزاد اإلغالق

 15:00مسا ًء –  15:10مسا ًء

الجلسة الرابعة :التداول على سعر اإلغالق

 15:10مسا ًء –  15:20مسا ًء

الجلسة الخامسة :السوق مغلق

 15:20مسا ًء –  16:00مسا ًء

المصدر :إجراءات التداول والعضوية  -تداول
	-يتــاح تمريــر وتعديــل وإلغــاء األوامــر خــال الجلســة األولــى والجلســة الثانيــة والجلســة الثالثــة والجلســة الرابعــة ،ويتــاح تعديــل صالحيــة األمــر
وإلغــاؤه خــال الجلســة الخامســة ،ويتــاح تعطيــل األوامــر غيــر المنفــذة خــال يــوم التــداول.
	-تعرض األوامر مجتمعة بحسب السعر عند مستوى سعري محدد (عرض السوق بحسب السعر) خالل الجلسة األولى والجلسة الثالثة.
	-تطابق األوامر في نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة.
	-يحدد وقت انتهاء الجلستين األولى والثالثة بشكل متغير يوميا خالل  ۳۰ثانية وفق األوقات المحددة للجلستين في الجدول أعاله.

 3-8األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق سهم الشركة
 1-3-8تعليق اإلدراج أو إلغائه
 .أيجوز للهيئة تعليق التداول في سهم الشركة أو إلغاء اإلدراج في أي وقت حسبما تراه مناسباً ،وذلك في أي من الحاالت التالية:
1 .إذا رأت ضرورة ذلك حماي ًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.
2 .إذا أخفق ال ُمصدر إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.
3 .إذا لم يسدد ال ُمصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.
4 .إذا رأت أن ال ُمصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.
5 .عنــد اإلعــان عــن اســتحواذ عكســي ال يتضمــن معلومــات كافيــة بشــأن الصفقــة المقترحــة .وفــي حــال أعلــن ال ُمصــدر عــن معلومــات
كافيــة تتعلــق بالكيــان المســتهدف ،واقتنعــت الهيئــة ،بعــد إعــان ال ُمصــدر ،بأنــه ســتتوافر معلومــات كافيــة متاحــة للجمهــور حــول الصفقــة
المقترحــة لالســتحواذ العكســي ،فللهيئــة اتخــاذ قــرار بعــدم تعليــق التــداول فــي هــذه المرحلــة.
6 .عنــد تســرب معلومــات عــن الصفقــة المقترحــة لالســتحواذ العكســي ،ويتعــذر علــى ال ُمصــدر تقييــم وضعــه المالــي بدقــة ويتعــذر عليــه
إبــاغ الســوق وفق ـاً لذلــك.
7 .إذا لــم تســتوف متطلبــات الســيولة المحــددة فــي الفقــرة (ب) مــن المــادة الحاديــة واألربعيــن مــن قواعــد اإلدراج بعــد مضــي المــدة المحــددة
فــي الفقــرة الفرعيــة ( )1مــن الفقــرة (د) مــن المــادة الثانيــة واألربعيــن مــن قواعــد اإلدراج.
8 .عنــد قيــد طلــب افتتــاح إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي لل ُمصــدر الــذي بلغــت خســائره المتراكمــة  ٪50فأكثــر مــن رأس مالــه لــدى المحكمــة
بموجــب نظــام اإلفــاس.
9 .عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو اجراء التصفية اإلدارية لل ُمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
	10.عنــد صــدور حكــم المحكمــة النهائــي بإنهــاء إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي وافتتــاح إجــراء التصفيــة أو إجــراء التصفيــة اإلداريــة لل ُمصــدر
بموجــب نظــام اإلفالس.
	11.عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية لل ُمصدر بموجب نظام اإلفالس.
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ب .يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (أ) المذكورة أعاله لالعتبارات التالية:
1 .معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل ٍ
كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماي ًة للمستثمرين.
2 .أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.
3 .التزام ال ُمصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.
4 .عنــد صــدور حكــم المحكمــة النهائــي بافتتــاح إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي لل ُمصــدر بموجــب نظــام اإلفــاس مــا لــم يكــن ُموقف ـاً عــن
مزاولــة نشــاطاته مــن قبــل الجهــة المختصــة ذات العالقــة ،وذلــك فــي حــال كان التعليــق وفــق الفقــرة الفرعيــة ( )13مــن الفقــرة (أ) مــن
المــادة السادســة والثالثيــن لقواعــد اإلدراج.
5 .عنــد صــدور حكــم المحكمــة النهائــي برفــض افتتــاح إجــراء التصفيــة أو إجــراء التصفيــة اإلداريــة بموجــب نظــام اإلفــاس مــا لــم يكــن
ُموقفـاً عــن مزاولــة نشــاطاته مــن قبــل الجهــة المختصــة ذات العالقــة ،وذلــك فــي حــال كان التعليــق وفــق الفقــرة الفرعيــة ( )13مــن الفقــرة
(أ) مــن المــادة السادســة والثالثــون لقواعــد اإلدراج.
ج .تعلق السوق تداول األوراق المالية لل ُمصدر في أي من الحاالت اآلتية:
1 .عند عدم التزام ال ُمصدر بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.
2 .عندما يتضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية لل ُمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.
3 .إذا لــم تســتوف متطلبــات الســيولة المحــددة فــي البابيــن الثانــي والثامــن مــن قواعــد اإلدراج بعــد مضــي المهلــة التــي تحددهــا الســوق
لل ُمصــدر لتصحيــح أوضاعــه مــا لــم توافــق الهيئــة علــى خــاف ذلــك.
4 .عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية لل ُمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.


د .ترفــع الســوق التعليــق المشــار إليــه فــي الفقــرات الفرعيــة ( )1و( )2و( )3مــن الفقــرة (ج) أعــاه ،بعــد مضــي جلســة تــداول واحــدة تلــي انتفــاء
ســبب التعليــق ،وفــي حالــة إتاحــة تــداول أســهم ال ُمصــدر خــارج المنصــة ،ترفــع الســوق التعليــق خــال مــدة ال تتجــاوز خمــس جلســات تــداول تلــي
انتفــاء ســبب التعليــق.
هـــ .يجــوز للســوق فــي أي وقــت أن تقتــرح علــى الهيئــة تعليــق تــداول أي أوراق ماليــة مدرجــة أو إلغــاء إدراجهــا إذا رأت مــن المرجــح حــدوث أي
مــن الحــاالت الــواردة فــي الفقــرة (أ) أعــاه.
و .يجب على ال ُمصدر الذي تم تعليق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
ز .إذا اســتمر تعليــق تــداول األوراق الماليــة مــدة ( )6أشــهر مــن دون أن يتخــذ ال ُمصــدر إجــراءات مناســبة لتصحيــح ذلــك التعليــق ،فيجــوز للهيئــة
إلغــاء إدراج األوراق الماليــة لل ُمصــدر.
ح .عنــد إكمــال ال ُمصــدر لعمليــة اســتحواذ عكســي ،يلغــى إدراج أســهم ال ُمصــدر .وإذا رغــب ال ُمصــدر فــي إعــادة إدراج أســهمه ،فعليــه تقديــم طلــب
جديــد إلدراج أســهمه وفق ـاً لقواعــد اإلدراج واســتيفاء المتطلبــات ذات العالقــة المنصــوص عليهــا فــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات
المســتمرة.
ط .ال تخل هذه البنود بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بنا ًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.
 2-3-8اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج
أ .ال يجــوز ل ُمصــدر أدرجــت أوراقــه الماليــة فــي الســوق إلغــاء اإلدراج إال بموافقــة مســبقة مــن الهيئــة .وللحصــول علــى موافقــة الهيئــة ،يجــب علــى
ال ُمصــدر تقديــم طلــب اإللغــاء إلــى الهيئــة مــع تقديــم إشــعار متزامــن للســوق بذلــك ،وأن يشــمل الطلــب المعلومــات اآلتيــة:
1 .األسباب المحددة لطلب اإللغاء.
2 .نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (د) أدناه.
3 .نســخة مــن المســتندات ذات العالقــة ونســخة مــن كل وثيقــة مرســلة إلــى المســاهمين ،إذا كان إلغــاء اإلدراج نتيجــة عمليــة اســتحواذ أو أي
إجــراء آخــر يتخــذه ال ُمصــدر.
4 .أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي المعين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.
ب .يجوز للهيئة بنا ًء على تقديرها قبول طلب اإللغاء أو رفضه.
ج .يجب على ال ُمصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.
د .عنــد إلغــاء اإلدراج بنــا ًء علــى طلــب ال ُمصــدر ،يجــب علــى ال ُمصــدر أن يفصــح للجمهــور عــن ذلــك فــي أقــرب وقــت ممكــن .ويجــب أن يتضمــن
اإلفصــاح علــى األقــل ســبب اإللغــاء وطبيعــة الحــدث الــذي أدى إليــه ومــدى تأثيــره فــي نشــاطات ال ُمصــدر.
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 3-3-8التعليق المؤقت
أ .يجــوز لل ُمصــدر أن يطلــب مــن الســوق تعليــق تــداول أوراقــه الماليــة مؤقتـاً عنــد وقــوع حــدث خــال فتــرة التــداول يجــب اإلفصــاح عنــه مــن دون
تأخيــر بموجــب نظــام الســوق الماليــة أو لوائحــه التنفيذيــة أو قواعــد الســوق وال يســتطيع ال ُمصــدر تأميــن ســريته حتــى نهايــة فتــرة التــداول ،وتقــوم
الســوق بتعليــق تــداول األوراق الماليــة لذلــك ال ُمصــدر فــور تلقيهــا للطلــب.
ب .عنــد تعليــق التــداول مؤقت ـاً بنــا ًء علــى طلــب ال ُمصــدر ،يجــب علــى ال ُمصــدر أن يفصــح للجمهــور فــي أقــرب وقــت ممكــن عــن ســبب التعليــق
والمــدة المتوقعــة لــه وطبيعــة الحــدث الــذي أدى إليــه ومــدى تأثيــره فــي نشــاطات ال ُمصــدر.
ج .يجــوز للهيئــة أن تعلــق التــداول مؤقتـاً مــن دون طلــب مــن ال ُمصــدر عندمــا يكــون لديهــا معلومــات أو تكــون هنــاك ظــروف قــد تؤثــر فــي نشــاطات
ال ُمصــدر وتــرى أن تلــك الظــروف ربمــا تؤثــر فــي نشــاط الســوق أو تخـ ّل بحمايــة المســتثمرين .ويجــب علــى ال ُمصــدر الــذي تخضــع أوراقــه الماليــة
للتعليــق المؤقــت للتــداول االســتمرار فــي االلتــزام بنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة وقواعــد الســوق.
د .للســوق أن تقتــرح علــى الهيئــة ممارســة صالحيتهــا وفــق الفقــرة (ج) المذكــورة أعــاه إذا تبيــن لهــا معلومــات أو ظــروف قــد تؤثــر فــي نشــاطات
ال ُمصــدر ومــن المحتمــل أن تؤثــر فــي نشــاط الســوق أو فــي حمايــة المســتثمرين.
هـــ .يرفــع التعليــق المؤقــت للتــداول عنــد انتهــاء المــدة المحــددة فــي اإلفصــاح المشــار إليــه فــي الفقــرة (ب) أعــاه ،مــا لــم تــر الهيئــة أو الســوق
خــاف ذلــك.
 4-3-8رفع التعليق
يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقا للفقرة (أ) من القسم رقم (« )1-3-8تعليق اإلدراج أو إلغائه» لالعتبارات اآلتية:
أ .معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل ٍ
كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماي ًة للمستثمرين.
ب .أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.
ج .التزام ال ُمصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.
وإذا اســتمر تعليــق تــداول األوراق الماليــة مــدة ســتة أشــهر مــن دون أن تتخــذ الشــركة إجــراءات مناســبة لتصحيــح ذلــك التعليــق ،فيجــوز للهيئــة
إلغــاء إدراج األوراق الماليــة للشــركة.
 5-3-8إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها
إذا رغــب ال ُمصــدر فــي إعــادة إدراج أســهمه بعــد إلغائهــا ،فعليــه تقديــم طلــب جديــد إلدراج أســهمه وفقـاً لقواعــد اإلدراج واســتيفاء المتطلبــات ذات
العالقــة المنصــوص عليهــا فــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة.

 4-8القرارات والموافقات التي ستدرج بموجبها األسهم
تتمثل القرارات والموافقات التي ستدرج أسهم الشركة بموجبها فيما يلي:
1 .قرار مجلس إدارة الشركة بإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية
أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1442/11/21هـ (الموافق 2021/07/01م) باإلدراج المباشر ألسهم الشركة في
السوق الموازية.
2 .موافقة الجمعية العامة العادية
تم الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 1442/11/27هـ (الموافق 2021/07/07م) على اإلدراج المباشر
ألسهم الشركة في السوق الموازية.
3 .موافقة شركة تداول السعودية «تداول السعودية» على اإلدراج
تم الحصول على موافقة من شركة تداول السعودية «تداول السعودية» على اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية بتاريخ
1443/03/25هـ (الموافق 2021/10/31م).
4 .موافقة هيئة السوق المالية
تم الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية .وقد تم اإلعالن عن تلك
الموافقة في الموقع اإللكتروني للهيئة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ (الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢م).
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 5-8الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة (فترة الحظر):
يحظــر علــى كبــار المســاهمين المذكوريــن فــي الصفحــة (ح) مــن هــذا المســتند التصــرف فــي أســهمهم لمــدة اثنــي عشــر ( )12شــهراً مــن تاريــخ
بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة ،ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد انتهــاء هــذه الفتــرة دون الحاجــة للحصــول علــى موافقــة
مســبقة مــن هيئــة الســوق الماليــة .وبخــاف فتــرة الحظــر المفروضــة مــن الهيئــة علــى كبــار المســاهمين ،ال توجــد أي ترتيبــات قائمــة أخــرى تمنــع
التصــرف فــي أســهم معينــة.

 6-8نبذة عن شركة تداول السعودية (تداول السعودية)
تــم تأســيس نظــام تــداول فــي عــام 2001م ،كنظــام بديــل لنظــام معلومــات األوراق الماليــة اإللكترونــي ،وكان قــد بــدأ تــداول األســهم اإللكترونــي فــي
المملكــة عــام 1990م .وتتــم عمليــة التــداول مــن خــال نظــام إلكترونــي متكامــل ابتــدا ًء مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهــا ًء بالتســوية ،ويتــم التــداول كل يــوم
عمــل مــن أيــام األســبوع مــن األحــد إلــى الخميــس علــى فتــرة واحــدة مــن الســاعة  10صباح ـاً وحتــى  3عصــراً ويتــم خاللهــا تنفيــذ األوامــر .أمــا
خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر وتعديلهــا وإلغائهــا مــن الســاعة  9:30صباحـاً وحتــى الســاعة  10صباحـاً ،تتغيــر هــذه األوقــات خــال
شــهر رمضــان ويتــم اإلعــان عــن طريــق تــداول.
ويتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــال مطابقــة آليــة لألوامــر ،ويتــم اســتقبال وتحديــد أولويــة األوامــر وفقـاً للســعر .وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر الســوق أوالً
(وهــي األوامــر المشــتملة علــى أفضــل األســعار) ،وتليهــا األوامــر محــددة الســعر ،وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بنفــس الســعر فإنــه يتــم تنفيذهــا
وفقـاً لتوقيــت اإلدخــال.
يقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات مــن خــال قنــوات مختلفــة أبرزهــا موقــع تــداول علــى اإلنترنــت ،ويتــم توفيــر بيانــات الســوق
بشــكل فــوري لمــزودي المعلومــات المعروفيــن مثــل رويتــرز .وتتــم تســوية الصفقــات خــال يومــي عمــل ( ،)T+2أي أن نقــل الملكيــة لألســهم يتــم
بعــد تنفيــذ الصفقــة بيومــي عمــل.
وينبغــي علــى ال ُمصــدر اإلفصــاح عــن جميــع القــرارات والمعلومــات ذات األهميــة للمســتثمرين عبــر نظــام تــداول .وتقــع علــى عاتــق إدارة تــداول
مســؤولية مراقبــة الســوق بهــدف ضمــان عدالــة التــداول وكفــاءة عمليــات الســوق.
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 -٩المستندات المتاحة للمعاينة
ســتكون المســتندات التاليــة متاحــة للمعاينــة مــن خــال غرفــة افتراضيــة ،وســيقوم المستشــار المالــي «مجموعــة الدخيــل الماليــة» بإرســال الرابــط
اإللكترونــي للغرفــة االفتراضيــة إلــى المســتثمرين المؤهليــن عنــد طلبــه عبــر البريــد اإللكترونــي « ،»info@aldukheil.com.saوذلــك خــال أيــام
العمــل مــن يــوم األحــد 1443/06/06هـــ (الموافــق 2022/01/09م) إلــى يــوم الخميــس 1443/06/24هـــ (الموافــق 2022/01/27م) خــال فتــرة
ال تقــل عــن ( )7أيــام قبــل اإلدراج:
	-السجل التجاري الرئيسي للشركة.
	-النظام األساسي للشركة وعقد التأسيس.
	-موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل أسهم الشركة في السوق الموازية كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية.
	-موافقة شركة تداول السعودية (تداول السعودية) على اإلدراج في السوق الموازية.
	-موافقة مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية.
لكل من:
	-خطابات الموافقة على تضمين االسم والشعار واإلفادة في مستند التسجيل هذا ٍ
 .أالمستشار المالي للشركة (شركة مجموعة الدخيل المالية).
.بالمحاسب القانوني للشركة (كي بي إم جي لالستشارات المهنية).
	-اآلليــة التــي تــم بنــا ًء عليهــا تحديــد الســعر االسترشــادي لتــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة (تقريــر التقييــم المالــي للشــركة ال ُمعــد
مــن قبــل المستشــار المالــي).
	-القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
	-القوائم المالية المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 2021/06/30م.
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 -١٠تقرير المحاسب القانوني

 1-10القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة
(شركة ذات مسؤولية محدودة)

القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
مع
تقرير مراجع الحسابات المستقل
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تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة شركاء شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية لشركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة ("الشركة") ،والتي تشمل قائمة المركز
المالي كما في  31ديسمبر 2020م ،وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر ،والتغيرات في حقوق الملكية،
والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية ،المكونة من ملخص للسياسات
المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.
وفي رأينا ،إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي للشركة كما في
 31ديسمبر 2020م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي
المعتمد في المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
أساس الرأي
لقد قمنا بالمراجعة وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية .ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير
تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن الشركة
وفقا ً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية ،وقد التزمنا
بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا ً لتلك القواعد .ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس
إلبداء رأينا.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
إن اإل دارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة ،وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في
المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ،واألحكام
المعمول بها في نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة ،وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية،
لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ،سوا ًء بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القوائم المالية ،فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على اإلستمرار وفقا لمبدأ اإلستمرارية ،وعن
اإلفصاح ،بحسب ما هو مناسب ،عن األمور ذات العالقة باإلستمرارية ،واستخدام مبدأ اإلستمرارية كأساس في المحاسبة،
ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها ،أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.
إن المكلفين بالحوكمة ،أي مجلس المديرين ،هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.

& KPMG Professional Services, a professional closed joint stock company registered in the Kingdom of Saudi Arabia. With the paid-up capital of (15,000,000) SAR. (Previously known as “KPMG Al Fozan
Partners Certified Public Accountants”) A non-partner member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited
by guarantee. All rights reserved..

كي بي إم جي لالستشارات المهنية شركة مهنية مساهمة مقفلة ،مسجلة في المملكة العربية السعودية ،رأس مالها ( )15,000,000لاير سعودي مدفوع بالكامل ،المسماة سابقا ً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون
قانونيون" .و هي عضو غير شريك في الشبكة العالمية لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمية المحدودة ،شركة انجليزية محدودة بضمان .جميع الحقوق محفوظة
Commerical Registration of the headquarter in Riyadh is 1010425494.
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تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة شركاء شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة
(شركة ذات مسؤولية محدودة)
مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سوا ًء بسبب غش
أو خطأ ،وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن "التأكيد المعقول" هو مستوى عا ٍل من التأكيد ،إال أنه
ليس ضمانا ً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية
ستكشف دائما ً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجودا ً .ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ ،وتُعَد جوهرية
إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون
بنا ًء على هذه القوائم المالية.
وكجزء من المراجعة وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،فإننا نمارس الحكم المهني
ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة .وعلينا أيضا ً:
•

تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية ،سوا ًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ
إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا .ويعد
خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ ،ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ
أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.

•

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة ،من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف،
وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.

•

تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ،ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي
قامت بها اإلدارة.

•

استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة ،واستنادا ً إلى أدلة المراجعة التي تم
الحصول عليها ،ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكا ً كبيرا ً بشأن قدرة الشركة
على االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية .وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري ،فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في
تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية ،أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية ،فإننا يتعين
علينا تعديل رأينا .وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،فإن
األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية.

•

تقييم العرض العام ،وهيكل ومحتوى القوائم المالية ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن
المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضا ً بصورة عادلة.

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة ،من بين أمور أخرى ،بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة،
بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل المراجعة لشركة ألف ميم ياء للمعدات
واألجهزة الطبية المحدودة ("الشركة").
كي بي إم جي لالستشارات المهنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناصر أحمد الشطيري
رقم الترخيص 454
جدة ،في  27مايو 2021م
الموافق  15شوال 1442هـ
2
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2019م

الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
أصول حق استخدام
ذمم مدينة مقسطة  -الجزء غير المتداول

5
6
7

419,066
365,214
1,614,266
2,398,546

229,874
541,260
1,294,805
2,065,939

الموجودات المتداولة
مخزون
ذمم مدينة مقسطة  -الجزء المتداول
ذمم مدينة تجارية
مدفوعات مقدما ً وموجودات متداولة أخرى
النقد وما في حكمه

8
7
9
10
11

24,573,180 21,891,577
5,265,579 15,492,441
43,452,574
43,632,986
2,707,972
4,393,791
7,931,192 14,699,590
83,930,497 100,110,385
85,996,436 102,508,931

اإليضاح

الموجودات

إجمالي الموجودات

 1يناير
2019م

93,837
--93,837
15,003,393
-52,820,513
1,216,551
8,744,095
77,784,552
77,878,389

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة

12
13

500,000
250,000
62,797,813
63,547,813

500,000
250,000
17,495,288
18,245,288

500,000
250,000
3,650,383
4,400,383

14

3,963,137
250,000
126,131
4,339,268

2,604,796
185,000
302,036
3,091,832

1,161,817
283,000
-1,444,817

2,045
478,713
14,129,531
13,231,024
175,905
4,500,000
2,104,632
34,621,850

5,854,684
463,737
7,865,062
47,089,409
168,236
-3,218,188
64,659,316

4,306,636
274,550
7,158,787
58,575,028
--1,718,188
72,033,189

إجمالي المطلوبات

38,961,118

67,751,148

73,478,006

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

85,996,436 102,508,931

77,878,389

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
التزامات مزايا الموظفين
التزامات عقود  -الجزء غير المتداول
التزامات عقود إيجار  -الجزء غير المتداول

6

المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة تجارية
التزامات عقود  -الجزء المتداول
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
المستحق إلى أطراف ذات عالقة
التزامات عقود إيجار  -الجزء المتداول
قرض قصير األجل
الزكاة المستحقة

15
16
6
17
18

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  33جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
3

87

شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
اإليضاح

2020م

19
20

121,603,736
)(66,323,264
55,280,472

89,920,481
)(48,154,684
41,765,797

21
22
 9و7

()23,014,756
()6,127,880
)(3,548,329
22,589,507

)(17,071,831
)(8,922,647
545,424
16,316,743

تكلفة تمويلية  -فائدة على التزامات عقود إيجار

6

)(18,250
22,571,257

)(6,196
16,310,547

الزكاة
صافي ربح السنة

18

)(1,500,000
21,071,257

)(1,500,000
14,810,547

إيرادات
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح
مصروفات بيع وتسويق
مصروفات عمومية وإدارية
خسارة انخفاض القيمة  -مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
الربح من التشغيل
الربح قبل الزكاة

2019م

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات
الالحقة
14

إعادة قياس التزامات المزايا المحددة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

)(768,732

)(965,642

20,302,525

13,844,905

ربحية السهم العائدة إلى شركاء الشركة
23

ربحية السهم األساسية والمخففة

42,143

29,621

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  33جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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(شركة ذات مسؤولية محدودة)

شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ ياللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
إيضاح

رأس المال

احتياطي نظامي

صافي ربح السنة
الخسارة الشاملة األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م

أرباح مبقاة
500,000
---500,000

إجمالي حقوق الملكية
250,000
---250,000

الرصيد كما في  1يناير 2019م

3,650,383
14,810,547
)(965,642
13,844,905
17,495,288

29

4,400,383
14,810,547
)(965,642
13,844,905
18,245,288

صافي ربح السنة
الخسارة الشاملة األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

--

----

--

500,000

----

25,000,000

250,000

21,071,257
)(768,732
20,302,525

2-16

25,000,000
62,797,813

21,071,257
)(768,732
20,302,525

المعامالت مع الشركاء

شطب رصيد دائن طرف ذو عالقة

الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م

63,547,813

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  33جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
اإليضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
الربح قبل الزكاة

2020م
22,571,257

التعديالت للبنود غير المالية:
استهالك  -ممتلكات ومعدات
استهالك  -أصول حق استخدام
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة  -الذمم المدينة المقسطة
مخصص للمخزون بطيء الحركة
مخصص ( /عكس) الخسارة االئتمانية المتوقعة  -الذمم المدينة
التجارية
مخصص مزايا الموظفين المحملة على السنة
إيرادات فوائد
تكلفة تمويلية
التغيرات في رأس المال العامل:
ذمم مدينة مقسطة
مخزون
ذمم مدينة تجارية
مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
التزامات العقد
النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
التزامات عقود إيجار مدفوعة
رصيد لطرف ذو عالقة محّمل على السنة
قرض قصير األجل تم الحصول عليه خالل السنة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

5
6
7
8

115,818
176,046
2,232,050
1,528,292

9
14
19

1,316,279
628,810
)(193,829
18,250
28,392,973

)(860,376
550,043
)(52,386
6,196
16,377,484

7
8
9
10

((6,822,950) )12,584,544
)(9,569,787
1,153,311
10,228,315
()1,496,691
)(1,491,421
)(1,685,819
1,548,048
)(5,852,639
706,275
6,264,469
91,187
79,976
11,067,151
14,271,036

18
14

)(2,613,556
)(39,201
11,618,279

-)(72,706
10,994,445

5

)(305,010
)(305,010

)(190,964
)(190,964

6
16
17

)(186,486
)(8,858,385
4,500,000
)(4,544,871

)(130,765
)(11,485,619
-)(11,616,384

6,768,398
7,931,192

)(812,903
8,744,095

14,699,590

7,931,192

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

16,310,547
54,927
53,581
314,952
--

15

زكاة مدفوعة
التزامات مزايا الموظفين المدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
شراء ممتلكات ومعدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

2019م

11

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  33جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
.1

معلومات عامة

 1-1شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة ("الشركة") هي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تأسست وتم
تسجيلها في جدة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  4030186415بتاريخ  14صفر 1430هـ،
الموافق  9فبراير 2009م.
وفقًا لعقد تأسيس الشركة ،تزاول الشركة نشاط تجارة الجملة والتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل ولعب األطفال
والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية بخالف األدوية والمواد الكيميائية.
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،قام أحد شركاء الشركة ببيع حصته كما هو مبين في اإليضاح  12من
هذه القوائم المالية.
عالوة على ذلك ،خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،قرر شركاء الشركة إدراج الشركة في سوق "نمو"
قرارا بتاريخ 1
(سوق أسهم موازية لسوق تداول في المملكة العربية السعودية) .في هذا الصدد ،أصدر الشركاء
ً
نوفمبر 2020م وجميع اإلجراءات القانونية جارية إلكمال العملية في الوقت المناسب .ومع ذلك وحتى تاريخ الموافقة
على هذه القوائم المالية  ،لم تكن العملية قد اكتملت بعد.
 2-1تعمل الشركة من خالل الفروع التالية وتتضمن هذه القوائم المالية نتائجها أيضًا:
رقم السجل التجاري

تاريخ التسجيل

الفرع  /المدينة
الرياض

1010478367

 12ربيع األول 1440م  /الموافق  19نوفمبر 2018م

جدة

402016415

 14صفر 1430هـ  /الموافق  09فبراير 2009م

الدمام

7016976297

 08رجب 1441هـ  /الموافق  03مارس 2020م

 3-1العنوان المسجل للشركة هو كما يلي:
صندوق بريد 11544
جدة 21463
المملكة العربية السعودية
.2

أساس اإلعداد
أ)

بيان االلتزام
كما هو مذكور في اإليضاح  1-1من هذه القوائم المالية ،قرر الشركاء في الشركة إدراج أسهم الشركة في سوق
"نمو" وأحد الشروط األولية لإلدراج في سوق "نمو" هو أن استخدام المعايير الدولية للتقرير المالي كإطار
للتقرير المالي .وبنا ًء عليه ،فقد تغير إطار التقرير المالي المطبق من قبل الشركة من المعيار الدولي للتقرير
المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد ("المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة
الحجم المعتمد") المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة
السعودية للمراجعين والمحاسبين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية
والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
.2

أساس اإلعداد (تابع)
أ)

بيان االلتزام (تابع)
هذه القوائم المالية هي األولى للشركة المعدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ،كما تم تطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي " 1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" .وبالنسبة لجميع السنوات ما قبل وحتى
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،أعدت الشركة قوائمها المالية وفقا للمعيار المعيار الدولي للتقرير المالي
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى
الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية
السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ومتطلبات نظام الشركات في المملكة العربية
السعودية وعقد تأسيس الشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض هذه القوائم المالية.
يتضمن اإليضاح  29من هذه القوائم المالية شرحا لتأثير كيفية التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي على
قائمة المركز المالي وحقوق الملكية المدرجة سابقا كما في  31ديسمبر 2019م وكذلك قائمة الدخل الشامل
األخر للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،بما في ذلك طبيعة وأثر تغيرات السياسات المحاسبية
الهامة في القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية ،كان هناك العديد من المعايير والتفسيرات (بما في ذلك التعديالت عليها) قد
صدرت ولكنها لم تصبح مطبقة أو سارية المفعول بعد (إيضاح  .)29تتوقع اإلدارة أن تطبيق هذه المعايير
والتفسيرات في الفترات المستقبلية لن يكون له أي تأثير جوهري على هذه القوائم المالية.

ب) أساس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام مفهوم االستمرارية وأساس االستحقاق المحاسبي
باستثناء ما هو منصوص عليه في سياسات المحاسبة المذكورة أدناه في اإليضاح  4حول هذه القوائم المالية.
ج) عملة النشاط والعرض
يتم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي ،والذي يمثل عملة النشاط والعرض للشركة .تم تقريب جميع
المبالغ ألقرب لاير سعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك.
د)

التصنيف المتداول  -غير المتداول
تقوم الشركة بإدراج الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي كمتداولة  /غير متداولة.
يصنف األصل متداوالً في حال:
•
•
•
•

توقع بيع األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة األعمال العادية؛
االحتفاظ باألصل بغرض المتاجرة بشكل أساسي؛
توقع تحققه خالل اثني عشر شهرا بعد تاريخ التقرير؛ أو
نقد أو ما في حكمه ،ما لم يكن ممنوعا من الصرف أو االستخدام لتسوية التزام لمدة اثني عشر شهرا على
األقل بعد تاريخ المركز المالي.

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
.2

أساس اإلعداد (تابع)
د) التصنيف المتداول  -غير المتداول (تابع)
يتم تصنيف المطلوبات كمتداولة عندما يكون:
•
•
•
•

توقع تسويته خالل دورة األعمال العادية؛
محتفظ بها بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛
توقع تسويته خالل اثني عشر شهرا ً بعد فترة التقرير المالي؛ أو
عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام على مدى اثني عشر شهرا ً على األقل بعد تاريخ
التقرير المالي.

يتم تصنيف جميع المطلوبات األخرى كموجودات غير متداولة.
.3

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد هذه القوائم المالية ،من اإلدارة استخدام بعض التقديرات واألحكام الهامة التي تؤثر على تطبيق السياسات
المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة،
إن وجدت ،في تاريخ التقرير.
يتم تقييم االفتراضات والتقديرات بصفة مستمرة وفقا للخبرة التاريخية وأمور أخرى بما فيها التوقعات باألحداث
المستقبلية التي يُعتقد أنها منطقية وفقا للظروف .وتقوم الشركة بعمل تقديرات وأحكام تتعلق بالمستقبل .قد تختلف
النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .وتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات ذات الصلة بشكل مستمر .يتم إثبات التعديالت
على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم مراجعة التقديرات فيها وفي الفترات المستقبلية المتأثرة بها.
فيما يلي أهم المجاالت التي استخدمت فيها اإلدارة األحكام والتقديرات واالفتراضات:

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
تقوم الشركة بإثبات مخصص الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح للخسائر االئتمانية .يستخدم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للشركة
االتجاهات التاريخية وعنصر استشرافي الحتساب مخصص النسبة المئوية ليتم تسجيله كخسارة انخفاض في قيمة
الموجودات المالية.

مزايا الموظفين – التزام خطة مزايا المحددة
يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام الشركة بموجب خطط المزايا المحددة باستخدام تقييم كتواري .ويتضمن ذلك عمل
العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .ويشمل ذلك تحديد معدل التخفيض ،زيادات
الرواتب المستقبلية ،معدالت الوفيات ومعدل تسريح الموظفين من الخدمة .ونتيجة التعقيدات الخاصة بعملية التقييم
وطبيعته طويلة األجل ،فإن التزام المزايا المحددة يمتاز بحساسية تجاه التغيرات في هذه االفتراضات .ويتم فحص
جميع االفتراضات في تاريخ كل تقرير مالي .تعتمد زيادات الرواتب المستقبلية على معدالت التضخم المستقبلية
واألقدمية والترقية والعرض والطلب في سوق التوظيف.
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السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل الشركة في إعداد هذه القوائم المالية موضحة أدناه .تم تطبيق السياسات بشكل
ثابت على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية ،وعند إعداد القوائم المالية االفتتاحية وفقا للمعايير الدولية
للتقرير المالي كما في  1يناير 2019م لغرض التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي كما هو مبين في اإليضاح 29
من هذه القوائم المالية ،إال إذا ذكر غير ذلك.

الممتلكات والمعدات
يتم قياس الممتلكاتوالمعدات بالتكلفة بعد خصم الإلستهالك المتراكم والخسارة المتراكمة لإلنخفاض في القيمة إن
وجدت .بما في ذلك رسوم االستيراد وضرائب الشراء غير القابلة لالسترداد ،بعد خصم الخصومات التجارية
والخصومات وأي تكاليف ترتبط مباشرة بإحضار األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لجعله قادرا على العمل بالطريقة
التي تريدها اإلدارة .تتضمن تكلفة الموجودات المبنية ذاتيا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف أخرى متكبدة
مباشرة متعلقة بإعادة الموجودات إلى وضع االستخدام المحدد له .عندما يختلف العمر اإلنتاجي ألحد بنود الممتلكات
والمعدات ،تتم المحاسبة عن ذلك األصل كبند منفصل من بنود الممتلكات والمعدات.
صا خسائر االنخفاض في القيمة ،إن وجدت ،وتمثل
يتم إثبات األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ،إن وجدت ،بالتكلفة ناق ً
أعمال البناء  /التطوير المتعلقة باألصل الجاري تنفيذه .يتم إثبات تكلفة استبدال جزء من أحد بنود الممتلكات والمعدات
ضمن القيمة الدفترية لذلك األصل عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية من ذلك الجزء من األصل للشركة،
وعندما يمكن قياس التكلفة بشكل موثوق .يتم استبعاد القيمة الدفترية للبند المستبدل.
يتم إدراج مصروفات الصيانة واإلصالح العادية والتي ال تزيد من العمر اإلنتاجي لألصل بصورة جوهرية في والدخل
الشامل اآلخر عند وحال تكبدها .يتم رسملة المصروفات المتعلقة بإعادة تجديد وتحسين الموجودات ،إن وجد ويتم
تقاعد الموجودات التي يتم استبدالها.
يتم إلغاء إثبات أي بند من الممتلكات والمعدات عند البيع أو عندما ال يكون من المتوقع تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية
من استخدامه أو بيعه .يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات بمقارنة
متحصالت البيع مع القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات ويتم إثباتها في بالصافي في الربح أو الخسارة.
االستهالك
يبدأ استهالك األصول من التاريخ الذي يكون فيه متا ًحا لالستخدام المقصود ويتوقف في تاريخ إلغاء إثبات األصل،
أيهما أسبق .يتم احتساب االستهالك على تكلفة بنود الممتلكات والمعدات بعد خصم قيمها المتبقية المقدرة على مدى
أعمارها اإلنتاجية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت ويتم إثباتها بشكل عام في الربح أو الخسارة.
فيما يلي األعمار اإلنتاجية التقديرية:

سنوات
5
5
5
5
4

أثاث ومفروشات
حاسب آلي
معدات مكتبية
ِع َدد وأدوات
سيارات

يتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير مالي وتعدل إذا كان ذلك مالئما.
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حق استخدام أصول والتزامات عقود إيجار
عند بدء العقد ،تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد ينطوي على عقد إيجار .ويعتبر العقد عقد إيجار أو ينطوي على
عقد إيجار إذا كان يتضمن حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة ما نظير مقابل معين.
كمستأجر
ِ
عند بدء أو تعديل عقد ينطوي على مكون إيجار ،تحدد الشركة المقابل في العقد لكل مكون إيجار على أساس أسعارها
المستقلة النسبية .أما بالنسبة لعقود إيجار الممتلكات ،فقد اختارت الشركة عدم فصل المكونات غير اإليجارية واحتساب
المكونات اإليجارية وغير اإليجارية كمكون عقد إيجار واحد.
تثبت الشركة حق االستخدام أصول والتزامات عقود اإليجار في تاريخ بدء اإليجار .يتم قياس حق استخدام أصل مبدئيا ً
بالتكلفة ،والذي يشتمل على المبلغ المبدئي التزامات عقود اإليجار المعدلة ألي مدفوعات إيجار تمت في أو قبل تاريخ
البدء باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية متكبدة وتقدير تكاليف تفكيك وإزالة األصل ذي الصلة أو الستعادة األصل
ذي الصلة أو الموقع الذي يقع فيه ،مخصوما منه أي حوافز إيجار.
يتم الحقا ً استهالك استخدام أصول باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية مدة عقد اإليجار ،ما لم
ينقل عقد اإليجار ملكية األصل ذي الصلة إلى الشركة بنهاية مدة اإليجار أو تعكس أصل استخدام أصل أن الشركة
سوف تمارس خيار الشراء .في هذه الحالة ،سيتم استهالك حق استخدام أصل على مدار العمر اإلنتاجي لألصل ذي
الصلة ،والذي يتم تحديده على نفس األساس كالممتلكات والمعدات .باإلضافة إلى ذلك ،يتم تخفيض أصل حق االستخدام
بشكل دوري عن طريق خسائر االنخفاض في القيمة ،إن وجدت ،وتعديلها بسبب بعض عمليات إعادة قياس التزامات
عقود اإليجار.
يتم قياس التزامات عقود اإليجار مبدئيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء ،ويتم
خصمها باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو ،إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة ،باستخدام
معدل االقتراض اإلضافي للشركة .وبشكل عام ،تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم.
تحدد الشركة معدل االقتراض اإلضافي من خالل الحصول على أسعار الفائدة من مصادر تمويل خارجية مختلفة
وإجراء بعض التعديالت لتعكس شروط عقد اإليجار ونوع األصل المؤجر.
تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزامات عقود اإليجار ما يلي:
•
•
•
•

مدفوعات ثابتة ،بما في ذلك المدفوعات الثابتة المتضمنة؛
مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل كما في
تاريخ البدء؛
المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و
سعر السهم في إطار خيار ا لشراء الذي من المؤكد أن الشركة ستقوم باستخدامه ،ومدفوعات اإليجار في فترة
تجديد اختيارية إذا كانت الشركة لديها قدر معقول من اليقين في خيار التمديد ،وعقوبات اإلنهاء المبكر لعقد
اإليجار ما لم تكن الشركة على يقين معقول من عدم اإلنهاء المبكر.

تقاس التزامات عقود اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة .يتم إعادة قياسها عندما يكون هناك تغيير
في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل ،إذا كان هناك تغيير في تقدير الشركة للمبلغ
المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية ،أو إذا غيرت التقديرها ما إذا كانت الشركة ستمارس خيار الشراء أو
التمديد أو اإلنهاء أو كان هناك مدفوعات إيجارية عينية ثابتة معدلة.
عندما يتم إعادة قياس التزامات عقود اإليجار بهذه الطريقة ،يتم إجراء تعديل مقابلة على القيمة الدفترية ألصل كحق
استخدام أصل ،أو يتم تسجيلها في الربح أو الخسارة إذا كانت القيمة الدفترية كحق استخدام أصل تم تخفيضها إلى
الصفر.
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حق استخدام أصول والتزامات عقود إيجار (تابع)
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة
اختارت الشركة عدم إثبات موجودات حق استخدام أصل والتزامات اإليجار لعقود تأجير األصول منخفضة القيمة
واإليجارات قصيرة األجل .تثبت الشركة مدفوعات اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار هذه كمصروف على أساس
القسط الثابت على مدى مدة اإليجار.
اختارت الشركة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16وفقا للفقرة ج ( 5ب) ولن تقوم بإعادة إدراج المعلومات
المقارنة .بدالً من ذلك ،يجب على الشركة المحدودة االعتراف بالتأثير التراكمي للتطبيق المبدئي لهذا المعيار كتعديل
للرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة (أو عنصر آخر من حقوق الملكية ،حسب االقتضاء) كما في  1يناير 2019م ،ومع
ذلك ،لم تكن هناك اتفاقيات إيجار تندرج تحت نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي للتقرير المالي  16كما في ذلك
التاريخ.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
في تاريخ كل تقرير  ،تقوم الشركة بمراجعة القيم الدفترية ألصولها غير المالية (بخالف األصول الحيوية  ،والعقارات
االستثمارية  ،والمخزون  ،وأصول العقد  ،وموجودات الضرائب المؤجلة) لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر لالنخفاض
في القيمة .وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر ،يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل .يتم اختبار الشهرة سنويًا لتحديد
أي انخفاض في القيمة إن وجد.
الختبار انخفاض القيمة ،يتم تجميع األصول معًا في أصغر مجموعة من األصول التي تولد تدفقات نقدية داخلة من
االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة إلى حد كبيرعن التدفقات النقدية الداخلة من األصول األخرى أو الوحدات
المنتجة للنقد .يتم تخصيص الشهرة الناتجة عن اندماج األعمال لوحدات إنتاج النقد أو مجموعات الوحدات المنتجة
للنقد والتي من المتوقع أن تستفيد من عمليات الدمج.
صا تكاليف االستبعاد،
القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد هي القيمة المستخدمة والقيمة العادلة ناق ً
أيهما أكبر  .تستند القيمة المستخدمة على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  ،مخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام
معدل الخصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل أو
وحدة توليد النقد.
يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد أكبر من قيمتها.
يتم االعنراف بخسائر انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة .يتم تخصيصها أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة
مخصصة للوحدة المنتجة للنقد ،ثم لتخفيض القيم الدفترية لألصول األخرى في الوحدة المنتجة للنقد على أساس تناسبي.
ال يتم عكس خسارة االنخفاض في قيمة الشهرة .بالنسبة ألصول األخرى ،يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة فقط
إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها ،بعد خصم االستهالك
أو اإلطفاء ،إذا لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة.
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االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية (تابع)
يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا لم تعد
موجودة أو انخفضت قيمتها .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد من األصل
أو الوحد ة المولدة للنقد .يتم عكس خسارة االنخفاض المعترف بها سابقا فقط إذا كان هناك تغيير في االفتراضات
المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ أن تم التعرف على خسارة االنخفاض السابقة .عكس خسارة االنخفاض
محدود ،بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل القيمة القابلة لالسترداد وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن
تحديدها ،بالصافي بعد خصم االستهالك ،كأنه لم يتم تحقيق خسارة انخفاض في القيمة لألصل في السنوات السابقة.
يتم إثبات ذلك العكس في الربح أو الخسارة.
يتم فحص أي موجودات غير مالية انخفضت قيمتها ،عدا الشهرة ،الحتمالية عكس قيد هذا االنخفاض في القيمة في
نهاية كل فترة تقرير مالي.

مخزون
يتم إثبات ذلك بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .ويتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.
وتتضمن التكلفة النفقات التي يتم تكبدها لشراء المخزون ،وتكاليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى التي يتم
تحملها لجلب المخزون إلى موقعه الحالي وحالته الراهنة.
تتكون صافي القيمة القابلة لالسترداد من سعر البيع التقديري في سياق العمل العادي بعد خصم تكاليف اإلنتاج اإلضافية
لإلكمال ومصروفات البيع والتوزيع.
يتم تخفيض المخزون  /المحاسبة عنه بصافي قيمته القابلة للتحقق عندما يكون أقل من التكلفة بسبب مثل التراجع في
األسعار السوقية كونه مخزونا بطيء الحركة ،متقادم ،تالف و  /أو منتهي الصالحية.
تقوم اإلدارة بتكوين مخصص لبنود المخزون بطيئة الحركة والمتقادمة والتالفة .تستند تقديرات صافي القيمة الممكن
تحقيقها للمخزون إلى أكثر األدلة موثوقية في وقت إجراء التقديرات .تأخذ هذه التقديرات في االعتبار معلومات مثل
تقلبات األسعار أو التكلفة المرتبطة مباشرة باألحداث التي وقعت الحقًا لتاريخ قائمة المركز المالي إلى الحد الذي تؤكد
فيه هذه األحداث الظروف القائمة في نهاية العام وكذلك التاريخ السابق لـ الضرر.

األدوات المالية
اإلثبات األولي والقياس  -الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يتم تسجيل الذمم المدينة واألخرى مبدئيا عند نشأتها .يتم إثبات جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى
عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.
الموجودات المالية
يتم قياس األصل المالي (ما لم يكن ذمم مدينة تجاريةً دون مكون مالي كبير) أو مطلوبات مالية مبدئيا بالقيمة العادلة
زائدا ،بالنسبة لبند غير مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،تكاليف المعاملة العائدة مباشرة إلى االستحواذ
عليه أو طرحه .يتم قياس الذمم المدينة التجارية بدون مكون تمويلي كبير مبدئيا بسعر المعاملة.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

األدوات المالية (تابع)
التصنيف والقياس الالحق
عند القياس األولي ،يتم تصنيف الموجودات المالية على النحو المقاس به كما يلي :بالتكلفة المطفأة ،بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر  -كأداة دين؛ بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل  -كأداة حقوق الملكية أو بالقيمة
العادلة من خالل الربح والخسارة.
يعتمد التصنيف على نموذج أعمال الشركة في إدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية .ال يتم
إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد القياس األولي إال إذا قامت الشركة بتغيير نموذج األعمال إلدارة الموجودات
المالية ،وفي هذه الحالة يتم تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في أول يوم من أيام أول فترة تقرير تعقب تغيير
نموذج األعمال.
موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطين التاليين وهو غير محدد بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة:
أ) يتم االحتفاظ به ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
ب) تنشأ شروطها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على
أصل المبلغ القائم.
تقاس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطين التاليين وهي غير محددة
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
أ) االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال والذي يتحقق الغرض منه عن طريق تحصيل كل من التدفقات النقدية
التعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و
ب) تنشأ شروطها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على
أصل المبلغ القائم.
عند اإلثبات األولي الستثمارات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة ،يحق للشركة أن تختار بشكل
نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا االختيار على أساس
كل استثمار على حدة.
إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
وفقا لما تم بيانه أعاله ،يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يشمل ذلك جميع الموجودات المالية
المشتقة .وعند اإلثبات األولي ،قد تختار الشركة بصورة غير قابلة لإللغاء قياس أصل مالي يفي بمتطلبات القياس
بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،وكذلك بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلص بصورة جوهرية التباين المحاسبي الذي قد ينشأ.
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الموجودات المالية  -تقييم نموذج العمل
تقوم الشركة بعمل تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يكون األصل بموجبه محتفظ به على مستوى المحفظة ألن
هذا يعكس الطريقة األمثل التي يدار بها العمل والمعلومات التي يتم إرسالها إلى اإلدارة .تتضمن المعلومات ما يلي:
•
•
•
•
•

يتم العمل على ضوء السياسات واألهداف المبينة للمحفظة .ويشمل ذلك ما إذا ما كانت استراتيجية اإلدارة تركز
على تحقيق إيرادات الفائدة التعاقدية أو االحتفاظ بمعدل فائدة محدد أو يكون هناك توافق بين مدة أي مطلوبات
ذات صلة أو تدفقات نقدية أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع موجودات؛
كيفية تقييم أداء المحفظة وإرسال تقارير بشأنها إلى إدارة الشركة؛
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وكيفية
إدارة المخاطر؛
كيفية تعويض المدراء ،أي إذا ما استند التعويض على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات
النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها؛ و
تكرار وكمية وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة وأسباب البيع والتوقعات بشأن أنشطة
المبيعات المستقبلية.

إن تحويل الموجودات المالية إلى أطراف ثالثة في المعامالت التي ال تؤهل إللغاء اإلثبات ال تعتبر مبيعات لهذا
الغرض ،بما يتماشى مع إثبات الشركة المستمر للموجودات.
يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي تتم إدارتها وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
الموجودات المالية  -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة
لغرض القيام بهذا التقييم ،فإن "أصل المبلغ" مدرج بالقيمة العادلة لألصل المالي عند اإلثبات األولي" .الفائدة" هي
مقابل للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة زمنية معينة ومخاطر وتكاليف
اإلقراض األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،باإلضافة إلى هامش ربح.
عند القيام بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة ألصل المبلغ ،فإن الشركة
تأخذ في اعتبارها األحكام التعاقدية لألداة .يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شروط تعاقدية يمكنها
تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية حيث أنه بذلك لن يستوفي هذا الشرط .عند إجراء هذا التقييم ،تأخذ الشركة
في اعتبارها ما يلي:
•
•
•
•

األحداث المحتملة التي قد تؤدي لتغيير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛
المصطلحات التي قد تع ّدِل السعر التعاقدي للكوبون ،بما في ذلك ميزات السعر المتغير؛
ميزات الدفع المسبق والتمديد؛ و
الشروط التي تقيد مطالبات الشركة في التدفقات النقدية من أصل محدد (أي دون حق الرجوع).
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الموجودات المالية  -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة (تابع)
تتوافق ميزة الدفع المسبق مع المدفوعات فقط لمعيار أصل الدين والفائدة إذا كان المبلغ المدفوع مقد ًما يمثل بشكل
ً
معقوال
كبير مبالغ غير مدفوعة من أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األساسي غير مسدد ،والتي قد تتضمن تعويضًا
عن اإلنهاء المبكر للعقد .باإلضافة إلى ذلك  ،بالنسبة لألصل المالي المكتسب بخصم أو عالوة على أهميته التعاقدية ،
فإن ميزة تسمح أو تتطلب الدفع المسبق بمبلغ يمثل حد كبير المبلغ االسمي التعاقدي مضافا إليه الفائدة التعاقدية
المستحقة (ولكن غير المدفوعة) (والتي قد تتضمن أيضًا مبلغًا معقوالً يتم التعامل مع التعويض عن اإلنهاء المبكر)
على أنه متوافق مع هذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة لميزة الدفع المسبق غير مهمة عند االعتراف األولي.
الموجودات المالية – القياس الالحق واألرباح والخسائر
يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم إثبات
صافي األرباح والخسائر ،وتشمل أي فائدة أو إيرادات توزيعات األرباح ،ضمن الربح أو الخسارة.
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  -يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة .يتم
تخفيض التكلفة المطفأة بمقدار خسائر االنخفاض في القيمة ،إن وجدت.
يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر ترجمة العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة.
يتم إثبات أي ربح أو خسارة في الربح أو الخسارة.
استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة
العادلة .يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات في الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد
جزء من تكلفة االستثمار .يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها
في قائمة الربح أو الخسارة.
استثمارات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .إن
إيرادات الفائدة وفقا لطريقة الفائدة الفعلية ،وكذلك أرباح وخسائر ترجمة العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة يتم
إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة .يتم إثبات صافي األرباح والخسائر في الدخل الشامل اآلخر .عند إلغاء اإلثبات،
يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو الخسارة.
مطلوبات مالية
يتم تصنيف المطلوبات المالية باعتبارها مقاسة بالتكلفة المطفأة .يتم بعد ذلك قياس المطلوبات المالية األخرى بالتكلفة
المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم إثبات مصروفات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في
الربح أو الخسارة .يتم إثبات أي ربح أو خسارة أيضا في الربح أو الخسارة.
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األدوات المالية (تابع)
إلغاء اإلثبات
موجودات مالية
تقوم الشركة بإلغاء إثبات الموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل ،أو تقوم بتحويل
حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة يتم بموجبها بشكل جوهري انتقال كافة المخاطر والمزايا الخاصة
بملكية أصل مالي أو التي ال تقوم فيها الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل وال تحتفظ بالسيطرة
على األصل المالي.
مطلوبات مالية
تقوم الشركة بشطب مطلوبات مالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ،إلغائها ،أو انتهاءها .تقوم الشركة أيضا بإلغاء
إثبات المطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وتختلف التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة بشكل جوهري ،وفي
هذه الحالة يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة بنا ًء على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة.
عند إلغاء إثبات مطلوبات مالية ،يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية المطفأة والمقابل المدفوع (بما في ذلك أي
موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات مفترضة) في الربح أو الخسارة.
مقاصة األدوات المالية
يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق حالي
نافذ نظاما لتسوية المبالغ المدرجة وتوفر النية إما لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو لتحقيق
الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
المحاسبة بتاريخ المتاجرة
إن الموجودات المالية التي يتم شراؤها أو بيعها بالطرق العادية يتم إثباتها أو استبعادها في التاريخ التي تتم فيه المعاملة
التجارية ،على سبيل المثال ،التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة ببيع أو شراء األصل.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
تقوم الشركة بإثبات مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
واألقساط المدينة.
تطبق الشركة نه ًجا مبس ً
طا وتقيس بدالت الخسارة لجميع الموجودات المالية بما في ذلك الذمم المدينة التجارية والذمم
المدينة ألقساط المدينة بمبلغ مسا ٍو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي باستثناء األرصدة البنكية،
التي لم ترتفع فيها مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ اإلثبات األولي ،والتي يتم قياسها على أساس الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى  12شهرا.
عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألصل مالي قد ازدادت بشكل كبير منذ اإلثبات األولي وعند تقدير الخسائر
االئتمانية المتوقعة ،فإن الشركة تراعي المعلومات المعقولة والقابلة للتدعيم ذات صلة والمتوفرة دون تكلفة أو مجهود
غير ضروري .ويشمل ذلك المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية على حد سواء استنادا إلى الخبرة التاريخية للشركة
والتقييم االئتماني المدروس ،والذي يشمل المعلومات المستقبلية.
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االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (تابع)
تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان على األصل المالي تزداد بشكل ملحوظ إذا تجاوز تاريخ استحقاقه بأكثر من 30
يوما.
تعتبر الشركة أن األصل المالي متأخر عن السداد عندما يكون:
•
•

من غير المرجح أن يدفع المدين التزاماته االئتمانية إلى الشركة بالكامل ،دون لجوء الشركة إلى إجراءات مثل
تحقق أوراق مالية (أي منها)؛ أو
األصل المالي متجاوز لالستحقاق بأكثر من  360يوما.

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في
السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالية.
إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهرا هي جزء من خسائر االئتمان التي تنشأ عن أحداث التعثر في
األدوات المالية المحتملة خالل  12شهرا بعد تاريخ التقرير المالي (أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل
شهرا).
من 12
ً
الفترة القصوى التي يتم أخذها في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الحد األقصى للفترة التعاقدية
التي تتعرض فيها الشركة لمخاطر االئتمان.
تقوم الشركة بدمج المعلومات االستطالعية في كل من تقييم ما إذا كانت مخاطر ملحوظ منذ االعتراف األولي بها
وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.
تصوغ الشركة ثالثة سيناريوهات اقتصادية :السيناريو المركزي  ،تم تطوير داخليًا بنا ًء على توقعات توافقية ،
وسيناريوهات أقل احتماال  ،واحد صعودي واآلخر هبوطي .يتماشى السيناريو المركزي مع المعلومات التي تستخدمها
الشركة ألغراض أخرى مثل التخطيط االستراتيجي وإعداد الميزانية .تتضمن المعلومات الخارجية التي يتم النظر
فيها البيانات االقتصادية والتنبؤات المنشورة من قبل الهيئات الحكومية والسلطات النقدية في البلدان التي تعمل فيها
الشركة.
يتم خفض القيمة الدفترية لالصل من خالل استخدام حساب المخصص ويتم إدراج مبلغ الخسارة في الربح أو الخسارة.
تستمر إيرادات الفائدة ،إن وجدت ،في االستحقاق على القيمة الدفترية المخفضة باستخدام معدل الفائدة المستعمل في
خصم التدفقات النقدية المستقبلية بغرض قياس خسارة االنخفاض في القيمة .يتم شطب القروض مع المخصص المرتبط
بالقروض ـ عندما ال يكون هناك نظرة واقعية لالسترداد المستقبلي وتم تحقق جميع الضمانات أو تحويلها إلى الشركة.
وفي حال زاد أو نقص ـ في سنة الحقة ـ مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة التقديرية بسبب حدث وقع بعد تسجيل
االنخفاض في القيمة فيتم زيادة أو تقليص خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقا من خالل تعديل حساب المخصص.
إذا ما تم عكس قيد شطب ما في وقت الحق ،فيتم قيده في الربح أو الخسارة في الفترة التي تم استرداده فيها.
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح للخسائر االئتمانية .يتم قياس الخسائر االئتمانية بالقيمة الحالية لكل العجز
النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى المنشأة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تلقيها).
يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلية لألصل المالي.
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.4

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة (تابع)
فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية ،لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،تم تجميع الذمم المدينة التجارية بنا ًء على
الخصائص المشتركة لمخاطر االئتمان وعدد أيام تجاوز االستحقاق .وتستند معدالت الخسارة المتوقعة على ملفات
الدفع للعمالء خالل فترة سابقة كافية والخسائر االئتمانية التاريخية المقابلة التي حدثت خالل هذه الفترة .يتم تعديل
معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية واآلجلة عن عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء
على تسوية الذمم المدينة .وحددت الشركة الناتج المحلي اإلجمالي لبلد المبيعات  /العمالء ليكون العامل األكثر صلة،
وبنا ًء عليه تقوم بتعديل معدالت الخسارة التاريخية استنادا إلى التغييرات المتوقعة في هذا العامل.
بالنسبة للذمم المدينة التجارية ذات المكون التمويلي الجوهري ،أي ذمم األقساط المدينة  ،يمكن للمنشأة أن تختار
كمحاسبة إما تطبيق النموذج العام لقياس مخصص الخسارة أو دائ ًما قياس المخصص بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى الحياة .اختارت الشركة السياسة األخيرة.
الموجودات المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة
في كل تاريخ تقرير مالي تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة قد تعرضت
النخفاض في قيمتها االئتمانية .يعتبر األصل المالي بأنه منخفض القيمة االئتمانية عند حدوث حدث أو أكثر ذي تأثير
ضار على التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية لألصل المالي.
يتضمن الدليل على أن األصل المالي ضعيف القيمة االئتمانية البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:
-

صعوبة مالية كبيرة للمدين ؛
مخالفة العقد مثل التخلف عن السداد أو تجاوز تاريخ االستحقاق أكثر من  90يو ًما ؛
إعادة هيكلة قرض أو سلفة من قبل الشركة بشروط ال تراها الشركة بخالف ذلك ؛
من المحتمل أن يدخل المدين في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى ؛ أو
اختفاء سوق نشط لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية.
عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي
يتم خصم مخصصات الخسائر لألصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من اإلجمالي القيمة الدفترية لألصول.
بالنسبة لسندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يتم تحميل مخصص الخسارة على الربح أو
الخسارة ويتم إثباته في الدخل الشامل اآلخر.
شطب
يتم شطب المبلغ اإلجمالي المحمول من أصل مالي عندما ال يكون لدى الشركة توقعات معقولة السترداد أصل مالي
بالكامل أو جزء منه .بالنسبة للعمالء األفراد  ،فإن الشركة لديها سياسة شطب عندما ال تكون هناك توقعات معقولة
لالسترداد .بالنسبة لعمالء الشركات  ،تقوم الشركة بشكل فردي بإجراء تقييم فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ الشطب استنادا
إلى ما إذا كان هناك توقع معقول لالسترداد .وتتوقع الشركة عدم استرداد أي مبلغ كبير من المبلغ المشطوب .ومع
ذلك ،فإن األصول المالية التي يتم شطبها يمكن أن تظل خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االمتثال إلجراءات الشركة
السترداد المبالغ المستحقة.
عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية للموجودات.
يتم شطب الموجودات المالية عندما ال تكون هناك توقعات معقولة الستردادها .وعند شطب قروض أو ذمم مدينة،
تستمر الشركة في ممارسة إجراء قسري لمحاولة استرداد الذمم المدينة المستحقة .وعند إجراء عمليات االسترداد ،يتم
إدراجها كإيرادات في الربح أو الخسارة.
19

103

شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
.4

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي من النقد في الصندوق والشيكات في الصندوق ،إن وجد ،والنقد لدى
البنوك المتاح للشركة دون أي قيود.

مزايا الموظفين
مزايا الموظفين قصيرة األجل
يتم احتساب مزايا الموظفين القصيرة األجل عند تقديم الخدمة ذات الصلة .يتم إثبات مطلوبات للمبلغ المتوقع دفعه إذا
كان لدى الشركة التزام قانوني حالي أو ضمني لدفع هذا المبلغ نتيجة خدمة سابقة قدمها الموظف ويمكن تقدير االلتزام
بشكل موثوق.
تشمل مزايا الموظفين قصيرة األجل األجور والرواتب والحوافز ومخصصات اإلجازات قصيرة األجل ،إلخ.
برامج المزايا المحددة
تحتفظ الشركة بخطة مزايا محددة غير ممولة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا لمتطلبات قانون العمل السعودي.
يتم احتساب صافي التزام الشركة فيما يتعلق برنامج المزايا المحددة بواسطة تقدير مبلغ المزايا المستقبلية التي اكتسبها
الموظف في الفترة الحالية والفترات السابقة وخصم ذلك المبلغ.
يتم احتساب التزامات المزايا المحددة سنويا من قبل خبير إكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.
يتم إثبات األرباح والخسائر اإلكتوارية عند إعادة قياس التزام المزايا المحددة مباشرة في الدخل الشامل اآلخر.
تقوم الشركة بتحديد صافي مصروفات الفوائد على التزامات المزايا المحددة عن الفترة بتطبيق معدل الخصم المستخدم
لقياس التزام المزايا المحددة في بداية الفترة السنوية إلى التزامات المزايا المحددة في ذلك التاريخ ،مع األخذ في
االعتبار أي تغيرات في التزامات المزايا المحددة خالل الفترة كنتيجة للمزايا المدفوعة .يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام
المزايا المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات عالية
الجودة المسجلة بالعملة التي ستدفع بها المزايا ،وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة .وفي حالة
عدم وجود سوق عميقة في هذه السندات ،يتم استخدام أسعار السوق للسندات الحكومية .يتم احتساب صافي تكلفة
الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام مزايا المحددة والقيمة العادلة لموجودات الخطة .يتم إثبات
صافي مصروف الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة بخطة المزايا المحددة ضمن مصروفات الموظفين في قائمة
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

رأس المال
تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية وتثبت بقيمتها االسمية .ويتم إدراج التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة إلصدار
األسهم أو الخيارات الجديدة في حقوق الملكية كخصم من العائدات.

مطلوبات العقود
يتم إثبات مطلوبات العقد في حال استالم مدفوعات أو استحقاق مدفوعات (أيهما أسبق) من عميل قبل أن تقوم الشركة
بنقل السلع أو الخدمات ذات الصلة .يتم إثبات مطلوبات العقد كإيراد عندما تعمل الشركة بموجب العقد (أي ،نقل
السيطرة على السلع أو الخدمات ذات الصلة إلى العميل).
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مخصصات

يتم إثبات المخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي نظامي أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه
بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام .يتم مراجعة وتعديل
المخصصات في تاريخ كل تقرير مالي .يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة
(التي تمثل أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ قائمة المركز المالي) بمعدل ما قبل
الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة للمطلوبات .يتم إثبات إلغاء
الخصم كتكلفة تمويلية .ال يتم تضمين خسائر التشغيل المستقبلية المتوقعة .إذا لم تعد التدفقات الخارجة لتسوية
المخصصات محتملة ،يتم تسجيل عكس المخصص كإيرادات.

عقود متوقع خسارتها

يتم قياس مخصص العقود المتوقع خسارتها بالقيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إللغاء العقد وصافي التكلفة المتوقعة
الستمرار العقد ،أيهما أقل .قبل تكوين المخصص ،تقوم الشركة بإدراج خسارة انخفاض في القيمة على األصل
المرتبط بالعقد.

مطلوبات محتملة

اال لتزامات المحتملة هي االلتزامات التي تنتج عن أحداث سابقة ويتأكد وجود ذلك االلتزام فقط من وقوع أو عدم
وقوع حدث أو أكثر من حدث مستقبلي غير مؤكد ليس ضمن سيطرة الشركة بالكامل .تعتمد االلتزامات المحتملة
على حكم اإلدارة  /الخبراء المستقلين وال يتم إثباتها في القوائم المالية ولكن يتم اإلفصاح عنها في اإليضاحات حول
القوائم المالية .يتم مراجعتها في نهاية فترة التقرير وتعديلها حسب الحاجة.

معامالت بالعمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية للشركة وفقا ألسعار الصرف في تاريخ تلك
المعامالت .تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى ما يعادلها
بالعملة الوظيفية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم المالية .تدرج جميع الفروق الناتجة عن تسوية أو تحويل
بنود نقدية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها على أساس
التكلفة التاريخية بعملة أجنبية على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة .بالنسبة للموجودات والمطلوبات
غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة األجنبية ،فيتم تحويلها إلى العملة الوظيفية وفقا ألسعار الصرف
السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة.

الزكاة
تخضع الشركة للزكاة وضريبة الدخل وذلك وفقا ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") في المملكة
العربية السعودية والتي تخضع للتفسيرات .ويتم تحميل زكاة الشركة على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر.
وتقوم إدارة الشركة بتكوين المخصصات المالئمة على أساس المبالغ المتوقع دفعها للهيئة وتقوم بإجراء تقييم منتظم
لوضع إقرارات الزكاة فيما يتعلق باإلصدارات والتفسيرات المطبقة في الفترات الالحقة.
تقوم الشركة باستقطاع ضرائب على المعامالت مع األطراف غير المقيمة وعلى توزيعات األرباح المدفوعة ،إن
وجدت ،للشركاء األجانب وفقا ألنظمة الهيئة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
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قياس القيمة العادلة
"القيمة العادلة" هي الثمن الذي سيتم استالمه مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة
بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس في السوق الرئيسية أو ،في حال عدم وجود سوق رئيسية ،في أفضل سوق
يمكن للشركة الوصول إليها في ذلك التاريخ .وتعكس القيمة العادلة اللتزام ما مخاطر عدم أدائه.
يتطلب عدد من السياسات المحاسبية واإلفصاحات من الشركة قياس القيم العادلة لكل من الموجودات المالية وغير
المالية والمطلوبات.
عند توافر إحداها ،تقوم الشركة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق نشطة لتلك األداة.
يعتبر السوق "نش ً
طا" إذا تم إجراء المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بوتيرة وحجم كافيين لتوفير معلومات
التسعير بشكل مستمر.
في حالة عدم وجود سعر مدرج في السوق النشط ،تقوم الشركة بتحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم وتعتمد
أسالي ب التقييم المختارة على أقصى استخدام لمدخالت السوق وعلى أقل ما يمكن من التقديرات الخاصة بالشركة.
وإن أسلوب التقييم المختار يضم جميع العوامل التي قد تأخذ في االعتبار من قبل المشتركين في السوق عند تحديد
األسعار.
إذا كان لألصل أو االلتزام الذي تم قياسه بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب ،تقوم الشركة بقياس الموجودات
والمراكز الطويلة بسعر العرض والمطلوبات والمراكز القصيرة بسعر الطلب.
إن أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند اإلثبات األولي عادةً هو سعر المعاملة  -أي القيمة العادلة للمقابل
المدفوع أو المستلم  .إذا قررت الشركة أن القيمة العادلة عند اإلثبات األولي تختلف عن سعر المعاملة ،فال يتم إثبات
القيمة العادلة من خالل سعر مدرج في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو بناء على أسلوب تقييم يتم من
خالله تقييم أي مدخالت غير قابلة للمالحظة والحكم بعدم أهميتها فيما يتعلق بالقياس ،ثم يتم قياس األدوات المالية
مبدئيا بالقيمة العادلة معدلة لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة عند اإلثبات األولي وسعر المعاملة .يتم الحقا إثبات هذا
الفرق في الربح أو الخسارة على أساس مناسب على مدى عمر األداة ولكن في موعد ال يتجاوز تاريخ التقييم مدعوما
بالكامل ببيانات السوق القابلة للمالحظة أو يتم إيقاف المعاملة.

اإليرادات
تثبت الشركة إيرادات العقود مع العمالء بناء على نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير
المالي  - 15اإليراد من العقود مع العمالء (المعايير الدولية للتقرير المالي  .)15يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي
 15نموذجا موحدا وشامال من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء .يتم إثبات
اإليرادات عندما تفي المنشأة بالتزام األداء وذلك من خالل نقل ملكية البضائع أو الخدمات المتعهد بتقديمها إلى العميل.
وتحدد الشركة ما إذا كانت السيطرة على أحد الموجودات تنتقل بمرور الوقت .وفي حال عدم نقل هذه السيطرة
بمرور الوقت ،تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عند انتقال هذه السيطرة إلى العميل ،أي عندما تنتقل الملكية والمخاطر
والمنافع المرتبطة بالمنتجات إلى العميل .يتم اتباع الخطوات الخمس التالية:
الخطوة  – 1تحديد العقد (العقود) مع عميل :العقد هو اتفاقية تُعقد بين طرفين أو أكثر تؤسس حقوقا وتعهدات وتضع
المعايير التي يجب الوفاء بها لكل عقد.

22

106

شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
.4

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

اإليرادات (تابع)
الخطوة  - 2تحديد التزامات األداء في العقد :التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بتحويل بضائع أو تقديم خدمات
إلى العميل.
الخطوة  – 3تحديد سعر المعاملة :سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه نظير تحويل
البضائع أو الخدمات المتعهد بتقديمها إلى العميل ،باستثناء المبالغ المحصلة بالنيابة عن أطراف ثالثة .عند تحديد سعر
المعاملة ،تأخذ الشركة في االعتبار تأثير عوامل مثل المقابل المتغير ،ووجود عنصر تمويل هام ،والمقابل غير
النقدي ،والمقابل المستحق للعميل.
الخطوة  – 4تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد :في العقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء،
ستقوم الشركة بتوزيع سعر المعاملة إلى كل التزام أداء بمبلغ يحدد مقدار المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه
في مقابل الوفاء بكل التزام أداء.
الخطوة  - 5إثبات اإليراد متى (أو عندما) تفي الشركة بالتزام أداء.
إذا كان المبلغ المزمع دفعه في العقد يتضمن مبلغا متغيرا ،تقوم الشركة بتقدير المبلغ الذي تستحقه الشركة مقابل نقل
البضائع أو الخدمات المتعهد بتقديمها إلى العميل.
قد يختلف مبلغ المقابل بسبب الخصومات أو التخفيضات أو المطالبات أو الحوافز أو مكافآت األداء أو العقوبات أو
البنود المماثلة األخرى .كما يمكن أن يختلف مبلغ قيمة المقابل المتعهد به إذا كان استحقاق الشركة للمقابل مشروطا
بحدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلي .يتم احتساب الخصومات على أساس المبيعات الفعلية المنجزة حيث تتزامن
فترة العقد مع السنة المالية وعلى أساس تقديري في حاالت أخرى .يتم تعديل الرسوم (مثل فتح المتجر ورسوم اإلدراج)
التي ترتبط بالمبيعات التي تحدث على مدى فترة العقد المتوقعة.
قد يتم ذكر التباين المتعلق بالمقابل المتعهد به من قبل العميل صراحة في العقد .باإلضافة إلى شروط العقد ،يكون
المقابل المتعهد به متغيرا في حالة وجود أي من الظروف التالية:
أ) لدى العميل توقعات صحيحة ناشئة عن الممارسات التجارية االعتيادية للشركة ،أو السياسات المنشورة أو البيانات
المحددة التي تفيد بأن المنشأة ستقبل مبلغ مقابل يقل عن السعر المذكور في العقد .بمعنى أنه من المتوقع أن تقدم
الشركة امتياز سعري.
ب) وقائع وظروف أخرى تشير إلى أن نية الشركة ،عند إبرام العقد مع العميل ،هي تقديم امتياز سعري للعميل.
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تقوم الشركة بتقييم مبلغ المقابل المتغير باستخدام أي من الطريقتين التاليتين ،اعتمادا على الطريقة التي من المتوقع
أن تتنبأ بشكل أفضل بمبلغ المقابل الذي سيكون مستحقا لها:
أ) القيمة المتوقعة  -القيمة المتوقعة هي مجموع المبالغ المرجحة المحتملة في نطاق مبالغ القيمة المحتملة ويتم
تطبيقها عموما عندما يكون لدى الشركة عدد كبير من العقود ذات الخصائص المتشابهة.
ب) المبلغ األكثر احتماال  -هو المبلغ الفردي األكثر احتماال على األرجح في مجموعة من المبالغ المحتملة (أي
النتيجة الوحيدة األكثر احتماال في العقد) .يعتبر المبلغ األكثر احتماال مناسبا عموما إذا كان للعقد نتيجتين محتملتين
فقط.
وتطبق الشركة الطرق المذكورة أعاله بشكل ثابت في جميع مراحل العقد عند تقدير تأثير عدم التأكد على مبلغ من
المقابل الذي تستحقه الشركة .باإلضافة إلى ذلك ،تنظر الشركة في جميع المعلومات (التاريخية والحالية والمتوقعة)
المتاحة بشكل معقول وتحدد عددا معقوال من مبالغ السعر المحتملة.
تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عند (أو حال) وفائها بالتزام أداء عن طريق تحويل سلعة أو خدمة للعميل .تقوم الشركة
بتحويل سلعة أو خدمة للعميل عندما يحصل العميل على السيطرة على تلك السلعة أو الخدمة .قد يتم نقل السيطرة إما
في وقت محدد أو بمرور الوقت .تقوم الشركة بإثبات اإليرادات بمرور الوقت عند استيفاء معيار أو أكثر من المعايير
التالية:
-

العميل يقوم في نفس الوقت باستالم واستهالك المنافع المقدمة بواسطة أداء الشركة عند أداء الشركة لعملها.
أداء الشركة لعملها يؤدي إلى إنشاء أو تحسين أصل ما يسيطر عليه العميل كأصل منشأ أو محسن؛ أو
أداء الشركة لاللتزام ال ينشئ موجودات ذات استخدامات بديلة للشركة ،كما يكون للشركة الحق في تحصيل المبلغ
لألداء المكتمل حتى تاريخه.

إذا لم يتم الوفاء بالتزام األداء بمرور الوقت ،فإن الشركة تثبت اإليراد في الوقت الذي يتم فيه نقل السيطرة على السلعة
أو الخدمة إلى العميل .تقوم الشركة بإثبات اإليرادات في الوقت الذي يسيطر فيه العميل على األصل الموعود وتفي
المنشأة بالتزامات األداء .تراعي الشركة المؤشرات المذكورة أدناه في تقييم تحويل السيطرة على األصل الموعود:
-

امتالك الشركة حق حالي في سداد مقابل األصل؛
العميل لديه ملكية قانونية لألصل؛
نقل الشركة للملكية الفعلية لألصل
يتحمل العميل المخاطر والمزايا الجوهرية لملكية األصل
قبول العميل لألصل.
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تقوم الشركة بإثبات مبلغ سعر المعاملة الذي يتم تخصيصه اللتزام األداء هذا باعتباره إيراد .يتم تسجيل اإليرادات
بعد خصم العائدات والخصومات التجارية وخصومات الكميات وتقديرات المقابل المتغير ،إن وجدت ،والمبالغ
المحصلة بالنيابة عن أطراف ثالثة .يتم إثبات المقابل المستحق للعميل كتخفيض لسعر المعاملة ،وبالتالي من
اإليرادات ،ما لم يكن الدفع إلى العميل مقابل سلعة أو خدمة متميزة ينقلها العميل إلى الشركة .إذا كان المقابل المستحق
للعميل عبارة عن دفعة لسلعة أو خدمة مميزة من العميل ،تقوم الشركة بتسجيل هذا الشراء للسلعة أو الخدمة بنفس
طريقة محاسبتها للمشتريات األخرى من الموردين.
مصادر اإليرادات
تحصل الشركة على إيرادات بشكل رئيسي مما يلي:
-

بيع معدات طبية مع عنصر تمويل جوهري
بيع توريدات طبية
تقديم خدمات

إيرادات من بيع المعدات والتجهيزات الطبية وتقديم الخدمات
يتم إثبات اإليرادات عندما يتم تسليم  /مناولة السلع النهائية أو تقديم الخدمات وقبولها من قبل العمالء (وهي النقطة التي
يتم عندها نقل السيطرة على هذه السلع أو تقديم الخدمات إلى العميل) ،بعد خصم أي مبالغ مدفوعة  /مستحقة الدفع
للعمالء (يتم تمثيلها في المقام األول بالخصومات والرسوم األخرى) التي ال تختلف عن معاملة البيع .بالنسبة للعقود التي
تسمح للعميل بإرجاع بند ما ،يتم إثبات اإليرادات إلى الحد الذي ال يكون هناك احتمال كبير لعكس قيد مبلغ اإليرادات
التراكمية المثبتة .ولذلك ،يتم ضبط مبلغ اإليرادات المثبتة للعائدات المتوقعة ،والتي يتم تقديرها استنادا إلى البيانات
التاريخية .وفي هذه الظروف ،يتم إثبات مطلوبات استرداد وحق استرداد موجودات البضائع المرتجعة (الموجودات
صا أي تكاليف متوقعة السترداد البضائع.
المرتجعة) .ويتم قياس األصل المرتجع بالقيمة الدفترية السابقة للمخزون ناق ً
وتقوم الشركة بمراجعة تقديراتها للعائدات المتوقعة في تاريخ كل تقرير وتقوم بتحديث مبالغ الموجودات والمطلوبات
وفقًا لذلك .وتتيح الشركة بشكل عام فترة من  0إلى  90يو ًما لعمالئها لدفع مقابل بيع المخزون وتقديم الخدمات.
الدخل من الذمم التجارية المدينة مع عنصر تمويلي جوهري
يتم إثبات الدخل من مبيعات التقسيط على مدى مدة العقد باستخدام طريقة العائد الفعلي .في حالة البيع بالتقسيط،
تخصص الشركة جز ًءا من الثمن المستلم  /المستحق لخدمة الصيانة .يعتمد هذا التخصيص على أسعار البيع النسبية
المستقلة لتقديم مثل هذه الخدمات.
لتقدير سعر المعاملة في العقد  ،تقوم الشركة بتعديل المبلغ المتعهد به مقابل القيمة الزمنية للنقود إذا كان العقد يحتوي
على عنصر تمويلي جوهري .إذا تضمن العقد مكونًا تمويليًا جوهري ،عندئ ٍذ تستخدم الشركة معدل الخصم الذي
سينعكس في معاملة تمويل منفصلة بينها وبين العميل عند بداية العقد .ال يتم تحديث معدل الخصم هذا بشكل عام لتغيير
الظروف .يتم االعتراف بمكون التمويل كمصروف فائدة (عندما يدفع العميل مقد ًما) أو دخل فوائد (عندما يدفع العميل
متأخرات) .يتم تأجيل المبلغ المخصص للصيانة ويتم إثباته كإيرادات في الوقت الذي تقدم فيه الشركة الخدمة المتفق
عليها .يتم إثبات التكاليف ذات الصلة في الربح أو الخسارة عند تكبدها .يتم إدراج اإليرادات المؤجلة في مطلوبات
العقود.
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الموجودات والمطلوبات الناشئة عن حقوق اإلرجاع
موجودات حق إرجاع
يتم إثبات أصل حق اإلرجاع مقابل الحق في استرداد البضائع المتوقع إرجاعها من قبل العمالء .يتم قياس األصل
صا أي تكاليف متوقعة السترداد البضائع وأي انخفاضات محتملة في القيمة بنا ًء
بالقيمة الدفترية السابقة للمخزون ،ناق ً
على الجزء المتوقع استرداده من سعر المعاملة .تقوم الشركة بتحديث قياس األصل ألي مراجعات لمستوى المرتجعات
المتوقع وأي انخفاض إضافي في قيمة المنتجات المرتجعة.

مطلوبات استرداد
يتم إثبات التزام االسترداد لاللتزام برد بعض أو كل المقابل المستلم (أو المستحق) من العميل .تنشأ مطلوبات استرداد
الشركة من حق العمالء في اإلرجاع وخصومات الحجم .يتم قياس المطلوبات بالمبلغ الذي تتوقع الشركة في النهاية
أنه سيتعين عليها إرجاعه إلى العميل .تقوم الشركة بتحديث تقديراتها للمطلوبات المستردة (والتغيير المقابل في سعر
المعاملة) في نهاية كل فترة تقرير.

الربح التشغيلي
ربح التشغيل هو ناتج النشاطات اإلنتاجية الرئيسية المستمرة للشركة باإلضافة إلى اإليرادات والنفقات األخرى ذات
الصلة بالنشاطات اإلنتاجية .يستبعد الربح التشغيلي صافي التكاليف التمويلية وضرائب الدخل.

المصروفات
تشمل المصروفات العامة واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تتعلق على وجه التحديد بأنشطة اإلنتاج
 /التصنيع أو أنشطة البيع والتسويق .ويتم توزيع المصروفات المشتركة بين تكلفة المبيعات ومصروفات البيع
والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية ،عند االقتضاء ،على أساس ثابت.

اإليرادات والتكاليف التمويلية
يتم االعتراف بإيرادات أو مصروفات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
"معدل الفائدة الفعلي" هو المعدل الذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة أو المقبوضات خالل
العمر المتوقع لألداة المالية من أجل:
 إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي ؛ أو التكلفة المطفأة لاللتزام المالي.عند احتساب إيرادات ومصروفات الفوائد  ،يتم تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل (عندما
ال يكون األصل منخفض القيمة االئتمانية) أو على التكلفة المطفأة لاللتزام .ومع ذلك  ،بالنسبة لالصول المالية التي
انخفضت قيمتها االئتمانية بعد التحقق المبدئي  ،يتم احتساب دخل الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على
التكلفة المطفأة لألصل المالي .إذا لم يعد األصل ضعيفًا ائتمانيًا  ،فعندئ ٍذ يعود حساب دخل الفوائد إلى األساس
اإلجمالي.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

التقارير القطاعية
يعتبر القطاع جز ًء أساسيا من الشركة سوا ًء الذي يقوم ببيع منتجات أو تقديم خدمات (قطاع أعمال) أو يقوم ببيع
منتجات أو بتقديم خدمات في بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرافي) كما تختلف المزايا والمخاطر لكل قطاع عن اآلخر.
صا نع القرار التشغيلي الرئيسي للشركة ،أي أن الرئيس التنفيذي يأخذ بعين االعتبار التقارير اإلدارية وأغراض صنع
القرار يتم تنظيم أنشطة الشركة في قطاع تشغيلي واحد .تعمل الشركة في قطاع التشغيل المذكور .وبنا ًء على ذلك،
فإن األرقام الواردة في القوائم المالية تتعلق بالقطاع الوحيد للشركة الذي يمكن التقرير عنه.

إيرادات
تكلفة مبيعات
مجمل الربح
مصروفات بيع وتسويق
مصروفات عمومية وإدارية
خسارة انخفاض القيمة -
مخصص خسائر االئتمان
المتوقعة
الربح التشغيلي
تكلفة تمويلية  -فائدة على

المستلزمات الطبية

المعدات الطبية

99,520,706
)(53,122,267
46,398,439

17,582,904
)(11,266,822
6,316,082

 31ديسمبر 2020م
خدمة
الصيانة
4,306,297
)(1,934,175
2,372,122

أخرى
193,829
-193,829

121,603,736
)(66,323,264
55,280,472
()23,014,756
()6,127,880
)(3,548,329
22,589,507

التزامات عقود إيجار

)(18,250
)(1,500,000
21,071,257

الزكاة
صافي ربح

المستلزمات
الطبية
إيرادات
تكلفة مبيعات
مجمل الربح
مصروفات بيع وتسويق
مصروفات عمومية وإدارية

االجمالي

74,407,516
)(39,880,059
34,527,457

المعدات الطبية
10,535,000
)(6,117,522
4,417,478

 31ديسمبر 2019م
خدمة
الصيانة
4,925,579
)(2,157,103
2,768,476

أخرى
52,386
-52,386

االجمالي
89,920,481
)(48,154,684
41,765,797
)(17,071,831
)(8,922,647

خسارة انخفاض القيمة -
مخصص خسائر االئتمان
المتوقعة
الربح التشغيلي
تكلفة تمويلية  -فائدة على

545,424
16,316,743

التزامات عقود إيجار

)(6,196
)(1,500,000
14,810,547

الزكاة
صافي ربح

تمارس الشركة أنشطتها بالكامل في المملكة العربية السعودية وتعمل بشكل رئيسي في بيع المعدات الطبية بالتقسيط
والمستلزمات الطبية وتقديم الخدمات  .عالوة على ذلك ،ال يوجد عمالء تمت لهم مبيعات تتجاوز عشرة بالمائة من
إجمالي المبيعات.
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.5

181,624
32,294
213,918
73,585
-287,503
125,603
26,815
152,418
37,661
-190,079
97,424
61,500
56,021

178,962
136,714
315,676
57,675
)(97,615
275,736
151,995
21,692
173,687
38,732
)(97,615
114,804
160,932
141,989
26,967

التكلفة:
الرصيد كما في  1يناير 2019م
إضافات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م
إضافات
استبعادات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م

االستهالك المتراكم:
الرصيد في  1يناير 2019م
المحمل للسنة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019م
المحمل للسنة
استبعادات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2020م

كما في  31ديسمبر 2019م

كما في  1يناير 2019م

الممتلكات والمعدات

41,833
1,556
43,389
6,950
)(14,472
35,867
31,508
3,816
35,324
4,406
)(14,472
25,258
10,609
8,065
10,325

أثاث ومفروشات

ِعدَد
4,170
20,400
24,570
--24,570
3,646
2,604
6,250
4,254
-10,504
14,066
18,320
524

حاسب آلي

سيارات
---166,800
-166,800
---30,765
-30,765
136,035
---

معدات مكتبية

اإلجمالي
406,589
190,964
597,553
305,010
)(112,087
790,476
312,752
54,927
367,679
115,818
)(112,087
371,410
419,066
229,874
93,837

 1-5تم وضع مصروف االستهالك ضمن مصروفات عمومية وإدارية.
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موجودات حق استخدام والتزامات عقود اإليجار

 1-6استخدام أصول
 31ديسمبر
2020م
541,260
-)(176,046
365,214

رصيد افتتاحي
إضافات خالل السنة
محمل االستهالك للسنة
رصيد اإلقفال

 31ديسمبر
2019م
-594,841
)(53,581
541,260

 2-6التزامات عقود اإليجار
فيما يلي القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار والحركة خالت السنة:
 31ديسمبر
2020م
470,272
-18,250
)(186,486
302,036

رصيد افتتاحي
إضافات خالل السنة
مصروفات فوائد للسنة
مدفوعات خالل السنة
رصيد اإلقفال

 31ديسمبر 2020م
الحد األدنى
لمدفوعات
اإليجار
خالل  1سنة
بعد  1سنة ولكن أكثر من  5سنة
كما في  31ديسمبر

187,500
129,750
317,250

القيمة الحالية
للمدفوعات
175,905
126,131
302,036

 31ديسمبر
2019م
-594,841
6,196
)(130,765
470,272
 31ديسمبر 2019م

الحد األدنى
لمدفوعات
اإليجار
187,500
317,250
504,750

القيمة الحالية
للمدفوعات
168,235
302,037
470,272

 3-6تستأجر الشركة مباني مكاتبها .يتم التفاوض على شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من
الشروط واألحكام المختلفة .تم خصم مدفوعات اإليجار المستقبلية بمعدل .٪4.49
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الذمم المدينة المقسطة

 1-7تتكون األقساط المدينة من الذمم المدينة الناشئة عن مبيعات المعدات الطبية .ألغراض هذه القوائم المالية ،يتم إثبات
الذمم المدينة المقسطة المتعلقة بمبيعات المعدات الطبية بالتكلفة المطفأة ،كما هو مفصل أدناه:
 31ديسمبر
2020م
20,220,635
)(566,926
19,653,709

ذمم مدينة مقسطة ،باإلجمالي
يخصم :إيرادات تمويلي غير مكتسبة

يخصم :مخصص للخسارة االئتمانية المتوقعة (اإليضاح
)(2,547,002
)2-7
بالصافي
مقسطة،
مدينة
ذمم
17,106,707

 1يناير
2019م

 31ديسمبر
2019م
7,167,318
)(291,982
6,875,336

----

)(314,952
6,560,384

---

 2-7فيما يلي الحركة في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة:
 31ديسمبر
2020م
314,952
2,232,050
2,547,002

رصيد افتتاحي
المحمل للسنة
رصيد اإلقفال

 31ديسمبر
2019م
-314,952
314,952

 1يناير
2019م
----

 3-7فيما يلي بيان أعمار الذمم المدينة المقسطة:
 31ديسمبر
2020م
غير مستحق حتى اآلن
90-01
180-91
270-181
360-271
أكثر من 360

الخسارة
االئتمانية
المتوقعة

448,445 14,835,023
96,673
356,805
357,929 1,174,860
923,719 2,342,302
408,533
865,140
311,703
646,505
2,547,002 20,220,635
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 31ديسمبر
2019م
6,665,541
383,428
64,460
53,889
--7,167,318

الخسارة
االئتمانية
المتوقعة
118,686
143,862
24,185
28,219
--314,952
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الذمم المدينة المقسطة (تابع)
 31ديسمبر 2020م
مخصص خسارة
إيرادات تمويلية
ائتمانية متوقعة
غير مكتسبة

مجمل الذمم
المدينة
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول
اإلجمالي

)(445,900
)(121,026
)(566,926

18,433,853
1,786,782
20,220,635

 31ديسمبر 2019م
مخصص خسارة
إيرادات تمويلية
ائتمانية متوقعة
غير مكتسبة

مجمل الذمم
المدينة
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول
اإلجمالي
.8

)(2,495,512
)(51,490
)(2,547,002

)(202,443
)(89,539
)(291,982

5,757,878
1,409,440
7,167,318

المخزون

معدات طبية
توريدات طبية
يخصم :مخصص للمخزون بطيء الحركة (إيضاح
)1-8

)(289,856
)(25,096
)(314,952

صافي الذمم
المدينة
15,492,441
1,614,266
17,106,707
الصافي
ذمم مدينة
5,265,579
1,294,805
6,560,384

 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2019م

 1يناير
2019م

6,607,244
17,144,934
23,752,178

9,595,469
15,310,020
24,905,489

10,148,820
5,674,511
15,823,331

)(1,860,601
21,891,577

)(332,309
24,573,180

)(819,938
15,003,393

 1-8فيما يلي الحركة في مخصص المخزون البطيء الحركة:
 31ديسمبر
2020م
332,309
1,528,292
-1,860,601

رصيد افتتاحي
المحمل للسنة (اإليضاح )20
مبالغ مشطوبة خالل السنة
رصيد اإلقفال
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 31ديسمبر
2019م
819,938
-)(487,629
332,309

 1يناير
2019م
216,576
603,362
-819,938
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .9الذمم المدينة التجارية

 31ديسمبر
2020م

ذمم مدينة تجارية (اإليضاح  2-9و )3-9
يخصم :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة (اإليضاح
 1-9و )3-9

 31ديسمبر
2019م

 1يناير
2019م

53,304,027

52,572,747

62,801,062

)(9,671,041
43,632,986

)(9,120,173
43,452,574

)(9,980,549
52,820,513

 1-9فيما يلي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

رصيد افتتاحي
تأثير التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي
المحمل(/عكس) خالل السنة
مبالغ مشطوبة خالل السنة
رصيد اإلقفال

 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2019م

9,120,173
-1,316,279
)(765,411
9,671,041

9,980,549
-)(860,376
-9,120,173

 1يناير
2019م
12,906,173
)(2,925,624
--9,980,549

تطبق الشركة نموذج مبسط لقياس الخسائر االئتمانية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9والذي يسمح باستخدام
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لجميع الذمم المدينة التجارية .استنادا إلى االتجاه التاريخي واألداء
المتوقع للعمالء ،تعتقد الشركة أن مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة أعاله يغطي بشكل كاف مخاطر التخلف عن
السداد.
 2-9فيما يلي تحليل األعمار اإلنتاجية للذمم المدينة التجارية:
عدد أيام تجاوز
االستحقاق
غير مستحق حتى اآلن
90-01
180-91
270-181
360-271
أكثر من 360

 31ديسمبر
2020م
4,705,419
20,685,734
9,155,826
509,978
1,938,842
16,308,228
53,304,027

الخسارة
االئتمانية
المتوقعة

 31ديسمبر
2019م

الخسارة
االئتمانية
المتوقعة

284,527 6,774,538
156,680
679,910 16,026,392
694,623
627,742 9,071,780
550,184
553,449 5,080,323
53,591
498,454 3,356,077
285,726
6,476,091 12,263,637 7,930,237
9,120,173 52,572,747 9,671,041

 1يناير
2019م

984,465 16,294,426
1,103,295 17,998,060
783,308 8,352,848
817,308 6,139,809
816,013 4,434,875
5,476,160 9,581,044
9,980,549 62,801,062

 3-9يتضمن ذلك ذمم مدينة تجارية من أطراف ذات عالقة بمبلغ  4.466.019لاير سعودي ( 31ديسمبر 2019م:
 4.262.554لاير سعودي و  1يناير 2019م 2.748.804 :لاير سعودي).
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .10المدفوعات مقدما والموجودات المتداولة األخرى

 31ديسمبر
2020م
1,845,036
2,133,255
162,259
233,037
20,204
4,393,791

سلف إلى موردين
موجودات استرداد
تأمين مدفوع مقدما
إيجار مدفوع مقدما
قروض موظفين
 .11النقد وما في حكمه

 31ديسمبر
2020م
20,995
14,678,595
14,699,590

النقد في الصندوق
نقد لدى البنوك  -حسابات جارية

 31ديسمبر
2019م
1,664,887
732,680
-270,201
40,204
2,707,972

 1يناير
2019م
829,162
207,734
-144,451
35,204
1,216,551

 31ديسمبر
2019م

 1يناير
2019م

584,698
7,346,494
7,931,192

390,564
18,353,53
8,744,095

 .12رأس المال
 1-12يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع  500.000لاير سعودي ( 31ديسمبر 2019م:
 500.000لاير سعودي و  1يناير 2019م 500.000 :لاير سعودي) تتكون من  31( 500ديسمبر 2019م500 :
و  01يناير 2019م )500 :حصة مدفوعة بالكامل ،قيمة كل منها  1.000لاير سعودي ( 31ديسمبر 2019م1.000 :
لاير سعودي و  1يناير 2019م 1.000 :لاير سعودي) .فيما يلي هيكل ملكية الشركة:
 31ديسمبر 2020م
القيمة
عدد الحصص
330
170
500

ازدهار األولى الطبية (اإليضاح )2-12
د .علي محمد ديب علي عيد
اإلجمالي

1.000
1.000

330.000
170.000
500.000

 31ديسمبر 2019م
القيمة
عدد الحصص
330
170
500

شركة حدود االستثمار المحدودة (اإليضاح )2-12
د .علي محمد ديب علي عيد
اإلجمالي

1.000
1.000

 1يناير 2019م
القيمة
عدد الحصص
330
170
500

شركة حدود االستثمار المحدودة
د .علي محمد ديب علي عيد
اإلجمالي
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1.000
1.000

المبلغ

المبلغ

330.000
170.000
500.000
المبلغ
330.000
170.000
500.000

شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .12رأس المال (تابع)
 2-12خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،قامت شركة حدود االستثمار المحدودة ببيع أسهمها إلى شركة
ازدهار األولى الطبية وتم االنتهاء من جميع اإلجراءات القانونية بما في ذلك تعديل عقد تأسيس الشركة.
عالوة على ذلك ،الحقا للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،أصدر الشركاء قرارا ً بتاريخ  14يناير 2021م لزيادة
رأس المال إلى  70.000.000لاير سعودي للشركاء الحاليين بنفس النسبة وفقا للنمط الحالي.
 .13االحتياطي النظامي
وفقا ً لعقد تأسيس الشركة ،قامت الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل  ٪10من صافي الربح إلى االحتياطي النظامي
حتى يبلغ  ٪30من رأس المال .هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على شركاء الشركة .امتثلت الشركة بالفعل المتطلبات
الواردة أعاله وبالتالي لم تتم أي تحويالت خالل السنة الحالية.
 .14التزامات مزايا الموظفين
أ)

تطبق الشركة خطة غير ممولة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين على موظفيها طبقا لمتطلبات نظام العمل والعمال
السعودي .تعتمد مكافأة نهاية الخدمة على الرواتب والبدالت النهائية للموظفين وسنوات خدمتهم المتراكمة كما
هو منصوص عليه ف ي أنظمة المملكة العربية السعودية .وتم إجراء تحليل إكتواري مستقل في  31ديسمبر
2020م و  31ديسمبر 2019م و  01يناير 2019م ،لضمان كفاية مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
وفقا للقواعد المنصوص عليها في نظام العمل السعودي باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة كما هو مطلوب
بموجب معيار المحاسبة الدولي  :19المزايا الموظفين.
يلخص الجدول التالي مكونات صافي مصروفات المزايا المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر والمبالغ المدرجة ضمن قائمة المركز المالي.
الحركة في القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة المثبتة في قائمة المركز المالي:
 31ديسمبر
2020م
الرصيد االفتتاحي

2,604,796

 31ديسمبر
2019م
1,161,817

 1يناير
2019م
1,096,271

البنود المدرجة في الربح أو الخسارة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفوائد
البنود المدرجة في الدخل الشامل اآلخر:
(الربح) الخسارة االكتوارية
 التغيير في االفتراضات المالية تغيير في االفتراضات الديموغرافيه -تعديل الخبرة

576,714
52,096
628,810

497,510
52,533
550,043

426,302
-426,302

880,864
)(203,937
91,805
768,732

606,412
)(31,756
390,986
965,642

)(210,984
)(222
)(61,799
)(273,005

مصروفات مدفوعة خالل السنة

)(39,201

)(72,706

)(87,751

رصيد اإلقفال

3,963,137

2,604,796

1,161,817
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(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .14التزامات مزايا الموظفين (تابع)
ب)

يتم إعداد التقييم من قبل خبير إكتواري خارجي مستقل باستخدام االفتراضات الرئيسية التالية:
-

كما في  31ديسمبر 2020م ،كان معدل الخصم 2019( ٪2م )٪3.08 :سنويا.
كما في  31ديسمبر 2020م ،كان معدل زيادة الرواتب 2019( ٪3م )٪3 :سنويا.
تم إعداد افتراض معدل الوفيات بما يتماشى مع جدول األعمار اإلنجليزي 67أ 70/كحد اقصى ،كما هو
الحال في السنة السابقة.
يبلغ متوسط سن التقاعد  60سنة (2019م 60 :سنة).

ج) فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات على التزامات المزايا المحددة:
معدل الخصم

االفتراضات

 ٪1زيادة
3,290,336
2,162,593
986,290

مستوى الحساسية
التزام المزايا المحددة كما في  31ديسمبر 2020م
التزام المزايا المحددة كما في  31ديسمبر 2019م
التزام المزايا المحددة كما في  1يناير 2019م
االفتراضات

 1٪نقص
4,816,095
3,165,407
1,375,958

زيادة الرواتب المستقبلية
 ٪1زيادة
4,793,666
3,150,666
1,371,536

مستوى الحساسية
التزام المزايا المحددة كما في  31ديسمبر 2020م
التزام المزايا المحددة كما في  31ديسمبر 2019م
التزام المزايا المحددة كما في  1يناير 2019م
االفتراضات

 1٪نقص
3,290,336
2,162,593
986,387

معدل الوفيات
 ٪1زيادة
3,957,831
2,601,308
1,160,261

مستوى الحساسية
التزام المزايا المحددة كما في  31ديسمبر 2020م
التزام المزايا المحددة كما في  31ديسمبر 2019م
التزام المزايا المحددة كما في  1يناير 2019م

 1٪نقص
3,968,549
2,608,353
1,163,403

تم تحديد تحليالت الحساسية بنا ًء على طريقة تستقرئ التأثير على مكافأة نهاية الخدمة نتيجة للتغييرات في
االفتراضات الرئيسية التي تحدث في نهاية فترة التقرير ،مع االحتفاظ بجميع االفتراضات األخرى ثابتة .قد ال
يكون تحليل الحساسية ممثال للتغير الفعلي في مكافأة نهاية الخدمة ألنه من غير المحتمل أن تحدث التغييرات
في االفتراضات بمعزل عن بعضها البعض .يبلغ المتوسط المرجح لمدة مكافأة نهاية الخدمة بنهاية فترة التقرير
 5.1سنة (2019م 5.1 :سنة).
 .15المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى

 31ديسمبر
2020م
9,781,613
3,536,356
72,413
394,513
344,636
14,129,531

عموالت مستحقة
مطلوبات استرداد
ضمان مستحقة
مستحقات متعلقة بالموظفين
أخرى
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 31ديسمبر
2019م
5,112,653
1,538,279
30,317
453,121
730,692
7,865,062

 1يناير
2019م
5,296,860
648,048
36,380
411,911
765,588
7,158,787
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(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .16معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة
 1-16تشمل األطراف ذات العالقة شركاء الشركة وأقرباءهم والكيانات الشقيقة التي يسيطر عليها الشركاء وموظفي اإلدارة
العليا بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة .تم بيان تفاصيل الشركاء والكيانات الشقيقة أدناه.
 2-16تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط متفق عليها بشكل متبادل.
وتشمل بشكل أساسي بيع وشراء السلع والخدمات مع ما يلي:
اسم الطرف ذي العالقة

العالقة

د .علي محمد ديب عيد
ازدهار األولى الطبية
د .محمد ديب علي عيد
شركة مجموعة الدكتور محمد ديب عيد المحدودة
شركة المودة الحديثة لألدوات الطبية المحدودة
شركة بلسم للرعاية الطبية

شريك
شريك
فرد من أقرباء العائلة
الشركات التابعة (شريك مشترك)
الشركات التابعة (شريك مشترك)
الشركات التابعة (شريك مشترك)

الطرف ذو
العالقة

المعامالت
خالل السنة

طبيعة
المعامالت

أ) المستحق من األطراف ذات العالقة:
شركة المودة
الحديثة
لألدوات الطبية
المحدودة
ناقصا :خسائر
ائتمانية متوقعة

2020م

 31ديسمبر
2020م

2019م

رصيد اإلقفال
كما في  31ديسمبر
 31ديسمبر
2019م

 1يناير
2019م

مبيعات
203,465

ب) المستحق إلى أطراف ذات عالقة:
شركة مجموعة مصروفات
مدفوعة
الدكتور محمد
)(9,405,894
بالنيابة
ديب علي عيد
)(25,000,000
مشطوبات

1,513,750

4,466,019

4,262,554

2,748,804

)(146,461
4,319,558

)(177,526
4,085,028

)(164,203
2,584,601

)(11,485,618
--

59.594

34.465.488

45.951.107

د .محمد ديب
علي عيد

تمويل
()3-16

()7.971.902

--

--

7.971.902

7.971.902

ازدهار األولى
الطبية

تمويل
()3-16

8,331,788

--

8,331,788

--

--

د .علي محمد
ديب علي عيد

مصروفات
مدفوعة
بالنيابة
تمويل
()3-16

547,509

--

)(359,886

--

36

120

4,839,642
13.231.024

4,652,019
47.089.409

4,652,019
58.575.028
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .16معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (تابع)
 3-16خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م  ،قامت الشركة والدكتور علي محمد ديب علي عيد (المساهم) والدكتور
محمد ديب علي عيد وإزدهار األولى الطبية بإبرام اتفاقية رباعية لنقل  /تجديد العقد بدون فوائد .الرصيد المستحق
(الدفع عند الطلب) إلى د .علي محمد ديب علي عيد والدكتور محمد ديب علي عيد بمبلغ  359,886لاير و
 7,971,902لاير سعودي على التوالي لمؤسسة ازدهار األولى الطبية .نتيجة للتحويل ،ظلت الشروط دون تغيير .لم
يكن هناك ربح أو خسارة على التحويل  /التجديد المذكور اعاله.
 4-16مكافآت موظفي اإلدارة العليا
تمثل التعويضات لموظفي اإلدارة الرئيسيين بشكل أساسي الرواتب والمساهمات في خطة المزايا المحددة بعد التوظيف.
بلغ محمل مزايا الموظفين قصيرة األجل ومزايا ما بعد التوظيف لموظفي اإلدارة العليا خالل السنة 1.341.000
لاير سعودي و  223.137لاير سعودي (2019م 1074038 :لاير سعودي و  180.992لاير سعودي) على
التوالي.
 .17القرض قصير األجل
خالل السنة الحالية ،أبرمت الشركة اتفاقية مع بنك تجاري للحصول على قرض قصير األجل وحصلت على قرض
بمبلغ  4.5مليون لاير سعودي بسعر فائدة  ٪4يتم سداده بحلول  24أغسطس 2021م.
 .18الزكاة المستحقة والمحمله
(أ)

يتكون مخصص الزكاة المدرج في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر مما يلي:
2020م
)(604,632
2,104,632
1,500,000

أعباء السنة السابقة (عكس)
المحمل للسنة
مصروف الزكاة

2019م
604,631
895,369
1,500,000

(ب) فيما يلي الحركة في الزكاة المستحقة:
 31ديسمبر
2020م
3,218,188
)(604,632
2,104,632
)(2,613,556
2,104,632

الرصيد في بداية السنة
أعباء السنة السابقة (عكس)
المحمل للسنة (االضاح ( 18ج))
مدفوعات خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
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 31ديسمبر
2019م
1,718,188
604,631
895,369
-3,218,188

 1يناير
2019م
1,323,881
1,664,214
)(1,269,907
1,718,188
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(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .18الزكاة المستحقة والمحمله (تابع)
(ج) فيما يلي أهم مكونات الوعاء الزكوي للسنة الحالية المنتهية:
 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2019م

 1يناير
2019م

حساب أساس الزكاة:
حقوق الملكية
احتياطي نظامي
االرباح المبقاه
أرباح وخسائر أخرى
شطب رصيد دائن لطرف ذو عالقة
صافي الدخل المعدل
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
مخصص للمخزون بطيء الحركة
مخصص الزكاة
مخصص مزايا الموظفين
مجموع البنود الخاضعة للزكاة
البنود التي سيتم خصمها:
القيمة الدفترية لألصول الثابتة
مجموع البنود غير الخاضعة للزكاة

500,000
250,000
17,495,288
)(768,732
25,000,000
28,276,688
8,669,714
332,309
604,632
3,334,327
83,694,226

500,000
250,000
966,403
)(965,642
-16,909,065
12,906,173
332,309
1,718,188
2,054,753
34,671,249

500,000
250,000
38,922,784
273,005
-18,999,880
6,570,052
819,938
1,323,881
1,161,817
68,821,357

784,280
784,280

229,874
229,874

93,837
93,837

المبلغ الصافي الخاضع للزكاة
الزكاة المحملة

82,909,946
2,104,632

34,441,375
895,369

68,727,520
1,664,214

(د) الموقف الزكوي
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لهيئة الزكاة والدخل والجمارك حتى نهاية العام  31ديسمبر 2019م ،ودفعت
الزكاة المستحقة وفقًا لهذه اإلقرارات ،وحصلت على شهادة زكوية صالحة حتى  30أبريل 2021م ،وتم صدور
ربط نهائي من قبل هيئة الزكاة والدخل والجمارك حتى عام 2019م وتم سداد جميع المستحقات المالية في عام
2021م وال يوجد التزامات مالية مستحقة على الشركة.
 .19اإليرادات
تفصيل اإليراد من العقود مع العمالء
في الجدول التالي ،يتم تفصيل إيرادات العقود مع العمالء حسب خطوط المنتجات والخدمة الرئيسية وتوقيت إثبات
اإليرادات (وهي نقطة زمنية باستثناء دخل التمويل الذي يتم االعتراف به على أساس معدل الفائدة الفعلي).
2020م
توريدات طبية
مبيعات المعدات الطبية مع عنصر تمويل جوهري
تقديم خدمات
دخل التمويل من المبيعات المشموله بمكون تمويلي جوهري
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99,520,706
17,582,904
4,306,297
121,409,907
193,829
121,603,736

2019م
74,407,516
10,535,000
4,925,579
89,868,095
52,386
89,920,481
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .19اإليرادات (تابع)
تم االعتراف بمبلغ  283,000لاير سعودي المدرجه ضمن التزامات العقود كما في  1يناير 2019م و  31ديسمبر
2019م كإيرادات في عام 2020م.
بلغ سعر المعاملة المخصص اللتزام األداء الذي لم يتم الوفاء به كما في  31ديسمبر 2020م مبلغ  435,000لاير
سعودي ( 31ديسمبر 2019م 468,000 :لاير سعودي).
تتعلق التزامات العقد بشكل أساسي بالمقابل المقدم من العمالء مقابل الخدمات التي سيتم تقديمها بعد عامين من تسليم
المعدات ذات الصلة  ،والتي يتم االعتراف بإيراداتها في وقت معين  ،أي عند تقديم الخدمة .يبلغ مبلغ التزام األداء غير
المحقق  435,000لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2020م (2019م 468,000 :لاير سعودي ) .سيتم االعتراف
بهذا كإيراد عند استالم العمالء للخدمة  ،والذي من المتوقع أن يحدث بعد العامين المقبلين.
 .20تكلفة المبيعات

2020م

تكلفة بضائع مباعة
تكلفة الخدمة  -تكاليف موظفين
مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم (االيضاح )8
 .21مصروفات البيع والتسويق

63,857,037
937,935
1,528,292
66,323,264
2020م
16,899,954
5,824,911
289,891
23,014,756

مصروفات عموالت وتسويق
تكاليف موظفين
مصروفات نقل وشحن
 .22المصروفات العمومية واإلدارية

2020م
3,680,706
115,818
176,046
528,257
743,484
644,950
238,619
6,127,880

تكاليف موظفين
استهالك (اإليضاح )5
استهالك  -حق استخدام أصول (اإليضاح )6
أتعاب قانونية ومهنية
مصروفات اشتراك
عقود اإليجار قصيرة األجل
أخرى
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2019م
47,234,733
919,951
-48,154,684
2019م
12,265,263
4,484,977
321,591
17,071,831
2019م
4,316,801
54,927
53,581
1,904,554
1,701,299
424,731
466,754
8,922,647

شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .23ربحية السهم
تم احتساب ربحية السهم األساسية والمخففة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م و  31ديسمبر 2019م عن طريق
قسمة صافي الربح العائد للشركاء الشركة لهذه السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل تلك السنة.
2020م

2019م

صافي ربح السنة العائد للشركاء الشركة

21,071,257

14,810,547

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

500

500

ربحية السهم (لاير سعودي)

42,143

29,621

 .24إدارة المخاطر المالية
تتعرض الشركة لعدة مخاطر مالية متمثلة في :مخاطر السوق ،مخاطر االئتمان ،ومخاطر السيولة .ويركز برنامج إدارة
المخاطر الكلية للشركة على تقلبات األسواق الخارجية ويحاول التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي
للشركة.
إطار إدارة المخاطر
يركز برنامج إدارة المخاطر الكلية للشركة على اإلدارة الجيدة للسيولة وأيضا متابعة تقلبات األسواق المالية ،ولذلك
يحاول بشكل مستمر التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة.
تتولى اإلدارة العليا إدارة المخاطر وفقا للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة .تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط
ضد المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة.
يتحمل مجلس اإلدارة كامل المسؤولية عن تأسيس إطار عمل إدارة مخاطر الشركة واإلشراف عليه .إن اإلدارة التنفيذية
مسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في الشركة .يجتمع الفريق بانتظام ويتم إبالغ مجلس اإلدارة بأي
تغييرات ومشكالت االلتزام بالمعايير.
تتم مراجعة نظم إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة
الشركة .تهدف الشركة ،من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة ،إلى تطوير بيئة تحكم بناءة ومنضبطة والتي
من خاللها يتفهم جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.
 1-24مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية للتذبذب نتيجة التغير في أسعار
السوق .تتضمن مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر :مخاطر سعر العموالت ،مخاطر العمالت ومخاطر األسعار
األخرى.

مخاطر أسعار الفائدة
تتمثل مخاطر أسعار العمولة (الفائدة) في مخاطر تغير القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة
التغير في أسعار الفائدة السائدة بالسوق .ال تخضع الذمم المدينة والدائنة للشركة لمخاطر أسعار الفائدة كما هو موضح
في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،7وذلك ألن القيمة الدفترية والتدفقات النقدية المستقبلية لن تتعرض للتذبذب نظرا
للتغير في أسعار الفائدة السوقية .وبالتالي ،كما في تاريخ القوائم المالية ،ال تتعرض الشركة ألي مخاطر تتعلق بالقيمة
العادلة.
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .24إدارة المخاطر المالية (تابع)
 1-24مخاطر السوق (تابع)

مخاطر العمالت

مخاطر العمالت هي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت
األجنبية .عملة النشاط والتقرير للشركة هي اللاير السعودي .وتتم معامالت الشركة األساسية باللاير السعودي ،الدوالر
األمريكي ،اليورو والجنيه اإلسترليني .تراقب اإلدارة التذبذبات في أسعار صرف العمالت .معظم التعرض للمخاطر
بالدوالر األمريكي ،واللاير السعودي مربوط بسعر صرف  3.75لاير سعودي 1 :دوالر أمريكي ،لذلك فالشركة ال
تتعرض ألي مخاطر عمالت أجنبية مهمة من األدوات المالية المقومة باللاير السعودي والدوالر األمريكي .ومع ذلك،
فإن الشركة معرضة لمخاطر العمالت األجنبية بسبب أرصدة الموردين باليورو والجنيه اإلسترليني .كما في تاريخ القوائم
المالية ،ال تتعرض الشركة ألي مخاطر عمالت أجنبية هامة.

مخاطر األسعار

تتمثل المخاطر في تعرض قيمة أداة مالية للتغير نتيجة التغيرات في أسعار السوق ،سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن
عوامل خاصة بكل أداة مالية على حدة أو على مصدرها أو نتيجة عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المتاجر بها
في السوق .كما في تاريخ التقرير ،الشركة ليست معرضة لمخاطر أسعار كبيرة حيث ليس لديها أي استثمار في أي
أدوات مالية معرضة ألسعار السوق .عالوة على ذلك ،ال يتم إدراج أي من األدوات المالية للشركة من خالل الربح أو
الخسارة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 2-24مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية
للطرف اآلخر .ليس لدى الشركة تركيز جوهري لمخاطر االئتمان .لتقليل التعرض لمخاطر االئتمان ،لدى الشركة آلية
للموافقة حيث يتم تطبيق حدود ائتمان على عمالئها واألطراف المقابلة .فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن
الموجودات المالية األخرى للشركة ،بما في ذلك النقد لدى البنك ،فإن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان ناشئ عن تعثر
الجهات التي يتم التعامل معها ،علما بأن الحد األقصى للتعرض يعادل القيمة الدفترية كما هو مفصح عنها في قائمة
المركز المالي .تعتقد اإلدارة بأن المخاطر االئتمانية فيما يتعلق بالنقد لدى البنوك غير جوهرية حيث أن األرصدة النقدية
محتفظ بها لدى بنوك ذات سمعة جيدة وتصنيفات ائتمانية جيدة.
تدير الشركة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من العمالء عن طريق مراقبتها وفقا للسياسات واإلجراءات
المحددة .تسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان الخاصة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمانية للعمالء األفراد ومراقبة
الذمم المدينة القائمة بشكل مستمر .تعتبر اإلدارة المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة والمساهمين قابلة لالسترداد
بالكامل.
فيما يلي بيان ألقصى حد لمخاطر االئتمان تتعرض له الشركة في تاريخ التقرير:
 31ديسمبر
2020م
20,361,702
53,162,960
20,204
14,678,595
88,223,461

ذمم مدينة مقسطة
ذمم مدينة تجارية
موجودات متداولة أخرى
نقد لدى البنوك
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 31ديسمبر
2019م
7,167,318
52,572,747
40,204
7,346,494
67,126,763

 1يناير
2019م
-62,801,062
35,204
8,353,531
71,189,797

شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
.24

إدارة المخاطر المالية (تابع)

 2-24مخاطر االئتمان (تابع)
يتم قيد الذمم المدينة التجارية واالقساط بالصافي بعد خصم مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة .قامت الشركة بتقييم
تركيز المخاطر فيما يتعلق بهذي الذمم المدينة وخلصت إلى أنها منخفضة .تدرج الذمم المدينة التجارية واالقساط
مدرجة بعد خصم مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية وعوائد المبيعات .تقوم الشركة بتطبيق المنهج
المبسط للمعيار الدولي للتقرير المالي  9لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،التي تستخدم مخصص الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى العمر لجميع الذمم المدينة التجارية .لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،تم تجميع الذمم المدينة بنا ًء
على الخصائص المشتركة لمخاطر االئتمان وعدد أيام تجاوز االستحقاق .يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس
المعلومات الحالية واآلجلة عن عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم المدينة( .راجع
إيضاح  7و .)9
 3-24مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الكيان لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات
مرتبطة بأدوات مالية .قد تنشأ مخاطر السيولة نتيجة عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته
العادلة .تدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة للتأكد من توفر السيولة الكافية من خالل التسهيالت االئتمانية
المتعهد بها لتلبية أي التزامات مستقبلية.
يتمثل نهج الشركة في إدارة السيولة في ضمان أنها سيكون لديها دائما ،قدر اإلمكان ،السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها
عند استحقاقها ،تحت الظروف العادية واالضطرارية ،دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة.
ولهذا الغرض ،يتم إدارة الموجودات في حدود السيولة الكافية ،والحفاظ على رصيد كافي للنقد وما في حكمه .فيما
يلي االستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية في تاريخ التقرير .المبالغ مجملة وغير مخصومة.

 31ديسمبر 2020م

القيمة الدفترية

مجمل القيمة
غير المخصومة

التدفقات النقدية التعاقدية
أكثر من 5
 1سنة إلى
سنة
 5سنوات
أقل من  1سنة

المطلوبات المالية غير المشتقة
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة
ومطلوبات متداولة أخرى
المستحق إلى أطراف ذات
عالقة
التزامات عقود إيجار
قرض قصير األجل

2,045

2,045

2,045

--

--

10,520,762

10,520,762

10,520,762

--

--

13,231,024
302,036
4,500,000
28,555,867

13,231,024
317,250
4,620,000
28,691,081

13,231,024
187,500
4,620,000
28,561,331

-129,750
-129,750

--
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .24إدارة المخاطر المالية (تابع)
 3-24مخاطر السيولة (تابع)
 31ديسمبر 2019م

مجمل القيمة غير
المخصومة

القيمة الدفترية

التدفقات النقدية التعاقدية
أكثر من 5
 1سنة إلى
سنة
 5سنوات
أقل من  1سنة

المطلوبات المالية غير المشتقة
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة ومطلوبات
متداولة أخرى
المستحق إلى أطراف ذات عالقة
التزامات عقود إيجار

 01يناير 2019م

5,854,684

5,854,684

5,854,684

--

--

6,296,466
47,089,409
470,272
59,710,831

6,296,466
47,089,409
504,750
59,745,309

6,296,466
47,089,409
187,500
59,428,059

--317,250
317,250

-----

القيمة الدفترية

مجمل القيمة غير
المخصومة

التدفقات النقدية التعاقدية
 1سنة إلى  5أكثر من 5
سنة
سنوات
أقل من  1سنة

المطلوبات المالية غير المشتقة
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة ومطلوبات
متداولة أخرى
المستحق إلى أطراف ذات عالقة

4,306,636

4,306,636

4,306,636

--

--

6,474,359
58,575,028
69,356,023

6,474,359
58,575,028
69,356,023

6,474,359
58,575,028
69,356,023

----

----

 .25األدوات المالية
 1-25فيما يلي فئات الموجودات المالية حسب قائمة المركز المالي:
 31ديسمبر
2020م

المقاسة بالتكلفة المطفأة

17,106,707
43,632,986
20,204
14,699,590
75,459,487

ذمم مدينة مقسطة ،بصافي
ذمم مدينة تجارية ،بصافي
موجودات متداولة أخرى
النقد وما في حكمه

43

127

 31ديسمبر
2019م
6,560,384
43,452,574
40,204
7,931,192
57,984,354

 1يناير
2019م
-52,820,513
35,204
8,744,095
61,599,812

شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .25األدوات المالية (تابع)
 2-25فيما يلي فئات المطلوبات المالية حسب قائمة المركز المالي:

المقاسة بالتكلفة المطفأة
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
المستحق إلى أطراف ذات عالقة
التزامات عقود إيجار
قرض قصير األجل

 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2019م

 1يناير
2019م

2,045
10,520,762
13,231,024
302,036
4,500,000
28,555,867

5,854,684
6,296,466
47,089,409
470,272
-59,710,831

4,306,636
6,474,359
58,575,028
--69,356,023

 .26إدارة رأس المال
يتمثل هدف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية حتى
تتمكن من مواصلة تقديم عوائد للمساهمين ومنافع ألصحاب المصلحة اآلخرين؛ والحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية
لدعم التنمية المستدامة ألعمالها.
تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال من خالل مراقبة العائد على صافي الموجودات وإجراء التعديالت عليه في ضوء
التغيرات في الظروف االقتصادية .وللمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله ،يجوز للشركة تعديل مبلغ توزيعات
األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة .كما تقوم الشركة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة المديونية،
وهي صافي الدين ،القروض والس لف المحملة بفوائد بما في ذلك التكاليف التمويلية المتعلقة بها ،ذمم دائنة تجارية
ومطلوبات متداولة أخرى ،بعد خصم النقد وما في حكمه .يشير رأس المال إلى حقوق الملكية كما هو مبين في قائمة
المركز المالي مضافا إليه صافي الدين.
فيما يلي نسبة المديونية:

 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2019م

إجمالي المطلوبات
النقد وما في حكمه
صافي الدين المعدل (أ)

67,751,148
38,961,118
)(7,931,192) (14,699,590
59,819,956
24,261,528

حقوق الملكية (ب)
معدل المديونية (أ/ب)

63,372,436
0.38

18,245,288
3.28

 1يناير
2019م
73,478,006
)(8,744,095
64,733,911
4,400,383
14.71

يعود ارتفاع معدل المديونية في السنوات السابقة إلى ممارسة الشركة في دفع توزيعات أرباح عالية في الماضي .ومع
ذلك ،فقد احتفظت الشركة دائما بأصول متداولة كافية لسداد مطلوباتها المتداولة .عالوة على ذلك ،لم يكن لدى الشركة
أي قروض حتى سنة 2019م.
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .27قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن استالمه عند بيع أصل أو دفعه عند نقل التزام في التعامالت االعتيادية بين األطراف
المشاركة في السوق عند تاريخ القياس .قد تنشأ فروق بين القيم الدفترية على أساس طريقة التكلفة التاريخية وتقديرات
القيمة العادلة.
تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها بأسلوب التقييم:
المستوى  :1األسعار (غير المعدلة) المدرجة في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
المسـتوى  :2األسـاليب أخرى التي تكون جميع مدخالتها ذات التأثير الهام على القيمة العادة المسـجلة قابلة للمالحظة،
سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المسـتوى  :3األسـاليب التي تسـتخدم المدخالت التي لها تأثير مهم على القيمة العادلة المسـجلة التي ال تعتمد على بيانات
سوقية قابلة للمالحظة.
إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة ،فإنه يتم تصنيف القياس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي يعتبر جوهريا للقياس ككل.
كما في تاريخ التقرير ،تمثل القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية تقريبا معقوال لقيمتها العادلة.
خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،لم تكن هناك تحويالت بين مستويات قياسات القيمة العادلة.
 .28معايير جديدة وتعديالت التي صدرت على المعايير ولكن لم تطبق بعد
أ) المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة ولكن لم تطبق بعد
هناك عدد من اإلعالنات الجديدة التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2021م ،مع السماح
بالتطبيق المبكر لها ،إال أن الشركة لم تقم بالتطبيق المبكر للمعايير الجديدة أو المعدلة عند إعداد هذه القوائم المالية.

المعيار  /التفسير
معيار المحاسبة الدولي ،39
المعايير الدولية للتقرير المالي ،4
 9 ،7و 16
معيار المحاسبة الدولي 37
المعايير الدولية للتقرير المالي
معيار المحاسبة الدولي 16
المعيار الدولي للتقرير المالي 3
المعيار الدولي للتقرير المالي 17
معيار المحاسبة الدولي 1
معيار المحاسبة الدولي 16
المعيار الدولي للتقرير المالي 10
ومعيار المحاسبة الدولي 28

ساري اعتبارا من الفترات التي
تبدأ من أو بعد التاريخ التالي

الوصف
إصالح المؤشر المرجعي لسعر الفائدة -
المرحلة 2
عقود غير مجدية  -تكلفة تنفيذ عقد
التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير
المالي  -دورة 2018م – 2020م
الممتلكات واآلالت والمعدات :تحصيالت قبل
االستخدام المقصود
إشارة إلى إطار المفاهيم
عقود تأمين
تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة
(التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1
امتيازات اإليجار (تعديالت على المعيار
الدولي إلعداد التقرير الدولى )16
بيع أو المساهمة بالموجودات بين المستثمر
وشركته الزميلة أو المشروع المشترك
(التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي
 10ومعيار المحاسبة الدولي )28
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 1يناير 2021م
 1يناير 2022م
 1يناير 2022م
 1يناير 2022م
 1يناير 2022م
 1يناير 2023م
 1يناير 2023م
 1يناير 2020م
متاح للتطبيق االختياري  /تاريخ
السريان مؤجل إلى أجل غير
مسمى

شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
معايير جديدة وتعديالت التي صدرت على المعايير ولكن لم تطبق بعد (تابع)

.28

أ) المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة ولكن لم تطبق بعد (تابع)
المعايير التفسيرات والتعديالت اعتبارا من  1يناير 2021م ليس لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة ،أما
بالنسبة للمعايير والتفسيرات والتعديالت األخرى المذكورة أعاله ،تقوم الشركة حاليا بتقييم اآلثار المترتبة على القوائم
المالية للشركة عند التطبيق.
ب) المعايير والتفسيرات والتعديالت التي أصبحت مطبقة خالل الفترة
اعتبارا من 1
أصبحت التعديالت التالية على المعايير الدولىة إلعداد التقرير المالي ومعايير المحاسبة الدولى مطبقة
ً
يناير 2020م  ،ولكن لم يكن لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة

المعيار  /التفسير

الوصف

اإلطار الفهمي
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1و 8
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ، 9والمعيار
الدولي للتقرير المالي  ، 7ومعيار المحاسبة الدولي 39

تعديالت على مراجع اإلطار الفهمي
تعريف االهمية
تعريف االعمال
إصالح معيار سعر الفائدة

 .29تفسير االنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالي /تصحيح االخطاء /إعادة التصنيف
كما هو مبين في اإليضاح  ،2فإن هذه القوائم المالية هي القوائم المالية السنوية األولى للشركة التي يتم إعدادها وفقا
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين .وباإلض افة إلى ذلك ،فقد تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحي للشركة كما في  1يناير
2019م والذي يمثل تاريخ تحول الشركة للمعايير الدولية للتقرير المالي.
تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة في اإليضاح  3في هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،و
 31ديسمبر  2019م وفي إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحي وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي كما في  01يناير
2019م (تاريخ تحول الشركة للمعايير الدولية).
عند قيام الشركة بإعداد قائمة مركز مالي افتتاحي طبقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،قامت الشركة بتعديل المبالغ
المسجلة سابقا في القوائم المالية المعدة طبقا للمعيار المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم
المعتمد في المملكة العربية السعودية واإلصدارات الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .فيما يلي
توضيح لمدى تأثير التحول من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى المعايير الدولية
للتقرير المالي على المركز المالي للشركة ،بالنسبة للفترات المعنية ،على المركز المالي للشركة في الجداول
واإليضاحات المرفقة بالجداول.
يشرح هذا اإليضاح التعديالت الرئيسية التي قامت بها الشركة عند اإلعداد:
•

•
•
•
•

قائمة المركز المالي االفتتاحي كما  1يناير 2019م ،وهو تاريخ التحول من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت
الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى المعايير الدولية للتقرير المالي وإعادة تصنيف قائمة المركز المالي المعدة وفقا
للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم كما في  31ديسمبر 2018م (انظر التسوية
واإليضاحات التفسيرية  3-29و  7-29حول هذه القوائم المالية على التوالي)؛
قائمة المركز المالي المقارنة كما في  31ديسمبر 2019م (انظر التسوية في اإليضاح  4-29من هذه القوائم
المالية)،
قائمة الربح أو الخسارة المقارنة والدخل الشامل اآلخر المقارنة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م (انظر
التسوية في اإليضاحات  5-29من هذه القوائم المالية)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المقارنة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م (انظر التسوية في اإليضاحات
 6-29من هذه القوائم المالية)
قائمة التدفقات النقدية المقارنة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م (انظر التسوية في اإليضاحات  7-29من
هذه القوائم المالية).
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .29تفسير االنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالي /تصحيح االخطاء /إعادة التصنيف (تابع)
 1-29اإلعفاءات المطبقة
يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي  1لمطبقيه للمرة األولى ببعض االستثناءات من التطبيق بأثر رجعي لبعض
المتطلبات بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي األخرى .قامت الشركة بتطبيق هذه اإلعفاءات واختارت الشركة
تطبيق الوسيلة العملية المتاحة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالي  15ج( 5ب) .كما هو مفصل في اإليضاحات
أدناه.
 2-29التقديرات
تتفق التقديرات في  1يناير 2019م و  31ديسمبر 2019م و  31ديسمبر 2020م مع التقديرات للتواريخ ذاتها وفقا
للمعيار المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم .إن التقديرات المستخدمة من قبل الشركة
لعرض هذه المبالغ وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي تعكس الظروف كما في  1يناير 2019م وهو تاريخ التحول
إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ،وكما في  31ديسمبر 2019م.
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .29تفسير االنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالي /تصحيح االخطاء /إعادة التصنيف (تابع)
 1-29إعادة تسوية حقوق الملكية وقائمة المركز المالي كما في  1يناير 2019م (تاريخ التحول إلى المعايير الدولية
للتقرير المالي)
 31ديسمبر
تأثير التحول إلى  1يناير 2019م
عمليات إعادة
2018م
قائمة المركز المالي
(كما سبق
(المعيار الدولي
المعايير الدولية
التصنيف /
للتقرير المالي)
للتقرير المالي
تصحيح األخطاء
التقرير عنه)
اإليضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
93,837
--93,837
ممتلكات ومعدات
93,837
--93,837
الموجودات المتداولة
15,003,393
--- 15,003,393
مخزون
----ذمم مدينة مقسطة  -الجزء المتداول
52,820,513
2,213,357
2,748,804 47,858,352
ب ،ج
ذمم مدينة تجارية
-)-- (2,748,804
2,748,804
د
المستحق من أطراف ذات عالقة
1,216,551
207,734
-1,008,817
مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى
8,744,095
--8,744,095
النقد وما في حكمه
77,784,552
2,421,091
-- 75,363,461
إجمالي الموجودات
77,878,389
2,421,091
-75,457,298
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
500,000
--500,000
رأس المال
250,000
--250,000
احتياطي نظامي
3,650,383
1,490,043
1,193,937
966,403
أرباح مبقاة
4,400,383
1,490,043
1,193,937
1,716,403
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
التزامات مزايا الموظفين
التزامات عقود  -الجزء غير المتداول
التزامات عقود إيجار  -الجزء غير المتداول
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة تجارية
التزامات عقود  -الجزء المتداول
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
المستحق إلى أطراف ذات عالقة
الزكاة المستحقة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

ج

ج
ج،هـ

1,161,817
--1,161,817

-----

-283,000
-283,000

1,161,817
283,000
-1,444,817

4,306,636
-7,979,226
58,575,028
1,718,188
72,579,078
73,740,895
75,457,298

--)(1,193,937
--)(1,193,937
)(1,193,937
--

-274,550
373,498
--648,048
931,048
2,421,091

4,306,636
274,550
7,158,787
58,575,028
1,718,188
72,033,189
73,478,006
77,878,389
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .29تفسير االنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالي /تصحيح االخطاء /إعادة التصنيف (تابع)
 2-29تسوية حقوق الملكية وقائمة المركز المالي كما في  31يناير 2019م
قائمة المركز المالي
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
حق استخدام أصول
ذمم مدينة تجارية  -الجزء غير المتداول
ذمم مدينة مقسطة  -الجزء غير المتداول
الموجودات المتداولة
مخزون
ذمم مدينة مقسطة  -الجزء المتداول
ذمم مدينة تجارية
المستحق من أطراف ذات عالقة
مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى
النقد وما في حكمه

اإليضاح

أ

ب
ب ،ج
ج

إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
التزامات مزايا الموظفين
التزامات عقود  -الجزء غير المتداول
التزامات عقود إيجار  -الجزء غير المتداول
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة تجارية
التزامات عقود  -الجزء المتداول
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
المستحق إلى أطراف ذات عالقة
التزامات عقود إيجار  -الجزء المتداول
الزكاة المستحقة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

ج
أ

ج ،هـ
أ

 31ديسمبر
2018م
(كما سبق
التقرير عنه)

عمليات إعادة
التصنيف /
تصحيح األخطاء

تأثير التحول
إلى المعايير
الدولية للتقرير
المالي

 31ديسمبر
2019م
المعايير الدولية
للتقرير المالي

229,874
-1,409,440
-1,639,314

--)(1,409,440
1,294,805
)(114,635

-541,260
--541,260

229,874
541,260
-1,294,805
2,065,939

24,573,180
-37,805,955
4,262,554
1,975,292
7,931,192
76,548,173
78,187,487

-5,580,531
)(1,495,324
)(4,262,554
--)(177,347
)(291,982

-)(314,952
7,141,943
-732,680
-7,559,671
8,100,931

24,573,180
5,265,579
43,452,574
-2,707,972
7,931,192
83,930,497
85,996,436

500,000
250,000
11,059,856
11,809,856

--811,052
811,052

--5,624,380
5,624,380

500,000
250,000
17,495,288
18,245,288

2,604,796
--2,604,796

-----

5,854,684
-7,610,554
47,089,409
-3,218,188
63,772,835
66,377,631
78,187,487

--463,737
-)1,357,542 (1,103,034
--168,235
---)1,989,514 (1,103,034
)2,476,551 (1,103,034
8,100,931
)(291,982
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-185,000
302,037
487,037

2,604,796
185,000
302,037
3,091,833
5,854,684
463,737
7,865,062
47,089,409
168,235
3,218,188
64,659,315
67,751,148
85,996,436

شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .29تفسير االنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالي /تصحيح االخطاء /إعادة التصنيف (تابع)
 3-29تسوية قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر

 31ديسمبر
2018م
(كما سبق
التقرير عنه)

اإليضاح

تأثير التحول
إلى المعايير
عمليات إعادة
الدولية للتقرير
التصنيف /
المالي
تصحيح األخطاء

 31ديسمبر
2019م
المعايير الدولية
للتقرير المالي

ج
ج

90,675,042
)(47,759,679
42,915,363

52,386
)(919,951
)(867,565

)(806,947
524,946
)(282,001

89,920,481
)(48,154,684
41,765,797

د
أ ،ب،
ج ،هـ

)(20,740,864

3,669,033

--

)(17,071,831

)(9,615,404

615,574

77,183

)(8,922,647

-12,559,095

)(3,799,927
)(382,885

4,345,351
4,140,533

545,424
16,316,743

--

--

)(6,196

)(6,196

الربح قبل الزكاة

12,559,095

)(382,885

4,134,337

16,310,547

الزكاة
صافي ربح السنة

)(1,500,000
11,059,095

-)(382,885

-4,134,337

)(1,500,000
14,810,547

إيرادات
تكلفة مبيعات
مجمل الربح
مصروفات بيع وتسويق
مصروفات عمومية وإدارية
خسارة انخفاض القيمة  -مخصص خسائر
االئتمان المتوقعة
الربح التشغيلي
تكلفة تمويلية

أ

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو
الخسارة في الفترات الالحقة

إعادة قياس التزامات المزايا المحددة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

-)(382,885

)(965,642
10,093,453

-4,134,337

)(965,642
13,844,905

 4-29تسوية قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
اإليضاح
األرباح المبقاة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت
الصغيرة ومتوسطة الحجم
أ
ب
ج
هـ

المعيار الدولي للتقرير المالي 16
المعيار الدولي للتقرير المالي 9
المعيار الدولي للتقرير المالي 15
تصحيح األخطاء
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 31ديسمبر
2019م

 1يناير
2019م

11,059,856

966,403

70,998
7,270,964
)(1,717,582
811,052
17,495,288

-2,925,624
)(1,435,581
1,193,937
3,650,383

شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .29تفسير االنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالي /تصحيح االخطاء /إعادة التصنيف (تابع)
 5-29تسوية قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
قائمة التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
الربح قبل الزكاة

اإليضاح

 31ديسمبر
2018م
(كما سبق
التقرير عنه)
12,559,095

عمليات إعادة
التصنيف /
تصحيح األخطاء
382,885

تأثير التحول إلى
المعايير الدولية
للتقرير المالي
3,368,567

 31ديسمبر
2019م
المعايير الدولية
للتقرير المالي
16,310,547

التعديالت للبنود غير المالية:
54,927
--

--

-53,581

54,927
53,581

ب ،ج ،د

3,799,927

--

)(3,484,975

314,952

ج ،د

-550,043
--16,963,992

--)(52,386
-330,499

)(860,376
--6,196
)(917,007

)(860,376
550,043
)(52,386
6,196
16,377,484

-)(9,569,787
4,843,030
)(1,513,750
)(966,475
1,548,048
)(368,672
-)(11,485,619
)(549,233

)(6,822,950
-5,653,568
1,513,750
--11,485,619
12,160,486

--)(268,283
-)(524,946
-1,074,947
91,187
-)(544,102

)(6,822,950
)(9,569,787
10,228,315
-)(1,491,421
1,548,048
706,275
91,187
-11,067,151

التزامات مزايا الموظفين المدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

)(72,706
)(621,939

-12,160,486

-)(544,102

)(72,706
10,994,445

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
شراء ممتلكات ومعدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)(190,964
)(190,964

---

---

)(190,964
)(190,964

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
التزامات عقود إيجار مدفوعة
رصيد لطرف ذو عالقة محّمل على السنة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي النقص في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

---)(812,903
8,744,095
7,931,192

-)(11,485,619
)(11,485,619
674,867
-674,867

)(130,765
-)(130,765
()674,867
-)(674,867

)(130,765
)(11,485,619
)(11,616,384
)(812,903
8,744,095
7,931,192

استهالك  -ممتلكات ومعدات
استهالك  -حق استخدام أصول
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة  -الذمم
المدينة التجارية
مخصص ( /عكس) الخسارة االئتمانية المتوقعة
 الذمم المدينة المقسطةمخصص مزايا الموظفين المحملة على السنة
إيرادات فوائد
تكلفة تمويلية
التغيرات في رأس المال العامل:
ذمم مدينة مقسطة
مخزون
ذمم مدينة تجارية
مستحق من طرف ذي عالقة
مدفوعات مقدما ً وموجودات متداولة أخرى
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
التزامات العقد
المستحق إلى أطراف ذات عالقة
النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

أ

ب ،ج ،د
ب ،ج ،د
د
أ ،ج
أ ،ج،هـ
ج

أ
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .29تفسير االنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالي /تصحيح االخطاء /إعادة التصنيف (تابع)
 6-29تأثير التحول كما يلي:
أ)

حق استخدام أصول والتزامات عقود اإليجار
في إطار التقرير المالي السابق ،أي المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ،أثبتت الشركة
مصروفات اإليجار واإليجار المدفوع مقدما  /اإليجار المستحق وفقا لعقود اإليجار .ومع ذلك ،بموجب المعايير الدولية
للتقرير المالي ،يتعين على الكيان تسجيل حق استخدام أصول والتزامات عقود اإليجار المقابلة كما هو مطلوب بموجب
نظرا ألن اتفاقيات اإليجار الحالية كما في  01يناير 2019م لم
المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار".
ً
تندرج ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16لم يكن هناك أي تأثير حتى ذلك التاريخ .ومع ذلك ،خالل السنة
المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،أبرمت الشركة عقود إيجار جديدة تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ،16
وبنا ًء عليه ،تم تسجيل حق أصول وااللتزامات المقابلة على النحو التالي:
كما في
 31ديسمبر
2019م

التأثير على قائمة المركز المالي

كما في
 1يناير
2019م

التأثير على الموجودات
حق االستخدام أصول

541,260

زيادة في حق استخدام أصول

--

التأثير على االلتزامات
التزامات عقود اإليجار

الزيادة في التزامات عقود اإليجار
 الجزء غير المتداول -الجزء المتداول

302,037
168,235
470,272

----

التأثير على حقوق الملكية
الزيادة في األرباح المبقاة بسبب عكس مصروفات اإليجار
االنخفاض في األرباح المبقاة بسبب مصروفات استهالك حق االستخدام أصول
النقص في األرباح المبقاة بسبب مصروفات فوائد على التزامات عقود اإليجار
صافي الزيادة في حقوق الملكية

130,765
)(53,581
)(6,196
70,988

التأثير على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

النقص في المصروفات العمومية واإلدارية بسبب عكس مصروفات اإليجار
الزيادة في المصروفات العمومية واإلدارية بسبب مصروفات استهالك حق استخدام أصول
صافي النقص في المصروفات العمومية واإلدارية
الزيادة في تكلفة تمويلية بسبب مصروفات فوائد على التزامات عقود إيجار

52

136

----للسنة المنتهية
 31ديسمبر
2019م
130,765
)(53,581
77,184
)(6,196

شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .29تفسير االنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالي /تصحيح االخطاء /إعادة التصنيف (تابع)
 8-29تأثير التحول كما يلي (تابع):
ب)

الخسارة االئتمانية المتوقعة
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ،سجلت الشركة مخصصا للديون المشكوك
في تحصيلها بنا ًء على نموذج التكاليف المتكبدة .ومع ذلك ،بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي ،يتعين على الشركة
االمتثال لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  .9وبنا ًء عليه ،تقوم الشركة بإثبات مخصص الخسارة للخسائر االئتمانية
المتوقعة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة .الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح للخسائر
االئتمانية .تستخدم الشركة االتجاهات التاريخية الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وعنصر استشرافي الحتساب
مخصص النسبة المئوية ليتم تسجيله كخسارة انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية واحتساب الخسائر االئتمانية
المتوقعة والذمم المدينة المقسطة .يوضح الجدول أدناه تأثير ما ورد أعاله:
كما في
كما في
 01يناير
 31ديسمبر
2019م
2019م
التأثير على قائمة المركز المالي

التأثير على الموجودات
الذمم المدينة التجارية

الزيادة في الموجودات نتيجة لعكس مخصص خسارة االئتمان المتوقعة

7,585,927

2,925,624

النقص في الموجودات نتيجة تسجيل خسارة االئتمان المتوقعة

)(314,952

--

ذمم مدينة مقسطة

التأثير على حقوق الملكية
الزيادة في األرباح المبقاة نتيجة لعكس صافي مخصص خسارة االئتمان المتوقعة

التأثير على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
انخفاض خسارة انخفاض القيمة  -مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

7,270,975

2,925,624

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2019م
4.345.351

ج) إثبات اإليرادات
استندت سياسة إثبات اإليرادات السابقة للشركة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة
الحجم ،أي أن اإليرادات تم إثباتها عندما تم تحويل المخاطر والمكافآت إلى المشتري وتم تسجيل أي عوائد أو مقابل متغير
على نموذج التكاليف المتكبدة أي عندما تم إعادتهم بالفعل .ومع ذلك ،بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي ،يتعين على
الشركة تسجيل اإليرادات على أساس متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  .15راجع اإليضاح  4في هذه القوائم المالية
للحصول على شرح مفصل ألنظمة إثبات إيرادات الشركة .في سياق تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ،15اختارت
الشركة تطبيق الوسائل العملية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي -15ج ( 5ب) .تسمح هذه الطريقة العملية للشركة
باستخدام سعر المعاملة في التاريخ الذي تم فيه إتمام العقد ،بدالً من تقدير مبالغ المقابل المتغير في كل فترة تقرير مقارنة
لجميع العقود المكتملة التي لها مقابل متغير .لذلك ،استخدمت الشركة المبالغ الفعلية لخصومات التسوية المبكرة وعائد
المبيعات لجميع العقود المنجزة قبل تاريخ التطبيق األولي.
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .29تفسير االنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالي /تصحيح االخطاء /إعادة التصنيف (تابع)
 8-29تأثير التحول كما يلي (تابع):
ج)

إثبات اإليرادات (تابع)
كما في
 31ديسمبر
2019م

التأثير على قائمة المركز المالي

كما في
 1يناير
2019م

التأثير على الموجودات
ذمم مدينة تجارية
النقص في الذمم المدينة بسبب تسجيل خصومات التسوية المبكرة

مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى

الزيادة في الموجودات بسبب تسجيل موجودات مستردة

)(443,983

)(712,267

732,680

207,734

التأثير على المطلوبات
المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى

الزيادة في المطلوبات نتيجة إثبات مطلوبات االسترداد
انخفاض في المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى بسبب إعادة
التصنيف إلى مطلوبات تعاقدية
إجمالي الزيادة في المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى

1,538,279

648,048

)(180,737
1,357,542

)(274,550
373,498

التزامات عقود  -الجزء المتداول
زيادة في التزامات العقد نتيجة إلعادة التصنيف من مصروفات مستحقة
ومطلوبات أخرى  -الجزء المتداول
زيادة في االلتزامات نتيجة االعتراف بمطلوبات العقد  -الجزء المتداول
إجمالي زيادة التزامات عقود  -الجزء المتداول

283,000
463,737

التزامات عقود  -الجزء غير المتداول
زيادة في االلتزامات نتيجة االعتراف بمطلوبات العقد  -الجزء غير المتداول

185,000

283,000

إجمالي الزيادة في االلتزامات

2,006,279

931,048

180,737

274,550
-274,550

التأثير على حقوق الملكية
النقص في األرباح المبقاة بسبب تخصيص سعر المعاملة اللتزام األداء غير
المحقق
النقص في األرباح المبقاة عند تسجيل إرجاع المبيعات
النقص في األرباح المبقاة عند تسجيل خصم التسوية المبكرة
إجمالي النقص في حقوق الملكية
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)(283,000
)(468,000
)(440,314
)(805,599
)(712,267
)(443,983
)(1,435,581) (1,717,582

شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .29تفسير االنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالي /تصحيح االخطاء /إعادة التصنيف (تابع)

التأثير على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

للسنة المنتهية
 31ديسمبر
2019م

إيرادات
النقص في اإليرادات بسبب تخصيص سعر المعاملة اللتزام األداء غير المحقق
النقص في اإليرادات بسبب تسجيل إرجاع المبيعات
الزيادة في اإليرادات نتيجة تسجيل عكس خصم السداد المبكر
صافي النقص في اإليرادات

تكلفة مبيعات

النقص في تكلفة المبيعات بسبب تسجيل إرجاع المبيعات

د)

()185.000
()890.231
268.284
()806.947
()524.946

إعادة تصنيف الفترات السابقة
تم إعادة تصنيف بعض مبالغ الفترة السابقة لتتوافق مع تصنيف الفترة الحالية أو بسبب التصنيف غير الدقيق في الفترات
السابقة .على هذا النحو  ،تم إعادة بيان كل بند من بنود القوائم المالية المتأثرة للفترات السابقة المعروضة في القوائم
المالية .تلخص الجداول التالية التأثيرات على البيانات المالية للشركة:
أثر إعادة التصنيف كما يلي:

الذمم المدينة المقسطة والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى:

تم إعادة تصنيف المبالغ التالية التي تم تصنيفها سابقا كذمم مدينة تجارية إلى ذمم مدينة مقسطة وتم خصمها مقابل
إيرادات التمويل غير المكتسبة المصنفة سابقا ضمن المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى:
كما في
كما في
 1يناير
 31ديسمبر
2019م
2019م
التأثير على قائمة المركز المالي

التأثير على الموجودات
ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة مقسطة

الزيادة في الذمم المدينة المقسطة  -الجزء غير المتداول بسبب إعادة التصنيف
من الذمم المدينة التجارية  -الجزء غير المتداول
النقص في الذمم المدينة التجارية  -الجزء غير المتداول بسبب إعادة التصنيف
إلى ذمم مدينة مقسطة  -الجزء غير المتداول
النقص في الذمم المدينة المقسطة  -الجزء غير المتداول بسبب إعادة التصنيف
نتيجة للمقاصة مقابل دخل التمويل غير المكتسب
الزيادة في الذمم المدينة المقسطة  -الجزء المتداول بسبب إعادة التصنيف من
الذمم المدينة التجارية
النقص في الذمم المدينة التجارية بسبب إعادة التصنيف إلى ذمم مدينة مقسطة
النقص في الذمم المدينة المقسطة  -الجزء المتداول بسبب إعادة التصنيف نتيجة
للمقاصة مقابل دخل التمويل غير المكتسب

1.409.440

--

()1.409.440

--

()114.635

--

5.872.513
()5.872.513

---

()177.347

--

التأثير على المطلوبات
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

النقص في دخل التمويل غير المكتسب بسبب المقاصة مقابل الذمم المدينة
المقسطة  -الجزء غير المتداول
النقص في دخل التمويل غير المكتسب بسبب المقاصة مقابل الذمم المدينة
المقسطة  -الجزء المتداول
55

139

114.635

--

177.347

--

شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .29تفسير االنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالي /تصحيح االخطاء /إعادة التصنيف (تابع)

المستحق من األطراف ذات العالقة:

تم إعادة تصنيف المبالغ التالية المصنفة سابقا كمستحق من طرف ذي عالقة إلى ذمم مدينة تجارية:
كما في
 31ديسمبر
2019م

التأثير على قائمة المركز المالي

كما في
 1يناير
2019م

التأثير على الموجودات
ذمم مدينة تجارية ومستحق من أطراف ذات عالقة

الزيادة في الذمم المدينة التجارية نتيجة إلعادة التصنيف من المستحق من
أطراف ذات عالقة
النقص في المستحق من أطراف ذات عالقة نتيجة إعادة التصنيف إلى ذمم
مدينة تجارية

4.262.554

2.748.804

()2.748.804( )4.262.554

خسائر انخفاض القيمة:
أعيد تصنيف مخصص خسارة االئتمان المتوقعة المسجلة سابقا في مصروفات البيع والمصروفات اإلدارية إلى
خسارة انخفاض القيمة  -مخصص خسائر االئتمان المتوقعة.
 31ديسمبر
2019م
زيادة خسارة انخفاض القيمة  -مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  -المعاد تصنيفها
3.799.927
من مصروفات البيع والتسويق
انخفاض في مصروفات البيع والتسويق  -معاد تصنيفها إلى خسارة انخفاض القيمة  -مخصص خسائر
()3.799.927
االئتمان المتوقعة  -مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
مصروفات النقل:
تم إعادة تصنيف تكلفة النقل المسجلة سابقًا في مصروفات عمومية وإدارية إلى مصروفات بيع وتسويق.
 31ديسمبر
2019م
130,894
زيادة مصروفات بيع وتسويق  -يتم تصنيف تكاليف النقل من مصروفات عمومية وإدارية
انخفاض في المصاريف اإلدارية والعمومية  -إعادة تصنيف تكاليف النقل إلى مصاريف بيع وتسويق ()130,894

تكلفة الخدمة:

تم إعادة تصنيف المبالغ التالية المتعلقة برواتب وأجور الموظفين الذين يقدمون خدمات تم تسجيلها سابقا كمصروفات
عمومية وإدارية إلى تكلفة المبيعات:
 31ديسمبر
2019م
النقص في المصروفات العمومية واإلدارية  -المعاد تصنيفها إلى تكلفة المبيعات
الزيادة في تكلفة المبيعات  -معاد تصنيفها من المصروفات اإلدارية والعمومية
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(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .29تفسير االنتقال إلى المعايير الدولية للتقرير المالي /تصحيح االخطاء /إعادة التصنيف (تابع)

إيرادات الفوائد:

تم إعادة تصنيف المبالغ التالية المتعلقة بإيرادات الفوائد مقابل إلغاء القيمة الحالية للذمم المدينة المقسطة المسجلة سابقا
كخصم من المصروفات العمومية واإلدارية إلى اإليرادات:
 31ديسمبر
2019م
()52.386
52.386

الزيادة في المصروفات العمومية واإلدارية  -المعاد تصنيفها إلى الدخل اآلخر
الزيادة في اإليرادات  -المعاد تصنيفها من المصروفات اإلدارية والعمومية
ه)

تصحيح األخطاء
خالل عام 2020م  ،اكتشفت الشركة أن مصروفات الضمان المستحقة قد تم المبالغة فيها بشكل خاطئ في القوائم المالية
منذ عام 2016م  .ونتيجة لذلك ،تم المبالغة في نفقات الضمان وااللتزامات ذات الصلة .تم تصحيح األخطاء من خالل
إعادة بيان كل بند من بنود القوائم المالية المتأثرة للفترات السابقة .تلخص الجداول التالية التأثيرات على البيانات المالية
للشركة.
كما في
 31ديسمبر
2019م

التأثير على قائمة المركز المالي

التأثير على حقوق الملكية
أرباح مبقاة
زيادة في األرباح المبقاه بسبب انخفاض مخصص الضمان المستحق

1,193,937

كما في
 1يناير
2019م

811,052

التأثير على المطلوبات
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
الزيادة في مخصص الضمان المستحق

)(811,052) (1,193,937

التأثير على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
انخفاض في مصروف الضمان

كما في
 31ديسمبر
2019م
382,885
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(شركة ذات مسؤولية محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
(المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر خالف ذلك)
 .30االرتباطات وااللتزامات المحتملة
أ) ليس لدى الشركة ارتباطات محتملة كما في  31ديسمبر 2020م و  31ديسمبر 2019م و  1يناير 2019م.
ب) يتعلق التزام الشركة فقط بعقود اإليجار التشغيلية وهي كما يلي:
عقود اإليجار التشغيلية
تتعلق عقود اإليجار التشغيلي بالمكاتب المستأجرة من قبل الشركة.
في تاريخ التقرير ،كان الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار غير القابلة لإللغاء كما يلي:
 31ديسمبر
2020م
666,200

خالل عام واحدة

 31ديسمبر
2019م
585,200

 1يناير
2019م
302,000

 .31تأثير فيروس كوفيد 19 -
في مطلع سنة 2020م ،تأ َّكد ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19 -وانتشر عبر مناطق جغرافية متعددة ،مما
تسبب في اضطراب في األنشطة التجارية والنشاط االقتصادي.استجابة النتشار فيروس كورونا (كوفيد  )19 -وما ينتج
عنه من توقف في األنشطة االجتماعية واالقتصادية ،قامت إدارة الشركة بتخصيص فريق عمل لتقييم ومراقبة التأثير
المحتمل على أعمالها في المملكة العربية السعودية .كما اتخذت اإلدارة سلسلة من اإلجراءات الوقائية لضمان صحة
وسالمة موظفيها وعمالئها والمجتمع وكذلك لضمان استمرارية عملياتها .أعلنت الشركة عن نتائج إيجابية للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2020م ،وبالتالي تعتقد اإلدارة أن جائحة كوفيد  19 -كان لها تأثير محدود على المركز المالي المعلن
والنتائج للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م .ومع ذلك ،فإن الشركة تراقب الوضع باستمرار من خالل فريق العمل
الخاص بها المنوط به مسؤولية متابعة تطور األحداث ،وتخفيف أكبر قدر ممكن من التأثير السلبي وتوجيه الشركة نحو
التكيف مع الواقع الحالي.
 .32األحداث الالحقة
ال توجد أحداث الحقة لإلبالغ عنها بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنها في اإليضاح  12على هذه القوائم المالية.
 .33الموافقة على القوائم المالية
تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل إدارة الشركة بتاريخ  27مايو 2021م الموافق  15شوال 1442هـ.
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة
(شركة مساهمة مقفلة سعودية)

القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
مع
تقرير فحص المراجع المستقل
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة مساهمة مقفلة سعودية)

القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
الصفحة

الفهرس
تقرير فحص المراجع المستقل

1

قائمة المركز المالي المختصرة

2

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة

3

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المختصرة

4

قائمة التدفقات النقدية المختصرة

5
25 - 6

إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
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كي بي إم جي لالستشارات المهنية

KPMG Professional Services

Zahran Business Center
Prince Sultan Street
P.O. Box 55078
Jeddah 21534
Kingdom of Saudi Arabia
Headquarter in Riyadh

مركز زهران لألعمال
شارع األمير سلطان
ص.ب 55078
جـده 21534
المملكة العربية السعودية
المركز الرئيسي الرياض

Commercial Registration No 4030290792

سجل تجاري رقم 4030290792

تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية
األولية المختصرة
للسادة شركاء شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

مقدمة
لقد فحصنا القوائم المالية األولية المختصرة المرفقة في  30يونيو 2021م لشركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية
المحدودة ("الشركة") المكونة من:
• قائمة المركز المالي المختصرة كما في  30يونيو 2021م؛
• قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو
2021م؛
• قائمة التغيرات في حقوق الملكية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م؛
• قائمة التدفقات النقدية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م؛ و
• اإليضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة.
إن اإلدارة هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي ()34
"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية
األولية المختصرة استنادا ً إلى فحصنا.
نطاق الفحص
لقد قمنا بالفحص وفقا ً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص (" )2410فحص المعلومات المالية األولية ال ُمنفذ من قبل مراجع
الحسابات المستقل للمنشأة" ،المعتمد في المملكة العربية السعودية .ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه
استفسارات بشكل أساسي لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ،وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات
فحص أخرى .ويعد الفحص أقل بشك ٍل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها طبقا للمعايير الدولية للمراجعة
المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،وبالتالي فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي
يمكن التعرف عليها خالل عملية مراجعه .وعليه ،فإننا لن نبدي رأي مراجعة.
االستنتاج
استنادا إلى ف حصنا ،لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية المختصرة المرفقة كما في  30يونيو
2021م أللف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة غير معدة ،من جميع النواحي الجوهرية ،وفقا ً للمعيار المحاسبي
الدولي " 34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.
كي بي إم جي لالستشارات المهنية
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جدة ،في  30سبتمبر 2021م
الموافق  23صفر 1443هـ
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limited by guarantee. All rights reserved.

كي بي إم جي لالستشارات المهنية شركة مهنية مساهمة مقفلة ،مسجلة في المملكة العربية السعودية ،رأس مالها ( )15,000,000لاير سعودي مدفوع بالكامل ،المسماة سابقا ً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون
قانونيون" .وهي عضو غير شريك في الشبكة العالمية لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمية المحدودة ،شركة إنجليزية محدودة بضمان .جميع الحقوق محفوظة
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قائمة المركز المالي المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
اإليضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات حق استخدام
ذمم مدينة مقسطة  -الجزء غير المتداول

4أ
5

الموجودات المتداولة
مخزون
ذمم مدينة مقسطة  -الجزء المتداول
ذمم مدينة تجارية
مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى
النقد وما في حكمه

6
5
7
8
9

إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة

10
11

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
منافع الموظفين
مطلوبات عقود  -الجزء غير المتداول
مطلوبات عقود إيجار  -الجزء غير المتداول

4ب

المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة تجارية
مطلوبات عقود  -الجزء المتداول
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
المستحق إلى أطراف ذات عالقة
مطلوبات عقود إيجار  -الجزء المتداول
قرض قصير األجل
مخصص الزكاة

 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)
399.272
277.192
1.408.557
2.085.021

 31ديسمبر
2020م
(مراجعة)
419.066
365.214
1.614.266
2.398.546

21.891.577 16.437.164
15.492.441 20.189.823
43.632.986 43.855.709
4.393.791
8.426.185
14.699.590
27.696.884
100.110.385 116.605.765
102.508.931 118.690.786

70.000.000
250.000
11,819,626
82,069,626

4.191.237
311.000
35,418
4,537,655

500.000
250.000
62.797.813
63.547.813

3.963.137
250.000
126.131
4.339.268

379.882
2.175.189
21.901.922
607.104
179,560
4.590.000
2.249.848
32,083,505

2.045
478.713
14.129.531
13.231.024
175.905
4.500.000
2.104.632
34.621.850

إجمالي المطلوبات

36,621,160

38.961.118

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

102.508.931 118.690.786

12
13
4ب
14

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  25جز ًءا ال يتجزأ من
هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة مساهمة مقفلة سعودية)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)

اإليضاح
15

إيرادات
تكلفة إيرادات
مجمل الربح
مصروفات بيع وتسويق
مصروفات عمومية وإدارية
عكس ( /مخصص) للخسارة االئتمانية
المتوقعة
مصروفات أخرى
الربح التشغيلي

5و7
13

تكلفة تمويلية
الربح قبل الزكاة
الزكاة المحملة
صافي ربح الفترة

14

فترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021م

فترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2020م

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021م
37.621.523
)(20.792.474
16.829.049

13.223.410
)(6.635.080
6.588.330

69.782.759
)(37.782.236
32.000.523

44.664.068
)(22.652.873
22.011.195

)(7.304.760
)(2.887.716

)(2.247.811
)(1.336.906

)(13.829.889
()5,686,483

)(6.452.424
)(3.754.463

363.349
)(4.319.558
2.680.364

)(1.553.095
-1.450.518

785.177
)(4.319.558
8,949,770

)(6.861.894
-4.942.414

)(48.346
2.632.018

)(4.862
1.445.656

)(96.692
8,853,078

)(10.208
4.932.206

)(711.645
1.920.373

)(375.000
1.070.656

)(1.355.180
7,497,898

)(750.000
4.182.206

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2020م

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح
أو الخسارة في الفترات الالحقة
إعادة قياس منافع الموظفين

--

--

--

--

إجمالي الدخل الشامل للفترة

1.920.373

1.070.656

7.404.148

4.182.206

ربحية السهم بنا ًء على الربح
المنسوب لمساهمي الشركة
ربحية السهم األساسية والمخفضة

16

0.27

0.19

1.15

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  25جز ًءا ال يتجزأ من
هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
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(شركة مساهمة مقفلة سعودية)

شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)

الرصيد كما في  1يناير 2020م (مراجعة)

صافي ربح الفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

الرصيد كما في  30يونيو 2020م (غير مراجعة)

الرصيد كما في  1يناير 2021م (مراجعة)

صافي ربح الفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

المعامالت مع الشركاء
توزيعات أرباح مدفوعة
الزيادة في رأس المال (اإليضاح )2-10

الرصيد كما في  30يونيو 2021م (غير مراجعة)

رأس المال
500.000
---500.000
500.000
----69.500.000
70.000.000

احتياطي نظامي
250.000
---250.000
250.000
-----250.000

أرباح مبقاة
17.495.288
4.182.206
-4.182.206
21.677.494
62.797.813
7,497,898
-7,497,898
)(1.600.000
)(56.876.085
11,819,626

إجمالي حقوق الملكية
18.245.288
4.182.206
-4.182.206
22.427.494
63.547.813
7,497,898
-7,497,898
)(1.600.000
12.623.915
82,069,626

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  25جز ًءا ال يتجزأ من
هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة مساهمة مقفلة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
اإليضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
صافي ربح الفترة

2021م

2020م

7,497,898

4.182.206

التغيرات في رأس المال العامل:
ذمم مدينة ألقساط
مخزون
ذمم مدينة تجارية
مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى
ذمم دائنة تجارية
مطلوبات عقود
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
النقد المتحصل من األنشطة التشغيلية

56.808
88.022
1.164.285
4.319.558
)(1.949.462
245.500
-96.692
1.355.180
12,874,481

58.885
88.023
2.252.975
-4.608.915
201.575
)(149.755
10.208
750.000
12.003.032

)(5.655.960
5.454.413
)(2.592.819
)(4.032.394
377.837
1.757.476
7.772.394
15,955,428

)(7.954.766
)(4.726.168
)(3.058.220
)(2.021.973
4.017.591
247.998
3.264.677
1.772.171

منافع موظفين مدفوعة
فوائد مدفوعة
الزكاة المدفوعة
صافي النقد المتحصل من األنشطة التشغيلية

)(17,400
)(5,404
)(1,209,964
14,722,660

-)(8,495
)(1,718,188
45,488

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
شراء ممتلكات ومعدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)(37,015
)(37,015

)(283,217
)(283,217

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
مطلوبات عقود إيجار مدفوعة
توزيعات أرباح مدفوعة
رصيد طرف ذو عالقة مدفوع
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)(88,346
)(1,600,000
)(5
)(1,688,351

)(85,255
-)(4,357,835
)(4,443,090

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية الفترة

12,997,294
14,699,590

)(4,680,819
7,931,192

27,696,884

3,250,373

69.500.000

--

التعديالت للبنود غير النقدية:
استهالك ممتلكات ومعدات
استهالك موجودات حق استخدام
مخصص خسارة ائتمانية متوقعة  -ذمم مدينة مقسطة
شطب رصيد طرف ذو عالقة
(عكس)  /مخصص خسارة ائتمانية متوقعة  -ذمم مدينة تجارية
مخصص لمنافع الموظفين
دخل من الفوائد
تكلفة تمويلية
الزكاة المحملة

4
5
7

14

14

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

9

المعلومات اإلضافية غير النقدية
الزيادة في رأس المال

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  25جز ًءا ال يتجزأ من
هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة مساهمة مقفلة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
.1

المنشأة المعد لها التقرير
شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة ("الشركة") هي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تم تأسيسها في
جدة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  4030186415بتاريخ  14صفر 1430هـ ،الموافق
 9فبراير 2009م.
خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2021م ،تغير وضع الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة
مقفلة بتاريخ  25شوال 1442هـ ،الموافق  6يونيو 2021م .وقد تم االنتهاء من جميع اإلجراءات القانونية الرسمية.
وفقا ً لعقد التأسيس ،تزاول الشركة نشاط تجارة الجملة والتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وألعاب األطفال
والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية باإلضافة إلى األدوية والمواد الكيميائية.
عالوة على ذلك ،خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،قرر شركاء الشركة إدراج الشركة في سوق "نمو"
قرارا بتاريخ 1
(سوق أسهم موازية لسوق تداول في المملكة العربية السعودية) .في هذا الصدد ،أصدر الشركاء
ً
نوفمبر  2020م وجميع اإلجراءات القانونية جارية إلكمال العملية في الوقت المناسب .ومع ذلك ،وحتى تاريخ
الموافقة على هذه القوائم المالية ،لم تكن العملية قد اكتملت بعد.
عالوة على ذلك ،خالل الفترة الحالية المنتهية في  30يونيو 2021م ،زاد رأس مال الشركة كما هو مفصل في
اإليضاح رقم  10لهذه القوائم المالية األولية المختصرة.
تعمل الشركة من خالل الفروع التالية وتتضمن هذه القوائم المالية األولية المختصرة نتائجها أيضًا:
رقم السجل التجاري

تاريخ التسجيل

الفرع  /المدينة
الرياض

1010478367

 12ربيع األول 1440م ،الموافق  19نوفمبر 2018م

جدة

402016415

 14صفر 1430هـ  /الموافق  9فبراير 2009م

الدمام

7016976297

 8رجب 1441هـ ،الموافق  3مارس 2020م

العنوان المسجل للشركة هو كما يلي:
صندوق بريد 11544
جدة 21463
المملكة العربية السعودية
.2

أسس اإلعداد

 1-2بيان االلتزام
ً
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي " 34التقرير المالي األولي" المعتمد في
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ويجب
قراءة هذه القوائم المالية األولية المختصرة جنبا إلى جنب مع آخر قوائم مالية سنوية للشركة كما في وحتى السنة
المنتهية في  31ديسمبر 2020م ("آخر قوائم مالية سنوية").
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة مساهمة مقفلة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
.2

أسس اإلعداد (تابع)

 1-2بيان االلتزام (تابع)
وال تتضمن هذه القوائم المالية األولية المختصرة جميع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية
المعدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ،ولكن تم إدراج السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية المحددة
لتفسير األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للشركة منذ آخر قوائم مالية
سنوية .إضافةً لذلك ،إن نتائج األعمال للفترة األولية المنتهية في  30يونيو 2021م ال تعتبر بالضرورة مؤشرا على
النتائج التي يمكن أن تكون عليها نتائج السنة المالية التي تنتهي في  31ديسمبر 2021م.
يتم عرض األرقام المقابلة في قائمة الربح أو الخسارة األولية المختصرة والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق
الملكية والتدفقات النقدية واإليضاحات ذات الصلة لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020م
ألغراض المقارنة فقط وتم فحصها.
 2-2أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء منافع الموظفين المثبتة بالقيمة
الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة .تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة
على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي وافتراض االستمرارية.
 3-2عملة النشاط والعرض
يتم عرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة بالرياالت السعودية التي تمثل عملة النشاط للشركة .تم تقريب جميع
المبالغ ألقرب ألف لاير سعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك.
 4-2استخدام التقديرات واألحكام
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية المختصرة من اإلدارة استخدام الحكم والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في
تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المقرر عنها للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات
واإلفصاحات المصاحبة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .إال أن عدم التأكد بشأن هذه االفتراضات والتقديرات
يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديال جوهريا على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في
الفترات المستقبلية .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
وتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات ذات الصلة بشكل مستمر .يتم إثبات مراجعات التقديرات بأثر مستقبلي.
األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من
التقديرات هي نفسها التي تم وصفها في آخر قوائم مالية سنوية.
.3

السياسات المحاسبية الهامة
السياسات المحاسبية المطبقة في هذه القوائم المالية األولية المختصرة هي نفسها المطبقة في القوائم المالية السنوية
للشركة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.

7

152

شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة مساهمة مقفلة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
عقود اإليجار

.4
أ)

موجودات حق االستخدام:
لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2020م
(مراجعة)

صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة  /السنة
استهالك محمل للفترة  /السنة

365.214
)(88.022

541.260
)(176.046

صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة  /السنة

277.192

365.214

ب) مطلوبات عقود اإليجار:
لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2020م
(مراجعة)

القيمة الدفترية في بداية الفترة  /السنة
مصروفات فوائد للفترة  /السنة
المدفوع خالل الفترة/السنة

302,036
6,692
)(93,750

470.272
18.250
)(186.486

القيمة الدفترية في نهاية الفترة  /السنة

214,978

302.036

يتم عرض مطلوبات عقود اإليجار في قائمة المركز المالي األولي المختصر على النحو التالي:
 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2020م
(مراجعة)

الجزء غير المتداول من مطلوبات عقود اإليجار
الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإليجار

35,418
179,560

126.131
175.905

القيمة الدفترية في نهاية الفترة  /السنة

214,978

302.036

تستأجر الشركة مباني مكاتبها .يتم التفاوض على شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة
من الشروط واألحكام المختلفة .تم خصم دفعات اإليجار المستقبلية بمعدل .٪4.49
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة مساهمة مقفلة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
.5

الذمم المدينة المقسطة

 1-5تتكون الذمم المدينة المقسطة من الذمم المدينة الناشئة عن مبيعات المعدات الطبية .ألغراض هذه القوائم المالية
األولية المختصرة ،يتم إثبات الذمم المدينة المقسطة المتعلقة بمبيعات المعدات الطبية بالتكلفة المطفأة ،كما هو مفصل
أدناه:
 31ديسمبر
 30يونيو
2020م
2021م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
ذمم مدينة مقسطة ،باإلجمالي
يخصم :إيرادات تمويلية غير مكتسبة
يخصم :مخصص خسارة ائتمانية متوقعة (اإليضاح )2-5
ذمم مدينة مقسطة ،بالصافي
2-5

25.721.543
)(411.876
25.309.667
)(3.711.287
21.598.380

فيما يلي الحركة في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة:
لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)
2.547.002
1.164.285
3.711.287

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
المحمل للفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
3-5

20.220.635
)(566.926
19.653.709
)(2.547.002
17.106.707

للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2020م
(مراجعة)
314.952
2.232.050
2.547.002

فيما يلي بيان أعمار الذمم المدينة المقسطة:
متجاوز لالستحقاق ولكن غير منخفض القيمة
غير مستحقة بعد

90 – 1
يوم

180 – 91
يوم

360 – 271 270 – 181
يوم
يوم

أكثر من
 360يوم

اإلجمالي
 30يونيو 2021م (غير مراجعة)
ذمم مدينة مقسطة 1.990.178 2.146.688 2.610.538 1.033.826 1.678.886 15.849.551 25.309.667
الخسائر االئتمانية
)(924.769) (789.116) (851.569) (281.331) (411.224) (453.278) (3.711.287
المتوقعة
1.065.409 1.357.572 1.758.969 752.495 1.267.662 15.396.273 21.598.380
صافي الرصيد
 31ديسمبر 2020م (مراجعة)
ذمم مدينة مقسطة 356.805 14.268.097 19.653.709
الخسائر االئتمانية
)(96.673) (448.445) (2.547.002
المتوقعة
صافي الرصيد 260.132 13.819.652 17.106.707
9
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2.342.302 1.174.860

865.140

)(923.719) (357.929

)(311.703) (408.533

816.931

1.418.583

456.607

646.505

334.802

شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة مساهمة مقفلة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
.5

الذمم المدينة المقسطة (تابع)

3-5

فيما يلي بيان أعمار الذمم المدينة المقسطة (تابع):
 30يونيو 2021م (غير مراجعة)
مخصص خسارة
إيرادات تمويلية
ائتمانية متوقعة
غير مكتسبة

مجمل الذمم
المدينة
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول
اإلجمالي

24.039.774
1.681.769
25.721.543

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول
اإلجمالي

18.433.853
1.786.782
20.220.635

)(384.941
)(26.935
)(411.876

)(3.465.010
)(246.277
)(3.711.287

صافي الذمم
المدينة
20.189.823
1.408.557
21.598.380

 31ديسمبر 2020م (مراجعة)
)(445.900
)(121.026
)(566.926

)(2.495.512
)(51.490
)(2.547.002

15.492.441
1.614.266
17.106.707

للتعرف على تعرض الشركة لمخاطر االئتمان وخسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة المقسطة (راجع اإليضاح .)20
.6

المخزون
 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)
معدات طبية
مستلزمات طبية
يخصم :مخصص مخزون بطيء الحركة (اإليضاح )1-6

1-6

10.638.030
7.659.735
18.297.765
)(1.860.601
16.437.164

 31ديسمبر
2020م
(مراجعة)
6.607.244
17.144.934
23.752.178
)(1.860.601
21.891.577

فيما يلي الحركة في مخصص المخزون البطيء الحركة:
لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)
1.860.601
-1.860.601

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
المحمل للفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

10
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للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2020م
(مراجعة)
332.309
1.528.292
1.860.601

شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة مساهمة مقفلة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
الذمم المدينة التجارية

.7

ذمم مدينة تجارية
مستحق من أطراف ذات عالقة (اإليضاح )13
يخصم :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة (اإليضاح )1-7
1-7

 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2020م
(مراجعة)

51.435.969
-51.435.969
)(7.580.260
43.855.709

48.838.008
4.466.019
53.304.027
)(9.671.041
43.632.986

فيما يلي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:
لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2020م
(مراجعة)

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
(عكس)  /المحمل للفترة  /السنة
مخصص مشطوب خالل الفترة  /السنة

9.671.041
)(1.949.462
)(141.319

9.120.173
1.316.279
)(765.411

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

7.580.260

9.671.041

تطبق الشــركة نموذج مبســط لقياس الخســائر االئتمانية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9والذي يســمح باســتخدام
مخصـص الخسـارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لجميع الذمم المدينة التجارية .اسـتنادا إلى االتجاه التاريخي واألداء
المتوقع للعمالء ،تعتقد الشــركة أن مخصــص الخســارة االئتمانية المتوقعة أعاله يغطي بشــكل كاف مخاطر التخلف عن
السداد.
للتعرف على تعرض الشركة لمخاطر االئتمان وخسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية (راجع اإليضاح .)20
2-7

فيما يلي تحليل األعمار للذمم المدينة التجارية:
متجاوز لالستحقاق ولكن غير منخفض القيمة
غير مستحقة
بعد

90 - 1
يوم

180 – 91
يوم

270 – 181
يوم

اإلجمالي
 30يونيو 2021م (غير مراجعة)
ذمم مدينة تجارية 3.177.618 9.303.754 21.475.353 3.892.010 51.435.969
الخسائر االئتمانية
)(332.523) (497.236) (607.590) (234.740) (7.580.260
المتوقعة
صافي الرصيد 2.845.095 8.806.518 20.867.763 3.657.270 43.855.709

11
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360 – 271
يوم

أكثر من
 360يوم

12.336.388 1.250.846
)(5.731.929) (176.242
6.604.459 1.074.604

شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة مساهمة مقفلة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
.7

الذمم المدينة التجارية (تابع)

 2-7فيما يلي تحليل األعمار للذمم المدينة التجارية (تابع):
متجاوز لالستحقاق ولكن غير منخفض القيمة
غير مستحقة
بعد

اإلجمالي
 31ديسمبر 2020م (مراجعة)
ذمم مدينة تجارية 4.705.419 53.304.027
الخسائر االئتمانية
)(156.680) (9.671.041
المتوقعة
صافي الرصيد
4.548.739 43.632.986
.8

180 – 91
يوم

90 - 1
يوم

270 – 181
يوم

360 – 271
يوم

9.155.826 20.685.734

509.978

1.938.842

16.308.228

)(550.184

)(53.591

)(285.726

)(7.930.237

456.387

8.377.991 1.653.116

)(694.623

8.605.642 19.991.111

المدفوعات مقدما والموجودات المتداولة األخرى
 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)
5.013.870
2.209.191
608.769
433.602
37.876
122.877
8.426.185

دفعات مقدما إلى موردين
إرجاع موجودات
تأمين مدفوع مقدما
إيجار مدفوع مقدما
قروض موظفين
أخرى
.9

أكثر من
 360يوم

 31ديسمبر
2020م
(مراجعة)
1.845.036
2.133.255
162.259
233.037
20.204
-4.393.791

النقد وما في حكمه

النقد في الصندوق
نقد لدى البنوك  -حسابات جارية

12
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 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2020م
(مراجعة)

55.519
27.641.365
27.696.884

20.995
14.678.595
14.699.590

شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة مساهمة مقفلة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
 .10رأس المال
 1-10خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2021م ،أصـدر الشـركاء قرارا ً بتاريخ  14يناير 2021م لزيادة رأس المال إلى
 70مليون لاير ســـعودي يتكون من  7مليون ســـهم مدفوع بالكامل قيمة كل منها  10لاير ســـعودي إلى الشـــركاء
الحاليين بنفس النســبة وفقا ً لنمط المســاهمة الحالي .بنا ًء عليه ،تم تحويل  56.8مليون لاير ســعودي و  12.6مليون
لاير ســـعودي من األرباح المبقاة والمســـتحق ألطراف ذات عالقة على التوالي إلى رأس المال .وعالوة على ذلك،
فقد تغير نمط المســاهمة وتم دخول مســاهمين جدد عن طريق التخلص الجزئي من األســهم من جانب المســاهمين
الحاليين.
 2-10يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع  70.000.000لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م:
 500,000لاير سعودي) مقسم إلى  7.000.000حصة ( 31ديسمبر 2020م 500 :حصة) قيمة كل منها 10
لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م 1.000 :لاير سعودي) لكل منها.
 .11االحتياطي النظامي
وفقا ً لنظام الشركات وعقد التأسيس ،فإن على الشركة تحويل نسبة  ٪10من صافي إجمالي دخلها الشامل في كل سنة
إلى احتياطي نظامي حتى يبلغ ذلك االحتياطي  ٪30من رأس المال .هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع.
 .12المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى

عموالت مستحقة
استرداد مطلوبات
ضمان مستحق
مستحقات متعلقة بالموظفين
أخرى

 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2020م
(مراجعة)

16.239.969
5.156.288
27.475
414.383
63.807
21.901.922

9.781.613
3.536.356
72.413
394.513
344.636
14.129.531

 .13معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة
تشمل األطراف ذات العالقة شركاء الشركة وأفراد عائالتهم المقربين والكيانات الشقيقة التي يسيطر عليها الشركاء
وموظفي اإلدارة العليا بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة .تم بيان تفاصيل الشركاء والكيانات الشقيقة أدناه.
تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشروط متفق عليها بشكل متبادل وتشمل بشكل أساسي بيع وشراء السلع
والخدمات مع ما يلي:
اسم الطرف ذي العالقة

العالقة

د .علي محمد ديب عيد
ازدهار األولى الطبية
د .محمد ديب علي عيد
شركة مجموعة الدكتور محمد ديب عيد المحدودة
شركة المودة الحديثة للمستلزمات الطبية المحدودة
شركة بلسم للرعاية الطبية

شريك
شريك
فرد عائلة مقرب من أحد الشركاء
شركة شقيقة
شركة شقيقة
شركة شقيقة
13
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة مساهمة مقفلة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
 .13معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (تابع)
(أ)

المستحق من األطراف ذات العالقة – المعامالت واألرصدة الهامة ضمن الذمم المدينة التجارية:

االسم
شركة المودة الحديثة
للمستلزمات الطبية المحدودة
يخصم :مخصص خسارة
ائتمانية متوقعة

مبلغ المعامالت
لفترة الستة أشهر المنتهية
 30يونيو
 30يونيو
2020م
2021م

طبيعة
المعامالت
شطب

أرصدة اإلقفال
 31ديسمبر
 30يونيو
2020م
2021م

)(4.466.019

--

--

4.466.019

146.461

--

---

)(146.461
4.319.558

(ب) المستحق إلى أطراف ذات عالقة  -المعامالت واألرصدة الهامة:
مبلغ المعامالت
لفترة الستة أشهر المنتهية
 30يونيو
 30يونيو
طبيعة
2020م
2021م
المعامالت
االسم
د .علي محمد ديب علي عيد

مساهمة رأس
مال إضافي

4.292.132

شركة مجموعة الدكتور محمد
ديب علي عيد

مصروفات
مدفوعة بالنيابة

--

ازدهار األولى الطبية

مساهمة رأس
مال إضافي

8.331.784

أرصدة اإلقفال
 31ديسمبر
 30يونيو
2020م
2021م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
547.510

--

59.594

--

-607.104

--

4.839.642
59.594
8.331.788
13.231.024

(ج) مكافآت موظفي اإلدارة العليا:

االسم

طبيعة المعامالت

موظفي اإلدارة العليا

منافع الموظفين قصيرة األجل
مطلوبات منافع ما بعد التوظيف

لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)
1.621.286
1.637.333

لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2020م
(مفحوصة)
607.750
1.517.333

(د) خالل الســـنة المنتهية في  31ديســـمبر 2020م ،قامت الشـــركة ،والدكتور علي محمد ديب علي عيد (الشـــريك)
والدكتور محمـد ديب علي عيـد وشـــــركة ازدهار األولى الطبيـة (ازدهار األولى الطبيـة) بتنفيـذ اتفـاقيـة رباعيـة لنقـل /
تحويل الرصــــيد المســــتحق غير المحمل بفائدة عند الطلب للدكتور علي محمد ديب علي عيد والدكتور محمد ديب
علي عيد بمبلغ  359.886لاير سـعودي و  7.971.902لاير سـعودي على التوالي لمؤسـسـة ازهار األولى الطبية.
وعقب التحويل ،ظلت الشروط دون تغيير .ولم يكن هناك ربح أو خسارة في النقل  /التجديد.
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة مساهمة مقفلة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
 .14الزكاة
أ)

المحمل للفترة
تتكون الزكاة للفترة المنتهية مما يلي:

لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)
1.355.180

المحمل للفترة

لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2020م
(مفحوصة)
750.000

تستحق الزكاة بنسبة  ٪2.54من الوعاء الزكوي وصافي الربح المعدل للفترة ،أيهما أعلى.
ب) الزكاة المستحقة
فيما يلي تحليل للحركة في الزكاة المستحقة خالل الفترة  /السنة:

لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2020م
(مراجعة)

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
المحمل للفترة  /السنة
المدفوع خالل الفترة/السنة

2.104.632
1.355.180
)(1.209.964

3.218.188
1.500.000
)(2.613.556

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

2.249.848

2.104.632

ج) الموقف الزكوي
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") حتى السنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م ،ودفعت الزكاة المستحقة وفقا ً لهذه اإلقرارات ،وحصلت على شهادة زكاة صالحة حتى  30أبريل
2022م .عالوة على ذلك ،خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،أصدرت هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك ربوطا نهائية للسنوات من 2015م حتى 2019م بالتزام إضافي بقيمة  224.606لاير سعودي والتي
تم تسويتها من قبل الشركة خالل الفترة الحالية.
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة مساهمة مقفلة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
 .15اإليرادات
تفصيل اإليراد من العقود مع العمالء
في الجدول التالي ،يتم تفصيل إيرادات العقود مع العمالء حسب خطوط المنتجات والخدمة الرئيسية وتوقيت إثبات
اإليرادات (وهي نقطة زمنية باستثناء دخل التمويل الذي يتم إثباته به على أساس معدل الفائدة الفعلي).
لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)
مستلزمات طبية
مبيعات معدات طبية ذات مكون تمويلي هام
تقديم خدمات
إيرادات تمويلية على مبيعات ذات مكون تمويلي هام

51.039.579
15.328.734
3.237.131
69.605.444
177.315
69.782.759

لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2020م
(مفحوصة)
34.273.033
8.383.217
1.858.063
44.514.313
149.755
44.664.068

تتعلق مطلوبات العقد بشكل أساسي بالمقابل المدفوع مقدما من العمالء مقابل الخدمات التي سيتم تقديمها بعد سنتين من
تسليم المعدات ذات الصلة ،والتي يتم إثبات اإليرادات لها في الوقت الذي يتم فيه تقديم الخدمة .يبلغ مبلغ التزام األداء
غير المستوفى  600.000لاير سعودي (غير مراجعة) كما في  30يونيو 2021م ( 31ديسمبر 2020م442.000 :
لاير سعودي) .سيتم إثبات هذا اإليراد عند تلقي الخدمة من قبل العمالء ،والتي من المتوقع أن تحدث بعد السنتين
المقبلتين.
تم إثبات مبلغ  57.000لاير سعودي (غير مراجعة) المتضمن في مطلوبات العقود كما في  31ديسمبر 2020م
كإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م (تم إثبات مبلغ  130.000لاير سعودي مدرج في مطلوبات
العقد كما في  31ديسمبر 2019م كإيرادات عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م).
يبلغ سعر المعاملة المخصص اللتزام األداء غير المستوفى كما في  30يونيو 2021م مبلغ  600.000لاير سعودي
(غير مراجعة) ( 31ديسمبر 2020م 435.000 :لاير سعودي).
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة مساهمة مقفلة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
 .16ربحية السهم
فيما يلي حساب ربحية األسهم األساسية والمخفضة:
لفترة الثالثة
أشهر المنتهية
في  30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

لفترة الستة
أشهر المنتهية
في  30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

لفترة الثالثة
أشهر المنتهية
في  30يونيو
2020م
(مفحوصة)

لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2020م
(مفحوصة)

ربح الفترة العائد إلى مساهمي الشركة

1.920.373

7,497,898

1.070.656

4.182.206

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
ألغراض الربحية األساسية والمخفضة

7.000.000

6,498,056

5.687.608

5.687.608

ربحية السهم األساسية والمخفضة على
أساس ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة

0.27

1.15

0.19

0.74

كانت زيادة رأس المال خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2021م بنفس النسبة من المساهمة الحالية من خالل
استخدام األرباح المبقاة بمبلغ  56.9مليون لاير سعودي ومساهمة إضافية بمبلغ  12.6مليون لاير سعودي .لم يكن
ألسهم المنحة أي بديل نقدي .عالوة على ذلك ،قامت الشركة بتغيير القيمة االسمية لألسهم من  1,000لاير سعودي
إلى  10لاير سعودي .الزيادة في عدد األسهم القائمة دون تغيير مقابل في الموارد ،يتم التعامل مع األسهم اإلضافية
المصدرة كما لو كانت قد صدرت منذ بداية الفترة األولى المعروضة ،وبالتالي تم تعديل ربحية السهم األساسية بأثر
رجعي.
تم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح العائد لمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة.
تم احتساب ربحية السهم المخفضة بقسمة الدخل للفترة العائد لشركاء الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم
القائمة المعدلة لبيان تأثير األسهم العادية المحتمل تخفيضها .ولكن ،في غياب أي التزام قابل للتحول ألدوات حقوق
ملكية ،فإن ربحية السهم المخفضة ال تختلف عن ربحية السهم األساسي.
 .17القطاعات التشغيلية
يعتبر القطاع جز ًء أساسيا من الشركة سوا ًء الذي يقوم ببيع منتجات أو تقديم خدمات (قطاع أعمال) أو يقوم ببيع
منتجات أو بتقديم خدمات في بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرافي) كما تختلف المزايا والمخاطر لكل قطاع عن اآلخر.
يأخذ المسئول الرئيسي عن صنع القرارات التشغيلية ،أي الرئيس التنفيذي ،بعين االعتبار التقارير اإلدارية وألغراض
صنع القرار ،يتم تنظيم أنشطة الشركة في قطاع تشغيلي واحد .تعمل الشركة بشكل في القطاع التشغيلي المقرر عنه
المذكور .وبنا ًء على ذلك ،فإن األرقام الواردة في القوائم المالية تتعلق بالقطاع الوحيد المقرر عنه للشركة.
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة مساهمة مقفلة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
 .17القطاعات التشغيلية (تابع)
 30يونيو 2021م (غير مراجعة)
مستلزمات طبية
إيرادات
تكلفة إيرادات
مجمل الربح
مصروفات بيع وتسويق
مصروفات عمومية وإدارية
عكس خسارة ائتمانية متوقعة
تكلفة تمويلية
الربح التشغيلي
الزكاة
صافي الربح

51.039.579
)(27.469.135
23.570.444

معدات طبية

خدمة صيانة

أخرى

177.315
3.237.131 15.328.734
)-- (1.039.466) (9.273.635
177.315
2.197.665
6.055.099

اإلجمالي
69.782.759
)(37.782.236
32.000.523
)(13.829.889
)(10,006,041
785,177
)(96,692
8,853,078
)(1,355,180
7,497,898

 30يونيو 2020م (مفحوصة)

إيرادات
تكلفة إيرادات
مجمل الربح
مصروفات بيع وتسويق
مصروفات عمومية وإدارية
مخصص خسارة ائتمانية
متوقعة
تكلفة تمويلية
الربح التشغيلي
الزكاة
صافي الربح

مستلزمات طبية

معدات طبية

34.273.033
)(17.441.192
16.831.841

8.383.217
)(4.266.132
4.117.085

خدمة صيانة
1.858.063
)(945.549
912.514

أخرى
149.755
-149.755

اإلجمالي
44.664.068
)(22.652.873
22.011.195
)(6.452.424
)(3.754.463
)(6.861.894
)(10.208
4.932.206
)(750.000
4.182.206

تمارس الشركة أنشطتها بالكامل في المملكة العربية السعودية وتعمل بشكل رئيسي في بيع المعدات الطبية بالتقسيط
والمستلزمات الطبية وتقديم الخدمات .عالوة على ذلك ،ال يوجد عمالء تمت بيع مبيعات لهم تتجاوز عشرة بالمائة
من إجمالي المبيعات.
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة مساهمة مقفلة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
 .18االلتزامات واالرتباطات المحتملة
أ) ليس لدى الشركة ارتباطات محتملة كما في  30يونيو 2021م و  31ديسمبر 2020م.
ب) يتعلق التزام الشركة فقط بعقود اإليجار التشغيلية وهي كما يلي:
عقود إيجار قصيرة األجل
تتعلق عقود اإليجار قصيرة األجل بالمكاتب المستأجرة من قبل الشركة.
كما في تاريخ التقرير ،كان الحد األدنى المستقبلي لدفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار غير القابلة لإللغاء كما يلي:
 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)
430.850

خالل سنة واحدة

 31ديسمبر
2020م
(مراجعة)
666.200

 .19األدوات المالية
فيما يلي فئات الموجودات المالية حسب قائمة المركز المالي:

المقاسة بالتكلفة المطفأة
ذمم مدينة مقسطة ،بالصافي
ذمم مدينة تجارية ،بالصافي
موجودات متداولة أخرى
النقد وما في حكمه

 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2020م
(مراجعة)

25.721.543
43.855.709
160.753
27.696.884
97,434,889

17.106.707
43.632.986
20.204
14.699.590
75.459.487

فيما يلي فئات المطلوبات المالية حسب قائمة المركز المالي:
 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

المقاسة بالتكلفة المطفأة
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
المستحق إلى أطراف ذات عالقة
مطلوبات عقود إيجار
قرض قصير األجل

379.882
16.718.159
607.104
214,978
4,590,000
22,510,123
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 31ديسمبر
2020م
(مراجعة)
2.045
10.520.762
13.231.024
302.036
4.500.000
28.555.867

شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة مساهمة مقفلة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
 .20إدارة المخاطر المالية
تتعرض الشركة لعدة مخاطر مالية تشمل مخاطر السوق ،مخاطر االئتمان ،ومخاطر السيولة .يركز برنامج إدارة
المخاطر الكلية للشركة على اإلدارة الجيدة للسيولة وأيضا متابعة تقلبات األسواق المالية ويحاول التقليل من التأثيرات
السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة.
إطار إدارة المخاطر
يركز برنامج إدارة المخاطر الكلية للشركة على اإلدارة الجيدة للسيولة وأيضا متابعة تقلبات األسواق المالية ،ولذلك
يحاول بشكل مستمر التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة.
تتولى اإلدارة العليا إدارة المخاطر وفقا ً للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة .تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم
والتحوط ضد المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة.
يتحمل مجلس اإلدارة كامل المسؤولية عن تأسيس إطار عمل إدارة مخاطر الشركة واإلشراف عليه .إن اإلدارة
التنفيذية مسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في الشركة .يجتمع الفريق بانتظام ويتم إبالغ مجلس
اإلدارة بأي تغييرات ومشكالت االلتزام بالمعايير.
تتم مراجعة نظم إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق
وأنشطة الشركة .تهدف الشركة ،من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة ،إلى تطوير بيئة تحكم بناءة ومنضبطة
والتي من خاللها يتفهم جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.
تراقب لجنة المراجعة التزام اإلدارة بسياسات وإجراءات الشركة في إدارة المخاطر ،وتراجع مدي كفاية إطار إدارة
المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها الشركة.
تشمل األدوات المالية المدرجة في القوائم المالية األولية المختصرة النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية والذمم
المدين ة األخرى والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى والقروض قصيرة األجل ومطلوبات اإليجار .تم
اإلفصاح عن طرق اإلثبات المحددة المتبعة في بيان السياسات المنفصل المتعلق بكل بند.
تتعرض الشركة للمخاطر التالية والناتجة عن األدوات المالية:
-

مخاطر السوق
مخاطر االئتمان
مخاطر السيولة

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية للتذبذب نتيجة التغير في
أسعار السوق .تتضمن مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر :مخاطر أسعار العموالت ،مخاطر العمالت ومخاطر
األسعار األخرى.

مخاطر أسعار الفائدة

مخاطر أسعار الفائدة (العموالت) هي مخاطر تغير القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة
التغير في أسعار الفائدة السائدة بالسوق .ال تخضع الذمم المدينة والدائنة للشركة لمخاطر أسعار الفائدة كما هو موضح
في المعيار الدولي للتقرير المالي  ،7وذلك ألن القيمة الدفترية والتدفقات النقدية المستقبلية لن تتعرض للتذبذب نظرا
للتغير في أسعار الفائدة السوقية .وبالتالي ،كما في تاريخ القوائم المالية ،ال تتعرض الشركة ألي مخاطر تتعلق بالقيمة
العادلة.
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شركة ألف ميم ياء للمعدات واألجهزة الطبية المحدودة

(شركة مساهمة مقفلة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
 .20إدارة المخاطر المالية (تابع)
مخاطر السوق (تابع)

مخاطر العمالت

مخاطر العمالت هي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت
األجنبية .عملة النشاط والتقرير للشركة هي اللاير السعودي .وتتم معامالت الشركة األساسية باللاير السعودي ،الدوالر
األمريكي ،اليورو والجنيه اإلسترليني .تراقب اإلدارة التذبذبات في أسعار صرف العمالت .إن أغلب التعرض هو
بالدوالر األمريكي واللاير السعودي مربوط بسعر صرف  3.75لاير سعودي 1 :دوالر أمريكي ،لذلك فالشركة ال
تتعرض ألي مخاطر عمالت أجنبية جوهرية من األدوات المالية المقومة باللاير السعودي والدوالر األمريكي .ومع
ذلك ،فإن الشركة معرضة لمخاطر العمالت األجنبية بسبب أرصدة الموردين باليورو والجنيه اإلسترليني .كما في
تاريخ القوائم المالية ،ال تتعرض الشركة ألي مخاطر عمالت أجنبية جوهرية.

مخاطر األسعار

تتمثل ا لمخاطر في تعرض قيمة أداة مالية للتغير نتيجة التغيرات في أسعار السوق ،سواء كانت هذه التغيرات ناتجة
عن عوامل خاصة بكل أداة مالية على حدة أو على مصدرها أو نتيجة عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المتاجر
بها في السوق .كما في تاريخ التقرير ،الشركة ليست معرضة لمخاطر أسعار جوهرية حيث ليس لديها أي استثمار في
أي أدوات مالية معرضة ألسعار السوق .عالوة على ذلك ،ال يتم إدراج أي من األدوات المالية للشركة من خالل الربح
أو الخسارة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية
للطرف اآلخر .ليس لدى الشركة تركيز جوهري لمخاطر االئتمان .لتقليل التعرض لمخاطر االئتمان ،لدى الشركة
آلية للموافقة حيث يتم تطبيق حدود ائتمان على عمالئها واألطراف المقابلة .فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن
الموجودات المالية األخرى للشركة ،بما في ذلك النقد لدى البنك ،فإن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان ناشئ عن
تعثر الجهات التي يتم التعامل معها ،علما بأن الحد األقصى للتعرض يعادل القيمة الدفترية كما هو مفصح عنها في
قائمة المركز المالي .تعتقد اإلدارة بأن مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالنقد لدى البنوك غير جوهرية حيث أن األرصدة
النقدية محتفظ بها لدى بنوك ذات سمعة جيدة وتصنيفات ائتمانية جيدة.
تدير الشركة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من العمالء عن طريق مراقبتها وفقا ً للسياسات واإلجراءات
المحددة .تسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان الخاصة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمانية للعمالء األفراد ومراقبة
الذمم المدينة القائمة بشكل مستمر .تعتبر اإلدارة المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة والمساهمين قابلة
لالسترداد بالكامل.
فيما يلي أقصى حد لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير:

 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)
25.721.925
51.435.969
160.753
27.641.365
104.960.012

ذمم مدينة مقسطة
ذمم مدينة تجارية
موجودات متداولة أخرى
نقد لدى البنوك
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 31ديسمبر
2020م
(مراجعة)
20.220.635
53.304.027
20.204
14.678.595
88.223.461
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
.20

إدارة المخاطر المالية (تابع)
مخاطر االئتمان (تابع)
يتم قيد الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة المقسطة بالصافي بعد خصم مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة .قامت
الشركة بتقييم تركيز المخاطر فيما يتعلق بهذه الذمم المدينة وخلصت إلى أنها منخفضة .تدرج الذمم المدينة التجارية
مدرجة بعد خصم مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم مدينة المقسطة ومرتجعات المبيعات.
تقوم الشركة بتطبيق المنهج المبسط للمعيار الدولي للتقرير المالي  9لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،التي تستخدم
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لجميع الذمم المدينة التجارية .لقياس الخسائر االئتمانية
المتوقعة ،تم تجميع الذمم المدينة بنا ًء على الخصائص المشتركة لمخاطر االئتمان وعدد أيام تجاوز االستحقاق .يتم
تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية واآلجلة عن عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة
العمالء على تسوية الذمم المدينة (راجع اإليضاح  5و .)7
مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الكيان لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات
مرتبطة بأدوات مالية .قد تنشأ مخاطر السيولة نتيجة عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته
العادلة .تدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة للتأكد من توفر السيولة الكافية من خالل التسهيالت االئتمانية
المتعهد بها لتلبية أي التزامات مستقبلية.
يتمثل نهج الشركة في إدارة السيولة في ضمان أنها سيكون لديها دائما ،قدر اإلمكان ،السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها
عند استحقاقها ،تحت الظروف العادية واالضطرارية ،دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة.
ولهذا الغرض ،يتم إدارة الموجودات في حدود السيولة الكافية ،والحفاظ على رصيد كافي للنقد وما في حكمه .فيما
يلي االستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية في تاريخ التقرير .المبالغ مجملة وغير مخصومة.
 30يونيو 2021م

القيمة الدفترية

مجمل القيمة
غير المخصومة

التدفقات النقدية التعاقدية
 1سنة إلى 5
سنوات
أقل من  1سنة

أكثر من 5
سنوات

المطلوبات المالية غير المشتقة
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة ومطلوبات
متداولة أخرى
المستحق إلى أطراف ذات عالقة
مطلوبات عقود إيجار
قرض قصير األجل

 31ديسمبر 2020م

379,882

379,882

379,882

--

--

16,718,159
607,104
214,978
4,590,000
22,510,123

16,718,159
607,104
259,500
4,620,000
22,584,645

16,718,159
607,104
223,500
4,620,000
22,548,645

--36,000
-36,000

------

القيمة الدفترية

مجمل القيمة
غير المخصومة

التدفقات النقدية التعاقدية
 1سنة إلى 5
سنوات
أقل من  1سنة

أكثر من 5
سنوات

المطلوبات المالية غير المشتقة
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة ومطلوبات
متداولة أخرى
المستحق إلى أطراف ذات عالقة
مطلوبات عقود إيجار
قرض قصير األجل

2,045

2,045

2,045

--

--

10,520,762
13,231,024
302,036
4,500,000
28,555,867

10,520,762
13,231,024
317,250
4,620,000
28,691,081

10,520,762
13,231,024
187,500
4,620,000
28,561,331

--129,750
-129,750

---
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
 .20إدارة المخاطر المالية (تابع)
إدارة مخاطر رأس المال
يتمثل هدف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية حتى
تتمكن من مواصلة تقديم عوائد للمساهمين ومنافع ألصحاب المصلحة اآلخرين؛ والحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية
لدعم التنمية المستدامة ألعمالها.
تقوم الشركة بإد ارة هيكل رأس المال من خالل مراقبة العائد على صافي الموجودات وإجراء التعديالت المطلوبة
عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية .وللمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله ،يجوز للشركة تعديل
مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة .كما تقوم الشركة بمراقبة رأس المال باستخدام
نسبة المديونية ،وهي صافي الدين ،القروض المحملة بفوائد بما في ذلك التكاليف التمويلية المتعلقة بها ،ذمم دائنة
تجارية وأخرى ،بعد خصم النقد واألرصدة البنكية.
فيما يلي نسبة المديونية كما في  30يونيو 2021م و  31ديسمبر 2020م:
 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2020م
(مراجعة)

إجمالي المطلوبات
يخصم :النقد وما في حكمه

36,621,160
)(27,696,884

38.961.118
)(14.699.590

صافي الدين المعدل

8,924,276

24.261.528

إجمالي حقوق الملكية

81.975.876

63.547.813

نسبة صافي الدين المعدل إلى حقوق الملكية

0.11

0.38

 .21قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي الثمن الذي سيتم استالمه مقابل بيع أصل ما أو دفعه مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة
بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس في السوق الرئيسية أو ،في حال عدم وجود سوق رئيسية ،في أفضل سوق
يمكن للشركة الوصول إليها في ذلك التاريخ .وتعكس القيمة العادلة اللتزام ما مخاطر عدم أدائه.
تعتبر األداة المالية مدرجة في سوق نشط إذا كانت أسعار التداول جاهزة ومتاحة بانتظام من وسيط تداول ،تاجر
أو سمسار أو شركة صناعية أو خدمة تسعير أو هيئة نظامية ،وتمثل تلك األسعار معامالت سوقية فعلية ومنتظمة
على أساس تجاري بحت.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
 .21قياس القيمة العادلة (تابع)

تسلسل القيمة العادلة
تقوم إدارة الشركة بمراجعة منتظمة للمدخالت الهامة التي ال يمكن مالحظتها وكذلك تعديالت التقييم .في حالة
استخدام معلومات الطرف اآلخر ،مثل أسعار السمسرة أو خدمات التسعير ،لقياس القيم العادلة ،يتم تقييم األدلة التي
تم الحصول عليها من األطراف األخرى لدعم االستنتاج بأن هذه التقييمات تلبي متطلبات المعايير الدولية للتقرير
المالي ،بما في ذلك المستوى الذي ينبغي أن تصنف فيه التقييمات في تسلسل القيمة العادلة.
تثبت الشركة بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها التغيير.
وعند توافر األسعار المعروضة ،تقوم الشركة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق
نشطة لتلك األداة .يعتبر السوق نش ً
طا إذا تم إجراء المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بوتيرة وحجم
كافيين لتوفير معلومات التسعير بشكل مستمر.
عند قياس القيمة العادلة ،تستخدم الشركة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان .قياس القيمة العادلة ،تستخدم
الشركة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان .يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:
المستوى  : 1أسعار التداول (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة التي يمكن
الوصول إليها في تاريخ القياس.
المستوى  :2المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى  1القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام،
سوا ًء بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو غير مباشرة (أي مستمدة من األسعار).
المستوى  :3المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غير
القابلة للمالحظة).
إذا كانت المدخال ت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة ،فإنه يتم تصنيف القياس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي يعتبر جوهريا للقياس ككل.
ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية اختالفا جوهريا عن قيمها الدفترية .في  30يونيو 2021م ،لم تكن هناك أدوات
مالية محتفظ بها من قبل الشركة تم قياسها بالقيمة العادلة.
خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2021م ،لم تكن هناك تحويالت بين مستويات قياسات القيمة العادلة.
 .22التعديالت على المعايير والمعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد
التعديالت على المعايير
لم تصدر معايير جديدة ،إال أن تطبيق التعديالت التالية على المعايير الحالية ليس له أي تأثير جوهري على القوائم
المالية المختصرة للمجموعة في الفترة الحالية أو الفترات السابقة ومن المتوقع أال يكون لها تأثير كبير في الفترات
المستقبلية:
-

امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد ( 19 -التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي .)16
تصحيح المؤشر المرجعي لسعر الفائدة  -المرحلة ( 2التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9ومعيار
المحاسبة الدولي  ،39والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،7والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،4والمعيار الدولي
للتقرير المالي .)16
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2021م
(المبالغ باللاير السعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك)
 .22التعديالت على المعايير والمعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد (تابع)
المعايير واإلعالنات الصادرة ولم تصبح سارية المفعول بعد
هناك عدد من اإلعالنات الجديدة التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2022م ،مع السماح
بالتطبيق المبكر لها ،إال أن الشـــركة لم تقم بالتطبيق المبكر للمعايير الجديدة أو المعدلة عند إعداد هذه القوائم المالية
المختصرة.
-

عقود غير مجدية  -تكلفة إنجاز عقد (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )37
التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي  -دورة 2018م – 2020م
الممتلكات واآلالت والمعدات :متحصالت قبل االستخدام المحدد (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )16
إشارة إلى إطار المفاهيم (التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )3
تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1
بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك (التعديالت على المعيار الدولي
للتقرير المالي  10ومعيار المحاسبة الدولي .)28

 .23تأثير فيروس كوفيد 19 -
منذ مطلع سنة 2020م ،انتشرت جائحة فيروس كورونا (كوفيد  )19 -عالميًا عبر مناطق جغرافية مختلفة بما في
ذلك المملكة العربية السعودية ،مما تسبب في تعطيل األعمال وتباطؤ األنشطة االقتصادية بشكل عام نتيجة قيود
السفر ومتطلبات التباعد االجتماعي.
كما اتخذت اإلدارة ســلســلة من اإلجراءات الوقائية لضــمان صــحة وســالمة موظفيها وعمالئها والمجتمع األوســع
وكذلك لضـــمان اســـتمرارية عملياتها .أعلنت الشـــركة عن نتائج إيجابية لفترة الســـتة أشـــهر المنتهية في  30يونيو
2021م ،وبـالتـالي تعتقـد اإلدارة أن جـائحـة كوفيـد  19 -كـان لهـا تـأثير محـدود على المركز المـالي المعلن والنتـائج
للفترة المنتهيـة في  30يونيو 2021م .ومع ذلـك ،فـإن الشـــــركـة تراقـب الموقف بـاســـــتمرار من خالل فريق العمـل
الخاص بها المنوط به مسؤولية تقييم تطور األحداث ،وتخفيف أكبر قدر ممكن من التأثير السلبي وتوجيه المجموعة
نحو التكيف مع الواقع الحالي.
 .24األحداث الالحقة
لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة تتطلب إفصاحات أو تعديالت في هذه القوائم المالية األولية
المختصرة.
 .25الموافقة على القوائم المالية األولية المختصرة
تم الموافقة على القوائم المالية واعتمادها لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في  30سبتمبر 2021م الموافق  23صفر
1443هـ.
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