تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية
إن زيــادة رأس مــال شــركة األحســاء للتنميــة عــن طريــق إصــدار أســهم جديــدة لغــرض االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام للخدمــات الطبيــة ،بموجــب هــذا التعميــم تتوقــف علــى موافقــة المســاهمين ،ولقــد
تــم نشــر دعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األحســاء للموافقــة علــى زيــادة رأس المــال لغــرض االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام للخدمــات الطبيــة بتاريــخ **1441/**/ه (الموافــق
**2019/**/م) ،وعلــى المســاهمين العلــم بأنــه إذا لــم يتــم الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األحســاء علــى زيــادة رأس المــال لغــرض االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام للخدمــات
الطبيــة ،فــإن إصــدار األســهم الجديــدة ســيتوقف ،وبالتالــي ســتتوقف صفقــة االســتحواذ ،وســوف يعتبــر هــذا التعميــم الغيـاً وســيتم إشــعار المســاهمين بذلــك.
«المصــدر»)
تســعى شــركة األحســاء للتنميــة (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد ب ـ «األحســاء» أو «شــركة األحســاء» أو «الشــركة» أو ُ

إلى االســتحواذ على شــركة الســام للخدمات الطبية (المالكة لمستشــفى الســام «تحت اإلنشــاء») (شــركة مســاهمة مقفلة -
غيــر مدرجــة) (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد ب ـ «شــركة الســام» أو «الســام» أو «الشــركة المـراد االســتحواذ عليهــا» أو «الشــركة
المســتهدفة») ،وذلــك مــن خــال إصــدار ( )24,732,069أربعــة وعشــرون مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثــون ألــف وتســعة
وســتون ســهم عــادي جديــد لمســاهمي شــركة الســام ،لالســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام مــع اإلبقــاء
عليهــا كشــركة تابعــة («عمليــة االســتحواذ» أو «صفقــة االســتحواذ» أو «االســتحواذ» أو «الصفقــة») ،عــن طريــق إصــدار
أســهم جديــدة لزيــادة رأس مــال شــركة األحســاء بموجــب تعميــم المســاهمين هــذا («التعميــم» أو «تعميــم المســاهمين»).

مســاهمي شــركة الســام أي أســهم فــي رأس مــال شــركة األحســاء قبــل زيــادة رأس المــال باســتثناء المســاهم عبدالمحســن
محمــد عبــدهللا العثمــان والــذي يملــك عــدد ( )1,000ألــف ســهم مــن أســهم شــركة األحســاء ،وســتبلغ نســبة ملكيــة مســاهمي
شــركة الســام مجتمعيــن  %33.54بعــد زيــادة رأس المــال ،بينمــا ســتبلغ ملكيــة المســاهمون الحاليــون فــي شــركة األحســاء
مجتمعيــن مــا نســبته  %66.46مــن رأس مــال الشــركة بعــد زيــادة رأس المــال .وســيكون المســاهمون الكبــار فــي شــركة
كل مــن :شــركة العثمــان
األحســاء (ممــن يمتلكــون نســبة  %5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة) بعــد عمليــة زيــادة رأس المــال ً
القابضــة  ،%16.60وشــركة منافــع الســام للخدمــات الطبيــة القابضــة  .%10.57وتتمتــع األســهم الجديــدة موضــوع الطلــب
بكافــة الحقــوق الخاصــة باألســهم الحاليــة بمــا فــي ذلــك حقــوق التصويــت ،والحقــوق فــي حصــص األربــاح ،وحقــوق إعــادة

شــركة األحســاء للتنميــة هــي شــركة مســاهمة عامــة ســعودية ،تأسســت بموجـ ــب الق ـ ـرار الـ ــوزاري رقـ ــم  573بتاريـ ــخ

الشـراء أو الحقــوق فــي فائــض األصــول عنــد التصفيــة أو الحــل أو غيــر ذلــك ،وغيرهــا مــن الحقــوق األخــرى .هــذا وتنطــوي

1414/04/14ه (الموافــق 1993/10/01م) ،والســجل التجــاري رقــم ( )2252021816الصــادر مــن مدينــة المبــرز

صفقة االســتحواذ هذه على وجود أطراف ذوي عالقة من أعضاء مجلس إدارة شــركة األحســاء الذي اتخذ قرار االســتحواذ

بتاريــخ 1414/06/01ه (الموافــق 1993/11/15م) .ومقرهــا الرئيــس فــي مدينــة األحســاء ،المبــرز ،الطريــق الز ارعــي
الدائــري ،خلــف الجمعيــة التعاونيــة الزراعيــة باألحســاء (مبنــى شــركة األحســاء للصناعــات الغذائيــة) .يبلــغ رأس مــال الشــركة

وهــم كالً مــن األســتاذ أحمــد عبــدهللا عبدالعزيــز الخيــال والمالــك لمــا نســبته  %0.004مــن رأس مــال شــركة األحســاء
والمهنــدس ارئــد عبدالرحمــن علــي الموســى والمالــك لمــا نســبته  %0.002مــن رأس مــال شــركة األحســاء ،وذلــك كونهــم

الحالــي ( )490,000,000أربعمائــة وتســعون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )49,000,000تســعة وأربعيــن مليــون

أعضــاء مجلــس إدارة وتنفيذييــن فــي شــركات أحــد مســاهمي شــركة الســام ،علمـاً بأنــه قــد امتنــع األطـراف ذوي العالقــة عــن

ســهم عــادي بقيمــة إســمية قدرهــا ( )10عشـرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد (ويشــار إلــى كل منهــا ب ـ «ســهم حالــي» إو�لــى

التصويــت علــى ق ـرار االســتحواذ( .فض ـاً ارجــع القســم الفرعــي رقــم (« )4.6تفاصيــل األط ـراف ذوي العالقــة الذيــن لهــم

وال يوجــد ضمــن مســاهمي شــركة األحســاء مســاهمون كبــار ممــن يمتلكــون نســبة  %5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة كمــا فــي

قدمــت شــركة األحســاء إلــى هيئــة الســوق الماليــة (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد ب ـ «هيئــة الســوق الماليــة» أو «الهيئــة») طلب ـاً

شــركة الســام للخدمــات الطبيــة هــي شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية ،تأسســت بموجــب الق ـرار الــوزاري رقــم ( ق) 318/

إدراج إلــى شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد ب ـ «تــداول» أو «الســوق الماليــة») إلدراج أســهم

جميعهــا ب ـ «أســهم حاليــة») وجميــع تلــك األســهم مدفوعــة القيمــة بالكامــل ومدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية (تــداول)،

مصلحــة مباش ـرة أو غيــر مباش ـرة فــي االســتحواذ» مــن القســم رقــم (« )4االســتحواذ» فــي هــذا التعميــم).

لتســجيل وطرح أســهم شــركة األحســاء الجديدة المصدرة لصالح مســاهمي شــركة الســام .كما قدمت شــركة األحســاء طلب

تاريــخ هــذا التعميــم.
وتاريــخ 1436/01/19ه (الموافــق 2014/11/11م) ،والســجل التجــاري رقــم ( )2051059611الصــادر مــن مدينــة

شــركة األحســاء الجديدة المصدرة لمســاهمي شــركة الســام ،وقد تم اســتيفاء المتطلبات كافة ،للحصول على موافقة الهيئة

الخبــر بتاريــخ 1436/02/16ه (الموافــق 2014/12/09م) .ومقرهــا الرئيــس فــي مدينــة الخبــر ،طريــق الملــك ســعود.

علــى نشــر هــذا التعميــم والمعلــن عنهــا بموقــع الهيئــة بتاريــخ 1441/٣/١٦ه (الموافــق 2019/١١/١٣م).

يبلــغ رأس مــال شــركة الســام ( )200,000,000مائتــان مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )20,000,000عش ـرين

ســتقوم شــركة األحســاء بالدعــوة لعقــد جمعيــة عامــة غيــر عاديــة للتصويــت علــى زيــادة رأس مالهــا لغــرض االســتحواذ علــى

مليــون ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عشـرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد .مســاهمي شــركة الســام هــم :شــركة
العثمــان القابضــة  ،%49.5شــركة منافــع الســام للخدمــات الطبيــة القابضــة  ،%31.5شــركة علــي عبــدهللا التميمــي ،%14

كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام ،وســيتم اإلعــان عــن الدعــوة فــي موقــع الســوق الماليــة «تــداول» ،وســيتم
تفويــض أعضــاء مجلــس اإلدارة (مــن غيــر األط ـراف ذوي العالقــة بالصفقــة) لشــركة األحســاء التخــاذ كافــة اإلج ـراءات

عبدالمحســن محمــد عبــدهللا العثمــان  ،%2.5عبــدهللا محمــد عبــدهللا العثمــان .%2.5

الماليــة والنظاميــة المتعلقــة بإتمــام عمليــة االســتحواذ بمــا فيهــا تعديــل النظــام األساســي للشــركة.

أعلنــت شــركة األحســاء بتاريــخ 1440/07/13ه (الموافــق 2019/03/20م) عــن توقيعهــا اتفاقيــة لالســتحواذ علــى كامــل
األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام للخدمــات الطبيــة (شــركة غيــر مدرجــة) عــن طريــق زيــادة رأس مــال الشــركة مــن

يتم إقرار صفقة االســتحواذ اســتناداً لموافقة مســاهمي شــركة األحســاء للتنمية (خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية)

على زيادة رأس مال الشــركة لغرض االســتحواذ على كامل األســهم في رأس مال شــركة الســام.

خــال إصــدار أســهم جديــدة لمســاهمي شــركة الســام .باإلضافــة إلــى المالحــق التــي تــم توقيعهــا بتاريــخ 1440/09/09ه

ســيتم إصــدار أســهم العــوض كأوراق ماليــة قابلــة للتــداول لصالــح مســاهمي شــركة الســام بعــدد ســهم واحــد ( )1فــي شــركة

(الموافق 2019/05/14م) ،وتاريخ 1440/09/21ه (الموافق 2019/05/26م) ،وتاريخ 1440/12/06ه (الموافق

األحســاء مقابــل كل ( )0.808667ســهم مملــوك فــي شــركة الســام.
عنــد إتمــام عمليــة اســتحواذ شــركة األحســاء علــى شــركة الســام ،ســتصبح شــركة الســام شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل

2019/08/07م).
ســوف تقــوم شــركة األحســاء بإصــدار ( )24,732,069أربعــة وعشــرون مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثــون ألــف وتســعة

مــن قبــل شــركة األحســاء.

وســتون ســهم عــادي جديــد ،وبقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عش ـرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحد(،ويشــار إليهــا فيمــا بعــد

ويؤكــد أعضــاء مجلــس إدارة شــركة األحســاء (مــن غيــر األط ـراف ذوي العالقــة بالصفقــة) ،بعــد بــذل العنايــة المهنيــة

ب ـ «األســهم الجديــدة أو «أســهم العــوض») مقابــل االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام ،وبقيمــة

الالزمــة كمــا يرونــه مناســباً فــي ظــل الظــروف ،أن صفقــة االســتحواذ والق ـرار الخــاص بهــا يصبــان فــي مصلحــة شــركة

ـاء
إجماليــة تبلــغ ( )250,000,000مائتــان وخمســون مليــون ريــال ســعودي (وهــي القيمــة الســوقية لألســهم ُ
المصــدرة بنـ ً
علــى ســعر ســهم شــركة األحســاء المتفــق عليــه الــذي تــم تحديــده بســعر ( )10.108333ريــال ســعودي للســهم الواحــد
ضمــن ملحــق اتفاقيــة االســتحواذ الموقعــة بيــن الشــركتين) ،حيــث ســيتم إصــدار ســهم واحــد ( )1فــي شــركة األحســاء

األحســاء والمســاهمين ككل ،حيــث أنهــا تتناســب مــع اســتراتيجية الشــركة االســتثمارية فــي التوســع فــى قطــاع الخدمــات

ـاء علــى ذلــك ،يوصــي مجلــس إدارة شــركة األحســاء (مــن غيــر
الطبيــة واالســتفادة مــن فــرص النمــو المتاحــة فــي الســوق .وبنـ ً
األطراف ذوي العالقة بالصفقة) الســادة المســاهمين بالتصويت على قرار زيادة رأس مال الشــركة لغرض االســتحواذ على

مقابــل كل ( )0.808667ســهم مملــوك فــي شــركة الســام ،ممــا ســيترتب عليــه زيــادة رأس مــال شــركة األحســاء مــن

كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام وذلــك فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

( )490,000,000أربعمائــة وتســعون مليــون ريــال ســعودي إلــى ( )737,320,690ســبعمائة وســبعة وثالثيــن مليــون

هــذا ويقــر أعضــاء مجلــس إدارة شــركة األحســاء أنــه تــم اســتيفاء جميــع المتطلبــات النظاميــة الالزمــة لغــرض صفقــة

وثالثمائــة وعش ـرين ألــف وســتمائة وتســعين ريــال ســعودي ،وزيــادة عــدد األســهم مــن ( )49,000,000تســعة وأربعــون

االســتحواذ ،فقــد تــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات ذات العالقــة بهــذا التعميــم وبالصفقــة ،بخــاف موافقــة الجمعيــة العامــة

مليــون ســهم إلــى ( )73,732,069ثالثــة وســبعين مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثيــن ألــف وتســعة وســتين ســهم .ال يملــك

غيــر العاديــة علــى الق ـرار الخــاص بالصفقــة.

ينبغــي قـراءة هــذا التعميــم بالكامــل ود ارســة قســم «إشــعار مهــم» فــي الصفحــة (ب) وقســم رقــم (« )2عوامــل المخاطـرة» ،الوارديــن فــي هــذا التعميــم ،بعنايــة قبــل التصويــت فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بالموافقــة أو عــدم الموافقــة علــى قـرار زيــادة
رأس مــال الشــركة لالســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام .إن التعميــم هــذا بالــغ األهميــة ويتطلــب انتبــاه المســاهمين ،وفــي حــال كان لــدى أي مــن المســاهمين أي شــك بخصــوص محتــوى هــذا التعميــم أو فيمــا يتعلــق باإلجـراء الــذي
يجــب أن يتخــذه ،فإنــه ينبغــي عليــه الحصــول علــى استشــارة ماليــة خاصــة مــن أي مستشــار مالــي مســتقل مرخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة.

المستشار المالي

يحتــوي هــذا التعميــم علــى معلومــات ُقدمــت ضمــن طلــب تســجيل وطــرح األوراق الماليــة بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة
الســعودية (المشــار إليهــا بـــ «الهيئــة») وطلــب إدارج األوراق الماليــة بحســب متطلبــات قواعــد اإلدارج الخاصــة بالســوق الماليــة الســعودية .ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة
( )٤٣،٤٢مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الـواردة فــي التعميــم هــذا ،ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم ،بعــد إجـراء جميــع الدراســات الممكنــة إو�لــى الحــد المعقــول ،أنــه التوجــد أي
أي تأكيــدات
أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا التعميــم ،وال تعطيــان ّ
أي إفــادة واردة فيــه مضللــة .وال تتحمــل الهيئــة والســوق الماليــة الســعودية ّ
وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي التعميــم إلــى جعــل ّ
أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا التعميــم أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منــه.
تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا ،وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن ّ
صدر هذا التعميم بتاريخ 1441/٠٣/١٦هـ (الموافق 2019/١١/١٣م)

إشعار مهم
أعــدت شــركة األحســاء للتنميــة («شــركة األحســاء») هــذا التعميــم لتقديــم معلومــات لمســاهميها ليتمكنـوا مــن اتخــاذ قـرار مبنــي علــى داريــة

إو�دراك عنــد التصويــت علــى توصيــة مجلــس إدارة شــركة األحســاء بزيــادة رأس مــال الشــركة لغــرض االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي

رأس مــال شــركة الســام مقابــل إصــدار األســهم الجديــدة ،ممــا ســيترتب عليــه تملــك شــركة األحســاء لكامــل أســهم شــركة الســام مــع
اإلبقــاء عليهــا كشــركة تابعــة ،وذلــك مــن خــال زيــادة رأس مــال شــركة األحســاء مــن ( )490,000,000أربعمائــة وتســعون مليــون ريــال

ســعودي إلــى ( )737,320,690ســبعمائة وســبعة وثالثيــن مليــون وثالثمائــة وعش ـرين ألــف وســتمائة وتســعين ريــال ســعودي ،عــن
طريــق إصــدار ( )24,732,069أربعــة وعشـرين مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثيــن ألــف وتســعة وســتين ســهم جديــد لصالــح مســاهمي
شــركة الســام ،ليزيــد عــدد أســهم شــركة األحســاء مــن ( )49,000,000تســعة وأربعــون مليــون ســهم إلــى ( )73,732,069ثالثــة
وســبعين مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثيــن ألــف وتســعة وســتين ســهم.

وقد قامت شــركة األحســاء بتقديم طلب إلى هيئة الســوق المالية لتســجيل وطرح األوراق المالية ،إو�لى شــركة الســوق المالية الســعودية
(تــداول) إلدراج ( )24,732,069أربعــة وعش ـرين مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثيــن ألــف وتســعة وســتين ســهم جديــد فــي ســجل
المســاهمين.

يقــدم تعميــم المســاهمين («التعميــم») تفاصيــل وافيــة عــن المعلومــات المتعلقــة بشــركة األحســاء وشــركة الســام وعمليــة االســتحواذ.
وعندمــا يتــم أخــذ أصـوات المســاهمين المســجلين بتاريــخ انعقــاد الجميعــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األحســاء التــي ســتنعقد لهــذا

الغــرض ،ســتتم معاملــة المســاهمين المصوتيــن علــى أســاس أن قرارهــم قــد اســتند إلــى المعلومــات التــي يحتويهــا هــذا التعميــم والتــي
يمكــن الحصــول علــى نســخ منهــا مــن المقــر الرئيــس لشــركة األحســاء أو مــن شــركة فالكــم للخدمــات الماليــة («المستشــار المالــي»)

أو عــن طريــق زيــارة الموقــع اإللكترونــي لشــركة األحســاء ( )www.ahsa-dev.com.saأو موقــع فالكــم للخدمــات الماليــة
( )www.falcom.com.saأو موقــع هيئــة الســوق الماليــة ( )www.cma.org.saأو موقــع شــركة الســوق الماليــة الســعودية

(تــداول) (.)www.tadawul.com.sa

وقــد تــم التعاقــد مــع المستشــار المالــي ومــع المستشــارين اآلخريــن المذكوريــن فــي الصفحــات (و) و(ز) و(ح) للمســاعدة فــي اســتكمال

األعمــال الالزمــة إلتمــام عمليــة االســتحواذ.

إن المعلومــات التــي يتضمنهــا هــذا التعميــم كمــا فــي تاريــخ إصــداره عرضــة للتغييــر ،وعلــى وجــه الخصــوص ،فــإن الوضــع المالــي
للشــركة وقيمــة األســهم يمكــن أن تتأثــر بشــكل ســلبي نتيجــة للتطــورات المســتقبلية المتعلقــة بالعوامــل االقتصاديــة مثــل عوامــل التضخــم

ومعــدالت الفائــدة والض ارئــب ،أو أي عوامــل اقتصاديــة أو سياســية أخــرى خارجــة عــن نطــاق ســيطرة الشــركة (فضـاً ارجــع قســم رقــم
(« )2عوامــل المخاطـرة» فــي هــذا التعميــم) ،وال يجــوز اعتبــار تقديــم هــذا التعميــم أو أيــة معلومــات شــفهية أو كتابيــة متعلقــة باألســهم
المقتــرح إصدارهــا علــى أنهــا تأكيــد أو وعــد أو إقـرار بشــأن تحقــق أي إيـرادات أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية.

ال يوجــد أي شــخص مفــوض بإعطــاء أي معلومــات أو إيضاحــات غيــر مضمنــة فــي هــذا التعميــم ،إو�ذا تــم إعطــاء معلومــات أو
إيضاحــات ينبغــي عــدم االعتمــاد علــى أن تلــك المعلومــات مصــرح بهــا مــن الشــركة أو مجلــس إدارتهــا.
إن المعلومــات التــي يحتــوي عليهــا هــذا التعميــم تُعبــر عــن الواقــع كمــا فــي تاريــخ نشـره ،مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك .وعلــى الرغــم مــن أن
الشــركة قــد قامــت بمــا يلــزم مــن اتخــاذ الحيطــة المعقولــة فــي إعــداد هــذا التعميــم ،وتعتقــد أن المعلومــات التــي يحتــوي عليهــا صحيحــة،

إال أن هــذا ال يعنــي أن كل المعلومــات المذكــورة ســوف تظــل صحيحــة بعــد تاريــخ إصــدار التعميــم .وفــي حــال حــدوث أي اختالفــات

جوهريــة ،فــإن الوضــع المالــي لشــركة األحســاء أو لشــركة الســام وقيمــة الســهم لشــركة األحســاء قــد تتأثــر بشــكل ســلبي .وفــي حــال
وجــود تغيــر ملحــوظ فــي أمــور جوهريــة واردة فــي هــذا التعميــم أو أي مســتند مطلــوب بموجــب قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللت ازمــات
المســتمرة الصــادرة عــن الهيئــة أو ظهــور أيــة مســائل مهمــة كان يجــب تضمينهــا فــي هــذا التعميــم قبــل انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر
العاديــة للشــركة ،فســوف تقــوم الشــركة بتقديــم تعميــم تكميلــي.

ال يعتبــر هــذا التعميــم توصيــة مــن جانــب المستشــار المالــي أو أي مــن المستشــارين اآلخريــن بالتصويــت لصالــح زيــادة رأس مــال شــركة

األحســاء إو�صدار أســهم جديدة لمســاهمي شــركة الســام مقابل االســتحواذ عليها من قبل شــركة األحســاء.

ب

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

ال تنــوي شــركة األحســاء اتخــاذ أي إجـراء لنشــر هــذا التعميــم أو تســجيل األســهم المقتــرح إصدارهــا فــي أي دولــة أخــرى غيــر المملكــة

العربيــة الســعودية .وتطلــب الشــركة مــن كل مــن يســتلم هــذا التعميــم أن يأخــذ علمـاً بهــذه القيــود ويراعيهــا تماشــياً مــع متطلبــات قواعــد
طــرح األوراق الماليــة وااللت ازمــات المســتمرة الصــادرة عــن الهيئــة وقواعــد اإلدراج الخاصــة بالســوق الماليــة الســعودية .لقــد تقدمــت
الشــركة للهيئــة بطلــب تســجيل وطــرح األســهم المقتــرح إصدارهــا بموجــب هــذا التعميــم فــي ســجل المســاهمين الرســمي ،علــى أن يدخــل

حيــز التنفيــذ فــي حــال وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األحســاء علــى زيــادة رأس مــال الشــركة وذلــك مــن خــال إصــدار
( )24,732,069أربعــة وعشـرين مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثيــن ألــف وتســعة وســتين ســهم عــادي جديــد لمســاهمي شــركة الســام،

لالســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام كمــا هــو مبيــن فــي هــذا التعميــم.

إن زيــادة رأس مــال شــركة األحســاء للتنميــة عــن طريــق إصــدار أســهم جديــدة لغــرض االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال

شــركة الســام بموجــب هــذا التعميــم يتوقــف علــى موافقــة المســاهمين ،ولقــد تــم نشــر دعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة
األحســاء للموافقــة علــى إصــدار األســهم الجديــدة لزيــادة رأس المــال بتاريــخ **1441/**/ه (الموافــق **2019/**/م) ،وعلــى

المســاهمين العلــم بأنــه إذا لــم يتــم الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األحســاء علــى إصــدار األســهم الجديــدة

لزيــادة رأس المــال ،فــإن إصــدار أســهم زيــادة رأس المــال ســيتوقف تلقائي ـاً ،وبالتالــي ســتتوقف صفقــة االســتحواذ ،وســوف يعتبــر هــذا
التعميــم الغيـاً وســيتم إشــعار المســاهمين بذلــك.

بيانات القطاع والسوق
تــم الحصــول علــى بيانــات الســوق وبعــض التوقعــات المتعلقــة بالقطــاع فــي هــذا التعميــم مــن بحــوث حــول الســوق معــدة مــن جهــات
خارجيــة ،ومــن معلومــات متوف ـرة علــى نطــاق عــام للجمهــور ومــن تقاريــر خاصــة تــم إعدادهــا لد ارســة الســوق الــذي تعمــل بــه شــركة

الســام (قطــاع الخدمــات الطبيــة).

وتشــمل مصــادر بيانــات القطــاع والســوق مــا يلــي( :الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،وو ازرة الماليــة ،ورؤيــة « 2030وثيقــة التحــول الوطنــي»،

وو ازرة الصحــة ،ودليــل الخدمــات الســادس عشــر «المنطقــة الش ـرقية» ،إو�دارة شــركة األحســاء) ،وتعتقــد الشــركة أن المعلومــات التــي
يتضمنهــا هــذا التعميــم قــد أخــذت مــن مصــادر موثوقــة ولكــن دون أن تعطــي أي ضمــان لدقــة تلــك المعلومــات أو اكتمالهــا .وكذلــك

الحــال ،فــإن الد ارســات والتقاريــر وأبحــاث الســوق التــي تعتقــد الشــركة بأنهــا موثوقــة وقامــت باســتخدامها فــي هــذا التعميــم ،لــم يتــم التحقــق
منهــا بصــورة مســتقلة ،وال تقــدم الشــركة أي تأكيــد بشــأن دقــة تلــك المعلومــات.

المعلومات المالية
تــم إعــداد القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة األحســاء عــن الســنة الماليــة المنتهيــة بتاريــخ  31ديســمبر 2016م وفقـاً للمعاييــر المحاســبية
الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ( ،)SOCPAوعــن الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017م

و2018م وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ( )IFRSالمعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى
التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ( .)SOCPAبينمــا تــم إعــداد القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة الســام عــن

الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م و2017م وفق ـاً للمعاييــر المحاســبية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين
القانونييــن ( ،)SOCPAوعــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ()IFRS
المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن

( ،)SOCPAمــع تعديــل أرقــام المقارنــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م و2017م لتتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة

( .)IFRSوتمــت مراجعــة وتدقيــق البيانــات الماليــة للشــركتين عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م مــن قبــل شــركة
البســام والنمــر المحاســبون المتحالفــون ،وعــن الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر مــن عامــي 2017م و2018م مــن قبــل شــركة

البســام وشــركاه المحاســبون المتحالفــون .وتعــد القوائــم الماليــة المذكــورة أعــاه جــزءاً مــن هــذا التعميــم .وتقــوم شــركة األحســاء وشــركة
الســام بإصــدار قوائمهــم الماليــة بالريــال الســعودي .كمــا قامــت شــركة بيكــر تيلــي م ك م وشــركاه محاســبون قانونيــون بفحــص القوائــم

ج

الماليــة االفتراضيــة الموحــدة لشــركة األحســاء للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م لغــرض مقارنتهــا بالقوائــم الماليــة المراجعــة

لشــركة األحســاء للعــام 2018م ،والتــي أعــدت بافتـراض أن صفقــة االســتحواذ قــد تمــت فــي  01ينايــر 2018م ،وذلــك بغــرض إظهــار
األثــر المالــي لصفقــة االســتحواذ علــى شــركة األحســاء ،وقــد تــم إدراجهــا فــي هــذا التعميــم.

إن بعــض المعلومــات الماليــة واإلحصائيــة التــي يحتــوي عليهــا هــذا التعميــم تــم تقريبهــا مــن خــال جبرهــا إلــى أقــرب عــدد صحيــح،

وعليــه ،فإنــه فــي حــال تــم جمــع األرقــام ال ـواردة فــي الجــداول ،قــد ال يتوافــق مجموعهــا مــع مــا تــم ذك ـره فــي هــذا التعميــم.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
تــم إعــداد التوقعــات الـواردة فــي هــذا التعميــم علــى أســاس افت ارضــات محــددة ومعلنــة .وقــد تختلــف ظــروف الشــركة فــي المســتقبل عــن
االفت ارضــات المســتخدمة ،وبالتالــي فإنــه ال يوجــد ضمــان أو تأكيــد أو تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال هــذه التوقعــات.

وتمثــل بعــض التوقعــات الـواردة فــي هــذا التعميــم «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» ،والصيــغ النافيــة لهــا وغيرهــا مــن المفــردات المقاربــة أو

المشــابهة لهــا فــي المعنــى .وتعكــس هــذه التوقعــات واإلفــادات 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 ص ارح ـ ًة أو ضمن ـاً .وقــد تــم اســتعراض أهــم
المخاطــر والعوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى مثــل هــذا األثــر بصــورة أكثــر تفصي ـاً فــي أقســام أخــرى مــن هــذا التعميــم ( ارجــع قســم

رقــم « 2عوامــل المخاطـرة» مــن هــذا التعميــم) .وفيمــا لــو تحقــق واحــد أو أكثــر مــن هــذه العوامــل ،أو لــو ثبــت عــدم صحــة أو عــدم دقــة
أي مــن التوقعــات أو التقديـرات الـواردة فــي هــذا التعميــم ،فــإن النتائــج الفعليــة للشــركة قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك الموضحــة
فــي هــذا التعميــم.

ـاة لمتطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللت ازمــات المســتمرة ،ســتقوم الشــركة بتقديــم تعميــم المســاهمين التكميلــي إلــى الهيئــة إذا
وم ارعـ ً
علمــت فــي أي وقـ ٍ
ـت بعــد اعتمــاد هــذا التعميــم مــن الهيئــة وقبــل انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بــأي مــن اآلتــي )1( :وجــود تغييــر
مهــم فــي أمــور جوهريــة واردة فــي هــذا التعميــم ،أو ( )2ظهــور أي مســائل مهمــة كان يجــب تضمينهــا فــي هــذا التعميــم .وباســتثناء

اء كان ذلــك نتيجــة معلومــات
هاتيــن الحالتيــن ،فــإن الشــركة ال تعتــزم تحديــث أو تعديــل أي معلومــات يتضمنهــا هــذا التعميــم ،س ـو ً
جديــدة أو ح ـوادث مســتقبلية أو غيــر ذلــك .ونتيجــة لهــذه المخاطــر واألمــور غيــر المؤكــدة والتقدي ـرات ،فــإن األحــداث والظــروف

والتوقعــات المســتقبلية التــي يتناولهــا هــذ التعميــم قــد ال تحــدث علــى النحــو الــذي تتوقعــه الشــركة وقــد ال تحــدث مطلقـاً .وعليــه ،يتعيــن
علــى المســاهمين فحــص جميــع اإلفــادات المســتقبلية فــي ضــوء هــذه اإليضاحــات مــع عــدم االعتمــاد علــى اإلفــادات المســتقبلية بشـ ٍ
ـكل
أساســي.
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دليل الشركة
عنوان الشركةساء للتنمية
األحساء  -المبرز  -الطريق الزراعي الدائري خلف الجمعية التعاونية
الزراعية باألحساء (مبنى شركة األحساء للصناعات الغذائية)
ص.ب - 2726 .األحساء  -الرمز البريدي 31982
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 -13 - 5832526 :
فاكس+ 966 -13 - 5832527 :
البريد اإللكترونيshare@ahsa-dev.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.ahsa-dev.com.sa :

ممثال الشركة
البيان

الممثل األول

الممثل الثاني

االسم

معاذ بن ماجد بن داود العوهلي

سعد بن عماش بن سعد الشمري

الصفة

عضو مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

األحساء  -المبرز  -الطريق الزراعي الدائري خلف
الجمعية التعاونية الزراعية باألحساء

األحساء  -المبرز  -الطريق الزراعي الدائري خلف
الجمعية التعاونية الزراعية باألحساء

(مبنى شركة األحساء للصناعات الغذائية)

(مبنى شركة األحساء للصناعات الغذائية)

ص.ب - 2726 .األحساء  -الرمز البريدي 3198

ص.ب - 2726 .األحساء  -الرمز البريدي 3198

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف

+ 966 -13 - 5832526

+ 966 -13 - 5832526

رقم الفاكس

+ 966 -13 - 5832527

+ 966 -13 - 5832527

البريد اإللكتروني

m.alohali@ahsa-dev.com.sa

saad@ahsa-dev.com.sa

العنوان

املصدر :الشركة

ه

سوق األسهم
شركة السوق المالية السعودية (تداول)
طريق الملك فهد – العليا 6897
وحدة رقم15 :

الرياض 3388 - 12211
المملكة العربية السعودية

هاتف+ 966920001919 :
فاكس+ 966112189133 :

البريد اإللكترونيcsc@tadawul.com.sa :

الموقع اإللكترونيwww.tadawul.com.sa :

المستشارون والمحاسبون القانونيون
المستشار المالي
شركة فالكم للخدمات المالية
الرياض – شارع العليا العام

ص.ب  ،884الرياض 11421

المملكة العربية السعودية

هاتف8004298888 :

فاكس+ 966112054827 :

البريد اإللكترونيInfo@falcom.com.sa :

الموقع اإللكترونيwww.falcom.com.sa :

المستشار القانوني
مكتب محمد العمار للمحاماة واالستشارات القانونية
مركز المملكة ،الطابق  ،20طريق الملك فهد
ص.ب  ،14702الرياض 11434
المملكة العربية السعودية

هاتف+ 966114669400 :
فاكس966112110033 :

البريد اإللكترونيmalammar@kslaw.com :
الموقع اإللكترونيwww.kslaw.com :
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مستشار العناية المهنية المالية
شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون ()PWC
برج المملكة ،الدور ( – )21الرياض
ص.ب  ،8282الرياض 11482
المملكة العربية السعودية

هاتف+ 966112110400 :
فاكس+ 966112110250 :

البريد اإللكترونيkhalid.mahdhar@pwc.com :
الموقع اإللكترونيwww.pwc.com :

المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م
شركة البسام والنمر المحاسبون المتحالفون
الرياض حي السليمانية  -شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد
ص.ب  ،69658الرياض 11557
المملكة العربية السعودية

هاتف+ 966112065333 :
فاكس+ 966112065444 :

البريد اإللكترونيInfo.sa@pkf.com :
الموقع اإللكترونيwww.pkf.com :

المحاسب القانوني للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر من عام 2017م و2018م
شركة البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون
الرياض حي السليمانية  -شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد
ص.ب  ،69658الرياض 11557
المملكة العربية السعودية

هاتف+ 966112065333 :
فاكس+ 966112065444 :

البريد اإللكترونيInfo.sa@pkf.com :
الموقع اإللكترونيwww.pkf.com :

ز

المحاسب القانوني المعد للقوائم المالية االفتراضية
شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون
الخبر – طريق الملك فيصل – حي اليرموك – مبنى الديوان
ص.ب  ،7063الخبر 34422
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966138300906 :
فاكس+ 966138347582 :
البريد اإللكترونيInfo@bakertilly.com :
الموقع اإللكترونيwww.bakertilly.ae :

تنويه:
إن جميــع المستشــارين والمحاســبين القانونييــن الـواردة أســماؤهم أعــاه قــد قدمـوا موافقاتهــم الكتابيــة علــى تضميــن أســمائهم وشــعاراتهم
إو�فاداتهــم بالشــكل والمضمــون الوارديــن فــي هــذا التعميــم ،ولــم يقــم أي منهــم بســحب هــذه الموافقــة حتــى تاريــخ هــذا التعميــم .وال يمتلــك

أي مــن المستشــارين والمحاســبين القانونييــن أو العامليــن لديهــم أو أي مــن أقاربهــم أيــة أســهم أو مصلحــة مهمــا كان نوعهــا فــي شــركة

األحســاء أو شــركة الســام كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم
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الملخص
يهــدف هــذا الملخــص إلــى تقديــم خلفيــة موجـزة للمســاهمين عــن صفقــة االســتحواذ وعــن المعلومــات الـواردة فــي هــذا التعميــم .وعليــه فــإن
هــذا الملخــص ال يحتــوي علــى كافــة المعلومــات التــي قــد تكــون مهمــة بالنســبة للمســاهمين حتــى يتمكنـوا مــن التصويــت علــى زيــادة رأس
المــال لغــرض االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام .لذلــك ،فإنــه يجــب قـراءة هــذا الملخــص كمقدمــة لهــذا التعميــم

وينبغــي علــى المســاهمين ق ـراءة ومراجعــة هــذا الملخــص بالكامــل ،ويجــب أن يبنــى أي ق ـرار يتعلــق بالتصويــت مــن قبــل المســاهمين
فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بالموافقــة أو عــدم الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال لغــرض االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس
مــال شــركة الســام ،علــى قـراءة ومراجعــة هــذا التعميــم بالكامــل .وعلــى وجــه الخصــوص ،فإنــه مــن الضــروري م ارعــاة مــا ورد فــي قســم

«إشــعار مهــم» فــي الصفحــة (ب) والقســم رقــم (( )2عوامــل المخاطـرة) قبــل اتخــاذ أي قـرار يتعلــق بالتصويــت علــى زيــادة رأس المــال
(بغــرض االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام) الخاضعــة لهــذا التعميــم.

المصدر ووصفه
اسم ُ

المصدر
تأسيس ُ

شركة األحساء للتنمية – شركة مساهمة سعودية عامة
شــركة األحســاء للتنميــة هــي شــركة مســاهمة عامــة ســعودية ،تأسســت بموجـ ــب الق ـ ـرار الـ ــوزاري رقـ ــم  573بتاريـ ــخ
١٤١٤/٠٤/١٤ه (الموافــق 1993/10/01م) ،والســجل التجــاري رقــم ( )2252021816الصــادر مــن مدينــة
المبــرز بتاريــخ 1414/06/01ه (الموافــق 1993/11/15م) .ومقرهــا الرئيــس فــي مدينــة األحســاء ،المبــرز ،الطريــق
الز ارعــي الدائــري ،خلــف الجمعيــة التعاونيــة الزراعيــة باألحســاء (مبنــى شــركة األحســاء للصناعــات الغذائيــة).
تتمثــل أنشــطة الشــركة كمــا فــي الســجل التجــاري فــي إقامــة المشــروعات الصناعيــة وتملــك العقــارات واأل ارضــي
واســتثمارها والم ارفــق الصحيــة والتعليميــة والســياحية والزراعيــة إو�قامــة مخــازن التبريــد وأســاطيل النقــل ومحطــات الوقــود
وأعمــال الصيانــة واإلدارة والتشــغيل للمــدن الصناعيــة والســكنية والتجاريــة فــي مــا يدخــل فــي نطــاق أعمــال الشــركة.
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي في التالي:
1.1إقامــة المشــروعات الصناعيــة المختلفــة إو�دارتهــا وتشــغيلها وصيانتهــا بمفردهــا أو باالشــتراك مــع غيرهــا مــن
الشــركات أو الهيئــات أو األف ـراد.
2.2أعمال الصيانة واإلدارة والتشغيل للمدن الصناعية والسكنية والتجارية والمرافق والمنشآت العامة والخاصة.

المصدر
نشاط ُ

3.3تملك واستصالح األراضي واستغاللها في إقامة مشاريع اإلنتاج الزراعي والحيواني.
4.4تملــك العقــارات واأل ارضــي إو�دارتهــا وتشــغيلها وصيانتهــا إو�قامــة المنشــآت التجاريــة والســكنية عليهــا واســتثمارها
بالبيــع والش ـراء والتأجيــر بالنقــد أو التقســيط.
5.5تملــك الفنــادق والمستشــفيات والم ارفــق الصحيــة والتعليميــة والترفيهيــة والســياحية واســتثمارها إو�دارتهــا وتشــغيلها
وصيانتهــا.

6.6إقامة مخازن التبريد وأساطيل النقل وورش الصيانة واإلصالح ومحطات الوقود إو�دارتها وتشغيلها وصيانتها.
7.7تجــارة الجملــة والتجزئــة لمــا يدخــل فــي نطــاق أعمــال الشــركة الصناعيــة والزراعيــة والســياحية والصحيــة وتصديــر
منتجــات المملكــة المختلفــة إلــى الــدول األخــرى.
8.8الحصول على الوكاالت التجارية.

ط

ال يوجــد ضمــن مســاهمي شــركة األحســاء للتنميــة مســاهمون كبــار ممــن يمتلكــون  %5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة،
كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم.

وسيكون المساهمون الكبار في شركة األحساء بعد عملية زيادة رأس المال كالً من:
المساهمون الكبار في
المصدر وعدد أسهمهم
ُ
ونسب ملكيتهم قبل

االسم

عدد األسهم

شركة العثمان القابضة

اإلصدار وبعده

شركة منافع السالم للخدمات
الطبية القابضة

اإلجمالي

نسبة الملكية
مباشرة

غير مباشرة*

12,242,374

%16.60

%10.56

7,790,601

%10.57

-

20,032,975

%27.17

-

* إن الملكيــة غيــر المباشــرة لشــركة العثمــان القابضــة ناتجــة عــن ملكيتهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي شــركة منافــع الســام للخدمــات الطبيــة
القابضة.

المصدر
رأس مال ُ

( )490,000,000أربعمائة وتسعون مليون ريال سعودي.

إجمالي عدد أسهم

( )49,000,000تسعة وأربعون مليون سهم.

المصدر
ُ

القيمة االسمية لكل سهم
المصدر
من أسهم ُ

إجمالي عدد األسهم
المصدر
الجديدة في ُ
نسبة األسهم الجديدة
المصدر
من رأس مال ُ

( )10عشرة رياالت سعودية.
( )24,732,069أربعة وعشرين مليون وسبعمائة واثنان وثالثين ألف وتسعة وستين سهم عادي.
 %33.54مــن رأس مــال الشــركة بعــد زيــادة رأس المــال .أي ماتمثــل نســبة  %50.47مــن رأس مــال الشــركة قبــل زيــادة
رأس المــال.

سعر إصدار كل سهم

تم االتفاق بين الشركتين بموجب اتفاقية االستحواذ الموقعة في تاريخ 1440/07/13ه (الموافق 2019/03/20م)
وملحــق االتفاقيــة الموقــع بتاريــخ 1440/09/09ه (الموافــق 2019/05/14م) علــى أن يكــون تحديــد ســعر اإلصــدار
ـاء علــى متوســط ســعر اإلغــاق
لــكل ســهم بقيمــة ( )10.108333ريــال ســعودي تقريب ـاً للســهم الواحــد ،وذلــك بنـ ً
اليومــي لســهم شــركة األحســاء فــي الســوق الماليــة (تــداول) لمــدة ثالثــة أشــهر ( 90يــوم) تــداول قبــل تاريــخ توقيــع اتفاقيــة
االســتحواذ ،خــال فتـرة التــداول مابيــن 2018/11/14م إلــى 2019/03/19م.

إجمالي قيمة إصدار

ـاء علــى ســعر
( )250,000,000مائتــان وخمســون مليــون ريــال ســعودي ،وهــي القيمــة الســوقية لألســهم ُ
المصــدرة بنـ ً
ســهم شــركة األحســاء المتفق عليه الذي تم تحديده بســعر ( )10.108333ريال ســعودي للســهم الواحد ضمن ملحق
اتفاقيــة االســتحواذ الموقعــة بيــن الشــركتين.

مقترح إصداره

األسهم الجديدة
القيمة االسمية لألسهم
الجديدة

( )247,320,690مائتان وسبعة وأربعون مليون وثالثمائة وعشرون ألفاً وستمائة وتسعون ريال سعودي.

ي

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

وصف االستحواذ

ســوف تقــوم شــركة األحســاء بزيــادة رأس مالهــا عــن طريــق إصــدار ( )24,732,069أربعــة وعشـرين مليــون وســبعمائة
واثنــان وثالثيــن ألــف وتســعة وســتين ســهم عــادي جديــد لغــرض االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة
الســام ،وبقيمة إجمالية تبلغ ( )250,000,000مائتان وخمســون مليون ريال ســعودي (وهي القيمة الســوقية لألســهم
ـاء علــى ســعر ســهم شــركة األحســاء المتفــق عليــه الــذي تــم تحديــده بســعر ( )10.108333ريــال ســعودي
ُ
المصــدرة بنـ ً
للســهم الواحــد ضمــن ملحــق اتفاقيــة االســتحواذ الموقعــة بيــن الشــركتين) ،حيــث ســيتم إصــدار ســهم واحــد ( )1فــي
شــركة األحســاء مقابــل كل ( )0.808667ســهم مملــوك فــي شــركة الســام ،ممــا ســيترتب عليــه زيــادة رأس مــال شــركة
األحســاء مــن ( )490,000,000أربعمائــة وتســعين مليــون ريــال ســعودي إلــى ( )737,320,690ســبعمائة وســبعة
وثالثيــن مليــون وثالثمائــة وعشـرين ألــف وســتمائة وتســعين ريــال ســعودي ،وزيــادة عــدد األســهم مــن ()49,000,000
تســعة وأربعــون مليــون ســهم إلــى ( )73,732,069ثالثــة وســبعين مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثيــن ألــف وتســعة
وســتين ســهم ،حيــث ســتبلغ نســبة مــا ســيملكه مســاهمي شــركة الســام فــي رأس مــال شــركة األحســاء  %33.54بعــد
زيــادة رأس المــال ،بينمــا ســتبلغ ملكيــة المســاهمون الحاليــون فــي شــركة األحســاء مجتمعيــن مــا نســبته  %66.46مــن
رأس مــال الشــركة بعــد زيــادة رأس المــال.

اسم الشركة المراد

شركة السالم للخدمات الطبية – شركة مساهمة مقفلة سعودية.

االستحواذ عليها
تأسيس الشركة المراد
االستحواذ عليها

شــركة الســام للخدمــات الطبيــة هــي شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية ،تأسســت بموجــب القـرار الــوزاري رقــم (ق)318/
وتاريــخ 1436/01/19ه (الموافــق 2014/11/11م) ،والســجل التجــاري رقــم ( )2051059611الصــادر مــن
مدينــة الخبــر بتاريــخ 1436/02/16ه (الموافــق 2014/12/09م) .ومقرهــا الرئيــس فــي مدينــة الخبــر ،طريــق الملــك
ســعود.
تتمثل أنشــطة شــركة الســام كما في الســجل التجاري في صيانة وتشــغيل المستشــفيات والمراكز الطبية والمســتوصفات
الحكومية واألهلية ،إو�قامة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات الحكومية واألهلية.
وتتمثل أنشطة شركة السالم كما في النظام األساسي في التالي:

1.1إنشــاء إو�دارة وتشــغيل وتملــك وتجهيــز المستشــفيات والمجمعــات الطبيــة والمســتوصفات والم اركــز الصحيــة ودور
الرعايــة الصحيــة والمنشــآت الطبيــة والم اركــز الطبيــة المتقدمــة والصيدليــات والعيــادات والمختب ـرات والمعامــل
المتقدمــة وم اركــز األشــعة المتطــورة بتقنيــات حديثــة ،وم اركــز التدريــب الصحيــة والطبيــة.
2.2تملك األراضي إلنشاء وتطوير المستشفيات.
3.3إدارة وتملك وتشغيل الصيدليات ومستودعات بيع األدوية.
نشاط الشركة المراد
االستحواذ عليها

4.4تقديم الخدمات الطبية والصحية.
5.5تشغيل وتجهيز إو�دارة ونظافة المنشآت الطبية.

6.6صيانة األجهزة الطبية والمعدات الطبية وأجهزة المختبرات التحليلية.
7.7خدمــات الدعــم والمســاندة للمستشــفيات والمســتوصفات والمختبـرات ودور الرعايــة الصحيــة والصيدليــات واألجهـزة
الطبية.
8.8تقديم وتنسيق الدورات التدريبية بتطوير الرعاية الصحية.
9.9اإلدارة واإلشراف على مشاريع الرعاية الصحية.
1010تجهيز المستشفيات وتأهيلها بالكوادر الطبية.
1111االستثمار في القطاع الطبي والصحي.
1212إقامة وتجهيز المؤتمرات الطبية.
1313تقديم خدمات اإلعاشة المطهية وغير المطهية للمستشفيات والمراكز الطبية ودور الرعاية الصحية.

ك

نشاط الشركة المراد
االستحواذ عليها

1414استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة وصيانة األدوات الطبية واألجهزة والمعدات واآلالت الطبية والجراحية
والســمعية والبصريــة وأجهـزة العــرض واإلعاقــة ومســتلزمات العمليــات الجراحيــة والمستشــفيات والمنتجــات واللـوازم
والم ـواد والمعــدات الطبيــة والمســتحضرات العشــبية ومســتحضرات وم ـواد التجميــل واألشــرطة الكاشــفة والحقــن
إو�بــر الوخــز والقطــن الطبــي ومشــتقاتة مــن الشــاش وغيـرة مــن اللواصــق والســنادات والجبائــر والدعامــات واألربطــة
الخاصــة بالكســور واإلعاقــات والحقــن الطبيــة بشــتى أنواعهــا ومقاســاتها والمطهـرات الطبيــة ومـواد التعقيــم ولـوازم
المختب ـرات المســتهلكة وأفــام األشــعة واألثــاث الطبــي بجميــع اســتعماالته ول ـوازم المختب ـرات والنظــارات الطبيــة
والشمســية والعدســات الالصقــة والكواشــف المخبريــة وأجه ـزة المختب ـرات ومعــدات الغــازات الطبيــة والتجميــل
وصيانــة األجهـزة واســتيراد وتوزيــع أجهـزة ومســتحضرات التجميــل ،واســتيراد أجهـزة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
وأجهـزة الحاســب اآللــي وأجهـزة التحكــم والقيــاس واألجهـزة اإللكترونيــة والطابعــات والماســحات الضوئيــة وأجهـزة
االتصــاالت الســلكية والالســلكية وقطــع غيارهــا وســيارات اإلســعاف.
1515شراء األراضي إلقامة المشاريع الصحية أو السكنية التابعة لها.
1616الوكاالت التجارية.
وتلتــزم الشــركة فــي ســبيل ممارســة أغراضهــا المذكــورة بالحصــول علــى التراخيــص النظاميــة التــي تتطلبهــا األنظمــة
الســائدة والمعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
يبلــغ عــدد مســاهمي شــركة الســام كمــا بتاريــخ هــذا التعميــم خمســة مســاهمين ،ويبيــن الجــدول التالــي المســاهمون الكبــار
الذين يملكون نســبة  %5أو أكثر من أســهم شــركة الســام قبل االســتحواذ وبعده.
قبل االستحواذ
االسم

المساهمون الكبار في
الشركة المراد االستحواذ
عليها وعدد أسهمهم
ونسب ملكيتهم قبل
االستحواذ وبعده

شركة العثمان القابضة
شركة منافع السالم
للخدمات الطبية
القابضة

شركة علي عبدهللا
التميمي

اإلجمالي

عدد األسهم في

بعد االستحواذ

نسبة الملكية في شركة السالم

عدد األسهم في

شركة السالم

مباشرة

غير مباشرة*

شركة السالم

9,900,000

%49.5

%31.49

-

6,300,000

-

%31.5

-

نسبة الملكية في
شركة السالم
-

2,800,000

%14

-

-

-

19,000,000

%95

-

-

-

* إن الملكيــة غيــر المباشــرة لشــركة العثمــان القابضــة ناتجــة عــن ملكيتهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي شــركة منافــع الســام للخدمــات الطبيــة
القابضة.

ل

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

ســتبلغ نســبة الملكيــة المباشـرة لكافــة مســاهمي شــركة الســام فــي شــركة األحســاء  %33.54مــن أســهم شــركة األحســاء
بعــد إتمــام عمليــة االســتحواذ .ويبيــن الجــدول أدنــاه ملكيــة كل مســاهم لــدى شــركة الســام فــي شــركة األحســاء قبــل
وبعــد االســتحواذ.
قبل االستحواذ
االسم

عدد األسهم في

شركة العثمان القابضة

-

نسبة الملكية

شركة األحساء

إجمالي ملكية
المساهمين البائعين
وملكية كل مساهم لدى
الشركة المراد االستحواذ
المصدر في
عليها في ُ
حال إتمام االستحواذ

شركة منافع السالم

-

للخدمات الطبية القابضة
شركة علي عبدهللا

-

التميمي

عبدالمحسن محمد
عبدهللا العثمان

عبدهللا محمد عبدهللا
العثمان

اإلجمالي

بعد االستحواذ*

في شركة
األحساء
-

عدد األسهم في
شركة األحساء

12,242,374
7,790,601
3,462,490

نسبة الملكية في شركة األحساء
مباشرة

غير مباشرة**

%16.60

%10.56

%10.57
%4.70

-

1,000

%0.002

619,302

%0.84

%3.80

-

-

618,302

%0.84

%3.80

1,000

%0.002

24,733,069

%33.54

-

*تم تقريب األرقام والنسب المشار إليها في الجدول إلى أقرب عدد صحيح.
** إن الملكيــة غيــر المباشــرة لشــركة العثمــان القابضــة ناتجــة عــن ملكيتهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي شــركة منافــع الســام للخدمــات الطبيــة
ـكل مــن عبدالمحســن محمــد عبــدهللا العثمــان وعبــدهللا محمــد عبــدهللا العثمــان ناتجــة عــن ملكيتهــم المباشــرة
القابضــة ،والملكيــة غيــر المباشــرة لـ ٍ
فــي شــركة العثمــان القابضــة وملكيتهــم غيــر المباشــرة فــي شــركة منافــع الســام للخدمــات الطبيــة القابضــة.

رأس مال الشركة المراد
االستحواذ عليها
عدد أسهم الشركة المراد
االستحواذ عليها

أطراف ذوي عالقة

( )200,000,000مائتان مليون ريال سعودي.
( )20,000,000عشرون مليون سهم.
تنطــوي صفقــة االســتحواذ هــذه علــى وجــود أطـراف ذوي عالقــة مــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة األحســاء الــذي اتخــذ
قـرار االســتحواذ وهمــا كالً مــن األســتاذ أحمــد عبــدهللا عبدالعزيــز الخيــال والمالــك لمــا نســبته  %0.004مــن رأس مــال
شــركة األحســاء والمهندس رائد عبدالرحمن علي الموســى والمالك ما نســبته  %0.002من رأس مال شــركة األحســاء،
وذلــك كونهــم أعضــاء مجلــس إدارة وتنفيذييــن فــي شــركات أحــد مســاهمي شــركة الســام ،علمـاً بأنــه قــد امتنــع األطـراف
ذوي العالقــة عــن التصويــت علــى قـرار االســتحواذ( .فضـاً ارجــع القســم الفرعــي رقــم (“ )4.6تفاصيــل األطـراف ذوي
العالقــة الذيــن لهــم مصلحــة مباشـرة أو غيــر مباشـرة فــي االســتحواذ” مــن القســم رقــم (“ )4االســتحواذ” فــي هــذا التعميــم).

م

سيتم بموجب صفقة االستحواذ شراء أسهم كافة المساهمين في شركة السالم وهم كما يلي:

أسماء المساهمين
البائعين في الشركة
المراد االستحواذ عليها
واألسهم المرغوب
شراؤها

نسبة الملكية

االسم

عدد األسهم

شركة العثمان القابضة

9,900,000

%49.5

شركة منافع السالم للخدمات الطبية القابضة

6,300,000

%31.5

-

شركة علي عبدهللا التميمي

2,800,000

%14

-

عبدالمحسن محمد عبدهللا العثمان

500,000

%2.5

%11.34

عبدهللا محمد عبدهللا العثمان

500,000

%2.5

%11.34

اإلجمالي

20,000,000

%100

-

مباشرة

غير مباشرة*
%31.49

* إن الملكيــة غيــر المباشــرة لشــركة العثمــان القابضــة ناتجــة عــن ملكيتهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي شــركة منافــع الســام للخدمــات الطبيــة
ـكل مــن عبدالمحســن محمــد عبــدهللا العثمــان وعبــدهللا محمــد عبــدهللا العثمــان ناتجــة عــن ملكيتهــم المباشــرة
القابضــة ،والملكيــة غيــر المباشــرة لـ ٍ
فــي شــركة العثمــان القابضــة وملكيتهــم غيــر المباشــرة فــي شــركة منافــع الســام للخدمــات الطبيــة القابضــة.

العــوض الوحيــد لالســتحواذ هــو قيــام شــركة األحســاء بإصــدار األســهم الجديــدة لصالــح مســاهمي شــركة الســام مقابــل
أســهمهم المصــدرة فــي شــركة الســام بمعــدل تبــادل األســهم المحــدد كالتالــي:
إصــدار ســهم واحــد ( )1فــي شــركة األحســاء مقابــل كل ( )0.808667ســهم مملــوك فــي شــركة الســام .وبموجــب
اتفاقيــة االســتحواذ ،تــم االتفــاق أن ال يكــون لمســاهمي شــركة الســام أي مقابــل نقــدي فــي صفقــة االســتحواذ( .يرجــى
مراجعــة القســم الفرعــي (« )4.1العــوض مقابــل االســتحواذ» مــن القســم (« )4االســتحواذ» مــن هــذا التعميــم).
ويوضح الجدول اآلتي القيمة اإلجمالية للعوض:
القيمة الكلية والمفصلة
للعوض

عوض االستحواذ

أسهم

نقد

عدد األسهم*

 24,732,069سهم عادي

-

سعر اإلصدار**

 10.108333ريال سعودي للسهم الواحد

-

إجمالي قيمة العوض

 250,000,000ريال سعودي

-

*تم تقريب األرقام المشار إليها في الجدول إلى أقرب عدد صحيح.
** متوســط ســعر اإلغــاق اليومــي لســهم شــركة األحســاء فــي الســوق الماليــة (تــداول) لمــدة ثالثــة أشــهر ( 90يــوم) تــداول قبــل تاريــخ توقيــع
اتفاقيــة االســتحواذ (الموقعــة بتاريــخ 1440/07/13هـــ (الموافــق 2019/03/20م)) ،وذلــك خــال فتــرة التــداول مابيــن 2018/11/14م إلــى
2019/03/19م.

هيكل االستحواذ

بعــد إتمــام عمليــة االســتحواذ ،ســتبلغ ملكيــة المســاهمون الحاليــون فــي شــركة األحســاء مــا نســبته  %66.46مــن
أســهم الشــركة ،فــي المقابــل ســيمتلك المســاهمون فــي شــركة الســام مجتمعيــن نســبة  %33.54مــن أســهم شــركة
األحســاء موزعــة عليهــم كاآلتــي :شــركة العثمــان القابضــة  ،%16.60شــركة منافــع الســام للخدمــات الطبيــة القابضــة
 ،%10.57شــركة علي عبدهللا التميمي  ،%4.70عبدالمحســن محمد عبدهللا العثمان  ،%0.84عبدهللا محمد عبدهللا
العثمــان .%0.84

ن

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

يوضــح الجــدول التالــي هيــكل ملكيــة شــركة األحســاء قبــل وبعــد زيــادة رأس المــال لغايــات االســتحواذ علــى شــركة
الســام:
نسبة الملكية*

االسم

قبل االستحواذ

بعد االستحواذ

أعضاء مجلس اإلدارة

%0.02

%0.01

مساهمي شركة األحساء من الجمهور

%99.98

%66.45

-

%16.60

-

%10.57

شركة علي عبدهللا التميمي

-

%4.70

عبدالمحسن محمد عبدهللا العثمان

%0.٠02

%0.84

عبدهللا محمد عبدهللا العثمان

-

%0.84

%100

%100

هيكل الملكية في
المصدر قبل زيادة رأس
ُ
المال وبعدها

شركة العثمان القابضة
شركة منافع السالم للخدمات الطبية
القابضة

مساهمي
شركة السالم

اإلجمالي
*تم تقريب النسب المشار إليها في الجدول إلى أقرب عدد صحيح.

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية شركة السالم قبل وبعد االستحواذ:
االسم

هيكل الملكية في الشركة
المراد االستحواذ عليها
قبل زيادة رأس المال
وبعدها

االنخفاض في نسب
ملكية المساهمين
الحاليين في شركة

نسبة الملكية
قبل االستحواذ

بعد االستحواذ

شركة العثمان القابضة

%49.5

-

شركة منافع السالم للخدمات الطبية القابضة

%31.5

-

شركة علي عبدهللا التميمي

%14

-

عبدالمحسن محمد عبدهللا العثمان

%2.5

-

عبدهللا محمد عبدهللا العثمان

%2.5

-

شركة األحساء للتنمية

-

%100

اإلجمالي

%100

%100

بعــد االســتحواذ ســتنخفض نســبة ملكيــة المســاهمين الحالييــن فــي شــركة األحســاء مــن  %100إلــى  %66.46أي مــا
يعــادل نســبة انخفــاض .%33.54

األحساء

س

االرتفاع أو االنخفاض
في ربحية السهم نتيج ًة
لالستحواذ

ـاء علــى المقارنــة بيــن
مــن المتوقــع أن تُأثــر عمليــة االســتحواذ علــى ربحيــة ســهم شــركة األحســاء باالنخفــاض ،وذلــك بنـ ً
القوائــم الماليــة المدققــة والقوائــم الماليــة االفتراضيــة ،ويوضــح الجــدول التالــي ربحيــة ســهم شــركة األحســاء قبــل وبعــد
عمليــة االســتحواذ( .يرجــى مراجعــة القســم « 4.10االرتفــاع أو االنخفــاض فــي ربحيــة الســهم نتيجـ ًة لالســتحواذ» مــن
هــذا التعميــم)
ربحية السهم

كما في  31ديسمبر 2018م

أسباب االستحواذ

قبل االستحواذ

بعد االستحواذ

نسبة التغيير ()%

 0.15ريال سعودي

 0.08ريال سعودي

()%46.7

إن عمليــة زيــادة رأس المــال المقترحــة لغــرض االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام تتناســب
مــع اســتراتيجية الشــركة االســتثمارية فــي التوســع فــى قطــاع الخدمــات الطبيــة واالســتفادة مــن فــرص النمــو المتاحــة فــي
الســوق.
تتمثــل الخطـوات الرئيســية الالزمــة لزيــادة رأس مــال شــركة األحســاء (بغــرض االســتحواذ علــى شــركة الســام) إو�دراج
األســهم الجديــدة فيمــا يلــي:
•تعيين شركة فالكم للخدمات المالية للقيام بمهام المستشار المالي لشركة األحساء لعملية زيادة رأس المال.

• تعييــن مكتــب محمــد العمــار للمحامــاة واالستشــارات القانونيــة للقيــام بمهــام المستشــار القانونــي لعمليــة زيــادة
رأس المــال.

•توقيــع اتفاقيــة االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام للخدمــات الطبيــة (شــركة مســاهمة
مقفلة-غيــر مدرجــة) عــن طريــق زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال إصــدار أســهم لمســاهمي شــركة الســام
للخدمــات الطبيــة ،وقــد تــم اإلعــان عــن توقيــع االتفاقيــة بتاريــخ 1440/07/13ه (الموافــق 2019/03/20م).

•الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة للمنافســة علــى صفقــة االســتحواذ فيمــا يتعلــق بطلــب التركــز االقتصــادي
الناتــج عــن الصفقــة ،وتــم الحصــول علــى هــذه الموافقــة بتاريــخ 1440/12/04ه (الموافــق 2019/08/05م).

ملخص اإلجراءات
الرئيسية المطلوبة
لزيادة رأس المال إو�دراج
األسهم الجديدة

•الحصــول علــى خطــاب عــدم ممانعــة مــن ممولــي شــركة الســام علــى صفقــة االســتحواذ ،وذلــك وفق ـاً لشــروط
اتفاقيــات التمويــل .وتــم الحصــول علــى خطــاب عــدم ممانعــة مــن قبــل و ازرة الماليــة بتاريــخ 1440/12/04ه
(الموافــق 2019/08/05م) ومــن البنــك الســعودي البريطانــي (ســاب) بتاريــخ 1441/01/18ه (الموافــق
2019/09/17م).

•الحصــول علــى موافقــة شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) علــى طلــب إدراج األســهم الجديــدة لمســاهمي
شــركة الســام فــي شــركة األحســاء .وتــم الحصــول علــى هــذه الموافقــة بتاريــخ 1441/01/05ه (الموافــق
2019/09/04م).

•الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طلــب تســجيل وطــرح ( )24,732,069أربعــة وعش ـرين
مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثيــن ألــف وتســعة وســتين ســهم عــادي جديــد ،لغــرض زيــادة رأس مــال الشــركة مــن
( )490,000,000أربعمائــة وتســعون مليــون ريــال ســعودي إلــى ( )737,320,690ســبعمائة وســبعة وثالثيــن
مليــون وثالثمائــة وعش ـرين ألــف وســتمائة وتســعين ريــال ســعودي ،وزيــادة عــدد األســهم مــن ()49,000,000
تســعة وأربعــون مليــون ســهم إلــى ( )73,732,069ثالثــة وســبعين مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثيــن ألــف وتســعة
وســتين ســهم ،وذلــك عــن طريــق إصــدار ( )24,732,069أربعــة وعش ـرين مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثيــن
ألــف وتســعة وســتين ســهم عــادي جديــد ،مقابــل االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام،
وبقيمــة إجماليــة تبلــغ ( )250,000,000مائتــان وخمســون مليــون ريــال ســعودي (وهــي القيمــة الســوقية لألســهم
ـاء علــى ســعر ســهم شــركة األحســاء المتفــق عليــه الــذي تــم تحديــده بســعر ( )10.108333ريــال
ُ
المصــدرة بنـ ً
ســعودي للســهم الواحــد ضمــن ملحــق اتفاقيــة االســتحواذ الموقعــة بيــن الشــركتين) .بمــا فــي ذلــك نشــر تعميــم
المســاهمين ،وتــم الحصــول علــى هــذه الموافقــة واإلعــان عنهــا علــى موقــع هيئــة الســوق الماليــة وتــداول بتاريــخ
1441/٠٣/١٦ه ـ (الموافــق 2019/١١/١٣م).

ع

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

•تقديــم طلــب إلــى هيئــة الســوق الماليــة لعقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للتصويــت علــى زيــادة رأس
المــال المقترحــة الناتجــة عــن صفقــة االســتحواذ.
ملخص اإلجراءات
الرئيسية المطلوبة
لزيادة رأس المال إو�دراج
األسهم الجديدة

•عقد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة للتصويت على عملية زيادة رأس المال.
•ســيتم نشــر قـ اررات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بالموافقــة أو الرفــض علــى زيــادة رأس المــال لغــرض االســتحواذ
علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام فــي موقــع تــداول.
•نقل ملكية أسهم شركة السالم إلى شركة األحساء.
•تعديل النظام األساسي والسجل التجاري لشركة األحساء.
•وستكتمل صفقة االستحواذ فور إيداع أسهم العوض في المحافظ االستثمارية لمساهمي شركة السالم.
•أي متطلبات قانونية أخرى إن وجدت.

األحقية في األرباح
لألسهم الجديدة

ســيكون لمســاهمي شــركة الســام جميــع الحقــوق وتترتــب عليهــم جميــع االلت ازمــات ،التــي للمســاهمين الحالييــن لشــركة
األحســاء والـواردة فــي النظــام األساســي لشــركة األحســاء.
•موافقــة الهيئــة العامــة للمنافســة علــى صفقــة االســتحواذ فيمــا يتعلــق بطلــب التركــز االقتصــادي الناتــج عــن
الصفقــة.
•الحصــول علــى خطــاب عــدم ممانعــة مــن ممولــي شــركة الســام علــى صفقــة االســتحواذ ،وذلــك وفق ـاً لشــروط
اتفاقيــات التمويــل.

الموافقات المطلوبة
لزيادة رأس المال

•موافقــة شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) علــى إدراج األســهم الجديــدة لمســاهمي شــركة الســام فــي شــركة
األحساء.

•موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طلــب تســجيل وطــرح األســهم الجديــدة ،لزيــادة رأس مــال الشــركة بغــرض
االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام.

•موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة األحساء.

•موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األحســاء علــى زيــادة رأس المــال عــن طريــق االســتحواذ علــى كامــل
األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام ،والتصويــت علــى تعديــل النظــام األساســي.

حقوق التصويت لألسهم
الجديدة

القيود المفروضة على
األسهم الجديدة

بالنســبة لحملــة األســهم الحالييــن ،فإنــه لــن يكــون هنالــك أي تغييــر فــي حقــوق التصويــت الخاصــة بهــم بعــد إصــدار
األســهم الجديــدة.
أمــا بالنســبة لحملــة األســهم الجديــدة فــإن حقــوق التصويــت الخاصــة بهــم ســتكون مطابقــة تمام ـاً لحقــوق التصويــت
الخاصــة بالمســاهمين الحالييــن.

ســيمتنع مســاهمي شــركة الســام بموجــب اتفاقيــة االســتحواذ عــن بيــع أســهم العــوض التــي ســتصدر لهــم فــي شــركة
األحســاء لمــدة ســنتين «فت ـرة الحظــر» مــن تاريــخ إتمــام عمليــة االســتحواذ .إال فــي حــال تقديــم مطالبــة لغــرض ســداد
أي مبالــغ تعهــدات أو ضمانــات بحســب اتفاقيــة االســتحواذ ومــا تــم ذك ـره فــي القســم الفرعــي (“ )6.5البنــود والشــروط
الجوهريــة والشــروط المســبقة أو التعهــدات ال ـواردة فــي اتفاقيــة االســتحواذ” مــن القســم (“ )6المعلومــات القانونيــة” مــن
هــذا التعميــم ،بشــرط أن ال تزيــد قيمــة مايتــم بيعــه مــن أســهم أي مســاهم عــن  %10مــن إجمالــي ملكيتــه فــي شــركة
األحســاء بعــد االســتحواذ ،وفــي جميــع األحـوال يجــب علــى مســاهمي شــركة الســام الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة
مــن قبــل شــركة األحســاء علــى بيــع أســهم العــوض خــال مــدة ســنتين (فتـرة الحظــر) مــن تاريــخ إتمــام عمليــة االســتحواذ.

إن زيــادة رأس المــال المقترحــة مشــروطة بموافقــة مســاهمي شــركة األحســاء فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة .لــذا ينبغــي علــى

مســاهمي شــركة األحســاء ق ـراءة هــذا التعميــم بالكامــل (وليــس فقــط ملخــص زيــادة رأس المــال) (بمــا فــي ذلــك قســمي «إشــعار مهــم»
و«عوامــل المخاط ـرة» الوارديــن فيــه قبــل اتخــاذ ق ـرار التصويــت علــى عمليــة االســتحواذ وزيــادة رأس المــال) ،وبعنايــة قبــل التصويــت

فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بالموافقــة أو عــدم الموافقــة علــى قـرار زيــادة رأس مــال الشــركة لغــرض االســتحواذ علــى كامــل األســهم
فــي رأس مــال شــركة الســام.

ف

التواريخ المهمة والمراحل األساسية لالستحواذ
الجدول الزمني المتوقع لعملية استحواذ شركة األحساء على كامل األسهم في رأس مال شركة السالم
فيما يلي الجدول الزمني المتوقع لألحداث األساسية المتعلقة بالصفقة:
المراحل األساسية

الحدث  /التاريخ

توقيع اتفاقية االستحواذ

تــم توقيــع اتفاقيــة االســتحواذ ،وتــم اإلعــان عــن ذلــك علــى موقــع تــداول بتاريــخ 1440/07/13ه
(الموافــق 2019/03/20م).

موافقة الهيئة العامة للمنافسة

تــم الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة للمنافســة فيمــا يتعلــق بطلــب التركــز االقتصــادي الناتــج عــن
الصفقــة ،بتاريــخ 1440/12/04ه (الموافــق 2019/08/05م).

موافقة شركة السوق المالية السعودية
(تداول)

تــم الحصــول علــى موافقــة شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) علــى طلــب إدراج األســهم الجديــدة
لمســاهمي شــركة الســام فــي شــركة األحســاء بتاريــخ 1441/01/05ه (الموافــق 2019/09/04م).

موافقة هيئة السوق المالية

تــم الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طلــب شــركة األحســاء لزيــادة رأس مالهــا عــن
طريــق االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام بتاريــخ ١٤٤١/٠٣/١٦ه (الموافــق
٢٠١٩/١١/١٣م).

نشر تعميم المساهمين

تــم نشــر تعميــم المســاهمين علــى الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الســوق الماليــة بتاريــخ ******/**/ه
(الموافــق ******/**/م).
ســتتقدم الشــركة بطلــب إلــى الهيئــة بشــأن انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة التــي ســوف يتــم التصويــت
فيهــا علــى قـرار زيــادة رأس مــال شــركة األحســاء لغــرض إتمــام صفقــة االســتحواذ ،بعــد الحصــول علــى
موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى هــذا التعميــم.

الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير
العادية

توفير المستندات المتاحة للمعاينة

التصويت اإللكتروني لمساهمي شركة
األحساء على صفقة االستحواذ

انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية
األول أو الثاني إذا لم يتحقق النصاب
القانوني في االجتماع األول

بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة علــى الدعــوة إلــى اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،ســيتم دعــوة
مســاهمي الشــركة إلــى اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للتصويــت بالموافقــة أو الرفــض علــى
ق ـ اررات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ ******/**/ه (الموافــق ******/**/م) ،مــع
اإلشــارة إلــى إمكانيــة عقــد اجتمــاع ثـ ٍ
ـان بعــد ســاعة مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول
إذا لــم يتحقــق النصــاب القانونــي فــي االجتمــاع األول ،علــى أن تتضمــن الدعــوة لعقــد االجتمــاع األول
مــا يفيــد اإلعــان عــن إمكانيــة عقــد هــذا االجتمــاع.
ســوف يتــم توفيــر المســتندات المتاحــة للمعاينــة فــي مقــر الشــركة الرئيــس فــي أول يــوم عمــل بعــد تاريــخ
الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وحتــى آخــر يــوم عمــل قبــل تاريــخ انعقادهــا (مــا بيــن
ـاء مــن األحــد إلــى الخميــس باســتثناء أيــام العطــل
الســاعة الثامنــة صباح ـاً حتــى الســاعة الرابعــة مسـ ً
الرســمية فــي المملكــة العربيــة الســعودية) علــى أن ال تقــل هــذه الفت ـرة الزمنيــة عــن  14يــوم( .يرجــى
مراجعــة القســم (“ )10المســتندات المتاحــة للمعاينــة” مــن هــذا التعميــم)
يمكــن لمســاهمي شــركة األحســاء التصويــت اإللكترونــي علــى صفقــة االســتحواذ خــال الثــاث أيــام التــي
تســبق موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وحتــى انتهــاء مناقشــة صفقــة االســتحواذ والتصويــت
عليهــا فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
ســيتم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بعــد مــا ال يقــل عــن ( )21واحــد وعش ـرين يــوم مــن تاريــخ
الدعــوة الجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للتصويــت بالموافقــة أو الرفــض علــى ق ـ اررات الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة ،وذلــك بتاريــخ ******/**/ه ـ (الموافــق ******/**/م) .وفــي حــال عــدم
اكتمــال النصــاب الــازم لعقــد االجتمــاع األول ،ســيتم عقــد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء المــدة
المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول.

ص

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

المراحل األساسية

الحدث  /التاريخ

غير العادية الثالث إذا لم يتحقق النصاب

فــي حــال لــم يتحقــق النصــاب القانونــي فــي االجتمــاع األول والثانــي ،ســتتقدم الشــركة بطلــب إلــى الهيئــة
للموافقــة علــى الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة (االجتمــاع الثالــث) ،وفــي حــال موافقــة
الهيئــة ســيتم اإلعــان علــى موقــع تــداول عــن دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة (االجتمــاع الثالــث)،
علــى أن يعقــد االجتمــاع خــال ( )30يــوم مــن انتهــاء المــدة المحــددة النعقــاد االجتمــاع الثانــي ،ويتحقــق
النصــاب القانونــي فــي االجتمــاع الثالــث أيـاً كان عــدد األســهم الممثلــة فيــه.

إعالن نتائج الجمعية العامة غير العادية

يتــم نشــر نتائــج الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى موقــع تــداول وموقــع و ازرة التجــارة واالســتثمار فــي
يــوم العمــل الــذي يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

إدراج األسهم الجديدة

ســتقوم شــركة األحســاء للتنميــة بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة،
بإصــدار األســهم الجديــدة ،ومــن ثــم إيداعهــا فــي المحافــظ االســتثمارية لمســاهمي شــركة الســام مــن
خالل شــركة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع) ،وســيكون ذلك في تاريخ ******/**/ه (الموافق
******/**/م).

دعوة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة
القانوني في االجتماع األول والثاني

تعديل النظام األساسي والسجل التجاري
لشركة األحساء

بيع كسور األسهم (إن وجدت)

ســتقوم شــركة األحســاء بالتقــدم إلــى و ازرة التجــارة واالســتثمار لطلــب تعديــل النظــام األساســي والســجل
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1التعريفات والمصطلحات

يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واالختصارات للعبارات المستخدمة في تعميم المساهمين:

المصطلح أو االختصار المعرف
شركة األحساء أو األحساء أو
المصدر
الشركة أو ُ

التعريف
شركة األحساء للتنمية

شركة السالم أو السالم أو
الشركة المراد االستحواذ عليها أو

شركة السالم للخدمات الطبية

الشركة المستهدفة
الشركتان أو الشركتين

شركة األحساء للتنمية وشركة السالم للخدمات الطبية ،ما لم يدل السياق على غير ذلك

األسهم الجديدة أو أسهم العوض

إصــدار عــدد ( )24,732,069أربعــة وعشـرين مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثيــن ألــف وتســعة وســتين ســهم
عــادي جديــد مــن أســهم شــركة األحســاء لمســاهمي شــركة الســام .والتــي ســتمثل  %33.54مــن إجمالــي
رأس مــال شــركة األحســاء بعــد عمليــة االســتحواذ ،والتــي ســيتم إصدارهــا لصالــح مســاهمي شــركة الســام،
ـاء علــى متوســط ســعر
بســعر متفــق عليــه يبلــغ ( )10.108333ريــال ســعودي تقريبـاً للســهم الواحــد ،وذلــك بنـ ً
اإلغــاق اليومــي لســهم شــركة األحســاء فــي الســوق الماليــة (تــداول) لمــدة ثالثــة أشــهر ( 90يــوم) تــداول قبــل
تاريــخ توقيــع اتفاقيــة االســتحواذ ،خــال فتـرة التــداول مابيــن 2018/11/14م إلــى 2019/03/19م .وبقيمــة
إجماليــة تبلــغ ( )250,000,000مائتــان وخمســون مليــون ريــال ســعودي (وهــي القيمــة الســوقية لألســهم
ـاء علــى ســعر ســهم شــركة األحســاء المتفــق عليــه الــذي تــم تحديــده بســعر ( )10.108333ريــال
ُ
المصــدرة بنـ ً
ســعودي للســهم الواحــد ضمــن ملحــق اتفاقيــة االســتحواذ الموقعــة بيــن الشــركتين) ،وذلــك مقابــل ش ـراء كامــل
األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام والبالــغ عددهــا ( )20,000,000عشــرون مليــون ســهم عــادي.

اإلدارة

اإلدارة العليــا والمديــرون فــي المســتويات اإلداريــة العليــا فــي شــركة األحســاء للتنميــة ،مــا لــم يــدل الســياق
علــى غيــر ذلــك.

الحكومة
السهم
السوق المالية السعودية أو
السوق المالية أو السوق
تداول
فترة التداول

حكومة المملكة العربية السعودية.
ســهم عــادي مــن أســهم شــركة األحســاء للتنميــة مدفــوع القيمــة بالكامــل بقيمــة اســمية تبلــغ ( )10عشـرة ريــاالت
لــكل ســهم.
شركة السوق المالية السعودية (تداول).
النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.
األوقات التي يمكن خاللها بيع وشراء األسهم في السوق المالية السعودية (تداول).

1

المصطلح أو االختصار المعرف

التعريف

القوائم المالية

القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة األحســاء عــن الســنة الماليــة المنتهيــة بتاريــخ  31ديســمبر 2016م وفق ـاً
للمعاييــر المحاســبية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ( ،)SOCPAوعــن الســنوات
الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017م و2018م وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ()IFRS
المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية
للمحاســبين القانونييــن ( .)SOCPAوالقوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة الســام عــن الســنوات الماليــة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر 2016م و2017م وفق ـاً للمعاييــر المحاســبية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين
القانونييــن ( ،)SOCPAوعــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة ( )IFRSالمعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي
اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ( ،)SOCPAمــع تعديــل أرقــام المقارنــة للســنوات الماليــة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م و2017م لتتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة (.)IFRS

القوائم االفتراضية/التصورية

قوائــم ماليــة افتراضيــة تــم إعدادهــا مــن قبــل شــركة بيكــر تيلــي م ك م وشــركاه محاســبون قانونيــون لتوضيــح
أثــر المعلومــات الماليــة االفتراضيــة الناتجــة عــن صفقــة االســتحواذ علــى قائمــة الميزانيــة العموميــة وقائمــة
الدخــل الســنوي لشــركة األحســاء كمــا لــو أن صفقــة االســتحواذ قــد حدثــت فــي الســنة الماليــة المنتهيــة بتاريــخ
 31ديســمبر 2018م.

مساهمي شركة األحساء

مالكي األسهم في شركة األحساء للتنمية.

مساهمي شركة السالم

مالكي األسهم في شركة السالم للخدمات الطبية.

المملكة
النظام األساسي
وزارة التجارة واالستثمار
االستحواذ أو عملية االستحواذ أو
صفقة االستحواذ أو الصفقة

قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة

فترة الحظر

المملكة العربية السعودية.
النظام األساسي لشركة األحساء للتنمية.
و ازرة التجارة واالستثمار بالمملكة العربية السعودية.
تملك شــركة األحســاء لكامل األســهم في رأس مال شــركة الســام عن طريق زيادة رأس مال شــركة األحســاء
من خالل إصدار أســهم جديدة لمســاهمي شــركة الســام.
قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللت ازمــات المســتمرة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب الق ـرار
ـاء علــى نظــام الســوق الماليــة
رقــم  2017-123-3وتاريــخ 1439/4/09ه .الموافــق  2017/12/27م .بنـ ً
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م 30/وتاريــخ 1424/06/02ه .والمعدلــة بقـرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة
رقــم  2019-104-1وتاريــخ 1441/02/01ه (الموافــق 2019/09/30م).
هــي الفت ـرة التــي ســيمتنع فيهــا مســاهمي شــركة الســام بموجــب اتفاقيــة االســتحواذ عــن بيــع أســهم العــوض
التــي ســتصدر لهــم فــي شــركة األحســاء لمــدة ســنتين مــن تاريــخ إتمــام عمليــة االســتحواذ .إال فــي حــال تقديــم
مطالبــة لغــرض ســداد أي مبالــغ تعهــدات أو ضمانــات بحســب اتفاقيــة االســتحواذ ومــا تــم ذك ـره فــي القســم
الفرعــي (« )6.5البنــود والشــروط الجوهريــة والشــروط المســبقة أو التعهــدات الـواردة فــي اتفاقيــة االســتحواذ»
مــن القســم (« )6المعلومــات القانونيــة» مــن هــذا التعميــم ،بشــرط أن ال تزيــد قيمــة مايتــم بيعــه مــن أســهم أي
مســاهم عــن  %10مــن إجمالــي ملكيتــه فــي شــركة األحســاء بعــد االســتحواذ ،وفــي جميــع األحـوال يجــب علــى
مســاهمي شــركة الســام الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة مــن قبــل شــركة األحســاء علــى بيــع أســهم العــوض
خــال مــدة ســنتين مــن تاريــخ إتمــام عمليــة االســتحواذ.
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تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

المصطلح أو االختصار المعرف
مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس
اإلدارة

التعريف
مجلس إدارة شركة األحساء للتنمية ،ما لم يدل السياق على غير ذلك.

المستشارون

هــم مستشــارو شــركة األحســاء فيمــا يتعلــق باالســتحواذ والـواردة أســماؤهم فــي الصفحــة (و) و(ز) و(ح) مــن
هــذا التعميــم.

التعميم

تعميــم المســاهمين هــذا الــذي أعدتــه شــركة األحســاء والموجــه لمســاهميها والمتعلــق بزيــادة رأس مالهــا عــن
طريــق إصــدار أســهم جديــدة مقابــل االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام.

هيئة السوق المالية أو (الهيئة)

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.

نظام السوق المالية

نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م 30/وتاريــخ 1424/06/02ه(الموافــق
2003/07/31م) .ومــا يط ـ أر عليــه مــن تعديــات.

نظام الشركات

نظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م )3/بتاريــخ
1437/01/28ه (الموافــق2015/11/10م) والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي تاريــخ 1437/07/25ه
(الموافــق 2016/05/02م) والمعــدل بالمرســوم الملكــي رقــم (م )79/وتاريــخ 1439/07/25ه
(الموا فــق2018/04/11م).

الناتج المحلي

الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة العربيــة الســعودية .وهــو عبــارة عــن القيمــة الســوقية لــكل الســلع النهائيــة
والخدمــات المعتــرف بهــا بشــكل محلــي.

الجمعية العامة

الجمعية العامة للمساهمين في شركة األحساء للتنمية.

الجمعية العامة غير العادية

الئحة حوكمة الشركات

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في شركة األحساء للتنمية.
الئحــة حوكمــة الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب
ـاء علــى نظــام
الق ـرار رقــم  2017-16-8وتاريــخ 1438/05/16ه( .الموافــق 2017/02/13م) .بنـ ً
الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م 3/وتاريــخ 1437/01/28ه .والمعدلــة بق ـرار مجلــس هيئــة
الســوق الماليــة رقــم  2019-57-3وتاريــخ 1440/09/15ه (الموافــق2019/05/20م).
يقصــد بــه فــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللت ازمــات المســتمرة ،وبموجــب قائمــة المصطلحــات المســتخدمة
فــي لوائــح هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة بموجــب الق ـرار رقــم 2004-11-4
وتاريــخ 1425/08/20ه (الموافــق 2004/10/04م) والمعدلــة بق ـرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم
 2019-104-1وتاريــخ 1441/02/01ه ـ (الموافــق 2019/09/30م) ،علــى مــا يلــي:
•تابعي المصدر.

األطراف ذوي العالقة

المصدر.
•المساهمين الكبار في ُ

•أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.
•أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.
•أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.
•أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( 4 ، 3 ، 2 ، 1أو  )5أعاله.

•أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ( 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1أو  )6أعاله.
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المصطلح أو االختصار المعرف
المساهمون البائعون أو
المساهمين البائعين

زيادة رأس المال

الهيئة العامة للمنافسة
األسهم المستهدفة

التعريف
المســاهمون الحاليون في شــركة الســام وهم كل من شــركة العثمان القابضة وشــركة منافع الســام للخدمات
الطبيــة القابضــة وشــركة علــي عبــد هللا التميمــي وعبدالمحســن محمــد عبــدهللا العثمــان وعبــدهللا محمــد عبــدهللا
العثمان.
زيــادة رأس مــال شــركة األحســاء مــن ( )490,000,000أربعمائــة وتســعين مليــون ريــال ســعودي إلــى
( )737,320,690ســبعمائة وســبعة وثالثيــن مليــون وثالثمائــة وعش ـرين ألــف وســتمائة وتســعين ريــال
ســعودي ،مــن خــال إصــدار عــدد ( )24,732,069أربعــة وعشـرين مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثيــن ألــف
وتســعة وســتين ســهم عــادي جديــد.
الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.
جميع أسهم شركة السالم والبالغ عددها ( )20,000,000عشرون مليون سهم عادي.

القيمة المتفق عليها

قيمــة األســهم المســتهدفة والمتفــق عليهــا بيــن الشــركتين بموجــب اتفاقيــة االســتحواذ وهــي إصــدار
( )24,732,069أربعــة وعشـرين مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثيــن ألــف وتســعة وســتين ســهم عــادي جديــد،
المصــدرة
بقيمــة ( )250,000,000مائتــان وخمســون مليــون ريــال ســعودي (وهــي القيمــة الســوقية لألســهم ُ
ـاء علــى ســعر ســهم شــركة األحســاء المتفــق عليــه الــذي تــم تحديــده بســعر ( )10.108333ريــال ســعودي
بنـ ً
للســهم الواحــد ضمــن ملحــق اتفاقيــة االســتحواذ الموقعــة بيــن الشــركتين) ،علــى أن يتــم ســداد هــذه القيمــة عــن
المسـ َـجلة فــي الســوق الماليــة
طريــق قيــام شــركة األحســاء بإصــدار أســهم العــوض فــي أســهم رأس مالهــا و ُ
المصــدرة القيمــة المتفــق
ـهم
الســعودية “تــداول” لصالــح مســاهمي شــركة الســام علــى أن تعــادل قيمــة األسـ
ُ
عليهــا.

اتفاقية االستحواذ

العقــد الموقــع بيــن ٍ
كل مــن شــركة األحســاء للتنميــة وجميــع مســاهمي شــركة الســام للخدمــات الطبيــة بتاريــخ
1440/07/13ه (الموافــق 2019/03/20م) .والــذي بموجبــه تتــم عمليــة االســتحواذ الكامــل مــن شــركة
األحســاء للتنميــة علــى شــركة الســام للخدمــات الطبيــة.

مالحق االتفاقية

مالحــق اتفاقيــة االســتحواذ والموقعــة بيــن ٍ
كل مــن شــركة األحســاء للتنميــة وجميــع مســاهمي شــركة الســام
للخدمــات الطبيــة بتاريــخ 1440/09/09ه (الموافــق 2019/05/14م) ،وتاريــخ 1440/09/21ه
(الموافــق 2019/05/26م) ،وتاريــخ 1440/12/06ه (الموافــق 2019/08/07م).

إغالق الصفقة

أي إتمــام عمليــة االســتحواذ ،وذلــك بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األحســاء علــى زيــادة
رأس مــال الشــركة عــن طريــق االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام ،واالنتهــاء مــن
جميــع اإلج ـراءت األخــرى ذات العالقــة.

قواعد اإلدراج

قواعــد اإلدراج والموافــق عليهــا بق ـرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم  2017-123-3وتاريــخ
1439/04/09ه (الموافــق 2017/12/27م) ،والمعدلــة بقـرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم -104-1
 2019وتاريــخ 1441/02/01ه (الموافــق 2019/09/30م).

الهيئة العامة لإلحصاء

العربية الســعودية وهي المرجع الرســمي الوحيد لتنفيذ العمل اإلحصائي
الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة َ
والمشــرف الفني والمنظم له.

مجلس الضمان الصحي

مجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية الــذي تــم إنشــاؤه بموجــب نظــام الضمــان
الصحــي التعاونــي رقــم  71بتاريــخ 1420/04/27ه( .الموافــق 1999/08/11م).

المعايير المحاسبية الدولية
إلعداد التقارير المالية ()IFRS

مجموعة المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
)International Financial Reporting Standards(.
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المصطلح أو االختصار المعرف
الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين ()SOCPA
السنة المالية  /السنوات المالية
التوطين  /السعودة

التعريف
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية.
هــي الفت ـرة الزمنيــة لعــرض نتيجــة نشــاط المنشــأة والمحــددة بدايتهــا ونهايتهــا فــي عقــد التأســيس أو النظــام
األساســي للشــركة المعنيــة.
إحالل المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص.

ريال أو الريال السعودي أو الريال

العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

رئبس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس إدارة شركة األحساء للتنمية.

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية
وزارة العمل

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية
و ازرة العمل والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية

يوم عمل

أي يــوم عمــل فيمــا عــدا يومــي الجمعــة والســبت وأي يــوم يكــون عطلــة رســمية فــي المملكــة العربيــة الســعودية
أو أي يــوم تغلــق فيــه المؤسســات المصرفيــة أبوابهــا عــن العمــل بموجــب األنظمــة الســارية واإلج ـراءات
الحكوميــة األخــرى.

نظام العمل

نظــام العمــل الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م 51/وتاريــخ 1426/08/23هــ .الموافــق
2005/09/27م ،والتعديــات التــي ط ـرأت عليــه.

هـ

التقويم الهجري

م

التقويم الميالدي

لجان المجلس

لجان مجلس إدارة شركة األحساء للتنمية.

الجهاز اإلداري

الجهاز المعني بإدارة وتسيير أعمال شركة األحساء للتنمية.

وزارة الصحة

و ازرة الصحة في المملكة العربية السعودية.

رؤية 2030

البرنامــج االقتصــادي االســتراتيجي الوطنــي الــذي يهــدف إلــى تقليــل االعتمــاد علــى النفــط وصناعــة
البتروكيماويــات وتنويــع االقتصــاد الســعودي وتطويــر الخدمــات العامــة.

مستشفيات الجهات الحكومية
األخرى

المستشفيات التي تملكها وتديرها جهات حكومية أخرى مثل جامعة الملك سعود والحرس الوطني وغيرها.

الصادرات

هي جميع السلع والبضائع والخدمات التي ترسلها وتوجهها الدولة إلى األسواق الدولية الخارجية.

الواردات

هي جميع السلع والبضائع والخدمات القادمة من خارج المملكة العربية السعودية.

الهيئة العامة للغذاء والدواء
المركز السعودي العتماد
المنشآت الصحية
وزارة المالية

الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية.
المركــز الســعودي العتمــاد المنشــآت الصحيــة هــو الجهــة الرســمية المخولــة بمنــح شــهادات االعتمــاد لجميــع
منشــآت الرعايــة الصحيــة العاملــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص بالمملكــة العربيــة الســعودية.
و ازرة المالية في المملكة العربية السعودية.
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السلطات اإلشرافية المختصة

الســلطات اإلش ـرافية المختصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مثــل :البلديــات ،و ازرة التجــارة واالســتثمار،
هيئــة الســوق الماليــة.

المشروع  /مشروع المستشفى /
مستشفى السالم
نظام المنافسة

دليل الخدمات السادس عشر
“المنطقة الشرقية”

شركة مركز إيداع األوراق المالية
(إيداع)

مشروع المستشفى قيد اإلنشاء والمملوك لشركة السالم للخدمات الطبية.
نظــام المنافســة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م 25/وتاريــخ 1425/05/04ه (الموافــق
2004/06/21م) والمعــدل بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م 24/وتاريــخ 1435/04/11ه (الموافــق
2014/02/11م).
دليــل الخدمــات اإلصــدار الســادس عشــر والخــاص بالمنطقــة الشـرقية فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وذلــك
بناء على األمـر السـامي الكريـم رقـم /3و 26301/وتاريـخ 1401/11/30ه ـ والقاضـي بقيـام الهيئـة العامـة
ً
لإلحصـاء بإصـدار دليـل الخدمـات بمـدن وقـرى المملكـة العربيـة السـعودية ليكـون مرجعـاً رسـمياً موحـداً لكافـة
الـو ازرات والمصالـح واإلدارات والمؤسسـات الحكوميـة ،والــذي يعكــس البيانــات المتعلقــة بالخدمــات التعليميــة
والصحيــة واإلداريــة واالجتماعيــة وخدمــات األمن والقضــاء والخدمــات الزراعيــة وخدمــات البنــوك وصناديــق
اإلق ـراض والخدمــات العامــة.
شــركة مســاهمة مقفلــة مملوكــة بالكامــل لشــركة الســوق الماليــة الســعودية (“تــداول”) ،وهــي الجهــة الوحيــدة
فــي الســعودية المخولــة بإيــداع األوراق الماليــة المتداولــة فــي الســوق الماليــة الســعودية وتســجيل ونقــل ملكيتهــا
والقيــام بأعمــال التســوية والمقاصــة.
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2عوامل المخاطرة

يتعيــن علــى كل مســاهم فــي شــركة األحســاء قبــل اتخــاذ قـ ارره فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بشــأن التصويــت علــى زيــادة رأس المــال

لغــرض االســتحواذ علــى شــركة الســام وذلــك عــن طريــق ش ـراء كامــل أســهم المســاهمين لــدى شــركة الســام أن يــدرس كافــة المعلومــات

التــي يحتويهــا هــذا التعميــم ،بمــا فيهــا عوامــل المخاط ـرة المبينــة أدنــاه ،علم ـاً بأنهــا قــد ال تشــمل جميــع المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا
شــركة األحســاء .وقــد تتأثــر شــركة األحســاء ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا النقديــة بشــكل ســلبي وجوهــري فــي حــال تحقــق أحــد

عوامــل المخاطـرة التــي يــرى مجلــس اإلدارة أنهــا مهمــة فــي الوقــت الحالــي ،أو أي عوامــل مخاطـرة لــم يكــن مجلــس اإلدارة علــى علــم بهــا،
أو أي عوامــل مخاطـرة تعتقــد اإلدارة حاليـاً أنهــا غيــر جوهريــة ولكنهــا أصبحــت فيمــا بعــد جوهريــة .وقــد يــؤدي تحقــق إحــدى أو بعــض تلــك
المخاطــر إلــى انخفــاض ســعر الســهم وقــد يخســر المســاهم الحالــي فــي شــركة األحســاء جــزًء مــن قيمــة أســهمه أو كامــل تلــك القيمــة .وينبغــي

أن يــدرك المســاهم الحالــي فــي شــركة األحســاء أن الزيــادة المقترحــة فــي رأس مــال الشــركة إو�صــدار األســهم الجديــدة ستســتخدم فــي شـراء
كامــل أســهم المســاهمين فــي شــركة الســام ،ممــا ســيترتب عليــه تملــك شــركة األحســاء لكامــل أســهم شــركة الســام بعــد عمليــة االســتحواذ.
إن شــركة الســام قــد تشــترك مــع شــركة األحســاء فــي مواجهــة بعــض عوامــل المخاطـرة ،وقــد تواجــه عوامــل مخاطـرة خاصــة بهــا قبــل أو

ـاء عليــه ،فــإن علــى مســاهمي
بعــد عمليــة االســتحواذ ،كمــا أن أي عمليــة االســتحواذ تنطــوي عــادة علــى عوامــل مخاطـرة خاصــة بهــا .وبنـ ً
شــركة األحســاء أن يكونـوا علــى د اريــة بأنــه فــي حــال موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى عمليــة االســتحواذ ،ورغــم مــا تــم ذكـره فــي
هــذا التعميــم عــن المبــررات والفوائــد المتوقعــة لعمليــة االســتحواذ ،فــإن هــذه العمليــة أيضـاً ســتنطوي علــى عوامــل مخاطـرة جديــدة إضافــة إلــى

عوامــل المخاطـرة التــي تواجههــا شــركة األحســاء ومســاهميها قبــل عمليــة االســتحواذ.

ويقــر أعضــاء مجلــس إدارة شــركة األحســاء بأنــه علــى حــد علمهــم واعتقادهــم ،فإنــه ال توجــد أي مخاطــر جوهريــة أخــرى كمــا فــي تاريــخ

هــذا التعميــم قــد تؤثــر ســلباً علــى نشــاط الشــركة وأدائهــا المالــي ،لــم يتــم ذكرهــا فــي هــذا التعميــم.

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 التأثيـرات المبينــة أعــاه.

2 2.1المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع
2 2.1.1المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة

يعتمــد األداء المســتقبلي المتوقــع لشــركة األحســاء وشــركة الســام علــى عــدد مــن العوامــل التــي تتعلــق باألوضــاع االقتصاديــة فــي
المملكــة بشــكل عــام وتشــمل ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،عوامــل التضخــم ونمــو الناتــج المحلــي ومتوســط دخــل الفــرد ونحــو ذلــك.
ويعتمــد اقتصــاد المملكــة الكلــي والجزئــي بشــكل أساســي علــى النفــط والصناعــات النفطيــة والتــي ال تـزال تســيطر علــى حصــة كبيـرة مــن
الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،وعليــه فــإن أي تقلبــات غيــر مواتيــة تحــدث فــي أســعار النفــط ســيكون لهــا أثرهــا المباشــر والجوهــري علــى

خطــط ونمــو االقتصــاد الســعودي بشــكل عــام وعلــى معــدالت اإلنفــاق الحكومــي ،والــذي مــن شــأنه التأثيــر ســلباً علــى أداء الشــركتين
المالــي ،نظـ اًر لعملهمــا ضمــن منظومــة االقتصــاد الســعودي وتأثرهمــا بمعــدالت اإلنفــاق الحكومــي.
كمــا يعتمــد اســتمرار نمــو االقتصــاد الســعودي علــى عــدة عوامــل أخــرى بمــا فيهــا اســتمرار النمــو الســكاني واســتثمارات القطاعيــن الحكومــي
والخــاص فــي البنيــة التحتيــة ،لــذا فــإن أي تغييــر ســلبي فــي أي مــن هــذه العوامــل ســيكون لــه تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد وبالتالــي ســيؤثر

بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركتين ونتائجهــم الماليــة وتوقعاتهــم المســتقبلية ،ال ســيما علــى شــركة األحســاء بعــد االســتحواذ.
2 2.1.2المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط

تعانــي العديــد مــن دول منطقــة الشــرق األوســط مــن عــدم االســتقرار السياســي أو األمنــي فــي الوقــت الحاضــر .وال يوجــد ضمانــات
بــأن الظــروف االقتصاديــة والسياســية فــي تلــك البلــدان أو أي بلــدان أخــرى لــن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى األس ـواق الماليــة فــي

المملكــة عموم ـاً ،وعلــى أعمــال الشــركتين ونتائــج عملياتهمــا ووضعهمــا المالــي وتوقعاتهمــا المســتقبلية ،الســيما علــى شــركة االحســاء
بعــد االســتحواذ.
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2 2.1.3المخاطر المتعلقة بنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات
تخضــع الشــركة فــي إدارتهــا وتســيير أعمالهــا ونشــاطاتها المختلفــة ألحــكام نظــام الشــركات ،الصــادر بتاريــخ 1437/01/28ه ـ (الموافــق

2015/11/10م) والمعــدل بالمرســوم الملكــي رقــم (م )79/وتاريــخ 1439/07/25ه (الموافــق 2018/04/11م) ،كمــا أصــدر
مجلــس الهيئــة بتاريــخ 1438/1/16ه ـ (الموافــق2016/10/17م) الضوابــط واإلجـراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذاً لنظــام الشــركات
الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة والمعدلــة بق ـرار مجلــس الهيئــة رقــم ( )2019-57-3وتاريــخ 1440/09/15ه (الموافــق

2019/05/20م) .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،أصــدر مجلــس الهيئــة بتاريــخ 1438/5/16ه ـ (الموافــق 2017/2/13م) الئحــة حوكمــة
الشــركات والمعدلــة بق ـرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم  2019-57-3وتاريــخ 1440/09/15ه (الموافــق 2019/05/20م)،

ويفــرض نظــام الشــركات والئحــة حوكمــة الشــركات بعــض المتطلبــات الجديــدة المتعلقــة بالتنظيــم وحوكمــة الشــركات والتــي يجــب علــى
الشــركة االلتـزام بهــا ،ويســتوجب ذلــك أن تقــوم الشــركة ببعــض اإلجـراءات لاللتـزام بتلــك المتطلبــات الجديــدة .كمــا فــرض نظــام الشــركات

والئحــة حوكمــة الشــركات عقوبــات أشــد ص ارمــة علــى مخالفــة أحكامهــم وقواعدهــم اإللزاميــة (مثــل متطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات
فيمــا يتعلــق بــإدارة الشــركات المدرجــة وكذلــك تشــكيل لجنــة مراجعــة مســتقلة ترجــع للجمعيــة العامــة للشــركة) ،وبالتالــي فإنــه مــن الممكــن
أن تتعــرض الشــركة إلــى مثــل هــذه العقوبــات مــن غ ارمــات ماليــة أو الســجن أو كالهمــا (علــى ســبيل المثــال نــص نظــام الشــركات علــى
أن كل مديــر أو مســؤول أو عضــو مجلــس إدارة أو م ارجــع حســابات أو مصــف ســجل بيانــات كاذبــة أو مضللــة فإنــه يعاقــب بالســجن

مــدة ال تزيــد عــن  5ســنوات وبغ ارمــة ال تزيــد علــى خمســة مالييــن ريــال ســعودي) فــي حــال عــدم التزامهــا بتلــك األحــكام والقواعــد ،وذلــك

مــن شــأنه التأثيــر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
2 2.1.4البيئة التنافسية

تنشــأ المنافســة عنــد وجــود شــركات أخــرى تعمــل فــي نفــس قطــاع األعمــال وتقــدم خدمــات مشــابهة أو منافســة ،وقــد يتأثــر نشــاط شــركة

األحســاء بتأثــر نشــاط شــركاتها التابعــة التــي تعمــل فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة (شــركة األحســاء للخدمــات الطبيــة وشــركة طوارئيــات

للعنايــة الطبيــة) ،باإلضافــة إلــى شــركة الســام (بعــد إتمــام عمليــة االســتحواذ) ،حيــث يعتبــر قطــاع الرعايــة الصحيــة مــن القطاعــات

عاليــة المنافســة ،حيــث تشــتد المنافســة بيــن مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة بمــا فــي ذلــك المستشــفيات .ويعتبــر قطــاع الرعايــة
الصحيــة مــن القطاعــات التــي تجــذب اهتمــام المســتثمرين الســعوديين واألجانــب علــى حــد س ـواء .ولذلــك فــإن عــدد مقدمــي خدمــات

الرعايــة الصحيــة بالمملكــة فــي ت ازيــد مســتمر ،باإلضافــة إلــى عــدد مــن شــركات خدمــات الرعايــة الصحيــة الخاصــة الكبيـرة والمعروفــة
فــي المملكــة والتــي ســوف تتنافــس مــع الشــركات التابعــة لشــركة األحســاء التــي تعمــل فــي نفــس المجــال وشــركة الســام .ومــن شــأن هــذا
التنافــس أن يخلــق تحديــات تشــغيلية وماليــة ،وفيمــا يلــي بعــض مــن تلــك التحديــات التــي قــد تواجههــا الشــركة:
•أسعار الخدمات الصحية مقارنة مع مقدمي الخدمات الصحية اآلخرين.
•االرتقاء بجودة المرافق الصحية وتحسينها باإلضافة إلى المعدات واآلالت الطبية التي تستخدمها.
•توسيع قاعدة العمالء والمحافظة على استم اررية العالقة معهم.
•ينــدرج قطــاع المستشــفيات ضمــن القطاعــات التــي ُيســمح فيهــا للمســتثمرين األجانــب بالحصــول علــى ملكيــة تصــل إلــى نســبة
 ،%100ومــن الممكــن أن تحتــدم المنافســة نتيجــة لدخــول شــركات أجنبيــة متخصصــة فــي إدارة المستشــفيات وتشــغيلها ومنافســتها
مــع شــركات الرعايــة الصحيــة المحليــة بمــا فــي ذلــك شــركة الســام والشــركات التابعــة لشــركة األحســاء.

عــاوة علــى ذلــك ،فســوف يؤثــر التوســع الــذي تقــوم بــه و ازرة الصحــة حالي ـاً فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة باإلضافــة إلــى الزيــادة فــي
عــدد المستشــفيات التابعــة لهــا فــي المملكــة باإلضافــة إلــى التوســع الــذي يقــوم بــه القطــاع الخــاص ســلباً علــى مســتوى الطلــب علــى

المستشــفيات الخاصــة بمــا فــي ذلــك مستشــفى الســام والمستشــفيات والم اركــز الطبيــة التابعــة لشــركة األحســاء ،ممــا ســيؤثر بــدوره ســلباً
على أعمال شــركة الســام والشــركات الطبية التابعة لشــركة األحســاء وبالتالي ســيؤثر ســلباً على أعمال شــركة األحســاء للتنمية وأدائها
المالــي والتشــغيلي ونتائــج عملياتهــا ال ســيما بعــد عمليــة االســتحواذ.
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تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

2 2.1.5االندماجات داخل قطاع الرعاية الصحية
إن مــن شــأن االندماجــات الجوهريــة التــي يمكــن أن تط ـ أر فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة فيمــا بيــن الشــركات العاملــة فيــه التأثيــر علــى
معطيــات الســوق وتَركــز الجهــات المســيطرة عليــه .كمــا أنــه مــن الممكــن أن تؤثــر هــذه االندماجــات علــى أســعار الخدمــات الصحيــة

وحجــم قاعــدة العمــاء التــي ترتبــط بهــا وتتعامــل معهــا شــركة الســام والشــركات الطبيــة التابعــة لشــركة األحســاء ،ممــا ســيؤثر بــدوره ســلباً
علــى أعمــال الشــركة وأدائهــا المالــي والتشــغيلي ونتائــج عملياتهــا الســيما بعــد عمليــة االســتحواذ.

2 2.1.6المخاطر المرتبطة بضريبة القيمة المضافة
قامــت المملكــة بإصــدار نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والــذي دخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ  1ينايــر 2018م .ويفــرض هــذا النظــام قيمــة
مضافــة بنســبة  %5علــى عــدد مــن المنتجــات والخدمــات وذلــك حســب مــا هــو وارد فــي النظــام ،وبالتالــي ،فإنــه يتعيــن علــى المنشــآت
ذات العالقــة معرفــة طبيعــة ضريبــة القيمــة المضافــة وطريقــة تطبيقهــا وكيفيــة حســابها .كمــا ســيتعين عليهــا تقديــم تقاريرهــا الخاصــة إلــى

ـاء علــى ذلــك ،يتعيــن علــى شــركتي األحســاء والســام التكيــف مــع التغييـرات الناتجــة عــن تطبيــق
الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة .وبنـ ً
ضريبــة القيمــة المضافــة ،والتــي تشــمل تحصيلهــا وتســليمها ،وتأثيــر تطبيــق نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أعمــال الشــركتين،

أي مــن الشــركتين ســوف ُيعرضهــم لغ ارمــات
ونظ ـ اًر لحداثــة تطبيــق هــذا النظــام فــإن أي انتهــاك أو تطبيــق خاطــئ لــه مــن قبــل إدارة ً
أو عقوبــات أو يــؤدي إلــى اإلض ـرار بســمعتهم ممــا ســيزيد أيض ـاً مــن التكاليــف والمصاريــف التشــغيلية ،وهــو مــا يمكــن أن يقلــل مــن
الوضــع التنافســي للشــركتين ومســتوى الطلــب علــى خدماتهمــا ،ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى أعمالهمــا ووضعهمــا المالــي ونتائــج
عملياتهمــا وتوقعاتهمــا المســتقبلية.

2 2.1.7مخاطر عدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة
تخضــع كالً مــن شــركة األحســاء وشــركة الســام إلشـراف عــدد مــن الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال
ال الحصــر و ازرة الصحــة وهيئــة الســوق الماليــة وو ازرة التجــارة واالســتثمار والبلديــات والدفــاع المدنــي وغيرهــا .بالتالــي تخضــع الشــركة

وشــركاتها التابعــة وشــركة الســام لمخاطــر التغييـرات فــي األنظمــة واللوائــح والتعاميــم والسياســات فــي المملكــة .وتشــهد البيئــة التشـريعية

والتنظيميــة فــي المملكــة إصــدار عــدد مــن األنظمــة واللوائــح ،أي أنهــا أكثــر عرضــة للتغييــر والتطويــر .وتعتبــر تكاليــف االلتـزام لهــذه
األنظمــة مرتفعــة .وفــي حالــة إدخــال تغييـرات علــى األنظمــة أو اللوائــح الحاليــة أو إصــدار قوانيــن أو لوائــح جديــدة فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى
تكبــد شــركة األحســاء وشــركة الســام لمصروفــات ماليــة إضافيــة غيــر متوقعــة ألغـراض تتعلــق بااللتـزام بتلــك اللوائــح وتلبيــة اشــتراطات
هــذه القوانيــن ،أو قــد تخضــع للعقوبــات والغ ارمــات التــي تفرضهــا الســلطات اإلشـرافية المختصــة فــي حــال عــدم التزامهمــا لهــذه اللوائــح

واألنظمــة بشــكل مســتمر ،ممــا ســيؤثر ســلباً علــى أعمالهمــا ونتائــج عملياتهمــا ومركزهمــا المالــي وتوقعاتهمــا المســتقبلية بعــد االســتحواذ.
2 2.1.8المخاطر المتعلقة بااللتزام بأحكام نظام المنافسة

قــد تتخــذ الهيئــة العامــة للمنافســة بعــض اإلج ـراءات للتحقيــق فــي أي إخــال مــن قبــل أي مــن الشــركة أو شــركة الســام ،فــي حــال

عــدم االلتـزام بنظــام المنافســة فــي المملكــة .إو�ذا تبيــن عــدم التـزام الشــركتين ألحــكام نظــام المنافســة وصــدور حكــم يقضــي بثبــوت تلــك
المخالفــات ،قــد تتعــرض الشــركة أو شــركة الســام لغ ارمــة تصــل إلــى  %10مــن إجمالــي اإليـرادات المحققــة أثنــاء فتـرة اإلخــال بنظــام
المنافســة أو مــا يقــارب ( )10,000,000مليــون ريــال ســعودي .وعــاوة علــى ذلــك ،فــي حــال تك ـرار الشــركة أو شــركة الســام لهــذه

المخالفــة ،فمــن الممكــن أن يتــم تعليــق أنشــطة الشــركة بشــكل مؤقــت أو دائــم .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد تكــون اإلجـراءات القضائيــة مكلفــة
وتســتغرق وقتـاً ممــا يكــون لــه أثــر ســلبي جوهــري علــى أعمالهــا والــذي بــدوره قــد يؤثــر بشــكل ســلبي علــى الشــركة بعــد عمليــة االســتحواذ.
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2 2.1.9المخاطر المرتبطة بوقوع الكوارث الطبيعية
قــد يــؤدي أي ضــرر مــن الك ـوارث الطبيعيــة يصيــب م ارفــق أي ـاً مــن الشــركتين أو الشــركات التابعــة مثــل الفيضانــات وال ـزالزل واألحــداث
الطبيعيــة األخــرى ،إلــى تكبــد الشــركتين تكاليــف كبيـرة وطائلــة .كمــا يؤثــر بشــدة علــى قــدرة الشــركتين علــى أداء ممارســة عملياتهمــا وبالتالــي
التقليــل مــن نتائجهمــا التشــغيلية .وفــي حالــة حــدوث كـوارث طبيعيــة إو�ضرارهــا بم ارفــق الشــركتين ،فســيكون لذلــك أثــر ســلبي وجوهــري علــى
أعمــال شــركة األحســاء ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية بعــد االســتحواذ.

2 2.2المخاطر المتعلقة بنشاط شركة األحساء وشركة السالم
2 2.2.1المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية
تعتمــد قــدرة شــركة األحســاء فــي زيــادة إيراداتهــا وتحســين ربحيتهــا علــى مــدى تحقيقهــا الســتراتيجيتها بنجــاح .حيــث تخضــع قــدرة
الشــركة علــى تنفيــذ اســتراتيجيتها الحاليــة لعوامــل مختلفــة منهــا مــا هــو خــارج عــن ســيطرتها .وفــي حــال فشــلها فــي تنفيــذ أي جــزء مــن

اســتراتيجيتها ألي ســبب مــن األســباب كعــدم مقــدرة شــركة الســام تحقيــق النتائــج المتوقعــة مــن قبلهــا بعــد إتمــام عمليــة االســتحواذ ،فــإن
ذلــك ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية ال ســيما بعــد عمليــة

االســتحواذ .وأيضـاً يعتمــد نجــاح اســتراتيجية شــركة الســام علــى البــدء فــي تشــغيل مشــروع المستشــفى وتحقيــق النتائــج المتوقعــة منــه،
وبالتالــي فإنــه فــي حــال فشــلت شــركة الســام فــي تنفيــذ اســتراتيجيتها ألي ســبب مــن األســباب ،فــإن ذلــك ســيؤثر علــى أعمــال شــركة
الســام وتوقعاتهــا المســتقبلية ونتائــج عملياتهــا ،وســيعود التأثيــر بالســلب علــى شــركة األحســاء فــي حــال إتمــام االســتحواذ.

2 2.2.2المخاطر المرتبطة بااللتزامات المحتملة
قــد تنشــأ بعــض االلت ازمــات المحتملــة علــى شــركة األحســاء وشــركاتها التابعــة بمــا فيهــم شــركة الســام (بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ)،

مثــل تكاليــف وأعبــاء القضايــا القانونيــة القائمــة أو المحتملــة ،والتكاليــف المتعلقــة بالــزكاة والض ارئــب ،باإلضافــة إلــى االلت ازمــات أو
التكاليــف اإلضافيــة التــي قــد تنشــأ والمتعلقــة بمشــروع المستشــفى تحــت اإلنشــاء التابــع لشــركة الســام (مستشــفى الســام) ،وفــي حــال

تحقــق هــذه االلت ازمــات فإنهــا ســتؤثر ســلباً علــى الوضــع المالــي للشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
2 2.2.3المخاطر المرتبطة بمتطلبات التوطين

يعتبــر االلتـزام بمتطلبــات التوطيــن متطلبـاً نظاميـاً بالمملكــة بحيــث تلتــزم بموجبــه جميــع الشــركات العاملــة فــي المملكــة ،بمــا فــي ذلــك
شــركة األحســاء وشــركة الســام ،بتوظيــف نســبة معينــة مــن الموظفيــن الســعوديين بيــن مجمــوع موظفيهــا والمحافظــة علــى تلــك النســبة.

وعلــى الرغــم مــن أن شــركة الســام ملتزمــة بمتطلبــات التوطيــن حيــث أنهــا تصنــف ضمــن النطــاق البالتينــي حســب برنامــج نطاقــات،
إال أن المخاطــر المرتبطــة بمتطلبــات التوطيــن قــد تكــون جوهريــة ،وذلــك فــي حــال عــدم االلتـزام بنســب التوطيــن المطلوبــة ،أو زيــادة

نســبة التوطيــن فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة .وقــد ال تتمكــن شــركة الســام مــن االلتـزام بــأي متطلبــات نظاميــة قــد تفــرض فيمــا يتعلــق

بتوطيــن الوظائــف أو القطــاع .وعليــه ،ســتواجه عوائــق مثــل عــدم إمكانيــة الحصــول علــى تأشــيرات إضافيــة أو عــدم التمكــن مــن إحــال
موظفيــن ســعوديين بــدالً مــن العمالــة األجنبيــة ،ممــا ســيكون لــه أثــر جوهــري علــى أعمالهــا وأدائهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا والــذي بــدوره
ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى األداء المالــي لشــركة األحســاء ونتائــج عملياتهــا بعــد عمليــة االســتحواذ.

2 2.2.4المخاطر المتعلقة باستثمارات شركة األحساء
تســتثمر شــركة األحســاء فــي شــركات أخــرى فــي عــدد مــن األنشــطة والقطاعــات المختلفــة والتــي تكــون عرضــة النخفــاض قيمتهــا ،وقــد
يترتــب علــى انخفــاض قيمــة الشــركات المســتثمر بهــا أثــر ســلبي علــى نتائــج عمليــات الشــركة وأدائهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

2 2.2.5المخاطر المتعلقة بتركز استثمارات شركة األحساء في القطاع الصحي
تســتثمر شــركة األحســاء فــي عــدد مــن الشــركات وتتركــز اســتثماراتها فــي الشــركات التــي تعمــل فــي القطــاع الصحــي ،حيــث أن الشــركة
لديهــا ملكيــة فــي ٍ
كل مــن شــركة األحســاء للخدمــات الطبيــة وشــركة طوارئيــات للعنايــة الطبيــة ،بنســبة ( )%69.94و( )%25علــى

التوالــي ،باإلضافــة إلــى االســتحواذ المتوقــع علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام (محــل هــذا التعميــم) .وشــكلت نســبة
إي ـرادات الشــركة مــن اســتثمارها فــي القطــاع الصحــي ( )%94مــن إجمالــي اإلي ـرادات كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،و( )%93مــن

إجمالــي اإليـرادات كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ،وبالتالــي فــإذا مــا طـ أر أي أمــر مــن شــأنه التأثيــر ســلباً علــى القطــاع الصحــي بشــكل

عــام ،أو علــى أعمــال الشــركات المذكــورة أعــاه ،كعــدم التمكــن مــن تجديــد أيـاً مــن التراخيــص النظاميــة الالزمــة ألعمالهــا أو تعرضهــا
اء بصــورة مؤقتــة أو دائمــة ،فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي جوهــري علــى األداء المالــي
ألي حــادث يؤثــر علــى اســتم اررية أعمالهــا سـو ً
لشــركة األحســاء ونتائــج عملياتهــا.
2 2.2.6المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية
إن النتائــج المســتقبلية والنتائــج الماليــة االفتراضيــة بعــد االســتحواذ وبيانــات األداء لشــركة األحســاء التشــغيلية والماليــة ال يمكــن توقعهــا

فعلي ـاً وقــد تختلــف عــن مــا هــي موجــودة عليــه فــي هــذا التعميــم ،إذ أن انجــازات وقــدرة الشــركة علــى التطــور هــي مــن تحــدد النتائــج
الفعليــة والتــي ال يمكــن توقعهــا أو تحديدهــا .إن عــدم دقــة البيانــات والنتائــج تعتبــر إحــدى المخاطــر التــي تؤثــر بشــكل ســلبي علــى أعمــال
شــركة األحســاء وأدائهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية بعــد عمليــة االســتحواذ.

2 2.2.7مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية
تعتمد الخطط المســتقبلية ونجاح كالً من شــركة األحســاء وشــركة الســام على خبرات وكفاءات إدارتهما العليا والموظفين الرئيســيين،
وتهــدف كال الشــركتين إلــى اســتقطاب وتوظيــف األشــخاص المؤهليــن لضمــان كفــاءة وجــودة األعمــال مــن خــال اإلدارة الفعالــة

والتشــغيل الســليم .وليــس هنــاك مــا يؤكــد بــأن كلتــا الشــركتين ســتتمكن مــن ضمــان اســتم اررية خدمــات موظفيهــم ،كذلــك ســتحتاج كلتــا
الشــركتين إلــى زيــادة رواتــب موظفيهــم لكــي يضمنــون بقاءهــم أو الســتقطاب ك ـوادر جديــدة ذات مؤهــات وخب ـرات مناســبة .وعليــه

إذا خســرت كلتــا الشــركتين أو إحداهمــا أيـاً مــن كبــار التنفيذييــن أو الموظفيــن المؤهليــن ولــم تتمكــن مــن توظيــف بدائــل بنفــس مســتوى
الخبـرة والمؤهــات وبتكلفــة معقولــة فســيكون لذلــك تأثيـ اًر ســلبياً جوهريـاً علــى أعمــال الشــركتين وربحيتهمــا ونتائــج عملياتهمــا ،وعلــى وجــه
الخصــوص ســيكون التأثيــر الســلبي علــى شــركة األحســاء ال ســيما بعــد عمليــة االســتحواذ.
ً
مستقبال
2 2.2.8المخاطر المرتبطة بتوفر التمويل
قــد تحتــاج الشــركة إلــى الحصــول علــى قــروض وتســهيالت بنكيــة لتمويــل خطــط التوســع فــي المســتقبل ،وقــد بلغــت نســبة الديــون إلــى
حقــوق الملكيــة كمــا فــي 2018/12/31م لــكل مــن شــركة األحســاء وشــركة الســام نســبة  %3.8و %96.3علــى التوالــي قبــل عمليــة

ـاء علــى القوائــم االفتراضيــة ســتصبح نســبة الديــون إلــى حقــوق الملكيــة لشــركة األحســاء
االســتحواذ ،أمــا بعــد عمليــة االســتحواذ وبنـ ً
 %26.8كمــا فــي 2018/12/31م .ومــن الجديــر بالذكــر ،أن الحصــول علــى التمويــل يعتمــد علــى رأس مــال الشــركة ومركزهــا المالــي
وتدفقاتهــا النقديــة والضمانــات المقدمــة .وال تعطــي الشــركة أي تأكيــد أو ضمــان بشــأن حصولهــا علــى التمويــل المناســب إذا اســتدعت
الحاجــة ،وقــد تتأثــر قــدرة شــركة األحســاء علــى الحصــول علــى التمويــل المناســب ســلباً أو إيجابـاً بعــد عمليــة االســتحواذ نتيجــة للتغيـرات

فــي الوضــع المالــي للشــركة بعــد عمليــة االســتحواذ ،ومــن الصعــب علــى الشــركة تحديــد األثــر المتوقــع بعــد عمليــة االســتحواذ علــى
قدرتهــا فــي الحصــول علــى التمويــل المناســب .لذلــك فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى التمويــل الــذي تحتاجــه مــن جهــات
ممولــة ،أو تمويــل بشــروط تفضيليــة مقبولــة تتناســب مــع الشــركة ،ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى أداء الشــركة وعملياتهــا التشــغيلية
وخططهــا المســتقبلية.
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2 2.2.9المخاطر المتعلقة بالتزامات اتفاقية التسهيالت االئتمانية مع البنك السعودي البريطاني (ساب)
قامــت شــركة الســام بإب ـرام اتفاقيــة تســهيالت ائتمانيــة مــع البنــك الســعودي البريطانــي (ســاب) لتمويــل مشــروع مستشــفى الســام

(فضـاً ارجــع الفقـرة رقــم (« )2.3.3.9تمويــل المشــروع» فــي القســم الفرعــي (« )2.3المخاطــر المتعلقــة بعمليــة االســتحواذ» مــن القســم

(« )2عوامــل المخاط ـرة» مــن هــذا التعميــم) والتــي تحتــوي علــى الت ازمــات يجــب علــى شــركة الســام التقيــد بهــا خــال فت ـرة اســتخدام

التســهيالت الممنوحــة ،والتــي مــن أهمهــا أنــه ال يســمح لشــركة الســام بتوزيــع أيــة أربــاح خــال فتـرة التمويــل ،كمــا يجــب أن ال تتجــاوز
نســبة إجمالــي الديــون لصافــي حقــوق الملكيــة لشــركة الســام النســب المذكــورة فــي االتفاقيــة (فض ـاً ارجــع ملخــص الت ازمــات اتفاقيــة
التســهيالت االئتمانيــة فــي القســم الفرعــي (« )4.1.3هيــكل تمويــل مشــروع مستشــفى الســام» مــن هــذا التعميــم) ،وفــي حــال عــدم

وفــاء شــركة الســام بااللت ازمــات ال ـواردة فــي االتفاقيــة فــإن البنــك يحتفــظ بحقــه فــي إلغــاء التســهيالت وطلــب التســديد الفــوري لجميــع

التســهيالت القائمــة ،ممــا يؤثــر ســلباً علــى أعمــال شــركة الســام ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وقدرتهــا علــى االقت ـراض وتنفيــذ
خططهــا المســتقبلية .وبالتالــي يؤثــر ســلباً علــى شــركة األحســاء بعــد عمليــة االســتحواذ.
2 2.2.10المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات
تعتمــد كل مــن شــركة األحســاء وشــركة الســام (خصوص ـاً بعــد تشــغيل المستشــفى) علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات إلدارة أعمالهــم
ومرافقهــم ،حيــث تعتبــر نظــم المعلومــات وقواعــد البيانــات مــن العناصــر الرئيســية فــي تشــغيل إو�دارة م ارفــق الرعايــة الصحيــة بشــكل
عــام .وال تضمــن شــركة الســام بعــد تشــغيل مشــروع المستشــفى بأنهــا ســتكون قــادرة علــى صيانــة نظــم إدارة المعلومــات ونظــم الفوتـرة
التــي تعتبــر ضروريــة إلدارة وتشــغيل عملياتهــا التشــغيلية والماليــة بصــورة مســتمرة ،نتيجـ ًة لعــدة عوامــل منهــا حاجــة شــركة الســام إلــى
تحديــد أولويــات نفقاتهــا ،ومــدى توفــر التحديثــات أو التعديــات الضروريــة لتلــك النظــم فــي الســوق ،أو عــدم حصولهــا علــى استشــارة
الفعــال لنظــم المعلومــات
فنيــة صحيحــة مــن الجهــات المــوردة أو المشــغلة لهــا ،وســوف يــؤدي عــدم تمكــن شــركة الســام مــن االســتخدام ّ
وقواعــد البيانــات ونظــم الفوت ـرة ،أو المحافظــة عليهــا إلــى تعطــل فــي الخدمــات الصحيــة التــي تقدمهــا شــركة الســام و/أو عــدم قــدرة

شــركة الســام مــن تحصيــل المبالــغ المســتحقة لهــا مــن عمالئهــا ،وهــو مــا ســوف ينعكــس ســلباً علــى أعمــال الشــركة وأدائهــا المالــي
والتشــغيلي .هــذا وقــد تتعــرض أي مــن الشــركتين لمخاطــر تعطــل هــذه األنظمــة ،بمــا فيهــا انهيــار النظــام وفشــل أنظمــة الحمايــة أو
اخت ـراق لألنظمــة والفيروســات اإللكترونيــة واألخطــاء البش ـرية والك ـوارث الطبيعيــة والح ارئــق وأخطــاء االتصــال وعــدم توفــر العمالــة

الماهـرة الالزمــة لتشــغيل هــذه األنظمــة إو�دارتهــا فــإن فشــلت الشــركتين فــي الحفــاظ علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات وتطويرهــا أو فــي حــال
وجــود أي أعطــال فــي وظائفهــا أو حــدوث عطــل كبيــر أو إخفــاق متكــرر ،ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركتين ونتائجهــم الماليــة
وعلــى وجــه الخصــوص ســيكون التأثيــر الســلبي علــى شــركة األحســاء ال ســيما بعــد عمليــة االســتحواذ.

2 2.2.11مخاطر التغيرات في المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة
تــم إعــداد القوائــم الماليــة لشــركة األحســاء عــن الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017م و2018م والقوائــم الماليــة لشــركة الســام

عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ( )IFRSالمعتمــدة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ( ،)SOCPAوكال الشــركتين ملزمــة فــي
هــذه الحالــة بتطبيــق التعديــات أو التغييـرات التــي تطـ أر علــى هــذه المعاييــر مــن وقــت آلخــر .وبالتالــي فــإن أي تغييـرات فــي هــذه المعاييــر

أو إلزاميــة تطبيــق بعــض المعاييــر الجديــدة ســوف يؤثــر ســلباً علــى القوائــم الماليــة وبالتالــي علــى النتائــج الماليــة للشــركة ومركزهــا المالــي.
2 2.2.12مخاطر السيولة

تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة شــركة األحســاء أو شــركة الســام علــى مقابلــة التزاماتهمــا المتعلقــة بالمطلوبــات الماليــة حــال اســتحقاقها،
وتتكون المطلوبات المالية للشــركتين من قروض وذمم دائنة ومصاريف مســتحقة .بلغ معدل الســيولة لشــركة األحســاء كما في  31ديســمبر
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2018م  4.24مـرة ،وبلــغ معــدل الســيولة لشــركة الســام كمــا فــي  31ديســمبر 2018م 1.05مـرة ،بينمــا بلــغ معــدل الســيولة لشــركة األحســاء

كمــا فــي القوائــم الماليــة التصوريــة فــي  31ديســمبر2018م  2.87مـرة ،وال يوجــد ضمــان علــى قــدرة الشــركتين علــى الوفــاء بالتزاماتهمــا فــي

مواعيــد االســتحقاق .ويمكــن أن تنتــج مخاطــر الســيولة أيضـاً عــن عــدم المقــدرة علــى بيــع موجــودات ماليــة بســرعة وبمبلــغ يقــارب القيمــة العادلــة
لهــا ،وال تضمــن الشــركتين عــدم وقــوع أيــة أحــداث طارئــة أو مفاجئــة قــد تتطلــب ســيولة فوريــة ،ممــا يؤثــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة وبالتالــي
علــى نتائــج العمليــات التشــغيلية والماليــة.

2 2.2.13المخاطر المرتبطة بالرسوم الحكومية المطبقة على توظيف الموظفين غير السعوديين
أقــرت الحكومــة عــدداً مــن الق ـ اررات التــي تهــدف إلج ـراء إصالحــات شــاملة لســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،والتــي
اشــتملت علــى إقـرار رســوم إضافيــة مقابــل كل موظــف غيــر ســعودي يعمــل لــدى جهــة ســعودية اعتبــا اًر مــن 2018/1/1م ،باإلضافــة

إلــى رســوم إصــدار وتجديــد اإلقامــة لتابعــي ومرافقــي الموظفيــن غيــر الســعوديين (رســوم المرافقيــن) والتــي أصبحــت نافــذة اعتبــا اًر مــن

2017/7/1م ،علم ـاً بأنهــا ســترتفع تدريجي ـاً .وعليــه فــإن هــذه الق ـ اررات والزيــادات المقــررة عليهــا ســوف تــؤدي إلــى زيــادة الرســوم
الحكوميــة التــي ســتدفعها الشــركة مقابــل موظفيهــا غيــر الســعوديين.
كمــا أنــه مــن الممكــن أن تــؤدي الزيــادة فــي رســوم إصــدار وتجديــد اإلقامــة التــي ســيتحملها الموظــف غيــر الســعودي عــن عائلتــه إلــى
زيــادة تكلفــة المعيشــة عليــه ،ومــن الممكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى توجهــه للعمــل فــي دول أخــرى تكــون تكلفــة المعيشــة فيهــا أقــل ،إو�ذا مــا
حــدث مثــل هــذا األمــر فســتواجه شــركة األحســاء وشــركة الســام صعوبــة فــي المحافظــة علــى موظفيهــم غيــر الســعوديين أو تحمــل

أعبــاء ماليــة إضافيــة وزيــادة فــي التكاليــف ،ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمالهــم ،وبالتالــي يؤثــر ســلبياً علــى أعمــال شــركة األحســاء
وأدائهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

ّ
المتعلقة بالدعاوى القضائية
2 2.2.14المخاطر
إن شــركة األحســاء طرف في دعوى قضائية مرفوعة ضدها تقدر بمبلغ ( )24.5مليون ريال ســعودي وقد أصدرت المحكمة العامة حكمها

في صالح الشــركة واســتأنف الطرف اآلخر بتاريخ  14يناير 2014م إو�لى اآلن لم تُصدر محكمة االســتئناف حكمها (يرجى مراجعة القســم

أي دعــوى قضائيــة أو مطالبــة (بمــا فــي ذلــك أي دعــوى قائمــة أو مهــدد بإقامتهــا) يمكــن أن تؤثــر تأثيـ اًر جوهريـاً فــي
الفرعــي (« )6.7تفاصيــل ّ
أعمــال شــركة األحســاء وشــركاتها التابعــة أو مركزهــا المالــي» مــن القســم رقــم ( )12المعلومــات القانونيــة مــن هــذا التعميــم) .كمــا أن الشــركة

اء مدعيـاً أو مدعــى عليــه ،ومــن شــأن أي نتيجــة ســلبية فيمــا يتعلــق بإجـراءات التقاضــي
قــد تجــد نفســها طرًفــا فــي دعــاوى قضائيــة أخــرى سـو ً
واإلج ـراءات التنظيميــة التأثيــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية .ومــن الجديــر بالذكــر أن
شــركة الســام ليســت طرفاً في أي نزاعات أو دعاوى قضائية ،لكنها عرضة للدعاوى والشــكاوى واإلجراءات القضائية مســتقبالً .وال تســتطيع

الشــركتين أن تتوقعا بشــكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيماها أو تقام ضدها في المســتقبل أو النتائج

النهائيــة لتلــك الدعــاوى أو األحــكام التــي تصــدر فيهــا ومــا تتضمنــه مــن تعويضــات وجـزاءات .وقــد تشــمل هــذه الدعــاوى – علــى ســبيل المثــال

ال الحصــر – المســائل الزكويــة والضريبيــة ونظــام العمــل واألخطــاء والشــكاوى الطبيــة واألضـرار األخــرى التــي تنجــم عــن اإلهمــال أو االحتيــال
مــن قبــل أشــخاص أو مؤسســات بشــكل يكــون خــارج عــن نطــاق ســيطرة أيـاً مــن الشــركتين .وبالتالــي فــإن أي نتائــج ســلبية لمثــل هــذه القضايــا

قــد تؤثــر ســلباً علــى الشــركتين ونتائــج عملياتهمــا .وبالتالــي تؤثــر ســلباً علــى شــركة األحســاء بعــد عمليــة االســتحواذ.
2 2.2.15المخاطر المرتبطة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة

قدمــت شــركة األحســاء إقـ اررات الــزكاة وحصلــت علــى شــهادات مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل لجميــع الســنوات حتــى  31ديســمبر

2017م ،وحصلــت الشــركة علــى الربــوط الزكويــة عــن الســنوات مــن 2013م إلــى 2017م ،وفــي تلــك الربــوط ظهــرت مطالبــات زكويــة
إضافيــة بمبلــغ ( )7.2مليــون ريــال ســعودي ،وقدمــت الشــركة اعت ارضـاً علــى الربــط الزكــوي حــول قيمــة الــزكاة المتوجبــة علــى الشــركة

13

عــن الســنوات مــن 2013م إلــى 2017م ،وحتــى تاريــخ هــذا التعميــم لــم تســتلم الشــركة أي قـرار مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بهــذا
الخصــوص ،هــذا وتعتقــد إدارة الشــركة أنــه ســيتم قبــول االعت ـراض المقــدم لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل .إو�ذا مــا قامــت الهيئــة

العامــة للــزكاة والدخــل فعـاً بمطالبــة الشــركة بدفــع مثــل هــذه الفروقــات ،فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى أربــاح الشــركة ونتائــج عملياتهــا
ومركزهــا المالــي.
كمــا قدمــت أيض ـاً شــركة الســام إق ـ اررات الــزكاة وحصلــت علــى شــهادات مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل لســنة 2016م و2017م
و2018م ،ومــازال الربــط الزكــوي النهائــي لهــذه الســنوات قيــد المراجعــة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ،وعلــى الرغــم أنــه لــم يتــم
عمــل مخصــص للــزكاة عــن الســنوات 2016م و2017م (كــون الوعــاء الزكــوي لهــا بالســالب لتكبدهــا خســائر حيــث لــم يتــم بعــد التشــغيل
التجــاري لمشــروع المستشــفى) فــإن شــركة الســام ال تســتطيع التنبــؤ مــا إذا كانــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ســتقبل تقديراتهــا الزكويــة

عــن هــذه الســنوات باإلضافــة لســنة 2018م أو ســتطالبها بدفــع أي فروقــات زكويــة مســتقبالً عــن هــذه األعـوام ،إو�ذا مــا قامــت الهيئــة
العامــة للــزكاة والدخــل فعـاً بمطالبــة الشــركة بدفــع مثــل هــذه الفروقــات ،فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى أربــاح الشــركة ونتائــج عملياتهــا
ومركزهــا المالــي .وبالتالــي يؤثــر ســلباً علــى شــركة األحســاء بعــد عمليــة االســتحواذ.
2 2.2.16المخاطر المرتبطة بالمعامالت مع األطراف ذات عالقة
تتعامــل شــركة الســام فــي ســياق أعمالهــا االعتياديــة مــع أطـراف ذوي عالقــة كأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار المســاهمين ،وبلــغ حجــم
العقــود والتعامــات مــع األطـراف ذوي العالقــة حوالــي ( )48,335ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2016م ،و( )111,312ألــف ريــال
ســعودي فــي عــام 2017م ،و( )6,061,376مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م ،وفــي حــال لــم تتــم التعامــات واالتفاقيــات مــع

األط ـراف ذات العالقــة فــي المســتقبل علــى أســس تجاريــة بحتــة فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال شــركة الســام ووضعهــا المالــي
ونتائج عملياتها وتوقعاتها المســتقبلية ،وبالتالي ســيؤثر ســلباً على شــركة األحســاء بعد عملية االســتحواذ( .ولمزيد من التفاصيل حول
التعامــات مــع األطـراف ذات العالقــة( ،يرجــى مراجعــة «أرصــدة األطـراف ذات العالقــة» مــن القســم رقــم ( )5المعلومــات الماليــة -

مناقشــة اإلدارة وتحليلهــا للمركــز المالــي ونتائــج العمليــات مــن هــذا التعميــم).

2 2.3المخاطر المتعلقة بعملية االستحواذ
2 2.3.1مخاطر عدم تحقيق القيمة المضافة المرجوة من عملية االستحواذ
باعتبــار أن معظــم المبــررات لعمليــة االســتحواذ مرتبطــة بتوقعــات مســتقبلية فإنــه ال يمكــن إعطــاء تأكيــد علــى تحقــق أي مــن تلــك النتائــج

المرجــوة مــن عمليــة االســتحواذ .ويعتمــد نجــاح عمليــة االســتحواذ علــى اســتكمال إنشــاء مشــروع مستشــفى الســام وتشــغيله وتحقيــق

العوائــد المرجــوة منــه ،وفــي حــال عــدم تحقــق العوائــد والنتائــج المرجــوة مــن عمليــة االســتحواذ كلي ـاً أو جزئي ـاً ،فــإن ذلــك ســيؤثر علــى
األداء المالــي لشــركة األحســاء ونتائــج عملياتهــا بعــد االســتحواذ.
2 2.3.2مخاطر عدم تحقق القيمة المقدرة للشركة المستهدفة
تــم إعــداد التقييــم لشــركة الســام بعــد تطبيــق المعاييــر المهنيــة الالزمــة ،إال أن عمليــة التقييــم اســتخدمت أســاليب يعتمــد بعضهــا علــى

االفت ارضــات والتقدي ـرات المســتقبلية ألداء شــركة الســام ،وتؤكــد إدارة شــركة األحســاء أن االفت ارضــات المســتخدمة تعتبــر افت ارضــات
منطقيــة ومعقولــة ،إال أنــه فــي حالــة وجــود اختــاف جوهــري وســلبي بيــن االفت ارضــات المســتقبلية واألحــداث الفعليــة المرتبطــة بتقييــم

الشــركة المســتهدفة ،فــإن ذلــك ســيترتب عليــه عــدم تحقيــق شــركة الســام بعــد عمليــة االســتحواذ للنتائــج الماليــة المتوقعــة ممــا ســيؤثر

ســلباً علــى القيمــة العادلــة لهــا وعلــى النتائــج الماليــة الموحــدة ،وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى نتائــج العمليــات لشــركة األحســاء وأدائهــا
المالــي بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ.
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2 2.3.3المخاطر المتعلقة بالمشروع األساسي لشركة السالم
تملــك شــركة الســام للخدمــات الطبيــة مستشــفى تحــت اإلنشــاء بمدينــة الخبــر ،مكــون مــن ( )11طابــق وبطاقــة اســتيعابية تصــل ل ـ
 495سـرير ،وســيكون مشــروع إنشــاء المستشــفى مقســم علــى مرحلتيــن للوصــول للطاقــة االســتيعابية النهائيــة ،المرحلــة األولــى االنتهــاء
مــن أعمــال اإلنشــاء لكامــل مبنــى المستشــفى وتجهيــز األسـرة بطاقــة اســتيعابية تصــل ل ـ  260سـرير ضمــن الطوابــق ال ـ ( )8األولــى،

وقــد بلغــت نســبة اإلنجــاز حوالــي  %77كمــا فــي  31أغســطس 2019م ،ومــن المتوقــع أن يتــم تســليم المشــروع فــي شــهر ديســمبر مــن

عــام 2019م وبــدء التشــغيل التجــاري فــي شــهر ينايــر مــن عــام 2020م .والمرحلــة الثانيــة ســيتم تجهيــز باقــي الطوابــق إو�كامــل أسـرة
المستشــفى لتصــل إلــى الطاقــة االســتيعابية النهائيــة ب ـ  495س ـرير ،علــى أن يتــم بــدأ العمــل بهــا عندمــا تصــل نســبة اإلشــغال لعــدد

األسـرة فــي المرحلــة األولــى لنســبة تتـراوح بيــن ال ـ  .%90 - 85وقــد بلغــت نســبة إنجــاز المشــروع ككل  %36.2كمــا فــي  31ديســمبر

2018م .إن عملية اســتحواذ شــركة األحســاء على كامل األســهم في رأس مال شــركة الســام هي عبارة عن اســتثمار شــركة األحســاء
فــي مشــروع جديــد تحــت اإلنشــاء والــذي ينطــوي علــى عــدة عوامــل مخاطـرة ،وهــي كمــا يلــي:

22.3.3.1التأخر في تنفيذ المشروع
لقــد أعــدت شــركة الســام خطــة عمــل لتنفيــذ مشــروع مستشــفى الســام وفقـاً لجــدول زمنــي معيــن ،وقــد تــم التعاقــد مــع شــركة إعمــار
المشــاريع للمقــاوالت العامــة لتنفيــذ مشــروع المستشــفى ،حيــث أنــه كان مــن المســتهدف االنتهــاء مــن المرحلــة األولــى للمشــروع

وتســليم المبنــى فــي شــهر أغســطس مــن عــام 2019م ،ومــن ثــم تــم تقديمــه إلــى شــهر ديســمبر مــن عــام 2018م ،ومــن ثــم
تــم تأجيلــه إلــى شــهر إبريــل مــن عــام 2019م ،ومــن ثــم تــم تمديــد المــدة إلــى ديســمبر مــن عــام 2019م نتيج ـ ًة لتأخــر أعمــال

اإلنشاءات ،وقد بلغت نسبة اإلنجاز للمشروع  %77كما في  31أغسطس 2019م ،ومن المتوقع أن يتم بدء التشغيل التجاري
فــي شــهر ينايــر مــن عــام 2020م ،إال أن هنــاك عــدة عوامــل تخــرج عــن ســيطرة الشــركة والتــي يمكــن أن تــؤدي فــي حــال تحققهــا
إلــى التأخــر فــي تنفيــذ إو�كمــال أعمــال البنــاء والتشــغيل لهــذا المشــروع ضمــن الجــدول الزمنــي المحــدد لــه .وتشــمل هــذه العوامــل
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،التـزام المقــاول فــي إنجــاز األعمــال ،وتوافــر المـواد واآلالت الالزمــة إلتمــام المشــروع ،والظــروف

المناخيــة ،وتوافــر األيــدي العاملــة والمدربــة وغيرهــا مــن العوامــل ذات العالقــة .ويحتــوي العقــد المبــرم مــع شــركة إعمــار المشــاريع
للمقــاوالت العامــة علــى عــدة بنــود تســمح فــي حالــة حدوثهــا إلــى مطالبــة شــركة إعمــار المشــاريع للمقــاوالت العامــة بتمديــد فت ـرة
األعمــال ،منهــا ،التغييـرات التــي تطلبهــا شــركة الســام ،أو الظــروف المناخيــة غيــر المالئمــة ،وفــي حــال وقــوع أحــد هــذه األمــور
فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى التأخــر فــي تنفيــذ المشــروع ،وعليــه إو�ذا لــم تتمكــن شــركة الســام مــن تنفيــذ هــذا المشــروع وبــدء التشــغيل

التجــاري وفقـاً للجــدول الزمنــي المحــدد لــه ،ســيؤدي ذلــك إلــى عــدم تمكــن شــركة الســام مــن تحقيــق الفائــدة االقتصاديــة المرجــوة منــه

طيلــة فتـرة التأخيــر ،باإلضافــة إلــى أنــه قــد يــؤدي إلــى زيــادة التكاليــف ال أرســمالية والتمويليــة لتنفيــذ المشــروع أو إلــى إعــادة جدولــة

التســهيالت االئتمانيــة التــي حصلــت عليهــا ،والــذي بــدوره ينعكــس ســلباً علــى األداء المالــي لشــركة األحســاء ونتائــج عملياتهــا بعــد

عمليــة االســتحواذ.

22.3.3.2تعثر المشروع
مــن المتوقــع أن يتــم االنتهــاء مــن مشــروع مستشــفى الســام وتســليمه فــي شــهر ديســمبر 2019م ،وأن يكــون بــدء التشــغيل التجــاري فــي

شــهر ينايــر مــن عــام 2020م ،إال أن هنــاك عــدة عوامــل كمــا ذكــر فــي الفقـرة ( )2.3.3.1أعــاه «التأخــر فــي تنفيــذ المشــروع» يمكــن

أن تــؤدي فــي حــال تحققهــا إلــى التأخــر فــي تنفيــذ إو�كمــال المشــروع ،ومــن الممكــن أن تــؤدي هــذه العوامــل أيضـاً إلــى تعثــر المشــروع،
األمر الذي بدوره ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهري على شــركة الســام وتوقعاتها المســتقبلية ،وبالتالي ســيؤثر ســلباً على شــركة األحســاء
ونتائــج عملياتهــا وأدائهــا المالــي.
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22.3.3.3زيادة التكاليف الرأسمالية لتنفيذ المشروع عن المبالغ المتوقعة
إن التكلفــة المقــدرة لمشــروع مستشــفى الســام للمرحلــة األولــى تبلــغ حوالــي ( )592مليــون ريــال ســعودي ،وقــد بلغــت التكلفــة الحاليــة
كمــا فــي  30يونيــو 2019م ( )471مليــون ريــال ســعودي ،والمبلــغ المتبقــي المقــدر الســتكمال المشــروع يبلــغ حوالــي ( )122مليــون
ريــال ســعودي .يوضــح الجــدول التالــي التكاليــف ال أرســمالية للمشــروع:

الجدول رقم ( :)1التكاليف الرأسمالية لمشروع مستشفى السالم.
التكاليف الرأسمالية لمشروع مستشفى السالم
مليون ريال سعودي

المتوقعة

المدفوعة

المستحقة

في بداية المشروع

كما في  30يونيو 2019م

كما في  30يونيو 2019م

أرض المشروع

116

116

-

أعمال المقاوالت

398

277

-

االستشارات الهندسية

13

13

-

المعدات الطبية

45

24

21

أخرى

20

20

-

اإلجمالي

592

450

21

المصدر :شركة السالم

ال يوجــد مبالــغ مســتحقة علــى شــركة الســام كمــا فــي  30يونيــو 2019م باســتثناء تكلفــة المعــدات الطبيــة بمبلــغ يقــدر ب ـ ( )21مليــون
ريــال ســعودي كمــا هــو موضــح فــي الجــدول أعــاه ،ومــن الجديــر بالذكــر أنــه الحقـاً تــم اتخــاذ قـرار مــن قبــل شــركة الســام باســتئجار
المعــدات الطبيــة بــدالً مــن ش ـرائها وعليــه ســيتم إعــادة المبالــغ المدفوعــة مقابــل المعــدات الطبيــة والتــي تقــدر ب ـ ( )24مليــون ريــال
ســعودي ،وبالتالــي إلغــاء المبلــغ المخصــص للمعــدات الطبيــة المقــدر ب ـ ( )45مليــون ريــال ســعودي ،إن مــن شــأن هــذا القـرار تخفيــض

التكاليــف المقــدرة للمشــروع لتبلــغ حوالــي ( )547مليــون ريــال ســعودي بــدالً مــن ( )592مليــون ريــال ســعودي .ومــن الممكــن أن تكــون
التكلفــة الحقيقــة والنهائيــة لهــذا المشــروع أكثــر مــن التكلفــة المقــدرة مــن قبــل شــركة الســام .فــإذا مــا زادت قيمــة تكلفــة المشــروع عــن
التكلفــة المتوقعــة لــه بشــكل جوهــري ،فقــد تضطــر شــركة الســام إلــى الحصــول علــى تمويــل جديــد لتغطيــة هــذه الزيــادة ،األمــر الــذي
ســيؤدي إلــى تكبــد تكاليــف تمويليــة جديــدة باإلضافــة إلــى التأثيــر علــى ربحيــة مشــروع المستشــفى ،وبالتالــي التأثيــر الســلبي علــى األداء
المالــي لشــركة األحســاء ونتائــج عملياتهــا بعــد عمليــة االســتحواذ.
وبنــاء علــى االتفاقيــة الموقعــة بتاريــخ  19أكتوبــر 2016م بيــن ٍ
كل مــن شــركة الســام وشــركة إعمــار المشــاريع للمقــاوالت العامــة
ً
ـاء علــى معــدالت اإلنجــاز فــي المشــروع ،أي أنــه يتــم تحديــد
لتنفيــذ مشــروع المستشــفى ،تــم االتفــاق علــى تحديــد قيمــة تنفيــذ االتفاقيــة بنـ ً

ـاء علــى الكميــة الفعليــة المســتخدمة خــال فتـرة اإلنشــاء ،حيــث ســيتم قيــاس الكميــة الفعليــة لألعمــال المنفــذة بموجــب
قيمــة الدفعــات بنـ ً
جــداول أســعار المـواد اإلنشــائية المتفــق عليهــا بيــن شــركة الســام وشــركة إعمــار اإلنشــاءات للمقــاوالت العامــة ،وبالتالــي ،لــن تســتطيع

شــركة الســام تحديــد قيمــة العقــد النهائيــة إال عنــد االنتهــاء مــن أعمــال تنفيــذ المشــروع ،وقــد بلغــت قيمــة المبالــغ المدفوعــة لشــركة إعمــار
المشــاريع للمقــاوالت العامــة ( )277مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م وال يوجــد أي مبالــغ أخــرى مســتحقة علــى شــركة
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تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

الســام لشــركة إعمــار المشــاريع للمقــاوالت العامــة كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،وفــي حــال ارتفــاع القيمــة اإلجماليــة للمبالــغ المدفوعــة
لشــركة إعمــار المشــاريع للمقــاوالت العامــة عــن التكلفــة المقــدرة ب ـ ( )398مليــون ريــال ســعودي ،فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى الوضــع

المالــي والتدفقــات النقديــة لشــركة الســام ،وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى األداء المالــي لشــركة األحســاء ونتائــج عملياتهــا بعــد االســتحواذ.
تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه قــد تــم توقيــع عقــد اإلنشــاءات مــع شــركة إعمــار اإلنشــاءات للمقــاوالت العامــة قبــل فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية .وال يحتــوي العقــد علــى أيــة أحــكام تتعلــق بضريبــة القيمــة المضافــة ،ولــم يســبق أن قامــت شــركة الســام
بدفــع ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أيــة فواتيــر صــادرة لتنفيــذ المشــروع ،وقــد يترتــب علــى ذلــك قيــام شــركة الســام بدفــع ضريبــة القيمــة
المضافــة ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع تكاليــف اإلنشــاء وهــو مــا ســيؤثر علــى التكلفــة اإلجماليــة لتنفيــذ المشــروع ممــا ســيؤثر علــى الوضــع
المالــي والتدفقــات النقديــة لشــركة الســام وهــو مــا ســيؤثر علــى األداء المالــي لشــركة األحســاء ونتائــج عملياتهــا بعــد االســتحواذ.
تــم تقديــم تاريــخ االنتهــاء مــن األعمــال بموجــب العقــد مــن  19أغســطس 2019م إلــى  31ديســمبر 2018م ،ومــن ثــم تــم
تمديــده إلــى  30أبريــل 2019م ومــن ثــم تــم تمديــد المــدة إلــى نوفمبــر مــن عــام 2019م ،وقــد تــم التمديــد باالتفــاق بيــن الطرفيــن
علــى أســاس أن التأخي ـرات نتجــت عــن التغيي ـرات التــي طلبتهــا شــركة الســام ولــم تطالــب بــأي تعويضــات مقابــل التأخيــر.
مــع م ارعــاة حقــوق المقــاول فــي المطالبــة بتمديــد الوقــت ،فــإن الحقــوق األساســية لشــركة الســام فــي حالــة حــدوث تأخيــر فــي
تاريــخ االنتهــاء مــن األعمــال هــي الحصــول علــى تعويضــات مــن خــال الحصــول علــى حســم مــن قيمــة العقــد ،وبحــد أقصــى
قــدره  ،%10أو مطالبــة بموجــب ضمــان األداء (والــذي يتمثــل فــي قيــام شــركة الســام بحجــز مبلــغ بنســبة  %5مــن قيمــة كل
دفعــة مســتحقة للمقــاول ،وتبقــى هــذه المبالــغ محجــوزة إلــى أن يتــم االنتهــاء مــن تنفيــذ أعمــال المشــروع إو�صــدار شــهادة األداء،
والتــي تنــص علــى قيــام المقــاول باألعمــال المتفــق عليهــا بموجــب العقــد) .فيمــا يتعلــق بالمطالبــات بموجــب ضمــان األداء،
تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه المطالبــات ســتقتصر علــى المبالــغ غيــر المطالــب بهــا مــن ضمــان األداء المتبقــي .ومــع ذلــك،
فقــد ال تغطــي ضمانــات األداء وغ ارمــات التأخيــر مجتمعــة تكاليــف التمويــل والنفقــات األخــرى التــي قــد تنتــج نتيجــة للتأخــر
فــي أعمــال اإلنشــاء ،وهــو مــا ســيؤثر علــى التكلفــة اإلجماليــة لتنفيــذ المشــروع ممــا ســيؤثر ســلباً علــى الوضــع المالــي والتدفقــات

النقديــة لشــركة الســام وبالتالــي ســيؤثر ســلباً علــى األداء المالــي لشــركة األحســاء ونتائــج عملياتهــا بعــد االســتحواذ.
22.3.3.4ربحية المشروع الجديد

ســوف يعتمــد األداء المالــي لشــركة الســام علــى اإليـرادات التــي مــن المتوقــع تحقيقهــا مــن مشــروع مستشــفى الســام ،وفــي حــال
التأخــر أو عــدم تحقيــق المستشــفى لإليـرادات واألربــاح المتوقعــة أو فــي حــال تكبــده لخســائر ،فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى النتائــج

الماليــة لشــركة الســام ،والــذي بــدوره ســيؤثر ســلباً علــى األداء المالــي لشــركة األحســاء ونتائــج عملياتهــا بعــد عمليــة االســتحواذ.
ومــن الجديــر بالذكــر أيض ـاً أن اتفاقيــة التســهيالت االئتمانيــة المبرمــة بيــن شــركة الســام والبنــك الســعودي البريطانــي (ســاب)
لتمويــل مشــروع المستشــفى تنــص علــى أنــه ال يســمح لشــركة الســام بتوزيــع األربــاح الســنوية خــال مــدة التمويــل ،وبالتالــي فــإن

شــركة األحســاء لــن تحصــل علــى توزيعــات أربــاح مــن خــال شــركة الســام حتــى انتهــاء فتـرة التمويــل.

22.3.3.5اتفاقية خدمات الصيانة مع شركة فيلبس
لــدى شــركة الســام اتفاقيــة خدمــات صيانــة مــع شــركة فيلبــس العربيــة الســعودية للرعايــة الصحيــة ،لتقديــم خدمــات الصيانــة الدوريــة
واإلصالحيــة للمعــدات الطبيــة فــي مستشــفى الســام ،وهــي اتفاقيــة محــددة المــدة حيــث أنهــا ســارية لمــدة ( )5خمــس ســنوات مــن تاريــخ
انتهــاء ضمــان المعــدات ،وال تســتطيع شــركة الســام إنهــاء هــذه االتفاقيــة دون موافقــة شــركة فيلبــس ،ومــع ذلــك فمــن حــق شــركة فيلبــس
إنهــاء االتفاقيــة فــي حــال عــدم قيــام شــركة الســام بدفــع المبالــغ التــي تترتــب علــى هــذه االتفاقيــة ،كمــا ال تحتــوي هــذه االتفاقيــة علــى
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الضمانــات الالزمــة لتقديــم هــذه الخدمــة بــكل العنايــة الواجبــة والمهــارة والكـوادر المختصــة ،كمــا أن االتفاقيــة تتيــح لشــركة فيلبــس التعاقــد

مــع مقاوليــن مــن الباطــن مــن اختيارهــا ،إن عــدم قيــام شــركة فيلبــس بتوفيــر الك ـوادر المختصــة أو التعاقــد مــع مقاوليــن مــن الباطــن
اليمتلكــون الكفــاءة المطلوبــة لمثــل هــذه الخدمــات ســيؤثر علــى أعمــال شــركة الســام التشــغيلية وســيؤدي إلــى حــدوث تأخي ـرات فــي
العمــل ،وفــي حــال قيــام شــركة فيلبــس بإنهــاء االتفاقيــة مــع عــدم وجــود ضمانــات متفــق عليهــا بينهــا وبيــن شــركة الســام ،فــإن ذلــك

ســيؤدي إلــى تحمــل شــركة الســام لتكاليــف إضافيــة لصيانــة المعــدات وهــو مــا ســيؤثر ســلباً علــى األداء المالــي والتشــغيلي لهــا وبالتالــي
التأثيــر الســلبي علــى شــركة األحســاء وأدائهــا المالــي بعــد االســتحواذ.

22.3.3.6اتفاقية التوريد مع شركة فيلبس
لــدى شــركة الســام اتفاقيــة توريــد مــع شــركة فيلبــس العربيــة الســعودية للرعايــة الصحيــة ،لتوريــد المعــدات الطبيــة لمستشــفى الســام،
وتلتــزم شــركة الســام بعــدد مــن التعهــدات مــع شــركة فيلبــس بموجــب هــذه االتفاقيــة بمــا فــي ذلــك مــا يلــي( :أ) الحفــاظ علــى المنتجــات

المــوردة فــي حالــة جيــدة؛ (ب) عــدم الســماح بتناقــص قيمتهــا؛ (ج) الحفــاظ علــى المنتجــات خاليــة مــن القيــود و(د) عــدم بيــع أو تأجيــر

أو التخلــص مــن المنتجــات .وفــي حــال عــدم الت ـزام شــركة الســام بهــذه التعهــدات فســيؤدي ذلــك إلــى إنهــاء االتفاقيــة وســيؤثر علــى
أعمــال شــركة الســام التشــغيلية وســيؤدي إلــى حــدوث تأخيـرات فــي العمــل وهــو مــا ســيؤثر علــى األداء المالــي لشــركة األحســاء ونتائــج
عملياتهــا بعــد االســتحواذ.

22.3.3.7اتفاقية اإلشراف الهندسي
لــدى شــركة الســام اتفاقيــة إش ـراف هندســي لإلش ـراف علــى أعمــال إنشــاء مستشــفى الســام مــع شــركة دار لالستشــارات الهندســية،

وقــد انتهــت مــدة العقــد فــي 2018/12/31م ،وتــم تمديــد العقــد حتــى ســبتمبر 2019م ،وفــي حــال عــدم تمكــن شــركة الســام مــن
تمديــد العقــد حتــى نهايــة المشــروع ،مــع المحافظــة علىــى ســعر التعاقــد لمثــل هــذه الخدمــات ســيؤدي إلــى حــدوث تأخيـرات فــي أعمــال

اإلنشــاءات وارتفــاع تكاليــف االستشــارات الهندســية إلنشــاء المشــروع علــى شــركة الســام ،وهــو مــا ســيؤثر بالســلب علــى األداء المالــي

لشــركة األحســاء ونتائــج عملياتهــا بعــد االســتحواذ.
22.3.3.8بوليصة التأمين

حصلــت شــركة الســام علــى بوليصــة التأميــن مــن شــركة االتحــاد التجــاري للتأميــن التعاونــي للتغطيــة التأمينيــة للمشــروع خــال فت ـرة
اإلنشــاء ،مــع تغطيــة تأمينيــة تصــل إلــى  401مليــون ريــال ســعودي ،والتــي انتهــت فــي شــهر مايــو 2019م ،وتــم تجديدهــا لفتـرة تبــدأ
مــن تاريــخ  08مايــو 2019م وتنتهــي فــي  31ديســمبر 2019م ،وفــي حــال عــدم قــدرة شــركة الســام علــى تجديــد وثائــق التأميــن

الخاصــة بهــا بحــدود التغطيــة التأمينيــة الحاليــة وبشــروط مقبولــة تجاريـاً ،أو فــي حــال عــدم كفايــة التغطيــة التأمينيــة ألي ضــرر ناتــج،
فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال شــركة الســام ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى
نتائــج العمليــات لشــركة األحســاء وأدائهــا المالــي بعــد إتمــام صفقــة االســتحواذ.

22.3.3.9تمويل المشروع
حصلــت شــركة الســام علــى موافقــة و ازرة الماليــة للحصــول علــى قــرض لتمويــل مشــروع المستشــفى باإلضافــة إلــى إبرامهــا التفاقيــة
تســهيالت ائتمانيــة مــع البنــك الســعودي البريطانــي وقــد ال يكفــي هــذا التمويــل الســتكمال بنــاء وتشــغيل المستشــفى ،ممــا يترتــب علــى
ذلــك قيــام شــركة األحســاء بتمويــل المتبقــي مــن مصادرهــا الذاتيــة األمــر الــذي ســيؤثر علــى أعمــال شــركة األحســاء ووضعهــا المالــي

وتدفقاتهــا النقديــة .وفيمــا يلــي تفاصيــل التفاقيــات التمويــل:
 -أقرض وزارة المالية

حصلــت شــركة الســام بتاريــخ 1439/03/15ه (الموافــق 2017/12/03م) علــى موافقــة مــن و ازرة الماليــة للحصــول علــى قــرض
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بقيمــة ( )194,263,000ريــال ســعودي ،لتمويــل إنشــاء وتجهيــز وتأثيــث مشــروع مستشــفى الســام فــي مدينــة الخبــر ،وقــد بلــغ رصيــد
قــرض و ازرة الماليــة كمــا فــي  31أغســطس 2019م مبلــغ وقــدره ( )72مليــون ريــال ســعودي مــن هــذا القــرض .وقــد قامــت شــركة الســام
برهن األرض المقام عليها المشــروع لصالح و ازرة المالية كضمان لســداد القرض .ومن الجدير بالذكر فإن قرض و ازرة المالية مرتبط

بمعــدل إنجــاز المشــروع .وفــي حــال تأخــر م ارحــل إتمــام المشــروع فــإن شــركة الســام قــد ال تتمكــن مــن الحصــول علــى بقيــة التمويــل.
 -باتفاقية التسهيالت االئتمانية مع البنك السعودي البريطاني (ساب)

قامــت شــركة الســام بتاريــخ 1437/05/27ه ـ (الموافــق 2016/03/07م) بإب ـرام اتفاقيــة تســهيالت ائتمانيــة مــع البنــك الســعودي

البريطانــي (ســاب) والتعديــات التــي ط ـرأت عليهــا كمــا فــي تاريــخ 1440/12/03ه (الموافــق 2019/08/04م) بقيمــة إجماليــة
( )359.8ريــال ســعودي ،عبــارة عــن قــرض طويــل األجــل بقيمــة ( )236.3مليــون ريــال ســعودي ،وقــرض متوســط األجــل (قــرض
جســري) بقيمــة ( )122.2مليــون ريــال ســعودي ،واعتمــادات مســتندية بقيمــة ( )1.3مليــون ريــال ســعودي ،وحتــى تاريــخ  31أغســطس

2019م تــم ســحب مبلــغ ( )186مليــون ريــال ســعودي مــن القــرض طويــل األجــل ،وســحب مبلــغ ( )72مليــون ريــال ســعودي مــن
القــرض متوســط األجــل (قــرض جســري) ،ولــم يتــم ســحب أي مبلــغ بعــد مــن حــد تســهيل االعتمــادات المســتندية .ومــن الجديــر بالذكــر
أن االتفاقيــة مضمونــة بســندات ألمــر مقدمــة مــن قبــل مســاهمي شــركة الســام.

وال يوجــد ضمــان علــى قــدرة شــركة الســام علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مواعيــد االســتحقاق ممــا يعــد إخــاالً باالتفاقيــات المبرمــة ،وبالتالــي

يحــق لــو ازرة الماليــة وللبنــك إلغــاء أو إنهــاء القــرض والتســهيالت االئتمانيــة ومطالبــة شــركة الســام بســداد كامــل المديونيــة فــو اًر؛ ممــا
يؤثــر ســلباً علــى أعمــال شــركة الســام ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وقدرتهــا علــى االقتـراض والتمويــل وتنفيــذ خططهــا المســتقبلية.
وبالتالــي يؤثــر ســلباً علــى شــركة األحســاء بعــد عمليــة االســتحواذ.

هــذا وتلتــزم شــركة الســام بضمانــات وتعهــدات مقابــل القــرض والتســهيالت االئتمانيــة ،حيــث تــم رهــن األرض المقــام عليهــا المستشــفى

مقابــل قــرض و ازرة الماليــة ،وتــم تقديــم عــدة ضمانــات وتعهــدات كســندات ألمــر وضمانــات شــركات مــن قبــل مســاهمي شــركة الســام
للبنــك الســعودي البريطانــي (ســاب) مقابــل التســهيالت االئتمانيــة ،وهــي كاآلتــي:

•خطاب واتفاقية التسهيالت المصرفبة برقم ( )190941وتاريخ 2019/08/04م بجميع تعديالتها السابقة والالحقة.
•سند ألمر يستحق عند الطلب بمبلغ  359,782,531ريال سعودي.
•اتفاقية وخطاب التسهيالت – الشروط واألحكام العامة.
•ضمــان شــركات مــن قبــل السادة/شــركة العثمــان القابضــة (مســاهمة مقفلــة) بمبلــغ  380,000,000ريــال ســعودي معــزز بقـرار
مجلــس اإلدارة/الشــركاء.

•ضمــان شــركات مــن قبــل السادة/شــركة علــي عبــدهللا التميمــي بمبلــغ  53,200,000ريــال ســعودي معــزز بقـرار مجلــس اإلدارة/
الشركاء.

•ضمــان بالتكافــل والتضامــن مــن قبــل الســادة /عبــدهللا بــن محمــد بــن عبــدهللا العثمــان وعبدالمحســن بــن محمــد بــن عبــدهللا العثمــان
بمبلــغ  380,000,000ريــال ســعودي.

•ضمــان شــركات مــن قبــل الســادة  /شــركة منافــع الســام للرعايــة الصحيــة الطبيــة القابضــة بمبلــغ  119,700,000ريــال ســعودي
معــزز بقـرار مجلــس اإلدارة/الشــركاء.

•قـرار الشــركاء  /مجلــس اإلدارة الــذي يوافــق علــى التســهيالت المصرفيــة ويحــدد األشــخاص المفوضيــن بالتوقيــع علــى مســتندات
ضمــان التســهيالت نيابــة عــن الشــركة.

•خطــاب تنــازل عــن مســتخلصات العقــد موجــه إلــى و ازرة الماليــة بتاريــخ 2018/05/20م مــع خطــاب التأكيــد علــى التنــازل
بخصــوص ســحب القــرض بتاريــخ 2018/10/01م.

•التعهــد مــن شــركة العثمــان القابضــة بضــخ  80,000,000ريــال ســعودي وأي تجــاوز إضافــي للتكاليــف يجــب أن يغطــى مــن
مصــادر الشــركاء الخاصــة.
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•التعهــد مــن شــركة علــي عبــدهللا التميمــي بضــخ  11,200,000ريــال ســعودي وأي تجــاوز إضافــي للتكاليــف يجــب أن يغطــى
مــن مصــادر الشــركاء الخاصــة.

•التعهد بضخ  95,500,000ريال سعودي وأي تجاوز إضافي للتكاليف يجب تغطيته من مصادر الشركاء الخاصة.
ومــن الجديــر بالذكــر بــأن جميــع هــذه الضمانــات لــن يتــم التنــازل عنهــا مــن قبــل و ازرة الماليــة أو البنــك الســعودي البريطانــي (ســاب)،

وســيتم اســتبدال الضمانــات المقدمــة مــن قبــل شــركة الســام للبنــك الســعودي البريطانــي (ســاب) بضمانــات أخــرى وذلــك بعــد إتمــام
عمليــة االســتحواذ ،وهــي كاآلتــي:

•ضمان شركات من قبل السادة /شركة األحساء للتنمية بملبغ إجمالي  359,781,431ريال سعودي ال غير.
•ضمان شركات من قبل السادة /شركة العثمان القابضة بمبلغ إجمالي  380,000,000ريال سعودي ال غير.
•ضمــان بالتكافــل والتضامــن مــن قبــل الســادة/عبدهللا بــن محمــد بــن عبــدهللا العثمــان وعبدالمحســن بــن محمــد بــن عبــدهللا العثمــان
بمبلــغ  380,000,000ريــال ســعودي ال غيــر.

•رهن عقارات بمبلغ ال يقل عن  121,000,000ريال سعودي ،والمتمثلة بأراضي مملوكة لشركة األحساء.
•رهن أسهم بنسبة  %69.94من شركة األحساء للخدمات الطبية ،وهي عبارة عن األسهم المملوكة لشركة األحساء للتنمية.
•خطــاب تنــازل عــن عائــدات ال تقــل عــن مبلــغ  10,000,000ريــال ســعودي ســنوياً إلــى حســاب شــركة األحســاء لــدى بنــك ســاب
مــع خطــاب تأكيــد التنــازل (وهــي عبــارة عــن العوائــد واألربــاح المقــدرة مــن اســتثمارات الشــركة فــي اســتثمارات الملكيــة الخاصــة

وصناديــق االســتثمار).

•التعهــد مــن شــركة األحســاء للتنميــة بضــخ  95,500,000ريــال ســعودي وأي تجــاوز إضافــي للتكاليــف ســوف يغطــى مــن
مصــادر الشــركة الخاصــة( .ســيتم ضــخ المبالــغ حســب احتيــاج المشــروع مــن خــال الدعــم التمويلــي أو مــن خــال زيــادة رأس
مــال شــركة الســام).

هــذا وتــم التواصــل مــع و ازرة الماليــة وبنــك ســاب وأفــادوا بأنــه ال يوجــد أي اعت ـراض مــن قبلهــم علــى عمليــة االســتحواذ ،إو�ذا مــا
أخلــت الشــركة فــي المســتقبل بــأي مــن الضمانــات أو التعهــدات الخاصــة بالديــن المترتــب لصالــح و ازرة الماليــة أو البنــك الســعودي

البريطانــي (ســاب) بموجــب اتفاقيــات التمويــل المبرمبــة معهمــا( ،فض ـاً ارجــع ملخــص الت ازمــات اتفاقيــة التســهيالت االئتمانيــة
المبرمــة مــع البنــك الســعودي البريطانــي (ســاب) فــي القســم الفرعــي (« )4.1.3هيــكل تمويــل مشــروع مستشــفى الســام» مــن هــذا
التعميــم) فقــد تطلــب و ازرة الماليــة أو البنــك ســداد الديــن علــى الفــور و/أو أن تباشــر و ازرة الماليــة بإجـراءات التنفيــذ القضائــي علــى
األرض المرهونــة لصالحهــا وبيعهــا وتحصيــل قيمــة القــرض مــن متحصــات البيــع .باإلضافــة إلــى ذلــك ،إذا أعلــن أي مقــرض أن

دينــه مســتحق وواجــب الدفــع نتيجــة التخلــف عــن الســداد ،فمــن المرجــح أن يقــوم مقرضــي الشــركة اآلخريــن بالمطالبــة بســداد ديونهــم

علــى الفــور ،وفــي هــذه الحالــة ،ال يوجــد ضمــان بــأن الشــركة ســتتمكن مــن الوصــول إلــى مصــادر تمويــل بديلــة كافيــة للوفــاء بســداد
تلــك الديــون ،وقــد يكــون ألي مــن هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتنفيــذ خططهــا

المســتقبلية .يرجــى مراجعــة «القــروض والتســهيالت االئتمانيــة» مــن القســم رقــم ( )5المعلومــات الماليــة  -مناقشــة اإلدارة وتحليلهــا

للمركــز المالــي ونتائــج العمليــات مــن هــذا التعميــم).
2 2.3.3.10محدودية البيانات المالية

ال تمثــل البيانــات الماليــة المتعلقــة بشــركة الســام أساسـاً دقيقـاً لتقييــم األداء المالــي المســتقبلي لهــا حيــث أن المستشــفى ال زال تحــت
ن
ـاء عليهــا
اإلنشــاء ولــم يعمــل بعــد ،كمــا أن شــركة الســام ال تضمــن بــأن تكــو التوقعــات والتقديـرات التــي تــم إعــداد د ارســات الجــدوى بنـ ً
والمتعلقــة بمشــروع المستشــفى صحيحــة أو دقيقــة أو خاليــة مــن التقديـرات أو غيــر ذلــك ،وبالتالــي فــإن عــدم تحقيــق مشــروع المستشــفى
للنتائــج الماليــة المتوقعــة ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى أنشــطة وأعمــال شــركة الســام ،وبالتالــي تأثيــر ســلبي علــى األداء المالــي
لشــركة األحســاء ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية بعــد عمليــة االســتحواذ.
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2 2.3.3.11مخاطر استهداف فئة معينة من العمالء
إن الهــدف مــن مشــروع مستشــفى الســام هــو بنــاء مستشــفى لتقديــم رعايــة وخدمــات طبيــة رفيعــة المســتوى ،حيــث يســتهدف مستشــفى

اء مــن حملــة التأميــن الطبــي أو العمــاء الذيــن
الســام فئــة معينــة مــن العمــاء وهــم ذوي الدخــل المتوســط والدخــل المرتفــع ،س ـو ً
يســتطيعون تحمــل التكاليــف العالجيــة المرتفعــة ،وفــي حــال عــدم قــدرة المستشــفى علــى تقديــم أفضــل الخدمــات الطبيــة التــي تلبــي رغبــات

العمــاء ،أو عــدم تغطيــة كافــة شــركات وفئــات التأميــن أو فــي حــال كانــت تكاليــف العــاج مرتفعــة مقارنــة بمنافســيها مــع عــدم وجــود مــا

يميزهــا عنهــم ،فــإن ذلــك ســيؤثر ســلباً علــى ســمعة شــركة الســام وأعمالهــا وأدائهــا المالــي وخططهــا المســتقبلية ،وبالتالــي ســيؤثر ســلباً
علــى شــركة األحســاء بعــد عمليــة االســتحواذ.

2 2.3.3.12الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وااللتزام بالتشريعات واألنظمة المنظمة
لقطاع الرعاية الصحية
تتطلــب األنظمــة والتعليمــات المطبقــة فــي المملكــة أن تقــوم شــركة الســام بالحصــول علــى التراخيــص والتصاريــح الالزمــة لتشــغيل المستشــفى

مــن الجهــات التنظيميــة المختصــة فــي المملكــة والمحافظــة علــى تجديدهــا باســتمرار حتــى تتمكــن مــن ممارســة أنشــطتها .بمــا فــي ذلــك علــى

ســبيل المثــال ال الحصــر ،شــهادات الســجل التجــاري التــي حصلــت عليهــا شــركة الســام مــن و ازرة التجــارة واالســتثمار ،وشــهادة عضويــة
الغرفــة التجاريــة ،وشــهادة تســجيل العالمــة التجاريــة ورخــص البلديــة وتصاريــح الدفــاع المدنــي ،وشــهادات الســعودة ،واشــتراكات التأمينــات

االجتماعيــة ،والتســجيل لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل .باإلضافــة إلــى أن أعمــال شــركة الســام تخضــع إلش ـراف ورقابــة عــدة جهــات

حكوميــة تشــرف علــى قطــاع الرعايــة الصحيــة والتــي تشــمل و ازرة الصحــة والهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء ومجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي

والمركــز الســعودي العتمــاد المنشــآت الصحيــة .والتــي جميع ـاً تســعى دوم ـاً إلــى تطبيــق أفضــل معاييــر الجــودة والرقابــة علــى الخدمــات
الصحيــة التــي تقدمهــا المنشــآت الصحيــة ومراجعتهــا بصــورة مســتمرة ،خاصــة تلــك األنظمــة والتعليمــات والمعاييــر المطبقــة علــى قطــاع
المستشــفيات الــذي تعمــل فيــه شــركة الســام .والجديــر بالذكــر أن شــركة الســام لــم تحصــل بعــد علــى رخــص كالً مــن هيئــة الغــذاء والــدواء
ومجلس الضمان الصحي التعاوني والمركز الســعودي العتماد المنشــآت الصحية ،حيث ســيتم الحصول عليها قبيل بدء التشــغيل التجاري
للمستشــفى وبعــد االنتهــاء مــن أعمــال اإلنشــاءات .إن عــدم تمكــن شــركة الســام مــن الحصــول علــى مثــل هــذه التراخيــص ألي ســبب مــن
األســباب ،فــإن ذلــك مــن شــأنه التأثيــر علــى مقــدرة شــركة الســام علــى تشــغيل المستشــفى وبالتالــي التأثيــر علــى عملياتهــا التشــغيلية ونتائجهــا

الماليــة ،والــذي بــدوره ينعكــس ســلباً علــى األداء المالــي لشــركة األحســاء ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية بعــد عمليــة االســتحواذ.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،إن عــدم تمكــن شــركة الســام مــن تجديــد هــذه التراخيــص أو المحافظــة عليهــا أو االلت ـزام باألنظمــة والتعليمــات
والمعاييــر التــي تخضــع لهــا بصــورة مســتمرة قــد يعرضهــا إلــى مخالفــات أو غ ارمــات أو عقوبــات تفرضهــا الجهــات الرقابيــة عليهــا والتــي

ســوف تــؤدي إلــى تعليــق أو ســحب التراخيــص الالزمــة لمزاولــة العمــل ،كمــا أن مــن شــأن التعديــات التــي قــد تط ـ أر علــى األنظمــة
واللوائــح والتعليمــات التــي تضعهــا وتشــرف عليهــا الجهــات الرقابيــة فــي المســتقبل علــى قطــاع الرعايــة الصحيــة التــي تعمــل فيــه شــركة

الســام ،أن تجبر شــركة الســام على إجراء تعديالت على عملياتها التشــغيلية أو أســاليب تقديم خدماتها لتصحيح أوضاعها وااللتزام
بمتطلبــات هــذه التعديــات ،األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى تحمــل الشــركة نفقــات ماليــة إضافيــة جـراء ذلــك.

ومــن جهــة أخــرى ،إن عــدم التـزام أي مــن أفـراد الكـوادر الطبيــة والتمريضيــة والمهنيــة بالحصــول علــى التراخيــص والوثائــق الالزمــة لمزاولــة
أعمالهم ســيعرض شــركة الســام إلى عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية ذات العالقة ،وهو ما ســيؤثر ســلباً على أعمالها وأدائها المالي
والتشــغيلي ويعود بالتأثير الســلبي على األداء المالي لشــركة األحســاء بعد عملية االســتحواذ.

2 2.3.3.13عدم التمكن من توظيف أو المحافظة على الكوادر الطبية واإلدارية
ســوف تقــوم شــركة الســام باســتقطاب وتوظيــف الك ـوادر الطبيــة واإلداريــة الالزمــة لتشــغيل المستشــفى .ســتتأثر أعمــال شــركة الســام
بشــكل ســلبي وبالتالــي وضعهــا المالــي ونتائجهــا التشــغيلية إذا لــم تتمكــن مــن توظيــف أو المحافظــة علــى الك ـوادر مــن األطبــاء
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والممرضين واإلداريين المؤهلين لتشــغيل المستشــفى .مما ســيؤثر ســلباً على األداء المالي لشــركة األحســاء ونتائج عملياتها وتوقعاتها
المســتقبلية بعــد عمليــة االســتحواذ.
وقــد وضعــت شــركة الســام خطــة لتوظيــف المـوارد البشـرية علــى عــدد مــن الم ارحــل خــال الســنة الماليــة 2019م ،ويشــمل توظيــف
اإلدارة التنفيذيــة ،الماليــة ،التمريــض ،والعمليــات الطبيــة ،وتحســين الجــودة ،والغــذاء ،خدمــات المســاندة ،خدمــات المرضــى ،مديــر

المشــتريات ،المـوارد البشـرية وتكنولوجيــا المعلومــات ،ونظـ اًر لعــدم اكتمــال المشــروع فقــد تــم تأخيــر خطــة التوظيــف ،وقامــت شــركة
الســام بالوقــت الحالــي بتوظيــف عــدد مــن الوظائــف التــي تحتاجهــا وهــي وظائــف الماليــة ومديــر التمريــض ،إن التأخــر فــي تنفيــذ
خطــة التوظيــف ســيؤدي إلــى تأخيــر تشــغيل المشــروع ممــا ســيؤثر ســلباً علــى األداء المالــي لشــركة الســام الــذي بــدوره ســيؤثر علــى
األداء المالــي لشــركة األحســاء ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية بعــد عمليــة االســتحواذ.

2 2.3.3.14اإلنشاءات والمباني
إن عــدم تمكــن شــركة الســام مــن إنجــاز إنشــاء مبنــى المستشــفى وفقـاً للتصميــم الموافــق عليــه مــن قبــل الجهــات المختصــة مــن جهــة ،أو

حــدوث عيــوب جوهريــة فــي عمليــة بنــاء المستشــفى نتيجــة لخطــأ ارتكبــه المقــاول مــن جهــة أخــرى ،ســتضطر شــركة الســام إلــى تحمــل
نفقــات أرســمالية إضافيــة غيــر متوقعــة أو طارئــة لمعالجــة مثــل هــذه األخطــاء .األمــر الــذي ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال شــركة األحســاء
وتوقعاتهــا المســتقبلية بعــد عمليــة االســتحواذ.

2 2.3.3.15المخاطر التشغيلية األخرى
يخضــع مشــروع المستشــفى المذكــور أعــاه أيضـاً لعوامــل المخاطـرة التــي ســبق ذكرهــا فــي القســم الفرعــي (« )2.2المخاطــر المتعلقــة
بنشــاط شــركة األحســاء وشــركة الســام» مــن هــذا القســم ،وتجنبـاً للتكـرار ،يرجــى الرجــوع إلــى هــذه المخاطــر عنــد قـراءة هــذا الجــزء مــن

عوامــل المخاطـرة.

2 2.3.4المخاطر المتعلقة بخبرة شركة األحساء وشركة السالم في تشغيل المستشفيات
لــدى شــركة األحســاء خب ـرة فــي تشــغيل إو�دارة المستشــفيات مــن خــال اســتثمارها فــي شــركة األحســاء للخدمــات الطبيــة (المالكــة
لمستشــفى األحســاء) بنســبة ( ،)%69.94أمــا بالنســبة لشــركة الســام فهــي تملــك مستشــفى الســام وهــو مشــروع مــازال تحــت اإلنشــاء،

ولــم يســبق لهــا كشــركة إدارة أي مستشــفيات ســابقاً .قــد ال تســتطيع الشــركتين إدارة وتشــغيل مشــروع مستشــفى الســام علــى الوجــه
المطلــوب ،األمــر الــذي مــن شــأنه التأثيــر ســلباً علــى عمليــات المشــروع ،وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى نتائــج عمليــات شــركة األحســاء

وأدائهــا المالــي.

2 2.4المخاطر المتعلقة باألسهم
2 2.4.1مخاطر التغير في ملكية المساهمين الحاليين وانخفاض القوة التصويتية المصاحبة لذلك
ســوف تتــم عمليــة االســتحواذ عــن طريــق زيــادة رأس مــال شــركة األحســاء ،وبعــد إتمــام العمليــة إو�صــدار أســهم جديــدة للمســاهمين فــي شــركة
الســام ســتنخفض نســبة ملكيــة مســاهمي شــركة األحســاء الحالييــن حيــث ســتصبح نســبة ملكيتهــم بعــد عمليــة االســتحواذ  ،%66.46بينمــا

كانــت تمثــل ملكيتهــم مــا نســبته  %100قبــل عمليــة االســتحواذ .علمـاً بأنــه ال يوجــد أي مســاهم حالــي فــي شــركة األحســاء يمتلــك نســبة %5
أو أكثــر مــن أســهم الشــركة .أمــا بالنســبة للمســاهمين فــي شــركة الســام فســوف تصبــح ملكيتهــم فــي شــركة األحســاء مــا نســبته %33.54

بعــد عمليــة االســتحواذ ،وبالتالــي ســتقل قــدرة مســاهمي شــركة األحســاء الحالييــن علــى التأثيــر فــي القـ اررات التــي تتطلــب موافقتهــم بمــا فيهــا

اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة والقـ اررات االســتراتيجية األخــرى.
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2 2.4.2المخاطر المرتبطة بالسيطرة المحتملة من بعض المساهمين
بعــد االنتهــاء مــن صفقــة االســتحواذ ســيمتلك المســاهمون الحاليــون فــي شــركة الســام مجتمعيــن مــا نســبته  %33.54مــن أســهم شــركة
األحســاء ،وعليــه ســيكون بمقدرتهــم مجتمعيــن باعتبارهــم ســيمتلكون نســبة قــد تشــكل األغلبيــة فــي الجمعيــات العامــة لشــركة األحســاء ،إذ

ســيمتلكون مجتمعيــن أكثــر مــن ثلــث األســهم فــي الجمعيــات العامــة لشــركة األحســاء بعــد االســتحواذ ،وبالتالــي ســيكون بمقدرتهــم التأثيــر
علــى القـ اررات ال ســيما االســتراتيجية منهــا  -بمــا فــي ذلــك دون حصــر  -عمليــات االندمــاج واالســتحواذ وبيــع األصــول ،وانتخــاب أعضــاء

مجلــس اإلدارة ،وزيــادة رأس المــال أو تخفيضــه ،إو�صــدار أو عــدم إصــدار أســهم إضافيــة ،أو توزيــع األربــاح ،أو أي تغييــر فــي الشــركة.

2 2.4.3مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم
قد يتعرض ســعر ســهم شــركة األحســاء لدرجة كبيرة من التذبذب نتيجة لعملية االســتحواذ ،أو نتيجة لعوامل أخرى منها ،عدم القدرة على

تنفيــذ الخطــط المســتقبلية ،أو الوضــع العــام لالقتصــاد الســعودي ،أو تغيــر األنظمــة الحكوميــة أو أداء الشــركة ونتائــج عملياتهــا التشــغيلية
والتغيـرات فــي تقديـرات أو توقعــات األربــاح أو أي أحــداث خارجــة عــن نطــاق الشــركة.

2 2.4.4مخاطر بيع عدد كبير من األسهم
إن بيــع عــدد كبيــر مــن أســهم الشــركة فــي الســوق الماليــة بعــد عمليــة االســتحواذ أو توقــع مثــل هــذه العمليــة ســيؤثر ســلباً علــى أســعار هــذه
األســهم فــي الســوق.
2 2.4.5مخاطر بيع األسهم في المستقبل
ســيمتنع مســاهمي شــركة الســام بموجــب اتفاقيــة االســتحواذ عــن بيــع أســهم العــوض التــي ســتصدر لهــم فــي شــركة األحســاء لمــدة ســنتين
«فت ـرة الحظــر» مــن تاريــخ إتمــام عمليــة االســتحواذ ،إال فــي حــال تقديــم مطالبــة لغــرض ســداد أي مبالــغ تعهــدات أو ضمانــات بحســب
اتفاقيــة االســتحواذ ومــا تــم ذكـره فــي القســم الفرعــي (« )6.5البنــود والشــروط الجوهريــة والشــروط المســبقة أو التعهــدات الـواردة فــي اتفاقيــة
االســتحواذ» مــن القســم (« )6المعلومــات القانونيــة» مــن هــذا التعميــم ،بشــرط أن ال تزيــد قيمــة مــا يتــم بيعــه مــن أســهم أي مســاهم عــن

 %10مــن إجمالــي ملكيتــه فــي شــركة األحســاء بعــد االســتحواذ ،وفــي جميــع األحـوال يجــب علــى مســاهمي شــركة الســام الحصــول علــى
الموافقــة الخطيــة مــن قبــل شــركة األحســاء علــى بيــع أســهم العــوض خــال مــدة ســنتين (فتـرة الحظــر) مــن تاريــخ إتمــام عمليــة االســتحواذ،

ـاء علــى مــا ذكــر أعــاه أو بعــد انتهــاء فت ـرة الحظــر قــد تؤثــر بشــكل
وفــي حــال حــدوث بيــع بكميــات كبي ـرة لألســهم خــال فت ـرة الحظــر بنـ ً
ســلبي وجوهــري علــى ســعر الســهم.
2 2.4.6مخاطر العائد على السهم
تعتمــد أربــاح الســهم فــي المســتقبل علــى عــدة عوامــل مــن بينهــا ربحيــة شــركة األحســاء والمحافظــة علــى مركزهــا المالــي الجيــد واالحتياجــات
ال أرســمالية واحتياطاتهــا القابلــة للتوزيــع والقــوة االئتمانيــة المتوفـرة للشــركة واألوضــاع االقتصاديــة العامــة ،وقــد تــؤدي زيــادة رأس مــال شــركة

األحســاء لغايــات االســتحواذ إلــى انخفــاض ربحيــة الســهم فــي المســتقبل علــى خلفيــة أن أربــاح شــركة األحســاء ســوف تــوزع علــى عــدد أكبــر

مــن األســهم نتيجــة لزيــادة أرســمالها وال يمكــن التأكــد بــأن شــركة األحســاء ســتحقق ربحيــة بعــد االســتحواذ المقتــرح ،حيــث أنــه مــن المحتمــل

أن تقــع أحــداث فــي المســتقبل لــم تكــن منظــورة وقــت تنفيــذ صفقــة االســتحواذ قــد تــؤدي إلــى فشــل النتائــج المرجــوة مــن عمليــة االســتحواذ،
باإلضافــة أنــه فــي حــال لــم تكــن الزيــادة فــي األربــاح بعــد عمليــة االســتحواذ بنســبة ت ـوازي أو تفــوق نســبة الزيــادة فــي عــدد األســهم ،فــإن

العائــد علــى الســهم ســينخفض.
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3المعلومات السوقية عن قطاع أعمال شركة السالم وإتجاهاته
3اقتصاد المملكة العربية السعودية

3 3.1.1نظرة عامة على اقتصاد المملكة
شــهدت المملكــة العربيــة الســعودية منــذ اإلعــان عــن رؤيــة المملكــة  2030فــي أبريــل مــن العــام 2016م ح ـراكاً اقتصادي ـاً واجتماعي ـاً
وهيكليـاً شــامالً لتهيئــة البيئــة الالزمــة لتحقيــق مســتهدفاتها ،حيــث تــم اعتمــاد  13برنامجـاً لتحقيــق الرؤيــة .تهــدف هــذه الب ارمــج إلــى تنميــة
قطاعــات اقتصاديــة واعــدة ،ورفــع اإلنتاجيــة فــي القطاعــات المحوريــة القائمــة ودعمهــا لتمكينهــا مــن خــال رفــع كفــاءة الحكومــة وتحفيــز
حيويــة المجتمــع ،وتحقيــق تنميــة اقتصاديــة شــاملة ومتنوعــة ،وخاصــة فــي القطاعــات غيــر النفطيــة لتمكيــن القطــاع الخــاص وتعزيــز دوره فــي

تحقيــق النمــو االقتصــادي واالســتدامة الماليــة ،وزيــادة فــرص العمــل المناســبة وزيــادة مشــاركة المـرأة وتحســين مســتوى المعيشــة للمواطنيــن.
مــن المتوقــع أن ينمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي فــي عــام 2019م بنحــو  %2.6مدفوعـاً بزيــادة اإلنفــاق ال أرســمالي الــذي يقــدر بمبلــغ

ـكل مــا نســبته  %22.2مــن إجمالــي النفقــات لعــام 2019م ،باإلضافــة
 246مليــار ريــال بنســبة نمــو  %19.9مقارنــة بعــام 2018م ،ومشـ ً
إلــى خطــة تحفيــز القطــاع الخــاص ،وخلــق مزيــد مــن فــرص العمــل وبــدء مبــادرات اإلصالحــات االقتصاديــة ممــا سيســهم بالتأثيــر إيجابـاً

علــى منــاخ األعمــال.

وشــهدت الفت ـرة الماضيــة تنفيــذ العديــد مــن اإلصالحــات الهيكليــة وتحســين بيئــة األعمــال لتدعيــم دور القطــاع الخــاص فــي االقتصــاد،
ومـ ــن ذلـ ــك مواصلـ ــة العمـ ــل لتطويـ ــر الس ــوق الماليــة وتعزيــز جاذبيتهــا لالس ــتثمار ،واالهتمــام بقطــاع المنش ــآت الصغيـرة والمتوس ــطة

وتشـ ــمل مبـ ــادرة إعـ ــادة الرسـ ــوم المسـ ــددة مـ ــن هـ ــذه المنشـ ــآت ،كمـ ــا تـ ــم إنشـ ــاء ”صنـ ــدوق الصنادي ــق“ والذي يهدف إلى دعم المنشآت

الصغيرة والمتوسطة من خالل االستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملكية الخاصة لمشاركة القط ــاع الخ ــاص في
استثماراته ،إو�ع ــادة هيكل ــة برنام ــج تموي ــل المنش ــآت الصغي ـرة والمتوس ــطة (برنام ــج كفال ــة) ،إو�نش ــاء صن ــدوق لالس ــتثمار لدع ــم المش ــاريع

الصغيـرة والمتوسـطة ،باإلضافـة إلـى تشـجيع ودعـم عمـل المـرأة وتحسـين ظــروف العمــل الخاصــة بهــا ومســاواتها فــي الدخــل.
3 3.1.2صادرات وواردات المملكة

بلغــت القيــم اإلجماليــة للصــادرات الســلعية والخدميــة للمملكــة خــال عــام 2017م  860مليــار ريــال مقابــل  753مليــار ريــال خــال

العــام 2016م بارتفــاع نســبته  %14.18وبلغــت قيمــة الصــادرات الســلعية خــال عــام 2017م بمــا فــي ذلــك الســلع المعــاد تصديرهــا 792
مليــار ريــال مقابــل  668.5مليــون ريــال خــال عــام 2016م بارتفــاع نســبته  %15.0وقــد بلغــت قيمــة الصــادرات البتروليــة منهــا بمــا فيهــا

المنتجــات المكــررة والغــاز الطبيعــي خــال عــام 2017م  614مليــار ريــال بارتفــاع نســبته  %20.27بالمقارنــة مــع قيمتهــا خــال عــام
2016م البالغــة  511مليــون ريــال.
كمــا بلغــت قيمــة الصــادرات الســلعية غيــر البتروليــة خــال عــام 2017م  178مليــار ريــال بانخفــاض بلغــت نســبته  %0.14بالمقارنــة مــع

قيمتهــا فــي العــام الســابق البالغــة  177.9مليــار ريــال .وكذلــك بلغــت الصــادرات الخدميــة  68مليــار ريــال خــال العــام 2017م مقابــل

 64.7مليــار ريــال خــال العــام الســابق بارتفــاع بلغــت نســبته .%5.46

فــي حيــن بلغــت قيمــة ال ـواردات الســلعية خــال عــام 2017م  504.5مليــار ريــال مقابــل  525.6مليــار ريــال خــال عــام 2016م
بانخفــاض مقــداره  21مليــار ريــال ،بنســبة  %4.0عــن عــام 2016م .شــكلت نســبة الـواردات مــن اآلالت والمعــدات الكهربائيــة %23.9

مــن إجمالــي ال ـواردات لعــام 2017م كأعلــى بنــد مــن بنــود ال ـواردات ،حيــث بلغــت  120.5مليــار ريــال ســعودي ،وذلــك بانخفــاض

بنســبة  %6.81عــن عــام 2016م ،بينمــا شــكلت نســبة واردات العربــات والبواخــر ومعــدات النقــل المماثلــة  %15.7مــن إجمــال الـواردات
لعــام 2017م ،حيــث بلغــت  79.4مليــار ريــال ســعودي بانخفــاض بنســبة  %15.47عــن عــام 2016م ،وشــكلت نســبة الـواردات مــن
منتجــات الصناعــات الكيماويــة  %9.9مــن إجمالــي الـواردات لعــام 2017م ،حيــث ارتفعــت بنســبة  %3.82عــن العــام 2016م بقيمــة
إجماليــة  50.2مليــار ريــال ســعودي.
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3 3.1.3إيرادات ونفقات المملكة
3اإليرادات:

3.1.3.1

شــهد مطلــع عــام 2018م العديــد مــن التطــورات الماليــة علــى جانــب اإليـرادات ،وذلــك بتنفيــذ اإلجـراءات واإلصالحــات الماليــة المقـ ّـرة فــي
برنامــج تحقيــق الت ـوازن المالــي الــذي أطلــق فــي ديســمبر 2016م مثــل ضريبــة القيمــة المضافــة ،ومبــادرة المقابــل المالــي علــى الوافديــن،
وتصحيــح أســعار الطاقــة .كمــا تشــهد اإليـرادات ارتفاعـاً نتيجـ ًة لتحســن األداء االقتصــادي.

ومــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــي اإليـرادات لعــام 2018م حوالــي  895مليــار وذلــك بارتفــاع نســبته  %29.4مقارنــة بالعــام الســابق ،ويعــود

ذلــك االرتفــاع إلــى الزيــادة المتوقعــة فــي اإليـرادات غيــر النفطيــة بنســبة  %12.4مدعومــة بتطبيــق المبــادرات التــي تــم اإلشــارة إليهــا .ومــن

جهــة أخــرى ،مــن المتوقــع تحقيــق زيــادة فــي اإلي ـرادات النفطيــة بنســبة  %39.3مقارنــة باإلي ـرادات النفطيــة للعــام الســابق مدفوع ـاً بارتفــاع
إنتــاج وأســعار النفــط .وبالمقارن ــة بم ــا ت ــم تقدي ـره ف ــي الميزاني ــة ،م ــن المتوق ــع أن يرتف ــع إجمال ــي اإلي ـرادات لع ــام 2018م بنس ــبة .%14.2
ويتوقع أن تبلغ الزيادة في اإليرادات لعام 2019م بنح ــو  %9.0مقارن ــة بالمتوق ــع تحصيل ــه ف ــي ع ــام 2018م وبإجمالي يبلغ  975مليار

ريــال ســعودي ،ومــن المتوقــع أن ترتفــع اإليـرادات غيــر النفطيــة بنحــو  %9.0عــن المتوقــع فــي عــام 2018م ،حيــث ستســتمر الحكومــة ف ــي
تنفيـذ مبـادرات برنامـج تحقيـق التـوازن المالـي فـي عـام 2019م ومنهـا :رفـع كفـاءة إدارة ضريبـة القيمـة المضافـة ،واالسـتمرار فـي تصحيـح
أس ــعار الطاق ــة الت ــي تس ــتهدف رب ــط منتج ــات الطاق ــة باألس ــعار المرجعي ــة لتكتم ــل بحل ــول ع ــام 2025م ،واس ــتمرار تطبي ــق المقاب ــل المال ــي

عل ــى الوافدي ــن ،باإلضاف ــة إل ــى تنفي ــذ ع ــدد م ــن المب ــادرات واإلصالح ــات االقتصادي ــة وفق ـاً لم ــا ورد ف ــي رؤي ــة المملك ــة .2030
3النفقات:

3.1.3.2

يتوقــع أن يبلــغ إجمالــي النفقــات الحكوميــة الفعليــة حتــى نهايــة العــام نحــو  1,030مليــار ريــال أي مــا يعــادل  %35.1مــن الناتــج المحلــي

اإلجمالــي ،بارتفــاع عــن الميزانيــة المعتمــدة بنحــو  ،%5.4وبارتفــاع قــدره  %10.8عــن المنصــرف الفعلــي لعــام 2017م جـراء إعــادة العــاوة
الســنوية وصــرف بــدل غــاء المعيشــة للموظفيــن المدنييــن والعســكريين (1000ريــال) وللمتقاعديــن ولمســتفيدي الضمــان االجتماعــي (500

ريــال) وزيــادة مكافــأة الطــاب  %10حيــث ارتفــع بــاب تعويضــات العامليــن والمنافــع االجتماعيــة والمصروفــات األخــرى جـراء هــذه الزيــادات.
ومن المتوقع أن تبلغ الزي ــادة ف ــي إجمال ــي النفق ــات لعام 2019م نح ــو  %7.3مقارن ـ ًة بع ــام 2018م وبإجمالي  1,106مليار ريال سعودي،

نتيجـة لزيـادة مصروفـات االسـتثمارات الحكوميـة (النفقـات ال أرسـمالية) بنحـو  %19.9لتمويـل مبـادرات ومشـاريع ب ارمـج تحقيـق رؤيـة المملكـة
 2030بم ــا فيه ــا مش ــاريع اإلس ــكان والب ــدء ف ــي تنفي ــذ ع ــدد م ــن المش ــروعات الكب ــرى وتطوي ــر البني ــة التحتي ــة لتحفي ــز النم ــو االقتص ــادي وخلق

مزي ــد م ــن ف ــرص العم ــل للمواطني ــن ،ويوضــح الجــدول التالــي توزيــع النفقــات حســب القطاعــات.
الجدول رقم ( :)2توزيع النفقات حسب القطاعات

التغير السنوي
القطاع (مليار ريال)

متوقع 2018م  -ميزانية

فعلي 2017

توقعات 2018

ميزانية 2019

اإلدارة العامة

30

27

28

%1

العسكري

228

218

191

()%12

األمن والمناطق اإلدارية

108

106

103

()%3

الخدمات البلدية

55

54

62

%15

التعليم

207

205

193

()%6

الصحة والتنمية االجتماعية

134

159

172

%8

2019م

25

التغير السنوي
القطاع (مليار ريال)

متوقع 2018م  -ميزانية

فعلي 2017

توقعات 2018

ميزانية 2019

الموارد االقتصادية

48

106

131

%24

التجهيزات األساسية والنقل

35

55

70

%28

البنود العامة

85

100

156

%57

المجموع

930

1,030

1,106

٪7

2019م

المصدر :وزارة المالية

3 3.1.4تنويع االقتصاد وخلق فرص العمل
مــن المتوقــع أن يــؤدي تنويــع االقتصــاد إلــى إيجــاد فــرص عمــل جديــدة ،حيــث شــكل القطــاع الحكومــي مصــدر الوظائــف الرئيســي

للمواطنيــن فــي حيــن يعتمــد القطــاع الخــاص علــى توظيــف العمالــة الوافــدة .بلغــت نســبة البطالــة  %12.9عــام 2018م ومــن المتوقــع

انخفاضهــا فــي عــام 2019م.

يشــكل خلــق فــرص العمــل للمواطنيــن وتقليــل نســب البطالــة وتوطيــن الوظائــف أحــد أهــم األهــداف االســتراتيجية الرئيســة لرؤيــة 2030؛

إذ يتوقــع أن تنخفــض معــدالت البطالــة إلــى  %7بحلــول عــام 2030م .ولتحقيــق ذلــك فقــد قامــت الحكومــة بإضافــة  12نشــاطاً جديــداً
إلــى األنشــطة التــي يقتصــر العمــل فيهــا علــى المواطنيــن ،ومــن المبــادرات األخــرى التــي ستســهم بانخفــاض البطالــة :تســهيل الحصــول
علــى التمويــل وتفعيــل قانــون اإلفــاس لتعزيــز ثقافــة ريــادة األعمــال فــي المملكــة.
بلــغ مجمــوع الســكان العامليــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــام 2017م حوالــي  13.6مليــون نســمة ،منهــم  %23مــن الســعوديين

(يشــكل الرجــال  %66منهــم) و %77مــن األجانــب (يشــكل الرجــال  %91منهــم) ،ومــن ناحيــة الجنــس ،شــكل الرجــال  %85بينمــا شــكلت
نســبة النســاء  %15مــن اإلجمالــي.

كمــا بلــغ عــدد الموظفيــن الحكومييــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية  1.2مليــون موظــف عــام 2017م ،بمعــدل نمــو ســنوي مركــب بلــغ

 %2.5خــال الفتـرة بيــن عامــي 2012م و 2017م ،كمــا نمــت نســبة المواطنيــن الســعوديين العامليــن فــي القطــاع الحكومــي مــن %93

عــام 2012م إلــى  %95.9عــام 2017م ،ومــن ناحيــة الجنــس ،بلغــت نســبة الرجــال والنســاء فــي القطــاع الحكومــي  %59و %41علــى
التوالــي فــي عــام 2017م.

الجدول رقم ( :)3التعداد السكاني في المملكة
غير

الذكور

اإلناث

المجموع

التغير السنوي

%57.4

%42.6

29,380,130

%0.6

%42.6

29,997,101

%2.1

30,890,736

%3.0
%2.9
%2.4

العام

السعوديون

2013م

%65.4

%34.6

2014م

%64.4

%35.6

%57.4

2015م

%63.7

%36.3

%57.4

%42.6

2016م

%63.2

%36.8

%57.4

%42.6

31,787,580

2017م

%62.7

%37.3

%57.5

%42.5

32,552,336

السعوديين

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء
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الجدول رقم ( :)4الموظفون الحكوميون في المملكة
الفترة

بحسب الجنس

بحسب الجنسية

المجموع

التغير السنوي
%9.2

السعوديون

غير السعوديين

الذكور

اإلناث

2012م

%93.0

%7.0

%62.4

%37.6

1,089,501

2013م

%94.0

%6.0

%61.6

%38.4

1,224,821

%12.4

2014م

%94.2

%5.8

%60.7

%39.3

1,240,748

%1.3

2015م

%94.4

%5.6

%59.6

%40.4

1,248,058

%0.6

2016م

%94.6

%5.4

%59.3

%40.7

1,244,811

()%0.3

2017م

%95.9

%4.1

%59.3

%40.7

1,232,695

()%1.0

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء

3 3.1.5التطورات المالية العامة
يتوقــع أن يبلــغ عجــز ميزانيــة عام 2018م حوالــي  136مليــار ريــال سعودي أي مــا يعــادل  %4.6من إجمالي الناتــج المحلــي مقابــل %9.3

مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي فــي عــام 2017م وبانخفـاض قـدره  102مليـار ريـال سعودي عـن العجـز الفعلـي فـي عـام 2017م والـذي بلـغ
 238مليـار ريـال سعودي ،وهـو مـا يؤكـد أن السياسـة الماليـة فـي المملكـة فـي مسـار تحقيـق أهدافهـا متوسـطة المـدى .فـي الوقـت نفسـه فـإن

العجـز المتوقـع لعام 2018م أقـل مـن العجـز المقـدر فـي الميزانيـة (195مليـار ريـال سعودي) ،حيـث يتوقـع زيـادة إجمالـي اإليـرادات بنسـبة
 %2.14عـن المقـدر فـي الميزانيـة بمـا يفـوق الزيـادة المتوقعـة فـي إجمالـي المصروفـات عـن المقـدر فـي الميزانيـة بنسـبة .%4.5
الجدول رقم ( :)5تطورات األداء والتقديرات المالية العامة
البند

فعلي

ميزانية

توقعات

ميزانية

2017

2018

2018

2019

تقديرات
2020

2021

اإليرادات
إجمالي اإليرادات

692

783

895

975

1,005

1,042

الضرائب

87

142

166

183

194

201

اإليرادات األخرى

604

641

729

791

810

840

النفقات
إجمالي النفقات

930

978

1,030

1,106

1,143

1,170

المصروفات التشغيلية (النفقات التشغيلية)

722

773

825

860

877

893

األصول غير المالية (النفقات الرأسمالية)

208

205

205

246

266

277

عجز/فائض الميزانية
عجز /فائض الميزانية
عجز /فائض الميزانية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي

()238

()195

()136

()131

()138

()128

()%9.30

()%6.90

()%4.60

()%4.20

()%4.20

()%3.70
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3.2

3قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية

تحتضــن المملكــة أكبــر قطــاع للرعايــة الصحيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط ،حيــث خصصــت المملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام

2019م نحــو  %15.6مــن إجمالــي إنفــاق الميزانيــة الكلــي للقطــاع الصحــي بنســبة نمــو عــن اإلنفــاق المعتمــد لســنة  2018قدرهــا %17
بهــدف تطويــر وتحســين القطــاع الصحــي ،وتهــدف المملكــة ضمــن خطتهــا فــي رؤيــة  2030إلــى رفــع مســاهمة إنفــاق القطــاع الخــاص
مــن  %25إلــى  %35بحلــول عــام 2020م.

3 3.2.1دور رؤية المملكة العربية السعودية  2030في تطوير القطاع الصحي:
ستســعى المملكــة العربيــة الســعودية فــي رؤيــة  2030إلــى تحقيــق االســتفادة المثلــى مــن المستشــفيات والم اركــز الطبيــة فــي تحســين
جــودة الخدمــات الصحيــة بشــقيها الوقائــي والعالجــي .ســيركز القطــاع العــام علــى توفيــر الطــب الوقائــي للمواطنيــن ،وتشــجيعهم علــى

االســتفادة مــن الرعايــة الصحيــة األوليــة كخطــوة أولــى فــي خطتهــم العالجيــة .كمــا سيســهم فــي محاربــة األمـراض المعديــة .وستســاهم
مســتهدفات رؤيــة  2030فــي رفــع درجــة التنســيق بيــن خدمــات الرعايــة الصحيــة والرعايــة االجتماعيــة لتحقيــق التكامــل فــي تلبيــة

متطلبات المســتفيدين منها واحتياجاتهم .ســيركز القطاع العام كذلك على دوره مخططاً ومنظماً ومراقباً للمنظومة الصحية ،وســيمكن
الصحيــة ،ســتعمل المملكــة علــى تقديــم الخدمــات
األســر مــن القيــام بدورهــا فــي تقديــم الرعايــة المنزليــة ألفرادهــا .ولرفــع جــودة الخدمــات
ّ
الصحيــة مــن خــال شــركات حكوميــة تمهيــداً لتخصيصهــا .كمــا ســتعمل المملكــة علــى توســيع قاعــدة المســتفيدين مــن نظــام التأميــن
الصحــي ،وتســهيل الحصــول علــى الخدمــة بشــكل أســرع ،وتقليــص أوقــات االنتظــار للوصــول إلــى األخصائييــن واالستشــاريين.

الجدول رقم ( :)6مؤشرات ومستهدفات االرتقاء بالرعاية الصحية لبرنامج التحول الوطني
الهدف االستراتيجي

مؤشر قياس اإلداء
نسبة التجمعات السكانية بما فيها الطرفية المغطاة بالخدمة الصحية

المؤشرات
الرئيسية

تسهيل الحصول
على الخدمات
الصحية

تحسين جودة وكفاءة
الخدمات الصحية
تعزيز الوقاية ضد
المخاطر الصحية

نسبة طلبات اإلحالة االستشارية التي تم معاينة المريض فيها خالل
( )4أسابيع من الطلب
نسبة المرضى الذين يتلقون الرعاية الطبية الطارئة أو العاجلة منذ
دخولهم بوابة الطوارئ إلى خروجهم من الطوارئ خالل ( )4ساعات
نسبة رضا المستفيدين من خدمات التنويم في المستشفيات
نسبة األمراض المعدية المحددة التي حققت مستويات الخفض
المستهدفة
نسبة جاهزية المناطق الصحية لمواجهة المخاطر الصحية

خط األساس
%78
(2016م)
%38
(2016م)
%36
(2016م)
%79.90
(2017م)
%0
(2017م)
%33
(2017م)

2020
%88
%55
%54
%85
%50
%75

المصدر :رؤية  – 2030وثيقة التحول الوطني

3 3.2.2إحصائيات عن القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية:
بلــغ عــدد المستشــفيات فــي المملكــة العربيــة الســعودية بنهايــة عــام 2017م 487 ،مستشــفى ،بزيــادة قدرهــا  17مستشــفى ()٪3.62

مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه .ووفق ـاً للبيانــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء وو ازرة الصحــة لعــام 2017م ،بلغــت حصــة
و ازرة الصحــة ومستشــفيات الجهــات الحكوميــة األخــرى  %68مــن إجمالــي هــذه المستشــفيات ،فيمــا شــكلت حصــة القطــاع الخــاص

 %32منهــا ،وأظهــرت البيانــات تصــدر منطقــة الريــاض المناطــق الســعودية مــن حيــث بلــغ عــدد المستشــفيات  105مستشــفى ،تلتهــا

منطقــة مكــة المكرمــة ب ـ  104مستشــفى ،ثــم المنطقــة الشـرقية ب ـ  74مستشــفى .وفــي جانــب أخــر تصــدرت منطقــة الريــاض المناطــق
28
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مــن حيــث عــدد األسـرة فــي المستشــفيات بنحــو  18.7ألــف سـرير ،بنســبة بلغــت حوالــي  %26مــن إجمالــي عــدد األسـرة ،تلتهــا منطقــة
مكــة المكرمــة والمنطقــة الش ـرقية بنســبة حوالــي  %22و %18علــى التوالــي.

الجدول رقـم ( :)7عدد المستشفيات واألسرة في المملكة حسب القطاع لألعوام من 2015م إلى 2017م
2015

القطاع

2017

2016

المستشفيات

األسرة

المستشفيات

األسرة

المستشفيات

األسرة

وزارة الصحة

274

41,297

274

41,835

282

43,080

مستشفيات الجهات الحكومية األخرى

43

11,449

44

11,581

47

12,279

القطاع الخاص

145

16,648

152

17,428

158

17,622

المجموع

462

69,394

470

70,844

487

72,981

المصدر :وزارة الصحة

الجدول رقم ( :)8عدد المستشفيات واألسرة في المملكة حسب المنطقة لعام 2017م
وزارة الصحة

المنطقة

مستشفيات

الجهات الحكومية األخرى

اإلجمالي

القطاع الخاص

المستشفيات

األسرة

المستشفيات

األسرة

المستشفيات

األسرة

المستشفيات

األسرة

الرياض

49

8,337

16

5,017

40

5,426

105

18,780

مكة المكرمة

43

8,775

10

2,726

51

4,193

104

15,694

المدينة المنورة

19

2,768

3

645

11

1,035

33

4,448

القصيم

19

2,859

0

0

5

343

24

3,202

الشرقية

36

6,211

10

2,489

28

4,774

74

13,474

عسير

27

3,100

2

525

12

1,095

41

4,720

تبوك

12

1,820

2

512

1

86

15

2,418

حائل

12

1,290

0

0

3

140

15

1,430

الحدود الشمالية

10

1,360

0

0

0

0

10

1,360

جازان

21

2,225

1

38

3

250

25

2,513

نجران

11

1,350

3

327

3

180

17

1,857

الباحة

10

1,165

0

0

3

100

11

1,265

الجوف

13

1,820

0

0

0

0

13

1,820

اإلجمالي

282

43,080

47

12,279

158

17,622

487

72,981
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3 3.2.3مساهمة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية
تبيــن مؤشـرات الوضــع ال ارهــن بنمــو دور القطــاع الخــاص فــي تقديــم الرعايــة الصحيــة فــي المملكــة بشــكل ملحــوظ ،حيــث ارتفعــت عــدد

المستشــفيات الخاصــة مــن  123مستشــفى فــي عــام 2004م إلــى  158مستشــفى بنهايــة العــام 2017م .كمــا بلــغ عــدد المجمعــات

العامــة فــي نهايــة عــام 2017م  1,338مجمع ـاً عام ـاً ،والمتخصصــة  1,429مجمع ـاً مختص ـاً ،وبلــغ عــدد العيــادات  61عيــادة،
وعــدد الصيدليــات الخاصــة  8,720صيدليــة ،وعــدد محــات النظــارات  2,431محــل ،وبلــغ عــدد م اركــز العــاج الطبيعــي 158

مركــز ،وبذلــك تشــكل مســاهمة القطــاع الخــاص نســبة قدرهــا  %31مــن قطــاع الرعايــة الصحيــة ،ومــن المتوقــع أن تنمــو مســاهمة
القطــاع الخــاص نتيج ـ ًة إلــى توجــه المملكــة لتخصيــص بعــض قطاعــات الرعايــة الصحيــة لزيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص وتحقيــق
رؤيــة المملكــة .2030

 3 3.2.4العالج في القطاع الخاص
شــهد القطــاع الخــاص ارتفاعـاً فــي عــدد الزيــارات حيــث بلــغ معــدل النمــو المركــب الســنوي  %3.88فــي حيــن شــهد القطــاع الحكومــي
انخفاضـاً فــي معــدل النمــو المركــب بنســبة بلغــت  ،%0.98وشــهدت مستشــفيات الجهــات الحكوميــة األخــرى ارتفاعـاً قــدره .%1.59

يوضــح الجــدول أدنــاه ،عــدد زيــارات المرضــى للقطــاع الحكومــي ،ومستشــفيات الجهــات الحكوميــة األخــرى ،والقطــاع الخــاص ،ويوضــح
أيضـاً متوســط عــدد الزيــارات لــكل فــرد مــن الســكان فــي الســنة.

الجدول رقم ( :)9زيارات المرضى
القطاع

2013

2014

2015

2016

2017

وزارة الصحة

64,624

63,335

66,090

64,346

62,130

النسبة %

%47,3

%47,2

%47,7

%46,6

٪43,2

مستشفيات الجهات الحكومية األخرى

23,362

22,776

22,046

23,145

24,887

النسبة %

%17,1

%17

15,9

%16,7

%17,3

قطاع خاص

48,774

48,153

50,463

50,706

56,691

النسبة %

%35,7

%35,9

%36,4

%36,7

%39,4

المجموع

136,762

134,265

138,601

138,198

143,709

متوسط عدد الزيارات لكل فرد من السكان في السنة

4.6

4.4

4.4

4.4

4.4

المصدر :وزارة الصحة
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3 3.2.5إحصائيات عن القطاع الصحي في المنطقة الشرقية
بلــغ عــدد المستشــفيات فــي المنطقــة الشـرقية كمــا فــي عــام 2017م  74مستشــفى ،شــكلت نســبة المستشــفيات التابعــة للقطــاع الحكومــي

 %62بينمــا بلغــت نســبة القطــاع الخــاص  %38تقريب ـاً مــن إجمالــي عــدد المستشــفيات .وبلــغ عــدد األس ـرة  13,474س ـري اًر كمــا فــي
عــام 2017م ،شــكلت نســبة األسـرة التابعــة للقطــاع الحكومــي  %65تقريبـاً ،بينمــا شــكلت نســبة القطــاع الخــاص  %35تقريبـاً .إن مــا

يقارب  %82من األسـرة في المستشــفيات الخاصة متواجدة في منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشـرقية ،وتشــكل فقط
المنطقــة الشـرقية مــا يقــارب  %27مــن عــدد األسـرة فــي القطــاع الخــاص ،ويوضــح ذلــك تفضيــل القطــاع الخــاص إلنشــاء المستشــفيات
فــي المــدن األعلــى كثافــة ســكانية.

من المتوقع أن يرتفع عدد األسـرة في المنطقة الشـرقية من  13,474سـرير في عام 2017م إلى  16,380سـرير في عام 2021م

بزيادة يبلغ قدرها  2,906سـرير.

ارتفعــت أعــداد المستشــفيات فــي المنطقــة الش ـرقية مــن  68مستشــفى فــي عــام 2015م إلــى  74مستشــفى فــي عــام 2017م وكانــت
نســبة النمــو المركــب فــي مستشــفيات القطــاع الحكومــي  %6.1فــي حيــن كانــت نســبة النمــو المركــب فــي القطــاع الخــاص قدرهــا .%3.8

ومــن المتوقــع أن يرتفــع عــدد المستشــفيات إلــى  85مستشــفى فــي عــام 2021م بزيــادة يبلــغ قدرهــا  11مستشــفى .يوضــح الجــدول أدنــاه
المستشــفيات المتوقــع تشــغيلها فــي المنطقــة الشـرقية مــن عــام 2019م إلــى عــام 2021م.

الجدول رقم ( :)10المستشفيات المتوقع تشغيلها في المنطقة الشرقية من عام 2019م إلى عام 2021م
اسم المستشفى

المنطقة

عدد األسرة المتوقع

تاريخ انتهاء المشروع

مستشفى السالم الطبي

الخبر

495

2019

مستشفى السعودي األلماني

الدمام

300

2019

مستشفى عنك العام

القطيف

100

2019

مستشفى د .سليمان الحبيب – مستشفى رقمي

الخبر

400

2019

إن إم سي للرعاية الصحية

الخبر

170

2020

مستشفى المواساة

الدمام

84

2020

مستشفى الخبر العام

الخبر

500

2021

مستشفى د .سليمان الحبيب

الجبيل

300

2021

مستشفى المانع العام

الجبيل

224

2021

مستشفى المانع العام

الخبر

133

2021

مستشفى المانع – العزيزية

الدمام

200

2021

المصدر :إدارة الشركة
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الجدول رقم ( :)11المستشفيات في المنطقة الشرقية حسب المحافظة
اإلمارة أو المحافظة

المستشفيات الحكومية

اإلجمالي

المستشفيات األهلية

المستشفيات

األسرة

المستشفيات

األسرة

المستشفيات

األسرة

الدمام

9

2,483

7

1177

16

3,660

األحساء

11

2,136

5

308

16

2,809

حفر الباطن

8

1,265

2

58

10

1415

الجبيل

3

405

2

154

5

675

القطيف

4

635

3

270

7

815

الخبر

1

700

7

180

8

2,809

الخفجي

1

100

2

2,109

3

230

رأس تنوره

1

50

0

130

1

50

بقيق

1

50

0

0

1

50

النعيرية

2

110

0

0

2

110

قرية العليا

2

100

0

0

2

100

العديد

2

100

0

0

2

100

اإلجمالي

45

8,134

28

4,689

487

12,823
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.4
4.1

4االستحواذ
4نبذة عن عمليات شركة السالم للخدمات الطبية

4 4.1.1التأسيس وهيكل الملكية
شــركة الســام للخدمــات الطبيــة هــي شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية ،تأسســت بموجــب الق ـرار الــوزاري رقــم (ق )318/وتاريــخ

1436/01/19ه (الموافــق 2014/11/11م) ،والســجل التجــاري رقــم ( )2051059611الصــادر مــن مدينــة الخبــر بتاريــخ

1436/02/16ه (الموافــق 2014/12/09م) .ومقرهــا الرئيــس فــي مدينــة الخبــر ،طريــق الملــك ســعود.

يبلــغ رأس مــال شــركة الســام ( )200,000,000مائتــان مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )20,000,000عش ـرين مليــون ســهم

عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عش ـرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد .وتوضــح الجــداول التاليــة هيــكل الملكيــة فــي شــركة الســام

وهيــكل ملكيــة كل شــركة مســاهمة فيهــا:

الجدول رقم ( :)12هيكل ملكية مساهمي شركة السالم
االسم

نسبة الملكية

عدد األسهم

مباشرة

غير مباشرة*

شركة العثمان القابضة

9,900,000

%49.5

%31.5

شركة منافع السالم للخدمات الطبية القابضة

6,300,000

%31.5

-

شركة علي عبدهللا التميمي

2,800,000

%14

-

عبدالمحسن محمد عبدهللا العثمان

500,000

%2.5

%11.3

عبدهللا محمد عبدهللا العثمان

500,000

%2.5

%11.3

20,000,000

%100

-

اإلجمالي
المصدر :شركة السالم

* إن الملكيــة غيــر المباشــرة لشــركة العثمــان القابضــة ناتجــة عــن ملكيتهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي شــركة منافــع الســام للخدمــات الطبيــة القابضــة ،والملكيــة غيــر المباشــرة
ـكل مــن عبدالمحســن محمــد عبــدهللا العثمــان وعبــدهللا محمــد عبــدهللا العثمــان ناتجــة عــن ملكيتهــم المباشــرة فــي شــركة العثمــان القابضــة وملكيتهــم غيــر المباشــرة فــي شــركة منافــع
لـ ٍ
الســام للخدمــات الطبيــة القابضــة.

يوضح الشكل التالي هيكل ملكية شركة السالم للخدمات الطبية:
الشكل رقم ( :)1هيكل ملكية شركة السالم للخدمات الطبية.
٪٢.٥٠
٪٢.٥٠
٪١٤
٪٤٩.٥٠
٪٣١.٥٠

٪٨٥.٨٠

٪٩٥

٪١٤.٢٠
المصدر :شركة السالم
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٪٥

33

شركة العثمان القابضة

شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب السجل التجاري رقم ( )2051012674وتاريخ 1409/07/01ه (الموافق 1989/02/06م)،

الصادر في مدينة الخبر ،ويبلغ رأس مالها ( )300,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى ( )30,000,000سهم عادي.

ويتمثــل نشــاطها كمــا فــي الســجل التجــاري فــي صيانــة ونظافــة المصانــع الكيماويــة والبتروكيماويــات ومحطــات تحليــة الميــاه ومصافــي
البتــرول والموانــي والمطــارات إو�دارة المجمعــات التجاريــة والســكنية .ويوضــح الجــدول أدنــاه بيانــات المســاهمين فــي شــركة العثمــان
القابضــة:

الجدول رقم ( :)13هيكل ملكية مساهمي شركة العثمان القابضة
عدد األسهم

نسبة الملكية

االسم
محمد عبدهللا زيد العثمان

14,700,000

%49

مريم عبدالعزيز علي األحمد

2,400,000

%8

عبدهللا محمد عبدهللا العثمان

4,200,000

%14

عبدالمحسن محمد عبدهللا العثمان

4,200,000

%14

عبدالعزيز محمد عبدهللا العثمان

2,700,000

%9

عبدالرحمن محمد عبدهللا العثمان

900,000

%3

ندى محمد عبدهللا العثمان

900,000

%3

30,000,000

%100

اإلجمالي
المصدر :شركة السالم

شركة علي عبداهلل التميمي
شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )2051018811وتاريــخ 1414/01/13ه (الموافــق

1993/07/02م) ،الصــادر فــي مدينــة الدمــام ،ويبلــغ رأس مالهــا ( )10,000,000ريــال ســعودي ،مقســم إلــى ()10,000,000
حصــة قيمــة كل حصــة ( )1ريــال ســعودي.

ويتمثــل نشــاطها كمــا فــي الســجل التجــاري فــي إدارة الشــركات التابعــة لهــا أو المشــاركة فــي إدارة الشــركات األخــرى التــي تســاهم فيهــا
وتوفيــر الدعــم الــازم لهــا ،واســتثمار أموالهــا فــي األســهم وغيرهــا مــن األوراق الماليــة ،وامتــاك العقــارات والمنقـوالت الالزمــة لمباشـرة
نشــاطها ،وتقديــم القــروض والكفــاالت والتمويــل للشــركات التابعــة لهــا ،وامتــاك حقــوق الملكيــة الصناعيــة مــن ب ـراءات االخت ـراع

والعالمــات التجاريــة والصناعيــة وحقــوق االمتيــاز وغيرهــا .ويوضــح الجــدول أدنــاه بيانــات المســاهمين فــي شــركة علــي عبــدهللا التميمــي:
الجدول رقم ( :)14هيكل ملكية مساهمي شركة علي عبداهلل التميمي
عدد الحصص

نسبة الملكية

االسم
طارق علي عبداللة التميمي

290,909

%2.91

طالل على عبداللة التميمي

761,365

%7.61

هشام علي عبداللة التميمي

1,590,909

%15.91

أحمد على عبداللة التميمي

1,590,909

%15.91

34

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

عدد الحصص

نسبة الملكية

االسم
منور علي عبداللة التميمي

951,704

%9.52

نادية على عبداللة التميمي

795,456

%7.95

عايدة علي عبداللة التميمي

951,704

%9.52

منيرة عيد عبدالعزيز التميمي

625,000

%6.25

فواز طالل علي التميمي

285,511

%2.86

عبدالعزيز طالل علي التميمي

285,511

%2.86

علي طالل علي التميمي

285,511

%2.86

ياسمين طالل علي التميمي

285,511

%2.86

1,300,000

%13.00

10,000,000

%100

نورة طارق علي التميمي
اإلجمالي
المصدر :شركة السالم

شركة منافع السالم للخدمات الطبية القابضة
شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )2051054289وتاريــخ 1434/11/05ه (الموافــق

2013/09/09م) ،الصــادر فــي مدينــة الخبــر ،ويبلــغ رأس مالهــا ( )500,000ريــال ســعودي ،مقســم إلــى ( )500حصــة قيمــة كل
حصــة ( )1,000ريــال ســعودي.

ويتمثــل نشــاطها كمــا فــي الســجل التجــاري فــي إدارة الشــركات التابعــة لهــا أو المشــاركة فــي إدارة الشــركات األخــرى التــي تســاهم فيهــا
وتوفيــر الدعــم الــازم لهــا ،واســتثمار أموالهــا فــي األســهم وغيرهــا مــن األوراق الماليــة ،وامتــاك العقــارات والمنقـوالت الالزمــة لمباشـرة
نشــاطها ،وتقديــم القــروض والكفــاالت والتمويــل للشــركات التابعــة لهــا ،وامتــاك حقــوق الملكيــة الصناعيــة مــن ب ـراءات االخت ـراع

والعالمــات التجاريــة والصناعيــة وحقــوق االمتيــاز وغيرهــا .ويوضــح الجــدول أدنــاه بيانــات المســاهمين فــي شــركة منافــع الســام للخدمــات

الطبيــة القابضــة:

الجدول رقم ( :)15هيكل ملكية مساهمي شركة منافع السالم للخدمات الطبية القابضة
عدد الحصص

نسبة الملكية

االسم
شركة العثمان القابضة

429

%85.80

شركة مجموعة العثمان للتطوير

71

%14.20

500

%100

اإلجمالي
المصدر :شركة السالم
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شركة مجموعة العثمان للتطوير
شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )2051052417وتاريــخ 1434/05/25ه (الموافــق

2013/04/06م) ،الصــادر فــي مدينــة الخبــر ،ويبلــغ رأس مالهــا ( )5,000ريــال ســعودي ،مقســم إلــى ( )100حصــة قيمــة كل حصــة

( )50ريــال ســعودي .ويتمثــل نشــاطها كمــا فــي الســجل التجــاري فــي مقــاوالت عامــة للمبانــي .ويوضــح الجــدول أدنــاه مــا هــي شــركة
مجموعــة العثمــان للتطويــر:

الجدول رقم ( :)16هيكل ملكية مساهمي شركة مجموعة العثمان للتطوير
عدد الحصص

نسبة الملكية

االسم
شركة العثمان القابضة

95

%95

شركة مجموعة العثمان المتقدمة

5

%5

100

%100

اإلجمالي
المصدر :شركة السالم

شركة مجموعة العثمان المتقدمة
شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )2051053165وتاريــخ 1434/07/16ه (الموافــق

2013/05/26م) ،الصــادر فــي مدينــة الخبــر ،ويبلــغ رأس مالهــا ( )5,000ريــال ســعودي ،مقســم إلــى ( )100حصــة قيمــة كل
حصــة ( )50ريــال ســعودي.ويتمثل نشــاطها كمــا فــي الســجل التجــاري فــي مقــاوالت عامــة للمبانــي .ويوضــح الجــدول التالــي مــا هــي

مجموعــة العثمــان المتقدمــة

الجدول رقم ( :)17هيكل ملكية مساهمي شركة مجموعة العثمان المتقدمة
عدد الحصص

نسبة الملكية

االسم
شركة العثمان القابضة

95

%95

شركة مجموعة العثمان للتطوير

5

%5

100

%100

اإلجمالي
المصدر :شركة السالم
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4 4.1.2األنشطة الرئيسية
تتمثــل أنشــطة شــركة الســام كمــا فــي الســجل التجــاري فــي صيانــة وتشــغيل المستشــفيات والم اركــز الطبيــة والمســتوصفات الحكوميــة

واألهليــة ،إو�قامــة وتشــغيل المستشــفيات والم اركــز الطبيــة والمســتوصفات الحكوميــة واألهليــة.

ويتمثل نشــاط شــركة الســام الفعلي في ملكية مشــروع مستشــفى تحت اإلنشــاء بمســمى «مستشــفى الســام» في مدينة الخبر ،وبياناته
علــى النحــو التالــي:

الجدول رقم ( :)18بيانات مشروع المستشفى
الوصف

البند
الموقع

يقع المشروع في مدينة الخبر في منطقة الراكة ،طريق الملك فيصل

األرض

تبلغ مساحة األرض المقام عليها المستشفى والمملوكة لشركة السالم بحوالي 50,000م

مسطحات البناء
المواقف
الطاقة
االستيعابية
التشغيل

2

تقدر إجمالي مسطحات البناء 109,312م 2مكونة من  11طابق
يوجد  5طوابق مخصصة لمواقف السيارات حيث تتسع لحوالي  850سيارة
ســتكون الســعة االســتيعابية للمستشــفى فــي المرحلــة األولــى  260س ـرير ،وســتبلغ عنــد االنتهــاء مــن المرحلــة الثانيــة
والنهائيــة  495س ـرير
من المتوقع أن يتم بدء التشغيل التجاري في شهر يناير من عام 2020م

المصدر :شركة السالم

تملــك شــركة الســام للخدمــات الطبيــة مستشــفى تحــت اإلنشــاء بمدينــة الخبــر ،مكــون مــن ( )11طابــق وبطاقــة اســتيعابية تصــل ل ـ 495
سـرير ،وســيكون مشــروع إنشــاء المستشــفى مقســم علــى مرحلتيــن للوصــول للطاقــة االســتيعابية النهائيــة ،المرحلــة األولــى االنتهــاء مــن
أعمــال اإلنشــاء لكامــل مبنــى المستشــفى وتجهيــز األسـرة بطاقــة اســتيعابية تصــل ل ـ  260سـرير ضمــن الطوابــق ال ـ ( )8األولــى ،وقــد
بلغت نســبة اإلنجاز  %77كما في  31أغســطس 2019م ،ومن المتوقع أن يتم تســليم المشــروع في شــهر ديســمبر من عام 2019م

وبدء التشــغيل التجاري في شــهر يناير من عام 2020م .والمرحلة الثانية ســيتم تجهيز باقي الطوابق إو�كامل أسـرة المستشــفى لتصل
إلــى الطاقــة االســتيعابية النهائيــة ب ـ  495سـرير ،علــى أن يتــم بــدء العمــل بهــا عندمــا تصــل نســبة اإلشــغال لعــدد األسـرة فــي المرحلــة
األولــى لنســبة تتــرواح بيــن ال ـ .%90 - 85

تتركز الخدمات التي ســتقدمها مستشــفى الســام على ثالث تخصصات رئيســية هي :العناية الطبية للنســاء ،والعناية الطبية لألطفال

وحديثــي الـوالدة ،وعمليــات اليــوم الواحد.
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4 4.1.3هيكل تمويل مشروع مستشفى السالم
من الجدير بالذكر أن هيكل تمويل مشروع مستشفى السالم األولية بلغ  580مليون ريال سعودي النحو التالي:
الجدول رقم ( :)19هيكلة تمويل مشروع مستشفى السالم.
المصدر

المبالغ المستخدمة (مليون ريال سعودي)

القيمة

(مليون ريال سعودي)

كما في  31ديسمبر 2018م

كما في  31أغسطس 2019م

رأس المال المستثمر(شركة السالم)

200

200

200

قرض و ازرة المالية

194

32

72

قرض البنك السعودي البريطاني (ساب)*

186

156

186

اإلجمالي

580

388

458

قرض متوسط األجل (قرض جسري) من
البنك السعودي البريطاني (ساب) *

194

0

72

المصدر :شركة السالم
* قامــت شــركة الســام بتاريــخ 1437/05/27هـــ (الموافــق 2016/03/07م) بإبــرام اتفاقيــة تســهيالت ائتمانيــة مــع البنــك الســعودي البريطانــي (ســاب) والتعديــات التــي طــرأت
عليهــا كمــا فــي تاريــخ 1440/01/23هـــ (الموافــق 2018/10/03م) بقيمــة إجماليــة ( )380مليــون لاير ســعودي ،عبــارة عــن قــرض طويــل األجــل بقيمــة ( )186مليــون
لاير ســعودي ،وقــرض متوســط األجــل (قــرض جســري) بقيمــة مســاوية لقيمــة قــرض وزارة الماليــة ( )194مليــون لاير ســعودي .وفــي تاريــخ 1440/12/03هـــ (الموافــق
2019/08/04م) طــرأت تعديــات علــى اتفاقيــة التســهيالت لتصبــح بقيمــة إجماليــة ( )359.8لاير ســعودي ،تتضمــن مــا يلــي:
•قــرض طويــل األجــل بقيمــة ( )236.3مليــون لاير ســعودي (ارتفــع حــد التســهيل المســموح اســتخدامه ،حيــث تــم الحصــول علــى حــد تســهيل إضافــي بقيمــة ( )50مليــون لاير
ســعودي يســتخدم فــي حــال شــراء المعــدات للمستشــفى بــدالً مــن اســتئجارها كمــا هــو مخطــط لــه).
•قــرض متوســط األجــل (قــرض جســري) بقيمــة ( )122.2مليــون لاير ســعودي (تــم تخفيــض حــد التســهيل المســموح باســتخدامه ،بعــد تســديد مــا تــم تحصيلــه مــن قــرض وزارة
الماليــة بقيمــة ( )72مليــون لاير ســعودي).
•اعتمادات مستندية بقيمة ( )1.3مليون لاير سعودي ( تم الحصول على حد تسهيل إضافي تستخدم لشراء اإلنارة الخاصة بمستشفى السالم).

وفيمــا يلــي ملخــص لشــروط والت ازمــات اتفاقيــة التســهيالت االئتمانيــة المبرمــة مــع البنــك الســعودي البريطانــي (ســاب) والمعدلــة كمــا فــي
تاريــخ 1440/01/23ه (الموافــق 2018/10/03م):

قرض طويل األجل بقيمة ( )236.3مليون ريال سعودي،
ملخص شروط القرض كاآلتي:
•مدة التوفر 43 :شه اًر حتى مارس 2020م.
•فترة سماح :من إبريل 2020م حتى يونيو 2021م.
•الغرض :تمويل جزئي لبناء مستشفى السالم.

•شــروط الســحب :أ) يجــب إعطــاء البنــك إشــعار خطــي قبــل يومــي عمــل مــن ســحب القــرض .ب) يجــب موافــاة البنــك بالرخــص
المبدئيــة الصــادرة مــن و ازرة الصحــة للبــدأ فــي البنــاء .ج) تحــول الدفعــات مباشـرة إلــى المقاولييــن.

ابتداء من يونيو 2021م ولغاية ديسمبر 2025م.
•التسديد :يسدد القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية القيمة
ً

اعتمادات مستندية بقيمة ( )1.3مليون ريال سعودي،
ملخص شروط االعتمادات المستندية كاآلتي:
•التأمين النقدي%100 :
•الضمان :مستندات ملكية البضائع.
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•أقصى مدة للكمبيالة المؤجلة 180 :يوماً.

•الغرض :استيراد أنوار خاصة بمستشفى السالم.
•شــروط خاصــة :أ) ســوف تســلم المســتندات لــدى قبــول شــركة الســام لكمبيــاالت التبــادل المســحوبة بموجــب االعتمــاد .ب) يجــب
أن تكــون البضائــع مؤمنــة بالكامــل ضــد جميــع األخطــار لصالــح البنــك علــى أن يكــون ذلــك مســجالً فــي بوليصــة التأميــن.

قرض متوسط األجل (قرض جسري) بقيمة ( )122.2مليون ريال سعودي،
ملخص شروط القرض كاآلتي:
•المدة :سيكون لكل عملية مدة ال تتعدى  3سنوات (من أول عملية سحب) وال تقل عن  90يوماً.
•الغرض :قرض جسري.

•شــروط الســحب :أ) يجــب إعطــاء البنــك إشــعار خطــي قبــل يومــي عمــل مــن ســحب القــرض .ب) يجــب موافــات البنــك بخطــاب
ينــص علــى قــدرة شــركة الســام علــى االلت ـزام مــع و ازرة الماليــة  /و ازرة الصحــة .ج) تحــول الدفعــات مباش ـرة إلــى المقاولييــن .د)

يجــب علــى شــركة الســام موافــاة البنــك بخطــاب التأكيــد مــن قبــل و ازرة الماليــة قبــل عمليــة ســحب القــرض.
•التسديد :يسدد القرض مباشرة من قبل عائدات و ازرة المالية.
•شرط خاص :يجب إنفاق القرض متوسط األجل ألغراض واضحة تتعلق برأس المال.

ملخص التزامات اتفاقية التسهيالت االئتمانية
يجب الوفاء بالتالي خالل فترة استخدام التسهيالت الممنوحة:
•يجب أن ال تتجاوز نسبة إجمالي الديون لصافي حقوق الملكية الملموسة لشركة السالم كالتالي:
  3.25مرة (السنة الخامسة) 3 -مرة (السنة السادسة)

 2.5 -مرة (السنة السابعة)

 2.25 -مرة (السنة الثامنة)

 ( 2السنة التاسعة وما بعد ذلك)•ال يسمح بتوزيع األرباح السنوية خالل مدة القرض.
•السماح لفريق البنك بزيارة ميدانية لموقع المشروع بشكل ربع سنوي.
•التعهد في حال اكتمال مشروع بناء مستشفى السالم يجب أن تكون بوليصة التأمين مؤشر عليها لصالح البنك كمستفيد أول.
•يجب موافات البنك بتقارير مفصلة تبين التقدم في سير العمل.
•التعهــد بســداد فواتيــر االعتمــادات المســتندية مــن مصــادر شــركة الســام الخاصــة فــي حــال اســتحقاقها بعــد عمليــات الســحب
للقــرض طويــل األجــل.
•ســيتم تطبيــق ســعر ج ازئــي بنســبة  %4زيــادة علــى الســعر األساســي فــي حالــة أي مدفوعــات متأخ ـرة الســداد أو تجــاوزات فــي
الحســاب الجــاري.
•فــي حالــة عــدم الوفــاء بااللت ازمــات ال ـواردة أعــاه يحتفــظ البنــك بحقــه فــي إلغــاء التســهيالت وطلــب التســديد الفــوري لجميــع
التســهيالت القائمــة.

ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه االلت ازمــات تنطبــق فقــط علــى شــركة الســام بعــد إتمــام عمليــة االســتحواذ ،وبأنــه لــن يتــم التنــازل عــن
شــروط اتفاقيــة التســهيالت االئتمانيــة مــن قبــل البنــك بعــد إتمــام عمليــة االســتحواذ.

وال يتوقــع مجلــس إدارة شــركة األحســاء حــدوث أي تغييــر فــي الهيكلــة التمويليــة الفعليــة للمشــروع عــن الهيكلــة التمويليــة التقديريــة فــي
بدايــة المشــروع.
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4.2

4العوض مقابل االستحواذ

اتفــق الطرفــان علــى أن يكــون العــوض الوحيــد لعمليــة االســتحواذ هــو قيــام شــركة األحســاء بإصــدار األســهم الجديــدة لصالــح مســاهمي

شــركة الســام مقابــل أســهمهم المصــدرة فــي شــركة الســام بمعــدل تبــادل األســهم المحــدد كالتالــي :إصــدار ســهم واحــد ( )1فــي شــركة
األحســاء مقابــل كل ( )0.808667ســهم مملــوك فــي شــركة الســام .وبموجــب اتفاقيــة االســتحواذ ،تــم االتفــاق أن ال يكــون لمســاهمي
شــركة الســام أي مقابــل نقــدي فــي صفقــة االســتحواذ.

ســتقوم شــركة األحســاء بإصــدار ( )24,732,069أربعــة وعشـرين مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثيــن ألــف وتســعة وســتين ســهم عــادي
جديــد ،ســتمثل  %33.54مــن إجمالــي رأس مــال شــركة األحســاء بعــد عمليــة االســتحواذ ،والتــي ســيتم إصدارهــا لصالــح مســاهمي شــركة

ـاء علــى متوســط ســعر اإلغــاق اليومــي
الســام ،بســعر متفــق عليــه يبلــغ ( )10.108333ريــال ســعودي تقريبـاً للســهم الواحــد ،وذلــك بنـ ً
لســهم شــركة األحســاء فــي الســوق الماليــة (تــداول) لمــدة ثالثــة أشــهر ( 90يــوم) تــداول قبــل تاريــخ توقيــع اتفاقيــة االســتحواذ (الموقعــة

بتاريــخ 1440/07/13ه (الموافــق 2019/03/20م)) ،وذلــك خــال فتـرة التــداول مابيــن 2018/11/14م إلــى 2019/03/19م.
وبقيمــة إجماليــة تبلــغ ( )250,000,000مائتــان وخمســون مليــون ريــال ســعودي ،وذلــك مقابــل ش ـراء كامــل األســهم فــي رأس مــال
شــركة الســام والبالــغ عددهــا ( )20,000,000عشــرون مليــون ســهم عــادي.
يوضح الجدول التالي القيمة اإلجمالية للعوض:
الجدول رقم ( :)20القيمة اإلجمالية للعوض.
أسهم

نقد

عوض االستحواذ

 24,732,069سهم عادي

-

 10.108333ريال سعودي للسهم الواحد

-

عدد األسهم*
سعر اإلصدار**
المصدر :الشركة
*تم تقريب األرقام المشار إليها في الجدول إلى أقرب عدد صحيح.

** متوســط ســعر اإلغــاق اليومــي لســهم شــركة األحســاء فــي الســوق الماليــة (تــداول) لمــدة ثالثــة أشــهر ( 90يــوم) تــداول قبــل تاريــخ توقيــع اتفاقيــة االســتحواذ (الموقعــة بتاريــخ
1440/07/13هـــ (الموافــق 2019/03/20م) ،خــال فتــرة التــداول مابيــن 2018/11/14م إلــى 2019/03/19م.
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تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية مساهمي شركة السالم في شركة األحساء قبل وبعد االستحواذ:
الجدول رقم ( :)21هيكل ملكية مساهمي شركة السالم في شركة األحساء قبل وبعد االستحواذ.
قبل االستحواذ
االسم

بعد االستحواذ*
أسهم العوض

شركة األحساء

شركة األحساء

المصدرة في

عدد

القيمة

نسبة

األسهم

االسمية

الملكية

شركة العثمان
القابضة

-

-

-

نسبة الملكية

شركة األحساء

عدد األسهم

القيمة االسمية

12,242,374

12,242,374

122,423,740

مباشرة
%16.60

غير
مباشرة**
%10.57

شركة منافع
السالم للخدمات
الطبية القابضة

-

-

-

7,790,601

7,790,601

77,906,010

%10.57

-

شركة علي عبدهللا
التميمي

-

-

-

3,462,490

3,462,490

34,624,900

%4.70

-

عبدالمحسن محمد
عبدهللا العثمان

1,000

10,000

%0.002

618,302

619,302

6,193,020

%0.84

%3.80

عبدهللا محمد
عبدهللا العثمان

-

-

-

618,302

618,302

6,183,020

%0.84

%3.80

اإلجمالي

1,000

10,000

%0.002

24,732,069

24,733,069

247,330,690

%33.54

-

المصدر :الشركة
*تم تقريب األرقام والنسب المشار إليها في الجدول إلى أقرب عدد صحيح.
** إن الملكيــة غيــر المباشــرة لشــركة العثمــان القابضــة ناتجــة عــن ملكيتهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي شــركة منافــع الســام للخدمــات الطبيــة القابضــة ،والملكيــة غيــر المباشــرة
ـكل مــن عبدالمحســن محمــد عبــدهللا العثمــان وعبــدهللا محمــد عبــدهللا العثمــان ناتجــة عــن ملكيتهــم المباشــرة فــي شــركة العثمــان القابضــة وملكيتهــم غيــر المباشــرة فــي شــركة منافــع
لـ ٍ
الســام للخدمــات الطبيــة القابضــة.

4.3

4دوافع االستحواذ واآلثار المترتبة على شركة األحساء

أعلنــت شــركة األحســاء للتنميــة بتاريــخ 1440/07/13ه (الموافــق 2019/03/20م) عــن توقيعهــا اتفاقيــة لالســتحواذ علــى كامــل

األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام للخدمــات الطبيــة (شــركة غيــر مدرجــة) عــن طريــق زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال إصــدار
أســهم جديــدة لمســاهمي شــركة الســام للخدمــات الطبيــة.

إن عمليــة زيــادة رأس المــال المقترحــة لغــرض االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام ،تتناســب مــع اســتراتيجية
الشــركة االســتثمارية فــي التوســع فــى قطــاع الخدمــات الطبيــة ،حيــث أن الشــركة لديهــا خب ـرة فــي مجــال الخدمــات الطبيــة وذلــك مــن
خــال ملكيتهــا فــي ٍ
كل مــن شــركة األحســاء للخدمــات الطبيــة وشــركة طوارئيــات للعنايــة الطبيــة ،باإلضافــة إلــى أنــه فــي عــام 2017م
شــكلت اإليـرادات مــن قطــاع الخدمــات الطبيــة (عــن طريــق ملكيــة الشــركة فــي شــركة األحســاء للخدمــات الطبيــة) مــا نســبته  %94مــن

إجمالــي إي ـرادات شــركة األحســاء للتنميــة ،ومــا نســبته  %93كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ،لــذا فــإن االســتحواذ علــى شــركة الســام

يعــد خطــوة مهمــة لغايــات تنويــع اســتثمارات الشــركة والوصــول إلــى حصــة ســوقية منافســة فــي قطــاع الخدمــات الطبيــة ،واالســتفادة مــن
ـتقبليين فــي الشــركة.
فــرص النمــو المتاحــة فــي الســوق ،األمــر الــذي ســيعود بالفائــدة علــى المســاهمين الحالييــن والمسـ ّ
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ومن الجدير بالذكر أن اســتحواذ شــركة األحســاء على شــركة األحســاء للخدمات الطبية أدى إلى تحول إيجابي كبير في األداء المالي
لشــركة األحســاء حيــث بلغــت إيـرادات الشــركة فــي عــام 2013م حوالــي  38مليــون ريــال ســعودي ،فــي المقابــل بلغــت اإليـرادات فــي عــام

2017م حوالي  209مليون ريال ســعودي (شــكلت إيرادات شــركة األحســاء للخدمات الطبية ما نســبته  %94من إجمالي اإليرادات).

تملــك شــركة الســام للخدمــات الطبيــة مستشــفى تحــت اإلنشــاء بمدينــة الخبــر ،مكــون مــن ( )11طابــق وبطاقــة اســتيعابية تصــل ل ـ
 495سـرير ،وســيكون مشــروع إنشــاء المستشــفى مقســم علــى مرحلتيــن للوصــول للطاقــة االســتيعابية النهائيــة ،المرحلــة األولــى االنتهــاء
مــن أعمــال اإلنشــاء لكامــل مبنــى المستشــفى وتجهيــز األسـرة بطاقــة اســتيعابية تصــل ل ـ  260سـرير ضمــن الطوابــق ال ـ ( )8األولــى،

وقــد بلغــت نســبة اإلنجــاز فــي المرحلــة األولــى  %77كمــا فــي  31أغســطس 2019م ،ومــن المتوقــع أن يتــم تســليم المشــروع فــي شــهر

ديســمبر مــن عــام 2019م وبــدء التشــغيل التجــاري فــي شــهر ينايــر مــن عــام 2020م .والمرحلــة الثانيــة ســيتم تجهيــز باقــي الطوابــق

إو�كامــل أس ـرة المستشــفى لتصــل إلــى الطاقــة االســتيعابية النهائيــة ب ـ  495س ـرير ،علــى أن يتــم بــدء العمــل بهــا عندمــا تصــل نســبة

اإلشــغال لعــدد األس ـرة فــي المرحلــة األولــى لنســبة تتــرواح بيــن ال ـ  ،%90 - 85لــذا فــإن شــركة األحســاء ستســتمر بالعمــل بموجــب

االســتراتيجيات المعــدة مســبقاً مــن قبــل إدارة شــركة الســام فيمــا يتعلــق بــإدارة المشــروع وتشــغيله ولذلــك ال يتوقــع أن تحــدث أي تغييـرات

جوهريــة فــي اســتراتيجة األعمــال القائمــة لــدى شــركة الســام باســتثناء مــا ســتقدمه شــركة األحســاء والــذي مــن شــأنه أن يســهم فــي إدارة

وتشــغيل مشــروع المستشــفى ،باإلضافــة إلــى اســتراتيجية االســتح إو�ذات واالســتثمارات المســتقبلية.

يضــاف إلــى ذلــك أيضـاً أن صفقــة االســتحواذ المقترحــة قــد تســاهم فــي توســع نشــاطات شــركة األحســاء مــن خــال القيــام بد ارســة فــرص

اســتحواذ اســتراتيجية أخرى.

ومن المتوقع أن تســهم عملية االســتحواذ في تحقيق عدد من األهداف التي من شــأنها أن تعود بالنفع على مســاهمي شــركة األحســاء
المستقبليين ،منها على سبيل المثال ال الحصر:
الحاليين و
ّ
•االستفادة من النمو المتوقع في قطاع الخدمات الطبية.
•التأثير اإليجابي على ربحية السهم في المستقبل.
•التوسع في قطاع الخدمات الطبية لزيادة الحصة السوقية.
•قدرة أعلى على تحمل المخاطر بعد ارتفاع رأس المال.
•تعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي الشركة.
بعــد إتمــام عمليــة االســتحواذ ،ســيمتلك المســاهمون الحاليــون فــي شــركة األحســاء نســبة  %66.46مــن أســهم الشــركة ،فــي المقابــل
ســيمتلك المســاهمون فــي شــركة الســام نســبة  %33.54مــن أســهم شــركة األحســاء.

4.4

4التغييرات المزمعة في مجلس اإلدارة أو في اإلدارة التنفيذية لشركة األحساء

يتولى إدارة شركة األحساء حالياً مجلس إدارة مؤلف من  7أعضاء وهم على النحو التالي:
الجدول رقم ( :)22أعضاء مجلس إدارة شركة األحساء.
االسم

المنصب

صفة العضوية

نسبة الملكية

تاريخ بداية دورة
المجلس

تاريخ نهاية دورة المجلس

عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن
سليمان بالغنيم

رئيس مجلس
اإلدارة

مستقل

%0.0020408

2019/07/01م

2022/06/30م

سعد بن عماش بن سعد الشمري

عضو مجلس
اإلدارة

نائب الرئيس -
تنفيذي

%0.0020408

2019/07/01م

2022/06/30م
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االسم

المنصب

صفة العضوية

نسبة الملكية

تاريخ بداية دورة
المجلس

تاريخ نهاية دورة المجلس

أحمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز
الخيال

عضو مجلس
اإلدارة

مستقل

%0.0040816

2019/07/01م

2022/06/30م

معاذ بن ماجد بن داود العوهلي

عضو مجلس
اإلدارة

مستقل

%0.0020408

2019/07/01م

2022/06/30م

عادل بن أحمد بن يوسف الصالح

عضو مجلس
اإلدارة

غير تنفيذي

%0.0024489

2019/07/01م

2022/06/30م

فيصل بن عبدهللا بن محمد
القحطاني

عضو مجلس
اإلدارة

مستقل

%0.0020408

2019/07/01م

2022/06/30م

حاتم بن حمد بن عبدهللا السحيباني

عضو مجلس
اإلدارة

مستقل

%0.0020408

2019/07/01م

2022/06/30م

المصدر :الشركة وتداول كما في 2019/09/26م

أما بالنسبة لكبار التنفيذيين الحاليين لشركة األحساء فهما:
الجدول رقم ( :)23كبار التنفيذيين في شركة األحساء.
االسم

المنصب

تاريخ التعيين

سعد بن عماش بن سعد الشمري

العضو المنتدب

2018/09/01م

أحمد محمود إبراهيم محمود

المدير المالي

2015/12/06م

المصدر :الشركة وتداول كما في 2019/04/30م

ولــن يكــون هنــاك أي تغييــر مزمــع أو مخطــط لــه فــي مجلــس اإلدارة أو فــي اإلدارة التنفيذيــة لــدى شــركة األحســاء بعــد إتمــام عمليــة

االســتحواذ.

4.5

4تقييم شركة السالم للخدمات الطبية

يقــدم هــذا القســم ملخــص لتقريــر التقييــم المعــد مــن قبــل المستشــار المالــي (شــركة فالكــم للخدمــات الماليــة) لشــركة األحســاء والخــاص

بصفقــة االســتحواذ علــى شــركة الســام ،وذلــك لتحديــد معامــل نســبة التبــادل.
4 4.5.1الشروط األساسية المتفق عليها في التقييم:

يوضــح الجــدول التالــي الشــروط واألحــكام المتفــق عليهــا بيــن شــركة األحســاء وشــركة الســام بموجــب اتفاقيــة االســتحواذ الموقعــة
فــي تاريــخ 1440/07/13ه (الموافــق 2019/03/20م) ،ومالحــق االتفاقيــة الموقعــة بتاريــخ 1440/09/09ه (الموافــق

2019/05/14م) ،وتاريخ 1440/09/21ه (الموافق 2019/05/26م) ،وتاريخ 1440/12/06ه (الموافق 2019/08/07م)،

(لمزيــد مــن التفاصيــل حــول األحــكام المتفــق عليهــا لالســتحواذ فض ـاً ارجــع القســم الفرعــي رقــم (« )6.5البنــود والشــروط الجوهريــة
والشــروط المســبقة أو التعهــدات ال ـواردة فــي اتفاقيــة االســتحواذ» مــن القســم (« )6المعلومــات القانونيــة» فــي هــذا التعميــم)
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الجدول رقم ( :)24الشروط األساسية المتفق عليها في التقييم
البند
رأس مال شركة األحساء للتنمية
عدد أسهم شركة األحساء
رأس مال شركة السالم للخدمات الطبية
عدد أسهم شركة السالم

الوصف
( )490,000,000أربعمائة وتسعون مليون ريال سعودي.
( )49,000,000تسعة وأربعون مليون سهم.
( )200,000,000مائتان مليون ريال سعودي.
( )20,000,000عشرون مليون سهم.

تحديد أسهم العوض

تــم االتفــاق بيــن الشــركتين بموجــب اتفاقيــة االســتحواذ الموقعــة فــي تاريــخ
1440/07/13ه (الموافــق 2019/03/20م) وملحــق االتفاقيــة الموقــع بتاريــخ
1440/09/09ه (الموافــق 2019/05/14م) علــى أن يكــون تحديــد ســعر
اإلصــدار لــكل ســهم بقيمــة ( )10.108333ريــال ســعودي تقريب ـاً للســهم الواحــد،
وذلــك بنــاء علــى متوســط ســعر اإلغــاق اليومــي لســهم شــركة األحســاء فــي الســوق
ً
الماليــة (تــداول) لمــدة ثالثــة أشــهر ( 90يــوم) تــداول قبــل تاريــخ توقيــع اتفاقيــة
االســتحواذ ،خــال فت ـرة التــداول مابيــن 2018/11/14م إلــى 2019/03/19م.

إجمالي عدد األسهم التي سيتم إصدارها لمساهمي
السالم

( )24,732,069أربعــة وعش ـرين مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثيــن ألــف وتســعة
وســتين ســهم عــادي.

القيمة المتفق عليها

قيمــة األســهم المســتهدفة والمتفــق عليهــا بيــن الشــركتين بموجــب اتفاقيــة االســتحواذ
وهــي إصــدار ( )24,732,069أربعــة وعش ـرين مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثيــن
ألــف وتســعة وســتين ســهم عــادي جديــد ،بقيمــة ( )250,000,000مائتــان وخمســون
ـاء علــى ســعر ســهم
مليــون ريــال ســعودي (وهــي القيمــة الســوقية لألســهم ُ
المصــدرة بنـ ً
شــركة األحســاء المتفــق عليــه الــذي تــم تحديــده بســعر ( )10.108333ريــال ســعودي
للســهم الواحــد ضمــن ملحــق اتفاقيــة االســتحواذ الموقعــة بيــن الشــركتين) ،علــى أن يتــم
ســداد هــذه القيمــة عــن طريــق قيــام شــركة األحســاء بإصــدار أســهم العــوض فــي أســهم
المسـ َـجلة فــي الســوق الماليــة الســعودية “تــداول” لصالــح مســاهمي شــركة
رأس مالهــا و ُ
المصــدرة القيمــة المتفــق عليهــا.
الســام علــى أن تعــادل قيمــة األســهم ُ

المصدر :اتفاقية االستحواذ
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4 4.5.2النماذج والمنهجيات المستخدمة في عملية تقييم شركة السالم وتحديد نسبة التبادل:
الشكل رقم ( :)2نماذج ومنهجيات التقييم.

ﻣﻜﺮر�اﻟﻘﻴمﺔ�اﻟﺪﻓ� �ﻳﺔ

ﺧﺼﻢ�اﻟﺘﺪﻓﻘات�اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

ﻗاﺋمة�الدﺧﻞ�التار�ﺨية

ﻗاﺋمة�املركﺰ�املالي�التار�ﺨي ة

الشر�ات�املدرجة�املشا��ة
� الﻘﻄاع�املماﺛﻞ��ي�الﺴﻮق�الﺴﻌﻮدي
�ﻣﺆﺷر�الﺴﻮق�الرﺋ�����TASI

ﻗاﺋمة�املركﺰ�املالي

اإلﻓ� �اﺿات�اﻷساسية

ﺗﻮﻗﻌات�اإلدارة

ﻗاﺋمة�الدﺧﻞ�املتﻮﻗﻌة

•
•
•

اﻟﻘﻴمﺔ�اﻟﺪﻓ� �ﻳﺔ�اﳌﻌﺪﻟﺔ

التﻌدﻳﻼت�املﻘ��ﺣة
دراسة�وﺗﺤليﻞ

اإلﻧﻔاق�اإلس�ﺜماري�املتﻮﻗﻊ�،
رأس�املال�الﻌاﻣﻞ�املتﻮﻗﻊ

ﻗاﺋمة�املركﺰ�املالي�املﻌدلة

ﺻا�ي�الﻘروض

ﺻا�ي�التدﻓﻘات�النﻘدﻳة�ا��رة

ﺧصﻢ�ﺻا�ي�التدﻓﻘات�
النﻘدﻳة���ﻘﻮق�امللﻜية

التﻘييﻢ�اإلس��ﺷادي
الﻘيمة�الدﻓ��ﻳة�املﻌدلة

التﻘييﻢ�اإلس��ﺷادي

ﻣﺨﺮجات�اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
المصدر :تقرير التقييم

الجدول رقم ( :)25النماذج والمنهجيات المستخدمة في التقييم
الوصف

النموذج

يبنــى هــذا النمــوذج علــى توقعــات اإلدارة ألداء الشــركة المســتقبلي لفتـرة 10ســنوات،
وترتكــز هــذه المنهجيــة علــى عــدة عوامــل أساســية منهــا :التوقعــات الماليــة للشــركة،
تكلفــة رأس مــال الشــركة ،حجــم التدفقــات النقديــة الحـرة لحقــوق الملكيــة ،وغيرهــا.

نموذج التدفقات النقدية المخصومة
()Discounted Cash Flow
نموذج القيمة الدفترية المعدلة

يبنى هذا النموذج على إعادة التقييم ألصول الشركة والتزاماتها.

()Adjusted Book Value

يبنــى هــذا النمــوذج علــى اســتخدام مكــرر القيمــة الدفتريــة لشــركات مشــابهة كمؤشــر
لقيــاس القيمــة التقريبيــة للشــركة.

مكررالقيمة الدفترية ()P/B
المصدر :تقرير التقييم
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باستخدام نماذج التقييم أعاله تم الوصول إلى القيم التالية:
الجدول رقم ( :)26نطاق التقييم لشركة السالم
النموذج

نطاق التقييم لشركة السالم (مليون ريال سعودي)
الوزن النسبي

األدنى

األعلى

نموذج التدفقات النقدية المخصومة لحقوق الملكية
()Discounted Cash Flow to Equity

%50

224

293

نموذج القيمة الدفترية المعدلة ()Adjusted Book Value

%25

208

208

مكررالقيمة الدفترية ()P/B

%25

270

354

النطاق السعري

%100

232

287

250,000,000

القيمة النهائية المتفق عليها ( ريال سعودي)
المصدر :تقرير التقييم واتفاقية االستحواذ

ـاء علــى نطــاق التقييــم أعــاه تــم االتفــاق بيــن شــركة األحســاء وشــركة الســام ضمــن اتفاقيــة االســتحواذ الموقعــة فــي تاريــخ
وبنـ ً
1440/07/13ه (الموافــق 2019/03/20م) .علــى أن تكــون القيمــة النهائيــة مقابــل االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال

شــركة الســام مبلــغ ( )250,000,000مائتــان وخمســون مليــون ريــال ســعودي.

تــم االتفــاق بيــن الشــركتين بموجــب اتفاقيــة االســتحواذ الموقعــة فــي تاريــخ 1440/07/13ه (الموافــق 2019/03/20م) وملحــق
االتفاقيــة الموقــع بتاريــخ 1440/09/09ه (الموافــق 2019/05/14م) علــى أن يكــون تحديــد ســعر اإلصــدار لــكل ســهم بقيمــة
ـاء علــى متوســط ســعر اإلغــاق اليومــي لســهم شــركة األحســاء
( )10.108333ريــال ســعودي تقريب ـاً للســهم الواحــد ،وذلــك بنـ ً
فــي الســوق الماليــة (تــداول) لمــدة ثالثــة أشــهر ( 90يــوم) تــداول قبــل تاريــخ توقيــع اتفاقيــة االســتحواذ ،خــال فت ـرة التــداول مابيــن

2018/11/14م إلــى 2019/03/19م.

وبالتالــي فــإن معــدل تبــادل األســهم بيــن شــركة األحســاء وشــركة الســام ســيكون إصــدار ســهم واحــد ( )1فــي شــركة األحســاء مقابــل كل

( )0.808667ســهم مملوك في شــركة الســام.

وبناء على ماسبق تم الوصول إلى نسب الملكية التالية في شركة األحساء بعد إتمام عملية االستحواذ:
ً
الجدول رقم ( :)27نسب الملكية في شركة األحساء بعد االستحواذ
البند

عدد األسهم

نسب الملكية*

األسهم الحالية في شركة األحساء

49,000,000

%66.46

األسهم التي سيتم إصدارها لمساهمي
شركة السالم*

24,732,069

%33.54

اإلجمالي*

73,732,069

%100

المصدر :الشركة
*تم تقريب األرقام والنسب المشار إليها في الجدول إلى أقرب عدد صحيح.
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يوضح الجدول التالي مخرجات التقييم لغرض االستحواذ على كامل األسهم في رأس مال شركة السالم:
الجدول رقم ( :)28مخرجات التقييم
مخرجات التقييم

سعر إصدار كل سهم من أسهم العوض

ـاء علــى
( )10.108333ريــال ســعودي تقريبـاً للســهم الواحــد ،وذلــك بنـ ً
متوســط ســعر اإلغــاق اليومــي لســهم شــركة األحســاء فــي الســوق
الماليــة (تــداول) لمــدة ثالثــة أشــهر ( 90يــوم) تــداول قبــل تاريــخ توقيــع
اتفاقيــة االســتحواذ ،خــال فت ـرة التــداول مابيــن 2018/11/14م إلــى
2019/03/19م.

معدل تبادل األسهم

إصدار سهم واحد ( )1في شركة األحساء مقابل كل ()0.808667
ســهم مملوك في شــركة الســام.

عدد األسهم التي سوف يتم االستحواذ عليها من قبل شركة األحساء

 20,000,000سهم والتي تمثل  %100من رأس مال شركة السالم

قيمة األسهم التي سوف يتم االستحواذ عليها من قبل شركة األحساء

 250,000,000ريال سعودي

عــدد األســهم التــي ســيتم إصدارهــا مــن قبــل شــركة األحســاء لصالــح
مســاهمي شــركة الســام

( )24,732,069أربعــة وعش ـرين مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثيــن
ألــف وتســعة وســتين ســهم عــادي.

المصدر :تحليل شركة فالكم للخدمات المالية

ويســتطيع المســاهمون الحصــول علــى النســخة الكاملــة لتقريــر التقييــم ،حيــث ســيكون ضمــن المســتندات المتاحــة للمعاينــة فــي المقــر

الرئيــس لشــركة األحســاء ،وذلــك اعتبــا اًر مــن أول يــوم عمــل بعــد تاريــخ الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األحســاء
(يرجــى مراجعــة القســم رقــم (« )10المســتندات المتاحــة للمعاينــة» مــن هــذا التعميــم).

4.6

4تفاصيل األطراف ذوي العالقة الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في
االستحواذ

تتضمــن صفقــة االســتحواذ المحتملــة علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام أطـراف ذوي عالقــة مــن أعضــاء مجلــس إدارة

شــركة األحســاء الــذي اتخــذ قـرار االســتحواذ وهمــا كالً مــن األســتاذ أحمــد عبــدهللا عبدالعزيــز الخيــال والمهنــدس ارئــد عبدالرحمــن علــي
الموســى ،وذلــك كونهمــا عضــوي مجلــس إدارة وتنفيذييــن فــي شــركات أحــد مســاهمي شــركة الســام .علمـاً بأنــه قــد امتنــع األطـراف ذوي

العالقــة عــن التصويــت علــى قـرار االســتحواذ.

الجدول رقم ( :)29األطراف ذوي العالقة
صفة العضوية
االسم

في شركة
األحساء

أحمد عبدهللا
عبدالعزيز الخيال

عضو  -مستقل

نسبة الملكية في
شركة األحساء

%0.0040816
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العضوية/المنصب في
الشركات األخرى

شركة صحراء الخليج
للكيماويات

صفة
العضوية/

طبيعة العالقة

المنصب
الرئيس
التنفيذي

شركة صحراء الخليج
للكيماويات هي إحدى الشركات
التابعة لشركة العثمان القابضة

صفة العضوية
االسم

في شركة
األحساء

نسبة الملكية في
شركة األحساء

صفة

العضوية/المنصب في

العضوية/

الشركات األخرى

المنصب
مدير عام
تطوير
األعمال

شركة العثمان
القابضة
رائد عبدالرحمن علي
الموسى*

عضو  -مستقل

طبيعة العالقة

شركة العثمان القابضة هي
مساهم رئيسي في شركة السالم

**%0.0020408
شركة تكوين المتطورة
للصناعات

عضو – غير
تنفيذي

إن المالك الرئيسيين في شركة
تكوين المتطورة للصناعات
هم مساهمين في شركة السالم
وهم :شركة العثمان القابضة
وعبدهللا العثمان وعبدالمحسن
العثمان

المصدر :الشركة
* لــم يتــم انتخــاب المهنــدس رائــد عبدالرحمــن علــي الموســى لعضويــة مجلــس إدارة شــركة األحســاء للدورة الجديــدة التي بدأت مــن تاريــخ 1440/10/28ه (الموافــق 2019/07/01م)
وتنتهــي في تاريــخ 1443/12/01ه (الموافق 2022/06/30م).
** إن نســبة ملكيــة المهنــدس رائــد عبدالرحمــن علــي الموســى فــي شــركة األحســاء والمذكــورة فــي الجــدول أعــاه هــي كمــا فــي تاريــخ 2019/06/30م والــذي يعتبــر آخــر يــوم
فــي دورة مجلــس إدارة شــركة األحســاء الســابق.

4.7

4هيكل الملكية قبل زيادة رأس المال وبعدها

يبين الجدول التالي هيكل ملكية شركة األحساء للتنمية قبل زيادة رأس المال وبعدها:
الجدول رقم ( :)30هيكل ملكية شركة األحساء قبل زيادة رأس المال وبعدها
االسم

بعد االستحواذ**

قبل االستحواذ
عدد األسهم

القيمة االسمية

نسبة الملكية**

عدد األسهم

القيمة االسمية

نسبة الملكية

أعضاء مجلس إدارة
شركة األحساء للتنمية

7,500

75,000

%0.02

7,500

75,000

%0.01

الجمهور

48,991,500

489,915,000

%99.98

48,991,500

489,915,000

%66.45

المساهمون في شركة
السالم للخدمات الطبية*

1,000

10,000

%0.002

24,733,069

247,330,690

%33.54

اإلجمالي

49,000,000

490,000,000

%100

73,732,069

737,320,690

%100

المصدر :الشركة
* إن ملكيــة مســاهمين شــركة الســام فــي شــركة األحســاء قبــل االســتحواذ ناتجــة عــن الملكيــة المباشــرة لعبدالمحســن محمــد عبــدهللا العثمــان لعــدد ( )1,000ألــف ســهم عــادي فــي
شــركة األحســاء قبــل االســتحواذ.
** تم تقريب األرقام والنسب المشار إليها في الجدول إلى أقرب عدد صحيح.
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4.8

4القوائم المالية االفتراضية لشركة األحساء بعد االستحواذ

قامــت شــركة بيكــر تيلــي م ك م وشــركاه محاســبون قانونيــون بفحــص القوائــم الماليــة االفتراضيــة الموحــدة لغــرض إظهــار التأثيـرات الجوهريــة

الممكنــة علــى القوائــم الماليــة لشــركة األحســاء للتنميــة للفتـرة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م ،حيــث تــم افتـراض اســتحواذ شــركة األحســاء
علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام فــي تاريــخ  1ينايــر 2018م .وفيمــا يلــي ملخــص للقوائــم الماليــة االفتراضيــة الموحــدة:

4 4.8.1قائمة المركز المالي التصورية (غير مراجعة) كما في  31ديسمبر 2018م
الجدول رقم ( :)31قائمة المركز المالي التصورية (غير مراجعة) كما في  31ديسمبر 2018م

المبالغ (بالريال السعودي)

شركة األحساء للتنمية

شركة السالم

(المستحوذ)

(المستحوذ عليها)

(مراجعة)

(مراجعة)

تعديالت

تصورية

تصورية

(غير مراجعة)

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات وآالت ومعدات

157,240,108

115,751,577

48,933,150

321,924,835

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

17,828,299

269,025,479

-

286,853,778

573,448

-

-

573,448

208,820,103

-

-

208,820,103

124,538,937

-

-

124,538,937

2,094,678

-

4,912,750

7,007,428

511,095,573

384,777,056

53,845,900

949,718,529

موجودات غير ملموسة
استثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمارات عقارية
الشهرة
مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
مخزون

20,997,521

-

-

20,997,521

ذمم مدينة تجارية ،مدفوعات مقدماً وموجودات
أخرى

96,583,145

398,647

-

96,981,792

نقد وما في حكمه

81,863,318

36,697,293

-

118,560,611

199,443,984

37,095,940

-

236,539,924

110,536

-

-

110,536

710,650,093

421,872,996

مجموع الموجودات المتداولة
أصول مصنفة على أنها محتفظ بها للبيع
مجموع الموجودات

1,186,368,989 53,845,900

المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية
رأس المال

490,000,000

200,000,000

47,320,690

737,320,690

-

-

2,679,310

2,679,310

عالوة اصدار
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شركة السالم

(المستحوذ)

(المستحوذ عليها)

(مراجعة)

(مراجعة)

احتياطي نظامي

4,627,334

-

()121,174

أرباح مبقاة

5,318,685

()5,057,639

3,967,074

4,228,120

()442,483

-

-

()442,483

19,294,967

-

-

19,294,967

6,808,889

-

-

6,808,889

525,607,392

194,942,361

53,845,900

774,395,653

99,070,091

-

-

99,070,091

624,677,483

194,942,361

53,845,900

873,465,744

المبالغ (بالريال السعودي)

احتياطي اقتناء حصص إضافية في شركة

تابعة

احتياطي القيمة العادلة
احتياطي إعادة قياس التزامات المنافع المحددة

للموظفين

حقوق الملكية العائدة للمساهمين
حقوق الملكية غير المسيطرة
مجموع حقوق الملكية

تعديالت

تصورية

تصورية

(غير مراجعة)
4,506,160

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
11,823,353

187,725,128

-

199,548,481

قروض طويلة األجل  -الجزء الغير متداول

-

3,845,563

-

3,845,563

التزامات المنافع المحددة للموظفين

24,043,519

-

-

24,043,519

مجموع المطلوبات غير المتداولة

35,866,872

191,570,691

-

227,437,563

مطلوب إلى شريك

مطلوبات متداولة
8,068,390

-

-

8,068,390

قروض طويلة األجل  -الجزء المتداول

-

2,215,813

-

2,215,813

32,733,809

32,373,679

-

65,107,488

مخصص زكاة

6,186,255

770,452

-

6,956,707

مجموع المطلوبات المتداولة

46,988,454

35,359,944

-

82,348,398

3,117,284

-

-

3,117,284

مجموع المطلوبات

85,972,610

226,930,635

-

312,903,245

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

710,650,093

421,872,996

مطلوب إلى جهات ذات عالقة
ذمم دائنة تجارية ،مصاريف مستحقة

ومطلوبات أخرى

المطلوبات المرتبطة بموجودات مصنفة على
أنها محتفظ بها للبيع

المصدر :القوائم المالية االفتراضية
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4 4.8.2قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر التصورية (غير مراجعة) كما في  31ديسمبر 2018م
الجدول رقم ( :)32قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر االفتراضية (غير مراجعة) كما في  31ديسمبر 2018م
شركة األحساء للتنمية

شركة السالم

(المستحوذ)

(المستحوذ عليها)

(مراجعة)

(مراجعة)

225,653,951

-

-

()172,921,546

-

-

()172,921,546

مجمل الربح

52,732,405

-

-

52,732,405

مصاريف عمومية إو�دارية

()57,199,563

()441,287

-

()57,640,850

مصاريف بيع وتسويق

()1,413,420

-

-

()1,413,420

الخسارة التشغيلية

()5,880,578

()441,287

-

()6,321,865

توزيعات أرباح مستلمة

14,606,534

-

-

14,606,534

إيرادات أخرى

7,445,697

-

-

7,445,697

16,171,653

()441,287

-

15,730,366

()26,250

-

-

()26,250

صافي الربح (الخسارة) للسنة قبل الزكاة

16,145,403

()441,287

-

15,704,116

الزكاة

()4,944,848

()770,452

-

()5,715,300

صافي الربح (الخسارة) للسنة

11,200,555

()1,211,739

-

9,988,816

المبالغ (بالريال السعودي)
اإليرادات ،بالصافي
تكلفة اإليرادات

صافي الربح (الخسارة) للسنة من العمليات
المستمرة

الخسارة من العمليات الغير مستمرة

تعديالت

تصورية

تصورية

(غير مراجعة)
225,653,951

الدخل الشامل اآلخر
الدخل الشامل اآلخر الذي ال يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في السنوات الالحقة:
إعادة قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين
تغيرات في احتياطي القيمة العادلة
الدخل الشامل اآلخر
الدخل الشامل اآلخر للسنة

11,818,299

-

-

11,818,299

()10,641,797

-

-

()10,641,797

1,176,502

-

-

1,176,502

12,377,057

()1,211,739

-

11,165,318

صافي الربح (الخسارة) للسنة العائد إلى:
المساهمين

7,221,260

()1,211,739

-

6,009,521

حقوق الملكية غير المسيطرة

3,979,295

-

-

3,979,295

صافي الربح (الخسارة) للسنة

11,200,555

()1,211,739

-

9,988,816

مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة العائد إلى:
المساهمين
حقوق الملكية غير المسيطرة

2,839,313

()1,211,739

-

1,627,574

9,537,744

-

-

9,537,744
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المبالغ (بالريال السعودي)
صافي الدخل الشامل اآلخر للسنة

شركة األحساء للتنمية

شركة السالم

(المستحوذ)

(المستحوذ عليها)

(مراجعة)

(مراجعة)

12,377,057

()1,211,739

تعديالت

تصورية

تصورية

(غير مراجعة)

-

11,165,318

ربحية السهم:
نصيب السهم من صافي الربح للسنة

0.08

نصيب السهم من ربح العمليات المستمرة

0.02
73,732,069

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
المصدر :القوائم المالية االفتراضية

4.9

4مقارنة بين مؤشرات أداء شركة األحساء في القوائم المالية االفتراضية والقوائم
المالية المراجعة

تمــت المقارنــة بيــن مؤش ـرات األداء لشــركة األحســاء فــي القوائــم الماليــة االفتراضيــة والقوائــم الماليــة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة

فــي  31ديســمبر 2018م ،لتوضيــح أثــر المعلومــات الماليــة االفتراضيــة الناتجــة عــن صفقــة االســتحواذ علــى قائمــة الميزانيــة العموميــة

وقائمــة الدخــل للســنة الماليــة المنتهيــة فــي تاريــخ  31ديســمبر 2018م.

الجدول رقم ( :)33مقارنة بين مؤشرات أداء شركة األحساء في القوائم المالية االفتراضية والقوائم المالية المراجعة
كما في  31ديسمبر 2018م
كما في  31ديسمبر 2018م
المؤشرات

القوائم المالية المدققة لشركة األحساء  -القوائم المالية االفتراضية لشركة األحساء
قبل االستحواذ

بعد االستحواذ

%0

%0

هامش مجمل ربح النشاط

%23.4

%23.4

هامش صافي الربح

%5.0

%4.4

هامش صافي الدخل الشامل

%5.5

%4.9

إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات

%12.1

%26.4

إجمالي المطلوبات إلى إجمالي حقوق المساهمين

%13.8

%35.8

العائد على الموجودات

%1.6

%0.84

العائد على حقوق المساهمين

%1.4

%0.77

نسبة نمو اإليرادات

المصدر :القوائم المالية المدققة واالفتراضية لشركة األحساء كما في  31ديسمبر 2018م
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ً
نتيجة لالستحواذ
4 4.10االرتفاع أو االنخفاض في ربحية السهم
ـاء علــى المقارنــة بيــن القوائــم الماليــة
مــن المتوقــع أن تُأثــر عمليــة االســتحواذ علــى ربحيــة ســهم شــركة األحســاء باالنخفــاض ،وذلــك بنـ ً
المدققــة والقوائــم الماليــة االفتراضيــة ،ويوضــح الجــدول التالــي ربحيــة ســهم شــركة األحســاء قبــل وبعــد عمليــة االســتحواذ.
الجدول رقم ( :)34االرتفاع واالنخفاض في ربحية السهم
البيان

قبل االستحواذ (فعلي)

بعد االستحواذ (افتراضي)

ربحية السهم كما في  31ديسمبر 2018م

 0.15ريال سعودي

 0.08ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركة األحساء كما في  31ديسمبر 2018م ،والقوائم المالية االفتراضية.

كمــا هــو واضــح أعــاه ،فقــد انخفضــت ربحيــة الســهم لمســاهمي شــركة األحســاء بنســبة  %46.7مــن  0.15ريــال ســعودي

للســهم الواحــد لتصــل إلــى  0.08ريــال ســعودي للســهم الواحــد بعــد عمليــة االســتحواذ .ويرجــع هــذا االنخفــاض إلــى الزيــادة فــي

عدد أســهم شــركة األحســاء بعد إصدار أســهم العوض لصالح مســاهمي شــركة الســام ،باإلضافة إلى أن التشــغيل التجاري
لمستشــفى الســام لــم يتــم بعــد ،حيــث مــن المتوقــع أن يكــون ذلــك فــي شــهر ينايــر مــن عــام 2020م.

4 4.11أداء سعر أسهم شركة األحساء للتنمية
يوضــح الجــدول التالــي ،أداء ســهم شــركة األحســاء بنهايــة إغــاق كل شــهر ميــادي خــال اإلثنــي عشــر شــه اًر التــي تســبق تاريــخ هــذا
التعميم:
الجدول رقم ( :)35أداء سعر أسهم شركة األحساء للتنمية
التاريخ

إقفال
(ريال سعودي)

التغيير

التغيير %

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة
(ريال سعودي)

عدد الصفقات

2019/09/30م

10.48

-0.06

-0.57

257,993

2,709,310.98

167

2019/8/29م

10.46

-0.16

-1.51

249,433

2,634,056.88

179

2019/7/13م

10.48

0.00

0.00

95,895

1,002,419.42

114

2019/6/30م

10.32

0.04

0.39

88,813

918,131.44

75

2019/5/30م

10.18

0.06

0.59

89,435

908,738.18

71

2019/04/30م

11.24

-0.02

-0.18

73,303

825,446.84

95

2019/03/31م

10.42

-0.02

-0.19

304,988

3,170,213.40

171

2019/02/28م

10.02

0.02

0.20

77,101

774,301.48

100

2019/01/31م

10.50

0.00

0.00

143,621

1,504,705.94

133

2018/12/31م

9.95

-0.13

-1.29

254,120

2,538,024.53

211

2018/11/29م

10.16

-0.10

-0.97

155,307

1,584,064.48

104

2018/10/31م

10.44

0.30

2.96

272,082

2,827,634.68

244

المصدر :تداول
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.5

5المعلومات المالية  -مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات
لشركة السالم

5.1

5مقدمة

ـاء علــى القوائــم الماليــة
تــم إعــداد مناقشــة وتحليــل اإلدارة للمركــز المالــي لشــركة الســام ونتائــج عملياتهــا كمــا هــو مبيــن فيمــا يلــي بنـ ً
المراجعــة للســنوات المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م و2017م و2018م باإلضافــة إلــى اإليضاحــات المرفقــة بهــا والتــي تــم إعدادهــا
مــن قبــل شــركة البســام وشــركاه المحاســبون المتحالفــون ( .)PKFوال تملــك شــركة البســام وشــركاه المحاســبون المتحالفــون ()PKF

وال أي مــن شــركاتها التابعــة أي حصــة أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي شــركة الســام ،كمــا وأعطــت موافقتهــا الكتابيــة ولــم تت ارجــع عنهــا

حتــى تاريــخ هــذا التعميــم فيمــا يتعلــق بنشــر اســمها وشــعارها إو�فاداتهــا فــي هــذا التعميــم كمراجعــي حســابات لشــركة الســام للســنوات أو
الفتـرات الماليــة المذكــورة أعــاه.

قــد يشــتمل هــذا القســم علــى بيانــات ذات طبيعــة مســتقبلية مرتبطــة بإمكانيــات شــركة الســام المســتقبلية اســتناداً إلــى خطــط اإلدارة
وتوقعاتهــا الحاليــة فيمــا يتعلــق بنمــو شــركة الســام ونتائــج عملياتهــا وأوضاعهــا الماليــة وقــد تنطــوي علــى مخاطــر وتوقعــات غيــر

مؤكــدة .كمــا قــد تختلــف نتائــج شــركة الســام الفعليــة جوهريـاً عــن تلــك التوقعــات وذلــك نتيجـ ًة لعوامــل وأحــداث مســتقبلية متعــددة بمــا
فــي ذلــك العوامــل التــي تمــت مناقشــتها فــي هــذا القســم أو فــي أماكــن أخــرى مــن هــذا التعميــم وخاصــة تلــك الـواردة فــي القســم رقــم ()2
«عوامــل المخاط ـرة».

إن جميــع المعلومــات الماليــة التــي يحتويهــا هــذا القســم تــم عرضهــا بالريــال الســعودي مــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك .وتــم

تقريــب المبالــغ إلــى أقــرب عــدد صحيــح ،وعليــه فإنــه فــي حــال تــم جمــع األرقــام الـواردة فــي الجــداول ،قــد ال يتوافــق مجموعهــا مــع
المجاميــع المذكــورة فــي تلــك الجــداول .كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم احتســاب جميــع نســب النمــو الســنوية وهوامــش الربحيــة

ـاء علــى األرقــام التــي تــم تقريبهــا فــي الجــداول أدنــاه.
والتكاليــف ومعــدالت النمــو الســنوية المركبــة بنـ ً

5.2

5ملخص ألهم السياسات المحاسبية

تــم إعــداد القوائــم الماليــة المراجعــة لشــركة الســام عــن الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م و2017م وفق ـاً للمعاييــر
المحاســبية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ( ،)SOCPAواعتبــا اًر مــن الفت ـرة الماليــة المبتدئــة فــي  1ينايــر

2018م ،ووفقـاً للسياســات المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،قامــت شــركة الســام بإعــداد قوائمهــا الماليــة وفقـاً للمعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة ( )IFRSالمعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية
للمحاســبين القانونييــن ( ،)SOCPAمــع تعديــل أرقــام المقارنــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م و2017م لتتوافــق

مــع المعاييــر الدوليــة ( .)IFRSفيمــا يلــي ملخــص بأهــم السياســات المحاســبية الهامــة المتبعــة مــن قبــل شــركة الســام.
5 5.2.1المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9والمعيار الدولي للتقرير المالي ()15

قامــت شــركة الســام بتعديــل سياســاتها المحاســبية نتيجــة لتبنــي المعياريــن حيــث أصبــح المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( )9والمعيــار
الدولــي للتقريــر المالــي ( )15ســاريان للســنة الماليــة الحاليــة 2018م .ولــم ينتــج أي أثــر مالــي علــى شــركة الســام عنــد تبنــي المعياريــن.
ـداء مــن  1ينايــر 2018م ولــم يكــن لهــذه المعاييــر
تــم تبنــي عــدد مــن المعاييــر األخــرى باإلضافــة إلــى تعديــات علــى المعاييــر ابتـ ً
والتعديــات أي أثــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة لشــركة الســام.
5 5.2.2ممتلكات ومعدات
تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد حســاب االســتهالكات المتراكمــة واالنخفــاض فــي قيــم األصــول .ال يتــم عمــل اســتهالك
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لأل ارضــي .تتضمــن التكلفــة التاريخيــة المصاريــف المتعلقــة بالحصــول علــى األصــل بشــكل مباشــر.
حمــل االســتهالك علــى قائمــة الدخــل علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر لألصــل المعنــي باســتخدام طريقــة القســط الثابــت لتخصيــص
ُي ّ
تكاليــف األصــول ذات الصلــة مطروحـاً منهــا قيمتهــا المتبقيــة علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة االقتصاديــة المقــدرة التاليــة:
المعدات  -عدد السنوات٥ :

يتــم تحديــد األربــاح والخســائر الناتجــة مــن عمليــات بيــع األصــول مــن خــال مقارنــة العائــدات بالقيمــة الدفتريــة حيــث يتــم إدراجهــا فــي

قائمــة الدخــل.
5.2.2.1

5االنخفاض في قيمة األصول

تتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للممتلــكات والمعــدات لتحديــد انخفــاض القيمــة عنــد وقــوع أحــداث أو تغيـرات فــي الظــروف تشــير إلــى أن
القيمــة الدفتريــة قــد ال تكــون قابلــة لالســترداد .فــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر وحيــث تتجــاوز القيمــة الدفتريــة القيمــة المقــدرة القابلــة

لالســترداد فإنــه يتــم تخفيــض األصــول إلــى قيمتهــا القابلــة لالســترداد بعــد تحديــد القيمــة العادلــة لألصــل بعــد خصــم تكاليــف البيــع أو

القيمــة المتبقيــة لالســتخدام أيهمــا أعلــى.

يتــم تعريــف وحــدة توليــد النقــد والتــي يتــم إجـراء تقييــم انخفــاض القيمــة واختبارهــا علــى أنهــا أصغــر مجموعــة محــددة مــن األصــول التــي
تولــد التدفقــات النقديــة والتــي تكــون مســتقلة إلــى حــد كبيــر عــن التدفقــات النقديــة مــن األصــول األخــرى أو مجموعــة األصــول .يتــم

تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل علــى الفــور إلــى قيمتهــا القابلــة لالســترداد إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل أكبــر مــن القيمــة المقــدرة

القابلــة لالســترداد.
5.2.2.2

5مراجعة األعمار اإلنتاجية والمتبقية

حاليــا مــن بيــع األصــل بعــد خصــم التكاليــف المقــدرة للتخلــص
القيمــة المتبقيــة لألصــل هــي القيمــة المقــدرة التــي ســتحصل عليهــا الشــركة ً
مــن االصــل ،وذلــك فــي حالــة وصــول األصــل بالفعــل إلــى نهايــة العمــر اإلنتاجــي.

تتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة لألصــل ،وتعديلهــا عنــد الحاجــة فــي نهايــة كل فتـرة .فــي حالــة اختــاف التوقعــات عــن

التقديـرات الســابقة ،يتــم احتســاب التغييــر كتغييــر فــي التقديـرات المحاســبية.
5.2.2.3

5رسملة التكاليف تحت المعدات والممتلكات

تشمل تكلفة الممتلكات والمعدات:
•سعر الشراء ،بما في ذلك رسوم االستيراد وضرائب الشراء غير القابلة لالسترداد ،بعد خصم الخصومات والمستردات.
•أي تكاليف تتعلق مباشرة بجلب األصل إلى الموقع بالحالة الالزمة للعمل بالطريقة التي تقصدها اإلدارة.
•التقديــر األولــي لتكاليــف تفكيــك إو� ازلــة األصــل واســتعادة الموقــع الموجــود بــه ،االلتـزام الــذي يتــم تكبــده إمــا عنــد الحصــول علــى
األصــل أو نتيجــة الســتخدامه خــال فت ـرة معينــة ألغ ـراض أخــرى غيــر إنتــاج المخــزون خــال تلــك الســنة.
يتــم تضميــن التكاليــف الالحقــة فــي القيمــة الدفتريــة لألصــل أو االعتـراف بهــا كأصــل منفصــل ،حســب االقتضــاء ،فقــط عندمــا يكــون
مــن المحتمــل أن تتدفــق منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مرتبطــة باألصــل إلــى الشــركة ويمكــن قيــاس تكلفــة هــذا البنــد بشــكل موثــوق .يتــم
إلغــاء القيمــة الدفتريــة ألي أصــل يتــم حســابه كأصــل منفصــل عنــد اســتبداله.

تتــم رســملة تكاليــف االقتـراض المتعلقــة باألصــول المؤهلــة كجــزء مــن تكلفــة األصــول المؤهلــة حتــى تاريــخ بــدء اإلنتــاج التجــاري .يتــم

تحميــل جميــع عمليــات اإلصــاح والصيانــة األخــرى علــى قائمــة الدخــل خــال الســنة المشــمولة بالتقريــر التــي تــم تكبدهــا فيهــا.

يتــم تحميــل الصيانــة واإلصالحــات العاديــة التــي ال ينتــج عنهــا زيــادة فــي العمــر اإلنتاجــي المقــدر لألصــل أو زيــادة فــي مخرجــات

اإلنتــاج علــى قائمــة الدخــل.
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5.2.2.4

5أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

يتم رســملة األصول في ســياق اإلنشــاء أو التطوير في حســاب أعمال أرســمالية قيد التنفيذ .يتم نقل األصول قيد اإلنشــاء أو التطوير

إلــى الفئــة المناســبة فــي الممتلــكات والمعــدات أو األصــول غيــر الملموســة (حســب طبيعــة المشــروع) ،بمجــرد وجــود األصــل فــي المــكان

و /أو الشــروط الالزمــة للعمــل بالطريقــة التــي تقصدهــا اإلدارة .تشــتمل تكلفــة األعمــال ال أرســمالية قيــد التنفيــذ علــى ســعر الشـراء وتكلفــة

اإلنشــاء  /التطويــر وأي تكاليــف أخــرى تنســب مباشـرة إلــى البنــاء أو الحصــول علــى بنــد مــن أعمــال أرســمالية قيــد التنفيــذ .تتــم رســملة
التكاليــف المرتبطــة بعمليــة اختبــار بنــود األعمــال ال أرســمالية قيــد التنفيــذ (قبــل أن تكــون متاحــة لالســتخدام) صافيــة مــن عائــدات بيــع

أي إنتــاج خــال فتـرة التجربــة .ال يتــم إهــاك أو إطفــاء األعمــال ال أرســمالية قيــد التنفيــذ.

5 5.2.3النقد وما في حكمه
يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن النقــد فــي الصنــدوق والودائــع فــي البنــوك ،كالهمــا يحمــل فتـرة اســتحقاق  90يومـاً أو أقــل بحيــث تكــون
متوفـرة الســتخدام الشــركة عــدا مــا إذا تــم ذكــر غيــر ذلــك لغــرض العــرض فــي قائمــة التدفقــات النقديــة.

5 5.2.4رأس المال

يتــم تصنيــف األدوات الماليــة الصــادرة عــن الشــركة كحقــوق ملكيــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال تفــي فيــه بتعريــف االلتـزام المالــي أو األصــول
المالية .يتم تصنيف أســهم الشــركة العادية وأســهم الخزينة كأدوات حقوق ملكية.

5 5.2.5العملة الوظيفية وعملة العرض

يتــم قيــاس البنــود المدرجــة فــي القوائــم الماليــة للشــركة باســتخدام عملــة البيئــة االقتصاديــة الرئيســية التــي تعمــل فيهــا الشــركة («العملــة

الوظيفيــة») .يتــم عــرض القوائــم الماليــة بالريــال الســعودي حيــث تعتبــر العملــة الوظيفيــة وعملــة العــرض .تــم تقريــب األرقــام إلــى أقــرب
ريــال ،إال إذا تــم تقريبهــا بالريــال الســعودي بالمالييــن حيــث ذكــر ذلــك.

5 5.2.6تحويل العمالت األجنبية

يتــم تحويــل المعامــات بالعمــات األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي بأســعار الصــرف الســائدة فــي الوقــت الــذي تحــدث فيــه الصفقــة .يتــم

االعتـراف بالمكاســب والخســائر مــن صــرف العمــات األجنبيــة الناتجــة عــن تســوية مثــل هــذه المعامــات ومــن تحويــل أســعار األصــول

النقديــة والمطلوبــات بالعمــات األجنبيــة إلــى أســعار الصــرف فــي نهايــة العــام فــي قائمــة الدخــل .يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات

النقديــة المقومــة بالعمــات األجنبيــة فــي تاريــخ إعــداد القوائــم بأســعار الصــرف الســائدة فــي ذلــك التاريــخ .كمــا يتــم عــرض مكاســب
وخســائر صــرف العمــات األجنبيــة بالنســبة للقــروض والنقــد ومــا يعادلــه فــي قائمــة الدخــل ضمــن إيـرادات أو تكاليــف التمويــل األخــرى

فــي قائمــة الدخــل ضمــن «صافــي الدخــل ( /النفقــات) األخــرى».
5 5.2.7تكاليف االقتراض

يتــم االعتـراف بالقــروض مبدئيـاً بالقيمــة العادلــة (التــي يتــم اســتالمها) ،بعــد خصــم تكاليــف المعاملــة المؤهلــة التــي تــم تكبدهــا،
إن وجــدت .بعــد االعت ـراف المبدئــي ،يتــم قيــاس القــروض طويلــة األجــل بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة
الفعلــي .يتــم إثبــات الفــرق بيــن العائــدات (صافــي تكاليــف المعامــات) واالســترداد فــي قائمــة الدخــل علــى مــدار فتـرة االقتـراض

باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة .يتــم احتســاب الرســوم المدفوعــة عنــد إنشــاء تســهيالت القــروض كتكاليــف معاملــة للقــرض

إلــى حــد أنــه مــن المحتمــل أن يتــم ســحب بعــض أو كل التســهيالت االئتمانيــة .يتــم إلغــاء االعت ـراف بالقــروض مــن قائمــة
المركــز المالــي عندمــا يكــون االلتـزام المحــدد فــي العقــد تــم إلغاؤهــا أو انتهــت صالحيتهــا .الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لاللتـزام
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المالــي الــذي تــم إطفــاؤه أو نقلــه إلــى طــرف آخــر وبيــن المبالــغ المدفوعــة ،بمــا فــي ذلــك األصــول غيــر النقديــة المحولــة أو

بالمطلوبــات المفترضــة ،يتــم االعت ـراف بهــا فــي قائمــة الدخــل كإي ـرادات أخــرى أو تكاليــف تمويــل .يتــم تصنيــف القــروض

كمطلوبــات متداولــة مــا لــم يكــن للشــركة الحــق غيــر المشــروط فــي تأجيــل تســوية االلت ـزام لمــدة  12شــه اًر علــى األقــل بعــد
الفتـرة المشــمولة بالقوائــم الماليــة.
تتــم رســملة االقتـراض العــام والخــاص الــذي يعــزى مباشـرة إلــى اكتســاب أو بنــاء أو إنتــاج ألصــل مؤهــل خــال الفتـرة الزمنيــة الالزمــة
إلكمــال األصــل إو�عــداده لالســتخدام أو البيــع المقصــود منــه ،حســب االقتضــاء .األصــول المؤهلــة هــي األصــول التــي تســتغرق
بالضــرورة فت ـرة كبي ـرة مــن الوقــت لتجهيزهــا لالســتخدام أو البيــع المعــدة لــه .يتــم خصــم إي ـرادات االســتثمار المكتســبة مــن االســتثمار

المؤقــت لقــروض محــددة فــي انتظــار إنفاقهــا علــى األصــول المؤهلــة مــن تكاليــف االقت ـراض المؤهلــة للرســملة.
يتم احتساب تكاليف االقتراض األخرى في السنة التي تم تكبدها في قائمة الدخل.
5 5.2.8منافع الموظفين
5.2.8.1

5التزام قصير األجل

يتــم االعتـراف بااللت ازمــات المتعلقــة باألجــور والمرتبــات ،بمــا فــي ذلــك الم ازيــا غيــر النقديــة واإلجــازات المرضيــة المتراكمــة التــي يتوقــع
تســويتها بالكامــل فــي غضــون  12شــه اًر بعــد نهايــة الســنة التــي يقــدم فيهــا الموظفــون الخدمــة ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بخدمــات

الموظفيــن حتــى تاريــخ نهايــة الســنة المشــمولة بالتقريــر ،ويتــم قياســها بالمبالــغ المتوقــع دفعهــا عنــد تســوية االلت ازمــات .يتــم عــرض

االلت ازمــات كالت ازمــات منافــع الموظفيــن المتداولــة ضمــن المســتحقات فــي قائمــة المركــز المالــي.
5.2.8.2

5مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

تمثــل خطــة مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن القيمــة الحاليــة اللتـزام الم ازيــا المحــددة فــي نهايــة الســنة المشــمولة بالتقريــر .يتــم احتســاب

ـنويا مــن قبــل خبـراء اكتوارييــن مســتقلين باســتخدام طريقــة وحــدة االئتمــان المخططــة .يتــم تحديــد القيمــة الحاليــة
التـزام الم ازيــا المحــددة سـ ً

اللت ـزام المنفعــة المحــددة عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة باســتخدام أســعار الفائــدة لســندات الشــركات عاليــة

الجــودة التــي يتــم تحديدهــا بالعملــة التــي ســيتم دفــع المنافــع بهــا والتــي لهــا شــروط تقــارب شــروط االلتـزام ذات الصلــة.
يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي:
 ٥،٢،٨،٢،١تكلفة الخدمة

تتضمــن تكاليــف الخدمــة تكلفــة الخدمــة الحاليــة ويتــم االعتـراف بتكلفــة الخدمــة الســابقة فــي قائمــة الدخــل .التغييـرات فــي القيمــة الحاليــة

اللتـزام المنفعــة المحــددة الناتجــة عــن تعديــات الخطــة أو تقليصهــا يتــم االعتـراف بهــا علــى الفــور فــي بيــان الربــح أو الخســارة كتكاليــف
خدمــة ســابقة.

 ٥،٢،٨،٢،٢تكلفة الفائدة

يتــم احتســاب صافــي تكلفــة الفائــدة عــن طريــق تطبيــق معــدل الخصــم علــى الرصيــد الصافــي اللتـزام المنفعــة المحــددة .يتــم احتســاب
هــذه التكلفــة ضمــن اســتحقاقات الموظفيــن فــي قائمــة الدخــل.

 ٥،٢،٨،٢،٣مكاسب أو خسائر إعادة القياس

يتــم احتســاب مكاســب أو خســائر إعــادة القيــاس الناشــئة عــن تعديــات الخبـرة والتغيـرات فــي االفت ارضــات االكتواريــة المعتــرف بهــا فــي
الســنة التــي تحــدث فيهــا مباشـرة ضمــن بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر.
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5 5.2.9الزكاة والضريبة

تخضــع الشــركة للــزكاة المحســوبة وفًقــا للوائــح الهيئــة العامــة للــزكاة وضريبــة الدخــل التــي تحســب بنســبة  .٪2.5يتــم احتســاب مخصــص
الــزكاة للشــركة فــي قائمــة الدخــل .يتــم احتســاب االختالفــات ،إن وجــدت ،عنــد االنتهــاء مــن التقييمــات النهائيــة عندمــا تكــون هــذه المبالــغ

تــم تحديدهــا وتســويتها مقابــل أي مخصصــات ســبق توفيرهــا ،إن وجــدت .تحتجــز الشــركة ض ارئــب علــى معامــات معينــة مــع األطـراف
غيــر المقيميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب قانــون ضريبــة الدخــل الســعودي.
5 5.2.10المصاريف اإلدارية والعمومية

تشــمل المصاريــف اإلداريــة علــى التكاليــف غيــر المباشـرة التــي ال تشــكل جــزًءا مــن تكلفــة المبيعــات أو نشــاط البيــع والتســويق واألنشــطة
اللوجســتية للشــركة .يتــم تصنيــف إيـرادات ( /مصروفــات) التمويــل كبنــد منفصــل فــي قائمــة الدخــل.

5 5.2.11مخصصات

يتــم االعت ـراف بالمخصصــات عندمــا يكــون لــدى الشــركة الت ـزام حالــي (قانونــي أو حكمــي) نتيجــة لحــدث ســابق ،فمــن المحتمــل أن
تكــون الشــركة ملزمــة بتســوية االلتـزام ،ويمكــن إجـراء تقديــر موثــوق لمبلــغ االلتـزام .المبالــغ المحققــة كمخصصــات تعتبــر أفضــل تقديــر
لقيــاس المقابــل المطلــوب لتســوية االلت ازمــات الحاليــة فــي نهايــة الســنة الماليــة ،آخذيــن بعيــن االعتبــار المخاطــر واألمــور غيــر المؤكــدة

ـاء علــى التدفقــات النقديــة المقــدرة لتســوية االلت ازمــات الحاليــة فــإن قيمــة
المحيطــة بتلــك االلت ازمــات .عنــد قيــاس قيمــة المخصــص بنـ ً
ـاء علــى القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات (عندمــا يكــون تأثيــر القيمــة الزمنيــة للنقــود جوهري ـاً).
االلت ـزام المثبتــة بدفاتــر الشــركة تقــاس بنـ ً
عندمــا يتوقــع اســترداد بعــض أو جميــع المبالــغ المطلوبــة لتســوية المخصصــات مــن طــرف ثالــث ،يتــم االعت ـراف بالذمــم المدينــة
كموجــودات إذا أمكــن التأكــد أن هــذه الذمــم قابلــة للتحصيــل ويمكــن قيــاس مبلــغ هــذه الذمــم بشــكل موثــوق بــه.
5 5.2.12األدوات المالية
5 5.2.12.1تصنيف األصول المالية والخصوم المالية:
 ٥،٢،١٢،٢،١،١األصول المالية

اعتمــدت الشــركة ثــاث فئــات رئيســية لتصنيــف الموجــودات الماليــة :تقــاس بالتكلفــة المطفــأة والقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل
اآلخــر والقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة .تقــوم الشــركة بتصنيــف أصولهــا الماليــة بشــكل عــام علــى أســاس نمــوذج العمــل

الــذي تــدار فيــه األصــول الماليــة والتدفقــات النقديــة التعاقديــة.
 ٥،٢،١٢،٢،١،١،١األصول المالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا لم يتم تحديده بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة واستوفى الشرطين التاليين:

•يحتفظ األصل في نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بأصول لجمع التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
•الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي تــؤدي فــي تواريــخ محــددة إلــى تدفقــات نقديــة تتمثــل فقــط فــي دفعــات المبلــغ األصلــي واألربــاح
علــى المبلــغ األصلــي المســتحق ،تقــوم الشــركة فــي البدايــة بقيــاس الذمــم المدينــة التجاريــة بســعر الصفقــة بالنظــر إلــى أنهــا ال
تتضمــن علــى أي عنصــر تمويــل.

تقييم نموذج العمل:
تقــوم الشــركة بتقييــم هــدف نمــوذج العمــل الــذي يتــم فيــه االحتفــاظ باألصــل علــى مســتوى المحفظــة ألن هــذا يعكــس بشــكل أفضــل طريقــة
إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة .تشــمل هذه المعلومات التالي:
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تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

السياســات واألهــداف المعلنــة للمحفظــة وتشــغيل تلــك السياســات فــي الممارســة العمليــة .خاصــة مــا إذا كانــت اســتراتيجية اإلدارة تركــز

علــى الحصــول علــى إي ـرادات تعاقديــة أو الحفــاظ علــى ملــف تعريــف معــدل ربــح معيــن أو مطابقــة مــدة األصــول الماليــة مــع مــدة
االلت ازمــات التــي تمــول تلــك األصــول أو تحقيــق التدفقــات النقديــة مــن خــال بيــع األصــول.
•كيفية تقييم إو�بالغ إدارة الشركة بأداء المحفظة؛

•المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج العمل (واألصول المالية الموجودة في نموذج العمل) وكيفية إدارة هذه المخاطر؛
•كيــف يتــم تعويــض مديــري األعمــال  -علــى ســبيل المثــال مــا إذا كان التعويــض يســتند إلــى القيمــة العادلــة لألصــول المــدارة أو
التدفقــات النقديــة التعاقديــة المحصلــة.

•تواتــر وحجــم وتوقيــت المبيعــات فــي الفت ـرات الســابقة ،وأســباب هــذه المبيعــات وتوقعاتهــا بشــأن نشــاط المبيعــات فــي المســتقبل.
ومــع ذلــك ،ال يتــم اعتبــار المعلومــات المتعلقــة بنشــاط المبيعــات بمعــزل عــن غيرهــا ،ولكــن كجــزء مــن تقييــم شــامل لكيفيــة تحقيــق
هــدف المجموعــة المعلــن إلدارة األصــول الماليــة وكيفيــة تحقيــق التدفقــات النقديــة.

ـار مــن تاريــخ تقديــم الطلــب األولــي 1 ،ينايــر 2018م ،ثــم طبقــت بأثــر رجعــي علــى األصــول
تــم تقييــم نمــاذج أعمــال الشــركة اعتبـ ًا
الماليــة التــي لــم يتــم اســتبعادها قبــل  1ينايــر 2018م .تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة علــى أدوات الديــن تتألــف فقــط

ـاء علــى الحقائــق والظــروف كمــا فــي االعت ـراف المبدئــي لألصــول.
مــن المبلــغ األصلــي وتــم تقديــم الفائــدة بنـ ً
يعتمــد تقييــم نمــوذج العمــل علــى ســيناريوهات متوقعــة بشــكل معقــول دون أخــذ ســيناريوهات «أسـوأ الحــاالت» فــي االعتبــار .إذا تحققــت

التدفقــات النقديــة بعــد االعت ـراف المبدئــي بطريقــة مختلفــة عــن التوقعــات األصليــة للشــركة ،فــإن الشــركة ال تغيــر تصنيــف األصــول

الماليــة المتبقيــة المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج العمــل هــذا ،ولكنهــا تــدرج مثــل هــذه المعلومــات عنــد تقييــم األصــول الماليــة الناشــئة حديثًــا
أو المشــتراة حديثًــا عنــد المضــي قدمـاً.

 ٥،٢،١٢،٢،١،١،٢األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ٥،٢،١٢،٢،١،١،٢،١أدوات الدين

ال يتــم قيــاس أداة الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر إال إذا لــم يتــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو

الخســارة واســتوفت الشــرطين التالييــن:

•يحتفظ األصل في نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية،
•تنشــأ الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي فــي تواريــخ محــددة للتدفقــات النقديــة التــي هــي فقــط مدفوعــات مبدئيــة والفائــدة علــى المبلــغ
األساســي المستحق.

 ٥،٢،١٢،٢،١،١،٢،٢أدوات حقوق الملكية

عنــد االعتـراف المبدئــي ،بالنســبة لالســتثمار فــي أســهم غيــر محتفــظ بهــا للمتاجـرة ،قــد تختــار الشــركة بشــكل غيــر قابــل للنقــض تقديــم

ـاء علــى أســاس كل حالــة اســتثمار علــى حــده.
التغييـرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر .يتــم هــذا االختيــار بنـ ً
ال تملــك الشــركة أي أصــول ماليــة مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر.
 ٥،٢،١٢،٢،١،١،٢،٣األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

يتم تصنيف جميع األصول المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،عنــد االعت ـراف المبدئــي ،فــي حالــة انطبــاق متطلبــات التقييــم بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال دخــل

شــامل آخــر علــى أصــل مالــي يجــوز للشــركة بشــكل غيــر قابــل للنقــض أن تقيــس األصــل بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة إذا
كان ذلــك يلغــي أو يقلــل بشــكل كبيــر مــن عــدم التطابــق المحاســبي الــذي قــد ينشــأ خــاف ذلــك .ال يتــم إعــادة تصنيــف األصــول الماليــة بعــد

االعتـراف األولــي بهــا ،إال بعــد أن تغيــر المجموعــة نمــوذج أعمالهــا إلدارة األصــول الماليــة.
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يتــم قيــاس األصــول الماليــة المحتفــظ بهــا للمتاجـرة ،إن وجــدت ،والتــي يتــم تقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو
الخســارة ألنــه ال يتــم االحتفــاظ بهــا لجمــع التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو بيــع األصــول الماليــة.

 ٥،٢،١٢،٢،١،٢االلتزامات المالية

تقــوم الشــركة بتصنيــف التزاماتهــا الماليــة ،بخــاف الضمانــات الماليــة والت ازمــات القــروض ،كمــا تــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة .يتــم

احتســاب التكلفــة المطفــأة مــن خــال م ارعــاة أي خصــم أو عــاوة علــى صناديــق اإلصــدار والتكاليــف التــي تعــد جــزًءا ال يتج ـ أز مــن
ســعر الفائــدة الفعلــي.
 ٥،٢،١٢،٢انخفاض قيمة األصول المالية

نهجــا
متوقعــا لخســارة االئتمــان المتوقعــة لتســجيل مخصــص للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لجميــع القــروض وأصــول
ً
تبنــت الشــركة ً
الديــن األخــرى غيــر المحتفــظ بهــا بالقيمــة المســتقبلية .بالنســبة ألصــول العقــود والذمــم المدينــة التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى التــي

طا للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة ( )9وحســبت خســائر
نهجــا مبس ـ ً
ال تحتــوي علــى عنصــر تمويــل كبيــر ،طبقــت الشــركة ً
االئتمــان المتوقعــة علــى أســاس خســائر االئتمــان المتوقعــة مــدى الحيــاة .كوســيلة عمليــة للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة (،)9
أنشــأت الشــركة مصفوفــة مخصصــات تســتند إلــى تاريــخ الشــركة فــي الخســارة االئتمانيــة وتعديلهــا وفًقــا للعوامــل التطلعيــة الخاصــة

بالمدينيــن والبيئــة االقتصاديــة.

يومــا .ومــع ذلــك ،فــي بعــض
تعتبــر الشــركة أن األصــل المالــي قــد تخلــف عــن الســداد عندمــا يكــون الدفــع التعاقــدي مســتحًقا منــذ ً 360
أيضــا أن أحــد األصــول الماليــة قــد تخلــف عــن الســداد عندمــا تشــير المعلومــات الداخليــة أو الخارجيــة إلــى أنــه
الحــاالت ،قــد تعتبــر الشــركة ً
مــن غيــر المحتمــل أن تتلقــى الشــركة المبالــغ التعاقديــة المســتحقة بالكامــل قبــل م ارعــاة أي تحســينات ائتمانيــة تحتفــظ بهــا الشــركة .كمــا فــي
نهايــة الســنة ،لــم يكــن هنــاك رصيــد دائــن تجــاري ،وبالتالــي لــم يتــم وضــع مخصــص النخفــاض قيمــة الذمــم التجاريــة المدينــة مــن قبــل الشــركة.

5 5.2.13المنح الحكومية
ال يتــم االعتـراف بالمنــح الحكوميــة حتــى يكــون هنــاك تأكيــد معقــول بــأن الشــركة ســوف تمتثــل للشــروط الملحقــة بهــا .يتــم تســجيل المنــح
الحكوميــة فــي الفتـرة التــي يتــم اســتالمها خاللهــا ويتــم تضمينهــا كخصــم مــن األصــول الثابتــة ذات الصلــة.
5 5.2.14األحكام والتقديرات الهامة
يكون لألحكام والتقديرات الهامة التالية التأثير األكثر أهمية على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية:
•تقدير التزام االستحقاقات المحددة.
•االرتباطات المحتملة.
5 5.2.14.1تقدير التزام المنافع المحددة

يتــم تحديــد تكلفــة الت ـزام المنافــع المحــددة والقيمــة الحاليــة لاللت ـزام باســتخدام التقييمــات االكتواريــة .يتضمــن التقييــم االكت ـواري وضــع

افت ارضــات مختلفــة قــد تختلــف عــن التطــورات الفعليــة فــي المســتقبل .وتشــمل هــذه تحديــد معــدل الخصــم وزيــادة الرواتــب فــي المســتقبل.
ـر لتعقــد التقييــم ،واالفت ارضــات األساســية وطبيعتــه طويلــة األجــل ،يكــون التـزام المنفعــة المحــددة شــديد الحساســية للتغيـرات فــي هــذه
نظـ ًا
االفت ارضــات .تتــم مراجعــة جميــع االفت ارضــات فــي كل تاريــخ تقريــر.

5 5.2.14.2االرتباطات المحتملة

بحكــم طبيعتهــا ،لــن يتــم حــل االرتباطــات المحتملــة إال عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر فــي المســتقبل أو عــدم حدوثــه .ينطــوي تقييــم مثــل هــذه

االرتباطــات المحتملــة بطبيعتهــا علــى ممارســة تقديــر كبيــر لنتائــج األحــداث المســتقبلية.
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5.3

5العوامل الرئيسية المؤثرة على المركز المالي ونتائج العمليات

5 5.3.1الوضع االقتصادي العام

ـداء مــن منتصــف عــام 2015م إلــى تباطــؤ االقتصــاد الســعودي ،حيــث ســجلت المملكــة
أدى االنخفــاض الــذي شــهدته أســعار النفــط ابتـ ً

فــي ذات العــام أول عجــز فــي الميزانيــة العامــة منــذ عــام 2009م .ونتيج ـ ًة لذلــك اســتمر الناتــج المحلــي اإلجمالــي باالنخفــاض فــي
األع ـوام الفائتــة .وقــد ســعت الحكومــة الســعودية خــال األع ـوام الســابقة إلــى إج ـراء إصالحــات اقتصاديــة بهــدف تنويــع االقتصــاد،

وتخفيــض اإلنفــاق وزيــادة اإلي ـرادات غيــر النفطيــة بهــدف تحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام فــي المســتقبل .وفــي إطــار هــذا التنويــع
االقتصــادي يتوقــع أن يســهم القطــاع الخــاص بشــكل أكبــر فــي قطاعــات رئيســة بمــا فــي ذلــك البنيــة التحتيــة والرعايــة الصحيــة والتعليــم

حيــث أثــر التباطــؤ االقتصــادي فــي المملكــة والملحــوظ بشــكل رئيــس فــي العــام 2018م علــى وتي ـرة اكتمــال إنشــاء المشــاريع.

بالرغــم مــن أن قطــاع الرعايــة الصحيــة يعتبــر مــن القطاعــات الدفاعيــة التــي ال تتأثــر بشــكل مباشــر بالوضــع االقتصــادي ،إال أن األثــر

قــد يمتــد لــذات القطــاع حيــث يواجــه االقتصــاد الســعودي العديــد مــن التحديــات بســبب انخفــاض أســعار النفــط وارتفــاع تكاليــف المعيشــة،
باإلضافــة إلــى األوضــاع الجيوسياســية التــي تشــهدها منطقــة الشــرق األوســط بشــكل عــام .ومــن شــأن هــذه المتغيـرات المذكــورة وغيرهــا

التأثيــر بشــكل ســلبي علــى معــدل إنفــاق الفــرد فــي المملكــة بمــا فــي ذلــك اإلنفــاق علــى قطــاع الرعايــة الصحيــة وفــي حــال حــدوث ذلــك
فــإن نتائــج عمليــات الشــركة وربحيتهــا ووضعهــا المالــي ســتتأثر جميعهــا بشــكل ســلبي جوهــري.

5 5.3.2إصالحات سوق العمل ورسوم اإلقامة
كمــا أن السياســات الحكوميــة الحاليــة والقـ اررات التــي تهــدف إلجـراء إصالحــات شــاملة لســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية،

والتي من ضمنها إقرار فرض رســوم إضافية مقابل كل موظف غير ســعودي يعمل لدى جهة ســعودية اعتبا اًر من  1يناير 2018م،

باإلضافــة إلــى زيــادة رســوم المرافقيــن اعتبــا اًر مــن  1يونيــو 2017م .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 فــي هــذه الحالــة.

5.4

5نتائج العمليات

5 5.4.1قائمة الدخل
الجدول رقم ( :)36قائمة الدخل
التغير السنوي

السنة المالية
آالف الرياالت السعودية

النمو السنوي المركب

2016م

2017م

2018م

2016م-

2017م-

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

2017م

2018م

مصاريف عمومية إو�دارية

()277

()497

()441

%79.4

()%11.3

%26.2

الخسارة قبل الزكاة

()277

()497

()441

%79.4

()%11.3

%26.2

-

-

()770

الينطبق

الينطبق

الينطبق

صافي الخسارة للسنة

()277

()497

()1,212

%79.4

%143.9

%109.2

إجمالي الدخل الشامل
اآلخر للسنة

-

-

-

الينطبق

الينطبق

الينطبق

صافي الخسارة الشاملة
للسنة

()277

()497

()1,212

%79.4

%143.9

%109.2

الزكاة

المصدر :القوائم المالية المدققة
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تتمثــل أنشــطة شــركة الســام كمــا فــي الســجل التجــاري فــي صيانــة وتشــغيل المستشــفيات والم اركــز الطبيــة والمســتوصفات الحكوميــة

واألهليــة ،إقامــة وتشــغيل المستشــفيات والم اركــز الطبيــة والمســتوصفات الحكوميــة واألهليــة .إالّ أن النشــاط الفعلــي والحالــي لشــركة
الســام هــو مشــروع مستشــفى تحــت اإلنشــاء بمســمى «مستشــفى الســام» والواقــع فــي مدينــة الخبــر ،والــذي مــن المتوقــع أن يتــم بــدء

التشــغيل التجــاري لــه فــي شــهر ينايــر مــن عــام 2020م.

يقع مقر الشركة الرئيس في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية.
مصاريف عمومية وإدارية
تتشــكل المصاريــف العموميــة واإلداريــة بشــكل أساســي مــن الرواتــب والبــدالت واألتعــاب المهنيــة واإليجــارات .ارتفعــت

المصاريــف العموميــة واإلداريــة بنســبة  %79.4مــن  277ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى  497ألــف
ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م نتيجــة إلعــادة معالجــة رســملة مصاريــف مــا قبــل التشــغيل عنــد التحــول مــن
معاييــر المحاســبة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ( )SOCPAإلــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة
( .)IFRSبخــاف مبلــغ المصاريــف الناتــج عــن التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ( ،)IFRSفقــد بلغــت

المصاريــف العموميــة واإلداريــة  254األف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م وارتفعــت بنســبة  %73,6إلــى 441
ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة رواتــب الموظفيــن اإلدارييــن والتــي بلغــت  336الــف ريــال ســعودي

فــي الســنة الماليــة 2018م قابلــه انخفــاض فــي المصاريــف األخــرى كمصاريــف تأجيــر الســيارات إو�يجــارات ومصاريــف
رحــات .أمــا عنــد تضميــن مبلــغ المصاريــف الناتــج عــن التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ( )IFRSإلــى

المصاريــف العموميــة واإلداريــة فــي الســنة الماليــة 2017م ،فقــد انخفضــت المصاريــف العموميــة واإلداريــة بنســبة %11.3

إلــى  441ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيج ـ ًة لالنخفــاض فــي مصاريــف تأجيــر الســيارات بنحــو 63
ألــف ريــال ســعودي.
الزكاة

بلغــت مصروفــات الــزكاة  770ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م وذلــك بحســب الوعــاء الزكــوي حيــث ارتفعــت مســتويات

القــروض فــي نفــس الفتـرة ممــا أدى إلــى ارتفــاع الوعــاء فــي نفــس الفتـرة مقارنــة بالســنوات الماليــة 2016م و2017م.
صافي الخسارة للسنة

بلغ صافي الخســارة للســنة  277ألف ريال ســعودي و 497ألف ريال ســعودي و 1.2مليون ريال ســعودي في الســنة المالية 2016م
و2017م و2018م ،على التوالي وذلك بالنظر إلى كون األصل تحت اإلنشــاء.
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5 5.4.2قائمة المركز المالي
الجدول رقم ( :)37قائمة المركز المالي
آالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر 2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2018م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات

186,752

245,103

384,777

مجموع الموجودات غير المتداولة

186,752

245,103

384,777

الموجودات المتداولة
14,536

43,276

36,697

النقد وما في حكمه
الذمم المدينة

60

17

399

المطلوبات من جهة ذات عالقة

48

111

مجموع الموجودات المتداولة

14,644

43,404

37,096

مجموع الموجودات

201,396

288,507

421,873

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال

140,000

200,000

200,000

خسائر متراكمة

()3,349

()3,846

()5,058

مجموع حقوق المساهمين

136,651

196,154

194,942

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
قرض طويل ومتوسط األجل
مستحق للمساهمين
مجموع المطلوبات غير المتداولة

63,276

78,135

187,725

-

-

3,846

63,276

78,135

191,571

المطلوبات المتداولة
مستحقات ومطلوبات أخرى

1,468

14,217

32,374

الزكاة مستحقة الدفع

-

-

770

المطلوبات لجهات ذات عالقة

-

-

2,216

مجموع المطلوبات المتداولة

1,468

14,217

35,360

مجموع المطلوبات

64,745

92,353

226,931

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

201,396

288,507

421,873

المصدر :القوائم المالية المدققة
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الموجودات غير المتداولة
ارتفــع إجمالــي الموجــودات غيــر المتداولــة مــن  186.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر2016م إلــى  245.1مليــون ريــال
ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر2017م ومــن ثــم إلــى  384.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر2018م وذلــك نتيجــة االرتفــاع
فــي قيمــة المشــروعات تحــت التنفيــذ مــن  71.0مليــون ريــال ســعودي إلــى  129.4مليــون ريــال ســعودي ومــن ثــم إلــى  269.0مليــون

ريــال ســعودي علــى التوالــي وذلــك بالتـوازي مــع خطــة العمــل إلنشــاء مستشــفى الســام الطبــي.
الموجودات المتداولة

ارتفــع إجمالــي الموجــودات المتداولــة مــن  14.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  43.4مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر2017م وذلــك نتيجــة االرتفــاع فــي النقــد ومــا فــي حكمــه مــن  14.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 2016م

إلــى  43.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م بالت ازمــن مــع زيــادة رأس المــال بقيمــة  60.0مليــون ريــال ســعودي
باإلضافــة إلــى اســتخدام تســهيالت ائتمانيــة بقيمــة  14.6مليــون ريــال ســعودي فــي مقابــل مصاريــف أرســمالية لغــرض إنشــاء المنشــأة
بقيمــة  58.1مليــون ريــال ســعودي.

انخفــض إجمالــي الموجــودات المتداولــة إلــى  37.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر2018م نتيجــة االنخفــاض فــي النقــد ومــا
فــي حكمــه مــن  43.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 2017م إلــى  36.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م حيــث
بلغــت اإلضافــات ال أرســمالية  163.5مليــون ريــال ســعودي فــي مقابــل ســحوبات مــن خــال تســهيالت ائتمانيــة (كالبنــوك المحليــة وو ازرة
الماليــة) بقيمــة  133.4مليــون ريــال ســعودي وارتفــاع رأس المــال العامــل بقيمــة  29.6مليــون ريــال ســعودي.

حقوق المساهمين
ارتفــع إجمالــي حقــوق المســاهمين مــن  136.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر2016م إلــى  196.2مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر2017م نتيجــة زيــادة رأس المــال مــن  140.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى 200.0
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م.

انخفــض إجمالــي حقــوق المســاهمين إلــى  194.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر2018م نتيجــة االرتفــاع فــي الخســائر
المتراكمــة مــن  3.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  5.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م
بســبب مصاريــف الــزكاة بقيمــة  770ألــف ريــال ســعودي باإلضافــة لوجــود خســائر إضافيــة للســنة الماليــة 2018م.
المطلوبات غير المتداولة
ترتبــط المطلوبــات غيــر المتداولــة بأرصــدة القــروض حيــث ارتفــع إجمالــي المطلوبــات غيــر المتداولــة مــن  63.3مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر2016م إلــى  78.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر2017م ومــن ثــم إلــى  191.6مليــون ريــال

ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر2018م وذلــك نتيجــة ارتفــاع أرصــدة القــروض طويلــة األجــل حيــث تــم الحصــول علــى تســهيالت ائتمانيــة
مــن و ازرة الماليــة باإلضافــة إلــى بنــوك محليــة وذلــك لغــرض تمويــل إنشــاء مستشــفى الســام الطبــي.

المطلوبات المتداولة
ارتفــع إجمالــي المطلوبــات المتداولــة مــن  1.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر2016م إلــى  14.2مليــون ريــال ســعودي كمــا
في  31ديســمبر2017م نتيجة ارتفاع األرصدة الدائنة إلى المقاولين بقيمة  10.4مليون ريال ســعودي حيث ارتبطت بمســتخلصات
تحت التســوية متعلقة بإنشــاء المستشــفى.

ارتفــع إجمالــي المطلوبــات المتداولــة إلــى  35.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر2018م نتيجــة ارتفــاع إضافــي فــي األرصــدة
الدائنة إلى المقاولين بقيمة  12.9مليون ريال ســعودي والمرتبطة بشــكل أساســي بالمقاول الرئيس إلنشــاء المستشــفى.
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5.4.2.1

5الموجودات غير المتداولة

 5.4.2.1,1الممتلكات والمعدات
الجدول رقم ( :)38الممتلكات والمعدات
 31ديسمبر 2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2018م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

مشروعات تحت التنفيذ

71,015

129,358

269,025

أرض

115,719

115,719

115,719

معدات

18

26

33

186,752

245,103

384,777

آالف الرياالت السعودية

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المدققة

مشروعات تحت التنفيذ
تتضمــن أرصــدة المشــروعات تحــت التنفيــذ بشــكل أساســي األعمــال ال أرســمالية لإلنشــاء مــن خــال عقــود مــع مقاوليــن ،استشــارات ،معــدات
وأنظمــة ،وأعبــاء ماليــة مرســملة .ارتفعــت أرصــدة المشــروعات تحــت التنفيــذ مــن  71.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م

إلــى  129.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ومــن ثــم إلــى  269.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م
بالت ازمــن مــع جــدول إنشــاء المستشــفى حيــث ارتفعــت األعمــال ال أرســمالية لإلنشــاء مــن  42.4مليــون ريــال ســعودي و 82.2مليــون ريــال
ســعودي إلــى  209.2مليــون ريــال ســعودي ،علــى التوالــي.

كمــا تتضمــن المشــروعات تحــت التنفيــذ أرصــدة دفعــات مقدمــة للمقاوليــن بقيمــة  39.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
ديســمبر 2016م و 43.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م و 83.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31

ديســمبر 2018م .ارتبطــت تلــك الدفعــات بشــكل أساســي بالدفعــات المقدمــة إلــى شــركة إعمــار المشــاريع للمقــاوالت العامــة

(المقــاول الرئيــس للمشــروع).
أرض

بلغــت قيمــة األرض للمستشــفى  115.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م حيــث تــم شـراء األرض مــن خــال شــركة

العثمــان القابضــة فــي الســنة الماليــة 2015م والتــي تــم تحويلهــا لشــركة الســام فــي الســنة الماليــة 2016م .ومــن الجديــر بالذكــر أنــه

فــي تاريــخ 1439/03/15ه (الموافــق 2017/12/03م) حصلــت شــركة الســام علــى موافقــة مــن و ازرة الماليــة للحصــول علــى قــرض
بقيمــة ( )194,263,000ريــال ســعودي ،لتمويــل إنشــاء وتجهيــز وتأثيــث مشــروع مستشــفى الســام ،وقــد قامــت شــركة الســام برهــن

األرض لصالــح و ازرة الماليــة كضمــان لســداد القــرض.
معدات

بلغــت أرصــدة المعــدات  26ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،وارتفعــت لتصــل إلــى  33ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي

 31ديســمبر 2018م ،ترتبــط بشــكل رئيســي بأجهـزة حاســوب وأنظمــة أمــن ومراقبــة.
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 5.4.2.1,1,1مشروعات تحت التنفيذ
الجدول رقم ( :)39مشروعات تحت التنفيذ
 31ديسمبر 2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2018م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

أعمال رأسمالية

42,407

82,208

209,170

استشارات

24,500

27,671

30,243

-

9,664

23,972

أعباء مالية

1,416

5,803

12,741

رواتب وأجور

3,186

4,379

5,371

تراخيص

-

-

4,268

بنى تحتية

2,403

2,773

2,840

رسوم حكومية

-

-

628

مكاسب مؤجلة من قرض و ازرة المالية

-

-

()24,067

()2,934

()3,177

-

38

38

3,860

71,015

129,358

269,026

آالف الرياالت السعودية

المعدات واألنظمة

آثار التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية ()IFRS
أخرى
اإلجمالي
المصدر :معلومات اإلدارة

أعمال رأسمالية
ترتبــط األعمــال ال أرســمالية بعمليــة إنشــاء المستشــفى وذلــك مــن خــال عقــد مــع شــركة إعمــار المشــاريع للمقــاوالت العامــة ()PBC
بقيمــة مبدئيــة بلغــت  400.0مليــون ريــال ســعودي وذلــك لغــرض إنشــاء المرحلــة األولــى مــن المشــروع (بطاقــة اســتيعابية بلغــت 260

س ـريرا) .قامــت إدارة شــركة الســام بعمــل تعديــل علــى العقــد االبتدائــي ليتضمــن المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع وذلــك عبــر إضافــة
الم ارحــل األولــى ل ـ  3طوابــق إضافيــة بقيمــة  20.0مليــون ريــال ســعودي .تبلــغ الطاقــة االســتيعابية للمرحلتيــن  495سـري اًر والقيمــة

الكليــة للعقــد  420.0مليــون ريــال ســعودي .قامــت شــركة الســام بخصــم مبلــغ  22.0مليــون ريــال ســعودي مــن القيمــة المتبقيــة
للمشــروع حيــث تنــص بنــود العقــد علــى قيمــة جزائيــة فــي حــال تأخــر المقــاول عــن تســليم المشــروع فــي الوقــت المتفــق عليــه وبذلــك
بلغــت القيمــة النهائيــة للعقــد  398.0مليــون ريــال ســعودي حتــى تاريخــه .بلغــت قيمــة األعمــال ال أرســمالية لإلنشــاء  42.4و82.2

و 209.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م و 31ديســمبر 2017م و 31ديســمبر 2018م ،علــى التوالــي.
استشارات

ترتبــط االستشــارات بشــكل رئيســي بعمليــة تصميــم المجمــع ( 12.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م) ،استشــارات
هندســية للمقاول االستشــاري ( 7.5مليون ريال ســعودي كما في  31ديســمبر 2018م) ،واستشــارات الهندســة المعمارية ( 4.7مليون

ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م) .ارتفعــت أرصــدة االستشــارات مــن  24.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2016م إلــى  27.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ومــن ثــم إلــى  30.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31

ديســمبر 2018م نتيجــة االرتفــاع فــي وتي ـرة المراجعــة الدوريــة مــن قبــل المستشــارين الهندســيين (الــدار الدوليــة للهندســة) والمرتبطــة

بعمليــة اإلنشــاء المســتمرة.
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المعدات واألنظمة
ارتفــع رصيــد المعــدات واألنظمــة مــن  9.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  24.0مليــون ريــال ســعودي كمــا

فــي  31ديســمبر 2018م نتيجــة دفعــات مقدمــة لتوريــد األجهـزة والمعــدات الطبيــة مــن مورديــن محلييــن ودولييــن باإلضافــة إلــى شـراء
نظــام محاســبي ( )ERPإلدارة وتشــغيل العمليــات.
أعباء مالية

ارتفــع رصيــد األعبــاء الماليــة المرســملة مــن  1.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  5.8مليــون ريــال ســعودي كمــا
فــي  31ديســمبر 2017م ومــن ثــم إلــى  12.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م نتيجــة ارتفــاع أرصــدة القــروض بشــكل
عــام حيــث تــم اســتخدام التســهيالت االئتمانيــة مــن البنــوك التجاريــة لغــرض تمويــل عمليــة اإلنشــاء.
رواتب وأجور
يتــم رســملة الرواتــب واألجــور للموظفيــن المرتبطيــن بشــكل مباشــر بعمليــة اإلنشــاء للمستشــفى بمــا فــي ذلــك مــدراء المشــروع والمــدراء
الفنييــن .بلــغ رصيــد الرواتــب واألجــور والتــي تــم رســملتها  5.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م.
تراخيص
بلــغ رصيــد التراخيــص  4.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م والمتعلــق بإصــدار ترخيــص مــن شــركة الكهربــاء

الســعودية لغــرض توليــد الكهربــاء للمستشــفى.
بنى تحتية

ترتبــط أرصــدة البنــى التحتيــة بأعمــال مرســملة مثــل الطــرق المرصوفــة وأعمــال الصــرف واإلنــارة .بلــغ رصيــد البنــى التحتيــة  2.8مليــون

ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م.
رسوم حكومية

ترتبــط الرســوم الحكوميــة بدفعــات مقدمــة لجهــات حكوميــة لغــرض إصــدار إقامــات وتأشــيرات للعامليــن حيــث بلغــت هــذه األرصــدة
 628ألــف ريــال ســعودي.

مكاسب مؤجلة من قروض وزارة المالية
بلغــت المكاســب المؤجلــة مــن قــروض و ازرة الماليــة  24.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م وتتعلــق بمكاســب

ـاء علــى توصيــات الم ارجــع القانونــي حيــث تــم
محتملــة مســتقبلية مــن قــرض حســن مــن و ازرة الماليــة .تــم تضميــن المكاســب المؤجلــة بنـ ً
اســتعمال كامــل القــرض المذكــور كجــزء مــن عمليــة بنــاء المستشــفى.
آثار التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية ()IFRS
بعــد التحــول مــن معاييــر المحاســبة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ( )SOCPAإلــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر

الماليــة ( )IFRSتــم إعــادة معالجــة رســملة مصاريــف مــا قبــل التشــغيل .ترتبــط المصروفــات التــي تــم إعــادة معالجتهــا بشــكل رئيــس
باستشــارات مالية (بقيمة  1.2مليون ريال ســعودي) ،استشــارات لعملية التســويق (بقيمة  280ألف ريال ســعودي) ،استشــارات قانونية

(بقيمــة  276ألــف ريــال ســعودي) ،ومصاريــف تســويقية أخــرى (بقيمــة  248ألــف ريــال ســعودي).
أخرى

بلغت األرصدة المرسملة األخرى  3.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م وتتعلق بمشتريات المواد المختلفة.
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5.4.2.2

5الموجودات المتداولة

 5.4.2.2,1النقد وما في حكمه
الجدول رقم ( :)40النقد وما في حكمه
آالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر 2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2018م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

14,534

43,272

36,695

2

4

2

14,536

43,276

36,697

نقد في البنوك
نقد في الصندوق
اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المدققة

تتكــون أرصــدة النقــد ومــا فــي حكمــه مــن نقــد فــي البنــوك ونقــد فــي الصنــدوق .ارتفــع النقــد ومــا فــي حكمــه مــن  14.5مليــون ريــال ســعودي
كما في  31ديســمبر 2016م إلى  43.3مليون ريال ســعودي كما في  31ديســمبر 2017م وذلك نتيجة زيادة رأس المال بقيمة 60.0

مليــون ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى تســهيالت ائتمانيــة بقيمــة  14.6مليــون ريــال ســعودي فــي المقابــل مصاريــف أرســمالية لغــرض إنشــاء
المنشــأة بقيمــة  58.1مليــون ريــال ســعودي .انخفــض النقــد ومــا فــي حكمــه إلــى  36.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر2018م
حيــث بلغــت اإلضافــات ال أرســمالية  163.5مليــون ريــال ســعودي فــي مقابــل ســحوبات مــن خــال تســهيالت ائتمانيــة (مــن خــال بنــوك
محليــة وو ازرة الماليــة) بقيمــة  133.4مليــون ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى ارتفــاع رأس المــال العامــل بقيمــة  23.9مليــون ريــال ســعودي.

ً
مقدما وأرصدة مدينة أخرى
 5.4.2.2,2مصاريف مدفوعة
ً
مقدما وأرصدة مدينة أخرى
الجدول رقم ( :)41مصاريف مدفوعة
 31ديسمبر 2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2018م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

ضريبة القيمة المضافة

-

-

364

دفعات مقدمة

13

-

18

ودائع

17

17

17

مصروفات مدفوعة مقدما وأخرى

30

-

-

اإلجمالي

60

17

399

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية المدققة

تتألــف المصاريــف المدفوعــة مقدمـاً واألرصــدة المدينــة األخــرى بشــكل أساســي مــن أرصــدة مدينــة لضريبــة القيمــة المضافــة بقيمــة 364

ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م حيــث نتجــت تلــك األرصــدة مــن ارتفــاع النفقــات ال أرســمالية المدفوعــة للمقاوليــن مــع
عــدم وجــود عوائــد دخــل حيــث الزال المستشــفى تحــت اإلنشــاء.
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 5.4.2.2,2أرصدة أطراف ذات عالقة
الجدول رقم ( :)42أرصدة أطراف ذات عالقة
آالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر 2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2018م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

منافع السالم للرعاية الصحية الطبية القابضة ومجموعة شركات العثمان
شراء تذاكر طيران

-

-

77

خدمات تقنية المعلومات

-

-

1,975

4,500

80

1,646

السكن والغذاء وغيرها من النفقات المتنوعة

-

25

12

مصروفات مدفوعة نيابة عن أطراف ذات عالقة

-

11

-

165

358

4,360

تكاليف استشارات

مصروفات مدفوعة نيابة عن الشركة
المطلوبات من جهة ذات عالقة
منافع السالم للرعاية الصحية الطبية القابضة

48

111

-

اإلجمالي

48

111

-

المطلوبات ألطراف ذات العالقة
شركة نظم حلول األعمال االستراتيجية

-

-

2,031

شركة محمد عبدهللا العثمان للتجارة والمقاوالت

-

-

184

اإلجمالي

-

-

2,215

مستحق للمساهمين
شركة العثمان القابضة

-

-

3,846

اإلجمالي

-

-

3,846

المصدر :القوائم المالية المدققة

المطلوبات من جهة ذات عالقة
تتألــف أرصــدة األطـراف ذات عالقــة مــن أرصــدة مدينــة لشــركة منافــع الســام للرعايــة الصحيــة الطبيــة القابضــة بقيمــة  48ألــف ريــال

ســعودي و 111ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م وكمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،علــى التوالــي .ارتبطــت تلــك
األرصــدة بشــكل أساســي بخدمــات تقنيــة معلومــات وعمليــات متعلقــة باستشــارات (تحليــل التكاليــف) ومصروفــات مدفوعــة بالنيابــة عــن

شــركة الســام.

المطلوبات ألطراف ذات العالقة
ترتبــط أرصــدة المطلوبــات ألطـراف ذات العالقــة مــن أرصــدة شــركة أنظمــة حلــول األعمــال االســتراتيجية بقيمــة  2.0مليــون ريــال ســعودي

كمــا فــي  31ديســمبر 2018م والتــي تتعلــق بأنظمــة التحكــم الكهربائــي والمراقبــة واألمــن ،وشــركة محمــد عبــد هللا العثمــان للتجــارة
والمقــاوالت بقيمــة  184ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م .والتــي تتعلــق باستشــارات هندســية.
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مستحق للمساهمين
يرتبــط رصيــد المســتحق للمســاهمين مــن رصيــد لشــركة العثمــان القابضــة بقيمــة  3.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م

حيــث ترتبــط األرصــدة بعمليــة توريــد لبعــض المســتلزمات بحســب العقــد مــع الشــركة كالمعــدات واألدوات الطبيــة لغــرض تشــغيل المستشــفى.

5.4.2.3

5إجمالي حقوق الملكية

الجدول رقم ( :)43إجمالي حقوق الملكية
االسم

عدد األسهم

المساهمين

نسبة الملكية

القيمة
(اآلف الرياالت السعودية)

كما في  31ديسمبر 2016م

شركة العثمان القابضة

5,600,000

%40

56,000

شركة منافع السالم للرعاية الصحية الطبية القابضة

6,300,000

%45

63,000

شركة علي عبدهللا التميمي

1,400,000

%10

14,000

عبدالمحسن بن محمد بن عبدهللا العثمان

350,000

%2.5

3,500

عبدهللا بن محمد بن عبدهللا العثمان

350,000

%2.5

3,500

14,000,000

%100

140,000

اإلجمالي

كما في  31ديسمبر 2017م

المساهمين
شركة العثمان القابضة

9,900,000

5.%49

99,000

شركة منافع السالم للرعاية الصحية الطبية القابضة

6,300,000

%31.5

63,000

شركة علي عبدهللا التميمي

2,800,000

0.%14

28,000

عبدالمحسن بن محمد بن عبدهللا العثمان

500,000

%2.5

5,000

عبدهللا بن محمد بن عبدهللا العثمان

500,000

%2.5

5,000

20,000,000

%100

200,000

اإلجمالي

كما في  31ديسمبر 2018م

المساهمين
شركة العثمان القابضة

9,900,000

5.%49

99,000

شركة منافع السالم للرعاية الصحية الطبية القابضة

6,300,000

%31.5

63,000

شركة علي عبدهللا التميمي

2,800,000

0.%14

28,000

عبدالمحسن بن محمد بن عبدهللا العثمان

500,000

%2.5

5,000

عبدهللا بن محمد بن عبدهللا العثمان

500,000

%2.5

5,000

20,000,000

%100

200,000

اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المدققة

الجدول رقم ( :)44قائمة حقوق المساهمين
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رأس المال

الخسائر المتراكمة

االجمالي

آالف الرياالت السعودية
الرصيد في  1يناير 2016م

140,000

()138

139,862

صافي الخسائر لعام 2016م

-

()277

()277

140,000

()415

139,585

-

()2,934

()2,934

الرصيد في  1يناير 2017م – IFRS

140,000

()3,349

136,651

صافي الخسائر لعام 2017م – معدل

-

()497

()497

الزيادة في رأس المال

60,000

-

60,000

الرصيد في  31ديسمبر 2017م – معدل

200,000

()3,846

196,154

الرصيد في  1يناير 2018م – SOCPA

200,000

()668

199,332

-

()3,177

()3,177

200,000

()3,846

196,154

-

()1,212

()1,212

200,000

()5,058

194,942

الرصيد في  1يناير 2017م – SOCPA
أثر التحول :استبعاد رسملة مصاريف ما قبل التشغيل

أثر التحول :استبعاد رسملة مصاريف ما قبل التشغيل
الرصيد في  1يناير 2018م – IFRS
صافي الخسائر لعام 2018م
الرصيد في  31ديسمبر 2018م
المصدر :القوائم المالية المدققة

بلغ رأس مال الشركة  200مليون ريال سعودي مقسم إلى  20مليون سهم قيمة كل منها  10ريال سعودي.
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ المالية 2017م ،ﻗرر ﻣﺳﺎهمو اﻟﺷرﮐﺔ زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻣﺑﻟﻎ  60ﻣﻟﯾون ريال ﺳﻌودي ،حيث اكتتب ﺟﻣﯾﻊ المساهمين

ﻓﻲ هــذه اﻟزﯾﺎدة ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺷرﮐﺔ منافــع اﻟﺳﻼم ﻟﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ الطبيــة القابضــة .تــم االنتهــاء مــن اإلجـراءات القانونيــة كمــا تــم تعديــل
النظــام األساســي للشــركة باإلضافــة إلــى تعديــل الســجل التجــاري فــي تاريــخ 1438/09/18ه (الموافــق 2017/06/13م).

وفًقــا لمعاييــر المحاســبة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ( ،)SOCPAقامــت الشــركة برســملة جميــع التكاليــف
والنفقــات المتكبــدة خــال مرحلــة مــا قبــل التشــغيل .كمــا فــي  31ديســمبر 2016م و 31ديســمبر 2017م ،كانــت قيمــة مصاريــف
مــا قبــل التشــغيل  2.9مليــون ريــال ســعودي و 3.2مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي .بموجــب المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة

( )IFRSيتــم إلغــاء مصروفــات مــا قبــل التشــغيل الغيــر المؤهلــة لالعتـراف بهــا كأصــل وذلــك باســتبعادها مــن حســاب األربــاح المحتجـزة
 /الخســائر المتراكمــة.
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5.4.2.4

5المطلوبات المتداولة

 5.4.2.4,1مستحقات ومطلوبات أخرى
الجدول رقم ( :)45مستحقات ومطلوبات أخرى
 31ديسمبر 2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2018م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

-

10,408

23,310

حجوزات دائنة

134

2,345

6,125

فوائد مستحقة

1,309

1,450

2,909

25

15

30

1,468

14,217

32,374

آالف الرياالت السعودية
مستحق للمقاولين

أخرى
اإلجمالي
المصدر :القوائم المالية المدققة

مستحق للمقاولين
ترتبــط األرصــدة الدائنــة للمقاوليــن بمســتحقات تحــت التســوية عــن المســتخلصات الصــادرة للجــزء المنتهــي مــن المستشــفى .ارتفعــت
األرصدة المستحقة للمقاولين من صفر كما في  31ديسمبر 2016م إلى  10.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2017م

ومــن ثــم إلــى  23.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م بالتـوازي مــع نســب اإلنجــاز للمستشــفى.
حجوزات دائنة

بلغــت الحجــوزات الدائنــة  6.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م حيــث تقــوم الشــركة باقتطــاع جــزء مــن قيمــة

المســتحقات ( %5مــن قيمــة كل مســتخلص) وذلــك عنــد دفــع المســتخلص للمقــاول عــن إنشــاء المستشــفى .يتــم حجــز األرصــدة كضمــان

لحســن التنفيــذ حيــث يســوى عنــد اســتالم المشــروع وانتهــاء فت ـرة الضمــان.
فوائد مستحقة

ارتفعت أرصدة الفوائد المســتحقة من  1.3مليون ريال ســعودي كما في  31ديســمبر 2016م إلى  1.5مليون ريال ســعودي كما في
 31ديســمبر 2017م ومــن ثــم إلــى  2.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م نتيجــة االرتفــاع فــي أرصــدة التســهيالت
االئتمانيــة طويلــة األجــل لتمويــل إنشــاء المستشــفى.
أخرى
بلغت المستحقات الدائنة األخرى  03ألف ريال سعودي كما في  13ديسمبر 8102م حيث ترتبط بمستحقات ألتعاب المراجعة والتدقيق.
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5.4.2.5

5المطلوبات غير المتداولة

 5.4.2.5,1القروض والتسهيالت االئتمانية
الجدول رقم ( :)46القروض والتسهيالت االئتمانية
آالف الرياالت السعودية
قرض تجاري
قرض من و ازرة المالية
إجمالي القروض طويلة األجل

 31ديسمبر 2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2018م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

63,276

78,135

155,684

-

-

32,041

63,276

78,135

187,725

المصدر :القوائم المالية المدققة

الجدول رقم ( :)47حركة القرض التجاري
 31ديسمبر 2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2018م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

-

65,207

79,811

مسحوبات

65,207

14,604

77,295

إجمالي القروض

65,207

79,811

157,106

رسوم الخدمات

()1,930

()1,676

()1,421

صافي رصيد القروض طويلة األجل

63,276

78,135

155,684

آالف الرياالت السعودية
الرصيد االفتتاحي

المصدر :القوائم المالية المدققة

قامــت شــركة الســام بتاريــخ 1437/05/27ه ـ (الموافــق 2016/03/07م) بتوقيــع تســهيل قــرض طويــل األجــل كتمويــل جزئــي إلنشــاء

ـهر كفترة ســماح بعد الســحب األول) وســداد
المستشــفى من خالل بنك ســاب .يســدد هذا القرض خالل  8ســنوات (بما في ذلك  36شـ ًا

يومــا لــكل عمليــة .بلــغ ســعر الفائــدة علــى القــرض المذكــور ســايبور .%2.75 +
 60شـ ًا
ـهر علــى أقســاط نصــف ســنوية ،بحــد أدنــى ً 90
الجدول رقم ( :)48حركة قرض وزارة المالية
 31ديسمبر 2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2018م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

قروض محصلة خالل السنة

-

-

56,108

منح حكومية

-

-

()24,420

الفوائد خالل السنة

-

-

353

إجمالي القرض

-

-

32,041

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية المدققة
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خــال عــام  ،2018حصلــت الشــركة علــى قــرض حســن بقيمــة  56مليــون ريــال ســعودي مــن و ازرة الماليــة ،لتمويــل إنشــاء وتأثيــث

وتركيــب مشــروع مستشــفى الســام بالخبــر .يتــم ســداد هــذا القــرض علــى  20قســطا ســنوياً حيــث تســتحق الدفعــة األولــى بعــد خمــس
ســنوات مــن تاريــخ العقــد ،والتــي يتــم خصمهــا علــى متوســط أســعار الفائــدة الســائدة فــي الســوق لقــروض ذات طبيعــة مماثلــة .بلغــت
القيمــة الحاليــة للقــرض  32.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م .يتــم تســجيل الفــرق بيــن القــرض المســتلم والقيمــة

الدفتريــة الحاليــة كمنحــة حكوميــة كخصــم علــى الممتلــكات والمعــدات.
الجدول رقم ( :)49تفاصيل التسهيالت االئتمانية
الرصيد كما في 31

مصاريف

الجهة

ديسمبر 2018م

تمويلية

بنك ساب

 185,7مليون
ريال سعودي

 155,7مليون ريال
سعودي

سايبور
+
%2.75

إنشاء
المستشفى

و ازرة المالية

 194,3مليون
ريال سعودي

 32,0مليون ريال
سعودي

ال ينطبق

إنشاء
المستشفى

 -تحقيق نسب اإلنجاز قبل السحوبات

اإلجمالي

 380,0مليون
ريال سعودي

 187,7مليون ريال
سعودي

-

-

-

الممولة

مبلغ التمويل

الغرض

شروط وأحكام
 أن ال تتعدى نسبة الديون إلى حقوقالملكية  3.25مرة (العام الرابع) 3.1 ،مرة
(العام الخامس)  2.5مرة (العام السادس)،
 2.25مرة (العام السابع)
 أن ال تنخفض نسبة رأس المال العاملعن 1:1
 أن ال تتم الموافقة على توزيعات األرباحقبل إبالغ البنك الممول.

المصدر :معلومات اإلدارة

بلــغ إجمالــي المبالــغ القائمــة للتمويــل طويــل األجــل  187.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م حيــث بلــغ الجــزء
المتــداول  72.8مليــون ريــال ســعودي .تضمنــت المبالــغ القائمــة أرصــدة:
•تمويــل مــن بنــك ســاب إلنشــاء المستشــفى بقيمــة  155.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م والمتوقــع أن يتــم
ســداده مــن خــال دفعــات نصــف ســنوية فــي الســنة الماليــة 2024م بحســب جــدول الدفعــات للتســهيالت االئتمانيــة.

•تمويل من و ازرة المالية بقيمة  32.0مليون ريال ســعودي كما في  31ديســمبر 2018م إلنشــاء المستشــفى .ســيتم ســداد التمويل
في الســنة المالية 2028م وذلك من خالل دفعات ســنوية.
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5.4.2.6

5الزكاة

الجدول رقم ( :)50الزكاة
آالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر 2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2018م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

مكونات الوعاء الزكوي
موجودات غير متداولة

()186,752

()103,245

()384,777

مطلوبات غير متداولة

63,276

78,135

191,571

حقوق الملكية في بداية السنة

139,862

136,651

196,154

()277

()497

()441

صافي الخسارة قبل الزكاة
الزكاة المحملة للسنة:
الرصيد االفتتاحي

118

-

-

مخصص السنة

-

-

770

()118

-

-

-

-

770

المدفوع خالل السنة
الرصيد النهائي
المصدر :القوائم المالية المدققة

الموقف الزكوي
قامــت الشــركة بتقديــم إقرارهــا الزكــوي عــن الفتـرة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017م وحصلــت علــى الشــهادات المطلوبــة .مــازال الربــط

النهائي للســنوات 2016م إلى 2017م قيد المراجعة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل .تم إنشــاء مخصص للزكاة في العام 2018م
بقيمــة  770ألــف ريــال ســعودي.
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5 5.4.3قائمة التدفق النقدي
الجدول رقم ( :)51قائمة التدفق النقدي
آالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر 2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2018م

(مدققة)

(مدققة)

(مدققة)

األنشطة التشغيلية
الخسارة قبل الزكاة

()497

()277

()441

التعديالت:
استهالك

6

4

8

التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة:
مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

()59

43

()382

مطلوب من جهة ذات عالقة

()29

()63

111

مستحقات ومطلوبات أخرى

1,331

12,749

18,156

مطلوب للمساهمين

-

-

3,846

مطلوب لجهات ذات عالقة

-

-

2,216

969

12,238

23,514

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
األنشطة اإلستثمارية
إضافات إلى ممتلكات ومعدات

()54,326

()58,102

()163,495

المستخدم في األنشطة االستثمارية
صافي النقد ُ

()54,326

()58,102

()163,495

األنشطة التمويلية
-

60,000

-

الزيادة في رأس المال
قرض طويل األجل

63,170

14,604

133,402

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

63,170

74,604

133,402

صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه

9,813

28,740

()6,578

النقد وما في حكمه في بداية السنة

4,723

14,536

43,276

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

14,536

43,276

36,697

المصدر :القوائم المالية المدققة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ارتفــع صافــي النقــد الناتــج مــن األنشــطة التشــغيلية مــن  969ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى  12.2مليــون ريــال
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م نتيجــة ارتفــاع أرصــدة المســتحقات للمقاوليــن بقيمــة  10.4مليــون ريــال ســعودي .ارتفــع صافــي
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النقــد الناتــج مــن األنشــطة التشــغيلية إلــى  23.5مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة ارتفــاع إضافــي فــي أرصــدة
المســتحقات للمقاوليــن بقيمــة  19.0مليــون ريــال ســعودي وذلــك بالت ازمــن مــع ارتفــاع نســب اإلنجــاز فــي ذات الفت ـرة.
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
تتعلــق التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة االســتثمارية بالمصروفــات ال أرســمالية لغــرض إنشــاء المستشــفى .بلغــت قيمــة اإلضافــات  54.3مليــون
ريــال ســعودي و 58.1مليــون ريــال ســعودي و 163.5مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م2017 ،م ،و2018م ،علــى التوالــي.
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
تتضمــن التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التمويليــة تمويــل أرســمالي لغــرض إنشــاء المشــروع باإلضافــة إلــى زيــادة رأس المــال .ارتفــع
صافي النقد الناتج من األنشــطة التمويلية من  63.2مليون ريال ســعودي في الســنة المالية 2016م إلى  74.6مليون ريال ســعودي

فــي الســنة الماليــة 2017م نتيجــة زيــادة رأس المــال بمبلــغ  60.0مليــون ريــال ســعودي لتمويــل إنشــاء المستشــفى .ارتفــع صافــي النقــد
الناتــج مــن األنشــطة التمويليــة إلــى  133.4مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة اســتخدام الشــركة لتســهيالت بنكيــة
إضافيــة لغــرض تمويــل اإلنشــاء بنحــو  77.3مليــون ريــال ســعودي مــن بنــك ســاب باإلضافــة إلــى التســهيالت المســتخدمة مــن و ازرة
الماليــة بقيمــة  32.0مليــون ريــال ســعودي.

5 5.4.4إدارة المخاطر
5.4.4.1

5إدارة مخاطر السيولة

الجدول رقم ( :)52فترات االستحقاق للمطلوبات المالية على الشركة
آالف الرياالت السعودية

القيمة الدفترية

التدفقات النقدية

أقل من 3

12 – 3

5–1

التعاقدية

شهور

شه اًر

سنوات

 31ديسمبر 2018م
قروض ذات فوائد

187,725

228,689

1,899

5,697

221,093

مستحقات للمقاولين

23,310

23,310

23,310

-

-

مطلوبات مستحقة

2,939

2,939

-

2,939

-

مطلوبات أخرى

6,125

6,125

-

6,125

-

مطلوب لجهات ذات عالقة

2,216

2,216

2,216

-

-

مطلوب للمساهمين

3,846

3,846

-

-

3,846

226,160

267,124

27,425

14,761

224,938

إجمالي المطلوبات المالية
 31ديسمبر 2017م
قروض ذات فوائد

78,135

121,632

1,929

4,194

115,510

مستحقات للمقاولين

10,408

10,408

10,408

-

-

مطلوبات مستحقة

1,465

1,465

1,465

-

-

مطلوبات أخرى

2,345

2,345

-

-

2,345

إجمالي المطلوبات المالية

92,353

135,850

13,802

4,194

117,854

المصدر :القوائم المالية المدققة
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تقــوم الشــركة بــإدارة مخاطــر الســيولة مــن مصدرهــا الخــاص مــن خــال إدارة رأس المــال العامــل .كمــا فــي نهايــة العــام 2018م،
تمتلــك الشــركة أصــول ذات ســيولة عاليــة بقيمــة  36.7مليــون ريــال ســعودي وتســهيالت اقتـراض غيــر مســتخدمة بقيمــة 360.45

مليــون ريــال.
5.4.4.2

5إدارة مخاطر رأس المال

الجدول رقم ( :)53نسبة المديونية
 31ديسمبر 2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2018م

(معدلة)

(معدلة)

(مدققة)

63,276

78,135

187,725

()14,536

()43,276

()36,697

صافي القروض

48,740

34,859

151,028

إجمالي حقوق المساهمين

136,651

196,154

194,942

رأس المال العامل

185,392

231,014

345,970

نسبة المديونية

%26.29

%15.09

%43.65

آالف الرياالت السعودية
إجمالي القروض
ناقصا :النقدية والنقد في البنوك

المصدر :القوائم المالية المدققة

تماشــياً مــع الشــركات األخــرى فــي القطــاع ،تديــر الشــركة مخاطــر رأس المــال مــن خــال مراقبــة مســتويات ديونهــا وموجوداتهــا الســائلة
وم ارعــاة متطلبــات وتوقعــات االســتثمار المســتقبلية للمســاهمين .يتــم احتســاب الديــون كإجمالــي التمويــل طويــل األجــل والقــروض
قصي ـرة األجــل .يشــتمل إجمالــي رأس المــال علــى حقــوق المســاهمين كمــا هــو موضــح فــي قائمــة المركــز المالــي تحــت «رأس المــال
واالحتياطيــات» وصافــي الديــن (صافــي النقــد ومــا فــي حكمــه).
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5 5.4.5آثار التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية ()IFRS
5.4.5.1

5آثار التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSعلى قائمة المركز المالي

الجدول رقم ( :)54آثار التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSعلى قائمة المركز المالي
 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2017م

(معدلة)

(معدلة)

آالف الرياالت السعودية
SOCPA

أثر التحول

IFRS

SOCPA

أثر التحول

IFRS

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات

189,686

()2,934

186,752

248,280

()3,177

245,103

مجموع الموجودات غير المتداولة

189,686

()2,934

186,752

248,280

()3,177

245,103

الموجودات المتداولة
14,536

-

14,536

43,276

-

43,276

نقد وما في حكمه
مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

60

-

60

17

-

17

مطلوب من جهة ذات عالقة

48

-

48

111

-

111

مجموع الموجودات المتداولة

14,644

-

14,644

43,404

-

43,404

مجموع الموجودات

204,330

()2,934

201,396

291,684

()3,177

288,507

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
خسائر متراكمة
مجموع حقوق المساهمين

140,000

-

140,000

200,000

-

200,000

()415

()2,934

()3,349

()668

()3,177

()3,846

139,585

()2,934

136,651

199,332

()3,177

196,145

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
قرض طويل ومتوسط األجل

63,276

-

63,276

78,135

-

78,135

مجموع المطلوبات غير المتداولة

63,276

-

63,276

78,135

-

78,135
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 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2017م

(معدلة)

(معدلة)

آالف الرياالت السعودية
SOCPA

IFRS

أثر التحول

أثر التحول

SOCPA

IFRS

المطلوبات المتداولة
مستحقات ومطلوبات اخرى

1,468

-

1,468

14,217

-

14,217

مجموع المطلوبات المتداولة

1,468

-

1,468

14,217

-

14,217

مجموع المطلوبات

64,744

-

64,744

92,352

-

92,352

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

204,330

()2,934

201,396

291,684

()3,177

288,507

المصدر :القوائم المالية المدققة

5.4.5.2

5آثار التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSعلى قائمة الدخل

الجدول رقم ( :)55آثار التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSعلى قائمة الدخل
 31ديسمبر 2017م
(مدققة)

آالف الرياالت السعودية
SOCPA

اثر التحول

IFRS

مصاريف عمومية إو�دارية

()254

()244

()497

الخسارة قبل الزكاة

()254

()244

()497

الزكاة

-

-

-

صافي الخسارة للسنة

()254

()244

()497

المصدر :القوائم المالية المدققة

5.4.5.3

5آثار التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSعلى حقوق المساهمين

الجدول رقم ( :)56آثار التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية ( )IFRSعلى حقوق المساهمين
 31ديسمبر
آالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر 2017م

2016

(معدلة)

(معدلة)
إجمالي حقوق المساهمين ()SOCPA

139,585

199,332

أثر التحول :استبعاد رسملة مصاريف ما قبل التشغيل

()2,934

()3,177

إجمالي حقوق المساهمين ()IFRS

136,651

196,154

المصدر :القوائم المالية المدققة
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إعادة معالجة رسملة مصاريف ما قبل التشغيل
وفق ـاً لمعاييــر المحاســبة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ( ،)SOCPAقامــت الشــركة برســملة جميــع التكاليــف
والنفقــات المتكبــدة خــال مرحلــة مــا قبــل التشــغيل .كمــا فــي  31ديســمبر 2016م و 31ديســمبر 2017م ،كانــت قيمــة مصاريــف مــا
قبل التشــغيل  2.9مليون ريال ســعودي و 3.2مليون ريال ســعودي على التوالي .بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية (،)IFRS

مصروفــات مــا قبــل التشــغيل الغيــر المؤهلــة لالعتـراف بهــا كأصــل ،يتــم إلغــاء االعتـراف بهــا واســتبعادها مــن حســاب األربــاح المحتجـزة

 /الخســائر المتراكمــة .إن تأثيــر إلغــاء االعتـراف بمصروفــات مــا قبــل التشــغيل علــى قائمــة الدخــل هــو  244ألــف ريــال ســعودي للســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017م .ترتبــط المصروفــات التــي تــم إعــادة معالجتهــا بشــكل رئيــس باستشــارات ماليــة (بقيمــة  1.2مليــون

ريــال ســعودي) ،استشــارات لعمليــة التســويق (بقيمــة  280ألــف ريــال ســعودي) ،استشــارات قانونيــة (بقيمــة  276ألــف ريــال ســعودي)،
ومصاريــف تســويقية أخــرى (بقيمــة  248ألــف ريــال ســعودي).
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.6

6المعلومات القانونية

يتضمن هذا القسم المعلومات القانونية المتعلقة بعملية االستحواذ التي تسعى من خاللها شركة األحساء للتنمية إلى االستحواذ على

كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام للخدمــات الطبيــة وذلــك بموجــب اتفاقيــة االســتحواذ المؤرخــة فــي تاريــخ 1440/07/13ه ـ
المصـ ِـدر وشــركة العثمــان القابضــة وشــركة منافــع الســام للخدمــات الطبيــة القابضــة وشــركة
الم َبرمــة بيــن ُ
(الموافــق 2019/03/20م) ُ
ويشــار إليهــم جميع ـاً ب ـ «المســاهمون
علــي عبــد هللا التميمــي وعبدالمحســن محمــد عبــدهللا العثمــان وعبــدهللا محمــد عبــدهللا العثمــانُ ،
البائعــون أو المســاهمين البائعيــن».

6.1

6إقرارات أعضاء مجلس إدارة شركة األحساء

يقر أعضاء مجلس إدارة شركة األحساء بموجب هذا التعميم بما يلي:
•االستحواذ ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.
يخل اإلصدار بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون شركة األحساء طرفاً فيها.
•ال ّ
•أن هــذا القســم يتضمــن جميــع المعلومــات القانونيــة الجوهريــة المتعلقــة بمســتندات االســتحواذ التــي يجــب علــى مســاهمي شــركة
األحســاء أخذهــا بعيــن االعتبــار للتصويــت بشــكل مبنــي علــى د اريــة إو�دراك.

•أنه ال يوجد معلومات قانونية جوهرية أخرى في هذا القسم تؤدي إزالتها إلى أن تصبح البيانات األخرى مضللة.
•يقــر األعضــاء المســتقلون فــي مجلــس إدارة شــركة األحســاء ،مــن غيــر األط ـراف ذوي العالقــة ،أنهــم ليــس لديهــم أي مصلحــة

المصــدر أو فــي أســهم الشــركة الم ـراد االســتحواذ عليهــا أو فــي أعمالهــا أو فــي أي
مباش ـرة أو غيــر مباش ـرة فــي أي مــن أســهم ُ
عقــد ُمبــرم أو ســيتم إب ارمــه بيــن أط ـراف االســتحواذ ،وأنهــم يقــرون بكامــل اســتقالليتهم بخصــوص االســتحواذ موضــوع هــذا التعميــم.

6.2

6ملخص الهيكل القانوني لصفقة االستحواذ

سيكون الهيكل القانوني لصفقة االستحواذ على النحو اآلتي:

•سوف تقوم شركة األحساء باالستحواذ على كامل األسهم (بنسبة  )%100في رأس مال شركة السالم («األسهم المستهدفة»).
•قيمــة األســهم المســتهدفة والمتفــق عليهــا بيــن الشــركتين بموجــب اتفاقيــة االســتحواذ هــو  250,000,000ريــال ســعودي («القيمــة
المتفــق عليهــا»).

•يتــم ســداد القيمــة المتفــق عليهــا عــن طريــق قيــام شــركة األحســاء بإصــدار عــدد مــن األســهم العاديــة «أســهم العــوض» فــي أســهم
المسـ َـجلة في الســوق الماليــة الســعودية «تــداول» لصالــح مســاهمي شــركة الســام علــى أن تعــادل قيمــة األســهم
رأس مالهــا و ُ
المصــدرة القيمــة المتفــق عليهــا.
ُ

•بعد إتمام عملية االستحواذ ،سيكون الهيكل القانوني للملكية في شركة األحساء على النحو اآلتي:
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الشكل رقم ( :)3الهيكل القانوني لشركة األحساء بعد عملية االستحواذ

ﺷﺮﻛﺔ�اﻟﻌﺜمان�
اﻟﻘاﺑﻀﺔ
%16.60
٪١٦.٦٠

ﺷﺮﻛﺔ�ﻣﻨاﻓﻊ�
اﻟﺴﻼم ﻟ��ﺪﻣات�
اﻟﻄﺒﻴﺔ�اﻟﻘاﺑﻀﺔ

ﻋﺒﺪاﳌﺤﺴﻦ�
ﻣﺤمﺪ�ﻋﺒﺪﷲ�
اﻟﻌﺜمان

ﺷﺮﻛﺔ�ﻋ�ي�
ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺘمﻴمﻲ

%10.57
٪١٠.٥٧

%4.70
٪٤.٧٠

ﻣﺴاهمﻲ�ﺷﺮﻛﺔ�اﻟﺴﻼم

ﻋﺒﺪﷲ�ﻣﺤمﺪ�
ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻌﺜمان
%0.84
٪٠.٨٤

%0.84
٪٠.٨٤

اﳌﺴاهمﻮن �ا��اﻟﻴﻮن �
�ي�ﺷﺮﻛﺔ�اﻷﺣﺴاء

%33.54
٪٣٣.٥٤

%66.46
٪٦٦.٤٦

%100
٪١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ�اﻟﺴﻼم�ﻟ��ﺪﻣات �اﻟﻄﺒﻴﺔ

المصدر :الشركة
*تم تقريب النسب في الشكل أعاله إلى أقرب عدد صحيح.

6.3

6الموافقات الحكومية أو موافقات أطراف أخرى الالزمة إلتمام االستحواذ

ألغراض استكمال صفقة االستحواذ فإنه البد من الحصول على الموافقات التالية:
•الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة للمنافســة علــى صفقــة االســتحواذ فيمــا يتعلــق بطلــب التركــز االقتصــادي الناتــج عــن الصفقــة.
وتم الحصول على الموافقة بتاريخ 1440/12/04هـ (الموافق 2019/08/05م).

•الحصــول علــى خطــاب عــدم ممانعــة مــن ممولــي شــركة الســام علــى صفقــة االســتحواذ ،وذلــك وفقـاً لشــروط اتفاقيــات التمويــل.
وتــم الحصــول علــى خطــاب عــدم ممانعــة مــن قبــل و ازرة الماليــة بتاريــخ 1440/12/04ه (الموافــق 2019/08/05م) ومــن
البنــك الســعودي البريطانــي (ســاب) بتاريــخ 1441/01/18ه (الموافــق 2019/09/17م).

•الحصــول علــى موافقــة شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) علــى طلــب إدراج األســهم الجديــدة لمســاهمي شــركة الســام
فــي شــركة األحســاء بعــد االســتحواذ .وتــم الحصــول علــى هــذه الموافقــة بتاريــخ 1441/01/05ه (الموافــق 2019/09/04م).

•الحصول على موافقة هيئة الســوق المالية على طلب تســجيل وطرح ( )24,732,069أربعة وعشـرين مليون وســبعمائة واثنان
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وثالثيــن ألــف وتســعة وســتين ســهم عــادي جديــد ،لغــرض زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ( )490,000,000أربعمائــة وتســعين
مليــون ريــال ســعودي إلــى ( )737,320,690ســبعمائة وســبعة وثالثيــن مليــون وثالثمائــة وعش ـرين ألــف وســتمائة وتســعين

ريــال ســعودي ،وزيــادة عــدد األســهم مــن ( )49,000,000تســعة وأربعيــن مليــون ســهم إلــى ( )73,732,069ثالثــة وســبعين
مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثيــن ألــف وتســعة وســتين ســهم ،وذلــك عــن طريــق إصــدار ( )24,732,069أربعــة وعشـرين مليــون
وســبعمائة واثنــان وثالثيــن ألــف وتســعة وســتين ســهم عــادي جديــد ،مقابــل االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة
المصــدرة
الســام ،وبقيمــة إجماليــة تبلــغ ( )250,000,000مائتــان وخمســون مليــون ريــال ســعودي (وهــي القيمــة الســوقية لألســهم ُ

ـاء علــى ســعر ســهم شــركة األحســاء المتفــق عليــه الــذي تــم تحديــده بســعر ( )10.108333ريــال ســعودي للســهم الواحــد ضمــن
بنـ ً

ملحــق اتفاقيــة االســتحواذ الموقعــة بيــن الشــركتين) .بمــا فــي ذلــك نشــر تعميــم المســاهمين ،وتــم الحصــول علــى هــذه الموافقــة
واإلعــان عنهــا علــى موقــع هيئــة الســوق الماليــة وتــداول بتاريــخ 1441/03/16ه ـ (الموافــق 2019/11/13م).
•الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على الدعوة لعقد الجمعية العامة غير عادية لشركة األحساء.

•الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األحســاء علــى زيــادة رأس المــال عــن طريــق االســتحواذ علــى كامــل
األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام ،والتصويــت علــى تعديــل النظــام األساســي.

وســيتم اســتكمال صفقــة االســتحواذ بعــد نقــل ملكيــة جميــع األســهم فــي شــركة الســام لصالــح شــركة األحســاء ،وفــور تخصيــص األســهم
المصــدرة فــي شــركة األحســاء إو�دراجهــا فــي تــداول لصالــح المســاهمين البائعيــن.
الجديــدة ُ

6.4

6ملخص جميع العقود واالتفاقيات الجوهرية الخاصة بصفقة زيادة رأس المال للغرض
المفصح عنه في هذا التعميم

أعلنــت شــركة األحســاء للتنميــة بتاريــخ 1440/07/13ه ـ (الموافــق 2019/03/20م) عــن توقيعهــا اتفاقيــة لالســتحواذ علــى كامــل

األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام للخدمــات الطبيــة (شــركة مســاهمة مقفلــة  -غيــر مدرجــة) عــن طريــق زيــادة رأس مــال الشــركة مــن
خــال إصــدار أســهم جديــدة لمســاهمي شــركة الســام للخدمــات الطبيــة ،وهــم:
•شركة العثمان القابضة.

•شركة منافع السالم للخدمات الطبية القابضة.
•شركة علي عبدهللا التميمي.

•عبدالمحسن محمد عبدهللا العثمان.

•عبدهللا محمد عبدهللا العثمان.
ِ
وفقـاً التفاقيــة االســتحواذ ،وافــق مجلــس إدارة شــركة األحســاء علــى إصــدار أســهم العـ َـوض لمســاهمي شــركة الســام وذلــك نظيــر قيامهــم

ببيع كامل األســهم في رأس مال شــركة الســام لصالح شــركة األحســاء .وتم االتفاق بين شــركة األحســاء وشــركة الســام ضمن اتفاقية
االســتحواذ علــى أن تكــون القيمــة النهائيــة مقابــل االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام مبلــغ ()250,000,000
مائتــان وخمســون مليــون ريــال ســعودي.

تــم االتفــاق بيــن الشــركتين بموجــب اتفاقيــة االســتحواذ الموقعــة فــي تاريــخ 1440/07/13ه (الموافــق 2019/03/20م) ومالحــق

االتفاقيــة الموقعــة بتاريــخ 1440/09/09ه (الموافــق 2019/05/14م) ،وتاريــخ 1440/09/21ه (الموافــق 2019/05/26م)،
وتاريخ 1440/12/06ه (الموافق 2019/08/07م) ،على أن يكون تحديد سعر اإلصدار لكل سهم بقيمة ( )10.108333ريال

ـاء علــى متوســط ســعر اإلغــاق اليومــي لســهم شــركة األحســاء فــي الســوق الماليــة (تــداول) لمــدة
ســعودي تقريبـاً للســهم الواحــد ،وذلــك بنـ ً

ثالثــة أشــهر ( 90يــوم) تــداول قبــل تاريــخ توقيــع اتفاقيــة االســتحواذ ،خــال فتـرة التــداول مابيــن 2018/11/14م إلــى 2019/03/19م.
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6.5

6البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة أو التعهدات الواردة في اتفاقية
االستحواذ.

6 6.5.1البنود والشروط الجوهرية والشروط المسبقة
•تخضــع اتفاقيــة االســتحواذ للشــروط واألحــكام الـواردة فيهــا والمذكــورة فــي هــذا القســم ،بمــا فــي ذلــك الموافقــات الـواردة فــي القســم
رقــم  6.3أعــاه.

• ال توجــد أيــة وقائــع أو مالبســات مــن شــأنها أن تمثــل تغييـ اًر ســلبياً جوهريـاً فيمــا يتعلــق بالشــركة المـراد االســتحواذ عليهــا وأســهم
ِ
العـ َـوض التــي ســيتم إصدارهــا إلــى المســاهمين البائعيــن.
المصـ ِـدر علــى موافقــة مســاهميه فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى النحــو الــذي تقتضيــه
• يخضــع إتمــام االســتحواذ لحصــول ُ
ِ
هيئــة الســوق الماليــة وفقـاً لقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللت ازمــات المســتمرة ،وذلــك فيمــا يتعلــق بإصــدار أســهم العـ َـوض.
•إن اتفاقيــة االســتحواذ ملزمــة للشــركتين وتنتهــي مدتهــا بتاريــخ 1440/09/26ه (الموافــق 2019/05/30م) ،وقــد تــم تجديدهــا
بموجــب ملحــق االتفاقيــة الموقــع بتاريــخ 1440/09/21ه (الموافــق 2019/05/26م) لفت ـرة  90يــوم إضافيــة حتــى تاريــخ

1440/12/27ه (الموافــق 2019/08/28م) ،ومــن ثــم تــم تجديدهــا بموجــب ملحــق االتفاقيــة الموقــع بتاريــخ 1440/12/06ه
(الموافق 2019/08/07م) لفترة  92يوم إضافية حتى تاريخ 1441/04/01ه (الموافق 2019/11/28م) لغرض استكمال

وثائــق عمليــة االســتحواذ.

ِ
للمصـ ِـدر
للمصــدر صالحيــة إنهــاء اتفاقيــة االســتحواذ فــي حــال وجــود مخالفــة جوهريــة للتعهــدات التــي يقدمهــا المســاهمون البائعــون ُ
• ُ
بموجــب اتفاقيــة االســتحواذ والمذكــورة فــي القســم (« )6.5.2تعهــدات مــا بعــد االســتحواذ» (حيــث تُشـ ِّـكل هــذه المخالفــة تغييـ اًر ســلبياً

للمصـ ِـدر ،أو عندمــا يخفــق المســاهمون البائعــون
جوهريـاً) ،أوعنــد حــدوث مخالفــة للضمانــات التــي يقدمهــا المســاهمون البائعــون ُ
المصـ ِـدر بحــدوث أي واقعــة أو أمــر أو مالبســة تُشـ ِّـكل تغييـ اًر ســلبياً
فــي الوفــاء بالتزاماتهــم المتعلقــة بإتمــام االســتحواذ ،أوعندمــا يعلــم ُ
ـاء علــى اتفاقيــة االســتحواذ يكــون التغييــر ســلبي
جوهريـاً فيمــا يتعلــق بالشــركة المـراد االســتحواذ عليهــا ،وفــي جميــع هــذه األحـوال وبنـ ً
وجوهــري عندمــا يــؤدي إلــى تأثيــر ســلبي علــى الوضــع المالــي لشــركة الســام أو يــؤدي إلــى انخفــاض فــي قيمــة صافــي أصــول
شــركة الســام ألكثــر مــن .%15

•يحــق للمســاهمون البائعــون أيضـاً إنهــاء اتفاقيــة االســتحواذ فــي حــال عــدم وفــاء المصـ ِـدر بالتزاماتــه بإصــدار أســهم ِ
العـ َـوض إلــى
ُ
المصــدر،
ـم
ـ
س
با
ـا
ـ
ه
وتحويل
ـا
ـ
ه
علي
اذ
و
ـتح
ـ
س
اال
اد
المســاهمين البائعيــن واســتبدال الضمانــات الصــادرة لصالــح ممولــي الشــركة الم ـر
ُ

وهــي عبــارة عــن ســندات ألمــر مقدمــة مــن قبــل المســاهمين البائعيــن لصالــح البنــك الســعودي البريطانــي (ســاب) مقابــل اتفاقيــة
المصــدر( .لمعلومــات
التســهيالت االئتمانيــة ،حيــث ســيتم اســتبدالها بعــد إتمــام عمليــة االســتحواذ بضمانــات أخــرى مقدمــة مــن ُ
حــول الضمانــات الحاليــة والضمانــات التــي ســيتم اســتبدالها بعــد إتمــام االســتحواذ فض ـاً ارجــع القســم الفرعــي رقــم ()2.3.3.9

«تمويــل المشــروع» مــن القســم رقــم (« )2.3المخاطــر المتعلقــة بعمليــة االســتحواذ» مــن هــذا التعميــم).

للمصـ ِـدر والمســاهمون البائعــون صالحيــة إنهــاء اتفاقيــة االســتحواذ فــي حــال عــدم وفــاء أي منهــم بالتزاماتهــم بموجــب اتفاقيــة
•ويكــون ُ
االســتحواذ والمذكــورة فــي هــذا القســم وفــي القســم (« )6.5.2تعهــدات مــا بعــد االســتحواذ» ،بالقــدر الــذي يتســبب فــي أي تغييــر ســلبي
وبناء على اتفاقية االســتحواذ يكون التغيير ســلبي وجوهري عندما يؤدي إلى تأثير ســلبي على الوضع المالي لشــركة الســام
جوهري ً
أو يــؤدي إلــى انخفــاض فــي قيمــة صافــي أصــول شــركة الســام ألكثــر مــن .%15
اء المســتحقة لهــم
•يجــب علــى المســاهمين البائعيــن عنــد إغــاق الصفقــة أن يكون ـوا قــد أنهــو جميــع المديونيــات المتعلقــة بهــم س ـو ً
أو عليهــم فــي شــركة الســام (جميــع القــروض والمديونيــات مــن أي نــوع بمــا فــي ذلــك قــروض األطـراف ذات العالقــة ،باســتثناء
المديونيات المســتمرة اتفاقية التمويل مع البنك الســعودي البريطاني «ســاب» وقرض و ازرة المالية) ،وعند إغالق الصفقة اليحق

ألي مــن المســاهمين البائعيــن تقديــم أي مطالبــة بــأي مــن المديونيــات المســتحقة لهــم مــن شــركة الســام.
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6 6.5.2تعهدات ما بعد االستحواذ
•وفقـاً التفاقيــة االســتحواذ ،أعطــى المســاهمون البائعــون بعــض الضمانــات فيمــا يتعلــق بالشــركة المـراد االســتحواذ عليهــا واألســهم
المســتهدفة .وتشــمل هــذه الضمانــات ،أن يكــون للشــركة المـراد االســتحواذ عليهــا ســلطة إدارة أعمالهــا ،وأن تكــون ممتثلــة لألنظمــة

والقوانيــن وشــروط أي تراخيــص تخضــع إليهــا ،وأال تكــون طرف ـاً فــي أي دعــوى أو ن ـزاع وأن تكــون األســهم المســتهدفة تشــكل
المصـ َـدر ،وأال تكــون هنالــك أيــة رهــون أو قيــود علــى األســهم المســتهدفة ،وأن يكــون للمســاهمين البائعيــن كامــل
كامــل رأس مالهــا ُ
ِ
المصــدر.
الســلطة لنقــل ملكيــة األســهم المســتهدفة إلــى ُ
للمصـ ِـدر تتعلــق بكيفيــة إدارة أعمــال الشــركة المـراد االســتحواذ عليهــا فــي الفتـرة مــا
•قــام المســاهمون البائعــون بتقديــم تعهــدات إضافيــة ُ

بيــن توقيــع اتفاقيــة االســتحواذ إو�تمــام االســتحواذ ،بمــا فــي ذلــك تعهــدات تتعلــق بدفــع أي توزيعــات أربــاح ،أو الحصــول علــى تمويــل أو

نفقــات أرســمالية ،أو الدخــول فــي أي ترتيــب يتعلــق بشـراء أو التصــرف بأيــة أصــول أو أعمــال قائمــة للشــركة المـراد االســتحواذ عليهــا.
المصـ ِـدر فــي حــال القيــام بــأي مــن هــذه اإلجـراءات.
ويشــار إلــى أنــه يتطلــب موافقــة ُ
المصـ ِـدر ،وذلــك فيمــا يتعلــق بعقــد مقاولــة مبــرم مــن قبــل الشــركة
•قــام المســاهمون البائعــون بتقديــم تعهــدات بالتعويــض لصالــح ُ
المصــدر بجميــع
المـراد االســتحواذ عليهــا وبعــض األمــور الضريبيــة المتعلقــة بهــا .حيــث ســيقوم المســاهمون البائعــون بتعويــض ُ

الخســائر التي قد تنتج عن أي مطالبة مقدمة من قبل شــركة المقاوالت المســؤولة عن تنفيذ المشــروع فيما يتعلق بعقد المقاوالت
وبحــد أقصــى بمبلــغ يعــادل  %5مــن قيمــة العقــد المبــرم والتــي تقــدر ب ـ ( )398مليــون ريــال ســعودي ،ش ـريطة أن يتــم تقديــم أي

مطالبــة مــن هــذا القبيــل خــال فتـرة ( )12شــه اًر مــن تاريــخ انتهــاء المشــروع .وفيمــا يتعلــق بالمســائل الضريبيــة والزكويــة الخاصــة
بالشــركة المـراد االســتحواذ عليهــا ســيقوم المســاهمون البائعــون بالتعويــض عــن أي مســائل مــن هــذا النــوع متعلقــة بشــركة الســام
وٍ
أي منهــم قبــل إغــاق الصفقــة.

•ســيمتنع مســاهمي شــركة الســام بموجــب اتفاقيــة االســتحواذ عــن بيــع أســهم العــوض التــي ســتصدر لهــم فــي شــركة األحســاء
لمــدة ســنتين «فت ـرة الحظــر» مــن تاريــخ إتمــام عمليــة االســتحواذ .إال فــي حــال تقديــم مطالبــة لغــرض ســداد أي مبالــغ تعهــدات

أو ضمانــات بحســب اتفاقيــة االســتحواذ ومــا تــم ذك ـره فــي هــذا القســم بشــرط أن ال تزيــد قيمــة مايتــم بيعــه مــن أســهم أي مســاهم
عــن  %10مــن إجمالــي ملكيتــه فــي شــركة األحســاء بعــد االســتحواذ ،وفــي جميــع األح ـوال يجــب علــى مســاهمي شــركة الســام

الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة مــن قبــل شــركة األحســاء علــى بيــع أســهم العــوض خــال مــدة ســنتين (فتـرة الحظــر) مــن تاريــخ
إتمــام عمليــة االســتحواذ.

•يتعهــد المســاهمون البائعــون خــال مــدة  3ســنوات مــن تاريــخ إغــاق الصفقــة بــأن ال يشــغل أيـاً منهــم منصبـاً تنفيذيـاً كأن يكــون
مديـ اًر أو مستشــا اًر أو العمــل بصــورة عامــة مــع أي شــركة أو كيــان أو تقديــم خدمــات أو ملكيــة أوراق ماليــة أو أي مصلحــة أخــرى
فــي أي جهــة أو شــركة تتنافــس مــع عمــل شــركة الســام فــي المنطقــة الشــرقية ،باســتثناء تملــك أوراق ماليــة بنســبة ال تزيــد عــن
 %10مــن رأس مــال الجهــة المـراد التملــك فيهــا (فــي جميــع األحـوال ال تزيــد عــن  %10مــن حقــوق التصويــت المرتبطــة بــاألوراق

ن
ن
اء
المالية) وأن يكو بغرض االستثمار فقط وال يكو له وال ألي من شركاته التابعة الحق في المشاركة في إدارة األعمال (سو ً
مــن خــال تعييــن أعضــاء مجلــس إدارة أو غيــر ذلــك) بخــاف ممارســة حقــوق التصويــت المرتبطــة بــاألوراق الماليــة المملوكــة.

•ويتعهــد المســاهمون البائعــون أيضـاً بعــدم التعــاون أو عــرض توظيــف أو الدخــول فــي عقــد تقديــم خدمــات أو محاولــة اســتقطاب
أي شــخص عمــل بمنصــب تنفيــذي أو موظــف إداري أو أي موظــف آخــر بشــركة الســام ،أو تســهيل تقديــم عــرض وظيفــي مــن
خــال أي شــخص آخــر فــي أي وقــت خــال مــدة  12شــه اًر مــن تاريــخ توقيــع اتفاقيــة االســتحواذ ،باإلضافــة إلــى تعهدهــم بعــدم
ســعيهم لتوظيــف أو التعامــل بــأي طريقــة كانــت ســتأثر ســلباً علــى أعمــال الشــركة مــع أي شــخص تــم التعاقــد معــه أو تــم تعيينــه

إلنشــاء أو تجميــع أو تزويــد أو توصيــل بضائــع ومســتلزمات أو تقديــم خدمــات لشــركة الســام خــال مــدة  12شــه اًر مــن تاريــخ

توقيــع اتفاقيــة االســتحواذ.

المصــدر باســتبدال الضمانــات الصــادرة لصالــح ممولــي الشــركة الم ـراد االســتحواذ عليهــا (لمعلومــات حــول الضمانــات
•يتعهــد ُ
الحاليــة والضمانــات التــي ســيتم اســتبدالها بعــد إتمــام االســتحواذ فضـاً ارجــع القســم الفرعــي رقــم (« )2.3.3.9تمويــل المشــروع»
مــن القســم رقــم (« )2.3المخاطــر المتعلقــة بعمليــة االســتحواذ» مــن هــذا التعميــم).
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6.6

6البنــود والشــروط الجوهريــة والشــروط المســبقة أو التعهــدات الواردة في المســتندات
أو االتفاقيــات األخرى للشــراء أو االســتحواذ.

باستثناء ما ذكر في الجزء ( )5أعاله ،فإنه ال توجد أي مستندات او اتفاقيات أخرى تتعلق بعملية الشراء أو االستحواذ.

6.7

أي دعــوى قضائيــة أو مطالبــة (بمــا فــي ذلــك أي دعــوى قائمــة أو مهــدد
6تفاصيــل ّ
بإقامتهــا) يمكــن أن تؤثــر تأثيـ ً
ـرا جوهريـ ًـا فــي أعمــال شــركة األحســاء وشــركاتها التابعــة
أو مركزهــا المالــي.

ـرف فــي دعــوى قضائيــة مرفوعــة ضدهــا مــن طــرف آخــر تقــدر بمبلــغ ( )24.5مليــون ريــال ســعودي مقابــل مــا
إن شــركة األحســاء طـ ً
يدعيــه مــن تقديــم خدمــات استشــارية ألحــد مشــاريع الشــركة ،حيــث أنــه لــم يقــم باألعمــال المطلوبــة منــه حســب العقــد ،وقــد أصــدرت

المحكمــة العامــة حكمهــا فــي صالــح الشــركة واســتأنف الطــرف اآلخــر بتاريــخ  14ينايــر 2014م إو�لــى اآلن لــم تُصــدر محكمــة
االســتئناف حكمهــا ،ومــن وجهــة نظــر المستشــار القانونــي للشــركة بأنــه لــن يكــون هنــاك أي تأثيــر علــى الشــركة نظ ـ اًر لعــدم اســتيفاء
الطــرف اآلخــر بنــود التعاقــد.

المصـ ِـدر وشــركاته التابعــة ليس ـوا طرف ـاً فــي أي ن ازعــات أو مطالبــات إضافيــة مــن شــأنها أن تؤثــر تأثي ـ اًر
باســتثناء ماذكــر أعــاه فــإن ُ
للمصـ ِـدر أو شــركاته التابعــة فــي غضــون  12شــه اًر قبــل تاريــخ هــذا التعميــم ،وعلــى حــد علــم
جوهري ـاً ســلبياً علــى المركــز المالــي ُ
المصـ ِـدر ال توجــد نزاعــات أو إج ـراءات قضائيــة محتملــة.
ُ

6.8

أي دعــوى قضائيــة أو مطالبــة (بمــا فــي ذلــك أي دعــوى قائمــة أو مهــدد
6تفاصيــل ّ
بإقامتهــا) يمكــن أن تؤثــر تأثيـ ً
ـرا جوهريـ ًـا فــي أعمــال شــركة الســام وشــركاتها التابعــة
أو مركزهــا المالــي.

الشــركة المـراد االســتحواذ عليهــا وشــركاتها التابعــة ليسـوا طرفـاً حاليـاً فــي أي ن ازعــات أو مطالبــات مــن شــأنها أن تؤثــر تأثيـ اًر جوهريـاً
ســلبياً علــى المركــز المالــي للشــركة الم ـراد االســتحواذ عليهــا أو شــركاتها التابعــة ،وعلــى حــد علــم الشــركة الم ـراد االســتحواذ عليهــا ال

توجــد ن ازعــات أو إج ـراءات قضائيــة محتملــة.

6.9

6حاالت إفالس

ِ
المصـ ِـدر إلج ـراءات
المصــدر أو أحــد كبــار التنفيذييــن أو أميــن ســر مجلــس إدارة ُ
لــم يتعـ َّـرض أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة ُ
إفــاس أو إعســار.

6 6.10اإلعسار

ِ
المصـ ِـدر منصبـاً إداريـاً أو
المصــدر أو أحــد كبــار التنفيذييــن أو أميــن ســر مجلــس إدارة ُ
لــم يشــغل أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة ُ

إشـرافياً فــي شــركة معسـرة خــال الســنوات الخمــس الســابقة لهــذا التعميــم
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7إفادات الخبراء

ال يشمل هذا التعميم أي إفادة أعدها خبراء فيما يخص هذه الصفقة.
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.8

8المصاريف

ســوف تتحمــل شــركة األحســاء كافــة التكاليــف المتعلقــة بصفقــة االســتحواذ والتــي مــن المتوقــع أن تبلــغ حوالــي ( )2,500,000مليونــان

وخمســمائة ألــف ريــال ســعودي (باإلضافــة إلــى قيمــة الضريبــة المضافــة والتــي تبلــغ  ،)%5والتــي تشــمل أتعــاب المستشــار المالــي
والمستشــار القانونــي ومستشــار العنايــة المهنيــة الماليــة والمحاســب القانونــي المعــد للقوائــم الماليــة االفتراضيــة ،وكذلــك كافــة التكاليــف

والمصاريــف الخاصــة بالحصــول علــى الموافقــات النظاميــة المتعلقــة بصفقــة االســتحواذ.

89

.9

9اإلعفاءات

لم تقم شركة األحساء بتقديم أي طلب إعفاء إلى هيئة السوق المالية.
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1010المستندات المتاحة للمعاينة
ســتكون المســتندات التاليــة متاحــة لالطــاع عليهــا فــي المقــر الرئيــس لشــركة األحســاء للتنميــة فــي مدينــة األحســاء ،المبــرز ،الطريــق

الز ارعــي الدائــري ،خلــف الجمعيــة التعاونيــة الزراعيــة باألحســاء (مبنــى شــركة األحســاء للصناعــات الغذائيــة) ،المملكــة العربيــة
ـاء،
الســعودية ،خــال أيــام العمــل الرســمية مــن األحــد إلــى الخميــس وذلــك بيــن الســاعة مــن  08:00صباحـاً حتــى الســاعة  04:00مسـ ً

اعتبــا اًر مــن أول يــوم عمــل بعــد تاريــخ الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األحســاء وحتــى آخــر يــوم عمــل قبــل تاريــخ
انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة ،علــى أن ال تقــل تلــك الفت ـرة عــن  14يوم ـاً قبــل موعــد انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة
غيــر العاديــة.

•النظام األساسي لشركة السالم متضمناً جميع التعديالت التي طرأت عليه حتى تاريخ هذا التعميم وعقد تأسيسها.

•اتفاقية االستحواذ ومالحق االتفاقية.
•موافقة الهيئة العامة للمنافسة.

•شهادة السجل التجاري لشركة السالم الصادرة عن و ازرة التجارة واالستثمار.
•القوائم المالية المراجعة لشركة السالم للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م و2017م و2018م.
•القوائم المالية االفتراضية لشركة األحساء لعام 2018م.
•تقرير التقييم الخاص بتقييم شركة السالم.
المصدر على استخدام أسمائهم وشعاراتهم إو�فاداتهم في هذا التعميم وهم كاآلتي:
•خطابات موافقة مستشاري ُ
1.1المستشار المالي (شركة فالكم للخدمات المالية).
2.2المستشار القانوني (مكتب محمد العمار للمحاماة واالستشارات القانونية).
3.3مستشار العناية المهنية المالي (شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون «.)»PWC
4.4المحاسب القانوني لكل من شركة األحساء وشركة السالم (شركة البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون).
5.5المحاسب القانوني المعد للقوائم المالية االفتراضية (شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون).
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1111المالحق
يتضمن هذا القسم المالحق التالية:
 1.1القوائــم الماليــة الســنوية المراجعــة الخاصــة بشــركة الســام للخدمــات الطبيــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م،
و2017م و2018م.

 2.2القوائــم الماليــة االفتراضيــة لشــركة األحســاء للتنميــة الناتجــة عــن صفقــة االســتحواذ المتوقعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر 2018م.

3.3نسخة من النظام األساسي لشركة السالم وعقد التأسيس شامالً جميع التعديالت حتى تاريخ هذا التعميم.
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1 11.1الملحق ( )1القوائم المالية المراجعة لشركة السالم للسنوات المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2016م و2017م و2018م

شركة السالم للخدمات الطبية
شركة مساهمة مقفلة
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦

93

تقرير مراجعي الحسابات
السادة المساهمين
شركة السﻼم لﻠخدمات الطبية )مساهمة مﻘﻔﻠة(
الخبر – الممﻠكة العربية السعودية

نطاق المراجعة
لﻘد راجعنا قائمة المركز المالي لشركة السﻼم لﻠخدمات الطبية )"الشركة"(  ،شركة سعودية مساهمة مﻘﻔﻠة ،كما فى  ٣١ديسمبر
 ٢٠١٦وقوائم العمﻠيات والتدفﻘات النﻘدية وحﻘوق المساهمين لﻠسنة المنتهية في ذلك التاريخ واﻻيضاحات من رقم  ١الى ١٢
المعتبرة جزءا من هذه الﻘوائم المالية المعدة من قبل الشركة وفﻘا ً لنص المادة  ١٢٦من نظام الشركات والمﻘدمة لنا مع كافة
المعﻠومات والبيانات التي طﻠبناها .ان هذه الﻘوائم هي مسؤلية ادارة الشركة وإن مسؤوليتنا هي ابداء رأينا عﻠى هذه الﻘوائم
المالية بناء عﻠى المراجعة التي اجريناها.
لﻘد قمنا بمراجعتنا وفﻘا ً لمعايير المراجعة المتعارف عﻠيها فى الممﻠكة العربية السعودية ،وتتطﻠب تﻠك المعايير أن نﻘوم بتخطيط
وتنﻔيذ مراجعتنا لﻠحصول عﻠى درجة معﻘولة من الﻘناعة فيما يتعﻠق بخﻠو الﻘوائم المالية من أية أخطاء جوهرية .تشتمل
اجراءات المراجعة عﻠى فحص اختباري لﻠمستندات المؤيدة لﻠمبالغ والمعﻠومات التي تحتويها الﻘوائم المالية ،كما تشتمل عﻠى
تﻘييم المعايير المحاسبية المتبعة والتﻘديرات الهامة التي استعمﻠتها اﻹدارة وعﻠى تﻘييم عرض الﻘوائم المالية ككل .وفى اعتﻘادنا
ان مراجعتنا تشكل أساسا ً معﻘوﻻً نستند عﻠيه فى ابداء رأينا.

رأي مطلق
برأينا ،ان الﻘوائم المالية تظهر بعدل ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي لﻠشركة كما فى  ٣١ديسمبر  ٢٠١٦ونتائج
عمﻠياتها وتدفﻘاتها النﻘدية لﻠسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفﻘا ً لمعايير المحاسبة المتعارف عﻠيها في الممﻠكة العربية السعودية
المﻼئمة لظروف الشركة ،كما تتﻔق مع متطﻠبات نظام الشركات والنظام اﻷساسي لﻠشركة فيما يتعﻠق بإعداد وعرض الﻘوائم
المالية.

 PKFالبسام والنمر
المحاسبــــون المتحالﻔــــــون

إبراهيم أحمد البسام
محاسب قانوني -ترخيص رقم ) (٣٣٧
 ٢٤ربيع اﻵخر  ١٤٣٨هـ
 ٢٢يناير  ٢٠١٧م

-١-

94

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

شركة السﻼم للخدمات الطبية
)شركة مساهمة مﻘﻔﻠة(
قائمة المركز المالي
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦

ايضاح
الموجودات
موجودات متداولة
نﻘد وما في حكمه
مصاريف مدفوعة مﻘدما ً وأرصدة مدينة أخرى
مطﻠوب من جهة ذات عﻼقة
مجموع الموجودات المتداولة

٣
٤
٩

موجودات غير متداولة
دفعات مﻘدمة لﻠمﻘاولين
ممتﻠكات ومعدات
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات

٥

٢٠١٦
٢٠١٥
)بالرياﻻت السعودية(
١٤٫٥٣٥٫٩٢١
٥٩٫٩١٣
٤٨٫٣٣٥
١٤٫٦٤٤٫١٦٩

٤٫٧٢٢٫٥٠٣
١٩٫٠٧٤
٤٫٧٤١٫٥٧٧

٣٩٫٧٣٢٫٥٥٤
١٤٩٫٩٥٢٫٩٨٥
١٨٩٫٦٨٥٫٥٣٩
٢٠٤٫٣٢٩٫٧٠٨

١٣٥٫٢٥٨٫٤٢٣
١٣٥٫٢٥٨٫٤٢٣
١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠

المطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات متداولة
مستحﻘات ومطﻠوبات اخرى
مجموع المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير متداولة
قرض طويل اﻷجل
مجموع المطلوبات غير المتداولة

٧

حقوق المساهمين
رأس المال
خسائر متراكمة
مجموع حقوق المساهمين

١

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

١٫٤٦٨٫١٧٣
١٫٤٦٨٫١٧٣

١٣٧٫٥٣٩
١٣٧٫٥٣٩

٦٣٫٢٧٦٫٣٩٨
٦٣٫٢٧٦٫٣٩٨

-

١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٤١٤٫٨٦٣
١٣٩٫٥٨٥٫١٣٧

١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٣٧٫٥٣٩
١٣٩٫٨٦٢٫٤٦١

٢٠٤٫٣٢٩٫٧٠٨

١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠

تشكل اﻻيضاحات المرفﻘة جزءا ً ﻻ يتجزأ من هذه الﻘوائم المالية
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شركة السﻼم للخدمات الطبية
)شركة مساهمة مﻘﻔﻠة(
قائمة العمليات
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦

لﻠﻔترة منذ التأسيس )٤
ديسمبر  (٢٠١٤إلى
٢٠١٦
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥
)بالرياﻻت السعودية(

ايضاح
مصاريف عمومية وإدارية
الخسارة قبل الزكاة
١٠

الزكاة
ﺻافي خسارة السنة  /الﻔترة
خسارة السهم اﻷساسي والمخﻔض

٨

)(٢٧٧٫٣٢٤
)(٢٧٧٫٣٢٤

)(٢٠٫٠٠٠
)(٢٠٫٠٠٠

-

)(١١٧٫٥٣٩

)(٢٧٧٫٣٢٤

)(١٣٧٫٥٣٩

)(٠٫٠١٩٨

)(٠٫٠٠٩٨

تشكل اﻻيضاحات المرفﻘة جزءا ً ﻻ يتجزأ من هذه الﻘوائم المالية
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شركة السﻼم للخدمات الطبية
)شركة مساهمة مﻘﻔﻠة(
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦

لﻠﻔترة منذ التأسيس )٤
ديسمبر  (٢٠١٤إلى
٢٠١٦
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥
)بالرياﻻت السعودية(
التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
الخسارة قبل الزكاة
التعديﻼت عﻠى اﻹستهﻼك

)(٢٧٧٫٣٢٤
٤٫٤٩٠

)(٢٠٫٠٠٠
-

التغيرات فى الموجودات والمطﻠوبات العامﻠة :
مصاريف مدفوعة مﻘدما ً وأرصدة مدينة أخرى
مطﻠوب من جهة ذات عﻼقة
مطﻠوبات اخرى
ﺻافى النقد المستخدم في العمليات التشغيلية

)(٥٩٫٩١٣
)(٢٩٫٢٦١
٢١٫١٨٤
)(٣٤٠٫٨٢٤

)(١٩٫٠٧٤
٢٠٫٠٠٠
)(١٩٫٠٧٤

التدفقات النقدية من العمليات اﻻستثمارية
)(٣٩٫٧٣٢٫٥٥٤
)(١٣٫٢٨٣٥٣٧
)(٥٣٫٠١٦٫٠٩١

دفعات مﻘدمة لﻠمﻘاولين
شراء ممتﻠكات ومعدات
ﺻافى النقد المستخدم في العمليات اﻻستثمارية

)(١٣٥٫٢٥٨٫٤٢٣
)(١٣٥٫٢٥٨٫٤٢٣

التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
رأس المال
قرض طويل اﻷجل

٦٣٫١٧٠٫٣٣٣

١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺻافى النقد المتوفر من العمليات التمويلية

٦٣٫١٧٠٫٣٣٣

١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺻافي التغير في نقد وما في حكمه
نﻘد وما فى حكمه  ١ ،يناير

٩٫٨١٣٫٤١٨
٤٫٧٢٢٫٥٠٣

٤٫٧٢٢٫٥٠٣
-

نقد وما فى حكمه ٣١ ،ديسمبر

١٤٫٥٣٥٫٩٢١

٤٫٧٢٢٫٥٠٣
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شركة السﻼم للخدمات الطبية
)شركة مساهمة مﻘﻔﻠة(
قائمة حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦

رأس المال
رأس المال المدفوع

١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠

خسائر متراكمة
)بالرياﻻت السعودية(
-

المجموع
١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠

صافي خسارة سنة ٢٠١٥
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥

١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠

)(١٣٧٫٥٣٩
)(١٣٧٫٥٣٩

)(١٣٧٫٥٣٩
١٣٩٫٨٦٢٫٤٦١

صافي خسارة سنة ٢٠١٦

-

)(٢٧٧٫٣٢٤

)(٢٧٧٫٣٢٤

 ٣١ديسمبر ٢٠١٦

١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠

)(٤١٤٫٨٦٣

١٣٩٫٥٨٥٫١٣٧
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تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

شركة السﻼم للخدمات الطبية
)شركة مساهمة مﻘﻔﻠة(
ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦

 -1التنظيم والعمليات
ان شركة السﻼم لﻠخدمات الطبية )"الشركة"(  ،هي شــركة مساهمة سعودية مﻘﻔﻠة  ،سجﻠت فى الممﻠكة العربية السعودية تحت السجل
التجاري رقم  ٢٠٥١٠٥٩٦١١بتاريخ  ١٦صﻔر ١٤٣٦هـ )الموافق  ٩ديسمبر ٢٠١٤م( .يبﻠغ رأس مــال الشــركة  ١٤٠مﻠيون ﷼
سعودي وهو مﻘسم إلى  ١٤مﻠيون سهم قيمة كل منها  ١٠﷼ سعودي .
كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٦كان المساهمين في الشركة ونسب مﻠكيتهم كما يﻠي :
نسبة المﻠكية
اﻻسم
٪٤٠
شركة العثمان الﻘابضة
شركة منافع السﻼم لﻠرعاية الصحية الطبية الﻘابضة
٪٤٥
شركة عﻠي العبد ﷲ التميمي
٪١٠
عبد المحسن بن محمد بن عبدﷲ العثمان
٪٢٬٥
عبدﷲ بن محمد بن عبدﷲ العثمان
٪٢٬٥
٪١٠٠
وفﻘا لعﻘد تأسيس الشركة ،فإن الﻔترة المالية اﻷولى تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة باعﻼن تأسيس الشركة
رقم )ق (٣٤٧بتاريخ  ١٢صﻔر ) ١٤٣٦الموافق  ٤ديسمبر  (٢٠١٤وتنتهي في  ٣١ديسمبر من السنة التالية.
ان النشاط الرئيسي لﻠشركة هو انشاء وتمﻠك وتشغيل المستشﻔيات والمجمعات الطبية والصيدليات والمستوصﻔات والمراكز الطبية
ومراكز الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية والمختبرات والمعامل المتﻘدمة ومراكز اﻻشعة ومراكز التدريب الصحية والطبية وتمﻠك
اﻻراضي ﻻنشاء وتطوير المستشﻔيات وتجهيز المؤتمرات الطبية ،وتجهيز وتشغيل وادارة ونظافة المنشآت الطبية وصيانة اﻻجهزة
الطبية ومعدات المختبر.
يﻘع مﻘر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر  ،الممﻠكة العربية السعودية
-2

ملخص ﻷهم السياسات المحاسبية
تم اعداد الﻘوائم المالية المرفﻘة وفﻘا لﻠمعايير المحاسبية المتعارف عﻠيها فى الممﻠكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية
لﻠمحاسبين الﻘانونيين ،ان السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة هي عﻠى النحو اﻵتي :
العرف المحاسبي
تم اعداد الﻘوائم المالية وفﻘا لعرف التكﻠﻔة التاريخية.
مﺻاريف عمومية وادارية
يتم تصنيف جميع المصاريف كمصاريف عمومية وادارية.
ممتلكات ومعدات
تظهر الممتﻠكات والمعدات بالتكﻠﻔة بعد تنزيل اﻻستهﻼكات المتراكمة فيما عدا اﻻرض والتحسينات عﻠيها واﻷعمال الرأسمالية تحت
التنﻔيذ  .تعتبر مصاريف اﻻصﻼح والصيانة كمصروف بينما تعتبر مصاريف التحسينات كمصاريف رأسمالية ،يجري احتساب
اﻻستهﻼكات عﻠى اساس العمر اﻻنتاجي المﻘدر وذلك باستعمال طريﻘة الﻘسط الثابت .
ان الحياة العمﻠية المﻘدرة لهذه الموجودات كما يﻠي :
معدات

عدد السنوات
٥
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شركة السﻼم للخدمات الطبية
)شركة مساهمة مﻘﻔﻠة(
ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦
 -2ملخص ﻷهم السياسات المحاسبية )تتمة(
اﻻنخﻔاض فى قيمة اﻻﺻول
تﻘوم الشركة بتاريخ قائمة مركزها المالي بمراجعة الﻘيمة الدفترية لموجوداتها غير المتداولة لﻠتأكد من عدم وجود مؤشر يدل
عﻠى انخﻔاض فى قيمة تﻠك اﻷصول ،وفى حالة وجود هذا المؤشر ،يتم تحديد الﻘيمة الﻘابﻠة لﻼسترداد لتﻠك اﻻصول لﻠتوصل
الى قيمة اﻻنخﻔاض فى اﻻصول ) إن وجدت(  ،وفى حالة عدم قدرة الشركة عﻠى تﻘدير الﻘيمة الﻘابﻠة لﻼسترداد لﻘيم احدى
اﻷصول  ،تﻘوم الشركة بتﻘدير الﻘيمة الﻘابﻠة لﻼسترداد لكامل الوحدة اﻻنتاجية التي يعود اليها ذلك اﻻصل .
يتم تخﻔيض الﻘيمة الدفترية لﻼصل )او الوحدة اﻻنتاجية ( لتساوي قيمتها الﻘابﻠة لﻼسترداد  ،في حالة ان الﻘيمة الﻘابﻠة لﻼسترداد
لﻼصل )او الوحدة اﻻنتاجية( اقل من قيمته الدفترية  ،ان الخسارة الناتجة عن التخﻔيض في قيمة اﻻصل يتم قيدها كمصروف
فور حدوثها .
عند عكس قيمة اﻻنخﻔاض في اﻻصل في الﻔترة الﻼحﻘة  ،يتم تعديل الﻘيمة الدفترية لﻸصل )أو الوحدة اﻻنتاجية ( بزيادتها الى
الﻘيمة الﻘابﻠة لﻼسترداد المعدلة بشرط اﻻ تتعدي هذه الزيادة الﻘيمة الدفترية لﻼصل فيما لو لم يتم تخﻔيض قيمة اﻻصل )او
الوحدة اﻻنتاجية ( في السنوات السابﻘة  .يتم اثبات قيمة عكس في خسارة التخﻔيض كإيراد عند حدوثه.
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
تمثل اﻷعمال الرأسمالية قيد التنﻔيذ التكاليف المتراكمة المحمﻠة من الشركة والمرتبطة بإنشاء المباني والهياكل المعمارية
والمصنع ومﻠحﻘاته .يتم تحميل تكاليف إنشاء الممتﻠكات ،اﻵﻻت والمعدات مبدئيا ً لبند مشروعات تحت التنﻔيذ ويتم تحويل هذه
المصروفات لبند الممتﻠكات ،اﻵﻻت والمعدات عند اكتمال بناء هذه المرفﻘات .تتم رسمﻠة التكاليف التمويﻠية لﻠﻘروض المرتبطة
بإنشاء اﻷصول المؤهﻠة خﻼل الﻔترة الزمنية المطﻠوبة ﻻكمال تجهيزاﻷصل لﻠغرض المﻘصود منه.
ذمم دائنة ومستحقات
تﻘيد المطﻠوبات عن المبالغ التي سيتم دفعها بالمستﻘبل مﻘابل البضائع عند انتﻘال المخاطر والمنافع المتعﻠﻘة بالبضائع الى الشركة
او عند الحصول عﻠى الخدمات ،سواء صدرت او لم تصدر بها فواتير لﻠشركة.
تكاليف اﻹقتراض
يتم إضافة تكاليف اﻹقتراض المرتبطة مباشرة ً بمشروعات تحت التنﻔيذ حتى اكتمال جاهزيةاﻷصل لﻠغرض المﻘصود منه .ويتم
تخﻔيض تكاليف اﻹقتراض المؤهﻠة لﻠرسمﻠة باﻹيرادات المؤقتة المحﻘﻘة من إستثمار اﻷموال المﻘترضة خﻼل الﻔترات حتى بدء
أعمال اﻹنشاء .أما بالنسبة لتكاليف اﻹقتراض اﻷخرى فيتم تحميﻠها مباشرة عﻠى قائمة العمﻠيات في الﻔترات التي تم تكبدها.
مخﺻﺻات
يتم اﻹعتراف بالمخصصات عند وجود إلتزام حالي قانونى أو حكمى  -نتيجة لحدث فى الماضى  -عﻠى المجموعة ويمكن عمل
تﻘدير موثوق به لمبﻠغ اﻹلتزام ويكون من المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع إقتصادية لتسوية ذلك اﻹلتزام.
المبالغ المحﻘﻘة كمخصصات تعتبر أفضل تﻘدير لﻘياس المﻘابل المطﻠوب لتسوية اﻹلتزامات الحالية في نهاية السنة المالية،
أخذين بعين اﻹعتبار المخاطر واﻷمور غير المؤكدة المحيطة بتﻠك اﻹلتزامات .عند قياس قيمة المخصص بنا ًء عﻠى التدفﻘات
النﻘدية المﻘدرة لتسوية اﻹلتزامات الحالية ،فان قيمة اﻹلتزام المثبتة بدفاتر الشركة تﻘاس بنا ًء عﻠى الﻘيمة الحالية لتﻠك التدفﻘات.
عندما يتوقع استر داد بعض أو كل المبالغ المطﻠوبة لتسوية المخصصات من طرف ثالث ،يتم اﻻعتراف بالذمم المدينة
كموجودات إذا أمكن التأكد أن هذه الذمم قابﻠة لﻠتحصيل و يمكن قياس قيمة هذه الذمم بشكل موثوق به.
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شركة السﻼم للخدمات الطبية
)شركة مساهمة مﻘﻔﻠة(
ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦
 -2ملخص ﻷهم السياسات المحاسبية )تتمة(
تحويل العمﻼت اﻻجنبية
تحول المعامﻼت التي تتم بعمﻼت اجنبية الى ال﷼ السعودي باسعار التحويل السائدة عند جراء المعامﻠة  ،وتحول الموجودات
والمطﻠوبات النﻘدية الﻘائمة بعمﻼت اجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحد الى ال﷼ السعودي باﻻسعار السائدة في
ذلك التاريخ  ،ان اﻻرباح والخسائر الناتجة عن التسديدات اوتحويل العمﻼت اﻻجنبية مشمولة فى قائمة العمﻠيات.
نﺻيب السهم اﻷساسي والمخﻔض من الخسائر
يتم احتساب نصيب السهم اﻷساسي من الخسائر بتﻘسيم صافي الخسارة العائد لﻠمساهمين العاديين عﻠى المتوسط المرجح لعدد
اﻷسهم العادية الﻘائمة خﻼل العام .وبالنسبة لنصيب السهم المخﻔض من الخسائر فيتم تعديل المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم
العادية المصدرة بافتراض تحويل كافة اﻷسهم العادية المحتمﻠة إلى أسهم قائمة.

الزكاة
تخضع الشركة ﻻنظمة الهيئة العامة لﻠزكاة والدخل فى الممﻠكة العربية السعودية  ،تﻘيد الزكاة لﻠشركة عﻠى أســـاس اﻻستحﻘاق،
وتحتسب عﻠى وعـــــاء الزكاة او صافي الربح المعدل ايهما اعﻠى وتحمل عﻠى قائمة العمﻠيات .تﻘيد اية فروقات فى التﻘديرات
عن الربط النهائي عند الموافﻘة عﻠيه وعندها يتم تسوية المخصص.
عقود ايجار
يتم تصنيف عﻘود اﻻيجار كعﻘود ايجار رأسمالية اذا ترتب عﻠى عﻘد اﻻيجار تحويل جوهري لمنافع ومخاطر المﻠكية المتعﻠﻘة
باﻻصل موضوع العﻘد الى المستأجر  .يتم تصنيف عﻘود اﻻيجار اﻻخرى كعﻘود ايجار تشغيﻠية  .يتم تحميل اﻻيجارات
المستحﻘة بموجب عﻘود اﻻيجار التشغيﻠية عﻠى قائمة العمﻠيات خﻼل فترة عﻘد اﻻيجار التشغيﻠي وذلك بإستخدام طريﻘة الﻘسط
الثابت.
-3

نقد ومافى حكمه
٢٠١٦
٢٠١٥
)بالرياﻻت السعودية(
١٫٥١٦
١١٫٣٧٣
١٤٫٥٣٤٫٤٠٥
٤٫٧١١٫١٣٠
١٤٫٥٣٥٫٩٢١
٤٫٧٢٢٫٥٠٣

نﻘد في الصندوق
نﻘد في البنك
-4

مﺻاريف مدفوعة مقدما ً وأرﺻدة مدينة أخرى
٢٠١٦
٢٠١٥
)بالرياﻻت السعودية(
١٢٫٥٠٠
١٧٫٠٧٨
٣٠٫٣٣٥
٥٩٫٩١٣
-

دفعات مﻘدمة
تأمينات مستردة
مصروفات مدفوعة مﻘدما ً
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شركة السﻼم للخدمات الطبية
)شركة مساهمة مﻘﻔﻠة(
ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦
-5

ممتلكات ومعدات
أرض
التكلﻔة
 ١يناير ٢٠١٦
اضافات
 ٣١ديسمبر ٢٠١٦

١١٥٫٧١٨٫٧٥٠
١١٥٫٧١٨٫٧٥٠

استهﻼكات
 ١يناير ٢٠١٦
المحمل لﻠﻔترة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٦

-

ﺻافي القيمة الدفترية
 ٣١ديسمبر ٢٠١٦
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥

١١٥٫٧١٨٫٧٥٠
١١٥٫٧١٨٫٧٥٠

أعمال رأسمالية
قيد التنﻔيذ
معدات
)بالرياﻻت السعودية(
٢٠٫٧٩٩
١٫٦٥٠
٢٢٫٤٤٩
٤٫٤٩٠
٤٫٤٩٠

١٩٫٥١٨٫٨٧٤
١٤٫٦٩٧٫٤٠٢
٣٤٫٢١٦٫٢٧٦
-

١٧٫٩٥٩
٢٠٫٧٩٩

المجموع
١٣٥٫٢٥٨٫٤٢٣
١٤٫٦٩٩٫٠٥٢
١٤٩٫٩٥٧٫٤٧٥
٤٫٤٩٠
٤٫٤٩٠

٣٤٫٢١٦٫٢٧٦
١٩٫٥١٨٫٨٧٤

١٤٩٫٩٥٢٫٩٨٥
١٣٥٫٢٥٨٫٤٢٣

تم رسمﻠة فوائد عﻠى اﻻعمال الرأسمالية قيد التنﻔيذ خﻼل العام بمبﻠغ  ١٫٤١٥٫٥١٥﷼ سعودي.
-6

مستحقات ومطلوبات اخرى
٢٠١٦
٢٠١٥
)بالرياﻻت السعودية(
١٫٣٠٩٫٤٤٩
١٣٣٫٧٢٤
٢٥٫٠٠٠
٢٠٫٠٠٠
١١٧٫٥٣٩
١٫٤٦٨٫١٧٣
١٣٧٫٥٣٩

فوائد مستحﻘة
مستحق لﻠمﻘاولين
مصاريف مستحﻘة
مخصص الزكاة

-7

قرض طويل اﻷجل

قرض محصل
تكﻠﻔة خدمات محمﻠة من البنك

٢٠١٦
٢٠١٥
)بالرياﻻت السعودية(
٦٥٫٢٠٦٫٧٨٣
)(٢٫٠٣٦٫٤٥٠
-

صافي الﻘرض المحصل
اطﻔاء الخدمات المحمﻠة

٦٣٫١٧٠٫٣٣٣
١٠٦٫٠٦٥

-

صافي رصيد الﻘرض طويل اﻷجل

٦٣٫٢٧٦٫٣٩٨

-

-٩-
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شركة السﻼم للخدمات الطبية
)شركة مساهمة مﻘﻔﻠة(
ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦
 -7قرض طويل اﻷجل )تتمة(
 ١-٧قروض ﻷجل
حصﻠت الشركة خﻼل العام عﻠى تسهيﻼت لﻘرض طويل اﻷجل ،قرض متوسط اﻷجل وعﻘود مﻘايضة أسعار الﻔائدة.
ان تﻔاصيل الﻘروض الﻘائمة لﻠشركة كما يﻠي:

اجمالي قيمة التسهيﻼت
المستخدم

متوسط اﻷجل
طويل اﻷجل
)بالرياﻻت السعودية(
١٥٥٫٦٠٠٫٠٠٠ ١٥٧٫٧٠٠٫٠٠٠
)- (٦٥٫٢٠٦٫٧٨٣

الجزء غير المستخدم من التسهيﻼت المتاحة

٩٢٫٤٩٣٫٢١٧

١٥٥٫٦٠٠٫٠٠٠

 ٢-٧قرض طويل اﻷجل
تم الحصول عﻠى تسهيل "قرض طويل اﻷجل" لتمويل انشاءات المستشﻔى .يسدد الﻘرض عﻠى فترة  ٨سنوات شامﻠة فترة سماح
مدتها  ٣٦شهرا ً تبدأ بعد أول عمﻠية سحب و  ٦٠شهر أقساط تسدد بالتساوي كل نصف سنة عﻠى أﻻ تﻘل مدة المعامﻠة عن ٩٠
يوم.
 ٣-٧قرض متوسط اﻷجل
يعد الﻘرض متوسط اﻷجل "قرض جسري" يسدد عﻠى  ٣سنوات عﻠى أﻻ تﻘل مدة المعامﻠة عن  ٩٠يوم.
 ٤-٧الضمانات
ان تﻠك التسهيﻼت مضمونة بضمان شركات صادر من كﻼً من شركة العثمان الﻘابضة ،شركة عﻠي العبدﷲ التميمي وشركة
منافع السﻼم لﻠرعاية الصحية الطبية الﻘابضة وبعض الضمانات الشخصية اﻷخرى الصادرة من الشركاء .تتضمن اتﻔاقية
التسهيﻼت بعض اﻻلتزامات المالية وغير المالية.
 -8خسارة السهم
يتم احتساب نصيب السهم اﻷساسي من الخسائر بتﻘسيم صافي الخسارة العائد لﻠمساهمين العاديين عﻠى المتوسط المرجح لعدد
اﻷسهم العادية الﻘائمة خﻼل العام .وبالنسبة لنصيب السهم المخﻔض من الخسائر فيتم تعديل المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم العادية
المصدرة بافتراض تحويل كافة اﻷسهم العادية المحتمﻠة إلى أسهم قائمة.

صافي خسارة الﻔترة
المتوسط المرجح لعدد اﻻسهم

٢٠١٦
٢٠١٥
)بالرياﻻت السعودية(
)(٢٧٧٫٣٢٤
)(١٣٧٫٥٣٩
١٤٫٠٠٠٫٠٠٠
١٤٫٠٠٠٫٠٠٠

خسارة السهم اﻷساسي والمخﻔض

)(٠٫٠١٩٨
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شركة السﻼم للخدمات الطبية
)شركة مساهمة مﻘﻔﻠة(
ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦
-9

معامﻼت مع جهات ذات العﻼقة واﻻرﺻدة المتعلقة بها
خﻼل الﻔترة اجرت الشركة معامﻼت مع الجهات ذات العﻼقة التالية :
اﻻسم

العﻼقة
مساهمة
شركات زميﻠة

شركة منافع السﻼم لﻠرعاية الصحية الطبية الﻘابضة
مجموعة شركات العثمان الﻘابضة
تمثﻠت المعامﻼت الجوهرية والمبالغ التﻘريبية المتعﻠﻘة بها فيما يﻠي :

٢٠١٦
٢٠١٥
)بالرياﻻت السعودية(
٤٫٥٠٠٫٠٠٠
٧٤٧٫٢٩٨
١٦٤٫٧٥٠
-

شراء أرض
تكاليف استشارات
رواتب وتكاليف موظﻔين
استشارات معمارية
اعمال راسمالية قيد التنﻔيذ مسددة
شراء أجهزة حاسب آلي
كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٦يتمثل الرصيد المطﻠوب من جهة ذات عﻼقة فيما يﻠي:

٢٠١٦
٢٠١٥
)بالرياﻻت السعودية(
٤٨٫٣٣٥

شركة منافع السﻼم لﻠرعاية الصحية الطبية الﻘابضة
 -10زكاة
 ١ – ١٠مكونات الوعاء الزكوي
تضم العناصر الرئيسية لﻠوعاء الزكوي مايﻠي :

١١٥٫٧١٨٫٧٥٠
١٢٫٩٧٥٫٧٧١
٤٫٧٠٠

١٩٫٠٧٤

٢٠١٦
٢٠١٥
)بالرياﻻت السعودية(
١٨٩٫٦٨٥٫٥٣٩
١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٢٧٧٫٣٢٤

موجودات غير متداولة
رأس المال المدفوع
صافي الخسارة

١٣٥٫٢٥٨٫٤٢٣
١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٢٠٫٠٠٠

يتم تعديل بعض هذه المبالغ لﻠوصول الى الزكاة المحمﻠة لﻠﻔترة.
فيما يﻠي الزكاة المحمﻠة لﻠسنة :

٢٠١٦
٢٠١٥
)بالرياﻻت السعودية(
١١٧٫٥٣٩
)(١١٧٫٥٣٩
-

ارصيد اﻹفتتاحي
مخصص لﻠﻔترة
المدفوع خﻼل السنة
الرصيد النهائي

١١٧٫٥٣٩
١١٧٫٥٣٩

 ٢ –١٠الموقف الزكوي
قامت الشركة بتﻘديم اقرارها الزكوي عن الﻔترة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٥وحصﻠت عﻠى الشهادات المطﻠوبة .مازال
الربط النهائي لسنة  ٢٠١٥قيد المراجعة لدى الهيئة العامة لﻠزكاة والدخل.

-١١-
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شركة السﻼم للخدمات الطبية
)شركة مساهمة مﻘﻔﻠة(
ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦

 -11التزامات وارتباطات
كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٦كان لدى الشركة اﻻلتزامات التالية :

٢٠١٦
٢٠١٥
)بالرياﻻت السعودية(

اﻻلتزامات الرأسمالية ﻹقامة مستشﻔى بسعة  ٢٦٢سرير

٣٩٧٫٣٢٥٫٥٣٠

٣١٨٫٠٠٠٫٠٠٠

خطابات ضمان

٣٣٠٫٠٠٠

-

 -12القيمة العادلة
ان الﻘيمة العادلة لموجودات ومطﻠوبات الشركة المالية تﻘارب قيمتها الدفترية .
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االستحواذ المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م

شركة األحساء للتنمية
شركة مساهمة سعودية
المعلومات المالية التصورية
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وتقرير تأكيد المحاسب القانوني
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شركة األحساء للتنمية

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي التصورية (غير مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2018

إيضاح

الموجودات

موجودات غير متداولة

ممتلكات وآالت ومعدات

(بالرياالت السعودية)

(غير مراجعة)
(ايضاح )3

321,924,835

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

286,853,778

إستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

208,820,103

الشهرة

7,007,428

موجودات غير ملموسة

عقارات إستثمارية

573,448

124,538,937

مجموع الموجودات غير المتداولة

949,718,529

مخزون

20,997,521

موجودات متداولة

ذمم مدينة تجارية ،مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
نقد وما في حكمه

118,560,611

موجودات محتفظ بها لغرض البيع

110,536

96,981,792

مجموع الموجوات المتداولة

236,539,924

مجموع الموجودات

1,186,368,989

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتج أز من هذه المعلومات المالية التصورية
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(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي التصورية (غير مراجعة) (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2017

إيضاح

المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية
رأس المال
عالوة اصدار
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
إحتياطي إقتناء حصص إضافية في شركة تابعة
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي إعادة قياس إلتزامات المنافع المحددة للموظفين
مجموع حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

3أ
3ب

(بالرياالت السعودية)

(غير مراجعة)
(ايضاح )3

737,320,690
2,679,310
4,506,160
4,228,120
()442,483
19,294,967
6,808,889
774,395,653

حقوق الملكية غير المسيطرة
مجموع حقوق الملكية

99,070,091
873,465,744

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
قروض طويلة األجل – الجزء غير المتداول
مطلوب إلى شريك
إلتزامات المنافع المحددة للموظفين
مجموع المطلوبات غير المتداولة

199,548,481
3,845,563
24,043,519
227,437,563

مطلوبات متداولة
قروض طويلة األجل  -الجزء المتداول
مطلوب إلى جهات ذات عالقة
ذمم دائنة تجارية ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مخصص زكاة
مجموع المطلوبات المتداولة
االلتزامات المرتبطة بموجودات محتفظ بها لغرض البيع
مجموع المطلوبات
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

8,068,390
2,215,813
65,107,488
6,956,707
82,348,398
3,117,284
312,903,245
1,186,368,989

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتج أز من هذه المعلومات المالية التصورية
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شركة األحساء للتنمية

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر التصورية (غير مراجعة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

ايضاح
االيرادات ،بالصافي

(بالرياالت السعودية)

(غير مراجعة)
(ايضاح )3

225,653,951
()172,921,546

تكلفة اإليرادات
مجمل الربح

52,732,405

مصاريف عمومية وإدارية

()57,640,850

مصاريف بيع وتسويق

()1,413,420

الخسارة التشغيلية

()6,321,865

توزيعات أرباح مستلمة

14,606,534

إيرادات أخرى

7,445,697

الربح للسنة من العمليات المستمرة

15,730,366

الخسارة من العمليات غير المستمرة

()26,250

الربح للسنة قبل الزكاة

15,704,116

الزكاة

()5,715,300

صافي الربح للسنة

9,988,816

الدخل الشامل اآلخر

الدخل الشامل اآلخر الذي ال يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في السنوات الالحقة:

إعادة قياس إلتزامات المنافع المحددة للموظفين

11,818,299

تغيرات في إحتياطي القيمة العادلة

()10,641,797

الدخل الشامل اآلخر

1,176,502

مجموع الدخل الشامل للسنة

11,165,318

صافي الربح للسنة العائد إلى:

المساهمين

6,009,521

حقوق الملكية غير المسيطرة

3,979,295

صافي الربح للسنة

9,988,816

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتج أز من هذه المعلومات المالية التصورية
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(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر التصورية (غير مراجعة) (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

ايضاح

(بالرياالت السعودية)

(غير مراجعة)
(ايضاح )3

مجموع الدخل الشامل للسنة العائدة إلى:

المساهمين

1,627,574

حقوق الملكية غير المسيطرة

9,537,744

مجموع الدخل الشامل للسنة

11,165,318

ربحية السهم:

من صافي الربح للسنة

0,08

من ربح العمليات المستمرة

0,02

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

73,732,069

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتج أز من هذه المعلومات المالية التصورية
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2018

كما في  31ديسمبر

نظامي

المحول إلى إحتياطي

(إيضاح )3

لمساهمي السالم

إصدار حصص جديدة

إجمالي الدخل الشامل

الدخل الشامل اآلخر

الربح للسنة (إيضاح )3

الشامل اآلخر

العادلة من خالل الدخل

حقوق الملكية بالقيمة

إستثما ارت في أدوات

الربح من إستبعاد

2018

الرصيد كما في  1يناير

737,320,690

-

247,320,690

-

-

-

-

490,000,000

رأس المال

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

2,679,310

-

2,679,310

-

-

-

-

-

عالوة إصدار

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين التصورية (غير مراجعة)

(شركة مساهمة سعودية)

شركة األحساء للتنمية

4,506,160

600,952

-

-

-

-

-

3,905,208

نظامي

احتياطي

(خسائر

-

()442,483

-

-

-

-

-

-

()442,483

شركات تابعة

19,294,967

-

-

()10,641,797

()10,641,797

-

()6,570,142

36,506,906

(بالرياالت السعودية)

العادلة

6,808,889

-

-

6,259,850

6,259,850

-

-

549,039

للموظفين

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتج أز من هذه المعلومات المالية التصورية
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4,228,120

()600,952

-

6,009,521

6,009,521

6,570,142

()7,750,591

أرباح مبقاة

متراكمة) /

حصص
إضافية في

إحتياطي القيمة

المنافع المحددة

إحتياطي إقتناء

قياس التزام

إحتياطي إعادة

774,395,653

-

250,000,000

1,627,574

()4,381,947

6,009,521

-

522,768,079

مساهمي الشركة

العائدة إلى

حقوق الملكية

9,537,744

99,070,091

-

-

873,465,744

-

250,000,000

5,558,449

11,165,318

9,988,816

-

1,176,502

3,979,295

-

89,532,347

المجموع

612,300,426

المسيطرة

حقوق الملكية غير
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شركة األحساء للتنمية

(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول المعلومات المالية التصورية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

 -1معلومات عن أطراف المعاملة
شركة األحساء للتنمية

ش ررركة األحس رراء للتنمي ررة ("الش ررركة" " أو "المس ررتحوذ") ه رري ش ررركة مس رراهمة س ررعودية ،ت ررم قي رردها ف رري الس ررجل التج رراري بت رراريخ  14ربي ررع اآلخ ررر

1414ه (الموافررق  1أكترروبر1993م) تحررت السررجل التجرراري رقررم  . 2252021816يقررع مقررر عمررل الشررركة الرئيسرري فرري مدينررة األحسرراء،
المملكة العربية السعودية.
تتمثل األنشرطة الرئيسرية للشرركة فري إنشراء المشراريع الصرناعية  ،والملكيرة واالسرتثمار فري العقرارات واأل ارضري ،والصرحة ،والتعلريم ،والسرياحة،

والمنش ررات الزراعي ررة ،وبن رراء مخ ررازن التبري ررد ،أس رراطيل النق ررل ،محط ررات الوق ررود ،أعم ررال الص رريانة ،اإلدارة و تش ررغيل الم رردن الص ررناعية والس رركنية

والوكاالت التجارية والتجارية.
إن رأس المال المصدر والمدفوع للشركة هو  490مليون ريرال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ويتكون من  15مليون سهم بقيمرة 10
ريرال سعودي للسهم الواحد.
شركة السالم للخدمات الطبية

شركة السالم للخدمات الطبية ("السالم" " أو "المستحوذ عليها") هي شركة مسراهمة سرعودية ،ترم قيردها فري السرجل التجراري بتراريخ  16صرفر

1436ه (الموافق  9سبتمبر 2014م) تحت السجل التجاري رقم  .2051059611يقع المقر الرئيسي للشركة المستحوذ عليها في الرياض،
المملكة العربية السعودية.
يتمثل النشراط الرئيسري لشرركة السرالم للخردمات الطبيرة إنشراء وحيرازة وتشرغيل المستشرييات والمجمعرات الطبيرة والمستوصرفات والم اركرز الطبيرة
ودور الرعايررة الصررحية والمؤسسررات الطبيررة والم اركررز الطبيررة المتقدمررة والصرريدليات والعيررادات والمختبررات والمصرانع المتقدمررة وم اركررز اإلشررعاع
المتقدمة المجهزة بالتقنيات الحديثة و مراكز التدريب الطبري والصرحي .حيرازة األ ارضري ألغرراض إنشراء المستشرييات وتطويرهرا  ،وعقرد وإعرداد
المؤتمرات الطبية  ،وتشغيل وإعداد وإدارة وتنظيف المؤسسات الطبية  ،وصيانة األجهزة والمعدات الطبية واألجهزة المختبرية التحليلية.
االندماج المحتمل للسالم وشركة األحساء للتنمية

قرر مجلس إدارة شركة األحساء للتنمية ومجلس إدارة شركة السالم في اجتماعهم المنعقد في  20ديسمبر  ،2018التوقيع على مذكرة تفاهم
("مذكرة تفراهم") فيمرا يتعلرق باسرتحواذ شرركة األحسراء للتنميرة علرى شرركة السرالم .فري  17مرارس  ، 2019وافرق مجلرس إدارة شرركة األحسراء
للتنميررة علررى اإلسررتحواذ المخطررط لرره علررى شررركة السررالم مررن خررالل مبادلررة األسررهم وتوقيررع اتفاقيررة ش رراء األسررهم بررين شررركة األحسرراء للتنميررة
ومساهمي شركة السالم في  20مارس .2019
تررنص اتفاقيررة شرراء األسررهم علررى أن سررعر الشرراء هررو  250مليررون ريررال سررعودي يررتم سررداده عررن طريررق إصرردار عرردد مررن األسررهم العاديررة فرري
شررركة األحسرراء للتنميرة إلررى مسرراهمي شررركة السررالم .يررتم إحتسرراب قيمررة السررهم وبالتررالي عرردد األسررهم الترري سرريتم إصرردارها بررالرجوع إلررى القيمررة
األعلى الناتجة عن الخيارين التاليين:
يوما قبل تاريخ موافقة هيئة السوق المالية مباشرة.
(أ) متوسط سعر اإلغالق اليومي ألسهم شركة األحساء للتنمية لفترة ً 90
(ب) القيمة اإلسمية للسهم  10ريال سعودي.
والحقا لتاريخ التوقيع على االتفاقية المذكورة اعاله ،قام الطرفان بالتوقيع على ملحق لالتفاقية ينص على تثبيت عدد االسهم التي سيتم
يوما قبل تاريخ التوقيع على اتفاقية
اصدارها وسعر المبادلة ليصبح متوسط سعر اإلغالق اليومي ألسهم شركة األحساء للتنمية لفترة ً 90
شراء االسهم ،اي  20مارس  2019بواقع  10,10833334ريال سعودي للسهم وبالتالي سيتم اصدار  24,732,069سهم عادي مقابل
االستحواذ.
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شركة األحساء للتنمية

(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

 -2أساس إعداد وعرض المعلومات المالية التصورية

توضررح هررذه المعلومررات الماليررة التصررورية وااليضرراحات المرفقررة التررأثيرات علررى قائمررة الرربح أو الخسررارة والرردخل الشررامل اآلخررر لالسررتحواذ المحتمررل

("االستحواذ") بين شركة األحساء للتنمية ("الشركة") وشركة السالم ("السالم") كما لو أنها حدثت بتاريخ  1يناير .2018
اسررتمدت هررذه المعلومررات الماليررة التصررورية مررن القروائم الماليررة الموحرردة المدققرة لشررركة األحسرراء للتنميررة كمررا فرري  31ديسررمبر ( 2018يشررار إليهم را
مجتمعين باسم "الكيان المندمج") كما تم تعديلها لبيان اثر عملية االندماج.
اء علرى متوسرط سرعر اإلغرالق اليرومي البرال 10,10833334
تم تجميع هذه المعلومرات الماليرة األوليرة علرى افترراض أن معردل مبادلرة األسرهم بنر ً
يومررا قبررل  20مررارس  ،2019وهررو
ريررال سررعودي لكررل سرهم فرري شررركة األحسرراء للتنميررة .وهررو متوسررط سررعر سررهم شررركة األحسرراء للتنميررة لفتررة ً 90

تاريخ التوقيع على اتفاقية شراء األسهم كما هو منصوص عليه في ملحق اتفاقية شراء األسهم.

يستند عرض المعلومات المالية التصورية للكيان المندمج على افتراضات معينة وترم إعردادها ألغرراض التوضريح فقرط ،وبسربب طبيعتهرا ،فرإن قائمرة
المركررز المررالي التصررورية وقائمررة الرربح أو الخس رارة التصررورية تعالجرران حالررة افت ارضررية ولررذلك ،ال تمررثالن وال تعطيرران صررورة حقيقيررة للمركررز المررالي

واألداء المرالي للكيرران المنرردمج .عررالوة علرى ذلررك ،فررإن المعلومررات الماليررة التصررورية ال تكررون ذات معنررى إال برراالقتران مررع القروائم الماليررة التاريخيررة

لإلحساء للتنمية والسالم للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  .2018ال تأخذ المعلومات المالية التصورية في االعتبار التأثير االيجابي للتضافر
المتوقع ( (synergyأو التكاليف المتكبدة لتحقيق ذلك نتيجة لعملية االندماج.
تم إعداد المعلومات المالية التصورية وعرضها على أساس السياسات المحاسبية لإلحساء للتنمية كما هو موضح في قوائمها المالية المراجعة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر  .2018ان السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل األحساء للتنمية كمرا هرو موضرح فري قوائمهرا الماليرة المراجعرة للسرنة

المنتهية في  31ديسمبر  2018ال تختلف بشكل جوهري عن تلك المستخدمة من قبل السالم.
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(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

 -3تعديالت تصورية

تعتمد التعديالت التصورية على تقديرات أولية وافتراضات قابلة للتغيير.
فيما يلي التعديالت التصورية المضمنة في المعلومات المالية التصورية:

أ)

لتسجيل إصدار أسهم شركة األحساء للتنمية إلى مساهمي السالم:
ألغراض المعلومات المالية التصورية ،تم احتساب مبل العوض لالستحواذ على أساس معامل تبادل األسهم بمعدل 0,8086667
سهم في السالم لكل سهم في شركة األحساء للتنمية كما هو موضح أدناه:
عدد األسهم القائمة في السالم
معامل التحويل (إيضاح ه)

عدد األسهم التي ستصدر من األحساء للتنمية
القيمة االسمية لألسهم المصدرة من قبل شركة األحساء للتنمية إلى السالم ( 10ريرال
سعودي للسهم)
رأس المال المصدر لشركة األحساء للتنمية
مجموع رأس المال لشركة األحساء للتنمية بعد االندماج

20,000,000
0.8086667
24,732,069
 247,320,690ريـال سعودي
 490,000,000ريـال سعودي
 737,320,690ريـال سعودي

ب) لتسجيل عالوة اصدار أسهم شركة األحساء للتنمية عند االندماج:

تم احتساب العوض لالستحواذ على أساس متوسط سعر اإلغالق اليومي ألسهم شركة األحساء للتنمية لفترة  90يومًا قبل التاريخ المفترض

المشار اليه اعاله في ابضاح  2البال  10,10833334ريرال سعودي للسهم الواحد.
إجمالي العوض لالستحواذ
مطروحًا منها :القيمة االسمية لالسهم المصدرة من شركة األحساء للتمنية للسالم
( 24,732,069سهم بقيمة  10,10833334ريرال سعودي للسهم)
عالوة اصدار

بالرياالت السعودية
250,000,000
()247,320,690
2,679,310

ج) لتسجيل الشهرة التي تمثل الزيادة في مبل العوض لالستحواذ على صافي موجودات السالم كما في  1يناير  2018بعد التعديالت.
بالرياالت السعودية
194,942,361
صافي أصول السالم كما في  31ديسمبر 2018
1,211,739
يضاف :صافي الخسارة للسنة للسالم لسنة 2018
196,154,100
صافي األصول للشركة السالم كما في  1يناير 2018
48,933,150
يضاف :فائض إعادة التقييم (إيضاح د)
245,087,250
القيمة العادلة لصافي األصول للشركة السالم كما في  1يناير 2018
250,000,000
إجمالي العوض المدفوع مقابل حقوق المساهمين في السالم
الشهرة

4,912,750
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شركة األحساء للتنمية

(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -3تعديالت تصورية (تتمة)

د) لرفع قيمة أصول السالم إلى القيمة العادلة:
تسررتند القرريم العادلررة لألصررول إلررى التقييمررات الترري أج ارهررا مقيمرران .كمررا فرري  1ينرراير  ،2018بل ر متوسررط تقيرريم األصررول الترري اقترحهررا
قيمون  245,087,250ريال سعودي.
الم ِّ
ُ

(بالرياالت السعودية)

معدل تقييم صافي أصول السالم (د)1

245,087,250

صافي أصول السالم كما في  1يناير ( 2018إيضاح جر أعاله) (د)2

196,154,100

فائض إعادة التقييم (د-1د)2

48,933,150

ه) لحساب نسبة مبادلة األسهم:
20,000,000

عدد األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل في السالم (ه)1
عدد األسهم التي ستصدر في شركة األحساء للتنمية للتوزيع لمساهمي السالم

( 250مليون ريال سعودي بقيمة  10,10833334ريرال سعودي للسهم) (ه)2

24,732,069

نسبة مبادلة األسهم (ه/1ه)2

0,8086667
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شركة األحساء للتنمية

(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -3تعديالت تصورية (تتمة)

و) قائمة المركز المالي التصويرية (غير مراجعة) كما في  31ديسمبر 2018

ايضاح
الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات وآالت ومعدات

3د

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

شركة األحساء للتنمية
(المستحوذ)
(مراجعة)

شركة السالم
(المستحوذ عليها)
(مراجعة)
(بالرياالت السعودية)

157,240,108

115,751,577

48,933,150

321,924,835

573,448

-

-

573,448

17,828,299

موجودات غير ملموسة

إستثمارات في أدوات حقوق

تعديالت
تصورية

تصورية
(غير مراجعة)

269,025,479

-

286,853,778

الملكية بالقيمة العادلة من

خالل الدخل الشامل اآلخر

إستثمارات عقارية

الشهرة
مجموع الموجودات غير
المتداولة
موجودات متداولة
مخزون

ذمم مدينة تجارية ،مدفوعات

مقدماً وموجودات أخرى
نقد وما في حكمه
مجموع الموجودات المتداولة
أصول مصنفة على أنها
محتفظ بها للبيع

مجموع الموجودات

208,820,103
 3جر

124,538,937

2,094,678

-

-

-

-

124,538,937

4,912,750

7,007,428

511,095,573

384,777,056

53,845,900

949,718,529

20,997,521

-

-

20,997,521

96,583,145

81,863,318
199,443,984

398,647

36,697,293
37,095,940

-

96,981,792

110,536

-

-

110,536

710,650,093

-

208,820,103

421,872,996
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53,845,900

118,560,611
236,539,924

1,186,368,989
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شركة األحساء للتنمية

(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -3تعديالت تصورية (تتمة)

و) قائمة المركز المالي األولية (غير مراجعة) (تتمة)

ايضاح

شركة األحساء للتنمية
(المستحوذ)
(مراجعة)

شركة السالم
(المستحوذ عليها)
تعديالت تصورية
(مراجعة)
(بالرياالت السعودية)

تصورية
(غير مراجعة)

المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية
رأس المال
عالوة اصدار
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
إحتياطي إقتناء حصص إضافية في
شركة تابعة
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي إعادة قياس إلتزامات
المنافع المحددة للموظفين
حقوق الملكية العائدة للمساهمين
حقوق الملكية غير المسيطرة
مجموع حقوق الملكية

490,000,000
4,627,334
5,318,685

200,000,000
()5,057,639

47,320,690
2,679,310
()121,174
3,967,074

737,320,690
2,679,310
4,506,160
4,228,120

()442,483
19,294,967

-

-

()442,483
19,294,967

6,808,889
525,607,392
99,070,091
624,677,483

194,942,361
194,942,361

53,845,900
53,845,900

6,808,889
774,395,653
99,070,091
873,465,744

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
قروض طويلة األجل  -الجزء الغير
متداول
مطلوب إلى شريك
إلتزامات المنافع المحددة للموظفين
مجموع المطلوبات غير المتداولة

11,823,353
24,043,519
35,866,872

مطلوبات متداولة
قروض طويلة األجل  -الجزء
المتداول
مطلوب إلى جهات ذات عالقة
ذمم دائنة تجارية ،مصاريف
مستحقة ومطلوبات أخرى
مخصص زكاة
مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات المرتبطة بموجودات
مصنفة على أنها محتفظ بها للبيع
مجموع المطلوبات
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

3أ
3ب
 3جر

187,725,128
3,845,563
191,570,691

-

199,548,481
3,845,563
24,043,519
227,437,563

8,068,390
-

2,215,813

-

8,068,390
2,215,813

32,733,809
6,186,255
46,988,454

32,373,679
770,452
35,359,944

-

65,107,488
6,956,707
82,348,398

3,117,284
85,972,610

226,930,635

-

3,117,284
312,903,245

710,650,093

421,872,996
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53,845,900

1,186,368,989

شركة األحساء للتنمية

(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

 -3تعديالت تصورية (تتمة)

ز) قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر التصورية (غير م ارجعة)

ايضاح
االيرادات ،بالصافي
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح
مصاريف عمومية وإدارية
مصاريف بيع وتسويق
الخسارة التشغيلية
توزيعات أرباح مستلمة

إيرادات أخرى
صافي الربح (الخسارة) للسنة من
العمليات المستمرة
الخسارة من العمليات الغير مستمرة
صافي الربح (الخسارة) للسنة قبل الزكاة
الزكاة
صافي الربح (الخسارة) للسنة

شركة السالم
(المستحوذ عليها)
(مراجعة)
(بالرياالت السعودية)
()441,287
()441,287

شركة األحساء للتنمية
(المستحوذ)
(مراجعة)
225,653,951
()172,921,546
52,732,405
()57,199,563
()1,413,420
()5,880,578
14,606,534
7,445,697

-

16,171,653
()26,250
16,145,403
()4,944,848
11,200,555

()441,287
()441,287
()770,452
()1,211,739

الدخل الشامل اآلخر

تعديالت
تصورية

تصورية
(غير مراجعة)

-

225,653,951
()172,921,546
52,732,405
()57,640,850
()1,413,420

-

()6,321,865
14,606,534
7,445,697
15,730,366
()26,250

15,704,116
()5,715,300
9,988,816

الدخل الشامل اآلخر الذي ال يعاد تصنيفه
إلى الربح أو الخسارة في السنوات الالحقة:
إعادة قياس التزامات المنافع المحددة
للموظفين
تغيرات في إحتياطي القيمة العادلة
الدخل الشامل اآلخر
مجموع الدخل الشامل للسنة

11,818,299

-

-

11,818,299

()10,641,797

-

-

()10,641,797

1,176,502

-

-

1,176,502

12,377,057

()1,211,739

-

11,165,318

صافي الربح (الخسارة) للسنة العائد إلى:

المساهمين

حقوق الملكية غير المسيطرة
صافي الربح (الخسارة) للسنة

7,221,260

()1,211,739

-

6,009,521

3,979,295

-

-

3,979,295

11,200,555

()1,211,739

-

9,988,816

مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى:
المساهمين

حقوق الملكية غير المسيطرة
صافي الدخل الشامل للسنة

2,839,313

()1,211,739

-

1,627,574

9,537,744

-

-

9,537,744

12,377,057

()1,211,739

-

11,165,318
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تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

شركة األحساء للتنمية

(شركة مساهمة سعودية)

ايضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -3تعديالت تصورية (تتمة)

ز) قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر التصورية (غير مراجعة) (تتمة)
شركة األحساء للتنمية
(المستحوذ)
(مراجعة)
ايضاح

شركة السالم
(المستحوذ عليها)
(مراجعة)
(بالرياالت السعودية)

تعديالت
تصورية

تصورية
(غير مراجعة)

ربحية السهم:

حصة السهم من صافي الربح للسنة

0,08

حصة السهم من العمليات المستمرة

0,02

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

73,732,069
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1.٣

ً
شامال جميع التعديالت
نسخة من النظام األساسي لشركة السالم وعقد التأسيس
حتى تاريخ هذا التعميم

162

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

163

164

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

165

166

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

167

168

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

169

170

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

171

172

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

173

174

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

175

176

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

177

178

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

179

180

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

181

182

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

183

184

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

185

186

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

187

188

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

189

190

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

191

192

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

193

194

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية

195

تعميم المساهمين

شركة األحساء للتنمية
إن زيــادة رأس مــال شــركة األحســاء للتنميــة عــن طريــق إصــدار أســهم جديــدة لغــرض االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام للخدمــات الطبيــة ،بموجــب هــذا التعميــم تتوقــف علــى موافقــة المســاهمين ،ولقــد
تــم نشــر دعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األحســاء للموافقــة علــى زيــادة رأس المــال لغــرض االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام للخدمــات الطبيــة بتاريــخ **1441/**/ه (الموافــق
**2019/**/م) ،وعلــى المســاهمين العلــم بأنــه إذا لــم يتــم الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة األحســاء علــى زيــادة رأس المــال لغــرض االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام للخدمــات
الطبيــة ،فــإن إصــدار األســهم الجديــدة ســيتوقف ،وبالتالــي ســتتوقف صفقــة االســتحواذ ،وســوف يعتبــر هــذا التعميــم الغيـاً وســيتم إشــعار المســاهمين بذلــك.
«المصــدر»)
تســعى شــركة األحســاء للتنميــة (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد ب ـ «األحســاء» أو «شــركة األحســاء» أو «الشــركة» أو ُ

إلى االســتحواذ على شــركة الســام للخدمات الطبية (المالكة لمستشــفى الســام «تحت اإلنشــاء») (شــركة مســاهمة مقفلة -
غيــر مدرجــة) (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد ب ـ «شــركة الســام» أو «الســام» أو «الشــركة المـراد االســتحواذ عليهــا» أو «الشــركة
المســتهدفة») ،وذلــك مــن خــال إصــدار ( )24,732,069أربعــة وعشــرون مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثــون ألــف وتســعة
وســتون ســهم عــادي جديــد لمســاهمي شــركة الســام ،لالســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام مــع اإلبقــاء
عليهــا كشــركة تابعــة («عمليــة االســتحواذ» أو «صفقــة االســتحواذ» أو «االســتحواذ» أو «الصفقــة») ،عــن طريــق إصــدار
أســهم جديــدة لزيــادة رأس مــال شــركة األحســاء بموجــب تعميــم المســاهمين هــذا («التعميــم» أو «تعميــم المســاهمين»).

مســاهمي شــركة الســام أي أســهم فــي رأس مــال شــركة األحســاء قبــل زيــادة رأس المــال باســتثناء المســاهم عبدالمحســن
محمــد عبــدهللا العثمــان والــذي يملــك عــدد ( )1,000ألــف ســهم مــن أســهم شــركة األحســاء ،وســتبلغ نســبة ملكيــة مســاهمي
شــركة الســام مجتمعيــن  %33.54بعــد زيــادة رأس المــال ،بينمــا ســتبلغ ملكيــة المســاهمون الحاليــون فــي شــركة األحســاء
مجتمعيــن مــا نســبته  %66.46مــن رأس مــال الشــركة بعــد زيــادة رأس المــال .وســيكون المســاهمون الكبــار فــي شــركة
كل مــن :شــركة العثمــان
األحســاء (ممــن يمتلكــون نســبة  %5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة) بعــد عمليــة زيــادة رأس المــال ً
القابضــة  ،%16.60وشــركة منافــع الســام للخدمــات الطبيــة القابضــة  .%10.57وتتمتــع األســهم الجديــدة موضــوع الطلــب
بكافــة الحقــوق الخاصــة باألســهم الحاليــة بمــا فــي ذلــك حقــوق التصويــت ،والحقــوق فــي حصــص األربــاح ،وحقــوق إعــادة

شــركة األحســاء للتنميــة هــي شــركة مســاهمة عامــة ســعودية ،تأسســت بموجـ ــب الق ـ ـرار الـ ــوزاري رقـ ــم  573بتاريـ ــخ

الشـراء أو الحقــوق فــي فائــض األصــول عنــد التصفيــة أو الحــل أو غيــر ذلــك ،وغيرهــا مــن الحقــوق األخــرى .هــذا وتنطــوي

1414/04/14ه (الموافــق 1993/10/01م) ،والســجل التجــاري رقــم ( )2252021816الصــادر مــن مدينــة المبــرز

صفقة االســتحواذ هذه على وجود أطراف ذوي عالقة من أعضاء مجلس إدارة شــركة األحســاء الذي اتخذ قرار االســتحواذ

بتاريــخ 1414/06/01ه (الموافــق 1993/11/15م) .ومقرهــا الرئيــس فــي مدينــة األحســاء ،المبــرز ،الطريــق الز ارعــي
الدائــري ،خلــف الجمعيــة التعاونيــة الزراعيــة باألحســاء (مبنــى شــركة األحســاء للصناعــات الغذائيــة) .يبلــغ رأس مــال الشــركة

وهــم كالً مــن األســتاذ أحمــد عبــدهللا عبدالعزيــز الخيــال والمالــك لمــا نســبته  %0.004مــن رأس مــال شــركة األحســاء
والمهنــدس ارئــد عبدالرحمــن علــي الموســى والمالــك لمــا نســبته  %0.002مــن رأس مــال شــركة األحســاء ،وذلــك كونهــم

الحالــي ( )490,000,000أربعمائــة وتســعون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )49,000,000تســعة وأربعيــن مليــون

أعضــاء مجلــس إدارة وتنفيذييــن فــي شــركات أحــد مســاهمي شــركة الســام ،علمـاً بأنــه قــد امتنــع األطـراف ذوي العالقــة عــن

ســهم عــادي بقيمــة إســمية قدرهــا ( )10عشـرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد (ويشــار إلــى كل منهــا ب ـ «ســهم حالــي» إو�لــى

التصويــت علــى ق ـرار االســتحواذ( .فض ـاً ارجــع القســم الفرعــي رقــم (« )4.6تفاصيــل األط ـراف ذوي العالقــة الذيــن لهــم

وال يوجــد ضمــن مســاهمي شــركة األحســاء مســاهمون كبــار ممــن يمتلكــون نســبة  %5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة كمــا فــي

قدمــت شــركة األحســاء إلــى هيئــة الســوق الماليــة (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد ب ـ «هيئــة الســوق الماليــة» أو «الهيئــة») طلب ـاً

شــركة الســام للخدمــات الطبيــة هــي شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية ،تأسســت بموجــب الق ـرار الــوزاري رقــم ( ق) 318/

إدراج إلــى شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد ب ـ «تــداول» أو «الســوق الماليــة») إلدراج أســهم

جميعهــا ب ـ «أســهم حاليــة») وجميــع تلــك األســهم مدفوعــة القيمــة بالكامــل ومدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية (تــداول)،

مصلحــة مباش ـرة أو غيــر مباش ـرة فــي االســتحواذ» مــن القســم رقــم (« )4االســتحواذ» فــي هــذا التعميــم).

لتســجيل وطرح أســهم شــركة األحســاء الجديدة المصدرة لصالح مســاهمي شــركة الســام .كما قدمت شــركة األحســاء طلب

تاريــخ هــذا التعميــم.
وتاريــخ 1436/01/19ه (الموافــق 2014/11/11م) ،والســجل التجــاري رقــم ( )2051059611الصــادر مــن مدينــة

شــركة األحســاء الجديدة المصدرة لمســاهمي شــركة الســام ،وقد تم اســتيفاء المتطلبات كافة ،للحصول على موافقة الهيئة

الخبــر بتاريــخ 1436/02/16ه (الموافــق 2014/12/09م) .ومقرهــا الرئيــس فــي مدينــة الخبــر ،طريــق الملــك ســعود.

علــى نشــر هــذا التعميــم والمعلــن عنهــا بموقــع الهيئــة بتاريــخ 1441/٣/١٦ه (الموافــق 2019/١١/١٣م).

يبلــغ رأس مــال شــركة الســام ( )200,000,000مائتــان مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )20,000,000عش ـرين

ســتقوم شــركة األحســاء بالدعــوة لعقــد جمعيــة عامــة غيــر عاديــة للتصويــت علــى زيــادة رأس مالهــا لغــرض االســتحواذ علــى

مليــون ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عشـرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد .مســاهمي شــركة الســام هــم :شــركة
العثمــان القابضــة  ،%49.5شــركة منافــع الســام للخدمــات الطبيــة القابضــة  ،%31.5شــركة علــي عبــدهللا التميمــي ،%14

كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام ،وســيتم اإلعــان عــن الدعــوة فــي موقــع الســوق الماليــة «تــداول» ،وســيتم
تفويــض أعضــاء مجلــس اإلدارة (مــن غيــر األط ـراف ذوي العالقــة بالصفقــة) لشــركة األحســاء التخــاذ كافــة اإلج ـراءات

عبدالمحســن محمــد عبــدهللا العثمــان  ،%2.5عبــدهللا محمــد عبــدهللا العثمــان .%2.5

الماليــة والنظاميــة المتعلقــة بإتمــام عمليــة االســتحواذ بمــا فيهــا تعديــل النظــام األساســي للشــركة.

أعلنــت شــركة األحســاء بتاريــخ 1440/07/13ه (الموافــق 2019/03/20م) عــن توقيعهــا اتفاقيــة لالســتحواذ علــى كامــل
األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام للخدمــات الطبيــة (شــركة غيــر مدرجــة) عــن طريــق زيــادة رأس مــال الشــركة مــن

يتم إقرار صفقة االســتحواذ اســتناداً لموافقة مســاهمي شــركة األحســاء للتنمية (خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية)

على زيادة رأس مال الشــركة لغرض االســتحواذ على كامل األســهم في رأس مال شــركة الســام.

خــال إصــدار أســهم جديــدة لمســاهمي شــركة الســام .باإلضافــة إلــى المالحــق التــي تــم توقيعهــا بتاريــخ 1440/09/09ه

ســيتم إصــدار أســهم العــوض كأوراق ماليــة قابلــة للتــداول لصالــح مســاهمي شــركة الســام بعــدد ســهم واحــد ( )1فــي شــركة

(الموافق 2019/05/14م) ،وتاريخ 1440/09/21ه (الموافق 2019/05/26م) ،وتاريخ 1440/12/06ه (الموافق

األحســاء مقابــل كل ( )0.808667ســهم مملــوك فــي شــركة الســام.
عنــد إتمــام عمليــة اســتحواذ شــركة األحســاء علــى شــركة الســام ،ســتصبح شــركة الســام شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل

2019/08/07م).
ســوف تقــوم شــركة األحســاء بإصــدار ( )24,732,069أربعــة وعشــرون مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثــون ألــف وتســعة

مــن قبــل شــركة األحســاء.

وســتون ســهم عــادي جديــد ،وبقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عش ـرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحد(،ويشــار إليهــا فيمــا بعــد

ويؤكــد أعضــاء مجلــس إدارة شــركة األحســاء (مــن غيــر األط ـراف ذوي العالقــة بالصفقــة) ،بعــد بــذل العنايــة المهنيــة

ب ـ «األســهم الجديــدة أو «أســهم العــوض») مقابــل االســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام ،وبقيمــة

الالزمــة كمــا يرونــه مناســباً فــي ظــل الظــروف ،أن صفقــة االســتحواذ والق ـرار الخــاص بهــا يصبــان فــي مصلحــة شــركة

ـاء
إجماليــة تبلــغ ( )250,000,000مائتــان وخمســون مليــون ريــال ســعودي (وهــي القيمــة الســوقية لألســهم ُ
المصــدرة بنـ ً
علــى ســعر ســهم شــركة األحســاء المتفــق عليــه الــذي تــم تحديــده بســعر ( )10.108333ريــال ســعودي للســهم الواحــد
ضمــن ملحــق اتفاقيــة االســتحواذ الموقعــة بيــن الشــركتين) ،حيــث ســيتم إصــدار ســهم واحــد ( )1فــي شــركة األحســاء

األحســاء والمســاهمين ككل ،حيــث أنهــا تتناســب مــع اســتراتيجية الشــركة االســتثمارية فــي التوســع فــى قطــاع الخدمــات

ـاء علــى ذلــك ،يوصــي مجلــس إدارة شــركة األحســاء (مــن غيــر
الطبيــة واالســتفادة مــن فــرص النمــو المتاحــة فــي الســوق .وبنـ ً
األطراف ذوي العالقة بالصفقة) الســادة المســاهمين بالتصويت على قرار زيادة رأس مال الشــركة لغرض االســتحواذ على

مقابــل كل ( )0.808667ســهم مملــوك فــي شــركة الســام ،ممــا ســيترتب عليــه زيــادة رأس مــال شــركة األحســاء مــن

كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام وذلــك فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

( )490,000,000أربعمائــة وتســعون مليــون ريــال ســعودي إلــى ( )737,320,690ســبعمائة وســبعة وثالثيــن مليــون

هــذا ويقــر أعضــاء مجلــس إدارة شــركة األحســاء أنــه تــم اســتيفاء جميــع المتطلبــات النظاميــة الالزمــة لغــرض صفقــة

وثالثمائــة وعش ـرين ألــف وســتمائة وتســعين ريــال ســعودي ،وزيــادة عــدد األســهم مــن ( )49,000,000تســعة وأربعــون

االســتحواذ ،فقــد تــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات ذات العالقــة بهــذا التعميــم وبالصفقــة ،بخــاف موافقــة الجمعيــة العامــة

مليــون ســهم إلــى ( )73,732,069ثالثــة وســبعين مليــون وســبعمائة واثنــان وثالثيــن ألــف وتســعة وســتين ســهم .ال يملــك

غيــر العاديــة علــى الق ـرار الخــاص بالصفقــة.

ينبغــي قـراءة هــذا التعميــم بالكامــل ود ارســة قســم «إشــعار مهــم» فــي الصفحــة (ب) وقســم رقــم (« )2عوامــل المخاطـرة» ،الوارديــن فــي هــذا التعميــم ،بعنايــة قبــل التصويــت فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بالموافقــة أو عــدم الموافقــة علــى قـرار زيــادة
رأس مــال الشــركة لالســتحواذ علــى كامــل األســهم فــي رأس مــال شــركة الســام .إن التعميــم هــذا بالــغ األهميــة ويتطلــب انتبــاه المســاهمين ،وفــي حــال كان لــدى أي مــن المســاهمين أي شــك بخصــوص محتــوى هــذا التعميــم أو فيمــا يتعلــق باإلجـراء الــذي
يجــب أن يتخــذه ،فإنــه ينبغــي عليــه الحصــول علــى استشــارة ماليــة خاصــة مــن أي مستشــار مالــي مســتقل مرخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة.

المستشار المالي

يحتــوي هــذا التعميــم علــى معلومــات ُقدمــت ضمــن طلــب تســجيل وطــرح األوراق الماليــة بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة
الســعودية (المشــار إليهــا بـــ «الهيئــة») وطلــب إدارج األوراق الماليــة بحســب متطلبــات قواعــد اإلدارج الخاصــة بالســوق الماليــة الســعودية .ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة
( )٤٢مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الـواردة فــي التعميــم هــذا ،ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم ،بعــد إجـراء جميــع الدراســات الممكنــة إو�لــى الحــد المعقــول ،أنــه التوجــد أي وقائــع
أي تأكيــدات تتعلــق
أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا التعميــم ،وال تعطيــان ّ
أي إفــادة واردة فيــه مضللــة .وال تتحمــل الهيئــة والســوق الماليــة الســعودية ّ
أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي التعميــم إلــى جعــل ّ
أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا التعميــم أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منــه.
بدقتهــا أو اكتمالهــا ،وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن ّ
صدر هذا التعميم بتاريخ 1441/٠٣/١٦هـ (الموافق 2019/١١/١٣م)

