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 معلومات الشركة -1
 

بموجب ـشركة النهدي الطبية )"الـشركة األم" أو "الـشركة"( هي ـشركة مـساهمة ـسعودية )ـسابقاً ـشركة مـساهمة ـسعودية مقفلة( مـسجلة 
ــجل التجاري رقم   ــعودية بموجب الس ــركات في المملكة العربية الس   5م )الموافق  2003أكتوبر    1بتاريخ    4030053868نظام الش

م، ـصدر قرار بتحويل الـشركة من ـشركة ذات مـسئولية محدودة إلى ـشركة مـساهمة ـسعودية مقفلة. 2021هــــــ(. خالل  1424ـشعبان 
ــ(، وأصــبح الشــكل 1443ربيع األول    5م )الموافق 2021أكتوبر    11مية بهذا الصــدد في  وقد تم االنتهاء من اإلجراءات النظا هـــــ

ديسمبر    28بتاريخ    3-67-31-101-26النظامي "شركة سعودية مساهمة مقفلة". تعمل المجموعة وفقاً لرخصة وزارة الصحة رقم  
 هـ(.1424ذي الحجة  22م )الموافق 2003

 
 جارة الجملة والتجزئة لمستحضرات التجميل والمنتجات الصيدالنية والمعدات الطبية. يتمثل نشاط المجموعة الرئيسي في ت

 
ــوق المال قرارها بالموافقة على تقديم 2021خالل   ــدر مجلس هيئة سـ ــركة األم في إجراءات الطرح العام األولي. أصـ م، بدأت الشـ

جمادى   25م )الموافق  2021ديســمبر    29األم في  مال الشــركة    من رأس  %30مليون ســهم ويمثل    39الشــركة األم للطرح بقيمة  
هــــ( تم إدراس أسهم الشركة األم في سوق األسهم السعودية  1443شعبان   27م )الموافق  2022مارس   22هــــ(. في 1443األولى 

اهمة اهمة ـسعودية مقفلة" إلى "ـشركة مـس ـسعودية".  )تداول( في المملكة العربية الـسعودية. تغيرت حالة الـشركة األم من "ـشركة مـس
 في تاريخ التقرير.  قيد التنفيذاإلجراءات القانونية بهذا الشأن  التزال  ومع ذلك، 

 
 تمارس المجموعة أعمالها في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، وعنوان مركزها الرئيسي هو:   

 
 شركة النهدي الطبية

 17129ص.ب. رقم 
   21484جدة 

 ة السعوديةالمملكة العربي
 
 أساس اإلعداد   -2
 
 بيان االلتزام 2-1

دة عن فترة الثالث أشهر المنتهية في   ليَّة الُموَجَزة الُموحَّ م وفقًا لمعيار المحاسبة  2022مارس    31أُعدَّت هذه القوائم المالية األوَّ
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتَمدة من الهيئة ( "التقارير المالية األوليَّة" المعتَمد بالمملكة العربية  34الدولي رقم )

لمبدأ  وفقا  أنها ستستمر  أساس  الموحدة على  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  المجموعة  أعدت  والمحاسبين.  للمراجعين  السعودية 
د تلقي بظالل من الشك على هذا  االستمرارية. أخذ أعضاء مجلس اإلدارة في اعتبارهم انه ال توجد حاالت عدم تيقن جوهري ق

االفتراض. وقد قاموا بتكوين افتراض أن هناك توقع معقول أنه لدى المجموعة المصادر الكافية لالستمرار في التشغيل في المستقبل 
 شهرا من تاريخ فترة التقرير. 12المنظور، وليس قبل 

 
ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية 

م. فضاًل عن ذلك، ال تُعدُّ 2021ديسمبر    31قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  
 31م مؤشًرا على النتائج المحتَمل توقعها للسنة المالية التي تنتهي في  2022مارس    31نتائج الفترة األوليَّة المنتهية في    بالضرورة
 "(. 2.5م )يُرَجى الرجوع أيًضا إلى إيضاح " 2022ديسمبر 

 
 أساس القياس  2-2

التكلف الموجزة وفقًا ألساس  الموحدة  المالية األولية  القوائم  المحاسبي ومبدأ  تم إعداد هذه  التاريخية، باستخدام أساس االستحقاق  ة 
 االستمرارية، باستثناء تقييم التزامات المنافع للموظفين حيث يتم استخدام حسابات القيمة الحالية االكتوارية.

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  2-3

العملة الوظيفية للمجموعة. تم عرض القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة باللاير السعودي، والذي يمثل 
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 أساس اإلعداد )تتمة(  -2
 
 اساس التوحيد  2-4

اشرة تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للشركة األم والشركات التابعة لها المباشرة التالية وغير المب
 م.  2022مارس  31حيث تمارس المجموعة السيطرة كما في  (،)"يشار إليهم جميعا بـ "المجموعة" 

 
 نسبة حصة الملكية  النشاط التجاري الرئيسي  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة 

 مارس 31   
 م 2022

 ديسمبر 31
 م 2021

     
 % 100 % 100 عيادات المملكة العربية السعودية  شركة النهدي كير

 % 100 % 100 خدمات عمالة  العربية السعودية المملكة  شركة سخاء الذهبية* 
 % 100 % 100 شركة قابضة  االمارات العربية المتحدة **لالستثمارنهدي الشركة 

 
 م استحوذت الشركة على شركة سخاء الذهبية للتجارة والمقاوالت المحدودة بالكامل. 2020أكتوبر  1* بتاريخ 

 
 م قامت شركة النهدي لالستثمار باالستثمار في الشركات التابعة التالية: 2022مارس  31**بتاريخ 

 
 الملكية نسبة حصة  النشاط التجاري الرئيسي  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة 

 مارس 31   
 م 2022

 ديسمبر 31
 م 2021

     
 % 99 % 99 مستودع أدوية  االمارات العربية المتحدة مستودع نهدي لألدوية

 % 99 % 99 صيدلية  االمارات العربية المتحدة صيدلية النهدي 
 

 المتبقية كحصة مستفيد لصالح الشركة.   %1يحتفظ السيد صالح محمد عامر سالمين الحجري بشركة النهدي لالستثمارات بنسبة الـ 
 

 يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة عن نفس الفترة للمجموعة باستخدام سياسات محاسبية ثابتة للمجموعة. 
 

 الحصص غير المسيطرة:
الت احتساب  يتم  االقتناء.  تاريخ  في  المحددة  الموجودات غير  لحصة صافي  وفقا  المسيطرة  الحصص غير  في حصة  تقاس  غيرات 

 المجموعة في شركة تابعة ـــ والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية.
 

 استبعاد العمليات عند التوحيد 
بين شركات  المعامالت  من  ناتجة  محققة  غير  إيرادات ومصاريف  وأي  المجموعة  بين شركات  والمعامالت  األرصدة  يتم حذف 

 المجموعة. 
 

 استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة لألرباح غير المحققة فقط في حالة أنه ال يوجد دليل على انخفاض القيمة. ويتم 
 

السيطرة. ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما يكون لدى  إلى  التصويت ستؤدي  افتراض أن غالبية حقوق  بشكل عام، هناك 
يت أو حقوق مشابهة في المنشأة الُمستثمر بها، فإن المجموعة تأخذ في االعتبار جميع المجموعة مستوى أقل من غالبية حقوق التصو

 الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها نفوذاً على المنشأة الُمستثمر بها، وهذه الحقائق والظروف تشمل ما يلي:

 صويت لآلخرين في الشركة المستثمر فيها.الترتيب التعاقدي )الترتيبات التعاقدية( مع أصحاب حقوق الت •

 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.  •

 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.  •
 

المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير  إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة  للتأكد فيما  المجموعة بإجراء إعادة تقييم  تقوم 
الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند حصول  

كة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عندما تفقد المجموعة هذه السيطرة على الشركة التابعة.  المجموعة على السيطرة على الشر
يتم تضمين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ 

 لك السيطرة على الشركة التابعة.حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ زوال ت
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 أساس اإلعداد )تتمة(  -2
 
 أسس التوحيد )تتمة(  2-4
 

تتحقق السيطرة عندما يحق للمجموعة الحصول على عوائد متغيرة من مشاركتها في المنشأة الُمستثمر ولديها القدرة في التأثير 
الُمستثمر بها. وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها  على هذه العوائد من خالل نفوذها على المنشأة 

 وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:

نفوذ على الشركة الُمستثمر بها )مثل: حقوق موجودة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة بالشركة   •
 المستثمر بها(. 

 لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها. التعرض لمخاطر، أو  •

 القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة الُمستثمر بها للتأثير على عوائدها.  •
 

مجموعة أقل وبوجه عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى ال
من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف  

 المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:

 ع أصحاب حقوق التصويت لآلخرين في الشركة المستثمر فيها.الترتيب التعاقدي )الترتيبات التعاقدية( م •

 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.  •

 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.  •
 

المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة  للتأكد فيما  المجموعة بإجراء إعادة تقييم  تشير   تقوم 
الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند حصول  
المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عندما تفقد المجموعة هذه السيطرة على الشركة التابعة.  

ات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ يتم تضمين الموجود
 حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ زوال تلك السيطرة على الشركة التابعة.

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 2-5

األولية   المالية  القوائم  إعداد  أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ الموحدة  يتطلب  اإلدارة عمل  للمجموعة من  الموجزة 
اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واالفصاح المرفق واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة. إن االحكام 

اإلدار نفذتها  التي  ذات الجوهرية  هي  للتقديرات  الرئيسية  والمصادر  الحساب  وطرق  للشركة  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في  ة 
. ومع ذلك وفي ظل عدم التيقن الحالي المتعلق م2021ديسمبر  31السياسات المطبقة في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

اضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالً جوهرياً على ، فإن أي تغيرات مستقبلية بشأن هذه اإلفتر19-  -بكوفيد  
القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية. وبما أن الوضع يتطور بسرعة مع حاالت عدم التيقن  

 (.18تقبة )انظر اإليضاح المستقبلية، فإن اإلدارة ستواصل تقييم األثر استنادا إلى التطورات المر
 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة  -3
 

المالية  القوائم  المتبعة في إعداد  تلك  الموجزة مع  الموحدة  االولية  المالية  القوائم  إعداد  المطبقة عند  المحاسبية  السياسات  تتماشى 
يناير   1م باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباراً من  2021ديسمبر    31الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  

المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ. يسري . لم تقم  2022
، ولكن ليس لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 2022العديد من التعديالت ألول مرة في عام  

 للمجموعة.   
 
 ( 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -ية العقد تكلفة تأد  - لعقود المعاوضة3-1

إن عقد المعاوضة هو عقد بموجبه تتجاوز التكاليف التي ال يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ال يمكن للمجموعة تجنبها بسبب العقد( 
 العقد.  استيفاًء لاللتزامات بموجب العقد متجاوزةً المنافع االقتصادية المتوقع استالمها بموجب ذلك

    
كان العقد عقد معاوضة او انه يحقق خسائر، كما أن المنشأة تحتاس أن تدرس التكاليف التي ا  عدتحدد التعديالت عند تقييم العقد ما  

المباشرة   العمالة  المثال تكاليف  التكاليف اإلضافية )على سبيل  لتقديم بضائع او خدمات كالً من  بعقد ما  والمواد( ترتبط مباشرة 
قد وتكاليف اإلدارة عوتخصيص التكاليف التي ترتبط مباشرة بأنشطة العقد )على سبيل المثال: استهالك المعدات المستخدمة لتأدية ال

واإلشراف في العقد(. ال تتعلق المصروفات العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد وتستثنى مالم يتم تحميلها بشكل واضح على الطرف  
  وجب العقد. لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.  المقابل بم
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 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة )تتمة(    -3
 
 ( 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) -إلى اإلطار المفاهيمي  اإلشارة 3-2

تستبدل التعديالت اإلشارة إلى النسخة السابقة من إطار المفهوم الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية باإلشارة إلى النسخة 
م دون أي تغيير في المتطلبات. كما أضافت التعديالت أيضاً استثناًء إلى مبادئ االعتراف في 2018الحالية الصادرة في مارس  

المحتملة الناتجة عن المطلوبات   3المالي  المعيار الدولي للتقرير   الثاني"  تجميع االعمال لتجنب مسألة مكاسب او خسائر "اليوم 
الدولي   المحاسبة  معيار  نطاق  تقع ضمن  قد  التي  الطارئة  والموجودات    37وااللتزامات  المحتملة  والمطلوبات  "المخصصات 

وم" حال تكبدها بشكل منفصل. يتطلب االستثناء من المنشآت تطبيق المعايير "الرس  21المحتملة" أو تفسير لجنة المعايير الدولية رقم  
"، على التوالي، بدال من اإلطار المفاهيمي، لتحديد ما إذا كان هناك التزام 21" أو التفسير " 37الواردة في معيار المحاسبة الدولي " 

" لتوضيح أن الموجودات 3ى المعيار الدولي للتقرير المالي " حالي في تاريخ االقتناء.      وتضيف التعديالت أيضا فقرة جديدة إل
 الطارئة غير مؤهلة لالعتراف بها في تاريخ االقتناء.  

 
ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة حيث لم تنشأ خالل الفترة أي موجودات أو  

 ه التعديالت. موجودات طارئة في نطاق هذ
 
 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المرجو  -3-3

تمنع التعديالت المنشآت من الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات، واي متحصالت من بيع السلع التي يتم 
لك األصل إلى موقعه وحالته الالزمة للتشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة مالئمة. وبدالً من ذلك، تعترف انتاجها أثناء احضار ذ

السلع في الربح او الخسارة. ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على  كالمنشأة بالمتحصالت من بيع مثل هذه السلع وتكاليف انتاس تل
جزة للمجموعة. حيث لم تكن هناك مبيعات لهذه األصناف التي تنتجها الممتلكات واآلالت والمعدات القوائم المالية األولية الموحدة المو

 المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة. 
 
الشركة التابعة التي تطبيق المعايير   –تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة  – 1المعيار الدولي للتقرير المالي   3-4

 الدولية للتقرير المالي ألول مرة. 
الترجمة المتراكمة ( لقياس فروق  1)أ( من المعيار الدولي للتقرير المالي )  16-يسمح التعديل لشركة تابعة أن تختار تطبيق الفقرة د

ة باستخدام المبالغ المفصح عنها في القوائم المالية الموحدة للشركة األم، استنادا إلى تاريخ انتقال الشركة األم إلى المعايير الدولي
م على للتقرير المالي، وإذا لم يتم أي تعديالت على إجراءات التوحيد وعلى آثار تجميع األعمال التي استحوذت فيها الشركة األ

"أ"( من المعيار   16-الشركة التابعة.  يُطبق التعديل أيضاً على الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تختار تطبيق الفقرة )د
. ليس للتعديالت تأثير على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة حيث أنها ال تطبق المعايير 1الدولي للتقرير المالي  

 مرة. ألول
 
 المتعلق باستبعاد المطلوبات المالية  %10الرسوم في فحص نسبة  -(: األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي )   3-5

توضح التعديالت أن الرسوم التي تدرجها المنشأة عند تقدير شروط التزام مالي إما جديد أو معدل مستديمة وتختلف عن شروط 
تتضم األصلي.  الرسوم االلتزام  تتضمن  بحيث  والمقرض  المقترض  بين  المستلمة  او  المدفوعة  الرسوم  تلك  فقط  األتعاب  هذه  ن 

األدوات    39المدفوعة او المستلمة بواسطة إما المقترض او المقرض بالنيابة. لم يتم اقتراح تعديل مماثل لمعيار المحاسبة الدولي  
تأثير على القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة للمجموعة حيث ال توجد تعديالت    المالية: اإلثبات والقياس. ال يوجد لهذه التعديالت
 غلى األدوات المالية للمجموعة خالل الفترة. 

 
 الضريبة في قياس القيمة العادلة-( الزراعة 41معيار المحاسبة الدولي ) 3-6

( وهو أن تقوم المنشآت باستثناء التدفقات النقدية الخاصة 41ولي )من معيار المحاسبة الد  22يقوم التعديل بإزالة المتطلب في الفقرة  
(. ليس للتعديالت تأثير على القوائم 41بالضريبة عند قياس القيمة العادلة للموجودات التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ) 

( كما في تاريخ 41معيار المحاسبة الدولي )  المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة حيث أنه ال توجد موجودات ضمن نطاق
 التقرير.

 



 شركة النهدي الطبية )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
 م 2022مارس  31

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 الممتلكات والمعدات -4
 

 
ديسمبر   31مليون لاير سعودي )  71.8م )قطعتي أرض(  2021ديسمبر    31ضي للمجموعة كما في  ابلغت القيمة العادلة لقطع أر 

العقاري )  3مليون لاير سعودي( )  103.4م:  2020 للتقييم  الكثيري  أراض( من قبل مكتب عبدهللا  م: مكتب عبدهللا 2020قطع 
بالمؤهالت   وتتمتع)الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين(    مالكثيري للتقييم العقاري غير مرتبط بالمجموعة(. المنشاة مرخصة من تقيي

 المناسبة والخبرة ذات الصلة في قياس القيمة العادلة للعقارات في المواقع ذات الصلة. 
 

تم تحديد القيمة العادلة لألراضي على أساس طريقة الدخل، وهي طريقة تقييم وفقا للطريقة المطبقة والموصى بها من قبل الهيئة 
بموجب تلك الطريقة، يتم الوصول لقيمة األرض باحتساب تكلفة التطوير بما في ذلك الربح وخصم   السعودية للمقيمين المعتمدين.

 شاء ومكونات التكلفة األخرى. تكلفة البناء وتكلفة االن
  

م، تم تسجيل عكس قيد خسارة االنخفاض 2021ديسمبر    31استنادا إلى الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألرض كما في  
على    م.2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي في القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في    13.5  بمبلغفي القيمة  

قد تم في نهاية السنة، لم يحدث أي تغيير جوهري في الظروف بين نهاية السنة وتاريخ التقرير، وهو ما يتطلب  الرغم من أن التقييم
  تعديال أو إعادة تقييم في تاريخ التقرير.

 
واإلدارة مستمرة في تقييم الطرق واالفتراضات المستخدمة في تقييم أرض المجموعة.  لم يحدث أي تغيير جوهري في الظروف 

 تعديال أو إعادة تقييم في تاريخ التقرير.  قد يتطلب نهاية السنة وتاريخ التقرير بين
 

مليون لاير سعودي في  229.80يع حيث بدأ عملياته التجارية بقيمة  زخالل الفترة، رسملت المجموعة الجزء الجوهري لمركز التو
 مباني وتحسينات على عقارات مستأجرة بهذا الخصوص.  

 

 مارس 31 
 م 2022

 ديسمبر  31
 م 2021

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   التكلفة: 

 1,564,876,988 1,745,914,187 في بداية الفترة / السنة 
 282,574,314 57,956,612 إضافات خالل الفترة/ السنة 

 (3,273,874) - تحويل لموجودات غير ملموسة خالل الفترة / السنة 
 ( 51,812,050) - تحويل لعقارات استثمارية خالل الفترة / السنة 

 -   (2,269,628) استبعادات خالل الفترة/ السنة 

 ( 46,451,191) ( 16,718,027) خالل الفترة / السنة  شطب
 ───────── ───────── 

 1,745,914,187 1,784,883,144 نهاية الفترة/ السنة في 
 ───────── ───────── 

   االستهالك وانخفاض القيمة
 752,578,823 860,274,542 في بداية الفترة / السنة 

 160,851,655 44,738,024 مخصص االستهالك المحمل للفترة/ للسنة 
 (6,696,050) - بالتحويل لعقارات استثماريةعكس قيد االنخفاض في القيمة المتعلق 
 ( 13,523,000) - عكس قيد انخفاض القيمة للفترة / السنة 

 - ( 2,269,608) استبعادات خالل الفترة/ السنة 
 ( 32,936,886) (  12,621,477) خالل الفترة / السنة  شطب

 ───────── ───────── 

 860,274,542 890,121,481 في نهاية الفترة/ السنة 
 ───────── ───────── 

   صافي القيمة الدفترية:
 885,639,645 894,761,663 في نهاية الفترة / السنة

 ═════════ ═════════ 



 شركة النهدي الطبية )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
 م 2022مارس  31

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 العقارات االستثمارية -5
 

 
يمثل االستثمار العقاري للمجموعة قطع أراضي بالمملكة العربية السعودية وهي محتفظ بها حاليا الستخدام مستقبلي غير محدد. 

م، حولت المجموعة قطعة أرض واحدة من الممتلكات والمعدات للعقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصا خسارة االنخفاض 2021خالل  
م على أساس عملية التقييم 2021ديسمبر  31ديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية للمجموعة كما في تم تحفي القيمة المتراكمة.  

المنشأة مرخصة من تقييم )الهيئة السعودية للمقيمين    بالمجموعة.  ةالتي أجراها مكتب عبدهللا الكثيري للتقييم العقاري غير المرتبط
تم تطبيق نموذس   ة ذات الصلة في قياس القيمة العادلة للعقارات في المواقع ذات الصلة.المؤهالت المناسبة والخبرذات المعتمدين( 

تم تحديد القيمة العادلة لألراضي على أساس طريقة   تقييم وفقًا للنموذس الموصى به من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
بموجب تلك الطريقة،   من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.  الدخل، وهي طريقة تقييم وفقا للطريقة المطبقة والموصى بها

 يتم الوصول لقيمة األرض باحتساب تكلفة التطوير بما في ذلك الربح وخصم تكلفة البناء وتكلفة االنشاء ومكونات التكلفة األخرى. 
 

لم يحدث أي تغيير جوهري في الظروف    ة.واإلدارة مستمرة في تقييم الطرق واالفتراضات المستخدمة في تقييم أرض المجموع
  بين نهاية السنة وتاريخ التقرير، وهو ما يتطلب تعديال أو إعادة تقييم في تاريخ التقرير.

 
  

 مارس 31 
 م 2022

 ديسمبر  31
 م 2021

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   التكلفة: 

 194,894,184 246,706,234 في بداية الفترة / السنة 
 51,812,050 - تحويالت من ممتلكات ومعدات 

 ───────── ───────── 

 246,706,234 246,706,234 في نهاية الفترة/ السنة 
 ───────── ───────── 

   خسارة االنخفاض في القيمة المتراكمة: 
 15,894,184 16,621,234 في بداية الفترة / السنة 

 - - للفترة/ للسنة مخصص االنخفاض في القيمة المحمل 

 (5,969,000) - خسارة انخفاض في القيمة للفترة / للسنة قيد عكس 
 6,696,050 - تحويل خسارة االنخفاض في القيمة للممتلكات والمعدات 

 ───────── ───────── 

 16,621,234 16,621,234 في نهاية الفترة/ السنة 
 ───────── ───────── 

   الدفترية:صافي القيمة 
 230,085,000 230,085,000 في نهاية الفترة / السنة

 ═════════ ═════════ 



 شركة النهدي الطبية )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
 م 2022مارس  31

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 الموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار  -6
 

 والحركة فيها خالل الفترة / السنة: فيما يلي القيم الدفترية للموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار للمجموعة 
 2021ديسمبر  31  م 2022مارس   31 

 
 موجودات حق  

 االستخدام  
 التزامات  

 عقود اإليجار 
 موجودات حق   

 االستخدام 
 التزامات  

 عقود اإليجار 
 )مراجعة(  )مراجعة(   )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
      

 1,235,078,508 1,206,516,525  1,359,057,190 1,327,618,022 في بداية الفترة/ السنة 
 394,275,103 395,158,159  95,095,606 95,095,606 إضافات خالل الفترة/ السنة 

 161,256,240 161,256,240  ( 3,554,660) ( 3,554,660) تعديالت تمت خالل الفترة / السنة 
 (50,368,138) (48,866,765)  ( 48,795,874) ( 46,773,751) خالل الفترة/ السنة   إلغاء

 - (386,446,137)  - ( 94,413,642) االستهالك خالل الفترة / السنة 
 47,633,667 -  11,034,384 - الفائدة خالل الفترة / السنة  زيادة

 (428,818,190) -  ( 121,116,751) - مدفوعات خالل الفترة/ السنة 
 ────────── ──────────  ────────── ────────── 

 1,359,057,190 1,327,618,022  1,291,719,895 1,277,971,575 في نهاية الفترة/ السنة 
 ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 
 

 المالي األولية الموحدة الموجزة: فيما يلي التزامات عقود اإليجار المصنفة في قائمة المركز 
 
 م 2022مارس 31 

 )غير مراجعة(
 م 2021ديسمبر 31

 )مراجعة(
   

 991,642,150 1,161,947,894 غير متداول 
 367,415,040 129,772,001 متداول 

 ───── ──── ───── ──── 
 1,291,719,895 1,359,057,190 

 ══════════ ══════════ 
 
 حدثت عمليات اإلضافة واإللغاء والتعديالت خالل الفترة ضمن دورة األعمال العادية.    (أ)
 
 المخزون -7
 
 م 2022مارس 31 

 )غير مراجعة(
 م 2021ديسمبر 31

 )مراجعة(
   

 1,241,251,497 1,444,711,608 مخزون
 (124,769,595) ( 124,684,291) ناقص: مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم

 ──── ─────  ──────── 
 1,320,027,317   1,116,481,902 
 ══════════ ══════════ 
 

 الحركة ومتقادم كما يلي: مخزون بطيءالحركة في مخصص 
 م 2022مارس 31 

 )غير مراجعة(
 م 2021ديسمبر 31

 )مراجعة(
   

 195,170,998 124,769,595 في بداية الفترة / السنة 
   الموحدة الموجزةاألولية قائمة الربح أو الخسارة مدرس ضمن 
   30,970,204   14,824,440 محمل للفترة / للسنة مخصص 

 ( 84,382,781) ( 13,589,804) عكس قيد خالل الفترة / السنة 
   

 ( 16,988,826) ( 1,319,940) خالل الفترة / السنة  شطب
  ────────  ──────── 

 124,769,595 124,684,291 الفترة / السنة في نهاية 
 ══════════ ══════════ 
 



 شركة النهدي الطبية )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
 م 2022مارس  31

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية إال إذا ورد خالف ذلك( 
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 تجاريةالمدينة الذمم ال -8
 
 مارس 31 

 م 2022
 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة(
   

 146,997,993 151,575,852 ذمم مدينة تجارية
 (6,714,875) ( 3,243,010) انظر اإليضاح أدناه()المتوقعة ناقص: مخصص خسائر االئتمان 

  ────────  ──────── 
 148,332,842 140,283,118 
 ══════════ ══════════ 

 
 فيما يلي الحركة في مخصص خسائر ائتمان متوقعة للذمم المدينة:

 
 مارس 31 

 م 2022
 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة(
   

 9,620,955 6,714,875 في بداية الفترة/ السنة 
   5,868,027 - مخصص محمل للفترة / للسنة 
 - ( 2,219,444) عكس قيد خالل الفترة/ السنة 

 (8,774,107) ( 1,252,421) خالل الفترة / السنة  شطب
  ────────  ──────── 

 3,243,010 6,714,875 
 ══════════ ══════════ 

 
 يوماً.  60عادة لمدة من تسويتها  ميتالذمم المدينة التجارية فائدة و ال يترتب على

 
 النقد وما في حكمه -9
 
 مارس 31 

 م 2022
 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة(
   

 339,430,212 707,891,563 حسابات جارية -نقد لدى البنوك 
 61,614,235 77,718,031 نقد في الصندوق 

 ──── ───── ──── ───── 
 785,609,594 401,044,447 
 ══════════ ══════════ 

 



 شركة النهدي الطبية )شركة مساهمة سعودية( 
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 حقوق المساهمين - 10
 

 رأس المال
سهم( بقيمة اسمية لكل منها تبلغ   130,000,000م:  2021ديسمبر    31سهم )  130,000,000إلى    المجموعةمال    ينقسم رأس

 لاير سعودي(   10م: 2021ديسمبر  31لاير سعودي ) 10
 

)الموافق  2021سبتمبر    12في   رأس1443صفر    5م  زيادة  األم  الشركة  في  المساهمون  قرر  من   هـ(،  الشركة  مال 
إلى    1,000,000,000 سعودي  مبلغ    1,300,000,000لاير  تحويل  طريق  عن  سعودي  حساب   300,000,000لاير  من 

لاير   10األرباح المبقاة إلى حساب رأس المال في حصص المساهمين القائمة الناتجة عن النقص في القيمة االسمية للحصص بقيمة  
في    1,000م:  2020ديسمبر    31سعودي ) تغيرات  هناك  يكن  لم  لذلك،  نتيجة  سعودي(.  المال لاير  رأس  في  المساهمة  نسبة 

 هـ(. 1443ربيع األول  5م )الموافق 2021أكتوبر   11للمساهمين. تم استكمال اإلجراءات النظامية في 
 

 التزامات منافع للموظفين  - 11
 

المملكة العربية السعودية. تدير المجموعة برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين غير ممول )"البرنامج"( وفقاً لمتطلبات نظام العمل في  
 يمثل الجدول التالي الحركة في التزام المنافع المحددة: 

 

 

 مارس 31
 م 2022

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة(
   

 329,487,592 386,732,043 التزام منافع محددة في بداية الفترة / السنة 
 53,390,239 16,596,880 تكلفة خدمة حالية 

 7,062,738 546,625 فائدة على التزام المنافع المحددةتكلفة 
 28,505,874 772,856 خسارة اكتوارية على االلتزام مدرجة ضمن األرباح المبقاة 

 ( 531,361) - محول خارس الشركة 
 ( 31,183,039) ( 4,888,843) مدفوعات تمت خالل الفترة / السنة

 ──────── ──────── 

 386,732,043 399,759,561  المحددة في نهاية الفترة / السنةالتزام المنافع 
 ════════ ════════ 

 
 االفتراضات االكتوارية   11-1

 
 مارس 31 

 م 2022
 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة(
   

 % 2.85 %3.10 معدل الخصم 
 % 3.75 %4.60 معدل نمو الرواتب المستقبلي/المتوقع لزيادة الرواتب:

 % 0.25 %0.25 معدل الوفيات
 سنة  60 سنة 60 سن التقاعد 
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 الزكاة  12
 

 كانت حركة مخصص الزكاة خالل الفترة / السنة على النحو التالي: 

 
 م 2022مارس 31

 )غير مراجعة(
 م 021ديسمبر 31

 )مراجعة(
   

 98,053,920 96,873,748 في بداية الفترة/ السنة 
 44,738,103 9,875,001 مخصص الفترة/ السنة الحالية  

 ( 45,918,275) - مدفوعات تمت خالل الفترة / السنة
  ────────  ──────── 

 96,873,748 106,748,749 في نهاية الفترة / السنة 
 ═════════ ═════════ 
 

 الربوط الزكوية 
 

 شركة النهدي الطبية 
م. 2014أنهت الشركة وضعها الزكوي والضريبي مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( لجميع السنوات السابقة حتى  

 م حالياً قيد المراجعة لدى الهيئة. 2021م حتى 2015االقرارات الزكوية للسنوات من 
 

 م 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
لاير سعودي، قامت المجموعة باالعتراض لدى الهيئة خالل المدة   6.017.417البالغ إجمالي  تم استالم ربط زكوي للسنة أعاله، و

 النظامية ومازال االعتراض محل الدراسة من قبل الهيئة. كونت اإلدارة مخصص بهذا الشأن. 
 

 م 2019م إلى 2016ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 
لاير سعودي والمجموعة بصدد تقديم االعتراض للهيئة    7.617.444زكوية عن هذه السنوات بإجمالي    استلمت المجموعة ربوط

 خالل المهلة النظامية. كونت اإلدارة مخصص بهذا الشأن. 
 

 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 م. 2022أبريل    30زكوية سارية حتى  قدمت المجموعة االقرار الزكوي للسنة ولم يتم استالم ربط زكوي. تسلمت المجموعة شهادة  

 
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 م. 2021ديسمبر  31مازال الموقف الزكوي كما هو مذكور أعاله ولم يتغير في السنة المنتهية في 
 

 الشركات التابعة 
 

 شركة سخاء الذهبية
 م. 2019والضريبي مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( لجميع السنوات السابقة حتى  أنهت الشركة وضعها الزكوي

 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 م. 2022أبريل  30قدمت الشركة االقرار الزكوي للسنوات ولم يتم استالم ربط زكوي. تسلمت الشركة شهادة زكوية سارية حتى 
 

 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 م. 2021ديسمبر  31مازال الموقف الزكوي كما هو مذكور أعاله ولم يتغير في السنة المنتهية في 

 
 شركة النهدي كير 

 م 2020م إلى 2019ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 
 م. 2022أبريل  30للسنوات ولم يتم استالم ربط زكوي. تسلمت الشركة شهادة زكوية سارية حتى   قدمت الشركة االقرار الزكوي

 
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 م. 2021ديسمبر  31مازال الموقف الزكوي كما هو مذكور أعاله ولم يتغير في السنة المنتهية في 
 

 م 2022مارس  31للفترة المنتهية في 
  م. 2022مارس  31زكوي كما هو مذكور أعاله ولم يتغير في فترة الثالثة أشهر المنتهية في مازال الموقف ال
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 ربحية السهم - 13
 

 يتم احتساب ربحية السهم كما يلي:
 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 م 2021 م 2022 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
 

 195,018,082 237,507,316 صافي ربح الفترة / السنة 
 ══════════ ══════════ 

 130,000,000 130,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
 ══════════ ══════════ 

 1،50  1،83 األساسي والمخفض  -ربحية السهم
 ══════════ ══════════ 

 
 المرجح لعدد األسهم العادية.ال يوجد بند تخفيض ربحية السهم يؤثر على المتوسط 

 
 قياس القيمة العادلة - 14

 
إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين  

 بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات تتم إما:متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو  •

 من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية.   •
 

 المجموعة. إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل 
 

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على  
افتراض أن أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم. إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين  

ة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل االعتبار قدر
 بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه بالطريقة المثلى.

 
لعادلة وزيادة استخدام المدخالت  تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة ا

 القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 
 

تصنف كافة األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وذلك على أساس 
 يمة العادلة ككل: مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس الق

 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 1المستوى  •
قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير    -الهامة لقياس القيمة العادلة    -: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى    2المستوى   •

 مباشرة. 
 غير قابلة للمالحظة.  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  : 3المستوى  •
 

وفي الحاالت التي تقسم فيها المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات إلى مستويات مختلفة من التسلسل 
القيمة العادلة إجماالً بنفس مستوى التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وذلك على الهرمي لقياس القيمة العادلة، يتم تصنيف قياس 

 أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل. 
 

فيها   تقوم المجموعة بإثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي حدث
 التغير. ال توجد تحويالت بين المستويات خالل الفترة. 

 
  قيمت المجموعة القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية.   



 شركة النهدي الطبية )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(
 م 2022مارس  31
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  - 15
 

الجهات أو  التي تسيطر عليها تلك  المساهمين والمديرين وكبار موظفين اإلدارة بالمجموعة والمنشآت  العالقة  الجهات ذات  تمثل 
 تسيطر عليها سيطرة مشتركة أو تؤثر عليها تأثيراً جوهرياً. يتم اعتماد سياسة تسعير وشروط المعامالت من قبل إدارة المجموعة. 

 
 تعويضات اإلدارة العليا 

 فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة:
 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 م 2021 م 2022 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 8,338,176 875,001 رواتب ومنافع أخرى*
 3,078,645 3,103,691 منافع ما بعد الخدمة

 ───────── ───────── 

 3,978,692 11,416,821 
 ═════════ ═════════ 

 
قرر أعضاء مجلس اإلدارة بالمجموعة تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقا للمتطلبات النظامية الناتجة عن عملية الطرح   * 

 األولي العام.  
 

 المبالغ المفصح عنها في الجدول أعاله هي مبالغ مدرجة كمصروف خالل فترة التقرير المالي ذي الصلة إلى كبار موظفي اإلدارة. 
 

المنتهية في  ال توجد أرص للسنة  الجهات ذات  2022مارس    31دة قائمة مستحقة من جهات ذات عالقة   العالقة غيرم. أرصدة 
 مضمونة، وبدون فائدة، ويتم تسويتها نقداً. لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات بشأن المبالغ المستحقة من أو إلى الجهات ذات العالقة.

ل المجموعة أي انخفاض في قيمة الحسابات المدينة فيما يتعلق بالمبالغ 2022مارس    31وفيما يتعلق بالفترة المنتهية في  م، لم تُسج ِّ
م: نفس األمر(. يتم إجراء التقييم كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي  2021ديسمبر    31الُمستَحقة من جهات ذات عالقة ) 

 العالقة عملياتها. للجهة ذات العالقة وفحص السوق الذي تدير فيه الجهة ذات
 

 المعلومات القطاعية   -16
 

الطبية،  التجميل والمواد  المتحدة، وتعمل في بيع مستحضرات  العربية  السعودية واإلمارات  العربية  المملكة  المجموعة في  تعمل 
التابعة لها التي تقدم خدمات وكذلك المعدات الطبية من خالل الصيدليات. كما تدير عيادات طبية متخصصة من خالل إحدى الشركات  

التوظيف. تعتبر عمليات المجموعة في اإلمارات العربية المتحدة غير جوهرية نسبيا، وبالتالي، فإن المجموعة ال تقدم معلومات عن  
المتخصصة وتوفير خدمات  الطبية  العيادات  المجموعة في مجال تشغيل  أعمال  الجغرافي. كما أن  المستوى  قطاع األعمال على 

 التوظيف تعتبر غير جوهرية نسبيا.
 

لدى المجموعة قطاعي تشغيل، وهما الواجهات التجارية والفارما. لدى قطاعات المجموعة معلومات مالية منفصلة، ويقيم صانع 
تقييم أداء القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة إيرادات القطاعات بشكل منتظم لتحديد كيفية تخصيص الموارد بين القطاعات وفي  

القطاع. ويقوم صانع القرار التشغيلي الرئيسي بتقييم أداء قطاعات المجموعة على أساس اإليرادات. تستخدم المجموعة اإليرادات 
كأداة قياس رئيسية ألداء القطاع ألنها تعزز من قدرة المجموعة على مقارنة األداء المالي السابق مع األداء الحالي وتحليل أداء 

األساسي والتوجهات. يعرض الجدول أدناه معلومات اإليرادات للقطاعات التشغيلية للمجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية األعمال  
 م على التوالي: 2021مارس  31م و2022مارس  31في 
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 المعلومات القطاعية )تتمة(  - 16
 
 اإليرادات   

  الخسارة األولية الموحدة الموجزة قائمة الربح أو 
  م )غير مراجعة(2022مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
 1,017,785,242 الواجهات التجارية 

 1,044,508,206 فارما
 17,200,749 أخرى 

 ─────────── 

 2,079,494,197 المجموع
 ═══════════ 

  الموحدة الموجزةقائمة الربح أو الخسارة األولية  
  م )غير مراجعة(2021مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
 1,065,839,163 الواجهات التجارية 

 913,557,482 فارما
 1,714,505 أخرى 

 ─────────── 

 1,981,111,150 المجموع
 ═══════════ 

 
 التعهدات وااللتزامات المحتملة  - 17
 

مليون   101,15م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  85م، كان لدى المجموعة التزامات بمبلغ  2022مارس    31كما في  
لاير سعودي( تتعلق بمصروفات رأسمالية، وهي تتضمن اتفاق مع المجموعة االستشارية لتنفيذ ديكورات الصيدليات وتنفيذ المتاجر 

 مستندية وخطاب ضمان. تباعتماداتضمن التزامات متعلقة الجديدة وإنشاء مراكز التوزيع. كما ت
 

 19-تأثير كوفيد - 18
 

وانتشاره في جميع أنحاء الصين ومستوى العالم، مما تسبب في اضطرابات في األعمال التجارية واألنشطة    19-استجابة لتفشي كوفيد
عامين الماضيين، وبالتالي تواصل اإلدارة تقييم تأثيرها بشكل استباقي االقتصادية بما في ذلك المملكة العربية السعودية على مدى ال

 على المجموعة.  
 

وعلى الصعيد العالمي، كان هناك انخفاض كبير في عدد الحاالت المسجلة بما في ذلك المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك ، تم 
عي وحظر السفر واشتراطات المسافرين بأن يقدموا فحص كورونا سلبي مثل التباعد االجتما  19-رفع القيود المتعلقة بجائحة كوفيد

لم يكن لها أي تأثير جوهري على النتائج   19-أو اختبار سريع عند الوصول. وبناء على هذه العوامل، تعتقد اإلدارة أن جائحة كوفيد
سبية الهامة والتقديرات واالفتراضات. تواصل  م، بما في ذلك األحكام المحا2022مارس    31المالية للمجموعة للفترة المنتهية في  
عن كثب، على الرغم من أن اإلدارة في الوقت الحالي ليست على دراية بأي عوامل من   19-المجموعة مراقبة وضع وباء كوفيد
 م أو ما بعدها.2022على عمليات المجموعة خالل  19-المتوقع أن تغير تأثير جائحة كوفيد
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م، والتي قد يكون لها تأثير 2022مارس    31منذ الفترة المنتهية في    حسب وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة
دة. لي ة الُموَجَزة الموحَّ  جوهري على المركز المالي للمجموعة كما هو مبيَّن في هذه القوائم المالية األو 
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شوال    16م )الموافق  2022مايو    17ألولية الموحد ة الموجزة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  تم اعتماد هذه القوائم المالية ا
 هـ(. 1443


