
   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 شركة الدواء للخدمات الطبية
 )شركة مساهمة مقفلة سعودية( 

        
 القوائم المالية األوليَّة الُموَجَزة )غير ُمدقَّقَة(

م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   
 وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل 
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    الطبية )شركة مساهمة مقفلة سعودية( شركة الدواء للخدمات 
 القوائم المالية األوليَّة الموجزة )غير ُمدقَّقة( وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل 

      م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
         
         

 الصفحة        جدول المحتويات 
         

 1      الحسابات المستقل تقرير فحص مراجع 

ليَّة الُموَجَزة   2     قائمة الربح أو الخسارة األوَّ

 3     قائمة الدخل الشامل األّوليّة الُموَجَزة 

ِليَّة الُموَجَزة   4     قائمة المركز المالي األوَّ

ِليَّة الُموَجَزة    5     قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية األوَّ

ِليَّة الُموَجَزة   7 - 6     قائمة التدفقات النقدية األوَّ

 15 - 8     إيضاحات حول القوائم المالية األوليَّة الموجزة 
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جزًءا من هذه القوائم المالية األوليَّة الموجزة.   14إلى  1تُشّكِل اإليضاحات المرفقة من   
2 

     شركة الدواء للخدمات الطبية )شركة مساهمة مقفلة سعودية(
ليَّة الُموَجَزة )غير   ُمدقَّقة( قائمة الربح أو الخسارة األوَّ

       م 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
          
 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في     
 م2020  م 2021  م2020  م 2021   
 لاير سعودي  لاير سعودي   لاير سعودي  لاير سعودي    
قة(  إيضاحات   قة(   )غير ُمدقَّ قة(  )غير ُمدقَّ قة(   )غير ُمدقَّ  )غير ُمدقَّ
          

         إيرادات 
1,266,767,687   

       
1,303,837,275  

       
2,476,482,568   

       
2,480,218,630  

          تكلفة مبيعات 
(808,790,477 ) 

        
(773,075,562 ) 

    
(1,566,548,930 ) 

     
(1,503,123,977) 

          
 

 إجمالي الربح 
           

457,977,210   
          

530,761,713  
          

909,933,638   
          

977,094,653  
          

          المصاريف
 

 بيع وتوزيع
        

(354,379,481 ) 
        

(370,818,524 ) 
        

(705,912,996 ) 
        

(698,488,159 ) 
 

 عمومية وإدارية
           

(36,686,364) 
          

(28,282,973 ) 
          

(62,758,571) 
          

(55,469,971 ) 
          

 
 الربح التشغيلي 

             
66,911,365   

          
131,660,216  

          
141,262,071   

          
223,136,523  

          
 ربح )خسارة( القيمة العادلة من  

 التزامات مشتقات عقود مقايضة   
             

5,840,729   
          

(61,910,017 ) 
            

27,330,698   
        

(114,838,017 ) 
 

 تكاليف تمويل
           

(18,873,091) 
          

(14,630,559 ) 
          

(34,852,669) 
          

(28,727,172 ) 
 

 دخل آخر، بالصافي 
               

2,559,877   
              

4,231,041  
              

4,536,155   
              

5,887,959  
          

 
 الربح قبل حساب الزكاة 

             
56,438,880   

            
59,350,681  

          
138,276,255   

            
85,459,293  

          
 

 زكاة
 
4 

            
(3,500,000 ) 

            
(4,000,000) 

            
(6,500,000 ) 

            
(7,000,000) 

          
 

 ربح الفترة 
             

52,938,880   
            

55,350,681  
          

131,776,255   
            

78,459,293  
          
          

          ربحية السهم 
          
 ربحية السهم األساس والُمخفَّض من  

 ربح الفترة   
 
5 

                       
3.17   

                       
3.32  

                       
7.90   

                       
4.70  
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جزًءا من هذه القوائم المالية األوليَّة الموجزة.   14إلى  1تُشّكِل اإليضاحات المرفقة من   
3 

 للخدمات الطبية )شركة مساهمة مقفلة سعودية( شركة الدواء 
 قائمة الدخل الشامل األوليَّة الموجزة )غير ُمدقَّقة( 

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
          
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية     

 يونيو  30في 
 لفترة الستة أشهر المنتهية   

 يونيو  30في 
 م 2020  م2021  م 2020  م2021   
 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي    
 )غير ُمدقَّقة(  )غير ُمدقَّقة(   )غير ُمدقَّقة(  )غير ُمدقَّقة(    
          

   78,459,293   131,776,255    55,350,681   52,938,880   ربح الفترة 
          

          الدخل الشامل اآلخر 
          
ر إعادة    الدخل الشامل اآلخر غير الُمقرَّ

 تصنيفه إلى ربح أو خسارة في    
 الفترات الالحقة:   

         

          
 ربح القيمة العادلة من أدوات حقوق  

 ملكية ُمصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل    
 الدخل الشامل اآلخر   

              
 

77,572,767  

             
 

10,061,662   

             
 

88,195,350  

               
 

3,498,341   
          

   3,498,341   88,195,350    10,061,662   77,572,767   الدخل الشامل اآلخر للفترة 
   81,957,634   219,971,605    65,412,343   130,511,647   إجمالي الدخل الشامل للفترة 
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جزًءا من هذه القوائم المالية األوليَّة الموجزة.   14إلى  1تُشّكِل اإليضاحات المرفقة من   
4 

     شركة الدواء للخدمات الطبية )شركة مساهمة مقفلة سعودية( 
ِليَّة الُموَجَزة )غير ُمدقَّقة(   قائمة المركز المالي األوَّ

      م 2021يونيو  30كما في 
      
 ديسمبر 31  يونيو   30   
 م 2020  م2021   
 لاير سعودي   لاير سعودي    
 )ُمدقَّقة(   )غير ُمدقَّقة(   إيضاحات  

      األصول    
      األصول غير المتداولة 

   658,021,169   682,306,193  6 ممتلكات ومعدات 
   756,330,855   902,731,197  7 أصول حق استخدام 

   19,245,846   18,158,323   ملموسةأصول غير 
دة     204,739   204,739   استثمار في شركات تابعة غير موحَّ

   217,215,001   328,393,680   أدوات حقوق ملكية مصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
      

   1,651,017,610   1,931,794,132   إجمالي األصول غير المتداولة    
      

      األصول المتداولة 
   1,323,778,026   1,357,541,065   مخزون 

   529,889,111   339,127,984   حسابات مدينة ومبالغ مدفوعة مقدًما 
   110,400   2,753  8 مبالغ ُمستَحقة من جهات ذات عالقة

   1,628,649   526,195   أصول حق إرجاع بضائع
   38,092,101   97,999,331   أرصدة لدى البنوك ونقدية

      
   1,893,498,287   1,795,197,328   إجمالي األصول المتداولة 

   3,544,515,897   3,726,991,460   إجمالي األصول    
      

      والمطلوبات حقوق الملكية  
      حقوق الملكية 

   10,000,000   850,000,000  9 رأس المال 
   51,500,000      -        9 زيادة ُمقتَرحة في رأس المال 

   5,000,000   5,000,000   احتياطي نظامي 
   994,021,140   257,797,395   أرباح مبقاة  

 ملكية مصنَّفة بالقيمة العادلة احتياطي قيمة عادلة متعلق بأدوات حقوق 
 من خالل الدخل الشامل اآلخر    

            
140,504,242  

             
52,308,892   

      
   1,112,830,032   1,253,301,637   إجمالي حقوق الملكية 

      
      المطلوبات غير المتداولة 

   575,954,404   689,749,872  7 التزامات عقود إيجار 
   104,128,287   115,847,716   مكافآت نهاية خدمة للموظفين  

      
   680,082,691   805,597,588   إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

      
      المطلوبات المتداولة 

   2,821,040   1,170,552   التزام استرداد 
   456,170,146   447,405,977   حسابات دائنة ومبالغ ُمستَحقة الدفع 

   38,172,440   22,426,681  8 مبالغ ُمستَحقة إلى جهات ذات عالقة 
   188,620,656   217,378,424  7 جزء متداول من التزامات عقود إيجار 

   39,614,993   39,516,182   مطلوبات عقود
   891,040,409   839,000,000   حسابات بنكية مكشوفة وقروض قصيرة األجل 

   114,906,887   87,576,189   التزامات أدوات عقود مقايضة مشتقة
   20,256,603   13,618,230  4 مخصص زكاة 

      
   1,751,603,174   1,668,092,235   إجمالي المطلوبات المتداولة 

   2,431,685,865   2,473,689,823   إجمالي المطلوبات 
   3,544,515,897   3,726,991,460   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 
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ت المرفقة من 
ضاحا

ِل اإلي تُشّك
1 

إلى 
14

  
جزًءا من هذه القوائم المالية األوليَّة الموجزة. 

 
5 

شركة الدواء للخدمات الطبية )شركة مساهمة مقفلة سعودية( 
 

 
  

  
  

  
 

قة(  َّة الُموَجَزة )غير ُمدقَّ َِّلي ُّرات في حقوق الملكية األو قائمة التغي
 

  
  

 
لفترة الستة أشهر المنتهية في 

30
  

يونيو 
2021

 م 
 

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

 
  

س المال 
رأ

 
 

الزيادة الُمقتَرحة في  
س المال 

رأ
 

االحتياطي النظامي 
  

األرباح المبقاة 
 

 

احتياطي القيمة العادلة 
ت حقوق  

المتعلق بأدوا
 

فة بالقيمة  صنَّ
ملكية م

العادلة من خالل  
الدخل الشامل 

اآلخر 
 

اإلجمالي 
 

  
لاير سعودي 

 
 

لاير سعودي 
 

 
لاير سعودي 

 
 

لاير سعودي 
 

 
لاير سعودي 

 
 

لاير سعودي 
 

  
  

  
  

  
  

 
كما في 

1 
يناير 

2020
قة( م )مدقَّ

 
 

10,000,000
   

 
51,500,000

   
 

5,000,000
   

 
895,429,227

   
 

7,442,636
   

 
969,371,863

   
ربح الفترة 

 
 

     
 - 

 
     

 - 
 

     
 - 

 
78,459,293

   
 

     
 - 

 
78,459,293

   
الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 
 

     
 - 

 
     

 - 
 

     
 - 

 
     

 - 
 

3,498,341
   

 
3,498,341

   
  

  
  

  
  

  
 

إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 

 
     

 - 
 

     
 - 

 
     

 - 
 

78,459,293
   

 
3,498,341

   
 

81,957,634
   

  
  

  
  

  
  

 
ت أرباح 

توزيعا
 

 
     

 - 
 

     
 - 

 
     

 - 
 (

80,338,758
) 

 
     

 - 
 (

80,338,758
) 

  
  

  
  

  
  

 
كما في 

30
 

يونيو 
2020

قة( م )غير ُمدقَّ
 

 
10,000,000

   
 

51,500,000
   

 
5,000,000

   
 

893,549,762
   

 
10,940,977

   
 

970,990,739
   

  
  

  
  

  
  

 
كما في 

1 
يناير 

2021
قة( م )مدقَّ

 
 

10,000,000
   

 
51,500,000

   
 

5,000,000
   

 
994,021,140

   
 

52,308,892
   

 
1,112,830,032

   
ربح الفترة 

 
 

     
 - 

 
     

 - 
 

     
 - 

 
131,776,255

   
 

     
 - 

 
131,776,255

   
الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 
 

     
 - 

 
     

 - 
 

     
 - 

 
     

 - 
 

88,195,350
   

 
88,195,350

   
  

  
  

  
  

  
 

إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 

 
     

 - 
 

     
 - 

 
     

 - 
 

131,776,255
   

 
88,195,350

   
 

219,971,605
   

  
  

  
  

  
  

 
ضاح 

ت أرباح )إي
توزيعا

10
 ) 

 
     

 - 
 

     
 - 

 
     

 - 
 (

79,500,000
) 

 
     

 - 
 (

79,500,000
) 

تحويل إلى 
ضاح 

س المال )إي
رأ

9)
 

 
840,000,000

   
 (

51,500,000
) 

 
     

 - 
 (

788,500,000
 ) 

 
     

 - 
 

     
 - 

  
  

  
  

  
  

 
كما في 

30
 

يونيو 
2021

قة(  م )غير ُمدقَّ
 

 
850,000,000

  
 

     
 - 

 
5,000,000

  
 

257,797,395
  

 
140,504,242

  
 

1,253,301,637
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جزًءا من هذه القوائم المالية األوليَّة الموجزة.   14إلى  1تُشّكِل اإليضاحات المرفقة من   
6 

     شركة الدواء للخدمات الطبية )شركة مساهمة مقفلة سعودية( 
 قائمة التدفقات النقدية األوليَّة الموجزة )غير ُمدقَّقة( 

      م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
      

 لفترة الستة أشهر المنتهية     
 يونيو  30في 

 م 2020  م2021   
 لاير سعودي   لاير سعودي    
 )غير ُمدقَّقة(  )غير ُمدقَّقة(   إيضاحات  

         النشاطات التشغيلية  
   85,459,293   138,276,255   الربح قبل حساب الزكاة 
      قبل حساب الزكاة مع صافي التدفقات النقدية:التعديالت لتسوية الربح  

   71,101,225   72,799,580  6 استهالك ممتلكات ومعدات 
   80,902,534   86,840,070  7 استهالك أصول حق استخدام 

 ( 638,751)  -         ربح من بيع ممتلكات ومعدات 
   480,367  (959,081)   )ربح( / خسارة من توقف اعتراف نتيجة إنهاء عقود إيجار 

   2,895,741   1,186,119   شطب ممتلكات ومعدات 
   2,208,930   3,712,071   إطفاء أصول غير ملموسة 

   10,096,728   12,021,985   مخصص مكافآت نهاية خدمة للموظفين  
   28,727,172   34,852,669   تكاليف تمويل 

         114,838,017  (27,330,698)   التزامات مشتقات عقود مقايضة)ربح( خسارة القيمة العادلة من 
   321,398,970   396,071,256   

      تعديالت رأس المال العامل 
 ( 631,025,576)  (33,763,039)   مخزون 

   27,613,553   190,761,127   حسابات مدينة ومبالغ مدفوعة مقدًما 
   613,392   107,647   عالقةمبالغ ُمستَحقة من جهات ذات 

 -         1,102,454   أصول حق إرجاع بضائع
   361,451,060  (8,764,169)   حسابات دائنة ومبالغ ُمستَحقة الدفع 

   5,176,016  (15,745,759)   مبالغ ُمستَحقة إلى جهات ذات عالقة 
   9,936,315  (98,811)   مطلوبات عقود
       -        (1,650,488)   التزام استرداد 

   169,836,016   453,347,932   التدفقات النقدية من العمليات 
      

 (13,566,369)  (18,611,061)   تكاليف تمويل مدفوعة 
 (2,394,292)  (2,104,808)   مكافآت نهاية خدمة مدفوعة للموظفين

       -        (13,138,373)  4 زكاة مدفوعة
   153,875,355   419,493,690   صافي النقدية من النشاطات التشغيلية  

      
      النشاطات االستثمارية 

 (66,741,140)  (98,270,723)  6 شراء ممتلكات ومعدات 
   760,400  -         إيرادات متحصَّلة من بيع ممتلكات ومعدات 

 (2,680,988)  (2,624,548)   إضافات على أصول غير ملموسة 
 شراء أدوات حقوق ملكية مصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر   
  (22,983,329)  (36,065,191) 

      
 ( 104,726,919)  (123,878,600)   صافي النقدية المستخَدمة في النشاطات االستثمارية 

      
      النشاطات التمويلية 

   269,202,124  (52,040,409)   حركة في حسابات بنكية مكشوفة وقروض قصيرة األجل صافي 
 (98,398,030)  (103,464,962)  7 ُمسدَّد من التزامات عقود إيجار 

 (1,166,944)  (702,489)   تسوية إلغالق بعض عقود إيجار فروع 
       (80,338,758)  (79,500,000)  10 توزيعات أرباح مدفوعة

   89,298,392  (235,707,860)   صافي النقدية الُمستخَدمة في النشاطات التمويلية
      

   138,446,828   59,907,230   صافي الزيادة في األرصدة لدى البنوك والنقدية 
      

         85,046,675   38,092,101   يناير  1األرصدة لدى البنوك والنقدية في 
   223,493,503   97,999,331   يونيو   30األرصدة لدى البنوك والنقدية في 

 ..." تبعيُ "
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جزًءا من هذه القوائم المالية األوليَّة الموجزة.   14إلى  1تُشّكِل اإليضاحات المرفقة من   
7 

     شركة الدواء للخدمات الطبية )شركة مساهمة مقفلة سعودية(  
 قائمة التدفقات النقدية األوليَّة الموجزة )غير ُمدقَّقة( )تتمة( 

      م 2021يونيو   30المنتهية في لفترة الستة أشهر  
      
 لفترة الستة أشهر المنتهية    

 يونيو  30في 
 م 2020  م2021   
 لاير سعودي   لاير سعودي    
 )غير ُمدقَّقة(  )غير ُمدقَّقة(   إيضاحات  
      

ة:        معامالت غير نقدية هامَّ
   88,598,395   227,797,558  7 إضافات على أصول حق استخدام والتزامات إيجار 

   31,594,336   14,605,357  7 تعديل على أصول حق استخدام والتزامات عقود إيجار 
 (33,105,114)  (9,162,503)  7 توقف اعتراف بأصول حق استخدام نتيجة إنهاء عقود

 (33,791,691)  (10,824,073)  7 توقف اعتراف بالتزامات عقود إيجار نتيجة إنهائها
   13,634,661   14,439,356  7 تكلفة فائدة متعلقة بالتزامات عقود إيجار 

   1,526,142   1,802,252   تكلفة فائدة متعلقة بمكافآت نهاية خدمة للموظفين  
 ( 114,838,017)   27,330,698   ربح )خسارة( القيمة العادلة من التزامات مشتقات عقود مقايضة

 قيمة عادلة من أدوات حقوق ملكية مصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل  ربح 
 الدخل الشامل اآلخر   

              
88,195,350  

               
3,498,341   

     -        788,500,000  9 تحويل من أرباح مبقاة إلى رأس المال 
 -         51,500,000  9 تحويل من زيادة ُمقتَرحة في رأس المال إلى رأسمال 
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     شركة الدواء للخدمات الطبية )شركة مساهمة مقفلة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األوليَّة الموجزة )غير ُمدقَّقة( 

م 2021يونيو  30في            
             

       معلومات عن الشركة   1
             

لة في األصل كشركة  1-1 إنَّ شركة الدواء للخدمات الطبية )"الشركة"( هي شركة مساهمة مقفلة سعودية. وكانت الشركة ُمسجَّ
رقم   التجاري  السجل  بموجب  السعودية  العربية  بالمملكة  محدودة  مسؤولية  رمضان    23وتاريخ    2051025701ذات 

 من الخبر والرياض وجدة ومدن أخرى في أنحاء المملكة العربية م(، ولها فروع في كّل  2001ديسمبر    8هـ )الموافق  1422
ر المساهمون في الشركة تحويل الوضع النظامي  2021إبريل    29هـ )الموافق  1442رمضان    17السعودية. وبتاريخ   م(، قرَّ

ي ذاته. وأعلنت  للشركة من"شركة ذات مسؤولية محدودة" إلى "شركة مساهمة مقفلة سعودية" باستخدام رقم السجل التجار
 م(. 2021يونيو  8هـ )الموافق  1442شوال  27وزارة التجارة واالستثمار تأسيس الشركة المساهمة المقفلة بتاريخ 

             
الصيدليات تزاول الشركة البيع بالجملة عن طريق اإلنترنت ووكالء البيع في األدوية والبيع بالجملة للسلع الصيدالنية وأنشطة   1-2

وأنشطة مستودعات األدوية والبيع بالتجزئة لألجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والبيع بالتجزئة عن طريق اإلنترنت 
وتقديم  التخزين  ذاتية  المخازن  وتأجير  وإدارة  اإللكترونية  المنصات  التوصيل عبر  خدمات  وتقديم  للبضائع  البري  والنقل 

 لغير. الخدمات التسويقية نيابة عن ا
             

،  31952، الخبر 4326والشركة مملوكة بالكامل لمساهمين سعوديين. إن عنَّوان مكتب الشركة الُمسجَّل هو صندوق بريد  1-3
 المملكة العربية السعودية.

             
كما في   1-4 للشركة  مجلس اإلدارة القوائم المالية األوليَّة الموجزة  هـ  1442ذي الحجة    19م بتاريخ  2021يونيو    30اعتُمد 

 م( إلصدارها. 2021يوليو  29)الموافق 
             

         أساس اإلعداد والتغيُّرات على السياسات المحاسبية للشركة 2
             

          أساس اإلعداد 2-1
ليَّة الُموَجَزة عن   ( 34م وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي )2021يونيو    30فترة الستة أشهر المنتهية في  أُعدَّت هذه القوائم المالية األوَّ

اجعين "التقارير المالية األوليَّة" المعتَمد بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتَمدة من الهيئة السعودية للمر
 والمحاسبين. 

             
ِليَّة الُموَجَزة كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المالية السنوية، وينبغي قراءتها جنبًا إلوال تتضمن  ى  القوائم المالية األوَّ

ية فضاًل عن ذلك، ال تُعدُّ بالضرورة نتائج الفترة األوليَّة المنته. م2020ديسمبر  31جنب  مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 
مؤشًرا على النتائج المحتَمل توقعها للسنة المالية التي تنتهي في  2021يونيو    30في   م )يُرَجى الرجوع إلى 2021ديسمبر    31م 

 أدناه"(. 3إيضاح )"
             
َدة حيث إن   وقد أجرت الشركات التابعة لم تبدأ أي الشركة المحاسبة عن استثمارها في شركات تابعة بالتكلفة، ولم تُعَد قوائم مالية ُمَوحَّ

م وعن الفترة المنتهية في ذلك 2021يونيو  30عمليات بعد. وتُعَدُّ األصول والمطلوبات والعمليات الخاصة بالشركات التابعة كما في 
 التاريخ غير جوهرية بالنظر إلى القوائم المالية األوليَّة الموجزة للشركة. 

             
          القياس أساس  2-2

دلة من خالل أُِعدَّت هذه القوائم المالية األوليَّة الموجزة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء أدوات حقوق الملكية المصنَّفة بالقيمة العا 
االستحقاق المحاسبي. وفيما يتعلق الدخل الشامل اآلخر وعقود المقايضة المشتقة التي جرى قياسها بالقيمة العادلة باستخدام أساس  

 بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين، يُستخدم حساب القيمة الحالية االكتوارية.
             

       العملة الوظيفية وعملة العرض  2-3
ب إلى أقرب قِيم بالرياالت تُْعَرض هذه القوائم المالية األوليَّة الموجزة باللاير السعودي، الذي يمثل أيًضا العملة   الوظيفية للشركة، وتُقرَّ

 السعودية )ما لم يُذَكر خالف ذلك(.
             

ة  2-4            ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
             

ِليَّة الُموَجَزة مع تلك  المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة تتفق السياسات المحاسبية المطبَّقة في إعداد القوائم األوَّ
 م. 2020ديسمبر  31المنتهية في 
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     شركة الدواء للخدمات الطبية )شركة مساهمة مقفلة سعودية( 
ِليَّة الُموَجَزة )غير ُمدقَّقة( )تتمة(   إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

          م 2021يونيو  30في 
             

         أساس اإلعداد والتغيُّرات على السياسات المحاسبية للشركة )تتمة( 2
             

   المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي طبَّقتها الشركة  2-5
ِليَّة الُموَجَزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشر كة عن السنة تتفق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم األوَّ

من  2020ديسمبر    31المنتهية في    م. ولم تنفذ الشركة التطبيق2021يناير    1م، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباًرا 
              المبّكِر ألي معيار أو تفسير أو تعديل صدر، لكنَّه لم يدخل حير التنفيذ بعد. 

ِليَّة الُموَجَزة للشركة2021وتطبَّق ِعدَّة تعديالت وتفسيرات للمرة األولى في عام                . م، لكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األوَّ
ة األحكام  3           والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّ

َصح يتطلُب إعداد القوائم المالية األوليَّة الموجزة للشركة من اإلدارة وضع األحكام التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المف 
واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. إنَّ التقديرات عنها من اإليرادات والمصاريف واألصول والمطلوبات واإلفصاحات المرتبطة بها  

ليَّة الُموَجَزة تتماشى مع تلك التقديرات واالفتراضات الم حاسبية واالفتراضات المحاسبية الُمستخَدمة في إعداد هذه القوائم المالية األوَّ
 م.2020سمبر دي 31المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المنتهية في 

             
          حوافز خصومات حجم األعمال 

ديها بناًء على حجم األعمال خالل السنة، وهي تخضع للمفاوضات. وتخضع العقود األساسية  تحصل الشركة على حوافز من موّرِ
إعداد التقرير المالي األولي. وتمارس اإلدارة الُمبَرمة مع الموردين للمفاوضات على مدار السنة، وهي ليست بالضرورة ُمحقَّقة عند  

حكًما محاسبيا مهنيًا لتقييم قيمة الحوافز التشجيعية وتقديرها. وينطوي هذا التقييم والحكم المحاسبي على النظر في عوامل، من بينها 
ات التاريخية وطبيعة التجديد التلقائي الممارسات الصناعية السائدة واستمرارية عالقات الموردين وأداء األعمال خالل السنة واالتجاه

 لالتفاقيات. 
وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. وتُجَرى مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة. ويُعتَرف بمراجعات 

 التقديرات بأثر مستقبلي. 
             

            الزكاة  4
             

ل للفترة  4-1           الُمحمَّ
لة التقديرية عن السنة ككل.    ويُحتَسب المصروف الُمحمَّل للفترة األولية بناًء على الزكاة الُمحمَّ

             
       الحركة في المخصص خالل الفترة  4-2

       تمثلت الحركة في مخصص الزكاة فيما يلي: 
 لفترة الستة أشهر المنتهية            

 يونيو  30في 
 م 2020  م2021          
 لاير سعودي   لاير سعودي           
 )غير ُمدقَّقة(  )غير ُمدقَّقة(           
             

   12,157,442   20,256,603       في بداية الفترة 
   7,000,000   6,500,000       ُمجنَّب خالل الفترة 

                  -       (13,138,373)       مدفوعات خالل الفترة 
   19,157,442   13,618,230         في نهاية السنة

             
          موقف الربوط  4-3

مَ 2016السنوات حتى عام  اتُِفَق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( على الربوط الزكوية عن جميع   إلى الهيئة   تم. وقُّدِ
 م. غير أنَّ الربوط لم تُصِدرها الهيئة بعد.2020م حتى 2017للشركة عن األعوام من  ةالزكوي اتاإلقرار

             
العربية   المملكة  في  بها  المعمول  الزكوية  لألنظمة  الشركة  فهم  على  بناًء  الزكوي  الوعاء  احتُِسَب  األنظمة وقد  وتخضع  السعودية. 

 الزكوية في المملكة العربية السعودية لتفسيرات متباينة. وقد تختلف الربوط التي ستصدرها الهيئة عن اإلقرارات الُمقدَّمة من الشركة. 
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          ربحية السهم  5
السهم األساس والمخفَّض بقسمة ربح الفترة العائد للمساهمين في الشركة على المتوسط المرجَّح لعدد األسهم العادية تُحتَسب ربحية  

 القائمة خالل الفترة. 
             

       وفيما عرض لحساب ربحية السهم األساس:
             
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية       

 يونيو  30في 
 لفترة الستة أشهر المنتهية 

 يونيو  30في 
 م 2020  م2021  م 2020  م2021      
 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي       
 )غير ُمدقَّقة(  )غير ُمدقَّقة(   )غير ُمدقَّقة(  )غير ُمدقَّقة(       
             

   78,459,293   131,776,255    55,350,681   52,938,880     ربح الفترة 
             

 المتوسط المرجَّح لعدد األسهم العادية 
  القائمة  

            
16,687,778  

             
16,687,778   

             
16,687,778  

             
16,687,778   

             
 ربحية السهم األساس والُمخفَّض من ربح  

 الفترة   
                       

3.17  
                        

3.32   
                        

7.90  
                        

4.70   
             

ح لعدد األسهم الصادرة بعد زيادة رأس المال إلى   مليون سهم    85احتُسبَِت ربحية السهم للفترات السابقة بناًء على المتوسط المرجَّ
 خالل الفترة. وجرى تعديل ربحية السهم للفترات السابقة إلعطاء تأثير بأثر رجعي للتغيير في عدد األسهم الزائدة.

             
       الممتلكات والمعدات  6

 لفترة الستة أشهر المنتهية           
 يونيو  30في 

 م 2020  م2021          
 لاير سعودي   سعودي لاير           
 )غير ُمدقَّقة(  )غير ُمدقَّقة(           
             

             التكلفة: 
   1,305,152,320   1,433,374,028       في بداية الفترة 

   66,741,140   98,270,723         إضافات  
 ( 216,375)      -              استبعادات
              (11,187,197)  (8,494,401)         مشطوبات 

   1,360,489,888   1,523,150,350         في نهاية الفترة 
             

          االستهالك المتراكم: 
   701,649,318   775,352,859       في بداية الفترة 

   71,101,225   72,799,580         ُمحمَّل للفترة 
 ( 94,726)      -              استبعادات
              (8,291,456)  (7,308,282)         مشطوبات 

   764,364,361   840,844,157         في نهاية الفترة 
             

   596,125,527   682,306,193       يونيو  30صافي القيمة الدفترية كما في 
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       االستخدام والتزامات عقود اإليجار أصول حق         7
       

     فيما يلي بياٌن بالقيم الدفترية ألصول حق االستخدام الُمعتَرف بها والحركة خالل الفترة: 
 لفترة الستة أشهر المنتهية         

 يونيو  30في 
 م 2020  م2021       
 لاير سعودي   لاير سعودي        
 )غير ُمدقَّقة(  ُمدقَّقة( )غير        
          

   721,519,928   756,330,855       في بداية الفترة 
   88,598,395   227,797,558       إضافات  
   31,594,336   14,605,357       تعديالت

 (33,105,114)  (9,162,503)       متوقف االعتراف به نتيجة إنهاء عقد
 (80,902,534)  (86,840,070)       مصروف استهالك

          
   727,705,011   902,731,197       في نهاية الفترة 

          

     وفيما يلي بياٌن بالقيم الدفترية اللتزامات عقود اإليجار للشركة وحركتها خالل الفترة: 
          
 لفترة الستة أشهر المنتهية        

 يونيو  30في 
 م 2020  م2021       
 لاير سعودي   لاير سعودي        
 )غير ُمدقَّقة(  )غير ُمدقَّقة(        
          

   733,188,877   764,575,060       في بداية الفترة 
   88,598,395   227,797,558       إضافات  
   31,594,336   14,605,357       تعديالت

 (33,791,691)  (10,824,073)       إنهاء عقدمتوقف االعتراف به نتيجة 
   13,634,661   14,439,356       تراكم فائدة 

 (98,398,030)  (103,464,962)       مبالغ مدفوعة
          

   734,826,548   907,128,296       في نهاية الفترة 
          

       وأرصدتها المعامالت مع الجهات ذات العالقة         8
       

تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين في الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وِكبار موظفي اإلدارة بها والمنشآت الُمسيَطر عليها من قِبل 
ا عليها. وتجري الشركة معامالت مع عدة جهات ذات عالقة في سياق   األعمال هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هامًّ

 العادي. تمثَّلت المعامالت الرئيسة التي أُجِريَت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة فيما يلي:
          

 
 الجهات ذات العالقة 

     
 طبيعة المعامالت 

مبلغ المعامالت لفترة الستة أشهر المنتهية   
 في 30 يونيو 

 م 2020  م2021       
 سعودي لاير   لاير سعودي        
           )غير ُمدقَّقة(  )غير ُمدقَّقة(        

قيمة إنشاء صيدليات    شركة مشراف للمقاوالت العامة )جهة منتسبة( 
ديدة ج   

 (70,050,184)  (28,141,363) 

          
ومصاريف تذاكر   وكالة سفريات كالسيك للسفر والسياحة )جهة منتسبة(

 ر أخرى سف
 (13,287,673)  (12,566,635) 

          
خدمات تقنية   الرقمية لتقنية المعلومات )جهة منتسبة( شركة نظم األعمال 

معلومات مقدمة إلى 
 الشركة

 (11,618,063)  (12,430,179) 

  خدمات إدارية     
 قدمتها الشركة

 1,350,000   1,350,000   

 -        (1,549,099)  مشتريات  )جهة منتسبة(  شركة الموارد التجارية المحدودة
          

 ( 200,000)   (200,000)  إيجار      السيدة/ نوف سعد الفراج )مساهمة( 
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       المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(       8
          

مبلغ المعامالت لفترة الستة أشهر المنتهية    طبيعة المعامالت      الجهات ذات العالقة 
 في 30 يونيو 

 م 2020  م2021       
 لاير سعودي   لاير سعودي        
 ُمدقَّقة()غير   )غير ُمدقَّقة(        
          
 (4,379,721)  (1,968,581)  خدمات مقدمة   )جهة منتسبة(  مؤسسة تسعمائة ستة وستون للسيارات

          
     تمثَّلت مكافآت ِكبار موظفي اإلدارة بالشركة فيما يلي: 

          
مبلغ المعامالت لفترة الستة أشهر المنتهية         

يونيو  30في   
 م 2020  م2021       
 لاير سعودي   لاير سعودي        
 )غير ُمدقَّقة(  )غير ُمدقَّقة(        
          

   1,503,744   1,511,500       موظفين قصيرة األجل  مكافآت 
   65,000   65,000       مكافآت نهاية الخدمة

          
   1,568,744   1,576,500       إجمالي المكافآت 

          
       الشروط واألحكام المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة:

تُعتَمد سياسات تسعير المعامالت مع الجهات ذات العالقة وشروط الدفع المتعلقة بها من قِبل إدارة الشركة. واألرصدة القائمة، كما في 
م، غير مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد 2020ديسمبر    31المنتهية في  م والسنة  2021يونيو    30نهاية الفترة المنتهية في  

ل الشركة أي انخفاض في 2020ديسمبر    31م والسنة المنتهية في  2021يونيو    30نقًدا. وفيما يتعلق بالفترة المنتهية في   م، لم تُسّجِ
 قة.قيمة الحسابات المدينة المتعلقة بالمبالغ الُمستَحقة من جهات ذات عال

 

ِليَّ  األوَّ المالي  المركز  قائمة  في  عالقة  ذات  جهات  إلى  الُمستَحقة  والمبالغ  عالقة  ذات  جهات  من  الُمستَحقة  المبالغ  عن  أُفِصَح  ة وقد 
 الُموَجَزة على النحو التالي: 

 

     المبالغ الُمستَحقة من جهات ذات عالقة ضمن األصول المتداولة      8-1
 ديسمبر 31  يونيو   30       
 م 2020  م2021       
 لاير سعودي   لاير سعودي        
 )ُمدقَّقة(   )غير ُمدقَّقة(        
          

     -       2,753  شركة التقنيات المتخصصة للتجهيزات الصناعية المحدودة 
   107,267      -            شركة تطوير التقنيات الذكية

   3,133      -            أخرى 
          
       2,753   110,400   
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     المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(       8
 
 المبالغ الُمستَحقة إلى جهات ذات عالقة ضمن المطلوبات المتداولة       8-2

    

 ديسمبر 31  يونيو   30       
 م 2020  م2021       
 لاير سعودي   لاير سعودي        
 )ُمدقَّقة(   )غير ُمدقَّقة(        
 لاير سعودي   لاير سعودي        
          

   24,538,147   15,869,485       شركة مشراف للمقاوالت العامة
   624,680   3,673,855       وكالة سفريات كالسيك للسفر والسياحة 

   10,164,691   1,581,750    األعمال الرقمية لتقنية المعلوماتشركة نظم 
     -        1,301,591       شركة الموارد التجارية المحدودة

   2,844,922      -            السيد/ وليد محمد الجعفري 
          
       22,426,681   38,172,440   

       المقترحة في رأس المال رأس المال والزيادة      9
ن رأس المال من   ديسمبر   31لاير سعودي للسهم الواحد )  10سهم( بقيمة    200,000:  2020ديسمبر    31مليون سهم )  85يتكوَّ

عة على المساهمين على النحو التالي:   50م: 2020  ريااًل سعوديًا للسهم( موزَّ
          
     نسبة الملكية    
 ديسمبر 31  يونيو   30  ديسمبر 31  يونيو   30   
 م 2020  م2021  م 2020  م2021   
 لاير سعودي   لاير سعودي   )%(  )%(   
 )ُمدقَّقة(   )غير ُمدقَّقة(        
          
صاحب السمو الملكي األمير تركي بن  

 محمد بن فهد
   

24.0000 % 
  

24.0000 % 
           

204,000,000  
               

2,400,000   
     -        424,995,750      -       % 49.9995   موارد القابضةالشركة 

   5,924,900   78,620,750  % 59.2490  % 9.2495   السيد/ محمد سعد الفراج
   925,000   78,625,000  % 9.2500  % 9.2500   السيد/ عبد هللا سعد الفراج 
   250,000   21,250,000  % 2.5000  % 2.5000   السيد/ وليد محمد الجعفري 
   250,000   21,250,000  % 2.5000  % 2.5000   السيدة/ حصة سعد الفراج 
   250,000   21,250,000  % 2.5000  % 2.5000   السيدة/ نوف سعد الفراج 

  50   4,250  % 0.0005  % 0.0005   السيد/ سلطان مهدي العنزي 
            50   4,250  % 0.0005  % 0.0005   السيد/ علي سالم القفيل 

       850,000,000   10,000,000   
          

ر المساهمون في الشركة بتاريخ    9-1 مليون   10م(زيادة رأس مال الشركة من  2021مارس    28هـ )الموافق    1442شعبان    15قرَّ
مليون لاير سعودي من األرباح المبقاة    788.5مليون لاير سعودي من خالل تحويل مبلغ إضافي قدره    850لاير سعودي إلى  

ن زيادة ُمقتَرحة في رأس المال إلى رأس مال.وقد استُكِملَت اإلجراءات النظامية مليون لاير سعودي م  51.5ومبلغ بقيمة إضافي  
           المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة خالل الفترة. 

ل السيد/ محمد سعد الفراج  9-2 وقد استُكملت اإلجراءات  موارد القابضة.السهم من أسهمه إلى شركة  99,999فضاًل عن ذلك، حوَّ
 النظامية المتعلقة بتغيير ملكية المساهمين خالل الفترة. 

          
  

ق - 185



 

 للخدمات الطبية )شركة مساهمة مقفلة سعودية( شركة الدواء 
ِليَّة الُموَجَزة )غير ُمدقَّقة( )تتمة(   إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ

 م 2021يونيو  30في 
 

  
14 

          توزيعات األرباح      10
مليون لاير لفترة   79.5م( توزيعات أرباح أولية بقيمة  2021يونيو    30هـ )الموافق  1442ذي القعدة    20اعتمد المساهمون بتاريخ  
 وُدفِعَت توزيعات األرباح بالكامل خالل الفترة.  .م2021يونيو  30الستة أشهر المنتهية في 

 
     القيم العادلة لألدوات المالية  11

             
المقبوض نظير بيع أصل ما أو مدفوع لتحويل مطلوب ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق تمثل القيمة العادلة السعر  

بتاريخ القياس. وتقيس الشركة األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في كل تاريخ قائمة مركز مالي. ويُحدَّد 
 ء معاملة بيع األصل أو تحويل المطلوب إما:قياس القيمة العادلة بناء على افتراضات بإجرا

             
       في السوق الرئيسة لألصول أو المطلوبات، -     
   أو في ظل عدم وجود السوق الرئيسة، في أكثر األسواق منفعة لألصول والمطلوبات. -     

             
متاحة أمام الشركة. وتُقَاس القيمة العادلة لألصول أو المطلوبات باستخدام افتراضات ويجب أن تكون السوق الرئيسة أو األكثر فائدة  

على أن المشاركين في السوق سيستفيدون عند تسعير األصول أو المطلوبات وعلى فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق 
في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع    أفضل مصالحهم االقتصادية. ويأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي

اقتصادية باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم األصل على 
              نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.

يُْعتََرُف بقيمتها العادلة أو يُفَصح عنها، ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس مدخالت تُصنَّف كافة األدوات المالية، التي  
ة لقياس القيمة العادلة ككل، وذلك على النحو التالي:                المستوى األدنى والهامَّ

   ألصول ومطلوبات مماثلة. المستوى األول: أسعار السوق الُمدَرجة )بدون تعديل( في أسواق نشطة  -     
المستوى الثاني: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة   -     

 مباشرة أو غير مباشرة. 
              القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة. المستوى الثالث: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس  -     

وفي حال كانت المدخالت الُمستخَدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع ضمن مستويات مختلفة من تسلسل القيمة العادلة، 
              العادلة باعتباره أدنى مستوى إدخال هام للقياس بأكمله.يُصنف حينئذ  قياس القيمة العادلة بأكمله في المستوى ذاته من تسلسل القيمة 

ك أي وتعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات تسلسل القيمة العادلة في نهاية فترة القوائم المالية التي نشأ التغيُّر خاللها. ولم تكن هنا 
 31م والسنة المنتهية في  2021يونيو    30الثالث خالل الفترة المنتهية في  تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى  

              م. 2020ديسمبر 
              يقدم الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيم العادلة ألصول والتزامات الشركة: 

 قياس القيم العادلة باستخدام   القيمة الدفترية       
 المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول         

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  م )غير ُمدقَّقة( 2021يونيو  30
             

   األصول المالية المصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية(:
             

 أدوات حقوق ملكية مصنَّفة بالقيمة العادلة من  
 خالل الدخل الشامل اآلخر    

       
328,393,680  

           
328,393,680  

  
     -     

  
     -                  

                     األدوات المالية المشتقة
     -        87,576,189      -        87,576,189 التزامات أدوات عقود مقايضة مشتقة

                     
 قياس القيم العادلة باستخدام   القيمة الدفترية       
 المستوى الثالث    المستوى الثاني   المستوى األول        

              لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  م )ُمدقَّقة(2020ديسمبر  31
                المالية المصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية(:األصول 

 أدوات حقوق ملكية مصنَّفة بالقيمة العادلة من  
 خالل الدخل الشامل اآلخر    

       
217,215,001   

           
217,215,001   

  
     -     

  
     -                  

        األدوات المالية المشتقة
             

     -         114,906,887      -         114,906,887 التزامات أدوات عقود مقايضة مشتقة
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        االلتزامات الرأسمالية  12

             
مليون لاير سعودي( متعلقة   160م:  2020ديسمبر    31سعودي )مليون لاير    128اعتمدت الشركة مصاريف رأسمالية مستقبلية بقيمة  

 باستكمال صيدليات جديدة قيد اإلنشاء.
             

     األمور الهامَّة خالل الفترة  13
             

من فيروس كورونا )"كوفيد جديدة  ساللة  م، وبعد ذلك في شهر 2019عام"( للمرة األولى في نهاية شهر ديسمبر من  19-اكتُشفت 
تفشيه في جميع    19-م، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ذلك الفيروس جائحة. ويستمر فيروس كوفيد2020مارس من عام  

ه أنحاء العالم تقريبًا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ما أدَّى إلى فرض قيود على السفر وحظر التجول في المدن، ما نشأ عن
 تباطؤ حركة األنشطة االقتصادية وإغالق العديد من القطاعات عالميًا ومحليًا. 

             
ومدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال الشركة وعملياتها ونتائجها التشغيلية والمالية أمور غير مؤكَّدة، ذلك أنَّ األمر مرهون 

المستقبلية التي قد يتعذَّر على الشركة تقديرها على نحو موثوق خالل الفترة الحالية. وتشتمل هذه العوامل بكثير من العوامل والتطورات  
لك على ُمعدَّل انتقال الفيروس ومدة تفشيه واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحّدِ من انتشار الجائحة وتأثير ت

 دي وتأثيرها على األنشطة التجارية لعمالء الشركة والشركاء فيها وغيرها من العوامل.اإلجراءات على النشاط االقتصا 
             

م، لم تتأثر عمليات الشركة تأثيًرا سلبيًا جوهريًا  2021يونيو  30وحتى تاريخ إعداد القوائم المالية األوليَّة الموجزة للفترة المنتهية في 
اء تفّشِي فيروس   على أعمال الشركة    19-(. وستستمر إدارة الشركة في تقييم طبيعة ومدى تأثير فيروس كوفيد19-كورونا )"كوفيدجرَّ

 ونتائجها المالية.
             

        األحداث الالحقة 14
             

م، إال قبل تاريخ اعتماد هذه القوائم 2021يونيو  30من وجهة نظر اإلدارة، لم تنشأ أحداث الحقة هامة أخرى منذ الفترة المنتهية في  
(، من شأنها أن تؤثِّر تأثيًرا جوهريًا على المركز المالي األوليَّ الموجز 1المالية األوليَّة الموجزة على النحو المذكور في إيضاح )

 للشركة الُمبيَّن في هذه القوائم المالية األوليَّة الموجزة. 
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