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 شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

 القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل
      ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

         
  الصفحة          جدول المحتويات 

         
 ٢ – ١      تقرير المراجع المستقل 

 ٣    الخسارة والدخل الشامل اآلخر قائمة الربح أو 

 ٤      قائمة المركز المالي 

 ٥      قائمة التغيرات في حقوق ملكية الشركاء

 ٧ – ٦       قائمة التدفقات النقدية 

 ٥١ - ٨      إيضاحات حول القوائم المالية 
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٣ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
      ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

      
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  إيضاح 
 لایر سعودي   لایر سعودي    
      

 ٣٬٧٩٧٬١٩٧٬٤٥٦  ٣٬٩٦٢٬٤٢٦٬٦٧٦  ٧ صافي مبيعات 
 )٢٬٣١٨٬٥١٥٬٧٤٩(  ) ٢٬٣٧٥٬٤٧١٬٨١٠(   تكلفة مبيعات
 ١٬٤٧٨٬٦٨١٬٧٠٧  ١٬٥٨٦٬٩٥٤٬٨٦٦   إجمالي الربح 

      
      مصاريف 

 )١٬٠٩٢٬٥٦٨٬٤٥٧(  ) ١٬١٩٥٬٨٥٣٬٦١٣(  ٨ بيع وتوزيع
 )٩٢٬٥٨٨٬١٠٥(  ) ٩٥٬١٨٣٬٢٣٣(  ٩ عمومية وإدارية 
 ٢٩٣٬٥٢٥٬١٤٥  ٢٩٥٬٩١٨٬٠٢٠   الربح التشغيلي 

      
 )٧٢٬٨٥٥٬٩٥٢(  ) ٨١٬٥٤١٬٢١٠(  ١٠ تكاليف تمويل

 ٨٬٩٧١٬٢٣٢  ٢٩٬٥٩٨٬٣٦٨  ١١ إيرادات أخرى، بالصافي 
 ٢٢٩٬٦٤٠٬٤٢٥  ٢٤٣٬٩٧٥٬١٧٨   الربح قبل حساب الزكاة 

      
 )١٬٣٠٩٬٨٠٩(  ) ١٠٬٧٧١٬٤١٠(  ١٢ زكاة

 ٢٢٨٬٣٣٠٬٦١٦  ٢٣٣٬٢٠٣٬٧٦٨   ربح السنة 
      

      الدخل الشامل اآلخر 
      

دخل شامل آخر ال يتعين إعادة تصنيفه إلى ربح أو خسارة في الفترات  
 الالحقة:       

     

 ٤٬٠٥٥٬١٠٩  ٤٬٥٠٦٬٠٦٦  ٢٤ ربح إعادة قياس من منافع نهاية خدمة للموظفين
  ربح من أدوات حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر      
  

١٦ 
   

٧٬٤٤٢٬٦٣٦ 
   
- 

 ٤٬٠٥٥٬١٠٩  ١١٬٩٤٨٬٧٠٢   الدخل الشامل اآلخر عن السنة 
 ٢٣٢٬٣٨٥٬٧٢٥  ٢٤٥٬١٥٢٬٤٧٠   إجمالي الدخل الشامل 

      
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    جزًءا من هذه القوائم المالية.  ٣٦إلى  ١المرفقة من تُشّكُل اإليضاحات 
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٤ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

      قائمة المركز المالي 
      ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

   ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي   إيضاح 

      األصول 
      المتداولة األصول غير 

 ٦٠٢٬٦١٣٬٩٩٨  ٦٠٣٬٥٠٣٬٠٠٢  ١٣ ممتلكات ومعدات 
 ٧٤٢٬٨٤٧٬١٤٠  ٧٢١٬٥١٩٬٩٢٨  ٢٣ أصول حق استخدام 

 ١٤٬٢٦٩٬١٢٨  ١٢٬٨٥٤٬٧٦٣  ١٤ تكلفة برامج إلكترونية 
 ٢٠٤٬٧٣٩  ٢٠٤٬٧٣٩  ١٥ استثمار في شركات تابعة غير موحدة

 -  ١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣  ١٦ خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات حقوق الملكية حسب القيمة العادلة من  
 ١٬٣٥٩٬٩٣٥٬٠٠٥  ١٬٤٤٢٬٥٤٤٬٤٠٥   إجمالي األصول غير المتداولة 

      
      األصول المتداولة 

 ١٬٣٠٤٬٩٢٢٬٤٠٦  ١٬٢٩١٬٨١١٬٤٨١  ١٧ مخزون 
 ١٬٢٤٥٬٨٧٠  ٩٢٦٬٤٥٩  ١٨ حق في األصل المرتَجع

 ٢٣٤٬٤٩٦٬٠٢٣  ٣١٧٬١١٤٬٧٣٣  ١٩ مدينون ومبالغ مدفوعة مقدًما
 ٧٧٥٬٨٦٧  ١٬٧٠٢٬٩٢٤  ٢٠ مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 

 ١٠٧٬٦٧٩٬٤٠٥  ٨٥٬٠٤٦٬٦٧٥  ٢١ أرصدة لدى البنوك ونقدية 
 ١٬٦٤٩٬١١٩٬٥٧١  ١٬٦٩٦٬٦٠٢٬٢٧٢   إجمالي األصول المتداولة 

 ٣٬٠٠٩٬٠٥٤٬٥٧٦  ٣٬١٣٩٬١٤٦٬٦٧٧   إجمالي األصول 
      

      ملكية الشركاء وااللتزامات حقوق 
       

      حقوق ملكية الشركاء 
 ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٢ رأس المال 

 ٥١٬٥٠٠٬٠٠٠  ٥١٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٢ زيادة مقترحة في رأس المال 
 ٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠   احتياطي نظامي 

 ٧٩٦٬٧١٩٬٣٩٣  ٩٠٢٬٨٧١٬٨٦٣   أرباح مبقاة
 ٨٦٣٬٢١٩٬٣٩٣  ٩٦٩٬٣٧١٬٨٦٣   الشركاء إجمالي حقوق ملكية 

      
      االلتزامات غير المتداولة 

 ٥٧٩٬٧٣٧٬٥٦٠  ٥٨٧٬٧٧٥٬٨٣٧  ٢٣ التزام عقد إيجار 
 ٨٢٬١٦١٬٢٩١  ٨٩٬٥٩٦٬٢٨٣  ٢٤ منافع نهاية خدمة للموظفين

 ٦٦١٬٨٩٨٬٨٥١  ٦٧٧٬٣٧٢٬١٢٠   إجمالي االلتزامات غير المتداولة 
      

      االلتزامات المتداولة 
 ٥٨٦٬٤٨٨٬٥٥٤  ٥٥٧٬٣٥٧٬٠٤٧  ٢٥ دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 

 ٩٬٢٩٤٬٧٢١  ٧٬٧٦٣٬٢٢١  ٢٠ مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة 
 ١٤٧٬١٤٥٬٨٢١  ١٤٥٬٤١٣٬٠٤٠  ٢٣ جزء متداول من التزامات إيجار 

 ٢٤٬٩٦٤٬٤٥٨  ٢٨٬١٦٢٬٣٢٩  ٢٦ التزامات عقود 
 ٢٬١٥٥٬٦٧٩  ١٬٥٩٣٬١٥٢  ٢٧ استرداد التزام 

 ٢١٨٬٧٢٩  -  ٢٨ حسابات بنكية مكشوفة 
 ٦٩٨٬٩٩٤٬٣٢٩  ٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨  ٢٨ قروض قصيرة األجل 
 ٤٬٣١١٬٧٤٦  ١٩٬٩٥٨٬٦٢٥  ٢٩ عقود مقايضة مشتقة 

 ١٠٬٣٦٢٬٢٩٥  ١٢٬١٥٧٬٤٤٢  ١٢ مخصص زكاة 
 ١٬٤٨٣٬٩٣٦٬٣٣٢  ١٬٤٩٢٬٤٠٢٬٦٩٤   إجمالي االلتزامات المتداولة 

 ٢٬١٤٥٬٨٣٥٬١٨٣  ٢٬١٦٩٬٧٧٤٬٨١٤   إجمالي االلتزامات 
 ٣٬٠٠٩٬٠٥٤٬٥٧٦  ٣٬١٣٩٬١٤٦٬٦٧٧   إجمالي حقوق ملكية الشركاء وااللتزامات 

  
جزًءا من هذه القوائم المالية.  ٣٦إلى  ١تُشّكُل اإليضاحات المرفقة من 
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٦ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

      قائمة التدفقات النقدية 
      ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي   إيضاح 

      النشاطات التشغيلية 
 ٢٢٩٬٦٤٠٬٤٢٥  ٢٤٣٬٩٧٥٬١٧٨   الربح قبل حساب الزكاة 

      تعديالت لتسوية الربح قبل حساب الزكاة مع صافي التدفقات النقدية: 
 ١٣٦٬٤٩٢٬٥٧٠  ١٤٦٬٦٩٨٬٨٣٠  ١٣ استهالك ممتلكات ومعدات    
 ١٦٦٬٦١٠٬٣٦٠  ١٦١٬٧١٩٬٨٣٠  ٢٣ استهالك أصول حق استخدام    
 )١٦٠٬٢٣٠(  ) ١٬٦٦١٬٤٢٣(  ١١ ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات    
 -  ١٬١١٢٬٩٥٩  ١١ خسارة من استبعاد أصول حق استخدام    
 ٤٬٧٥٣٬٤٢٣  ٧٬٨٤١٬٨٨٦  ٨ شطب ممتلكات ومعدات    
 ٣٬٢٦٨٬٨١١  ٤٬٤١٧٬٨٦٠  ١٤ إطفاء تكلفة برامج إلكترونية   
 ١٤٬٦٩١٬٨٣٦  ١٤٬٠٧٤٬٠١٠  ٢٤ مخصص منافع نهاية خدمة للموظفين   
 ٧٢٬٨٥٥٬٩٥٢  ٨١٬٥٤١٬٢١٠  ١٠ تكاليف تمويل    
   ٦٢٨٬١٥٣٬١٤٧  ٦٥٩٬٧٢٠٬٣٤٠ 

      تعديالت رأس المال العامل 
 )٢٣٬٠٦٨٬٦٤٧(  ) ٨٢٬٦١٨٬٧١٠(   مدينون ومبالغ مدفوعة مقدًما    
 )٨٥٬٥٢٩٬٦٥١(  ١٣٬١١٠٬٩٢٥   مخزون    
 ٢٬٩٨٠٬٤٢٤  ٣١٩٬٤١١   حق في األصل المرتَجع    
 ٣٬٦١٥٬٣٩٠  ) ٩٢٧٬٠٥٧(   مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة    
 )٣٩٬٩٧٩٬١٦٧(  ) ٢٩٬١٣١٬٥٠٧(   دائنون ومبالغ مستحقة الدفع   
 ٥٬٢١٦٬٩٦٥  ) ١٬٥٣١٬٥٠٠(   مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة    
 )٥٬٤٧٥٬٢١١(  ) ٥٦٢٬٥٢٧(   التزام استرداد    
 ١٬٥٩٧٬٧١٣  ٣٬١٩٧٬٨٧١   التزامات عقود    

 ٤٨٧٬٥١٠٬٩٦٣  ٥٦١٬٥٧٧٬٢٤٦   التدفقات النقدية من العمليات 
      

 )٣٢٬٥٢٧٬٧٤٧(  ) ٣٢٬٣٠٤٬٥٤٠(   تكاليف تمويل مدفوعة 
 )١٦٬٧٧٣٬٤٢٤(  ) ٥٬٢٨١٬٠٠٠(  ٢٤ للموظفينمنافع نهاية خدمة مدفوعة 

 )١٤٬٦٦٧٬٣١٧(  ) ٨٬٩٧٦٬٢٦٣(  ١٢ زكاة مدفوعة 
 ٤٢٣٬٥٤٢٬٤٧٥  ٥١٥٬٠١٥٬٤٤٣   صافي النقدية من النشاطات التشغيلية 

      
      النشاطات االستثمارية 

 )١٣٩٬١٩٦٬٠٠٣(  ) ١٥٥٬٦٣٠٬١١٧(  ١٣ شراء ممتلكات ومعدات 
 ٥٨١٬٨٠٥  ١٬٨٦١٬٨١٨   استبعاد ممتلكات ومعدات ُمتحصَّل من 

 -  ) ٣٬٧٩٩٬٥٠٠(   تسوية إلغالق بعض عقود اإليجار للفروع 
 )٨٬٧٥٤٬٥٩١(  ) ٣٬٠٠٣٬٤٩٥(  ١٤ إضافات على تكلفة برامج إلكترونية 

 -  ) ٩٧٬٠١٩٬٣٣٧(  ١٦ شراء أدوات حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 )١٤٧٬٣٦٨٬٧٨٩(  ) ٢٥٧٬٥٩٠٬٦٣١(   صافي النقدية المستخدمة في النشاطات االستثمارية

      
      النشاطات التمويلية 

 ٢١٨٬٧٢٩  ) ٢١٨٬٧٢٩(   صافي الحركة في حسابات بنكية مكشوفة 
 ٥٠٬٧٦٦٬٤٩٣  ٢١٬٠٠٣٬٥٠٩   صافي الحركة في قروض قصيرة األجل 

 )١٩٠٬١٤٠٬٧٧٩(  ) ١٦١٬٨٤٢٬٣٢٢(  ٢٣ التزامات إيجار سداد 
 )١١١٬٠٠٠٬٠٠٠(  ) ١٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠(   توزيعات أرباح مدفوعة 

 )٢٥٠٬١٥٥٬٥٥٧(  ) ٢٨٠٬٠٥٧٬٥٤٢(   صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية 
      

 ٢٦٬٠١٨٬١٢٩  ) ٢٢٬٦٣٢٬٧٣٠(   (النقص) الزيادة في األرصدة لدى البنوك والنقدية 
 ٨١٬٦٦١٬٢٧٦  ١٠٧٬٦٧٩٬٤٠٥   األرصدة لدى البنوك والنقدية في بداية السنة 

 ١٠٧٬٦٧٩٬٤٠٥  ٨٥٬٠٤٦٬٦٧٥  ٢١ األرصدة لدى البنوك والنقدية في نهاية السنة 
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٧ 

 شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

     

      قائمة التدفقات النقدية (تتمة) 
      ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي   إيضاح 
      

      معامالت غير نقدية هامة: 
 ١٬٢٠٨٬٣٠٢  -   ومعدات إلى برامج إلكترونيةتحويل من ممتلكات 

 ٢٬٩١٣٬٣٠٣  -  ١٣ استهالك أصول حق استخدام مرسملة على ممتلكات ومعدات 
 ١١٠٬١٢٨٬٢١٩  ١٣٤٬٩٧٢٬٢٠٧  ٢٣ إضافات على أصول حق استخدام 

 ١١٣٬٠٤١٬٥٢٣  ١٣٤٬٩٧٢٬٢٠٧  ٢٣ إضافات على التزامات إيجار 
 ٣١٬١٦٥٬٢١٨  ٣٠٬٤٤١٬٧٤٣  ٢٣ التزامات إيجار تكلفة فائدة مستحقة على 

 ٣٬٥٠٢٬٤٦٠  ٣٬١٤٨٬٠٤٨  ٢٤ تكلفة فائدة مستحقة على منافع موظفين
 ٤٬٠٥٥٬١٠٩  ٤٬٥٠٦٬٠٦٦  ٢٤ ربح إعادة قياس من منافع موظفين 

 ٥٬٦٦٠٬٥٢٧  ١٥٬٦٤٦٬٨٧٩  ١٠ تغيُّر في القيمة العادلة لعقود مقايضة مشتقة 
 -  ٧٬٤٤٢٬٦٣٦  ١٦ الملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ربح من أدوات حقوق 
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٨ 

 شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

      المالية إيضاحات حول القوائم 
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
  معلومات حول الشركة  ٠١
 

       

بموجب    إن شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة ("الشركة") هي شركة ذات مسؤولية محدودة ُمسّجلة في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية
م)، ولها فروع في كّلٍ من الخبر والرياض وجدة  ٢٠٠١ديسمبر  ٨هـ (الموافق ١٤٢٢رمضان  ٢٣وتاريخ  ٢٠٥١٠٢٥٧٠١السجل التجاري رقم 

 ). ٣٦ومدن أخرى في أنحاء المملكة العربية السعودية على النحو المفصل في اإليضاح (
             

  وتزاول الشركة النشاطات التالية: 
 

     

  والتجزئة في: تجارة الجملة  
 

         

    األدوية والمستحضرات الطبية واألدوات واألجهزة الطبية،  -
        مواد ولوازم المستشفيات،  -
      المواد العشبية،  -
      العطور والمستحضرات واألدوات والمنتجات التجميلية،  -
          المستلزمات الغذائية.  -
             

  تجارية: خدمات 
 

           

      االستيراد والتصدير والتسويق لحساب الغير،  -
          الوكاالت التجارية.  -
  

ارة  والشركة مرخصة أيًضا لمزاولة تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وتقديم خدمات نظم تطبيقات وقواعد معلومات الحاسب اآللي وتج
 أجهزة الحاسب اآللي وقطع غيارها وصيانتها باإلضافة إلى إنشاء وتشغيل عيادات الطب البديل والعالج الطبيعي. الجملة والتجزئة في 

             
 والشركة مملوكة بالكامل لشركاء سعوديين. يقع مكتب الشركة الُمسجَّل بمدينة الخبر في المملكة العربية السعودية. 

             
َدة حيث إن الشركات التابعة لم تبدأ أي عميات حتى اآلحاسبت  ن. وال  الشركة عن استثمارها في شركات تابعة بالتكلفة، ولم تُعَد قوائم مالية ُمَوحَّ

جوهرية  وعن السنة المنتهية في ذلك التاريخ    ٢٠١٩ديسمبر    ٣١يُتوقع أن تكون األصول وااللتزامات والعمليات الخاصة بالشركات التابعة كما في  
 بالنسبة للقوائم المالية للشركة. 

  
 هــ) لغرض إصدارها. ١٤٤١رمضان  ٢٦م (الموافق ٢٠٢٠مايو  ١٩بتاريخ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١اعتُِمَدت القوائم المالية الخاصة بالشركة كما في 

             
       أساس اإلعداد  ٠٢
             

        بيان االلتزام  ٢٫١
ير واإلصدارات األخرى  أُِعدَّت هذه القوائم المالية الخاصة بالشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية والمعاي 

 َمدة بالمملكة العربية السعودية"). الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (الُمَشار إليها معًا بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعت 
             

        أساس القياس  ٢٫٢
شامل اآلخر وعقود  أُِعدَّت هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال

بالقيمة العادلة باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي. وفيما يتعلق بمنافع نهاية الخدمة للموظفين، يُستخدم حساب  المقايضة المشتقة التي جرى قياسها  
 القيمة الحالية االكتوارية. 

             
        العملة الوظيفية وعملة العرض  ٢٫٣

ب إلى أقرب لایر سعودي (ما لم يُذكر  تُْعَرض هذه القوائم المالية باللایر السعودي، الذي هو أيًضا  العملة الوظيفية المستخدمة لدى الشركة وتُقرَّ
 خالف ذلك). 
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٩ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

   

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
       السياسات المحاسبية الهامة  ٠٣
             

      تصنيف األصول وااللتزامات كمتداولة وغير متداولة  ٣٫١
  دما: تعرض الشركة األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي بناًء على تصنيفها متداولة / غير متداولة". وتُعَد األصول متداولة وذلك عن 

 
   تسييلها أو تكون هناك نية لبيعها أو استنفادها خالل دورة العمل التشغيلية العادية،ُيتوقَّع  -
      االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة،  -
 ُيتوقَّع تسييلها خالل االثني عشر شهًرا الالحقة من تاريخ قائمة المركز المالي، -
تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي التزامات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهًرا  تكون في صورة نقد وما في حكمه، ما لم  -

 بعد الفترة المالية الُمْفَصح عنها. 
         

        وتَُصنَُّف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة. 
             

          وتُعَدُّ االلتزامات متداولة وذلك عندما:
             
      يُتوقَّع سدادها خالل دورة العمل التشغيلية العادية،  -
      االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة،  -
   استحقاق سدادها خالل االثني عشر شهًرا الالحقة للفترة المالية الُمْفَصح عنها، -
 لمدة ال تقل عن اثني عشر شهًرا بعد الفترة المالية الُمْفَصح عنها.عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام  -
             

      وتَُصّنُِف الشركة كافة االلتزامات األخرى كالتزامات غير متداولة. 
             

        قياس القيم العادلة ٣٫٢
المدفوع لتحويل التزام ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس.  تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو 

  يستند قياس القيمة العادلة على افتراض إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام إما: 
 
      في السوق الرئيسي لألصول أو االلتزامات  -
 األسواق منفعة لألصول أو االلتزامات. في ظل عدم وجود السوق الرئيسية، في أكثر  -
    

   ويجب أن تكون السوق الرئيسة أو األكثر فائدة متاحة أمام الشركة. 
             

االلتزامات  وتُقاُس القيمة العادلة لألصول أو االلتزامات باستخدام افتراضات على أن المشاركين في السوق سيستخدمونها عند تسعير األصول أو 
 وعلى فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل منافع اقتصادية. 

             
ائدة ويراعي قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى ف 

 لمشارك آخر في السوق سيستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة. ممكنة أو عن طريق بيعه 
             

لمدخالت القابلة  وينبغي أن تستخدم الشركة طرق التقييم الفنية المالئمة للظروف والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة لتعظيم االستفادة من ا
 استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. للمالحظة ذات العالقة وتقليل 

             
ادلة الُمبيَّن أدناه، وتُصنَّف كافة األصول وااللتزامات، التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُفَصح عنها في القوائم المالية، ضمن التسلسل الهرمي للقيمة الع

ة لقياس    القيمة العادلة ككل: على أساس مدخالت المستوى األدنى والهامَّ
 
 المستوى األول: األسعار الُمدَرجة (بدون تعديل) في سوق نشط ألصول والتزامات مماثلة  -
ر  المستوى الثاني: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غي  -

 مباشرة
 المستوى الثالث: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.  -
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١٠ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

   

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
       (تتمة)  السياسات المحاسبية الهامة ٠٣
             

        (تتمة)  قياس القيم العادلة ٣٫٢
  

عادة  وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات المعترف بها على نحو متكرر، تحدد الشركة فيما إذا أجريت التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي بإ
أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية ُمْفَصح عنها. وُيجَرى دوريا تقييم تقييم التصنيف (على 

 السياسات واإلجراءات لكل من القياس المتكرر وغير المتكرر للقيمة العادلة. 
             

األصول وااللتزامات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول وااللتزامات  وألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة، حددت الشركة فئات 
 والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المبيَّنة أعاله. 

             
          االعتراف باإليرادات  ٣٫٣

             
        مبيعات التجزئة  -مبيعات البضائع  ٣٫٣٫١

سلسلة من محالت بيع التجزئة (الصيدليات ومحالت الرعاية الصحية) وتبيع األدوية والعطور ومستحضرات التجميل وأدوات  تشغل الشركة 
في منفذ   ومنتجات التجميل. ويُْعتَرف باإليرادات عند تحويل السيطرة على البضائع؛ باعتبارها النقطة الزمنية التي يشتري عندها العميل البضائع

يستحق دفع مبلغ سعر المعاملة مباشرة في النقطة الزمنية التي يشتري عندها العميل البضاعة. غير أن بعض المبيعات تجرى من  بيع التجزئة. و
بح خاللها  خالل شركات تأمين وشركات أخرى. وتعترف الشركة بالحسابات المدينة عند تحويل السيطرة حيث إنَّ ذلك يَُمثُِّل النقطة الزمنية التي يص

الِعَوض غير مشروط، ذلك أنَّ مرور الوقت فقط هو العنصر الالزم قبل استحقاقية الدفع.  ومن سياسة الشركة بيع منتجاتها إلى عمالئها  الحق في 
تبر ساعة، بيد أنَّ اإلدارة َخلَُصت إلى أن المرتجعات المتوقعة الُمحتَسبة بناًء على نمط المرتجعات التاريخية تع ٧٢مع الحق في إرجاعها خالل 

 غير جوهرية، وعليه لم تحاسب اإلدارة عنها. 
  

تبدال  تطّبق الشركة برنامج والء "أرباحي" يتيح لعمالئها تجميع نقاط عند شرائهم منتجات من محالت التجزئة التابعة للشركة. ويمكن عندئٍذ اس
عدد النقاط. ويُْعتَرف بالتزام العقد المتعلق بنقاط المكافآت  النقاط مقابل خصومات على المشتريات المستقبلية، شريطة الحصول على حد أدنى من 

ع سعر المعاملة بين المنتج  ١٢عند البيع. ويُْعتَرف باإليرادات عند استبدال النقاط أو عند انتهاء صالحيتها بعد  شهًرا من البيع المبدئي.  ويُوزَّ
بيع المستقل لكل نقطة بناًء على الخصم الذي يُقدَّم عند استبدال العميل النقاط وأرجحية  والنقاط على أساس سعر البيع المستقل النسبي. ويُقدَّر سعر ال

ده الخبرة التاريخية للشركة.   استبدالها، كما تؤّكِ
             

        مبيعات الجملة  -مبيعات البضائع  ٣٫٣٫٢
ويُْعتَرف باإليرادات عند تحويل السيطرة على البضائع؛ باعتبارها النقطة التي تُشَحن  تبيع الشركة األدوية ومستحضرات التجميل إلى سوق الجملة.  

تزام غير منَجز  عندها البضائع إلى الموقع الُمحدَّد لتاجر الجملة (التسليم). وبعد التسليم، لتاجر الجملة مطلق اختيار طريقة التوزيع، وليس هناك ال
للمنتجات. ويتحقَّق التسليم عند شحن المنتجات إلى الموقع الُمحدَّد، وتحويل المخاطر المتعلقة بتقادم البضائع  يمكن أن يؤثِّر على قبول تاجر الجملة

ا عند و  جود دليل موضوعي والخسارة إلى تاجر الجملة، سواء قبَِل تاجر الجملة بالمنتجات وفقا لعقد المبيعات أو انقضاء األحكام المتعلقة بالقبول وإمَّ
تي  اء جميع معايير القبول. وتعترف الشركة بالحسابات المدينة عند توريد البضائع إلى تاجر الجملة، حيث إنَّ ذلك يمثل النقطة الزمنية العلى استيف

 يصبح خاللها الحق في العوض غير مشروط، ذلك أنَّ مرور الوقت فقط هو العنصر الالزم قبل استحقاقية الدفع. 
             

شهًرا. ويُْعتَرف    ١٢العقود العمالء حق اإلرجاع وخصومات كمية. وتُحتسب خصومات الكمية على أساس إجمالي المبيعات على مدى  وتمنح بعض  
دير بإيرادات هذه المبيعات على أساس السعر المحدد في العقد، بالصافي بعد حسم خصومات الكمية التقديرية، وتُستخَدم الخبرة المتراكمة لتق

نيب مخصص لها باستخدام طريقة القيمة المتوقعة، ويُْعتَرف باإليرادات فقط عندما يكون من المحتمل بدرجة عالية جًدا عدم حدوث  الخصومات وتج
عكس قيد هام. وال يوجد عنصر تمويل نظًرا ألن المبيعات تتم وفقًا لشروط ائتمان عادية تتوافق مع ممارسات السوق. ويجري مقاصة خصومات  

 المبالغ المستحقة من العميل.الكمية مقابل 
             

لتعديل  وبموجب شروط العقد االعتيادية للشركة وممارسات السوق، يتمتع العمالء بحق اإلرجاع. وعند نقطة البيع، يُْعتَرف بالتزام االسترداد وا
للشركة استرداد المنتج عندما يمارس العمالء حقوقهم في إرجاعها، المقابل على اإليرادات لتلك المنتجات المتوقع إرجاعها. وفي الوقت ذاته، يحقُّ  

كمية المرتجعات  ومن ثمَّ تعترف بالحق في األصل المرتَجع والتعديل المقابل على تكلفة المبيعات. وتستخدم الشركة خبرتها التاريخية التراكمية لتقدير  
ر مرجًحا عدم نشوء عكس قيد جوهري في مخصص اإليرادات التراكمية الُمعتَرف بها على مستوى قائمة باستخدام طريقة القيمة المتوقعة. ويُعتَب 

لُمقدَّر  نظًرا للمستوى الثابت من المرتجعات على مدى السنوات السابقة والخبرة التاريخية لإلدارة. ويُعَاد تقييم صحة هذا االفتراض والمبلغ ا
 للمرتجعات في كل تاريخ قوائم مالية. 
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١١ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

   

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
       (تتمة)  السياسات المحاسبية الهامة ٠٣
             

        تكلفة مبيعات ومصاريف تشغيلية  ٣٫٤
علق على وجه  تتضمَّن تكلفة المبيعات التكلفة الُمدَرجة سابقًا عند قياس البضائع المبيعة إلى العمالء. إن مصاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تت 

األخرى، باستثناء التحديد بموظفي المبيعات وسيارات التوصيل وإيجارات الصيدليات وكذلك الخسارة االئتمانية المتوقعة. وتَُصنَُّف جميع المصاريف  
 تكاليف التمويل، كمصاريف عمومية وإدارية. 

             
          إيرادات تجارية 

دين، يُستَلم بموجبها خصومات كمية وبدالت حمالت ترويجية وتسويقية وأتعاب أخرى متنوعة متعلقة بشراء بض  ائع لدى الشركة اتفاقيات مع موّرِ
دين بالتعديالت على سعر التكلفة األساسي للمنتج، ومن ثمَّ فإنَّه يعتبر جزًءا  مخصَّصة للبيع من هؤالء   دين. وتتعلق معظم اإليرادات من الموّرِ الموّرِ

لمتعلقة  من سعر الشراء لذلك المنتج. وأحيانًا ما يكون قبض اإليرادات مشروًطا بتنفيذ الشركة إجراءات ُمحدَّدة أو الوفاء ببعض شروط األداء ا
جات  ء المنتج. ويتضمَّن ذلك تحقيق حجم مشتريات أو مبيعات مستهَدف متفَق عليه، وتوفير المواد واألنشطة الترويجية والتسويقية ووضع المنت بشرا

دين فيما يتعلق بشراء لبضائع ا الترويجية. وعلى الرغم من عدم وجود تعريف قياسي لهذه الصناعة، فإنَّ هذه المبالغ الُمستَحقة القبض من الموّرِ
 الُمخصَّصة للبيع تُسمَّى عادةً إيرادات تجارية. 

          
وثوقية بناًء ويُْعتَرف باإليرادات التجارية التي تحقِّقها الشركة عند الوفاء بجميع شروط التزامات تحقيق اإليرادات بحيث يمكن قياس اإليرادات بم

ضمن تكلفة المبيعات. وعندما تتعلق اإليرادات الُمحقَّقة بالمخزون الذي تحتفظ به الشركة في  على شروط العقد. ويُْعتَرف باإليرادات كرصيد دائن 
غ الُمستَحقة  نهايات الفترات، تُدَرج اإليرادات ضمن تكلفة ذلك المخزون، ويُعتَرف بها في تكلفة المبيعات عند بيع ذلك المخزون. ويُْعتَرف بالمبال

ن الحسابات المدينة التجارية والحسابات المدينة األخرى، باستثناء في الحاالت التي يكون للشركة لها حالًيا حق  المتعلقة باإليرادات التجارية ضم
دين مقابل المبالغ الُمستَحقة إليهم، حيث ال يُْعت  َرف في هذه الحالة إال  قانوني قابل للنفاذ في إجراء المقاصة وتنوي مقاصة المبالغ الُمستَحقة من الموّرِ

 ي المبلغ ُمستحق القبض أو ُمستَحق الدفع. بصاف
             

          عمالت أجنبية  ٣٫٥
ل الشركة المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئًيا حسب األسعار الفورية ذات الصلة في التاريخ الذي تتأهل فيه المعاملة لالعتراف  المبدئي.  تُسّجِ

لة بالعمالت األجنبية بأسعار صرف العمالت الفوري بتاريخ القوائم المالية. ويُْعتََرُف بالفروقات الناتجة  وتُتْرجم األصول وااللتزامات   النقدية الُمسجَّ
 عن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 

             
        زكاة وضرائب غير مباشرة  ٣٫٦

             
          زكاة ٣٫٦٫١

 يُجّنب مخصص زكاة وفقًا لألنظمة الزكوية السعودية ويُحمَّل على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 
             

         ضريبة القيمة المضافة  ٣٫٦٫٢
 المضافة، باستثناء:يُْعتََرُف باألصول والمصاريف بالصافي بعد حسم مبلغ ضريبة القيمة 

             
 في  عندما تكون ضريبة القيمة المضافة الُمتََكبََّدة على شراء األصول أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من مصلحة الضرائب، حيث يُْعتََرفُ  -

 المصاريف، حسب مقتضى الحال. هذه الحالة بضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة اقتناء األصل أو كجزء من بند 
   عندما تُْدَرُج الحسابات المدينة والحسابات الدائنة مع مبلغ ضريبة القيمة المضافة.  -
             

المدينة أو الحسابات  يُْدَرُج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد من أو المستحقة الدفع إلى السلطة الضريبية كجزء من الحسابات 
 الدائنة في قائمة المركز المالي. 

             
      توزيعات أرباح نقدية على المساهمين  ٣٫٧

ألحكام كة. وفقًا تعترف الشركة بااللتزامات المتعلقة بدفع التوزيعات النقدية على المساهمين عندما يكون التوزيع معتمًدا ولم َيعُد وفقًا لتقدير الشر
 ء. نظام الشركات، يُعتَمد التوزيع عند اعتماده من الشركاء. ويُْعتََرُف بهذا المبلغ مباشرة في قائمة التغيُّرات في حقوق ملكية الشركا
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١٢ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

   

   (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية 
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
       (تتمة)  السياسات المحاسبية الهامة ٠٣
        

        ممتلكات ومعدات  ٣٫٨
الممتلكات والمعدات بالتكلفة،  تُْدَرُج األعمال اإلنشائية قيد التنفيذ، بالصافي بعد حسم الخسائر الناشئة عن االنخفاض في القيمة، إْن ُوِجَدت. تُْدَرُج 

طع غيار  بالصافي بعد حسم االستهالك المتراكم والخسائر الناشئة عن االنخفاض في القيمة، إْن ُوِجَدت. وتتضمَّن تلك التكاليف تكلفة استبدال قِ 
تراف. وعند الحاجة إلى استبدال أجزاء هامة  الممتلكات والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع طويلة األجل في حال استيفاء معايير االع

رئيسي،   من الممتلكات والمعدات على فترات، فإن الشركة تستهلك هذه األجزاء بناًء على أعمارها اإلنتاجية المحددة. وبالمثل، عندما يُجَرى فحص
معايير االعتراف. ويُعتَرف بكافة تكاليف اإلصالح   يُعتَرف بتكلفته ضمن القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كجزء مستبدل في حالة استيفاء 

 والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند تكبُِّدها.
             

األصول جاهزة لالستخدام  ويُحتَسب االستهالك من تاريخ إتاحة بند الممتلكات والمعدات لالستخدام المخصص له أو من التاريخ الذي تصبح فيه هذه  
 المستهدف منها بالنسبة لألصول المنشأة ذاتًيا.

             
 يُحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصول على النحو التالي: 

             
 سنة ٦٫٦٧  تجهيزات مكتبية -  سنوات  ٥  تحسينات على عقارات مستأجرة  - 
 سنة ٦٫٦٧  أدوات ومكيفات  -  سنوات  ٥  سيارات وعربات توزيع - 
 سنة  ٢٥  مبنى -  سنوات  ٥    أثاث وتركيبات  - 
             

متوقعة من ية  يتوقف االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام ُمْعتََرف به مبدئيًا عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع مستقبل
الدفترية  استخدامه أو بيعه. وتُدَرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل (محتسبة بالفرق بين صافي إيرادات البيع والقيمة  

ة واألعمار اإلنتاجية  لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند التوقف عن االعتراف باألصل. وتُجَرى مراجعة القيم المتبقي 
 للممتلكات والمعدات وُطرق استهالكها في كل نهاية سنة مالية، وتُعدَّل بأثر مستقبلي، متى كان ذلك مالئًما.

             
            عقود إيجار  ٣٫٩

إيجار. وعلى ذلك، ينقل العقد الحق في السيطرة على استخدام  تُقّيُِم الشركة، عند بدء اإليجار، ما إذا كان يعتبر العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد  
 أصل محدد لفترة زمنية معينة مقابل عوض. 

             
          الشركة كمستأجر 

باألصول منخفضة  تطبق الشركة طريقة اعتراف وقياس واحدة لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار الخاصة  
 القيمة. وتعترف الشركة بالتزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وأصول حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام األصول ذات العالقة. 

             
          أصول حق استخدام  )١

التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متاًحا لالستخدام). وتُقَاس أصول  تعترف الشركة بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي 
ات عقد حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة، وُمعدَّلة للمحاسبة عن إعادة قياس التزام

ات اإليجار الُمعتَرف بها والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبَّدة ومدفوعات اإليجار  إليجار. وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزام
 الُمسدَّدة في أو قبل بدء عقد اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلَمة. 

             
اإلنتاجية المتوقعة لألصول، أيهما أقل، وعلى النحو  تُستهلك أصول حق االستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار أو األعمار 

 التالي:
             
    سنة  ١٩ -   ٢      ممتلكات  -   
   سنة  ١٦٫٨ - ١٢٫٤      أراض  -   
             

الشراء، فإن االستهالك يُحتسب باستخدام  إذا نُقلت ملكية األصول المؤجرة إلى الشركة في نهاية مدة عقد اإليجار أو أن التكلفة تعكس ممارسة خيار  
 العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. 

             
 ) "انخفاض في قيمة أصول غير مالية". ٣٫١٣وتخضع أيضا أصول حق االستخدام لالنخفاض في القيمة. يرجى الرجوع إلى إيضاح (
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١٣ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

   

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
  (تتمة)  السياسات المحاسبية الهامة ٠٣
 

      

          (تتمة)   عقود إيجار ٣٫٩
             
          إيجار التزامات  )٢

إليجار. وتشتمل  تعترف الشركة عند بدء عقد اإليجار، بالتزامات اإليجار التي تُقَاس بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي تَُدفع على مدى فترة عقد ا
ُمستَحقة القبض ودفعات اإليجار المتغّيِرة التي تعتمد دفعات اإليجار على الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة الفعلية) ناقًصا أي حوافز إيجار  

المؤكَّد على مؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. وتتضمَّن أيًضا دفعات اإليجار سعر ممارسة خيار الشراء 
جار إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة الشركة خيار إنهاء العقد.  بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ومبالغ الغرامات المدفوعة إلنهاء عقد اإلي 

لتي يتسبب خاللها ويُْعتََرُف بدفعات اإليجار المتغيِّرة التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل كمصاريف (ما لم يتم تكبدها إلنتاج المخزون) في الفترة ا
 الحدث أو الظرف في إجراء السداد. 

             
فائدة وعند حساب القيمة الحالية لدفوعات اإليجار، تستخدم الشركة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي الخاص بها عند بدء عقد اإليجار ألن ُمعدَّل ال 

إطفاء الفائدة المنصوص عليها ضمنًيا في عقد اإليجار يتعذَّر تحديده بيُسر. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يَُزاد مبلغ التزامات عقد اإليجار ليعكس 
تغير في مدة عقد ويُخفَّض حسب ُدفعات اإليجار الُمسدَّدة. فضًال عن ذلك، يُعاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو 

لمعدل الُمستخدم في تحديد هذه الدفعات)  اإليجار وتغيير في دفعات اإليجار (مثل التغيرات في دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو ا 
 أو تغيير في تقييم خيار شراء األصل محل العقد. 

             
      عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة  )٣

القيمة المنخفضة تمثل البنود التي ال تفي بالحّدِ الخاص  شهر أو أقل. واألصول ذات  ١٢عقود اإليجار القصيرة األجل هي عقود إيجار تبلغ مدتها 
قود اإليجار  بالرسملة لدى الشركة وتعتبر غير هامة بالنسبة لقائمة المركز المالي للشركة ككل. ويُْعتََرُف بدفعات عقود اإليجار القصيرة األجل وع

 ائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. الخاصة باألصول ذات القيمة المنخفضة وفقًا لطريقة القسط الثابت في ق 
             

        تكاليف اقتراض  ٣٫١٠
تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة طويلة من الوقت ليصبح جاهزا لالستخدام    تَُرْسَملُ 

  أو البيع المستهدف منه كجزء من تكلفة األصل. وتُحمَّل جميع تكاليف االقتراض األخرى على المصاريف في الفترة التي تحدث فيها. وتتألف 
 يجار. يف االقتراض من تكاليف الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة على اقتراض األموال وتكاليف الفوائد فيما يتعلق بالتزام اإلتكال
             

          أصول غير ملموسة  ٣٫١١
ألصول غير  تُقاُس األصول غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بها. وبعد االعتراف المبدئي بها، تُدَرج ا

لموسة المنتجة داخليًا، الملموسة بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القيمة. وال تَُرْسَمُل األصول غير الم
لتي يتم خاللها باستثناء تكاليف التطوير الُمَرْسَملَة، وتُظَهر المصاريف ذات العالقة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في الفترة ا

 تكبد هذه المصاريف. 
             

االقتصادي اإلنتاجي، ويجرى تقييم االنخفاض في قيمتها عند وجود مؤشر يدل على احتمالية انخفاض  وتُْطفَأُ األصول غير الملموسة على مدى العمر  
ل  قيمة األصل غير الملموس. وتُجرى مراجعة فترة إطفاء وطريقة إطفاء األصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية ك

تغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها فترة مالية ُمْفَصح عنها. ويُحاَسُب عن ال
  األصل بغرض تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما يكون مالئًما، ويُعتبر ذلك كتغيرات في التقديرات المحاسبية. ويُعتَرف بمصروف إطفاء 

ألعمار المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ضمن فئة المصاريف تماشًيا مع وظيفة األصول  األصول غير الملموسة ذات ا
 غير الملموسة. 

             
    وفيما يلي فترة إطفاء األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد: 

             
      سنوات  ٦٫٧    برامج إلكترونية   
             

رباح أو  ويُتوقف االعتراف باألصل غير الملموس عند بيعه أو حينما ال يتوقع تحقق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه. وتُدَرج أي أ
قائمة الربح أو الخسارة  خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل (محتسبة بالفرق بين صافي إيرادات البيع والقيمة الدفترية لألصل) في 

 والدخل الشامل اآلخر. 
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  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
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      استثمار في شركات تابعة غير موحدة  ٣٫١٢
   يُحاَسُب عن االستثمار في الشركات التابعة التي في مرحلة ما قبل التشغيل بالتكلفة. 

             
        انخفاض في قيمة أصول غير مالية  ٣٫١٣

مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة أصل ما. وفي حال وجود هذا المؤشر  تُجري الشركة بكل تاريخ قوائم مالية، تقييًما للتحقق مما إذا كان هناك  
سترداد لألصل  أو عندما يستلزم األمر إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي، تقّدِر الشركة قيمة األصول القابلة لالسترداد. وتمثل القيمة القابلة لال

تكاليف البيع وقيمته قيد االستخدام، أيهما أعلى، وتحدَّد ألصل بعينه، ما لم يحقق األصل تدفقات  القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقد ناقًصا 
ة للنقد  نقدية مستقلة إلى حد كبير عن تلك المحققة من األصل اآلخر أو مجموعة األصول. وفي حال تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة الُمدِ  رَّ

ة للنقد منخفضي القيمة، ويُخفضَّان إلى قيمتهما القابلة لالسترداد. قيمته / قيمتها القابلة لالستر  داد، يُعتَبر األصل أو الوحدة الُمِدرَّ
             

قبل الزكاة  يبة (ما  وعند تقدير القيمة قيد االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضر
ليف البيع، الضريبة) والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكا /

ز هذه العمليات الحسابية ُيؤَخذ في االعتبار معامالت السوق األخيرة. وفي حال تعذُّر تحديد هذه المعامالت، تُستخَدم طريقة تقييم مالئمة.  وتُعزَّ
 بطرق التقييم المتعددة وأسعار األسهم المدرجة للشركات أو المؤشرات األخرى المتاحة للقيمة العادلة. 

             
وحدة من الوحدات المدرة  ويستند حسابات الشركة النخفاض القيمة على الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة، التي تُعَدُّ بصورةٍ مستقلٍة عن كل  

للنقد للشركة المخصص لها األصول.  وتغطي حسابات الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات. وفيما يتعلق بالسنوات األطول، يُحتسب  
 ُمعدَّل النمو طويل األمد ويُطبَّق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد فترة الموازنة. 

             
ربح أو الخسارة  ويُْعتََرُف بخسائر االنخفاض في قيمة العمليات المستمرة، بما في ذلك االنخفاض في قيمة رأس المال العامل، إِْن ُوِجَد، في قائمة ال

تقييمها سابقًا والدخل الشامل اآلخر ضمن فئات هذه المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته، باستثناء العقارات التي أعيد 
ية مبلغ خالل عملية إعادة التقييم الُمدرجة ضمن الدخل الشامل اآلخر. ويُْعتَرف باالنخفاض في قيمة هذه العقارات ضمن الدخل الشامل اآلخر لغا

 أي إعادة تقييم سابقة. 
             

تجري الشركة أيًضا اختبار األصول غير الملموسة التي ليس لها وبصرف النظر عما إذا كان هناك أي مؤشر على وجود انخفاض في القيمة، 
ة قيمتها أعمار إنتاجية محددة أو األصول غير الملموسة التي لم تصبح متاحة لالستخدام بعد للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها سنويا وذلك بمقارن 

ض في القيمة في أي وقت خالل فترة سنوية، شريطة أن يتم إجراؤه في نفس  الدفترية مع القيمة القابلة لالسترداد. ويمكن إجراء اختبار االنخفا
 الوقت كل عام. 

             
م تعد وفيما يتعلق باألصول، يجرى التقييم في كل نهاية سنة مالية للتأكد من وجود أي مؤشر يدل على أن خسائر االنخفاض المعترف بها سابقًا ل

وجود هذا المؤشر، تُقّدِر الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو للوحدة المدرة للنقد. وال يُعَكس قيد الخسارة الناشئة  موجودة أو نقصت. وفي حال  
عتراف  عن انخفاض القيمة المعتَرف بها سابقًا إال في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل القابلة لالسترداد منذ اال

التي كان من  رة الناشئة عن انخفاض القيمة األخيرة. ويُعَدُّ عكس القيد هذا محدوًدا بحيث ال تزيد القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية بالخسا
ويُْعتََرُف بعكس    المفترض تحديدها، بالصافي بعد حسم االستهالك، فيما لو لم يُعتَرف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة خالل السنوات السابقة.

 قيد المخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 
             

          مخزون  ٣٫١٤
المرّجح.   يمثل المخزون بضاعة مخصصة للبيع.  يُقيَُّم المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل،  على أساس متوسط التكلفة

 وتُدَرج التكاليف واإليرادات المنسوبة مباشرة (بما في ذلك اإليرادات التجارية) ضمن تكلفة المخزون. 
             

 صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري في سياق العمل العادي، ناقًصا المصاريف البيعية التقديرية. ويمثل 
             

   االعتراف المبدئي والقياس الالحق والتوقف عن االعتراف  - أدوات مالية  ٣٫١٥
 والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. إن األداة المالية هي أي عقد ينشأ منه أصل مالي لمنشأة 
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  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
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  (تتمة)  السياسات المحاسبية الهامة ٠٣
 

      

  (تتمة)  االعتراف المبدئي والقياس الالحق والتوقف عن االعتراف  - أدوات مالية  ٣٫١٥
 

  

        أصول مالية ٣٫١٥٫١
  

 االعتراف المبدئي والقياس 
       

الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من  تَُصنَُّف األصول المالية عند االعتراف المبدئي وتُقاُس الحقًا بالتكلفة الُمْطفَأَة والقيمة العادلة من خالل 
  خالل الربح أو الخسارة. 

 
ة  يعتمد تصنيف األصول المالية عند االعتراف المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية ونموذج العمل الخاص بالشرك

تشتمل على مكون تمويل هام أو التي استخدمت بشأنها الشركة وسيلة عملية، إلدارة هذه األصول المالية. وباستثناء الحسابات المدينة التي ال 
خالل الربح تقيس الشركة مبدئًيا األصل المالي بقيمته العادلة زائًدا تكاليف المعامالت في حال األصول المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من 

 أو الخسارة. 
 

مل على مكون تمويل هام أو التي استخدمت بشأنها الشركة وسيلة عملية، بسعر المعاملة المحدد وفقًا للمعيار  وتُقاُس الحسابات المدينة، التي ال تشت 
 ). ١٥الدولي للتقرير المالي (

      
تدفقات نقدية تمثل فقط  لتصنيف وقياس األصول المالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يجب أن ينتج عنها  

ئدة"، ويُجرى  دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم. ويشار إلى هذا التقييم بـ "اختبار الدفعات فقط من المبلغ األصلي والفا
 روط التعاقدية للتدفقات النقدية. على مستوى األداة المالية. يعتمد التصنيف على نموذج العمل الخاص بالشركة إلدارة األصول المالية والش 

             
ج العمل ما يشير نموذج أعمال الشركة الخاص بإدارة األصول المالية إلى كيفية إدارة أصولها المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية. ويُحدَّد نموذ

التعاقدية أو بيع األصول المالية أو كلْيهما. ويُحتفَظ باألصول المالية الُمصنَّفة والُمقاَسة  إْن كانت التدفقات النقدية ستنشأ من تحصيل التدفقات النقدية  
المالية   بالتكلفة المطفَأة ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ باألصول المالية بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، فيما يُحتفَظ باألصول 

 لعادلة ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ باألصول المالية بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.الُمصنَّفة والُمقاَسة بالقيمة ا
             

ا في  ويُْعتََرُف بعمليات شراء أو بيع األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليه
 (المعامالت االعتيادية) بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل. السوق 

             
          القياس الالحق 

   تَُصنَُّف األصول المالية، ألغراض القياس الالحق، إلى أربع فئات وهي: 
             
      المطفأة (أدوات دين) أصول مالية ُمدَرجة بالتكلفة   -
غير   - أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة (أدوات الدين)  -

 مطبق على الشركة 
تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة عند التوقف عن  أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة  -

 االعتراف (أدوات حقوق الملكية) 
      أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -
             

      أصول مالية ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات دين) 
 وتقيس الشركة األصول المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطْين التاليْين:هذه الفئة هي األكثر أهمية للشركة.  

             
 اقتناء األصل المالي ضمن نموذج األعمال بهدف اقتناء األصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و -
تواريخ محددة تدفقات، نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ  أن ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في  -

 األصلي القائم. 
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  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
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  (تتمة)  السياسات المحاسبية الهامة ٠٣
 

      

  (تتمة)  االعتراف المبدئي والقياس الالحق والتوقف عن االعتراف  - أدوات مالية  ٣٫١٥
 

  

        (تتمة)  أصول مالية ٣٫١٥٫١
  

 (تتمة)   أصول مالية ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات دين)
     

             
المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، وتخضع الختبار االنخفاض في القيمة. ويُْعتََرُف  تُقاُس األصول 

 باألرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند التوقف عن االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. 
             

ُن األصول المالية لدى الشركة والمدرجة بالتكلفة الُمْطفَأَة الحسابات المدينة والمبالغ المدفوعة مقدًما واألرصدة لدى ال بنوك والمبالغ المستحقة  تَتََضمَّ
 من جهات ذات عالقة. 

             
    (أدوات حقوق الملكية) أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

خالل  عند االعتراف المبدئي، يمكن للشركة أن تختار تصنيف استثمارات األسهم تصنيفًا نهائًيا كأدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من 
المالية": العرض وليست محتفظ بها ) "األدوات ٣٢الدخل الشامل اآلخر عندما تفي بتعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي (

 بغرض الُمتاَجرة. ويَُحدَُّد التصنيف على أساس كل أداة على حدة. 
             

ة الربح أو  ال يُعاد تدوير األرباح والخسائر من هذه األصول المالية إلى الربح أو الخسارة. يُْعتََرُف بتوزيعات األرباح كإيرادات أخرى في قائم
لمالي،  الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند نشوء الحق لدفعها، باستثناء عندما تستفيد الشركة من هذه العائدات كاسترداد لجزء من تكلفة األصل ا
ُل هذه األرباح ضمن الدخل الشامل اآلخر في هذه الحالة. وال تخضع أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  الدخل  حيث تَُسجَّ

 الشامل اآلخر لتقييم االنخفاض في القيمة. 
             

   اختارت الشركة أن تصنف نهائًيا استثمارات األسهم المدرجة في السوق المالية تحت هذه الفئة. 
             

        أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
ُن   نَّفة  األصول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة األصول المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة واألصول المالية المص تَتََضمَّ

ُف األصول  عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو األصول المالية المطلوب إلزاًما قياسها بالقيمة العادلة. تَُصنَّ 
المشتقة بما المالية كمحتفظ بها بغرض المتاجرة إذا تم شراءها لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القريب. وتَُصنَُّف أيضا باألدوات المالية  

ة. تَُصنَُّف األصول  في ذلك األدوات المالية المشتقة الضمنية المستقلة، كأدوات محتفظ بها بغرض المتاجرة ما لم تخصص كأدوات تحوط فعال
لنظر عن  المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بصرف ا

ن خالل الدخل الشامل اآلخر، يمكن نموذج األعمال. وعلى الرغم من المعايير المتعلقة بتصنيف أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة م
ثل  تصنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف المبدئي إذا كان ذلك يعمل على إزالة أو تقليص عدم التما

 المحاسبي بشكل كبير. 
             

خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع االعتراف بصافي التغيُّرات  وتُْدَرُج األصول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من  
 في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 

             
   ولم تُصنِّف الشركة أي أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
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١٧ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

   

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
  (تتمة)  السياسات المحاسبية الهامة ٠٣
 

      

  (تتمة)  الالحق والتوقف عن االعتراف االعتراف المبدئي والقياس  - أدوات مالية  ٣٫١٥
 

  

        (تتمة)  أصول مالية ٣٫١٥٫١
         

        التوقف عن االعتراف 
يتوقف االعتراف باألصل المالي (أو متي يكون منطبقًا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية المشابهة) (أي  

  المركز المالي للشركة) بصورةٍ رئيسٍة عند: المستبعدة ِمن قائمة 
 
    انتهاء صالحية الحق في الحصول على تدفقات نقدية من األصل، أو  -
لها االلتزام بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طر  - ف  تحويل الشركة حقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو تَحمُّ

  جوهري بموجب "ترتيبات فورية"، وذلك عند: آخر دون تأخير  
 

   أ) تحويل الشركة، بصورة جوهرية، كافة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل، أو  
لت السيطرة على األصل.   ل الشركة أو تحتفظ، بصورة جوهرية، بكافة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولكنها حوَّ  ب) لم تُحّوِ
  

الشركة حقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو قيامها بإبرام ترتيبات فورية، فإنها تُقّيِم فيما لو ومدى احتفاظها وعند تحويل 
ُل سيطرتها على ا  ُل مخاطر ومنافع األصل بشكل جوهري وال تحتفظ بها أو تُحّوِ ألصل، بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. وعندما ال تُحّوِ

ل بشرط استمراريتها في التعامل به. وفي هذه الحالة، تعترف الشركة أيًضا بااللتزام المرتبط بذفتستم لك.  ر الشركة في االعتراف باألصل الُمحوَّ
ل وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة. إن استمرارية التعامل تمت  بشكل  د يُقاُس األصل الُمحوَّ

ل وتقاس بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو بالحد األقصى للمبالغ التي قد تطالب الشركة بسدادها، أيهما   أقل. الضمانة على األصل الُمحوَّ
             

          انخفاض في قيمة أصول مالية 
الدين غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وتحدد  تعترف الشركة بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بشأن كافة أدوات 

ية التي تتوقع الشركة  الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية التعاقد
علي. وتشتمل التدفقات النقدية المتوقعة على التدفقات النقدية من بيع الضمانات الرهنية المحتفظ  استالمها، مخصومة بما يقارب معدل الفائدة الف

  بها والتعزيزات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من شروط العقد. 
 

ن التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بشكل  يُْعتََرُف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة لحاالت التعرض لمخاطر االئتما
المحتملة  جوهري منذ االعتراف المبدئي بها، يَُجنَُّب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لقاء الخسائر االئتمانية التي تنتج عن حاالت التعثر 

ما حاالت التعرض لمخاطر االئتمان التي تزداد مخاطر االئتمان  شهًرا). أ ١٢شهًرا التالية (الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  ١٢خالل الـ 
الخاصة بها بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي بها، فإنه يجب تجنيب مخصص خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي  

  ). للتعرض بصرف النظر عن وقت التعثر (الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر
 

ركة بمتابعة  فيما يخص الحسابات المدينة التجارية، تطّبُِق الشركة الطريقة المبسطة عند احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. وعليه، ال تقوم الش
المتوقعة على مدى العمر بكل  التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك باالعتراف بمخصص خسارة بناًء على الخسائر االئتمانية 

مستقبلية  تاريخ قوائم مالية. وقد أنشأت الشركة مصفوفة مخصصات استناًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي تُعدَّل حسب العوامل ال
  الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. 

 
ينقضي على موعد سداده التعاقدي أكثر من سنة واحدة. ومع ذلك، فإنَّ الشركة في  وتنظر الشركة في حاالت التعثر في سداد أصل مالي عندما 

للشركة  بعض الحاالت، قد تعتبر أيًضا أنه هناك تخلف عن سداد أصل مالي ما عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية بأنه من غير المرجَّح  
بل أن تأخذ بعين االعتبار أي تعزيزات في األهلية االئتمانية تحتفظ بها الشركة. وُيشَطب األصل  أن تقبض بالكامل المبالغ التعاقدية غير الُمسدَّدة ق

 المالي عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية. 
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١٨ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

   

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
  (تتمة)  السياسات المحاسبية الهامة ٠٣
 

      

   (تتمة)  االعتراف المبدئي والقياس الالحق والتوقف عن االعتراف  - أدوات مالية  ٣٫١٥
         

      التزامات مالية  ٣٫١٥٫٢
             

        االعتراف المبدئي والقياس 
ابات الدائنة  تَُصنَُّف االلتزامات المالية، عند االعتراف المبدئي، كالتزامات مالية حسب القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقروض والحس

 مناسًبا. أو كمشتقات أدوات مالية مخصصة كأدوات تحوط في عملية تحوط فعَّالة، حسبما يكون 
             

تكاليف المعامالت  يُْعتََرُف بجميع االلتزامات المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة، وبالنسبة للقروض والحسابات الدائنة، فيتم إظهارها بالصافي بعد حسم  
  المتعلقة بها مباشرة. 

 
ُن االلتزامات المالية للشركة الحسابات الدائنة  والمبالغ المستَحقة إلى جهات ذات عالقة والتزامات اإليجار والحساب البنكي المكشوف  وتَتََضمَّ

 والقروض البنكية واألدوات المالية المشتقة. 
             

          القياس الالحق 
  تَُصنَُّف االلتزامات المالية، ألغراض القياس الالحق، إلى فئتين وهما: 

 
  

    مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التزامات مالية  -
    التزامات مالية ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة (قروض)  -
             

      التزامات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
ُن االلتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل   الربح أو الخسارة االلتزامات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة وااللتزامات المالية  تَتََضمَّ

 المصنفة عند االعتراف المبدئي كقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
             

ُن هذه الفئة أيًضا األدوات  تَُصنَُّف االلتزامات المالية كمحتفظ بها بغرض المتاجرة إذا تم تكبدها لغرض إعادة الشراء على  المدى القريب. تَتََضمَّ
  المالية المشتقة المبرمة من قبل الشركة والتي لم تُخصص كأدوات تحوط في عالقات التحوط كما هو منصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير 

 بغرض المتاجرة ما لم تخصص كأدوات تحوط فعالة. ). وتَُصنَُّف أيضا األدوات المالية المشتقة الضمنية المستقلة كمحتفظ بها ٩المالي (
             

 ويُْعتََرُف باألرباح أو الخسائر من االلتزامات المحتفظ بها بغرض المتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 
             

ُن االلتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من   خالل الربح أو الخسارة االلتزامات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة وااللتزامات المالية  تَتََضمَّ
يمة العادلة  المصنفة عند االعتراف المبدئي كقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة. تُصنَّف االلتزامات المالية، عند االعتراف المبدئي بها، بالق

 ). ٩االعتراف المبدئي، شريطة استيفاء ذلك لمعيار االعتراف وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي (من خالل الربح أو الخسارة بتاريخ  
             

 وتتضمَّن االلتزامات المالية لدى الشركة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة األدوات المالية المشتقة. 
             

      ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة (قروض) التزامات مالية 
خدام طريقة معدل  هذه الفئة هي األكثر أهمية بالنسبة للشركة. وبعد االعتراف المبدئي، تُقاُس القروض التي تحمل فائدة الحقًا بالتكلفة الُمطفَأة باست 

الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند التوقف عن االعتراف بااللتزامات وكذلك من الفائدة الفعلية. ويُْعتََرُف باألرباح والخسائر في قائمة الربح أو 
 خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي. 

             
معدل  وتُحتَسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وكذلك أي أتعاب أو تكاليف تعتبر جزًءا ال يتجزأ من 

 الفائدة الفعلي. ويُْدَرُج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة. 
             

قروض  وتنطبق هذه الفئة عموًما على الحسابات الدائنة والمبالغ المستَحقة إلى جهات ذات عالقة والتزام اإليجار والحساب البنكي المكشوف وال
 البنكية.
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١٩ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

   

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
  (تتمة)  السياسات المحاسبية الهامة ٠٣
 

      

   (تتمة)  المبدئي والقياس الالحق والتوقف عن االعتراف االعتراف  - أدوات مالية  ٣٫١٥
         

      (تتمة)   التزامات مالية ٣٫١٥٫٢
             

      التوقف عن االعتراف 
استبدال التزام مالي حالي بآخر  يتوقف االعتراف بااللتزامات المالية عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن االلتزامات أو الغائه أو انتهاء مدته. وعند  

يل على  من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة بصورة جوهرية أو تُعدَّل شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهرًيا، يُعتبر هذا التغيير أو التعد
ترية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  أنه توقف عن االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. ويُْعتََرُف بالفرق في القيم الدف

 اآلخر. 
             

        مقاصة األدوات المالية  ٣٫١٥٫٣
جراء  تُجَرى مقاصة األصول المالية وااللتزامات المالية، ويُفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ قانوًنا في إ

ا بتسويتها على أساس الصافي أو بيع األصول وسداد االلتزامات في آن واحد. مقاصة المبالغ   الُمعتَرف بها، وهناك نية إمَّ
             

        نقد وما في حكمه ٣٫١٦
تخضع لمخاطر تغيُّرات  تتألف األرصدة البنكية والنقدية الُمدَرجة في قائمة المركز المالي من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق، حيث 

 ضئيلة في القيمة. 
             

          احتياطي نظامي  ٣٫١٧
من صافي دخلها في كل سنة، بعد حسم الخسائر المرحلة، لتكوين  ٪١٠طبقًا ألحكام نظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أن تحّول 

َر الشركاء في السنوات السابقة إبقاء االحتياطي النظامي عند نسبة  من رأس المال. واالحتياطي غير  ٪٣٠احتياطي يُعادل  قابل للتوزيع. وقد قَرَّ
 من رأس المال.  ٪٥٠
             

          مخصصات  ٣٫١٨
يتطلب األمر  يُْعتََرُف بالمخصصات عند وجود التزامات حالية (قانونية أو ضمنية) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن 

توقع فيها استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام، وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وفي الحاالت التي ت 
تقل وذلك فقط عندما الشركة استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يُْعتََرُف بالمبالغ المستردة كأصل مس

تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً. ويُعَرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر بعد خصم أي  
  مبالغ مستردة.

 
كاة) الحالي والذي يعكس، عندما وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة (الز

 مويل. يكون ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند استخدام الخصم، يُْعتََرُف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة ت 
             

          منافع موظفين  ٣٫١٩
             

        التزامات قصيرة األجل  ٣٫١٩٫١
ثني عشر  إن التزامات األجور والرواتب بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر الطيران المتوقع سدادها بالكامل خالل اال

الُمْفَصح عنها،  شهًرا بعد نهاية السنة التي يقدم خاللها الموظفون الخدمة ذات العالقة يُْعتََرُف بها في خدمات الموظفين حتى نهاية السنة المالية
لمالي ِضْمن  وتُقاُس حسب المبالغ المتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات. وتُْعَرُض االلتزامات كالتزامات منافع موظفين متداولة في قائمة المركز ا

 المصاريف المستحقة الدفع. 
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٢٠ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

   

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
  (تتمة)  السياسات المحاسبية الهامة ٠٣
 

      

  (تتمة)  منافع موظفين  ٣٫١٩
 

         

        للموظفينمنافع نهاية خدمة  ٣٫١٩٫٢
)  ١٩ولي (تستخدم الشركة برنامًجا غير ممول لمنافع نهاية الخدمة للموظفين، والذي يَُصنَُّف كالتزام منافع ُمحدَّدة بموجب معيار المحاسبة الد

صافي االلتزام الُمْعتََرف به في قائمة المركز  "منافع الموظفين". ويُعدُّ برامج المنافع الُمحدَّدة برنامًجا مختلفًا عن برنامج المساهمات المحددة. إن  
نها ناقًصا القيمة العادلة  المالي والمتعلق ببرنامج المنافع الُمحدَّدة يمثل القيمة الحالية اللتزام المنافع الُمحدَّدة في نهاية الفترة المالية الُمْفَصح ع

ُمحدَّدة من ِقَبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. وتَُحدَُّد  ألصول البرنامج في ذلك التاريخ. ويُعاد قياس التزام المنافع ال
ية الُمْفَصح عنها  القيمة الحالية اللتزام المنافع الُمحدَّدة بخصم التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة باستخدام عائدات السوق في نهاية الفترة المال

العالية والتي لها فترات استحقاق تقارب المدة الُمقَدََّرة اللتزامات منافع ما بعد الخدمة. ويُحتََسُب صافي تكلفة الفائدة  لسندات الشركات ذات الجودة  
ع الموظفين بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المنافع الُمحدَّدة والقيمة العادلة ألصول البرامج. وتُْدَرُج هذه التكلفة في مصاريف مناف

خبرة  قائمة الربح أو الخسارة. إن األرباح والخسائر االكتوارية الناتجة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية والتعديالت القائمة على ال  في
اللتزامات المنافع  يُْعتََرُف بها ضمن حقوق الملكية من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تنشأ فيها. ويُْعتََرُف بالتغيرات في القيمة الحالية 

ق بالتزام منافع الُمحدَّدة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة. فيما يتعل
 ركة. نهاية الخدمة للموظفين، تراعي عملية التقييم االكتوارية أحكام نظام العمل والعمال السعودي وسياسة الش

             
          التزامات محتملة  ٣٫٢٠

ُل  ال يُْعتََرُف بااللتزامات المحتملة في القوائم المالية، ويُْفِصُح عنها ما لم يكن احتمال تدفق الموارد المتضمنة منافع اقتصادية م  ستبعًدا. وتَُسجَّ
"دائنون ومبالغ مستحقة الدفع". وال يُْعتََرُف باألصل المحتمل في القوائم المالية، بل يُْفِصُح  االلتزامات المحتملة في قائمة المركز المالي ِضْمن بند  

 عنه عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية. 
             

    المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة  ٠٤
             

، إال أنها ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة. ولم تقم الشركة  ٢٠١٩والتفسيرات للمرة األولى في عام  يُطبَّق العديد من التعديالت  
 بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أُْصِدَرت ولم تصبح سارية حتى اآلن. 

             
ل لتطبيق المعايير الدولية  للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، طبقت الشركة مبكًرا المعيار الدولي للتقرير  وكجزء من التحوُّ

 ) "عقود اإليجار". ١٦المالي (
             

ة  ٠٥    التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامَّ
             

اإلدارة باستخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المفصح عنها من اإليرادات  يتطلُب إعداد القوائم المالية للشركة قيام  
والمصاريف واألصول وااللتزامات واإلفصاحات المرتبطة بها. وقد ينشأ عن عدم التيقن حيال االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إجراء  

 صول أو االلتزامات التي تتأثر في الفترات المستقبلية. تعديل جوهري على القيمة الدفترية لأل
             

ية لألصول  وتستند هذه التقديرات واالفتراضات على الخبرة وعدة عوامل أخرى يُعتقَد بأنَّها منطقية وفقًا للظروف وتُستَخدم لتقدير القيم الدفتر
أخرى. وتُجَرى مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة. ويُعتَرف  وااللتزامات غير المتوفرة بسهولة ووضوح من مصادر 

ي إن تغيرت فإنها  بالتعديالت التي تُجرى على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تُعدَّل فيها التقديرات أو فترة التنقيحات والفترات المستقبلية الت 
 تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية. 

             
    وتتضمَّن اإلفصاحات األخرى المتعلقة بالتعرض للمخاطر وحاالت عدم التأكد ما يلي: 

             
    ) ٣٢(إيضاح      إدارة رأس المال  -
    ) ٣١(إيضاح  األدوات المالية وإدارة المخاطر  -
   ) ٣١وإيضاح  ٢٤(إيضاح     إفصاحات بشأن تحليالت الحساسية  -
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٢١ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

   

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
ة  ٠٥    (تتمة)  التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامَّ
             

          المحاسبية األحكام  ٥٫١
غ المعتَرف  وضعت اإلدارة، في سياق تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالشركة، األحكام المحاسبية التالية التي لها تأثير هام للغاية على المبال

 بها في القوائم المالية: 
             

      تحديد وتخصيص أسعار المعامالت ٥٫١٫١
الشركة تحديد سعر المعاملة في كل عقد من عقودها الُمبَرمة مع العمالء. وعند إجراء هذا الحكم المحاسبي، تقيم الشركة تأثير أي  يتعيَّن على 

ئع ِعَوض ُمتغّيِر في العقد بسبب خصومات الكمية وحق اإلرجاع وبرنامج والء العميل. وتستخدم الشركة طريقة القيمة المتوقعة لتقدير البضا 
 ري إرجاعها وخصومات الكمية، ذلك أنَّ هذه الطريقة تتنبأ على الوجه األمثل بمبلغ الِعَوض المتغّيِر الذي ستستحقه الشركة. التي سيج

             
اإلدارة سعر البيع المستقل  وفيما يتعلق ببرنامج والء العميل، يُخصَّص سعر المعاملة للمنتج والنقاط على أساس سعر البيع المستقل النسبي. وتقّدِر  

 لكل نقطة بناًء على الخصم الممنوح عند استبدال النقاط وعلى أساس أرجحية استبدالها، بناء على الخبرة السابقة. 
             

   ويُقدَّر سعر البيع المستقل للمنتج المبيع على أساس سعر التجزئة. 
             

 الشركة كمستأجر -اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء  تحديد مدة عقد  ٥٫١٫٢
كان من  تحدد الشركة مدة عقد اإليجار على أنها مدة غير قابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إذا

اإليجار إذا من المؤكد بدرجة معقولة ممارسة خيار إنهاء العقد ألي فترات  المؤكد بدرجة معقولة ممارسة خيار تمديد عقد اإليجار، أو إنهاء عقد  
 مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار. 

             
ممارسة    لدى الشركة عقد إيجار يشمل خيار التمديد واإلنهاء. وتطبق الشركة األحكام المحاسبية عند تقييم فيما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول

ممارسة  عدم ممارسة خيار تجديد اإليجار أو إنهائه. وهذا يعني أنه يأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافًزا اقتصاديًا لأو 
ع في نطاق  التجديد أو اإلنهاء. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، تعيد الشركة تقييم مدة اإليجار إذا كان هناك حدث أو تغير هام في الظروف التي تق

ن الشركة فترة التجديد كجزء من مدة اإليجار  لعقود  سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء. لم تضّمِ
 إيجار مرافق المطارات ألنه ليس من المؤكد بشكل معقول أن تمارسه. 

             
      للممتلكات والمعدات األجزاء المكونة  ٥٫١٫٣

وعند تُْستَْهلَُك أصول الشركة الُمصنَّفة ضمن الممتلكات والمعدات على أساس طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية. 
منفصلة. ويتعيَّن إبداء األحكام عند التحقق  تحديد العمر اإلنتاجي لألصل، فإنه يُقسَّم إلى مكونات ذات أهمية نسبية بحيث يُستَهلك كل جزء بصورة  

جزأ إلى  من تجزئة األصل األكبر الى مكونات هامة، وأثناء تحديد أهمية البند، فإن اإلدارة تأخذ في االعتبار األهمية النسبية لقيمة األصل الم 
مع األصل ذي العالقة وطريقة استهالكه ودورة إحالله /  مكونات وكذلك األهمية النسبية لعوامل الجودة مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة  

 جدول صيانته. 
             

        التقديرات واالفتراضات  ٥٫٢
مالية التي  فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بمصادر عدم التأكد بشأن التقديرات المحاسبية المستقبلية والمصادر األخرى بتاريخ القوائم ال

دت  تُشّكِل مخاطر جوهرية يترتب عليها إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل السنة المالية القادمة. وقد استن قد 
لتطورات  ل االشركة في افتراضاتها وتقديراتها على المعطيات المتاحة عند إعداد القوائم المالية. ومع ذلك، فإنَّ الظروف واالفتراضات الحالية حيا

د  المستقبلية قد تتغير نظًرا للتغيرات السوقية أو الظروف الناشئة الخارجة عن إرادة الشركة. وقد تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عن 
 ظهورها. 

             
        األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات  ٥٫٢٫١

لممتلكاتها ومعداتها بغرض حساب االستهالك. ويُحدَّد هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار االستخدام المتوقع تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة  
ستقبلي عندما لألصل أو االهتراء المادي له. وتجري اإلدارة سنوًيا مراجعة على القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية وُيعدَّل االستهالك المحمل الم 

 ألعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. ترى اإلدارة أن ا
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٢٢ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

   

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
ة التقديرات واالفتراضات واألحكام  ٠٥    (تتمة)  المحاسبية الهامَّ
             

  (تتمة)  التقديرات واالفتراضات  ٥٫٢
 

       

      اختبار االنخفاض في قيمة األصول غير المالية  ٥٫٢٫٢
ة للنقد قيمته   القابلة لالسترداد، والتي تمثل قيمته  ُيتَكبَّد االنخفاض في قيمة األصول غير المالية عند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ

نات المتاحة من العادلة ناقًصا تكاليف البيع أو قيمته قيد االستخدام، أيهما أعلى. وتحتسب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد بناًء على البيا
المباشرة، ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة   معامالت البيع الملزمة، التي تجرى على أساس السعر الفوري للمعاملة في تعامالت السوق

قق التدفقات  للمالحظة ناقًصا التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل. وتُحتسب القيمة قيد االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. وتتح
ُن أنشط  ة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو االستثمارات المستقبلية  النقدية من الموازنة وخطة العمل للخمس سنوات الالحقة، وال تَتََضمَّ

ة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. وتُعَدُّ القيمة القابلة لالسترد اد حساسة لمعدل  الجوهرية التي من شأنها تعزيز أداء الوحدة الُمِدرَّ
صومة وكذلك صافي التدفقات النقدية الداخلية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم في  الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخ 

 التوقعات. 
             

    مخصص خسارة ائتمانية متوقعة لحسابات مدينة تجارية  ٥٫٢٫٣
التجارية. وتُحتَسب معدالت المخصصات بناء على  تستخدم الشركة مصفوفة مخصصات الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للحسابات المدينة  

ر في السداد لمجموعات مختلف قطاعات العمالء التي لديها نماذج خسارة مشابهة (أي حسب الجغرافيا ونوع المنتج ونوع العميل   أيام التأخُّ
 والتغطية باعتمادات مستندية أو أشكال أخرى من التأمين االئتماني).

             
وتُحتَسب مصفوفة المخصصات مبدئًيا على أساس المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّر في السداد لدى الشركة. وستعاير الشركة المصفوفة  

الي  بهدف ضبط خبرة خسائر االئتمان التاريخية مع المعلومات المتوقعة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت األوضاع االقتصادية المتوقعة (مثل إجم
ر في السداد في قطاع الت ال صنيع، منتَج المحلي) متوقع تدهورها على مدى السنة التالية، مما يمكن أن يترتب عليها عدد متزايد من حاالت التأخُّ

ر في السداد. وفي كل تاريخ قوائم مالية، يُجَرى تحديث المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّ  ر في السداد،  يُجَرى تعديل المعدالت التاريخية للتأخُّ
 وتخضع التغيُّرات في التقديرات المتوقعة للتحليل. 

             
ا.  ويُمثِّل تقييم العالقة بين المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّر في السداد واألوضاع االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية ال متوقعة تقديًرا هام�

االئتمانية المتوقعة حسَّاًسا للتغيُّرات في الظروف واألوضاع االقتصادية المتوقعة. وقد ال تمثل أيًضا خبرة خسائر االئتمان ويُعَدُّ مبلغ الخسائر 
الئتمانية  التاريخية واألوضاع االقتصادية المتوقعة لدى الشركة تأخُّر فعلي للعمالء في السداد مستقبال. أُْفِصَح عن المعلومات بشأن الخسائر ا

 ). ١٩توقعة للحسابات المدينة التجارية للشركة وأصول عقودها في اإليضاح (الم
             

      تقييم منافع نهاية خدمة للموظفين ٥٫٢٫٤
التقاعد باستخدام التقييمات  تَُحدَُّد تكلفة برنامج المنافع الُمحدَّدة لمعاش التقاعد والمنافع األخرى بعد انتهاء الخدمة والقيمة الحالية اللتزام معاش 

االكتوارية. ويتضمن التقييم االكتواري وضع عدة افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. ويشمل ذلك تحديد معدل الخصم  
األجل، فإن التزام المنافع والزيادات المستقبلية في الرواتب واالفتراضات األخرى. ونظًرا للتعقيدات التي يتضمنها التقييم وطبيعته الطويلة 
 الُمحدَّدة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. وتخضع كافة االفتراضات للمراجعة في كل تاريخ قوائم مالية. 

             
      قياس الِقيمة العادلة لألدوات المالية  ٥٫٢٫٥

لة في قائمة المركز المالي بناًء على األسعار الُمدرَ  جة في األسواق  في حال تعذر قياس القيم العادلة لألصول المالية وااللتزامات المالية الُمسجَّ
النماذج من سوق  النشطة، تُقاُس قيمتها العادلة باستخدام طرق تقييم فنية بما في ذلك نموذج التدفقات النقدية المخصومة. وتُستمد مدخالت هذه 

ن التقديرات   قابلة للمالحظة، حيثما كان ذلك ممكنا، ولكن في حال عدم مالئمتها، فإنَّ ذلك يتطلب درجة من التقدير لتحديد القيم العادلة. وتتضمَّ
حول هذه العوامل على  اعتبارات مدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان وتقلبات األسعار. ويمكن أن تؤثر التغييرات في االفتراضات 

 القيمة العادلة الُمفَصح عنها لألدوات المالية. 
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٢٣ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

   

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
ة التقديرات   ٠٥    (تتمة)  واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامَّ
             

        التقديرات واالفتراضات (تتمة)  ٥٫٢
             

   برنامج والء "أرباحي"  - تقدير سعر البيع المستقل   -االعتراف باإليرادات   ٥٫٢٫٦
الممنوحة بموجب برنامج والء "أرباحي". ويُحتََسُب سعر البيع المستقل لنقاط الوالء الصادرة  تقدر الشركة سعر البيع المستقل لنقاط الوالء 

لكسر  بضرب معدل االسترداد التقديري والقيمة النقدية المخصصة لنقاط الوالء. وعند تقدير معدل االسترداد، تأخذ الشركة في االعتبار مقدار ا
لن تُستبَدل أبًدا. وتطبق الشركة طرق اإلسقاط اإلحصائي في تقديرها باستخدام أنماط االسترداد التاريخية  الذي يمثل جزًءا من النقاط الصادرة التي  

مة النقاط  للعمالء كُمدخل رئيسي. ويجري تحديث معدل االستبدال سنوًيا ويُعدَّل االلتزام مقابل النقاط غير المستردة وفقًا لذلك. وعند تقدير قي 
عدد متنوع من المنتجات التي ستكون متاحة في المستقبل مقابل نقاط الوالء وتفضيالت العمالء. وتضمن الشركة أن الصادرة، تراعي الشركة 

ل ألي  القيمة المخصصة لنقاط الوالء تتناسب مع سعر البيع المستقل للمنتجات المؤهلة لالسترداد (أي أن قيمة كل نقطة تعادل سعر البيع المستق
  مقسمة على عدد النقاط المطلوبة).  منتجات مؤهلة لالسترداد 

 
ؤثر  ونظًرا ألن النقاط الصادرة بموجب البرنامج ال تنتهي صالحيتها، فإن تقديرات سعر البيع المستقل تخضع لدرجة كبيرة من عدم التأكد. وست 

، بلغ االلتزام المقّدر للنقاط  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١أي تغيُّرات هامة في أنماط االسترداد الخاصة بالعمالء على معدل االسترداد التقديري. وكما في 
 لایر سعودي).  ٢٤،٩٦٤،٤٥٨: ٢٠١٨لایر سعودي ( ٢٨،١٦٢،٣٢٩غير المستردة 

             
      تقدير معدل االقتراض اإلضافي  - عقود إيجار  ٥٫٢٫٧

د بسهولة ُمعدَّل الفائدة الضمني في اتفاقية  اإليجار، ولذا فإنَّها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات  يتعذَّر على الشركة أن تُحّدِ
واألموال  اإليجار. وُمعدَّل االقتراض اإلضافي هو ُمعدَّل الفائدة الذي يتعيَّن على الشركة دفعه القتراض، على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل 

في بيئة اقتصادية مماثلة. ولذلك، فإن ُمعدَّل االقتراض اإلضافي هو ما "يتعين  الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام  
أو   على الشركة دفعه"، وهو ما يتطلب تقديًرا عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة (مثل الشركات التابعة التي ال تدخل في معامالت تمويل)

وتُقّدِر الشركة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة (مثل  عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار.  
 أسعار الفائدة في السوق) عند توفرها، ويتعيَّن وضع تقديرات مؤكدة ُمحدَّدة لكل منشأة. 

             
          مخصصات  ٥٫٢٫٨

وتقييمات للتأكد من استيفاء معايير االعتراف، بما في ذلك تقديرات احتمالية التدفقات النقدية  تعتمد المخصصات، بحسب طبيعتها، على تقديرات  
  الخارجية. وتتضمن المخصصات المتعلقة بااللتزامات غير المؤكدة أفضل تقديرات اإلدارة فيما إذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النقدية 

 الخارجية. 
             

          إيرادات تجارية  ٥٫٢٫٩
دين. وعند تحديد مبلغ خصومات    يتعيَّن على اإلدارة وضع تقديرات لتحديد مبلغ وتوقيت االعتراف باإليرادات التجارية لبعض المعامالت مع الموّرِ

الُمستهَدفة التعاقدية بناًء على األداء التاريخي والمتوقع. ويقتصر  الكمية الُمعتَرف به في أي فترة، تقّدِر اإلدارة احتمالية تحقيق الشركة الكميات 
  ذلك على التقدير الذي يشتمل على االعتراف باإليرادات لمخصصات الحمالت الترويجية والمخصصات األخرى. وتُقّيِم اإلدارة أداَءها مقابل 

ف به على مدى زمني عند استيفاء االلتزامات أو الُمعتَرف به عند نقطة  االلتزامات التي تتوقف على شرط تحقيق الدخل، سواء كان الدخل الُمعترَ 
عندما زمنية يُستوفى فيها بجميع االلتزامات، حسب االشتراطات التعاقدية. ويُْعتَرف باإليرادات التجارية كرصيد دائن ضمن تكلفة المبيعات. و

ي نهايات الفترات، تُدَرج اإليرادات ضمن تكلفة ذلك المخزون، ويُعتَرف بها في  تتعلق اإليرادات الُمحقَّقة بالمخزون الذي تحتفظ به الشركة ف
تا وكامال  تكلفة المبيعات عند بيع ذلك المخزون. وترى اإلدارة أنَّ تكلفة المخزون المبيع (الذي يشتمل على اإليرادات التجارية، تعطي قياسا ثاب 

 لتأثير قائمة الدخل لجميع عالقات الموردين.
  

     المعايير الصادرة غير سارية المفعول حتى اآلن  ٠٦
  

لمعايير،  فيما يلي بيان بالمعايير والتفسيرات الصادرة غير سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. وتنوي الشركة تطبيق هذه ا
 متى كان ذلك مناسبا، عندما تصبح سارية المفعول. 
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٢٤ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة 
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
           ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

              
     (تتمة)   المعايير الصادرة غير سارية المفعول حتى اآلن ٠٦

  
 ): تعريف المادة ٨) ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( ١( التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  ٦٫١

) "عرض القوائم المالية" ومعيار المحاسبة  ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي (  ٢٠١٨أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في شهر أكتوبر  
واألخطاء" كي تتماشى مع تعريف "المادة" من خالل المعايير وتوضيح ) "السياسات المحاسبية والتغيُّرات في التقديرات المحاسبية ٨الدولي (

ثر إلى ح ّدٍ معقول  جوانب معينة من التعريف. ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا توقع حذفها أو تحريفها أو حجبها أْن تّؤِ
ية ذات الغرض العام بناًء على تلك القوائم المالية التي توفر معلومات مالية بشأن على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المال

 منشأة معينة ُمِعدَّة للقوائم المالية". 
              

 بالشركة. وليس من المتوقع أن تؤثر التعديالت التي أُجِرَيت على تعريف المادة تأثيًرا جوهرًيا على القوائم المالية الخاصة 
              

           صافي المبيعات  ٠٧
           ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي            
              

 ٣٬٧٧٦٬٧٧٣٬٧٢٠  ٤٬٠٢٣٬٤١٠٬٠٥٥        مبيعات التجزئة  -مبيعات البضائع 
 ١٣٥٬٩٤٦٬٧٧٩  ١٣٨٬١٦٩٬٢٠٣        مبيعات الجملة  -مبيعات البضائع 

 ٣٬٩١٢٬٧٢٠٬٤٩٩  ٤٬١٦١٬٥٧٩٬٢٥٨        إجمالي المبيعات بالكامل 
              

           ناقًصا: 
 )٨٠٬١٥١٬٤٦٦(  ) ١٦٥٬٦٥٥٬٣٤٦(         خصومات تجارية 

 )٣١٬٨٤٦٬٦٣٨(  ) ٢٨٬٦٣٠٬٠٨٠(        برنامج والء العمالء 
 )٣٬٥٢٤٬٩٣٩(  ) ٤٬٨٦٧٬١٥٦(      خصومات كمية 

 )١١٥٬٥٢٣٬٠٤٣(  ) ١٩٩٬١٥٢٬٥٨٢(        إجمالي الخصومات 
 ٣٬٧٩٧٬١٩٧٬٤٥٦  ٣٬٩٦٢٬٤٢٦٬٦٧٦        صافي مبيعات 

              
     مصاريف بيع وتوزيع  ٠٨
           ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي            
              

 ٦١٨٬١١٤٬١٦٨  ٦٧٠٬١٠٧٬٣٦٩         تكلفة موظفين
 ١٦٣٬٦٩٧٬٠٥٧  ١٦١٬٧١٩٬٨٣٠      ) ٢٣استهالك أصول حق استخدام (إيضاح 

 ١٣٣٬٣٤٨٬٦٢٧  ١٤٣٬٦٧١٬٩١١      استهالك ممتلكات ومعدات 
 ٥٨٬٣٩٦٬٨٥٧  ٦٨٬٨١٣٬٦٩٣      تسويق ودعاية وإعالن وترويج مبيعات

 ٢٩٬٢٤١٬١٧٨  ٣٥٬٠٤٢٬٨١٦        منافع خدمية 
 ٣٢٬٤٧٦٬٠١٩  ٢٩٬٨٥٩٬٤٢٥        إصالح وصيانة 
 ٩٬٢٥٨٬٧٢٢  ١٥٬٢٣٣٬٤٧٢        رسوم حكومية 

 ٩٬٣٣٤٬٤٦٨  ١٠٬٣٦٩٬٥٩٠        عموالت نقاط بيع
 ٦٬٩٥٧٬٧٦٤  ٨٬٦١٤٬٩٣٢        سفر ونقل 

 ٤٬٧٥٣٬٤٢٣  ٧٬٨٤١٬٨٨٦      شطب ممتلكات ومعدات 
 ٤٬٣٧٥٬٤٢٢  ٤٬٣٢٢٬٩٦٤        شحن وتعبئة وتغليف 

 )٣٬٤٠٢٬١٣٧(  ٣٬٨١٦٬٤٦٢    ) ١٩مخصص (عكس قيد مخصص) خسارة ائتمانية متوقعة (إيضاح 
 ٢٬٧٨٤٬٩٨٧  ٣٬٥٠٣٬٩٨٩        قرطاسية وطباعة 

 ٣٬٦٤٥٬١٢٩  ٣٬٠٦٧٬٧٩٧          تأمين
 ٧١٨٬٦٦٦  ١٬٠٣٠٬٥٧٥        عقود إيجار قصيرة األجل 

 -  ١٬٢٨١٬٣٤٠        معلومات خدمات تقنية 
 ٥٠٠٬٥٤٠  ٦٥٤٬٨٣٦        هدايا وعينات منتجات مجانية 

 ٥١٥٬٣٧٣  ٣٩٦٬٩٩٠        تأجير ومصاريف سيارات 
 ١٧٬٨٥٢٬١٩٤  ٢٦٬٥٠٣٬٧٣٦           أخرى 

           ١٬٠٩٢٬٥٦٨٬٤٥٧  ١٬١٩٥٬٨٥٣٬٦١٣ 
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٢٥ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة 
 مسؤولية محدودة) (شركة ذات 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
           ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

              
     مصاريف عمومية وإدارية  ٠٩
           ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي            
              

 ٤٧٬٣٧٣٬٥٢٢  ٤٥٬٣٥٢٬٢٧٩         تكلفة موظفين
 ١٥٬١٠٢٬٦٣٧  ١٥٬١٨٦٬١٠٦        ) ٢٠خدمات تقنية معلومات (إيضاح  

 ٤٬٤٧٦٬٤٢٣  ٦٬٣٧٤٬٠٧٤        أتعاب مهنية
 ٦٬٧٧٠٬١٤٤  ٥٬٠٣١٬٦٣١        عقود إيجار قصيرة األجل 

 ٣٬٢٦٨٬٨١١  ٤٬٤١٧٬٨٦٠      ) ١٤إطفاء تكلفة برامج إلكترونية (إيضاح 
 ٣٬١٤٣٬٩٤٣  ٣٬٠٢٦٬٩١٩      ومعدات استهالك ممتلكات 

 ١٬١٢٦٬٩٣٧  ٢٬٠٥١٬٢٣٣           سفر
 ١٬٨١٧٬٦٧٠  ١٬٨٠١٬٥٩٢        هدايا وتبرعات

 ٤٬٥١٥٬٥٥٤  ١٬٤٣٧٬٥٨٠      مجلة الدواء ومسؤولية اجتماعية 
 ٧٥٠٬٩٢٦  ٨٨٢٬٤٨٢        مصاريف سيارات 

 ٤٬٢٤١٬٥٣٨  ٩٬٦٢١٬٤٧٧           أخرى 
           ٩٢٬٥٨٨٬١٠٥  ٩٥٬١٨٣٬٢٣٣ 
              

           تكاليف تمويل  ٠١٠
           ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي            
              

 ٣٢٬٥٢٧٬٧٤٧  ٣٢٬٣٠٤٬٥٤٠      فائدة مستحقة على قروض وحسابات بنكية مكشوفة 
 ٣١٬١٦٥٬٢١٨  ٣٠٬٤٤١٬٧٤٣      ) ٢٣(إيضاح فائدة مستحقة على التزامات إيجار  

 ٥٬٦٦٠٬٥٢٧  ١٥٬٦٤٦٬٨٧٩      تغيُّر في القيمة العادلة لعقود مقايضة مشتقة 
 ٣٬٥٠٢٬٤٦٠  ٣٬١٤٨٬٠٤٨    ) ٢٤تكلفة فائدة مستحقة على منافع نهاية خدمة للموظفين (إيضاح 

           ٧٢٬٨٥٥٬٩٥٢  ٨١٬٥٤١٬٢١٠ 
              

         إيرادات أخرى، بالصافي  ٠١١
           ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي            
              

 ٢٬٦٧٨٬٢٤٩  ٨٬٠٧٣٬٨٨٦      ربح من تحويل عمالت أجنبية
 -  ٤٬٣٧٢٬٣٣٦    استرداد رسوم حكومية متعلقة بموظفين
 -  ٣٬٧٣٣٬٠٧٨      عكس قيد التزامات انتفى الغرض منها

 ٢٬٣٦٠٬٨٥٥  ٢٬٧٢٦٬٨٠٦        ) ٢٠خدمات إدارية (إيضاح 
 -  ٢٬٠٩٩٬٥٤١    إيرادات من صندوق تنمية الموارد البشرية

 ١٦٠٬٢٣٠  ١٬٦٦١٬٤٢٣      ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات 
 ١٬٣١٨٬٦٣٨  ١٬٤٣٠٬٧٤٦          فحص مختبري 

 ٤١١٬١٨٢  ١٬٠٨٨٬٢٤٧      سابقًااسترداد ديون معدومة مشطوبة 
 ١٤٢٬٢٦٧  ٥٨٧٬٧٨٢        تسوية مطالبة تأمين

 -  ) ١٬١١٢٬٩٥٩(      خسارة من استبعاد أصول حق استخدام 
 ١٬٨٩٩٬٨١١  ٤٬٩٣٧٬٤٨٢          أخرى، بالصافي 

           ٨٬٩٧١٬٢٣٢  ٢٩٬٥٩٨٬٣٦٨ 
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٢٦ 

  الطبية المحدودة شركة الدواء للخدمات 
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
           ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

              
           زكاة  ٠١٢

              
           ُمحّمل للسنة  ١٢٫١

              
الوعاء الزكوي الُمحتَسَب وفقًا لألنظمة الزكوية المعمول بها في المملكة العربية ) من ٪٢٫٥: ٢٠١٨( ٪٢٫٥٧٨تخضع الشركة للزكاة بنسبة 

 السعودية. 
              

           تتألف الزكاة المحملة مما يلي: 
           ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي            
              

 ١٠٬١٨٦٬٧٦٩  ١٠٬٧٧١٬٤١٠        مخصص السنة الحالية 
 )٨٬٨٧٦٬٩٦٠(  -        تعديل عائد لسنوات سابقة 

 ١٬٣٠٩٬٨٠٩  ١٠٬٧٧١٬٤١٠        مخصص السنة الحالية 
              

         احتسب المخصص على أساس البنود التالية: 
           ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي            
              

 ٦٧١٬٥٤٠٬٠٨٨  ٧٢٤٬٢١٩٬٣٩٣    حقوق ملكية الشركاء 
 ١٠٦٬٩٣٠٬٩٥٥  ١٤٨٬٥٣٧٬٨٩٢      مخصصات في بداية السنة وتعديالت أخرى 

 )٦١٨٬٦٢٦٬٥٤٧(  ) ٧٢١٬٢٢٩٬٢١٧(    القيمة الدفترية لألصول الطويلة األجل 
           ١٥٩٬٨٤٤٬٤٩٦  ١٥١٬٥٢٨٬٠٦٨ 

 ٢٤٧٬٦٢٦٬٢٧٢  ٢٧٠٬٠٧١٬٩٣٣        نتائج السنة الخاضعة للزكاة 
 ٤٠٧٬٤٧٠٬٧٦٨  ٤٢١٬٦٠٠٬٠٠١          الوعاء الزكوي 

              
ساب  إن الفروق بين النتائج وفقا للقوائم المالية والنتائج الخاضعة للزكاة قد نشأت بصورة رئيسية عن المخصصات غير المسموح بحسمها في احت 

 النتائج الخاضعة للزكاة. 
              

       الحركة في المخصص خالل السنة  ١٢٫٢
              

       كانت الحركة في مخصص الزكاة على النحو التالي: 
           ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي            
              

 ٢٣٬٧١٩٬٨٠٣  ١٠٬٣٦٢٬٢٩٥        في بداية السنة 
 ١٬٣٠٩٬٨٠٩  ١٠٬٧٧١٬٤١٠        السنة مخصص ُمَجنَّب خالل 

 )١٤٬٦٦٧٬٣١٧(  ) ٨٬٩٧٦٬٢٦٣(        المدفوع خالل السنة 
 ١٠٬٣٦٢٬٢٩٥  ١٢٬١٥٧٬٤٤٢        في نهاية السنة 

              
          موقف الربوط  ١٢٫٣

َم إلى الهيئة اإلقرار الزكوي الخاص بالشركة عن السنتين ٢٠١٦اتُِفَق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") على الربوط الزكوية حتى عام   . قُّدِ
 . غير أن الهيئة لم تصدر الربوط عنها حتى اآلن. ٢٠١٨و  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهيتين في 

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

 العربية السعودية لتفسيرات متباينة. وقد تختلف الربوط التي ستصدرها الهيئة عن اإلقرارات المقدمة من الشركة. 
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٢٧ 

ت الطبية المحدودة  
شركة الدواء للخدما

  
ت مسؤولية محدودة) 

(شركة ذا
 

  
  

  
  

  

ت حول القوائم المالية (تتمة)
ضاحا

إي
 

  
  

  
  

  
في 

٣١
 

ديسمبر 
٢٠١٩

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
١٣

 
ممتلكات ومعدات 

 
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

للسنة 
المنتهية في 

٣١
 

ديسمبر 
٢٠١٩

 
  

 
 

 
 

ض  
أرا

 
 

تحسينات على 
عقارات مستأجرة

 
سيارات 

وعربات توزيع  
 

أثاث 
وتركيبات  

 
تجهيزات 

  
مكتبية

 
مبنى

 
 

أدوات
  

 
ومكيفات

 
أعمال رأسمالية

  
 

قيد التنفيذ
 

  
اإلجمالي

 
 

 
 

 
لایر سعودي

 
 

لایر سعودي
 

 
لایر سعودي

 
 

لایر سعودي
 

 
لایر سعودي

 
 

لایر 
سعودي

 
 

لایر سعودي
 

 
لایر سعودي

 
 

لایر سعودي
 

التكلفة:
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
في 

١ 
يناير 

٢٠١٩
 

 
٣٤٬٥٤٩٬٥٤٢

 
 

٤٧٨٬٤٥١٬٤٩١
 

 
١٠٦٬١٧٦٬١١٩

 
 

٢١٣٬٨٦١٬٠٦٩
 

 
٤٤٬٣٤٥٬٧١٩

 
 

٢١٢٬٢٢١٬٢٢٥
 

 
٩٢٬٠٨٥٬٦٢٥

 
 

٦٬٤٨٦٬٤٣٤
 

 
١٬١٨٨٬١٧٧٬٢٢٤

 
ت

ضافا
إ

 
 

 
- 

 
٩٬٩٢٧٬٣٤٣

 
 

٥٬١٤٨٬٢٧٥
 

 
٣١٬٦٢٦٬٠١٣

 
 

٦٬٩٩٠٬٢٠٢
 

 
٢٨٦٬٩٨٩

 
 

٥٬٦٨٠٬٥٧٨
 

 
٩٥٬٩٧٠٬٧١٧

 
 

١٥٥٬٦٣٠٬١١٧
 

ت
استبعادا

 
 

 
- 

 )
٤٣٦٬٢١٠

 ( 
 )

٨٬٦٧٧٬١٧٧
 ( 

 -
 

 )
٥٬٥٤١

 ( 
 -

 
 )

٤٨٧٬٠٠٠
 ( 

 -
 

 )
٩٬٦٠٥٬٩٢٨

 ( 
ت

تحويال
 

 
 

- 
 

٤٦٬١٠٦٬٥٧٠
 

 -
 

 
٤٬٠٢١٬٢٩٦

 
 

١٬٣٩٤
 

 -
 

 
٩٬٠٥٠

 
 )

٥٠٬١٣٨٬٣١٠
 ( 

 -
 

ت
مشطوبا

 
 

 
- 

 )
٢٥٬٩٨٦٬٦٢٦

 ( 
 )

٦٣٣٬٥١٣
 ( 

 )
١٬٥٩٢٬٤٢٧

 ( 
 )

١٧٬٦٨٢
 ( 

 -
 

 )
٧٩١٬١٣٣

 ( 
 )

٢٧٬٧١٢
 ( 

 )
٢٩٬٠٤٩٬٠٩٣

 ( 
في نهاية السنة

 
٣٤٬٥٤٩٬٥٤٢

 
 

٥٠٨٬٠٦٢٬٥٦٨
 

 
١٠٢٬٠١٣٬٧٠٤

 
 

٢٤٧٬٩١٥٬٩٥١
 

 
٥١٬٣١٤٬٠٩٢

 
 

٢١٢٬٥٠٨٬٢١٤
 

 
٩٦٬٤٩٧٬١٢٠

 
 

٥٢٬٢٩١٬١٢٩
 

 
١٬٣٠٥٬١٥٢٬٣٢٠

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

االستهالك المتراكم:
 

  
  

  
  

  
  

  
  

في 
١ 

يناير 
٢٠١٩

 
 

- 
 

٢٦١٬٤٦٩٬٥٦٩
 

 
٧٩٬٩٨٢٬٤٦٠

 
 

١٤٥٬١١٦٬٩٠٨
 

 
٢٦٬٩١٤٬٢٥٨

 
 

٥٧٠٬٤٥١
 

 
٧١٬٥٠٩٬٥٨٠

 
 -

 
 

٥٨٥٬٥٦٣٬٢٢٦
 

ُمحّمل للسنة
 

 
- 

 
٨٠٬٠٨٨٬٢٣٨

 
 

١٠٬١٣٦٬٤٥١
 

 
٣١٬٣٥١٬٠٥٤

 
 

٤٬٦٢٢٬٩٥٣
 

 
١٣٬٢٦٩٬١١٤

 
 

٧٬٢٣١٬٠٢٠
 

 -
 

 
١٤٦٬٦٩٨٬٨٣٠

 
ت

استبعادا
 

 
 

- 
 )

٣٤٣٬١٢٥
 ( 

 )
٨٬٦٠٥٬٥٥٩

 ( 
 -

 
 )

٤٬٠٥٣
 ( 

 -
 

 )
٤٥٢٬٧٩٣

 ( 
 -

 
 )

٩٬٤٠٥٬٥٣٠
 ( 

ت
مشطوبا

 
 

 
- 

 )
١٩٬٢٢٨٬٨٩٦

 ( 
 )

٦٣٣٬٥١٣
 ( 

 )
٧٦٣٬٤٣٢

 ( 
 )

٨٬٤١٨
 ( 

 -
 

 )
٥٧٢٬٩٤٩

 ( 
 -

 
 )

٢١٬٢٠٧٬٢٠٨
 ( 

في نهاية السنة
 

- 
 

٣٢١٬٩٨٥٬٧٨٦
 

 
٨٠٬٨٧٩٬٨٣٩

 
 

١٧٥٬٧٠٤٬٥٣٠
 

 
٣١٬٥٢٤٬٧٤٠

 
 

١٣٬٨٣٩٬٥٦٥
 

 
٧٧٬٧١٤٬٨٥٨

 
 -

 
 

٧٠١٬٦٤٩٬٣١٨
 

 
 

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
صافي القيم الدفترية:

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
في 

٣١
 

ديسمبر 
٢٠١٩

 
٣٤٬٥٤٩٬٥٤٢

 
 

١٨٦٬٠٧٦٬٧٨٢
  

٢١٬١٣٣٬٨٦٥
 

 
٧٢٬٢١١٬٤٢١

 
 

١٩٬٧٨٩٬٣٥٢
 

 
١٩٨٬٦٦٨٬٦٤٩

  
١٨٬٧٨٢٬٢٦٢

 
 

٥٢٬٢٩١٬١٢٩
 

 
٦٠٣٬٥٠٣٬٠٠٢
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٢٨ 

ت الطبية المحدودة  
شركة الدواء للخدما

  
ت مسؤولية محدودة) 

(شركة ذا
 

  
  

  
  

  

ت حول القوائم المالية (تتمة)
ضاحا

إي
 

  
  

  
  

  
في 

٣١
 

ديسمبر 
٢٠١٩

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

٠١٣
 

ممتلكات ومعدات (تتمة) 
 

  
  

  
  

  
  

  
 

 
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
  

للسنة 
المنتهية في 

٣١
 

ديسمبر 
٢٠١٨

 
  

 
 

  
ض  

أرا
 

 
تحسينات على 
عقارات مستأجرة

 
سيارات 

وعربات توزيع  
 

أثاث 
وتركيبات  

 
تجهيزات 

  
مكتبية

 
مبنى  

 
 

أدوات 
ومكيفات  
 

أعمال رأسمالية
  

 
قيد التنفيذ

 
  

اإلجمالي
 

 
 

  
لایر سعودي

 
 

لایر سعودي
 

 
لایر سعودي

 
 

لایر سعودي
 

 
لایر سعودي

 
 

لایر 
سعودي

 
 

لایر سعودي
 

 
لایر سعودي

 
 

لایر سعودي
 

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
التكلفة:

 
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
في 

١ 
يناير 

٢٠١٨
 

٣٤٬٥٤٩٬٥٤٢
 

 
٤٧٥٬٦٨٢٬٥٧١

 
 

٩٤٬٠١٠٬٠١٠
 

 
١٩٤٬٤٥٧٬٤٢٦

 
 

٣٧٬٥٧٩٬٦٩٣
 

 -
 

 
٨٨٬٣٥٦٬٢٨١

 
 

١٤١٬٩١٣٬٩٣٦
 

 
١٬٠٦٦٬٥٤٩٬٤٥٩

 
ت

ضافا
إ

 
- 

 
٢٬٥٦٧٬٣٣٨

 
 

٧٬٨٢١٬٦٤٧
 

 
٧٬٩٢٢٬٦٨٩

 
 

٧٬٨٢٢٬٤٨١
 

 
٤٬٣٢١٬٨٧٢

 
 

٥٬٦٢٩٬٨٧٦
 

 
١٠٦٬٠٢٣٬٤٠٣

 
 

١٤٢٬١٠٩٬٣٠٦
 

ت
استبعادا

 
- 

 -
 

 )
١٬١٣٥٬٣٣٩

 ( 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 )

١٬١٣٥٬٣٣٩
 ( 

ت
تحويال

 
- 

 
١٧٬١٥٩٬٦٣٢

 
 

٥٬٥٣٦٬٦٠٠
 

 
١٢٬١٠٨٬٤٢١

 
 )

٩٢٥٬٤٩٨
 ( 

 
٢٠٧٬٨٩٩٬٣٥٣

 
 )

١٬٥٣٥٬٩٠٥
 ( 

 )
٢٤٠٬٢٤٢٬٦٠٣

 ( 
 -

 
ت إلى برامج 

تحويال
إلكترونية

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 )
١٬٢٠٨٬٣٠٢

 ( 
 )

١٬٢٠٨٬٣٠٢
 ( 

ت
مشطوبا

  
- 

 )
١٦٬٩٥٨٬٠٥٠

 ( 
 )

٥٦٬٧٩٩
 ( 

 )
٦٢٧٬٤٦٧

 ( 
 )

١٣٠٬٩٥٧
 ( 

 -
 

 )
٣٦٤٬٦٢٧

 ( 
 -

 
 )

١٨٬١٣٧٬٩٠٠
 ( 

في نهاية السنة
 

٣٤٬٥٤٩٬٥٤٢
 

 
٤٧٨٬٤٥١٬٤٩١

 
 

١٠٦٬١٧٦٬١١٩
 

 
٢١٣٬٨٦١٬٠٦٩

 
 

٤٤٬٣٤٥٬٧١٩
 

 
٢١٢٬٢٢١٬٢٢٥

 
 

٩٢٬٠٨٥٬٦٢٥
 

 
٦٬٤٨٦٬٤٣٤

 
 

١٬١٨٨٬١٧٧٬٢٢٤
 

 
 

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

االستهالك المتراكم:
 

  
  

  
  

  
  

  
  

في 
١ 

يناير 
٢٠١٨

 
- 

 
١٩١٬٤٥٧٬٧٢٠

 
 

٦٨٬١٦٥٬١٠٢
 

 
١١٨٬٢٤٨٬١٣١

 
 

٢٢٬٢٦٧٬٠٤٣
 

 -
 

 
٦٣٬٠٣٠٬٩٠١

 
 -

 
 

٤٦٣٬١٦٨٬٨٩٧
 

ُمحّمل للسنة
 

- 
 

٨٢٬٨٧٩٬٢٦٤
 

 
١٢٬٥٨١٬٤١٥

 
 

٢٧٬١٥٦٬٤٠٨
 

 
٤٬٦٩٧٬٤٢٤

 
 

٥٧٠٬٤٥١
 

 
٨٬٦٠٧٬٦٠٨

 
 -

 
 

١٣٦٬٤٩٢٬٥٧٠
 

ت
استبعادا

 
- 

 -
 

 )
٧١٣٬٧٦٤

 ( 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 )

٧١٣٬٧٦٤
 ( 

ت
تحويال

 
- 

 -
 

 -
 

 
٤٬٠١٩

 
 )

٣٬٠٣١
 ( 

 -
 

 )
٩٨٨

 ( 
 -

 
 -

 
ت

مشطوبا
  

- 
 )

١٢٬٨٦٧٬٤١٥
 ( 

 )
٥٠٬٢٩٣

 ( 
 )

٢٩١٬٦٥٠
 ( 

 )
٤٧٬١٧٨

 ( 
 -

 
 )

١٢٧٬٩٤١
 ( 

 -
 

 )
١٣٬٣٨٤٬٤٧٧

 ( 
في نهاية السنة

 
- 

 
٢٦١٬٤٦٩٬٥٦٩

 
 

٧٩٬٩٨٢٬٤٦٠
 

 
١٤٥٬١١٦٬٩٠٨

 
 

٢٦٬٩١٤٬٢٥٨
 

 
٥٧٠٬٤٥١

 
 

٧١٬٥٠٩٬٥٨٠
 

 -
 

 
٥٨٥٬٥٦٣٬٢٢٦

 
 

 
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
صافي القيم الدفترية:

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

في 
٣١
 

ديسمبر 
٢٠١٨

 
٣٤٬٥٤٩٬٥٤٢

 
 

٢١٦٬٩٨١٬٩٢٢
 

 
٢٦٬١٩٣٬٦٥٩

 
 

٦٨٬٧٤٤٬١٦١
 

 
١٧٬٤٣١٬٤٦١

 
 

٢١١٬٦٥٠٬٧٧٤
 

 
٢٠٬٥٧٦٬٠٤٥

 
 

٦٬٤٨٦٬٤٣٤
 

 
٦٠٢٬٦١٣٬٩٩٨

 
في 

١ 
يناير 

٢٠١٨
 

٣٤٬٥٤٩٬٥٤٢
 

 
٢٨٤٬٢٢٤٬٨٥١

 
 

٢٥٬٨٤٤٬٩٠٨
 

 
٧٦٬٢٠٩٬٢٩٥

 
 

١٥٬٣١٢٬٦٥٠
 

 -
 

 
٢٥٬٣٢٥٬٣٨٠

 
 

١٤١٬٩١٣٬٩٣٦
 

 
٦٠٣٬٣٨٠٬٥٦٢
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٢٩ 

  الدواء للخدمات الطبية المحدودة شركة 
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
       ممتلكات ومعدات (تتمة)  ٠١٣

             
المتكبَّدة على افتتاح صيدليات ومستودعات جديدة لم يبدأ تشغيلها بعد. وااللتزامات الرأسمالية  تُمثُِّل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التكاليف   ١٣٫١

 ). ٣٠٫١ذات العالقة ُمْفَصح عنها في اإليضاح (
             

لایر سعودي) يَُمثُِّل مصاريف   ٢٬٩١٣٬٣٠٣: ٢٠١٨الشركة استهالك أصول حق االستخدام بقيمة ال شيء لایر سعودي ( رسملت  ١٣٫٢
لة للصيدليات الجديدة التي لم تبدأ عملياتها بعد.  االستهالك المحمَّ

             
ع االستهالك الُمحّمل على النحو التالي: ١٣٫٣        ُوّزِ

          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ١٣٣٬٣٤٨٬٦٢٧  ١٤٣٬٦٧١٬٩١١      ) ٨مصاريف بيع وتوزيع (إيضاح 
 ٣٬١٤٣٬٩٤٣  ٣٬٠٢٦٬٩١٩      ) ٩مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح 

          ١٣٦٬٤٩٢٬٥٧٠  ١٤٦٬٦٩٨٬٨٣٠ 
             

          إلكترونية تكلفة برامج  ٠١٤
          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           

             التكلفة: 
 ١٤٬٧٨٤٬٦٧٨  ٢٤٬٧٤٧٬٥٧١       في بداية السنة 

 ٨٬٧٥٤٬٥٩١  ٣٬٠٠٣٬٤٩٥         إضافات 
 ١٬٢٠٨٬٣٠٢  -      تحويالت من ممتلكات ومعدات 

 ٢٤٬٧٤٧٬٥٧١  ٢٧٬٧٥١٬٠٦٦        في نهاية السنة 
             

          اإلطفاء المتراكم: 
 ٧٬٢٠٩٬٦٣٢  ١٠٬٤٧٨٬٤٤٣       في بداية السنة 

 ٣٬٢٦٨٬٨١١  ٤٬٤١٧٬٨٦٠        ُمحّمل للسنة 
 ١٠٬٤٧٨٬٤٤٣  ١٤٬٨٩٦٬٣٠٣        في نهاية السنة 

             
 ١٤٬٢٦٩٬١٢٨  ١٢٬٨٥٤٬٧٦٣      ديسمبر ٣١صافي القيمة الدفترية كما في 

             
     استثمار في شركات تابعة غير موحدة  ٠١٥

             
جي إم بي إتش، وكلتا الشركتين  يَُمثُِّل االستثمار في شركات تابعة غير موحدة استثمار الشركة في كل من رونزاك جي إم بي إتش وهولينز

لتان في ألمانيا. وتُزاِوُل الشركتان التابعتان أعمال منح تراخيص (تسويق) للمنتجات الصيدالنية وأي بضائع استهالكية ومنتجات   غذائية. ُمسجَّ
             

لة بدبي في اإلمارات العربية  في شركة الدواء للخدمات الطبية ش. م. ح.  ٪١٠٠ولدى الشركة أيًضا استثمار بنسبة  (ذ.م.م.)، وهي شركة ُمسجَّ
 المتحدة كمكتب تسويق. 

             
ُل االستثمار في شركات تابعة بالتكلفة حيث إن الشركات التابعة لم تبدأ بعد أي عمليات، وترى اإلدارة أن الحصة في صافي نتائ  ج الشركات  ويَُسجَّ

دها الشركة.  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١التابعة للسنة المنتهية في   ليست جوهرية بالنسبة للقوائم المالية ولم توّحِ
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٣٠ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة 
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
   الملكية حسب القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأدوات حقوق  ٠١٦

             
لسوق  تتضمَّن أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات في أسهم حقوق ملكية شركات ُمدَرجة في ا

تصنيفًا نهائًيا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر نظًرا ألنَّ الشركة تعتبر هذه االستثمارات  المالية السعودية. وهذه االستثمارات ُمصنَّفة 
بتاريخ ذات طبيعة استراتيجية. تُْحتََسب القيمة العادلة على أساس األسعار المدرجة في سوق إدراج رسمي (السوق المالية السعودية ("تداول")) 

 لحركة في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على النحو التالي: القوائم المالية. وكانت ا
  
          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 -  -        يناير ١الرصيد في 
 -  ٩٧٬٠١٩٬٣٣٧         مشتريات

 -  ٧٬٤٤٢٬٦٣٦    ُمْعتََرف بها في الدخل الشامل اآلخر إعادة قياس 
 -  ١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣       ديسمبر  ٣١الرصيد في 

             
          مخزون  ٠١٧

          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ١٬٢٥٧٬٧٧٠٬٣٠٠  ١٬٢٨٦٬٨٣٠٬٠٠٩      مخزون صيدليات 
 ٦٨٬٧٧٣٬٣٧٦  ٢٠٬٦٠٢٬٧٤٢       مخزون توزيع 

          ١٬٣٢٦٬٥٤٣٬٦٧٦  ١٬٣٠٧٬٤٣٢٬٧٥١ 
             

 )٢١٬٦٢١٬٢٧٠(  ) ١٥٬٦٢١٬٢٧٠(    ناقًصا: مخصص بنود مخزون بطئ الحركة 
          ١٬٣٠٤٬٩٢٢٬٤٠٦  ١٬٢٩١٬٨١١٬٤٨١ 
             

     مخصص بنود المخزون البطيء الحركة: فيما يلي الحركة في 
          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ٣٬٣٢٣٬٤٠٢  ٢١٬٦٢١٬٢٧٠       في بداية السنة 
 ١٨٬٢٩٧٬٨٦٨  ) ٦٬٠٠٠٬٠٠٠(       (عكس قيد مخصص) الُمحّمل للسنة 

 ٢١٬٦٢١٬٢٧٠  ١٥٬٦٢١٬٢٧٠        في نهاية السنة 
             

:  ٢٠١٨يُحتفظ بالمخزون بغرض البيع، ويُحتَسب بالصافي بعد حسم اإليرادات التجارية. وخالل السنة، اعتُرف بمبلغ قدر ال شيء لایر سعودي (
 المبلغ ضمن تكلفة المبيعات. مليون لایر سعودي) كمصاريف مخزون ُمدَرج بصافي القيمة القابلة للتحقُّق. وقد اُْعتُِرَف بهذا  ١٠
             

         الحق في األصل المرتَجع  ٠١٨
          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ١٬٢٤٥٬٨٧٠  ٩٢٦٬٤٥٩       حق في األصل المرتَجع
             

الشركة في استرداد المنتجات من العمالء ممن يمارسون حق اإلرجاع حسب سياسة الشركة. ويُقَاس حق  يَُمثُِّل الحق في األصل المرتَجع حق 
عون المنتجات  اإلرجاع بالرجوع إلى القيم الدفترية السابقة للبضائع. وتعد تكاليف استرداد المنتجات غير جوهرية نظًرا ألنَّ العمالء عادة ما يُرجِ 

 في حالة قابلة للبيع.
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٣١ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة 
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
       مدينون ومبالغ مدفوعة مقدًما  ٠١٩

          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ١٥٣٬٣٨٨٬٥٠٥  ١٨٣٬٠١٤٬٤٨١        مدينون
 ١٣٬٨٣٠٬٩٠٢  ١٤٬٢٩٤٬٩٨٢        مصاريف مدفوعة مقدًما 

 ٧٤٬٨٣٣٬١٦١  ١٢٥٬٤٥٨٬٠٣٦        ُدفعات ُمقدَّمة إلى موّردين
 ١٠٬٢٧٢٬٣٥٥  ٧٬٦٥٨٬١٠٠        دعم مستحقة القبض 

 ١١٬٤٢٥٬٣٤٧  ١٥٬٥٧٥٬٩٩٥        مدينون آخرون 
          ٢٦٣٬٧٥٠٬٢٧٠  ٣٤٦٬٠٠١٬٥٩٤ 

 )٢٩٬٢٥٤٬٢٤٧(  ) ٢٨٬٨٨٦٬٨٦١(      ناقًصا: مخصص خسارة ائتمانية متوقعة 
          ٢٣٤٬٤٩٦٬٠٢٣  ٣١٧٬١١٤٬٧٣٣ 
             

ل    ٣٠يبلغ متوسط الفترة االئتمانية المتعلقة بالحسابات المدينة التجارية لمبيعات البضائع   الشركة أي فائدة على الرصيد القائم. وتحتفظ  يوًما. وال تحّمِ
 ريقة الفائدة الفعلية. الشركة بالحسابات المدينة التجارية بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ ومن ثم تقيسها الحقًا بالتكلفة الُمْطفَأَة باستخدام ط 

             
المدينة التجارية بمبلغ يعاِدل الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العُمر. وتُقدَّر الخسائر االئتمانية تقيس الشركة دائًما مخصص خسارة الحسابات  

ركز المالي  المتوقعة من الحسابات المدينة التجارية باستخدام مصفوفة مخصصات بالرجوع إلى الخبرة السابقة للتخلُّف المِدين عن السداد وتحليل الم
عدَّل حسب العوامل الُمحدَّدة للمدينيين والظروف االقتصادية العامة للصناعة التي يعمل بها المدينون وتقييم المؤشر الحالي  الحالي للمِدين، وتُ 

 والمتوقع للظروف كما بتاريخ القوائم المالية. 
             

ل الجدول التالي أوضاع مخاطر الحسابات المدينة التجارية بناًء على    مصفوفة مخصصات الشركة: ويفّصِ
             
إجمالي الحسابات          

 المدينة 
معدل الخسارة  

 االئتمانية المتوقعة 
الخسارة االئتمانية  

 المتوقعة 
 لایر سعودي   %  لایر سعودي       ٢٠١٩ديسمبر   ٣١
             
 ٦٢٥٬٨٩٠  ٪١  ٦٢٬٥٨٩٬٠٠٧       يوًما ٣٠-٠

 ٩٨٠٬٣١٦  ٪٢  ٤٩٬٠١٥٬٨٠٨      يوًما ٦٠-٣١
 ٦٨٥٬٤٩٢  ٪٣  ٢٢٬٨٤٩٬٧١٨      يوًما ٩٠-٦١
 ٣٧٣٬٧٢٥  ٪٥  ٧٬٤٧٤٬٤٩٤      يوًما ١٢٠-٩١

 ٣٦٢٬٣٩٣  ٪ ١٠  ٣٬٦٢٣٬٩٢٧      يوًما ١٥٠-١٢١
 ٣٨٩٬٣١٨  ٪ ١٢  ٣٬٢٤٤٬٣١٩      يوًما ١٨٠-١٥١
 ٣٢٤٬٧١٠  ٪ ١٥  ٢٬١٦٤٬٧٣٣      يوًما ٢١٠-١٨١
 ١٩٠٬٩٣٣  ٪ ١٨  ١٬٠٦٠٬٧٣٨      يوًما ٢٤٠-٢١١
 ٢٢٧٬٩٧٢  ٪ ٢٠  ١٬١٣٩٬٨٦١      يوًما ٢٧٠-٢٤١
 ١٩٥٬٦٢٥  ٪ ٢٢  ٨٨٩٬٢٠٥      يوًما ٣٠٠-٢٧١
 ٩٢٩٬٧٥٧  ٪ ٣٠  ٣٬٠٩٩٬١٨٩      يوًما ٣٦٥-٣٠١
 ٤٬٢٠٢٬٢٥٣  ٪ ٦٥  ٦٬٤٦٥٬٠٠٥      يوًما ٧٢٩-٣٦٦

 ١٩٬٣٩٨٬٤٧٧  ٪١٠٠  ١٩٬٣٩٨٬٤٧٧      يوًما ٧٣٠أكثر من 
        ٢٨٬٨٨٦٬٨٦١    ١٨٣٬٠١٤٬٤٨١ 
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٣٢ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة 
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
       (تتمة) مدينون ومبالغ مدفوعة مقدًما  ٠١٩

          
إجمالي الحسابات          

 المدينة
معدل الخسارة  

 االئتمانية المتوقعة 
الخسارة االئتمانية 

 المتوقعة 
 لایر سعودي   %  لایر سعودي       ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
             
 ٣٨٨٬٤٣٧  ٪١  ٣٨٬٨٤٣٬٧١٥       يوًما ٣٠-٠

 ٥٤٣٬٧٦٦  ٪٢  ٢٧٬١٨٨٬٣٠١      يوًما ٦٠-٣١
 ٦٠٢٬٣٧٣  ٪٣  ٢٠٬٠٧٩٬٠٩١      يوًما ٩٠-٦١
 ٦٧١٬٩٠٨  ٪٥  ١٣٬٤٣٨٬١٦١      يوًما ١٢٠-٩١

 ٧٠٤٬٧٥٦  ٪١٠  ٧٬٠٤٧٬٥٥٦      يوًما ١٥٠-١٢١
 ٥٦٧٬٣٧٣  ٪١٢  ٤٬٧٢٨٬١١٠      يوًما ١٨٠-١٥١
 ٨٢٣٬٩٦٥  ٪١٥  ٥٬٤٩٣٬١٠٣      يوًما ٢١٠-١٨١
 ٧٦٣٬٦١٦  ٪١٨  ٤٬٢٤٢٬٣١٣      يوًما ٢٤٠-٢١١
 ٦١٣٬٢٢٧  ٪٢٠  ٣٬٠٦٦٬١٣٣      يوًما ٢٧٠-٢٤١
 ٥٥٤٬٤٥٦  ٪٢٢  ٢٬٥٢٠٬٢٥٣      يوًما ٣٠٠-٢٧١
 ٨٦٣٬٠١٤  ٪٣٠  ٢٬٨٧٦٬٧١٢      يوًما ٣٦٥-٣٠١
 ٢٬٧٥٨٬٨٧٩  ٪٦٢  ٤٬٤٦٦٬٥٨٠      يوًما ٧٢٩-٣٦٦

 ١٩٬٣٩٨٬٤٧٧  ٪١٠٠  ١٩٬٣٩٨٬٤٧٧      يوًما ٧٣٠أكثر من 
        ٢٩٬٢٥٤٬٢٤٧    ١٥٣٬٣٨٨٬٥٠٥ 
             

ية  وتشطب الشركة الحسابات التجارية المدينة عند عدم وجود توقع معقول باستردادها. وخالل السنة الحالية، شطبت الشركة حسابات مدينة تجار
 مليون لایر سعودي).  ٢: ٢٠١٨مليون لایر سعودي ( ٤٫١بقيمة 

             
       مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة على النحو التالي: كانت الحركة في 

          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ٣٤٬٧٥٤٬٩١٠  ٢٩٬٢٥٤٬٢٤٧        يناير ١كما في 
 )٣٬٤٠٢٬١٣٧(  ٣٬٨١٦٬٤٦٢       محمَّل (معكوس قيده) للسنة 

 )٢٬٠٩٨٬٥٢٦(  ) ٤٬١٨٣٬٨٤٨(         مشطوبات 
 ٢٩٬٢٥٤٬٢٤٧  ٢٨٬٨٨٦٬٨٦١        ديسمبر  ٣١كما في 

             
     المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  ٠٢٠

             
والمنشآت المسيطر عليها من قبل هذه تمثل الجهات ذات العالقة الشركاء في الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفي اإلدارة الرئيسيين بها 

 الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها. 
             

  وتُجري الشركة خالل السياق العادي لألعمال، معامالت مع جهات متعددة ذات عالقة. كانت المعامالت الرئيسية التي أُجريت مع الجهات ذات 
 النحو التالي: العالقة خالل السنة على 

             
 مبلغ المعاملة     طبيعة المعاملة   جهات ذات عالقة 

          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 )٢٬٥٢٩٬٠٠٤(  ) ٥٤٬٩٦٠٬٢٤٠(  قيمة إنشاء صيدليات جديدة  مشراف للمقاوالت العامة (جهة منتسبة) 
  وكالة سفريات كالسيك للسفر والسياحة  

 (جهة منتسبة)    
 )١٩٬٤٠٥٬٦٣٤(  ) ٢٧٬٤٤٩٬٩٧٠(  مصاريف ُمعاد تحميلها على الشركة 
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٣٣ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة 
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
     (تتمة)  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  ٠٢٠

             
 مبلغ المعاملة     طبيعة المعاملة   جهات ذات عالقة 

          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

  شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات  
 (جهة منتسبة)      

  
 خدمات تقنية معلومات ُمقَدََّمة إلى الشركة 

   
)١٥٬١٨٦٬١٠٦ ( 

   
)١٥٬١٠٢٬٦٣٧( 

 ٢٬٣٦٠٬٨٥٥  ٢٬٧٢٦٬٨٠٦ ) ١٥خدمات إدارية ُمقدَّمة من قِبل الشركة (إيضاح      
             

 ٢٥٬٨٠٠  -  ممتلكات ومعدات ربح من تحويل     شريك
             

     كانت تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين بالشركة على النحو التالي: 
          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ١٬٥٦٠٬٠٠٠  ٢٬٩٩٢٬٤٨٧       منافع موظفين قصيرة األجل 
 ١٣٠٬٠٠٠  ١٣٠٬٠٠٠       منافع نهاية خدمة 
 ١٬٦٩٠٬٠٠٠  ٣٬١٢٢٬٤٨٧        إجمالي التعويض 

             
       شروط وأحكام المعامالت مع الجهات ذات العالقة: 

نهاية السنة غير تُعتمد سياسات تسعير المعامالت مع الجهات ذات العالقة وشروط الدفع المتعلقة بها من قِبل إدارة الشركة. إن األرصدة القائمة في  
ل الشركة أي انخفاض في قيمة الحسابات  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد نقًدا. فيما يتعلق بالسنة المنتهية في  ، لم تُسّجِ

مالية من خالل فحص المركز المالي  : "بالمثل"). ويُجَرى هذا التقييم في كل سنة  ٢٠١٨المدينة فيما يتعلق بالمبالغ الُمستَحقة من جهات ذات عالقة (
 للجهة ذات العالقة وطول مدة التأخر في السداد. 

             
 أفِصح عن المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة والمستحقة إلى جهات ذات عالقة في قائمة المركز المالي على النحو التالي: 

             
       عالقة ِضْمن األصول المتداولة مبالغ مستحقة من جهات ذات   ٢٠٫١

          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 -  ١٬٦٣٨٬٠٧٨       شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات 
 ٣٧٠٬٥٩٣  ٥٧٬٨٣٨          شريك
 ٤٠٥٬٢٧٤  ٧٬٠٠٨          أخرى 

          ٧٧٥٬٨٦٧  ١٬٧٠٢٬٩٢٤ 
             

       مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة ِضْمن االلتزامات المتداولة  ٢٠٫٢
          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ٨٨٬٧٧٠  ٤٬٣٨٥٬٤٠٣       مشراف للمقاوالت العامة 
 ١٬٤٦١٬٩٣٧  ١٬٣٨٤٬٤٥٧          شريك

 ٢٬٦٥٠٬٧٠٣  ١٬٦٠٨٬٤١٩       وكالة سفريات كالسيك للسفر والسياحة 
 ٤٬٣٣٩٬٦٠٤  -       شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات 

 ٧٥٣٬٧٠٧  ٣٨٤٬٩٤٢          أخرى 
          ٩٬٢٩٤٬٧٢١  ٧٬٧٦٣٬٢٢١ 
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٣٤ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة 
 مسؤولية محدودة) (شركة ذات 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
         أرصدة لدى البنوك ونقدية  ٠٢١

          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ١٠٠٬٤٠٨٬٦٩١  ٧٨٬٣٨٨٬٩٩٢        أرصدة لدى البنوك
 ٧٬٢٧٠٬٧١٤  ٦٬٦٥٧٬٦٨٣        نقد في الصندوق 

          ١٠٧٬٦٧٩٬٤٠٥  ٨٥٬٠٤٦٬٦٧٥ 
             

       رأس المال وزيادة مقترحة في رأس المال  ٠٢٢
             

           رأس المال  ٢٢٫١
  

لایر سعودي    ١٬٠٠٠:  ٢٠١٨لایر سعودي للحصة الواحدة (  ٥٠ُمدَرجة بقيمة  حصة)    ١٠٬٠٠٠:  ٢٠١٨حصة (  ٢٠٠٬٠٠٠يتكّون رأس المال من  
 للحصة الواحدة. 

             
 الحصة في رأس المال (%)   عدد الحصص       
      ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
             

 ٪٢٤٫٠٠٠  ٪ ٢٤٫٠٠٠  ٢٬٤٠٠  ٤٨٬٠٠٠  صاحب السمو الملكي األمير تركي بن محمد بن فهد 
 ٪٥٩٫٢٥٠  ٪ ٥٩٫٢٤٩  ٥٬٩٢٥  ١١٨٬٤٩٨   السيد/ محمد سعد الفراج 

 ٪٩٫٢٥٠  ٪ ٩٫٢٥٠  ٩٢٥  ١٨٬٥٠٠   السيد/ عبد هللا سعد الفراج 
 ٪٢٫٥٠٠  ٪ ٢٫٥٠٠  ٢٥٠  ٥٬٠٠٠  السيد/ وليد محمد الجعفري 
 ٪٢٫٥٠٠  ٪ ٢٫٥٠٠  ٢٥٠  ٥٬٠٠٠   السيدة/ حصه سعد الفراج 

 ٪٢٫٥٠٠  ٪ ٢٫٥٠٠  ٢٥٠  ٥٬٠٠٠   الفراج السيدة/ نوف سعد 
 ٪٠  ٪ ٠٫٠٠٠٥  -  ١   السيد/ سلطان مهدي العنزي 

 ٪٠  ٪ ٠٫٠٠٠٥  -  ١    السيد/ علي سالم القفيل 
      ١٠٠  ٪١٠٠  ١٠٬٠٠٠  ٢٠٠٬٠٠٠٪ 
             

         زيادة مقترحة في رأس المال  ٢٢٫٢
             

رسملة حسابات الشركاء كزيادة مقترحة في رأس المال. علًما بأن اإلجراءات النظامية المتعلقة بالزيادة    ٢٠٠٨قّرر الشركاء في الشركة خالل عام  
 المقترحة في رأس المال لم تبدأ بعد. 
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٣٥ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة 
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
       التزامات إيجار وأصول حق استخدام ٠٢٣

             
عموًما   لدى الشركة عقود إيجار لعدة بنود من العقارات والمباني المستخدمة في عملياتها. وتتراوح فترات اإليجار الخاصة بعقود إيجار العقارات 

 سنة.  ١٦٫٨و  ١٢٫٤سنة، فيما تتراوح فترات اإليجار الخاصة بعقود إيجار األراضي بين  ١٩و  ٢بين 
             

   القيم الدفترية ألصول حق االستخدام الُمْعتََرف بها والحركة التي طرأت عليها خالل السنة: َيِرُد فيما يلي 
             
 اإلجمالي   أراض   ممتلكات        
 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي         
             

 ٨٠٣٬٢٤٢٬٢٩٨  ٣٥٬٨٢٨٬٨٦٦  ٧٦٧٬٤١٣٬٤٣٢      ٢٠١٨يناير  ١كما في 
 ١١٠٬١٢٨٬٢١٩  -  ١١٠٬١٢٨٬٢١٩       إضافات 
 )٣٬٩١٣٬٠١٧(  -  )٣٬٩١٣٬٠١٧(      تعديالت

 )١٦٦٬٦١٠٬٣٦٠(  )٢٬١١٨٬٦٧٠(  )١٦٤٬٤٩١٬٦٩٠(      مصروف استهالك 
 ٧٤٢٬٨٤٧٬١٤٠  ٣٣٬٧١٠٬١٩٦  ٧٠٩٬١٣٦٬٩٤٤      ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

             
 ١٣٤٬٩٧٢٬٢٠٧  -  ١٣٤٬٩٧٢٬٢٠٧       إضافات 
 ٥٢٬٠٨٩٬٥٦٠  -  ٥٢٬٠٨٩٬٥٦٠      تعديالت

 )٤٦٬٦٦٩٬١٤٩(  -  )٤٦٬٦٦٩٬١٤٩(       استبعادات
 )١٦١٬٧١٩٬٨٣٠(  )٢٬١١٨٬٦٧٠(  )١٥٩٬٦٠١٬١٦٠(      مصروف استهالك 

 ٧٢١٬٥١٩٬٩٢٨  ٣١٬٥٩١٬٥٢٦  ٦٨٩٬٩٢٨٬٤٠٢      ٢٠١٩ديسمبر    ٣١في 
             

   َيِرُد فيما يلي القيم الدفترية اللتزام اإليجار والحركة التي طرأت عليها خالل السنة: 
          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ٧٧٦٬٧٣٠٬٤٣٦  ٧٢٦٬٨٨٣٬٣٨١        يناير ١كما في 
 ١١٣٬٠٤١٬٥٢٣  ١٣٤٬٩٧٢٬٢٠٧         إضافات 
 )٣٬٩١٣٬٠١٧(  ٥٢٬٠٨٩٬٥٦٠        تعديالت

 -  ) ٤٩٬٣٥٥٬٦٩٢(         استبعادات
 ٣١٬١٦٥٬٢١٨  ٣٠٬٤٤١٬٧٤٣        إطفاء فائدة 

 )١٩٠٬١٤٠٬٧٧٩(  ) ١٦١٬٨٤٢٬٣٢٢(       مبالغ مدفوعة 
 ٧٢٦٬٨٨٣٬٣٨١  ٧٣٣٬١٨٨٬٨٧٧        ديسمبر  ٣١في 

             
 ١٤٧٬١٤٥٬٨٢١  ١٤٥٬٤١٣٬٠٤٠         متداولة 

 ٥٧٩٬٧٣٧٬٥٦٠  ٥٨٧٬٧٧٥٬٨٣٧        غير متداولة 
          ٧٢٦٬٨٨٣٬٣٨١  ٧٣٣٬١٨٨٬٨٧٧ 
             

     ).٣١٫٢٫٣يُفصح عن تحليل تاريخ االستحقاق اللتزامات اإليجار في اإليضاح (
             

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر: وفيما يلي المبالغ الُمْعتََرف بها في 
          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ١٦٣٬٦٩٧٬٠٥٧  ١٦١٬٧١٩٬٨٣٠    ) ٨مصروف استهالك أصول حق استخدام (إيضاح 
 ٣١٬١٦٥٬٢١٨  ٣٠٬٤٤١٬٧٤٣    ) ١٠مصروف فائدة مستحق على التزامات إيجار (إيضاح 

 ٧٬٤٨٨٬٨١٠  ٧٬٤٠٤٬٦٤٩      مصروف متعلق بعقود إيجار قصيرة األجل 
 -  ١٬١١٢٬٩٥٩    ) ١١خسارة من استبعاد أصول حق استخدام (إيضاح 

          ٢٠٢٬٣٥١٬٠٨٥  ٢٠٠٬٦٧٩٬١٨١ 
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٣٦ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة 
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول  
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
       (تتمة)  التزامات إيجار وأصول حق استخدام ٠٢٣

             
 سعودي). مليون لایر    ١٩٧٫٦:  ٢٠١٨(  ٢٠١٩مليون لایر سعودي في عام    ١٧٣كان لدى الشركة إجمالي تدفقات نقدية خارجية لعقود إيجار قدرها  

             
 ). ١٣مليون لایر سعودي) على الممتلكات والمعدات (إيضاح  ٢٫٩: ٢٠١٨استهالك أصول حق االستخدام بقيمة ال شيء لایر سعودي ( ُرسِملَ 

            
         منافع نهاية خدمة للموظفين  ٠٢٤

             
بمثابة برنامج منافع نهاية خدمة تماشًيا مع متطلبات نظام العمل بالمملكة  لدى الشركة برنامج منافع محدَّدة (غير ممول) حيث يعتبر هذا البرنامج 

ويتعيَّن على الشركة تجنيب مخصص منافع نهاية خدمة للموظفين للمبالغ المستحقة الدفع للموظفين بتاريخ قائمة المركز المالي   العربية السعودية. 
)، فقد نفذت اإلدارة إجراًء لتقييم القيمة  ١٩ة. وفقًا ألحكام معيار المحاسبة الدولي (وفقًا لعقود التوظيف لتعويضهم عن فترات خدمتهم المتجمع

قيات التعاقدية ذات  الحالية اللتزاماتها من المنافع الُمحدَّدة المتعلقة بمنافع نهاية الخدمة للموظفين المستَحقة الدفع بموجب األنظمة المحلية واالتفا
 ي التغيرات في القيمة الحالية لمنافع نهاية الخدمة للموظفين: الصلة. ويَُمثُِّل الجدول التال

             
          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ٨٤٬٧٩٥٬٥٢٨  ٨٢٬١٦١٬٢٩١        يناير ١كما في 
 ١٤٬٦٩١٬٨٣٦  ١٤٬٠٧٤٬٠١٠        تكلفة خدمة حالية 

 ٣٬٥٠٢٬٤٦٠  ٣٬١٤٨٬٠٤٨        تكلفة فائدة 
 )٤٬٠٥٥٬١٠٩(  ) ٤٬٥٠٦٬٠٦٦(    ربح إعادة قياس من منافع نهاية خدمة للموظفين

 )١٦٬٧٧٣٬٤٢٤(  ) ٥٬٢٨١٬٠٠٠(       المدفوع خالل السنة 
 ٨٢٬١٦١٬٢٩١  ٨٩٬٥٩٦٬٢٨٣        ديسمبر  ٣١كما في 

             
  الرئيسية المستخدمة لحساب التزامات المنافع الُمحدَّدة غير الممولة نقًدا: فيما يلي االفتراضات االكتوارية 

             
          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
           (%)   (%) 
             

 ٪٤٫٦٥  ٪ ٣٫٥٠        معدل الخصم 
 ٪٤٫٦٥  ٪ ٣٫٠٠        ُمعدَّل زيادة الراتب 

             
 ديسمبر والتأثير على منافع نهاية الخدمة للموظفين:  ٣١الكمي لحساسية االفتراض الهام بشأن منافع نهاية الخدمة للموظفين كما في  فيما يلي التحليل  

             
          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           

           معدل الخصم: 
 )٨٥٬٣٩٣٬٠٢٣(  ) ٩٥٬٠٤٠٬٦٥٢(       ٪٠٫٥زيادة بنسبة  
 ٩٤٬٩١٧٬٠٢٩  ٩٩٬٠٥٤٬٣٢٠       ٪٠٫٥نقص بنسبة  
             

          الراتب المستقبلي على المدى الطويل 
 ٩٣٬٨٦٠٬٧٩١  ١١٣٬٠٤١٬٩٦٠       ٪٠٫٥زيادة بنسبة  
 )٨٦٬٣٠٦٬٧٥١(  ) ١٠٩٬٤١٦٬٢٧٨(       ٪٠٫٥نقص بنسبة  
             

ي االفتراضات  ُحّدِدت تحليالت الحساسية المذكورة أعاله بناًء على طريقة تستقرئ التأثير على التزام المنافع المحدَّدة كنتيجة لتغيُّرات معقولة ف
تراضات األخرى. وقد  الرئيسة وقعت في نهاية الفترة المالية الُمْفَصح عنها. ويعتمد تحليل الحساسية على تغيُّر في افتراض هام، مع ثبات كافة االف

اضات بمعزل عن ال يمثل تحليل الحساسية تغيًُّرا فعلًيا في منافع نهاية الخدمة للموظفين؛ ذلك أنَّه من غير المرجَّح أن تنشأ التغيُّرات في االفتر
 بعضها البعض. 
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٣٧ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة 
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول  
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
         (تتمة)  منافع نهاية خدمة للموظفين ٠٢٤

             
المتوقعة اللتزام المنافع  سنة). وفيما يلي تحليل تواريخ االستحقاق    ١٠٫٥٦:  ٢٠١٨سنة (  ١٢٫٥٤يبلغ متوسط الفترة المرجَّح اللتزام المنافع المحدَّدة  

 المحدَّدة غير المخصومة (الوقت بالسنوات): 
             
          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ٦٬٧٣١٬١٥٨  ٧٬٣٣٨٬١٠٨        خالل سنة واحدة 
 ٣٦٬٧٥٤٬٧٥٢  ٣٦٬٩٠٣٬٣٨٠      بعد سنة واحدة وليس أكثر من خمس سنوات 

 ٥٩٬٦٨٤٬٢٣٢  ٦٠٬٢٢٥٬٥٦٤        أكثر من خمس سنوات 
 ١٠٣٬١٧٠٬١٤٢  ١٠٤٬٤٦٧٬٠٥٢       إجمالي المدفوعات المتوقعة 

             
             

       دائنون ومبالغ مستحقة الدفع  ٠٢٥
          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ٤٥٥٬٣٤٠٬٣٥٤  ٤٣٥٬٦٢٨٬٨١٧        دائنون
 ٧٦٬٣٥٥٬٦١٥  ٧١٬٨٣٠٬٣٤٣        مصاريف مستحقة الدفع 

 ١٨٬٦٦١٬٦١٢  ١١٬١٩٦٬٩٦٧         محتجزات 
 ٣٦٬١٣٠٬٩٧٣  ٣٨٬٧٠٠٬٩٢٠        دائنون آخرون 

          ٥٨٦٬٤٨٨٬٥٥٤  ٥٥٧٬٣٥٧٬٠٤٧ 
             

          التزامات عقود  ٠٢٦
          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ٢٤٬٩٦٤٬٤٥٨  ٢٨٬١٦٢٬٣٢٩       برنامج والء العمالء 
             

العمالء ال يمكنهم الحصول عليها دون إبرام عقد يُْعتَرف بالتزامات العقود المتعلقة بالنقاط الممنوحة إلى العمالء، إذ تمنح هذه النقاط مزايا إلى 
 شراء، ومن ثمَّ يُعتَبر التعهد بمنح نقاط الوالء إلى العميل التزام أداء مستقل بذاته. 

             
   َيِرُد فيما يلي القيم الدفترية اللتزام العقد والحركة التي طرأت عليها خالل السنة: 

             
          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ٢٣٬٣٦٦٬٧٤٥  ٢٤٬٩٦٤٬٤٥٨        يناير ١كما في 
 ٤٩٬٣٤٠٬٨٨٦  ٣٨٬٤٦٩٬٠٣٩         إضافة 

 )٣٠٬٢٣٧٬٨٠١(  ) ٢١٬٦٦٣٬٩٩٠(         مستبَدلة
 )١٧٬٥٠٥٬٣٧٢(  ) ١٣٬٦٠٧٬١٧٨(       منتهية الصالحية 

 ٢٤٬٩٦٤٬٤٥٨  ٢٨٬١٦٢٬٣٢٩        ديسمبر  ٣١كما في 
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٣٨ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة 
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
          التزام استرداد مبالغ  ٠٢٧

          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ٢٬١٥٥٬٦٧٩  ١٬٥٩٣٬١٥٢        التزام استرداد 
             

نشأة  يتعلق التزام االسترداد بحق العمالء في إرجاع المنتجات، وتعترف الشركة بالتزام االسترداد بمبلغ الِعَوض المقبوض الذي ال تتوقع الم
 استحقاقه. 

             
       حسابات بنكية مكشوفة وقروض قصيرة األجل  ٠٢٨

             
ُحِصَل على الحسابات البنكية المكشوفة وقروض التورق والمرابحة والتيسير قصيرة األجل من بنوك تجارية محلية، وهي مكفولة بضمانات  

اض  اليف اقترتََضاُمِنيَّة وتَكافُِليَّة شخصية من الشركاء وبسندات إذنية وبالتنازل عن الحقوق الناشئة من بوالص تأمين. وتحمل هذه التسهيالت تك
زائًدا سعر العمولة للتعامل بين البنوك السعودية (سايبور). وتحمل الحسابات البنكية المكشوفة تكاليف اقتراض   ٪١٫٧٥بمتوسط معدالت نسبته 
 . ٪١٢بمتوسط معدالت نسبته 

             
  عقود مقايضة مشتقة  ٠٢٩

 
         

، تُقَاس تلك ٢٠١٩ديسمبر  ٣١أجنبية (الدوالر األمريكي) وعقود مقايضة أسعار فائدة. وكما في لدى الشركة أصول عقود مقايضة مشتقة لعملة 
ة (المستوى الثاني) نظًرا لعدم وجود تحويالت بين المستويات عند   األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بناًء على المدخالت القابلة للمالحظة الهامَّ

 السنة. وتستخدم الشركة ُطرق التقييم الفنية التالية لقياس الدوري للقيمة العادلة: قياس القيمة العادلة خالل 
             
 القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الُمقَدََّرة وفقًا لمنحنيات العوائد القابلة للمالحظة  -فيما يتعلق بعقود مقايضة أسعار الفائدة  -
 القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لُمعدَّل الصرف اآلجل في تاريخ القوائم المالية.  - الصرف األجنبي اآلجلة فيما يتعلق بعقود  -
             

       التزامات محتملة وارتباطات  ٠٣٠
             

          التزامات رأسمالية  ٣٠٫١
مليون لایر سعودي) بشأن استكمال صيدليات جديدة  ٥٠: ٢٠١٨مليون لایر سعودي ( ٦٢مستقبلية بقيمة اعتمدت الشركة مصاريف رأسمالية 

 ومستودع قيد اإلنشاء. 
             

          التزامات محتملة  ٣٠٫٢
:  ٢٠١٨مليون لایر سعودي (  ٦١٫٤متعددة بقيمة  أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة، بالنيابة عنها، اعتماًدا مستندًيا وضمانات لجهات أخرى  

 مليون لایر سعودي) فيما يتعلق بتنفيذ بعض العقود.  ٦٩٫٩
             

     األدوات المالية وإدارة المخاطر  ٠٣١
             

         أدوات مالية  ٣١٫١
             

       تُصنَّف األدوات المالية على النحو التالي:
          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           

        أصول مالية ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة:  ٣١٫١٫١
             

 ٢٣٤٬٤٩٦٬٠٢٣  ٣١٧٬١١٤٬٧٣٣      مدينون ومبالغ مدفوعة مقدًما
 ٧٧٥٬٨٦٧  ١٬٧٠٢٬٩٢٤      مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 

 ١٠٠٬٤٠٨٬٦٩١  ٨٥٬٠٤٦٬٦٧٥        البنوكأرصدة لدى  
          ٣٣٥٬٦٨٠٬٥٨١  ٤٠٣٬٨٦٤٬٣٣٢ 
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٣٩ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة 
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
     (تتمة) المخاطر األدوات المالية وإدارة  ٠٣١

             
         (تتمة)   أدوات مالية ٣١٫١

             
          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
      

   أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكية):  ٣١٫١٫٢
             

 -  ١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣  أدوات حقوق الملكية حسب القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
             
          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           

     التزامات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:  ٣١٫١٫٣
             

 ٤٬٣١١٬٧٤٦  ١٩٬٩٥٨٬٦٢٥        مقايضة مشتقة عقود 
             

       التزامات مالية ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة:  ٣١٫١٫٤
             

 ٥٨٦٬٤٨٨٬٥٥٤  ٥٥٧٬٣٥٧٬٠٤٧      دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 
 ٩٬٢٩٤٬٧٢١  ٧٬٧٦٣٬٢٢١      مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة 

 ٧٢٦٬٨٨٣٬٣٨١  ٢٣٥٬٠٠٩٬٣٢٣        إيجار التزام عقد 
 ٢١٨٬٧٢٩  -        حسابات بنكية مكشوفة 
 ٦٩٨٬٩٩٤٬٣٢٩  ٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨        قروض قصيرة األجل 

          ٢٬٠٢١٬٨٧٩٬٧١٤  ١٬٥٢٠٬١٢٧٬٤٢٩ 
             

     أهداف إدارة مخاطر األدوات المالية وسياساتها  ٣١٫٢
ض  الشركة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. وتشرف اإلدارة العليا بالشركة على إدارة تلك المخاطر. وتراجع اإلدارة  وتتعرَّ

اف إدارة  العليا بالشركة بصفة دورية السياسات واإلجراءات للتأكد من تحديد جميع المخاطر المالية وقياسها وإدارتها وفقًا لسياسات الشركة وأهد
 خاطر بها. وتراجع اإلدارة وتوافق على السياسات الخاصة بإدارة كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه: الم
             

           مخاطر السوق  ٣١٫٢٫١
للتغيرات في أسعار السوق. وتتألف  تتمثل مخاطر السوق في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة لألداة المالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة 

  مخاطر السوق من نوعين من المخاطر وهما: مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت. وتعتبر القروض واألدوات المالية المشتقة من بين األدوات 
  المالية التي تتأثر بمخاطر السوق. 

 
 .٢٠١٨ديسمبر   ٣١و  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١وتتعلق تحليالت الحساسية في األقسام التالية بالوضع كما في 

             
           مخاطر أسعار الفائدة )١

المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة لألدوات المالية أو التدفقات النقدية 
ض لها الشركة بصفٍة رئيسٍة بالقروض الخاصة بالشركة والت  ضها  في السوق.  وتتعلق مخاطر التغيُّرات في أسعار الفائدة في السوق التي تتعرَّ ي تعّرِ

 لمخاطر أسعار فائدة التدفقات النقدية. 
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٤٠ 

  للخدمات الطبية المحدودة شركة الدواء 
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
     األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة) ٠٣١

             
     أهداف إدارة مخاطر األدوات المالية وسياساتها (تتمة)  ٣١٫٢

             
         مخاطر السوق (تتمة)  ٣١٫٢٫١

             
         تحليل حساسية أسعار الفائدة

جميع يوضح الجدول التالي مدى الحساسية للتغيُّرات المحتملة المعقولة في أسعار الفائدة المستحقة على الجزء المتأثر من القروض. ومع ثبات 
 يتأثر صافي دخل الشركة قبل حساب الزكاة من خالل التأثير على القروض ذات األسعار العائمة، وذلك على النحو التالي: المتغيرات األخرى، 

               
          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
            

 ٦٬٩٨٩٬٩٤٣  ٧٬١٩٩٬٩٧٨      نقطة أساس  ١٠٠زيادة بواقع  -سعر الفائدة  
 )٦٬٩٨٩٬٩٤٣(  ) ٧٬١٩٩٬٩٧٨(      نقطة أساس  ١٠٠نقص بواقع  -سعر الفائدة  

             
           مخاطر العمالت  )٢

أسعار صرف  ي تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للمخاطر أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات ف
ض لها الشركة بصفٍة رئيسٍة باألنشطة التشغيل ية الخاصة  العمالت األجنبية. وتتعلق مخاطر التغيُّرات في أسعار صرف العمالت األجنبية التي تتعرَّ

ل اإليرادات أو المصاريف بعملة أجنبية).   بالشركة (عندما تُسجَّ
             

بعمالت غير اللایر السعودي والدوالر األمريكي. ونظًرا لكون سعر صرف اللایر السعودي ثابت مقابل الدوالر  ولم تُجر الشركة معامالت هامة 
لة بعم الت أجنبية، األمريكي، فال تشّكل األرصدة بالدوالر األمريكي مخاطر عمالت هامة. وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات النقدية األخرى الُمسجَّ

صافي المخاطر التي تتعرض لها عند مستوى مقبول من خالل شراء عمالت أجنبية أو بيعها بأسعار فورية عند اللزوم من   تتأكد الشركة من ثبات
 أجل معالجة اختالالت التوازنات القصيرة األجل. 

             
           مخاطر االئتمان  ٣١٫٢٫٢

ض الشركة  تتمثل مخاطر االئتمان في عدم وفاء طرف ما  ا ينشأ عنه خسارة مالية. وتتعرَّ بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد مبرم مع عميل ممَّ
 لمخاطر االئتمان الناشئة من أنشطتها التشغيلية والمتعلقة بصورة رئيسية بالحسابات المدينة. 

             
المبيعات. وتُوَضع حدود ائتمانية للعمالء كافة بناًء على معايير التصنيف الداخلي. وتُراقَب  وتتأكَّد الشركة أنَّ التحصيل النقدي يُجَرى بعد تسليم 

مودَعة فعلًيا لدى بنوك   دورًيا الحسابات المدينة التجارية غير الُمسدَّدة، وتَُرفع أي مخاوف ائتمانية لإلدارة العليا.  علًما بأنَّ النقدية والوديعة ألجل 
ض لمخاطر العمالء األفراد أو المناطق. تجارية ذات تصنيفات    ائتمانية قوية. وال يوجد تركُّز مخاطر ائتمان جوهرية، سواء من خالل التعرُّ

             
   يتعيَّن أن تُسدَّد المبيعات إلى عمالء التجزئة نقًدا أو باستخدام البطاقات االئتمانية للحد من مخاطر االئتمان.

             
دالت  يُجرى تحليل االنخفاض في القيمة بكل تاريخ قوائم مالية باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. وتُحتََسب مع 

المخصص على أساس عدد أيام التأخر في السداد لقطاعات عمالء لها أنماط خسائر مماثلة (أي حسب العميل ونوع المنتج وخصائص االئتمان 
قولة  جل التاريخي التجاري والشكل القانوني). وتعكس عملية االحتساب النتائج المرجحة باالحتماالت والقيمة الزمنية للنقود والمعلومات المعوالس

ما تُشَطب الحسابات    والمؤيدة المتاحة بتاريخ القوائم المالية بشأن األحداث السابقة والحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية. وعادة 
ر السداد عن أكثر من سنة واحدة، وهي ال تخضع لنشاط اإلنفاذ. وال تحتفظ الشركة بضمانات كتأمينات. وتُقّيِم الشركة تركز المخاطر    المدينة إذا تأخَّ

ية والخسائر االئتمانية المتعلقة بالحسابات  المتعلقة بالحسابات المدينة بأنها منخفضة نظًرا ألن عمالئها موجودون بمناطق متعددة. وللمخاطر االئتمان 
 ). ١٩المدينة، يُرَجى الرجوع إلى إيضاح (

             
وَدعة لدى مؤسسات  وقد قُّيِمت المخاطر االئتمانية المتعلقة باألرصدة البنكية بأنَّها ضئيلة؛ حيث إنَّ هذه األرصدة قابلة لالسترداد عند الطلب وهي مُ 

 ريخية. السمعة. وفيما يتصل بالمبالغ الُمستَحقة من جهات ذات عالقة، قُّيِمت مخاطر االئتمان بأنَّها ضئيلة؛ نظًرا لعدم وجود حاالت تعثر تامالية حسنة  
             

في   ٢٠١٨و  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ويتمثُل الحد األقصى من مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة فيما يتعلق ببنود قائمة المركز المالي كما في 
 ). ٣١٫١القيم الدفترية لكل فئة من فئات األصول المالية الُمْفَصح عنها في اإليضاح (
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٤١ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة 
 ذات مسؤولية محدودة) (شركة 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
     األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة) ٠٣١

             
     أهداف إدارة مخاطر األدوات المالية وسياساتها (تتمة)  ٣١٫٢

             
           السيولة مخاطر  ٣١٫٢٫٣

سيولة عن  تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة الشركة للصعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة باألدوات المالية. وقد تنشأ مخاطر ال
السيولة بمراقبة رأس المال العامل ومتطلبات  عدم القدرة على تسييل أصول مالية بشكل سريع وبمبلغ ُيقارب قيمتها العادلة. وتدير الشركة مخاطر 

استحقاقها،  التدفقات النقدية بشكل منتظم والحصول على دعم الشركاء عند الحاجة لضمان أنها توفر دوًما سيولة كافية لديها للوفاء بالتزاماتها عند
طر تضرُّ بسمعة الشركة. وتتأكد الشركة بأن لديها نقدية في ظل الظروف العادية أو الصعبة، دون أن تتكّبِد خسائر غير مقبولة أو تتعرض لمخا 

الصعبة التي  كافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك خدمة االلتزامات المالية، وال يشمل ذلك التأثير المحتمل للظروف 
حافظ الشركة على خطوط ائتمان متنوعة. وتتطلب شروط العقود لدى  يتعذر التنبؤ بها بصورة معقولة مثل الكوارث الطبيعية. فضال عن ذلك، ت 

يوًما من تاريخ الفواتير أو   ٦٠-٣٠يوًما من تاريخ الفواتير. وتسدد الحسابات الدائنة عادة خالل  ٩٠-٣٠الشركة أن تُسدد المبالغ المستحقة خالل 
 استالم فاتورة مقدمة بصورة صحيحة. 

             
           المخاطر زيادة تركز 

صادية  ينشأ تركز المخاطر عند ممارسة عدد من األطراف األخرى أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في المنطقة الجغرافية ذاتها أو لديها خصائص اقت 
االقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف.  تؤدي بها أن تتأثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية تأثرا مماثال بالتغيُّرات في الظروف 

 ويشير تركز المخاطر إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثِّر على صناعة معينة. 
             

ص الجدول التالي تواريخ استحقاق التزامات الشركة المالية، دون التزام عقد اإليجار، بناًء على  الدُّفعات غير المخصومة التعاقدية، واألرصدة  ويلّخِ
 شهرا تعادل األرصدة الدفترية حيث إن تأثير الخصم غير جوهري.  ١٢المستحقة خالل 

             
 اإلجمالي   سنوات  ٥أكثر من   سنوات   ٥إلى   ١  أقل من سنة واحدة       

 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي     ٢٠١٩ديسمبر   ٣١
             

 ٤٤٦٬٨٢٥٬٧٨٤  -  -  ٤٤٦٬٨٢٥٬٧٨٤  دائنون وأخرى ومحتجزات 
 ٧٬٧٦٣٬٢٢١  -  -  ٧٬٧٦٣٬٢٢١  مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة 

 ٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨  -  -  ٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨    قروض قصيرة األجل 
 ٨٣٠٬٥٦٤٬٩٠٠  ٢٠٨٬٨٩٩٬٩١١  ٤٤٩٬٠٠٢٬٨٢٠  ١٧٢٬٦٦٢٬١٦٩    التزامات إيجار 

      ٢٬٠٠٥٬١٥١٬٧٤٣  ٢٠٨٬٨٩٩٬٩١١  ٤٤٩٬٠٠٢٬٨٢٠  ١٬٣٤٧٬٢٤٩٬٠١٢ 
             
 اإلجمالي   سنوات  ٥أكثر من   سنوات   ٥إلى  ١  أقل من سنة واحدة       

 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي     ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
             

 ٤٧٤٬٠٠١٬٩٦٦  -  -  ٤٧٤٬٠٠١٬٩٦٦  دائنون وأخرى ومحتجزات 
 ٩٬٢٩٤٬٧٢١  -  -  ٩٬٢٩٤٬٧٢١  مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة 

 ٢١٨٬٧٢٩  -  -  ٢١٨٬٧٢٩    حسابات بنكية مكشوفة 
 ٦٩٨٬٩٩٤٬٣٢٩  -  -  ٦٩٨٬٩٩٤٬٣٢٩    قروض قصيرة األجل 

 ٨٨٨٬٥٢٩٬٣٧١  ٢٤٠٬٦٨٢٬٠٥٠  ٤٧٣٬١٥٨٬٩٠٧  ١٧٤٬٦٨٨٬٤١٤    التزامات إيجار 
      ٢٬٠٧١٬٠٣٩٬١١٦  ٢٤٠٬٦٨٢٬٠٥٠  ٤٧٣٬١٥٨٬٩٠٧  ١٬٣٥٧٬١٩٨٬١٥٩ 
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٤٢ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة 
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
     األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)  ٠٣١

             
     إدارة مخاطر األدوات المالية وسياساتها (تتمة) أهداف  ٣١٫٢

             
           (تتمة)   مخاطر السيولة  ٣١٫٢٫٣

              
       تغيرات في التزامات ناشئة ِمن النشاطات التمويلية 

             
 يناير  ١      

٢٠١٩ 
  تدفقات  

 نقدية خارجية  
   

 أخرى
  ديسمبر  ٣١ 

 ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي       
             

 -  ١٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠  ) ١٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠(  -    توزيعات أرباح مستحقة الدفع 
 -  -  ) ٢١٨٬٧٢٩(  ٢١٨٬٧٢٩    حسابات بنكية مكشوفة 

 ٧٣٣٬١٨٨٬٨٧٧  ١٦٨٬١٤٧٬٨١٨  ) ١٦١٬٨٤٢٬٣٢٢(  ٧٢٦٬٨٨٣٬٣٨١    التزامات إيجار 
 ٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨  ١٬٦٨٩٬٩٩٧٬٨٣٨  ) ١٬٦٦٨٬٩٩٤٬٣٢٩(  ٦٩٨٬٩٩٤٬٣٢٩    قروض قصيرة األجل 

  إجمالي االلتزامات من النشاطات  
 التمويلية     

   
١٬٤٢٦٬٠٩٦٬٤٣٩ 

   
)١٬٩٧٠٬٠٥٥٬٣٨٠ ( 

   
١٬٩٩٧٬١٤٥٬٦٥٦ 

   
١٬٤٥٣٬١٨٦٬٧١٥ 

             
 يناير ١      

٢٠١٨ 
  تدفقات   

 خارجية نقدية 
   

 أخرى 
  ديسمبر ٣١ 

 ٢٠١٨ 
 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي       
             

 -  ١١١٬٠٠٠٬٠٠٠  )١١١٬٠٠٠٬٠٠٠(  -    توزيعات أرباح مستحقة الدفع 
 ٢١٨٬٧٢٩  ٢١٨٬٧٢٩  -  -    حسابات بنكية مكشوفة 

 ٧٢٦٬٨٨٣٬٣٨١  ١٤٠٬٢٩٣٬٧٢٤  )١٩٠٬١٤٠٬٧٧٩(  ٧٧٦٬٧٣٠٬٤٣٦    التزامات إيجار 
 ٦٩٨٬٩٩٤٬٣٢٩  ١٬٥٦٦٬٠٢٢٬٨٠٣  )١٬٥١٥٬٢٥٦٬٣١٠(  ٦٤٨٬٢٢٧٬٨٣٦    قروض قصيرة األجل 

  إجمالي االلتزامات من النشاطات  
 التمويلية   

   
١٬٤٢٤٬٩٥٨٬٢٧٢ 

   
)١٬٨١٦٬٣٩٧٬٠٨٩( 

   
١٬٨١٧٬٥٣٥٬٢٥٦ 

   
١٬٤٢٦٬٠٩٦٬٤٣٩ 

             
ُن العمود "أخرى" الحركات غير النقدية وتصنيف توزيعات األرباح المستحقة الدفع بمجرد اعتماد الشركاء توزيع األرباح والحصو ل على  َيتََضمَّ

 قرض قصير األجل جديد والتزامات اإليجار. 
             

         إدارة رأس المال  ٠٣٢
  

ُن رأس المال رأس المال الُمْصَدر وكافة احتياطيات حقوق الملكية األخرى العائدة لمساهمي الشركة. بغرض إدارة رأسمال الشركة،   َيتََضمَّ
             

 يتمثل الغرض الرئيسي إلدارة رأسمال الشركة في ضمان الحفاظ على معدالت رأسمالية جيدة لكي تدعم أعمالها وترفع قيمة األسهم. 
             

سمالها وتتمثل سياسة اإلدارة في المحافظة على قاعدة رأسمال قوية للحفاظ على الدائنين ودعم تطورات العمل المستقبلية. وتدير الشركة هيكل رأ 
رأس  وتجري تعديالٍت عليه في ضوء التغيُّرات في الظروف االقتصادية وظروف العمل ومتطلبات التعهدات المالية. وتراقب اإلدارة العائد على 

ده الشركة بصافي الدْين مقسوًما على إجمالي حقوق ملكية الشركاء، حيث يتمثل صافي الدْين في إجمالي االلتزامات ناق ًصا األرصدة  المال الذي تُحّدِ
ح على الشركاء.   . كما تراقب اإلدارة مستوى توزيعات األربا٪٥٠و  ٪٣٠لدى البنوك والنقدية. وتهدف سياسة الشركة إلى أن تبقى النسبة ما بين 

 وقد كانت نسبة صافي دين الشركة إلى نسبة رأسمالها في نهاية السنة المالية المفصح عنها على النحو التالي: 
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٤٣ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة 
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
         (تتمة)   إدارة رأس المال ٠٣٢

  
          ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 لایر سعودي   لایر سعودي           
             

 ٦٩٩٬٢١٣٬٠٥٨  ٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨      قروض بنكية وحسابات بنكية مكشوفة 
 ٥٨٦٬٤٨٨٬٥٥٤  ٥٥٧٬٣٥٧٬٠٤٧      دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 

 ٧٢٦٬٨٨٣٬٣٨١  ٧٣٣٬١٨٨٬٨٧٧        التزام عقد إيجار 
 ٢٧٬١٢٠٬١٣٧  ٢٩٬٧٥٥٬٤٨١      عقود والتزامات استرداد 

 )١٠٧٬٦٧٩٬٤٠٥(  ) ٨٥٬٠٤٦٬٦٧٥(      ناقًصا: نقد لدى البنك وما في حكم النقد
 ١٬٩٣٢٬٠٢٥٬٧٢٥  ١٬٩٥٥٬٢٥٢٬٥٦٨    صافي الدين

             
 ٨٦٣٬٢١٩٬٣٩٣  ٩٦٩٬٣٧١٬٨٦٣        إجمالي حقوق الملكية 

 ٪٤٥  ٪ ٥٠        صافي الدين إلى نسبة رأس المال 
             

المرتبطة  من أجل تحقيق هذا الهدف العام، تهدف إدارة رأس المال لدى الشركة، من بين أمور أخرى، إلى ضمان وفاءها بالتعهدات المالية الُملِزمة 
للبنك  بالقروض التي تحمل فائدة والتي تحدد متطلبات هيكل رأس المال. وإن خرق التعهدات المالية الُملِزمة وعدم الوفاء بها من شأنه أن يسمح 

 باالستدعاء الفوري للقروض. لم يكن هناك أي خرق للتعهدات المالية الُملِزمة بشأن أي قروض تحمل فائدة في الفترة الحالية. 
             

 ٣١و  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لم يجر أي تغييرات على األهداف أو السياسات أو اإلجراءات الخاصة بإدارة رأس المال خالل السنتين المنتهيتين في 
 .٢٠١٨ديسمبر 

  
       القيم العادلة لألدوات المالية  ٠٣٣

  
المدفوع لتحويل التزام ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في أصل المبلغ تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو 

عادلة  بتاريخ القياس أو السوق األكثر فائدة التي يمكن للشركة الوصول إليها في ذاك التاريخ في حالة عدم وجود أصل المبلغ. وتعكس القيمة ال 
 لاللتزام مخاطر عدم األداء. 

             
ت المستوى األدنى تُصنَّف كافة األدوات المالية، التي يُْعتََرُف بقيمتها العادلة أو يُفَصح عنها، ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس مدخال

ة لقياس القيمة العادلة ككل، وذلك على النحو التالي:   والهامَّ
             
   الُمدَرجة (بدون تعديل) في سوق نشط ألصول والتزامات مماثلة المستوى األول: األسعار  -
ر  المستوى الثاني: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غي  -

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

ة، يُصنَّف  وإذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصول أو االلتزامات تقع ضمن مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادل 
 بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة باعتباره أدنى مستوى مدخالت هام للقياس بأكمله. عندئذ قياس القيمة العادلة 

             
 غيير. وتعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية الفترة المالية الُمْفَصح عنها التي حدث خاللها الت 
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٤٤ 

 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة 
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

             
       (تتمة)   القيم العادلة لألدوات المالية  ٠٣٣

  
 القيم العادلة ألصول والتزامات الشركة: يقدم الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس 

             
 قياس القيم العادلة باستخدام         
 المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول         

           ٢٠١٩ديسمبر   ٣١
             

  أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 (أدوات حقوق الملكية):        

    

 -  -  ١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣ أدوات حقوق الملكية حسب القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
             

     التزامات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
 -  ١٩٬٩٥٨٬٦٢٥  -      عقود مقايضة مشتقة 

             
 قياس القيم العادلة باستخدام         
 المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول         

           ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
             

  أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 (أدوات حقوق الملكية):        

    

 -  -  - القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات حقوق الملكية حسب 
             

     التزامات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
 -  ٤٬٣١١٬٧٤٦  -      عقود مقايضة مشتقة 

             
 . ٢٠١٩المستوى الثالث خالل عام لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول أو المستوى الثاني أو 

             
  أحداث الحقة لتاريخ القوائم المالية  ٠٣٤

 
      

وتفشى المرض عبر مناطق جغرافية متعددة، مما تسبب في تعطيل   ٢٠٢٠) في أوائل عام ١٩-تأكد وجود مرض ڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد 
الشركة أن هذا التفشي بمثابة حدث غير قابل للتعديل بعد تاريخ قائمة المركز المالي. وفي هذه المرحلة  األعمال واألنشطة االقتصادية. وتعتبر 

بالحوكمة  المبكرة التي يتطور فيها الوضع بسرعة، ليس من الممكن تقديم تقدير كمي للتأثير المحتمل في هذه المرحلة. وستواصل اإلدارة والمكلفون  
اطق الجغرافية وإطالع المساهمين على المستجدات وفقًا للمتطلبات التنظيمية. وقد تتطلب أي تغيُّرات في الظروف  مراقبة الوضع عبر جميع المن 

 . ٢٠٢٠إجراء تحسينات على اإلفصاحات أو االعتراف بتعديالت في القوائم المالية المنفصلة للشركة للفترات الالحقة خالل السنة المالية 
             

، والتي قد يكون لها تأثير جوهري على ٢٠١٩ديسمبر    ٣١نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث أخرى الحقة هامة منذ السنة المنتهية في  حسب وجهة  
 المركز المالي للشركة كما هو مبيَّن في هذه القوائم المالية. 

             
  أرقام المقارنة  ٠٣٥

 
        

 الماضية بما يتماشى مع عرض السنة الحالية. أِعيد تصنيف بعض أرقام السنة 
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٤٥ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
         ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

           

         الفروع  ٠٣٦
  

 ومنافذ البيع الموزعة في أرجاء المملكة العربية السعودية ذات السجالت التجارية التالية: تعمل الشركة من خالل العديد من الفروع  
           

 رقم السجل التجاري        اسم الفرع   مسلسل  رقم السجل التجاري      اسم الفرع     مسلسل 
           
 ٢٠٥١٠٢٨١٠٠  ) PH-043صيدلية الدواء رقم (  ٦٢  ٢٠٥١٠٢٥٧٠١  شركة الدواء   ١
 ٢٢٥١٠٢٩٠٤٧  ) PH-044صيدلية الدواء رقم (  ٦٣  ٢٢٥١٠٥١٢٦٩  مستودع  ٢
 ٢٢٥٢٠٣٢٧٩٤  ) PH-045صيدلية الدواء رقم (  ٦٤  ٢٠٥٠٠٩٤٣٦٧  مستودع  ٣
 ٢٢٥٠٠٢٩٤٧٣  ) PH-046صيدلية الدواء رقم (  ٦٥  ٢٠٥٠٠٥١٣٦٢  مستودع  ٤
 ٢٢٥٠٠٢٩٤٧٠  ) PH-047الدواء رقم (صيدلية   ٦٦  ٢٠٥٠٠٩٤٣٦٢  مستودع  ٥
 ٢٠٥٥٠٠٥٤٥٥  ) PH-048صيدلية الدواء رقم (  ٦٧  ٥٨٥٠٠٣٥٦٠٩  مستودع  ٦
 ٢٢٥٢٠٢٩٠٣٨  ) PH-049صيدلية الدواء رقم (  ٦٨  ١٠١٠١٨١٣٦٦  مستودع  ٧
 ٢٠٥٠٢٤٠٥٨٩  ) PH-050صيدلية الدواء رقم (  ٦٩  ٤٠٣٠١٤٢٩٥٠  مستودع  ٨
 ٢٠٥٥٠٠٥٥٢٣  ) PH-051صيدلية الدواء رقم (  ٧٠  ٣٤٠٠٠١٧٩٩١  مستودع  ٩

 ٢٢٥٧٠٣١١٠٦  ) PH-052صيدلية الدواء رقم (  ٧١  ٢٢٥٢٠٦١٥٣٩  مستودع  ١٠
 ٢٠٥٠١٠٩٧٩٤  ) PH-053صيدلية الدواء رقم (  ٧٢  ١١٢٢١٠١٦٨٢  مستودع  ١١
 ٢٢٥١٠٥٢٠١٤  ) PH-054صيدلية الدواء رقم (  ٧٣  ١٠١٠٤٣٠٠٩٣  مستودع  ١٢
 ٢٢٥١٠٣١٤١٤  ) PH-055صيدلية الدواء رقم (  ٧٤  ١٠١٠٤٢٨٠٨٧  مستودع  ١٣
 ٢٢٥١٠٢٩٠٤٤  ) PH-056صيدلية الدواء رقم (  ٧٥  ٢٠٥١٠٥٥٨٢٢  مستودع  ١٤
 ٢٠٥١٠٢٦٢٩٩  ) PH-057صيدلية الدواء رقم (  ٧٦  ٣٤٠٠٠١٤٨٤١  مستودع  ١٥
 ٢٠٥٠٠٤١٨٩٠  ) PH-058الدواء رقم (صيدلية   ٧٧  ١٠١٠٤٣٠١٣٧  مستودع  ١٦
 ٢٠٥٢٠٠٢٧٠٤  ) PH-059صيدلية الدواء رقم (  ٧٨  ١١٣١٠٥٥١٣٨  مستودع  ١٧
 ٢٠٥١٠٢٦٥٨٧  ) PH-060صيدلية الدواء رقم (  ٧٩  ٢٥١١٠٢١٣٩١  مستودع  ١٨
 ٢٠٥١٠٢٦٥٨٨  ) PH-061صيدلية الدواء رقم (  ٨٠  ٢٥١١٠٢٤٩٧٦  مستودع  ١٩
 ٢٢٥١٠٢٩٠٤٦  ) PH-062صيدلية الدواء رقم (  ٨١  ٤٠٣٠٣١٦٧٨٦  مستودع  ٢٠
 ٢٠٥٠٠٤٤٣٤٧  ) PH-063صيدلية الدواء رقم (  ٨٢  ٥٨٥٥٠٦٦٢٤٦  مستودع  ٢١
 ٢٠٥١٠٦١٤٣٦  ) PH-064صيدلية الدواء رقم (  ٨٣  ٥٨٥٥٣٤٥٦٤٧  مستودع  ٢٢
 ٢٠٥١٠٦١٤٣٥  ) PH-065الدواء رقم (صيدلية   ٨٤  ٢٠٥١٠٢٥٧٦٠  ) PH-001صيدلية الدواء رقم (  ٢٣
 ٢٢٥٠٠٢٩٤٧٢  ) PH-066صيدلية الدواء رقم (  ٨٥  ٢٠٦٠٠٢٥٧٦١  ) PH-002صيدلية الدواء رقم (  ٢٤
 ٢٢٥٠٠٣١٥٦٧  ) PH-067صيدلية الدواء رقم (  ٨٦  ٢٠٦٠٠٢٥٧٦٢  ) PH-003صيدلية الدواء رقم (  ٢٥
 ٢٠٥٢٠٠١٠٨٦  ) PH-069صيدلية الدواء رقم (  ٨٧  ٢٠٥١٠٢٥٧٦٣  ) PH-004صيدلية الدواء رقم (  ٢٦
 ٢٢٥٢٠٣١٤١٣  ) PH-070صيدلية الدواء رقم (  ٨٨  ٢٠٥١٠٢٥٧٦٨  ) PH-005صيدلية الدواء رقم (  ٢٧
 ٢٢٥١٠٦٥٩٨٥  ) PH-072صيدلية الدواء رقم (  ٨٩  ٢٠٥١٠٢٥٧٦٩  ) PH-006صيدلية الدواء رقم (  ٢٨
 ٢٢٥٧٠٣٢٨٠٢  ) PH-073صيدلية الدواء رقم (  ٩٠  ٢٠٥١٠٢٥٧٧٠  ) PH-007صيدلية الدواء رقم (  ٢٩
 ٢٠٥٠٠٤٣٠٧٤  ) PH-074صيدلية الدواء رقم (  ٩١  ٢٠٥٠٠٣٩٧٢٣  ) PH-008صيدلية الدواء رقم (  ٣٠
 ٢٥١١٠٢٤٨٥١  ) PH-075صيدلية الدواء رقم (  ٩٢  ٢٠٥٠٠٣٩٧٢٤  ) PH-009صيدلية الدواء رقم (  ٣١
 ٢٠٥٥٠٠٥٦٣١  ) PH-076صيدلية الدواء رقم (  ٩٣  ٢٠٦٠٠٢٥٧٧١  ) PH-010صيدلية الدواء رقم (  ٣٢
 ٢٠٥٥٠٠٥٧٥٢  ) PH-077صيدلية الدواء رقم (  ٩٤  ٢٠٥١٠٦٢٩٦٠  ) PH-011صيدلية الدواء رقم (  ٣٣
 ٢٠٥٠٠٤٨٢٠٤  ) PH-078صيدلية الدواء رقم (  ٩٥  ٢٠٦٠٠٢٥٧٩٨  ) PH-012صيدلية الدواء رقم (  ٣٤
 ٢٠٥٥٠٠٧٣٥٣  ) PH-079صيدلية الدواء رقم (  ٩٦  ٢٠٥٠٠٣٩٧٦١  ) PH-013صيدلية الدواء رقم (  ٣٥
 ٢٠٥٠٠٤٦٢٥٧  ) PH-080صيدلية الدواء رقم (  ٩٧  ٢٠٥٠٠٣٩٧٦٢  ) PH-014صيدلية الدواء رقم (  ٣٦
 ٢٠٥١٠٢٧٨٨٦  ) PH-081صيدلية الدواء رقم (  ٩٨  ٢٠٥٠٠٣٩٧٦٣  ) PH-015صيدلية الدواء رقم (  ٣٧
 ٢٠٥٠٠٤٣٠٧٦  ) PH-082صيدلية الدواء رقم (  ٩٩  ٢٠٥١٠٢٥٨٠٥  ) PH-016صيدلية الدواء رقم (  ٣٨
 ٢٥١١٠٢٤٨٥٠  ) PH-083صيدلية الدواء رقم (  ١٠٠  ٢٠٥٠٠٣٩٧٦٦  ) PH-017صيدلية الدواء رقم (  ٣٩
 ٢٠٥١٠٢٩٨٤٩  ) PH-084صيدلية الدواء رقم (  ١٠١  ٢٠٥١٠٢٥٨٠٦  ) PH-018صيدلية الدواء رقم (  ٤٠
 ٢٠٥٠٠٤٣٠٧٧  ) PH-085صيدلية الدواء رقم (  ١٠٢  ٢٢٥١٠٢٩٤٧١  ) PH-019صيدلية الدواء رقم (  ٤١
 ٢٠٥٠٠٤٤٣٤٨  ) PH-086صيدلية الدواء رقم (  ١٠٣  ٢٢٥٢٠٣١٠٠٨  ) PH-020صيدلية الدواء رقم (  ٤٢
 ٢٠٥٠٠٤٦٨٤٢  ) PH-087صيدلية الدواء رقم (  ١٠٤  ٢٠٥٥٠٠٥٠٨٢  ) PH-021صيدلية الدواء رقم (  ٤٣
 ٢٠٥٠٠٤٩٦٠٩  ) PH-088صيدلية الدواء رقم (  ١٠٥  ٢٠٥٥٠٠٥٢٥٢  ) PH-022صيدلية الدواء رقم (  ٤٤
 ٢٢٥١٠٣٣٣٦١  ) PH-089صيدلية الدواء رقم (  ١٠٦  ٢٠٥٠٠٤٠٥٨١  ) PH-024صيدلية الدواء رقم (  ٤٥
 ٢٠٥٠١٠٩٧٩٨  ) PH-090صيدلية الدواء رقم (  ١٠٧  ٢٠٥٠٠٤٠٥٨٢  ) PH-025الدواء رقم (صيدلية   ٤٦
 ٢٥١١٠٢٥١٣٥  ) PH-091صيدلية الدواء رقم (  ١٠٨  ٢٠٥٠٠٤٠٥٨٣  ) PH-026صيدلية الدواء رقم (  ٤٧
 ٢٥١١٠٠٥٢٤٤  ) PH-092صيدلية الدواء رقم (  ١٠٩  ٢٢٥٢٠٢٩٠٣٩  ) PH-027صيدلية الدواء رقم (  ٤٨
 ٢٥١١٠٠٥٣٥٩  ) PH-093صيدلية الدواء رقم (  ١١٠  ٢٠٥٦٠٠١١٩٢  ) PH-028صيدلية الدواء رقم (  ٤٩
 ٢٥١١٠٠٥٣٦٠  ) PH-094صيدلية الدواء رقم (  ١١١  ٢٠٥٦٠٠١٤٠١  ) PH-029صيدلية الدواء رقم (  ٥٠
 ٢٥١١٠٠٧٢٠٢  ) PH-095الدواء رقم (صيدلية   ١١٢  ٢٢٥٠٠٣١٠٩٤  ) PH-031صيدلية الدواء رقم (  ٥١
 ٢٥١١٠٢٤١١٠  ) PH-096صيدلية الدواء رقم (  ١١٣  ٢٢٥١٠٢٩٠٤٠  ) PH-032صيدلية الدواء رقم (  ٥٢
 ٢٥١١٠٠٥٣٨٥  ) PH-097صيدلية الدواء رقم (  ١١٤  ٢٢٥١٠٢٩٠٤١  ) PH-033صيدلية الدواء رقم (  ٥٣
 ٢٥١١٠٠٧١٩٨  ) PH-098صيدلية الدواء رقم (  ١١٥  ٢٠٥٧٠٠٢٣٤٥  ) PH-034صيدلية الدواء رقم (  ٥٤
 ٢٥١١٠٠٦٤٣٥  ) PH-099صيدلية الدواء رقم (  ١١٦  ٢٠٥٧٠٠٢٣٤٦  ) PH-035صيدلية الدواء رقم (  ٥٥
 ٢٥١١٠٠٦٤٣٤  ) PH-101صيدلية الدواء رقم (  ١١٧  ٢٢٥١٠٢٩٠٤٢  ) PH-036صيدلية الدواء رقم (  ٥٦
 ٢٥١٢٠٠٥٣٦١  ) PH-102صيدلية الدواء رقم (  ١١٨  ٢٢٥٢٠٢٩٠٤٣  ) PH-037الدواء رقم (صيدلية   ٥٧
 ٢٠٥٩٠٠١٣٥٤  ) PH-103صيدلية الدواء رقم (  ١١٩  ٢٠٥١٠٢٦٩٣٤  ) PH-038صيدلية الدواء رقم (  ٥٨
 ٢٠٥٠٠٤٧٦١٤  ) PH-104صيدلية الدواء رقم (  ١٢٠  ٢٠٥١٠٢٨٦١٩  ) PH-039صيدلية الدواء رقم (  ٥٩
 ٢٢٥٢٠٣١٤١٧  ) PH-105صيدلية الدواء رقم (  ١٢١  ٢٠٥١٠٢٨٦٢١  ) PH-041صيدلية الدواء رقم (  ٦٠
 ٢٢٥١٠٣٢٤٦٨  ) PH-107صيدلية الدواء رقم (  ١٢٢  ٢٠٥٢٠٠١٢٣٨  ) PH-042صيدلية الدواء رقم (  ٦١
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٤٦ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
         ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

           

         (تتمة)  الفروع  ٠٣٦
           

 التجاريرقم السجل         اسم الفرع   مسلسل  رقم السجل التجاري        اسم الفرع   مسلسل 
           

 ٢٠٦٦٠٠٢٢٧٨  ) PH-186صيدلية الدواء رقم (  ١٨٧  ٢٢٥١٠٣٢٧٩٥  ) PH-109صيدلية الدواء رقم (  ١٢٣
 ٢٠٥٥٠٠٧٧١٠  ) PH-187صيدلية الدواء رقم (  ١٨٨  ٢٠٥٦٠٠١٤٠٠  ) PH-111صيدلية الدواء رقم (  ١٢٤
 ٢٠٥٥٠٠٧٠٥٨  ) PH-188صيدلية الدواء رقم (  ١٨٩  ٢٠٥٠٠٤٧٦١٥  ) PH-112صيدلية الدواء رقم (  ١٢٥
 ٢٢٥١٠٦٧٣٦٣  ) PH-190صيدلية الدواء رقم (  ١٩٠  ٢٠٥٠٠٤٩٦٠٧  ) PH-113صيدلية الدواء رقم (  ١٢٦
 ٢٢٥٢٠٣٣٥٣٧  ) PH-191صيدلية الدواء رقم (  ١٩١  ٢٠٥٣٠١٦٧٠٦  ) PH-114صيدلية الدواء رقم (  ١٢٧
 ٢٢٥١٠٦٦٣٥٧  ) PH-193صيدلية الدواء رقم (  ١٩٢  ٢٠٦٢٠١٧١٦٤  ) PH-115صيدلية الدواء رقم (  ١٢٨
 ٢٢٥٢٠٦٧٣٦٥  ) PH-194صيدلية الدواء رقم (  ١٩٣  ٢٠٦٢٠١٧٢٩٩  ) PH-116صيدلية الدواء رقم (  ١٢٩
 ٢٢٥٢٠٣٢٧٩٩  ) PH-195صيدلية الدواء رقم (  ١٩٤  ٢٠٥٥٠٠٦٢٢٤  ) PH-117صيدلية الدواء رقم (  ١٣٠
 ٢٢٥٠٠٣٣٤٢٠  ) PH-196صيدلية الدواء رقم (  ١٩٥  ٢٠٥٧٠٠٢٤١٤  ) PH-118الدواء رقم (صيدلية   ١٣١
 ٢٠٥٩٠٠٤٠٦٩  ) PH-197صيدلية الدواء رقم (  ١٩٦  ٢٠٥٧٠٠٢٨٧٠  ) PH-119صيدلية الدواء رقم (  ١٣٢
 ٢٠٥٠١١٠٩١٦  ) PH-198صيدلية الدواء رقم (  ١٩٧  ٢٠٥٠٠٥٣٦٠٣  ) PH-120صيدلية الدواء رقم (  ١٣٣
 ٢٠٥٥٠٢٥٥٤٥  ) PH-199صيدلية الدواء رقم (  ١٩٨  ٢٥١١٠٢٥١٣٣  ) PH-121صيدلية الدواء رقم (  ١٣٤
 ٣٣٥٠٠٤٤٥٣٩  ) PH-201صيدلية الدواء رقم (  ١٩٩  ٢٥١١٠٠٧٢٠١  ) PH-122صيدلية الدواء رقم (  ١٣٥
 ٣٥٥٠٠٣٨٨٠٣  ) PH-202الدواء رقم (صيدلية   ٢٠٠  ٢٥١١٠٠٧٠٥٢  ) PH-123صيدلية الدواء رقم (  ١٣٦
 ٣٥٥٠٠٣٨٧٦١  ) PH-203صيدلية الدواء رقم (  ٢٠١  ٢٠٥١٠٣١١٧٨  ) PH-124صيدلية الدواء رقم (  ١٣٧
 ٣٥٥٠١٣٠٦٥٤  ) PH-204صيدلية الدواء رقم (  ٢٠٢  ٢٠٥٠٠٤٩٦٠٨  ) PH-125صيدلية الدواء رقم (  ١٣٨
 ٣٥٥٠٠٣٨٧٦٤  ) PH-205صيدلية الدواء رقم (  ٢٠٣  ٢٠٥٠٠٤٩٦٠٦  ) PH-126صيدلية الدواء رقم (  ١٣٩
 ٣٥٥٠٠٣٨٧٦٢  ) PH-206صيدلية الدواء رقم (  ٢٠٤  ٢٠٥٠٠٤٨٢٠٩  ) PH-127صيدلية الدواء رقم (  ١٤٠
 ٣٥٥٤٠٠١٥٧٢  ) PH-208صيدلية الدواء رقم (  ٢٠٥  ٢٠٥٠٠٤٧٧٨٦  ) PH-128صيدلية الدواء رقم (  ١٤١
 ٣٥٥٠٠٣٨٨٠٢  ) PH-209صيدلية الدواء رقم (  ٢٠٦  ٢٠٥٦٠٠١١٩٨  ) PH-129الدواء رقم (صيدلية   ١٤٢
 ٣٥٥٠٠٣٨٨٠٥  ) PH-210صيدلية الدواء رقم (  ٢٠٧  ٢٠٥٠٠٥٣٦٠٢  ) PH-130صيدلية الدواء رقم (  ١٤٣
 ٣٣٥٠١٤٠٠٦٩  ) PH-212صيدلية الدواء رقم (  ٢٠٨  ٢٢٥١٠٣٣٣٥٩  ) PH-131صيدلية الدواء رقم (  ١٤٤
 ٢٠٥٣٠١٧١٦٠  ) PH-216صيدلية الدواء رقم (  ٢٠٩  ٢٠٥٠٠٤٧٢٩٦  ) PH-132صيدلية الدواء رقم (  ١٤٥
 ٢٠٥٣٠١٦٠٨٤  ) PH-221صيدلية الدواء رقم (  ٢١٠  ٢٠٥٠٠٥٣٦٠٤  ) PH-133صيدلية الدواء رقم (  ١٤٦
 ٢٠٦٣٠١٧١٥٧  ) PH-224الدواء رقم (صيدلية   ٢١١  ٢٠٥١٠٣٢٣٤٠  ) PH-134صيدلية الدواء رقم (  ١٤٧
 ٢٠٦٣٠١٦٠٨٣  ) PH-225صيدلية الدواء رقم (  ٢١٢  ٢٠٥١٠٣٠٦٩٨  ) PH-135صيدلية الدواء رقم (  ١٤٨
 ١٠١٠٥٩٩٤٤٤  ) PH-240صيدلية الدواء رقم (  ٢١٣  ٢٠٥٥٠٢٥٥٠٩  ) PH-136صيدلية الدواء رقم (  ١٤٩
 ١٠١٠٥٩٨١٧٩  ) PH-241صيدلية الدواء رقم (  ٢١٤  ٢٢٥٢٠٣٣٥٣٦  ) PH-137صيدلية الدواء رقم (  ١٥٠
 ١٠١٠٦٠١٦٤٣  ) PH-242صيدلية الدواء رقم (  ٢١٥  ٢٠٥٥٠٢٥٤٦٤  ) PH-138صيدلية الدواء رقم (  ١٥١
 ١٠١٠٥٩٧١٠٨  ) PH-243صيدلية الدواء رقم (  ٢١٦  ٢٢٥١٠٣١٥٨٢  ) PH-139صيدلية الدواء رقم (  ١٥٢
 ١١٢٨١٨٣٣٧٦  ) PH-245صيدلية الدواء رقم (  ٢١٧  ٢٢٥١٠٣٣٥٣٩  ) PH-140الدواء رقم (صيدلية   ١٥٣
 ١٠١٠٦٠١٢٩٧  ) PH-246صيدلية الدواء رقم (  ٢١٨  ٢٢٥١٠٣٢٤٦٩  ) PH-142صيدلية الدواء رقم (  ١٥٤
 ١٠١٠٦١٧٨٠٨  ) PH-247صيدلية الدواء رقم (  ٢١٩  ٢٢٥١٠٣٣٥٣٨  ) PH-144صيدلية الدواء رقم (  ١٥٥
 ١٠١٠٦١٦٣٤٧  ) PH-248صيدلية الدواء رقم (  ٢٢٠  ٢٢٥٠٠٦٥٧٩٧  ) PH-145صيدلية الدواء رقم (  ١٥٦
 ٢٢٥٢٠٣٢٨٠١  ) PH-254صيدلية الدواء رقم (  ٢٢١  ٢٢٥١٠٦٥٠٦٣  ) PH-146صيدلية الدواء رقم (  ١٥٧
 ٢٠٥٣٠١٦١٤٨  ) PH-269الدواء رقم (صيدلية   ٢٢٢  ٢٢٥٢٠٦٥٠٠٦  ) PH-147صيدلية الدواء رقم (  ١٥٨
 ٢٠٦٦٠٠٢١٧١  ) PH-273صيدلية الدواء رقم (  ٢٢٣  ٢٢٥١٠٣٢٨٠٠  ) PH-148صيدلية الدواء رقم (  ١٥٩
 ٢٠٥٥٠٠٧٧٠٩  ) PH-275صيدلية الدواء رقم (  ٢٢٤  ٢٢٥٠٠٦٥٢٨٦  ) PH-149صيدلية الدواء رقم (  ١٦٠
 ٢٠٥٩٠٠١٥٠٦  ) PH-276صيدلية الدواء رقم (  ٢٢٥  ٢٢٥١٠٣٢٧٩١  ) PH-150صيدلية الدواء رقم (  ١٦١
 ٢٢٥٠٠٦٨٤٩١  ) PH-281صيدلية الدواء رقم (  ٢٢٦  ٢٢٥١٠٦٦١٤٩  ) PH-152صيدلية الدواء رقم (  ١٦٢
 ٢٢٥٢٠٣٢٧٩٦  ) PH-282صيدلية الدواء رقم (  ٢٢٧  ٢٢٥٢٠٦٦٣٥٨  ) PH-156صيدلية الدواء رقم (  ١٦٣
 ٢٠٥٩٠٠٤١٠٥  ) PH-283صيدلية الدواء رقم (  ٢٢٨  ٢٠٥٠٠٤٤٠٠٨  ) PH-157الدواء رقم (صيدلية   ١٦٤
 ٢٢٥٠٠٣٣٤٢٤  ) PH-286صيدلية الدواء رقم (  ٢٢٩  ٢٠٥٢٠٠٢٩٣٦  ) PH-158صيدلية الدواء رقم (  ١٦٥
 ٢٢٥١٠٣٢٧٩٢  ) PH-290صيدلية الدواء رقم (  ٢٣٠  ٢٥١٤٠٠٠٣٩٧  ) PH-159صيدلية الدواء رقم (  ١٦٦
 ٢٠٥١٠٢٩٢٨٧  ) PH-301صيدلية الدواء رقم (  ٢٣١  ٢٢٥٠٠٣٣٥٤٢  ) PH-161صيدلية الدواء رقم (  ١٦٧
 ٢٠٥١٠٣٩٢٧٤  ) PH-302صيدلية الدواء رقم (  ٢٣٢  ٢٠٥١٠٦٢٨٩٦  ) PH-162صيدلية الدواء رقم (  ١٦٨
 ٢٠٥١٠٤٢٦٧٣  ) PH-303الدواء رقم (صيدلية   ٢٣٣  ٢٥١١٠٢٥٣١٩  ) PH-163صيدلية الدواء رقم (  ١٦٩
 ٢٠٥٠٠٧٠١٩٥  ) PH-304صيدلية الدواء رقم (  ٢٣٤  ٢٢٥٢٠٣٢٤٦٧  ) PH-164صيدلية الدواء رقم (  ١٧٠
 ٢٠٥١٠٤٢٦٧٤  ) PH-305صيدلية الدواء رقم (  ٢٣٥  ٢٠٥١٠٦٣١٢٥  ) PH-166صيدلية الدواء رقم (  ١٧١
 ٢٠٥٠٠٧٠١٩٦  ) PH-306صيدلية الدواء رقم (  ٢٣٦  ٢٠٥١٠٢٨٦٨٤  ) PH-168صيدلية الدواء رقم (  ١٧٢
 ٢٠٥٠٠٧٥٢٢٠  ) PH-307صيدلية الدواء رقم (  ٢٣٧  ٢٠٥١٠٦٤٣٩١  ) PH-169صيدلية الدواء رقم (  ١٧٣
 ٢٠٥٠٠٩٠٩٩٣  ) PH-308صيدلية الدواء رقم (  ٢٣٨  ٢٠٥٠١١٠٩١٧  ) PH-170صيدلية الدواء رقم (  ١٧٤
 ٢٠٥٥٠٢٦٣٣٤  ) PH-309صيدلية الدواء رقم (  ٢٣٩  ٢٠٥٠١١٠٦٩٣  ) PH-171الدواء رقم (صيدلية   ١٧٥
 ٢٠٥٠٢٤٠٥٠٤  ) PH-310صيدلية الدواء رقم (  ٢٤٠  ٢٠٥٠١١٠٩١٨  ) PH-173صيدلية الدواء رقم (  ١٧٦
 ٢٠٥١٠٦٤٤١١  ) PH-311صيدلية الدواء رقم (  ٢٤١  ٢٢٥٢٠٣٢٨٠٣  ) PH-174صيدلية الدواء رقم (  ١٧٧
 ٢٠٥١٢٢٥٩٧٦  ) PH-312صيدلية الدواء رقم (  ٢٤٢  ٢٢٥٢٠٣٢٧٩٣  ) PH-175صيدلية الدواء رقم (  ١٧٨
 ٢٠٦٢٦١٧١٨١  ) PH-313صيدلية الدواء رقم (  ٢٤٣  ٢٢٥٢٠٦٩١٥٤  ) PH-177صيدلية الدواء رقم (  ١٧٩
 ٢٥١٥١٠٠٠٤٦  ) PH-315الدواء رقم (صيدلية   ٢٤٤  ٢٢٥١٠٦٦٩٦٠  ) PH-178صيدلية الدواء رقم (  ١٨٠
 ٢٠٥٥١٢٦٩٣٨  ) PH-316صيدلية الدواء رقم (  ٢٤٥  ٢٢٥٢٠٣١٥٧٦  ) PH-179صيدلية الدواء رقم (  ١٨١
 ٢٠٥١٢٢٧٤٠٠  ) PH-317صيدلية الدواء رقم (  ٢٤٦  ٢٠٥١٠٤٢٢٥٣  ) PH-181صيدلية الدواء رقم (  ١٨٢
 ٢٠٥٠١٢٨٥٨٨  ) PH-318صيدلية الدواء رقم (  ٢٤٧  ٢٠٥٥٠٠٧٧١١  ) PH-182صيدلية الدواء رقم (  ١٨٣
 ٢٥١١١١٥٢٤٦  ) PH-319صيدلية الدواء رقم (  ٢٤٨  ٢٠٥٠١١٠٩١٥  ) PH-183صيدلية الدواء رقم (  ١٨٤
 ٢٠٥٠١٣٠٩١٥  ) PH-321صيدلية الدواء رقم (  ٢٤٩  ٢٠٥٧٠٠٨٩٨٧  ) PH-184صيدلية الدواء رقم (  ١٨٥
 ٢٠٥١٢٢٨٦٧٨  ) PH-324صيدلية الدواء رقم (  ٢٥٠  ٢٠٦٥٠٠١٣٩٩  ) PH-185الدواء رقم (صيدلية   ١٨٦
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٤٧ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
         ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

           

         (تتمة)  الفروع  ٠٣٦
           

 رقم السجل التجاري        اسم الفرع   مسلسل  رقم السجل التجاري        اسم الفرع   مسلسل 
           

 ٣٥٥٠٠٢٢٤٤٩  ) PH-407صيدلية الدواء رقم (  ٣١٥  ٢٠٥٥١٢٧١٦٤  ) PH-325صيدلية الدواء رقم (  ٢٥١
 ٣٥٥٠٠٢٢٤٤٢  ) PH-408صيدلية الدواء رقم (  ٣١٦  ٢٠٥٠٠٧٢٦٧٠  ) PH-332صيدلية الدواء رقم (  ٢٥٢
 ٣٥٥٠٠٢٢٤٥٤  ) PH-409صيدلية الدواء رقم (  ٣١٧  ٢٠٥٠٠٧٢٦٦٧  ) PH-333صيدلية الدواء رقم (  ٢٥٣
 ٣٥٥٠٠٢٢٤٤١  ) PH-410صيدلية الدواء رقم (  ٣١٨  ٢٠٥٠٠٧٢٦٦٩  ) PH-334صيدلية الدواء رقم (  ٢٥٤
 ٣٥٥٠٠٢٢٤٥٥  ) PH-411صيدلية الدواء رقم (  ٣١٩  ٢٠٥٢٠٠١٧٢٣  ) PH-335صيدلية الدواء رقم (  ٢٥٥
 ٣٥٥٠٠٢٢٤٤٨  ) PH-412صيدلية الدواء رقم (  ٣٢٠  ٢٠٥٧٠٠٤١٧٠  ) PH-337صيدلية الدواء رقم (  ٢٥٦
 ٣٥٥٥٠٠٠٧٤٥  ) PH-413صيدلية الدواء رقم (  ٣٢١  ٢٠٥٠٠٧٣٥٤١  ) PH-338صيدلية الدواء رقم (  ٢٥٧
 ٣٥٥٢٠٠٠٧١٦  ) PH-414صيدلية الدواء رقم (  ٣٢٢  ٢٠٥٠٠٧٣٥٤٠  ) PH-339صيدلية الدواء رقم (  ٢٥٨
 ٣٥٥٤٠٠٠٧٤١  ) PH-415صيدلية الدواء رقم (  ٣٢٣  ٢٠٥٩٠٠٢٢١٤  ) PH-340صيدلية الدواء رقم (  ٢٥٩
 ٣٤٥٠٠٠٩٢٤٥  ) PH-416صيدلية الدواء رقم (  ٣٢٤  ٢٠٥٥٠١٣٣١٣  ) PH-341صيدلية الدواء رقم (  ٢٦٠
 ٣٤٠٠٠١٠٨٥٦  ) PH-418صيدلية الدواء رقم (  ٣٢٥  ٢٠٥٠٠٧٥١٦٧  ) PH-342الدواء رقم (صيدلية   ٢٦١
 ٣٤٠١٠١٠٨٥٧  ) PH-419صيدلية الدواء رقم (  ٣٢٦  ٢٠٥٠٠٧٥٢٣٧  ) PH-343صيدلية الدواء رقم (  ٢٦٢
 ٣٥٥٠٠٢٢٤٤٥  ) PH-421صيدلية الدواء رقم (  ٣٢٧  ٢٠٥٠٠٧٥٢١٩  ) PH-344صيدلية الدواء رقم (  ٢٦٣
 ٣٤٥٣٠٠٢٣٢٩  ) PH-422صيدلية الدواء رقم (  ٣٢٨  ٢٠٥٠٠٧٥٢٣٢  ) PH-345صيدلية الدواء رقم (  ٢٦٤
 ٣٤٠٠٠١٠٨٥٨  ) PH-423صيدلية الدواء رقم (  ٣٢٩  ٢٢٥٠٠٤١٨٥٤  ) PH-346صيدلية الدواء رقم (  ٢٦٥
 ٣٤٠٠٠١٠٨٦١  ) PH-424الدواء رقم (صيدلية   ٣٣٠  ٢٠٥٠٠٩٣٨٦٦  ) PH-347صيدلية الدواء رقم (  ٢٦٦
 ٣٥٥٠٠٢٢٦١٢  ) PH-425صيدلية الدواء رقم (  ٣٣١  ٢٠٥٠٠٧٧٠٨٩  ) PH-348صيدلية الدواء رقم (  ٢٦٧
 ٣٥٥٣٠٠٠٧٢١  ) PH-426صيدلية الدواء رقم (  ٣٣٢  ٢٥١١٠١٢٠١١  ) PH-349صيدلية الدواء رقم (  ٢٦٨
 ٤٧٠١٠٠٠٥٠٥  ) PH-427صيدلية الدواء رقم (  ٣٣٣  ٢٥١١٠١٢٠١٢  ) PH-350صيدلية الدواء رقم (  ٢٦٩
 ٣٤٥٢٠٠٤٩٩٢  ) PH-428صيدلية الدواء رقم (  ٣٣٤  ٢٥١١٠١٤٣٠١  ) PH-351صيدلية الدواء رقم (  ٢٧٠
 ٣٤٠٢٠١٩٦٠٤  ) PH-429صيدلية الدواء رقم (  ٣٣٥  ٢٥١١٠٢٢٥١٠  ) PH-352صيدلية الدواء رقم (  ٢٧١
 ٣٥٥٠٠٢٤٠٨٥  ) PH-430صيدلية الدواء رقم (  ٣٣٦  ٢٠٥٠٠٤٠٥٨٥  ) PH-353الدواء رقم (صيدلية   ٢٧٢
 ٣٥٥٠٠٢٤٣٨٤  ) PH-431صيدلية الدواء رقم (  ٣٣٧  ٢٠٥٥٠١٣٧٩١  ) PH-354صيدلية الدواء رقم (  ٢٧٣
 ١١٢٢٠٠٣٠٠٨  ) PH-432صيدلية الدواء رقم (  ٣٣٨  ٢٠٥٥٠١٤٥٨٩  ) PH-355صيدلية الدواء رقم (  ٢٧٤
 ٣٣٥٠٠٣٧٩٥٠  ) PH-433صيدلية الدواء رقم (  ٣٣٩  ٢٠٥٥٠١٣٧٩٠  ) PH-356صيدلية الدواء رقم (  ٢٧٥
 ١١٢٦٠٠١٠٦٨  ) PH-434صيدلية الدواء رقم (  ٣٤٠  ٢٠٥١٠٤٦٤٣٨  ) PH-357صيدلية الدواء رقم (  ٢٧٦
 ١١٢٣٠٠٢١٠٣  ) PH-435الدواء رقم (صيدلية   ٣٤١  ٢٠٥١٠٤٦٤٣٩  ) PH-358صيدلية الدواء رقم (  ٢٧٧
 ١١٢٠٠٠١٢٦٤  ) PH-436صيدلية الدواء رقم (  ٣٤٢  ٢٠٥٠٠٧٧٠٨٦  ) PH-360صيدلية الدواء رقم (  ٢٧٨
 ٣٤٥٣٠٠٢٨٥٥  ) PH-437صيدلية الدواء رقم (  ٣٤٣  ٢٠٥١٠٤٧١٥٤  ) PH-362صيدلية الدواء رقم (  ٢٧٩
 ٣٤٥٣٠٠٢٨٥٦  ) PH-438صيدلية الدواء رقم (  ٣٤٤  ٢٠٦٢٠٢٤٤٨٠  ) PH-363صيدلية الدواء رقم (  ٢٨٠
 ٣٤٥٠٠١٠٩١٦  ) PH-439صيدلية الدواء رقم (  ٣٤٥  ٢٢٥١٠٤٣٩٠٠  ) PH-364صيدلية الدواء رقم (  ٢٨١
 ٣٤٥٠٠١٠٩١٥  ) PH-440صيدلية الدواء رقم (  ٣٤٦  ٢٢٥١٠٤٣٨٩٨  ) PH-365صيدلية الدواء رقم (  ٢٨٢
 ٣٤٥٠٠١٠٩١٤  ) PH-441صيدلية الدواء رقم (  ٣٤٧  ٢٠٥٨٠٠٠٠٨٠  ) PH-366الدواء رقم (صيدلية   ٢٨٣
 ٣٥٥٠٠٢٥٩٥٧  ) PH-442صيدلية الدواء رقم (  ٣٤٨  ٢٠٥٦٠٠٢٦٣١  ) PH-367صيدلية الدواء رقم (  ٢٨٤
 ٣٥٥٠٠٢٥٩٥٨  ) PH-443صيدلية الدواء رقم (  ٣٤٩  ٢٠٦٦٠٠٣٣١٤  ) PH-368صيدلية الدواء رقم (  ٢٨٥
 ٣٤٠٠٠١٣٤١٩  ) PH-444صيدلية الدواء رقم (  ٣٥٠  ٢٠٥٠٠٧٩٤١٣  ) PH-369صيدلية الدواء رقم (  ٢٨٦
 ٣٤٠٠٠١٣٤٢٦  ) PH-445صيدلية الدواء رقم (  ٣٥١  ٢٠٥٢٠٠١٨٥٦  ) PH-370صيدلية الدواء رقم (  ٢٨٧
 ٣٤٠٠٠١٣٤١٨  ) PH-446الدواء رقم (صيدلية   ٣٥٢  ٢٠٥٠٠٧٩٤٣٦  ) PH-371صيدلية الدواء رقم (  ٢٨٨
 ٣٤٠٠٠١٣٤٢٣  ) PH-447صيدلية الدواء رقم (  ٣٥٣  ٢٠٥٠٠٧٩٣٣٢  ) PH-372صيدلية الدواء رقم (  ٢٨٩
 ٣٤٠١٠١٣٤٢٠  ) PH-448صيدلية الدواء رقم (  ٣٥٤  ٢٠٥٠٠٧٩٣١٥  ) PH-373صيدلية الدواء رقم (  ٢٩٠
 ٣٤٠١٠١٣٤٢١  ) PH-449صيدلية الدواء رقم (  ٣٥٥  ٢٠٥٧٠٠٤٧٤٤  ) PH-374صيدلية الدواء رقم (  ٢٩١
 ٣٤٠٠٠١٣٤٢٤  ) PH-450صيدلية الدواء رقم (  ٣٥٦  ٢٠٥٠٠٨٢٤٨١  ) PH-375صيدلية الدواء رقم (  ٢٩٢
 ٣٤٠٠٠١٣٤٢٢  ) PH-451صيدلية الدواء رقم (  ٣٥٧  ٢٠٥٢٠٠١٨٩٢  ) PH-376صيدلية الدواء رقم (  ٢٩٣
 ٣٥٥٠٠٢٦٥٩٣  ) PH-453صيدلية الدواء رقم (  ٣٥٨  ٢٠٥١٠٤٨٤٣٠  ) PH-377الدواء رقم (صيدلية   ٢٩٤
 ٣٥٥٠٠٢٦٦٢٢  ) PH-454صيدلية الدواء رقم (  ٣٥٩  ٢٠٥٠٠٨٢٤٨٢  ) PH-382صيدلية الدواء رقم (  ٢٩٥
 ٣٥٥٠٠٢٦٥٩٢  ) PH-455صيدلية الدواء رقم (  ٣٦٠  ٢٠٥٠٠٧٩٧١٨  ) PH-383صيدلية الدواء رقم (  ٢٩٦
 ٣٤٥٢٠٠٦٣٢٤  ) PH-456صيدلية الدواء رقم (  ٣٦١  ٢٠٥٠٠٨٧٣٨٢  ) PH-384صيدلية الدواء رقم (  ٢٩٧
 ٣٤٥٢٠٠٦٣٨٠  ) PH-457صيدلية الدواء رقم (  ٣٦٢  ٢٢٥١٠٤٤٣١٨  ) PH-385صيدلية الدواء رقم (  ٢٩٨
 ٣٤٥٢٠٠٦٣٨١  ) PH-458الدواء رقم (صيدلية   ٣٦٣  ٢٢٥١٠٣١٧٣٧  ) PH-386صيدلية الدواء رقم (  ٢٩٩
 ٣٣٥٠٠٢٧٠٦٨  ) PH-459صيدلية الدواء رقم (  ٣٦٤  ٢٠٥٥٠١٥٣٨٩  ) PH-387صيدلية الدواء رقم (  ٣٠٠
 ٣٥٥٠٠٢٦٦٢٥  ) PH-460صيدلية الدواء رقم (  ٣٦٥  ٢٠٥١٠٤٨٤٣١  ) PH-388صيدلية الدواء رقم (  ٣٠١
 ٣٥٥٠٠٢٦٥٩٥  ) PH-461صيدلية الدواء رقم (  ٣٦٦  ٢٢٥٢٠٤٤٧٤٢  ) PH-390صيدلية الدواء رقم (  ٣٠٢
 ٣٥٥٠٠٢٦٥٩٤  ) PH-462صيدلية الدواء رقم (  ٣٦٧  ٢٠٥٧٠٠٤٧٨٠  ) PH-392صيدلية الدواء رقم (  ٣٠٣
 ٣٣٥٠٠٢٧٠٦٩  ) PH-463صيدلية الدواء رقم (  ٣٦٨  ٢٠٥٠٠٨٢٤٨٤  ) PH-393صيدلية الدواء رقم (  ٣٠٤
 ٣٣٥٠٠٢٧٠٦٧  ) PH-464صيدلية الدواء رقم (  ٣٦٩  ٢٠٥٧٠٠٤٩٧٥  ) PH-394الدواء رقم (صيدلية   ٣٠٥
 ٣٤٥٠٠١١٢٨٦  ) PH-465صيدلية الدواء رقم (  ٣٧٠  ٢٥١١٠١٥٢٨٢  ) PH-396صيدلية الدواء رقم (  ٣٠٦
 ٣٤٥٣٠٠٣٠٣٧  ) PH-466صيدلية الدواء رقم (  ٣٧١  ٢٥١٢٠٠٥٩٢٢  ) PH-397صيدلية الدواء رقم (  ٣٠٧
 ٣٤٠٣٠١٦٥٤٥  ) PH-467صيدلية الدواء رقم (  ٣٧٢  ٢٠٥٠٠٨٢٤٨٣  ) PH-398صيدلية الدواء رقم (  ٣٠٨
 ٣٤٥٠٠١١٢٨٥  ) PH-468صيدلية الدواء رقم (  ٣٧٣  ٢٥١١٠١٥٢٨٣  ) PH-399صيدلية الدواء رقم (  ٣٠٩
 ٣٥٥٠٠٢٧٣٦٤  ) PH-469الدواء رقم (صيدلية   ٣٧٤  ٣٤٥٠٠٠٨٦٨٣  ) PH-401صيدلية الدواء رقم (  ٣١٠
 ٣٤٥١٠٠١٩١٥  ) PH-470صيدلية الدواء رقم (  ٣٧٥  ٣٤٥٠٠٠٨٦٨٤  ) PH-402صيدلية الدواء رقم (  ٣١١
 ٣٤٥٢٠٠٧٤٤٣  ) PH-471صيدلية الدواء رقم (  ٣٧٦  ٣٤٥٠٠٠٨٦٨٥  ) PH-403صيدلية الدواء رقم (  ٣١٢
 ٣٤٥٢٠٠٦٨٧٠  ) PH-472صيدلية الدواء رقم (  ٣٧٧  ٣٤٥٠٠٠٩٢٤٦  ) PH-404صيدلية الدواء رقم (  ٣١٣
 ٣٤٥٠٠١١٨٧٧  ) PH-474صيدلية الدواء رقم (  ٣٧٨  ٣٤٥١٠٠١٢٧٦  ) PH-406صيدلية الدواء رقم (  ٣١٤
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٤٨ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
         ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

           

         (تتمة)  الفروع  ٠٣٦
           

 رقم السجل التجاري        اسم الفرع   مسلسل  رقم السجل التجاري        اسم الفرع     مسلسل 
           

 ٣٥٦٣٠٠٠٠٥٨  ) PH-550صيدلية الدواء رقم (  ٤٤٣  ٣٤٥٠٠١١٨٧٨  ) PH-475صيدلية الدواء رقم (  ٣٧٩
 ٣٤٠٠٠١٨٧٩٢  ) PH-552صيدلية الدواء رقم (  ٤٤٤  ٣٥٥٠٠٢٧٩١٢  ) PH-476صيدلية الدواء رقم (  ٣٨٠
 ٣٤٠٠٠١٨٨٧٨  ) PH-554صيدلية الدواء رقم (  ٤٤٥  ٣٤٠٩٠١٤٩١٧  ) PH-477صيدلية الدواء رقم (  ٣٨١
 ٣٤٠٤٠١٨٨٧٩  ) PH-555الدواء رقم (صيدلية   ٤٤٦  ٣٤٠٠٠١٤٩١٨  ) PH-478صيدلية الدواء رقم (  ٣٨٢
 ٣٤٠٧٠١٨٨٧٧  ) PH-556صيدلية الدواء رقم (  ٤٤٧  ٣٤٠١٠١٥٩٥٨  ) PH-479صيدلية الدواء رقم (  ٣٨٣
 ٣٤٠٢٠١٩٢٩٧  ) PH-557صيدلية الدواء رقم (  ٤٤٨  ٣٥٥٠٠٢٩١٦٠  ) PH-481صيدلية الدواء رقم (  ٣٨٤
 ٣٤٠٠٠١٩٣٥٢  ) PH-558صيدلية الدواء رقم (  ٤٤٩  ٣٥٥٠٠٢٨٦٤٨  ) PH-482صيدلية الدواء رقم (  ٣٨٥
 ٣٤٠٠٠١٩٣٥١  ) PH-559صيدلية الدواء رقم (  ٤٥٠  ٣٥٥٠٠٢٨٦٥١  ) PH-483صيدلية الدواء رقم (  ٣٨٦
 ٣٥٥٦٠٠٠٤٥٩  ) PH-562صيدلية الدواء رقم (  ٤٥١  ٣٥٥٠٠٢٨٦٤٩  ) PH-484صيدلية الدواء رقم (  ٣٨٧
 ٣٣٥٠٠٤٣٣٩٨  ) PH-563صيدلية الدواء رقم (  ٤٥٢  ٣٥٥٠٠٢٩١٥٩  ) PH-485الدواء رقم (صيدلية   ٣٨٨
 ١١٢٢٠٠٥٣٧٤  ) PH-564صيدلية الدواء رقم (  ٤٥٣  ٣٥٥٠٠٢٩١٥٥  ) PH-488صيدلية الدواء رقم (  ٣٨٩
 ١١٢٤٠٠٠٥٧٢  ) PH-565صيدلية الدواء رقم (  ٤٥٤  ٣٥٥٠٠٢٩١٥٧  ) PH-489صيدلية الدواء رقم (  ٣٩٠
 ٣٤٠٠٠١٩٤٩٦  ) PH-567صيدلية الدواء رقم (  ٤٥٥  ١١٢٠٠٠١٥٤٩  ) PH-490صيدلية الدواء رقم (  ٣٩١
 ٣٤٠٣٠١٩٤٩٣  ) PH-570صيدلية الدواء رقم (  ٤٥٦  ٣٤٥٢١٤٤٩٩٩  ) PH-493صيدلية الدواء رقم (  ٣٩٢
 ٣٤٥٣٠٠٤٦٢٩  ) PH-572الدواء رقم (صيدلية   ٤٥٧  ٣٤٥٢٠٠٩٠٢٩  ) PH-494صيدلية الدواء رقم (  ٣٩٣
 ٣٤٥٣٠٠٤٦٣٤  ) PH-573صيدلية الدواء رقم (  ٤٥٨  ٣٤٠١٠١٦٢٤٣  ) PH-495صيدلية الدواء رقم (  ٣٩٤
 ٣٣٥٠٠٤٣٩٠٧  ) PH-576صيدلية الدواء رقم (  ٤٥٩  ٣٤٠٠٠١٦١٨٩  ) PH-496صيدلية الدواء رقم (  ٣٩٥
 ٣٣٥٠٠٤٣٩١٨  ) PH-577صيدلية الدواء رقم (  ٤٦٠  ٣٤٠٣٠١٦١٩٦  ) PH-498صيدلية الدواء رقم (  ٣٩٦
 ٣٤٥٠٠١٥١٣٦  ) PH-578صيدلية الدواء رقم (  ٤٦١  ٣٤٠٢٠٠١٣٢٤  ) PH-499صيدلية الدواء رقم (  ٣٩٧
 ٣٤٥٣٠٠٥٢٤٠  ) PH-581صيدلية الدواء رقم (  ٤٦٢  ٢٠٦٥٠٠١٥٨١  ) PH-501صيدلية الدواء رقم (  ٣٩٨
 ٣٤٥٠٠١٥٣٨١  ) PH-582صيدلية الدواء رقم (  ٤٦٣  ١١٣٤٠٠١٤٢٣  ) PH-502الدواء رقم (صيدلية   ٣٩٩
 ٣٤٥٠٠١٥٣٨٢  ) PH-583صيدلية الدواء رقم (  ٤٦٤  ١٠١١٠١٥٩٣٣  ) PH-503صيدلية الدواء رقم (  ٤٠٠
 ٣٣٥٠٠٤٤٣٨٦  ) PH-584صيدلية الدواء رقم (  ٤٦٥  ٢٥١١٠١١٤٣٢  ) PH-504صيدلية الدواء رقم (  ٤٠١
 ٣٥٥٥٠٠١٧٧٢  ) PH-585صيدلية الدواء رقم (  ٤٦٦  ١١١١٠٠١٧٤٢  ) PH-505صيدلية الدواء رقم (  ٤٠٢
 ٣٤٥٢٠١٠٤٥٩  ) PH-586صيدلية الدواء رقم (  ٤٦٧  ١١٢٥٠٠٠٩١٢  ) PH-506صيدلية الدواء رقم (  ٤٠٣
 ٣٤٥٢٠١٠٧٧٦  ) PH-587الدواء رقم (صيدلية   ٤٦٨  ١١١٧٠٠٢٤١٠  ) PH-507صيدلية الدواء رقم (  ٤٠٤
 ٣٤٥٢٠١٠٦٤٤  ) PH-588صيدلية الدواء رقم (  ٤٦٩  ١١١١٠٠١٤٧٧  ) PH-508صيدلية الدواء رقم (  ٤٠٥
 ١٠١١٠٢٤٢١٧  ) PH-590صيدلية الدواء رقم (  ٤٧٠  ١٠١٠٣٢٩٣١٤  ) PH-509صيدلية الدواء رقم (  ٤٠٦
 ١٠١١٠٢٤٢١٨  ) PH-591صيدلية الدواء رقم (  ٤٧١  ١١١٣٠٠٢٥٢٦  ) PH-510صيدلية الدواء رقم (  ٤٠٧
 ٣٣٥٠٠٤٤٤١٤  ) PH-592صيدلية الدواء رقم (  ٤٧٢  ١٠١٩٠٠٠٨٢٢  ) PH-511صيدلية الدواء رقم (  ٤٠٨
 ٣٣٥٠٠٤٤٥٣٨  ) PH-593صيدلية الدواء رقم (  ٤٧٣  ٣٤٥٣٠٠٤٦٨٧  ) PH-512صيدلية الدواء رقم (  ٤٠٩
 ٣٣٥٠٠٤٤٧٩٧  ) PH-594صيدلية الدواء رقم (  ٤٧٤  ١٠١١١٣٩١٧٥  ) PH-513الدواء رقم (صيدلية   ٤١٠
 ٣٣٥٠٠٤٤٧٩٨  ) PH-595صيدلية الدواء رقم (  ٤٧٥  ٣٤٥٠٠١٤٥٨٢  ) PH-515صيدلية الدواء رقم (  ٤١١
 ٣٣٥٠٠٤٤٥٤٠  ) PH-596صيدلية الدواء رقم (  ٤٧٦  ٣٣٥٠٠٣٩٩٥٨  ) PH-516صيدلية الدواء رقم (  ٤١٢
 ٣٣٥٠٠٤٤٤١٥  ) PH-597صيدلية الدواء رقم (  ٤٧٧  ٣٣٥٠٠٣٩٠٠٤  ) PH-517صيدلية الدواء رقم (  ٤١٣
 ٣٣٥٠٠٤٤٣٨٩  ) PH-598صيدلية الدواء رقم (  ٤٧٨  ١١٢٠٠٠١٦٣٧  ) PH-518صيدلية الدواء رقم (  ٤١٤
 ٣٣٦٥٠٠٠٢٩٧  ) PH-599الدواء رقم (صيدلية   ٤٧٩  ١٠١١٠١٩٥٤٧  ) PH-519صيدلية الدواء رقم (  ٤١٥
 ١٠١٠٢٦٩١٦٦  ) PH-601صيدلية الدواء رقم (  ٤٨٠  ١٠١٨٠٠٠٤٥٥  ) PH-520صيدلية الدواء رقم (  ٤١٦
 ١٠١٠٢٦٩٢١١  ) PH-602صيدلية الدواء رقم (  ٤٨١  ١١٢٣٠٠٣٥٢٩  ) PH-521صيدلية الدواء رقم (  ٤١٧
 ١٠١٠٢٦٩٢٢١  ) PH-603صيدلية الدواء رقم (  ٤٨٢  ١٠١١٠١٩٥٤٦  ) PH-522صيدلية الدواء رقم (  ٤١٨
 ١٠١٠٢٦٩٢٢٣  ) PH-604صيدلية الدواء رقم (  ٤٨٣  ٣٣٥٠٠٣٩٠٠٥  ) PH-523صيدلية الدواء رقم (  ٤١٩
 ١٠١٠٢٦٩٢٢٦  ) PH-605صيدلية الدواء رقم (  ٤٨٤  ٣٣٥٠٠٣٩٠٠٦  ) PH-524صيدلية الدواء رقم (  ٤٢٠
 ١٠١٠٢٦٩٢٢٨  ) PH-606صيدلية الدواء رقم (  ٤٨٥  ٣٥٦٤٠٠٠٢٥٧  ) PH-525الدواء رقم (صيدلية   ٤٢١
 ١٠١٠٢٨٧٢٨٥  ) PH-607صيدلية الدواء رقم (  ٤٨٦  ٣٥٥٠٠٣٠٦١٢  ) PH-526صيدلية الدواء رقم (  ٤٢٢
 ١٠١٠٢٦٩٢٣١  ) PH-608صيدلية الدواء رقم (  ٤٨٧  ٣٥٥٠٠٣٠٥٧٩  ) PH-527صيدلية الدواء رقم (  ٤٢٣
 ١٠١٠٢٧٤١٨٥  ) PH-609صيدلية الدواء رقم (  ٤٨٨  ٣٥٥٠٠٣٠٥٨٠  ) PH-529صيدلية الدواء رقم (  ٤٢٤
 ١٠١٠٢٨٧١٣٢  ) PH-610صيدلية الدواء رقم (  ٤٨٩  ٣٣٥٠٠٤١٣١٦  ) PH-530صيدلية الدواء رقم (  ٤٢٥
 ١٠١٠٢٦٩٢٣٤  ) PH-612الدواء رقم (صيدلية   ٤٩٠  ٣٣٥٠٠٤١٢٩٢  ) PH-531صيدلية الدواء رقم (  ٤٢٦
 ١٠١٠٢٦٩٢٣٦  ) PH-613صيدلية الدواء رقم (  ٤٩١  ١١٢٢٠٠٤٦٩٩  ) PH-532صيدلية الدواء رقم (  ٤٢٧
 ١٠١٠٢٨٧١٣٥  ) PH-614صيدلية الدواء رقم (  ٤٩٢  ١١٢٦٠٠١٨١٩  ) PH-533صيدلية الدواء رقم (  ٤٢٨
 ١٠١٠٢٨٧١٣٣  ) PH-615صيدلية الدواء رقم (  ٤٩٣  ٣٣٥٨٠١٢١٠٤  ) PH-534صيدلية الدواء رقم (  ٤٢٩
 ١٠١٠٢٨٧٢٨٤  ) PH-616صيدلية الدواء رقم (  ٤٩٤  ١١٢٢٠٠٤٧٠٠  ) PH-535صيدلية الدواء رقم (  ٤٣٠
 ١٠١١١٤١٥٠٣  ) PH-618صيدلية الدواء رقم (  ٤٩٥  ٣٤٥٠٠١٤٥٨٠  ) PH-538صيدلية الدواء رقم (  ٤٣١
 ١٠١٠٥٩٦٥٢١  ) PH-619صيدلية الدواء رقم (  ٤٩٦  ٣٤٥٣٠٠٤٦٣٠  ) PH-539الدواء رقم (صيدلية   ٤٣٢
 ١٠١٠٥٩٣٧٢٥  ) PH-620صيدلية الدواء رقم (  ٤٩٧  ٣٤٥٣٠٠٤٦٢٨  ) PH-540صيدلية الدواء رقم (  ٤٣٣
 ١١٣١٣٠٣٤٥٥  ) PH-623صيدلية الدواء رقم (  ٤٩٨  ١١٢٦٠٠١٨١٨  ) PH-541صيدلية الدواء رقم (  ٤٣٤
 ١١٣١٣٠٢٤٣٩  ) PH-624صيدلية الدواء رقم (  ٤٩٩  ١٠١١٠٢٠٨٥٦  ) PH-542صيدلية الدواء رقم (  ٤٣٥
 ١١١٦٦٢٣٥٤٨  ) PH-625صيدلية الدواء رقم (  ٥٠٠  ٣٤٥٠٠١٤٤٨٤  ) PH-543صيدلية الدواء رقم (  ٤٣٦
 ١١٢٨١٨٣١٣٢  ) PH-626الدواء رقم (صيدلية   ٥٠١  ٣٤٥٠٠١٤٥٨١  ) PH-544صيدلية الدواء رقم (  ٤٣٧
 ١٠١٠٢٨٧٢١٧  ) PH-627صيدلية الدواء رقم (  ٥٠٢  ٣٤٥١٠٠٢٦١٤  ) PH-545صيدلية الدواء رقم (  ٤٣٨
 ١٠١٠٢٨٧٢٠٩  ) PH-629صيدلية الدواء رقم (  ٥٠٣  ٣٤٥٠٠١٤٤٨٣  ) PH-546صيدلية الدواء رقم (  ٤٣٩
 ١٠١٠٢٨٧٢١٣  ) PH-630صيدلية الدواء رقم (  ٥٠٤  ٣٤٥٠٠١٤٤٨٢  ) PH-547صيدلية الدواء رقم (  ٤٤٠
 ١٠١٠٢٨٩٠١٣  ) PH-631صيدلية الدواء رقم (  ٥٠٥  ٣٤٥١٠٠٣٠٠٤  ) PH-548صيدلية الدواء رقم (  ٤٤١
 ١٠١٠٢٩٢٨٤٩  ) PH-632صيدلية الدواء رقم (  ٥٠٦  ١١٢٢٠٠٥١٤٨  ) PH-549صيدلية الدواء رقم (  ٤٤٢
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٤٩ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
         ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

           

         (تتمة)  الفروع  ٠٣٦
           

 التجاريرقم السجل         اسم الفرع   مسلسل  رقم السجل التجاري        اسم الفرع   مسلسل 
           

 ٢٢٥٠٠٤٨٣٧٨  ) PH-702صيدلية الدواء رقم (  ٥٧١  ١٠١٠٢٦٨٢٤٣  ) PH-633صيدلية الدواء رقم (  ٥٠٧
 ٢٠٥٥٠١٥٨٨٣  ) PH-703صيدلية الدواء رقم (  ٥٧٢  ١٠١٠٢٤٠٤٠٧  ) PH-634صيدلية الدواء رقم (  ٥٠٨
 ٢٠٦٦٠٠٣٤٨٤  ) PH-704صيدلية الدواء رقم (  ٥٧٣  ١٠١٠٢٧٥٣٢٦  ) PH-635صيدلية الدواء رقم (  ٥٠٩
 ٢٠٥٠٠٨٦٨٣٧  ) PH-705صيدلية الدواء رقم (  ٥٧٤  ١٠١٠٢١٩٦٨٥  ) PH-636صيدلية الدواء رقم (  ٥١٠
 ٢٠٥٠١٠٠٤٨٥  ) PH-706صيدلية الدواء رقم (  ٥٧٥  ١٠١٠٢٧٥٣١٩  ) PH-637صيدلية الدواء رقم (  ٥١١
 ٢٠٥٠٠٨٧٣٨٥  ) PH-707صيدلية الدواء رقم (  ٥٧٦  ١٠١٠٢٩٥٨٤١  ) PH-638صيدلية الدواء رقم (  ٥١٢
 ٢٠٥٠٠٨٧٣٨٤  ) PH-708صيدلية الدواء رقم (  ٥٧٧  ١٠١٠٢٩٥٨٤٦  ) PH-639صيدلية الدواء رقم (  ٥١٣
 ٢٠٥١٠٥٠٩٠٦  ) PH-709صيدلية الدواء رقم (  ٥٧٨  ١٠١٠٢٩٢٨٤٦  ) PH-640صيدلية الدواء رقم (  ٥١٤
 ٢٠٥٠٠٨٦٨٣٥  ) PH-711صيدلية الدواء رقم (  ٥٧٩  ١٠١٠٢٩٥٨٤٣  ) PH-642الدواء رقم (صيدلية   ٥١٥
 ٢٠٥٥٠٢٠٦٢٩  ) PH-712صيدلية الدواء رقم (  ٥٨٠  ١٠١٠٢٩٥٨٣٩  ) PH-643صيدلية الدواء رقم (  ٥١٦
 ٢٥١١٠١٧٣٢٥  ) PH-713صيدلية الدواء رقم (  ٥٨١  ١٠١٠٢٩٥٨٤٤  ) PH-644صيدلية الدواء رقم (  ٥١٧
 ٢٥١١٠١٧٢٤٨  ) PH-714صيدلية الدواء رقم (  ٥٨٢  ١٠١٠٢٩٥٨٤٢  ) PH-645صيدلية الدواء رقم (  ٥١٨
 ٢٢٥٢٠٤٨١١١  ) PH-715صيدلية الدواء رقم (  ٥٨٣  ١٠١٠٢٩٥٨٤٠  ) PH-646صيدلية الدواء رقم (  ٥١٩
 ٢٢٥١٠٤٨١٠٤  ) PH-716الدواء رقم (صيدلية   ٥٨٤  ١٠١٠٢٩٩٨٣٧  ) PH-647صيدلية الدواء رقم (  ٥٢٠
 ٢٢٥١٠٤٨١٠٦  ) PH-717صيدلية الدواء رقم (  ٥٨٥  ١٠١٠٣٠٦٢٩٨  ) PH-648صيدلية الدواء رقم (  ٥٢١
 ٢٠٥٠٠٨٨١٣٥  ) PH-723صيدلية الدواء رقم (  ٥٨٦  ١٠١٠٢٩٩٨٤٠  ) PH-649صيدلية الدواء رقم (  ٥٢٢
 ٢٠٥١٠٥١٢٤٠  ) PH-724صيدلية الدواء رقم (  ٥٨٧  ١٠١٠٣٠١١٧٨  ) PH-650صيدلية الدواء رقم (  ٥٢٣
 ٢٠٥٧٠٠٦٠٤٧  ) PH-726صيدلية الدواء رقم (  ٥٨٨  ١٠١٠٣٠١١٤٧  ) PH-651صيدلية الدواء رقم (  ٥٢٤
 ٢٠٥٠٠٨٨١٣٢  ) PH-727صيدلية الدواء رقم (  ٥٨٩  ١٠١٠١٧٤٩٩٥  ) PH-652صيدلية الدواء رقم (  ٥٢٥
 ٢٠٥٠٠٨٨١٣١  ) PH-730صيدلية الدواء رقم (  ٥٩٠  ١٠١٠٣٠٦٣٧٧  ) PH-653الدواء رقم (صيدلية   ٥٢٦
 ٢٠٥٠٠٨٨١٢٧  ) PH-731صيدلية الدواء رقم (  ٥٩١  ١٠١٠٣١٢٢١٧  ) PH-654صيدلية الدواء رقم (  ٥٢٧
 ٢٠٥٠٠٨٨١٣٩  ) PH-732صيدلية الدواء رقم (  ٥٩٢  ١٠١٠٣١٥٣٤٦  ) PH-655صيدلية الدواء رقم (  ٥٢٨
 ٢٠٥٠٠٨٨١٣٧  ) PH-733صيدلية الدواء رقم (  ٥٩٣  ١٠١٠٣١٢٢٢١  ) PH-656صيدلية الدواء رقم (  ٥٢٩
 ٢٢٥١٠٥٠١٢٨  ) PH-734صيدلية الدواء رقم (  ٥٩٤  ١٠١٠٣٢٠٤٠٨  ) PH-657صيدلية الدواء رقم (  ٥٣٠
 ٢٢٥١٠٥٠١٢٩  ) PH-736الدواء رقم (صيدلية   ٥٩٥  ١٠١٠٣٢٠٤١٣  ) PH-658صيدلية الدواء رقم (  ٥٣١
 ٢٠٥٦٠٠٤٠٣٨  ) PH-738صيدلية الدواء رقم (  ٥٩٦  ١٠١٠٣٢٠٤١٨  ) PH-659صيدلية الدواء رقم (  ٥٣٢
 ٢٠٥٦٠٠٣٩٧٧  ) PH-739صيدلية الدواء رقم (  ٥٩٧  ١٠١٠٣٢٠٤١١  ) PH-661صيدلية الدواء رقم (  ٥٣٣
 ٢٠٥١٠٥٧٦٣٥  ) PH-740صيدلية الدواء رقم (  ٥٩٨  ١٠١٠٣٢١٤١٧  ) PH-662صيدلية الدواء رقم (  ٥٣٤
 ٢٢٥٢٠٣٢٧٩٨  ) PH-741صيدلية الدواء رقم (  ٥٩٩  ١٠١٠٣٣١٩٤٧  ) PH-663صيدلية الدواء رقم (  ٥٣٥
 ٢٠٥٦٠٠٤٤٦٨  ) PH-742صيدلية الدواء رقم (  ٦٠٠  ١٠١٠٣٣١٩٥٣  ) PH-664صيدلية الدواء رقم (  ٥٣٦
 ٢٠٥٠٠٩٠٣٦٦  ) PH-743صيدلية الدواء رقم (  ٦٠١  ١٠١٠٣٣١٩٥٠  ) PH-665الدواء رقم (صيدلية   ٥٣٧
 ٢٠٥٠٠٩٠٣٦٥  ) PH-744صيدلية الدواء رقم (  ٦٠٢  ١٠١٠٣٣١٩٠٠  ) PH-666صيدلية الدواء رقم (  ٥٣٨
 ٢٠٥٥٠٢٠٧٦٩  ) PH-745صيدلية الدواء رقم (  ٦٠٣  ١٠١٠٣٣١٩٤٤  ) PH-667صيدلية الدواء رقم (  ٥٣٩
 ٢٠٥١٠٥٣٤٦١  ) PH-746صيدلية الدواء رقم (  ٦٠٤  ١٠١٠٣٣٢١١٧  ) PH-668صيدلية الدواء رقم (  ٥٤٠
 ٢٠٥١٠٥٢٣٧٥  ) PH-747صيدلية الدواء رقم (  ٦٠٥  ١٠١٠٣٣٢١١٥  ) PH-669صيدلية الدواء رقم (  ٥٤١
 ٢٠٦٢٠٣٢٦٢٤  ) PH-748الدواء رقم (صيدلية   ٦٠٦  ١٠١٠٣٣٢١١٢  ) PH-670صيدلية الدواء رقم (  ٥٤٢
 ٢٢٥١٠٥٠٨٨٤  ) PH-749صيدلية الدواء رقم (  ٦٠٧  ١٠١٠٣٣٧١٨٧  ) PH-671صيدلية الدواء رقم (  ٥٤٣
 ٢٠٥٠١٠٠٤٨٦  ) PH-750صيدلية الدواء رقم (  ٦٠٨  ١٠١٠٣٣٧١٨٦  ) PH-672صيدلية الدواء رقم (  ٥٤٤
 ٢٠٥٠٠٩٠٣٦٧  ) PH-751صيدلية الدواء رقم (  ٦٠٩  ١٠١٠٣٥٠٦٤٦  ) PH-673صيدلية الدواء رقم (  ٥٤٥
 ٢٠٥١٠٥٧٦٣٦  ) PH-752صيدلية الدواء رقم (  ٦١٠  ١٠١٠٣٥٠٣١٥  ) PH-674صيدلية الدواء رقم (  ٥٤٦
 ٢٥١١١٠٨٥٨٢  ) PH-753صيدلية الدواء رقم (  ٦١١  ١٠١٠٣٥٠٣١٩  ) PH-675صيدلية الدواء رقم (  ٥٤٧
 ٢٥١١١٠٨٥٨٣  ) PH-754صيدلية الدواء رقم (  ٦١٢  ١٠١٠٣٦٢٥٧٤  ) PH-676الدواء رقم (صيدلية   ٥٤٨
 ٢٥١١٠٢٠٩٨٥  ) PH-755صيدلية الدواء رقم (  ٦١٣  ١٠١٠٣٦٢٥٦٥  ) PH-677صيدلية الدواء رقم (  ٥٤٩
 ٢٢٥١٠٥٢٦٦٠  ) PH-759صيدلية الدواء رقم (  ٦١٤  ١٠١٠٣٦٢٥٥٩  ) PH-678صيدلية الدواء رقم (  ٥٥٠
 ٢٥١١٠٢٢٨٣٥  ) PH-760صيدلية الدواء رقم (  ٦١٥  ١٠١٠٣٦٢٥٦٢  ) PH-679صيدلية الدواء رقم (  ٥٥١
 ٢٥١١٠٢٢٨٣٨  ) PH-761صيدلية الدواء رقم (  ٦١٦  ١٠١٠٣٦٢٥٦٩  ) PH-680صيدلية الدواء رقم (  ٥٥٢
 ٢٢٥٠٠٦٢٠١٥  ) PH-762الدواء رقم (صيدلية   ٦١٧  ١٠١٠٣٦٢٥٦٨  ) PH-681صيدلية الدواء رقم (  ٥٥٣
 ٢٥١١٠٢٢٨٣٦  ) PH-763صيدلية الدواء رقم (  ٦١٨  ١٠١٠٣٦٢٥٦٦  ) PH-682صيدلية الدواء رقم (  ٥٥٤
 ٢٥١١٠٢٢٨٣٧  ) PH-765صيدلية الدواء رقم (  ٦١٩  ١٠١٠٣٦٢٥٧٣  ) PH-683صيدلية الدواء رقم (  ٥٥٥
 ٢٥١١٠٢٢٨٣٤  ) PH-766صيدلية الدواء رقم (  ٦٢٠  ١٠١٠٣٦٢٥٥٣  ) PH-684صيدلية الدواء رقم (  ٥٥٦
 ٢٠٥٦٠٠٥٢٩٩  ) PH-767صيدلية الدواء رقم (  ٦٢١  ١٠١٠٣٦٢٥٨٢  ) PH-685صيدلية الدواء رقم (  ٥٥٧
 ٢٢٥١٠٦١٦٧٨  ) PH-769صيدلية الدواء رقم (  ٦٢٢  ١٠١٠٣٦٢٥٨٠  ) PH-686صيدلية الدواء رقم (  ٥٥٨
 ٢٠٥٥٠٢٤١٣٢  ) PH-770صيدلية الدواء رقم (  ٦٢٣  ١٠١٠٣٦٢٥٦٧  ) PH-687الدواء رقم (صيدلية   ٥٥٩
 ٢٠٥٦٠٠٥٣٠٠  ) PH-771صيدلية الدواء رقم (  ٦٢٤  ١٠١٠٣٧٠٣٩٩  ) PH-688صيدلية الدواء رقم (  ٥٦٠
 ٢٠٥١٠٥٧٦٣٤  ) PH-772صيدلية الدواء رقم (  ٦٢٥  ١٠١٠٣٧٠٤٠٣  ) PH-689صيدلية الدواء رقم (  ٥٦١
 ٢٥١١٠٢٢٨٥٣  ) PH-775صيدلية الدواء رقم (  ٦٢٦  ١٠١٠٣٧٠٤٠٦  ) PH-690صيدلية الدواء رقم (  ٥٦٢
 ٢٢٥١٠٢٩٠٤٥  ) PH-774صيدلية الدواء رقم (  ٦٢٧  ١٠١٠٣٨٥٥٨٠  ) PH-692صيدلية الدواء رقم (  ٥٦٣
 ٢٥١١٠٢٢٨٣٣  ) PH-776الدواء رقم (صيدلية   ٦٢٨  ١٠١٠٣٨٥٥٧٩  ) PH-693صيدلية الدواء رقم (  ٥٦٤
 ٢٠٥١٠٥٧٠٨٨  ) PH-777صيدلية الدواء رقم (  ٦٢٩  ١٠١٠٣٨٥٥٧٨  ) PH-694صيدلية الدواء رقم (  ٥٦٥
 ٢٠٥٩٠٠٣٨٨٨  ) PH-778صيدلية الدواء رقم (  ٦٣٠  ١٠١٠٤١٨٢٢١  ) PH-695صيدلية الدواء رقم (  ٥٦٦
 ٢٠٥٠١٠٥٥٦٣  ) PH-779صيدلية الدواء رقم (  ٦٣١  ١٠١٠٤١٦٤٢٨  ) PH-697صيدلية الدواء رقم (  ٥٦٧
 ٢٠٥٠١١١٠٣١  ) PH-780صيدلية الدواء رقم (  ٦٣٢  ١٠١٠٤١٦٤٢٧  ) PH-698صيدلية الدواء رقم (  ٥٦٨
 ٢٠٥٠١٠٥٥٠٤  ) PH-781صيدلية الدواء رقم (  ٦٣٣  ١٠١٠٤١٧١٥٣  ) PH-699صيدلية الدواء رقم (  ٥٦٩
 ٢٠٥٠١٠٥٥٦٢  ) PH-783صيدلية الدواء رقم (  ٦٣٤  ٢٠٥٠٠٨٢٤٨٦  ) PH-701الدواء رقم (صيدلية   ٥٧٠
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٥٠ 

  شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة  
 (شركة ذات مسؤولية محدودة) 

  

   إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
         ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

           

         (تتمة)  الفروع  ٠٣٦
           

 رقم السجل التجاري        اسم الفرع   مسلسل  رقم السجل التجاري        اسم الفرع   مسلسل 
           

 ١٠١٠٦١٠١١٠  ) PH-860صيدلية الدواء رقم (  ٦٩٩  ٢٥١١٠٢٤٥٧٥  ) PH-785صيدلية الدواء رقم (  ٦٣٥
 ١٠١٠٦٠٨٠٧٧  ) PH-861صيدلية الدواء رقم (  ٧٠٠  ٢٠٥٠١٠٥٥٣٠  ) PH-787صيدلية الدواء رقم (  ٦٣٦
 ١٠١٠٦١٢٣٧١  ) PH-862صيدلية الدواء رقم (  ٧٠١  ٢٠٥٠١٠٥٦٦٨  ) PH-788صيدلية الدواء رقم (  ٦٣٧
 ١٠١٠٦٠٨٠٨٧  ) PH-864صيدلية الدواء رقم (  ٧٠٢  ٢٠٥٠١٠٥٥٣٢  ) PH-789صيدلية الدواء رقم (  ٦٣٨
 ١٠١٠٦١٢٠٧٨  ) PH-865صيدلية الدواء رقم (  ٧٠٣  ٢٥١١٠٢٣٥٦٣  ) PH-790صيدلية الدواء رقم (  ٦٣٩
 ١٠١٠٤٦٦١١٧  ) PH-866صيدلية الدواء رقم (  ٧٠٤  ٢٥١١٠٢٣٥٧١  ) PH-792صيدلية الدواء رقم (  ٦٤٠
 ١٠١٠٦٠٨٠٧٦  ) PH-867صيدلية الدواء رقم (  ٧٠٥  ٢٠٥٠١٠٥٥٢٩  ) PH-793صيدلية الدواء رقم (  ٦٤١
 ١٠١٠٤٦٦١٠٧  ) PH-870صيدلية الدواء رقم (  ٧٠٦  ٢٠٥٠١٠٥٦٦٩  ) PH-794صيدلية الدواء رقم (  ٦٤٢
 ١٠١٠٤٦٦١٢٩  ) PH-871صيدلية الدواء رقم (  ٧٠٧  ٢٠٥٧٠٠٧٨٩٢  ) PH-795صيدلية الدواء رقم (  ٦٤٣
 ١٠١٠٤٦٧٥٧٢  ) PH-873صيدلية الدواء رقم (  ٧٠٨  ٢٠٥١٠٦١٧٤٢  ) PH-796صيدلية الدواء رقم (  ٦٤٤
 ١٠١٠٦٠٨٠٨٤  ) PH-874صيدلية الدواء رقم (  ٧٠٩  ٢٢٥١٠٦٢٥٣٨  ) PH-797الدواء رقم (صيدلية   ٦٤٥
 ١٠١٠٦١١٥٩٤  ) PH-875صيدلية الدواء رقم (  ٧١٠  ٢٠٥١٠٦١٧٧٣  ) PH-798صيدلية الدواء رقم (  ٦٤٦
 ١٠١٠٦٠٨٠٩١  ) PH-876صيدلية الدواء رقم (  ٧١١  ٢٠٥١٠٦١٧٤٨  ) PH-799صيدلية الدواء رقم (  ٦٤٧
 ١٠١٠٦٠٨٠٨١  ) PH-877صيدلية الدواء رقم (  ٧١٢  ١٠١٠٤١٧١٥٧  ) PH-801صيدلية الدواء رقم (  ٦٤٨
 ١١٣٤٠٠٣٩٣٣  ) PH-878صيدلية الدواء رقم (  ٧١٣  ١٠١٠٤٢٣٨٦٩  ) PH-802صيدلية الدواء رقم (  ٦٤٩
 ١٠١٠٦٠٨٧٠٣  ) PH-879الدواء رقم (صيدلية   ٧١٤  ١٠١٠٤٣٢٣٤٦  ) PH-803صيدلية الدواء رقم (  ٦٥٠
 ١١٣٢١٠٧١٦٦  ) PH-882صيدلية الدواء رقم (  ٧١٥  ١٠١٠٤٣٢٣٥١  ) PH-804صيدلية الدواء رقم (  ٦٥١
 ١٠١٠٦١٢٣٧٣  ) PH-883صيدلية الدواء رقم (  ٧١٦  ١٠١٠٤٣٢٠٨٤  ) PH-805صيدلية الدواء رقم (  ٦٥٢
 ١٠١٠٤٥٢٨٣٤  ) PH-889صيدلية الدواء رقم (  ٧١٧  ١٠١٠٤٣٢٣٥٠  ) PH-806صيدلية الدواء رقم (  ٦٥٣
 ١٠١٠٤٥٢٩٢٠  ) PH-890صيدلية الدواء رقم (  ٧١٨  ١٠١٠٤٣٢٣٤٧  ) PH-808صيدلية الدواء رقم (  ٦٥٤
 ١٠١٠٤٦٠٥١٦  ) PH-891صيدلية الدواء رقم (  ٧١٩  ١٠١٠٤٣٢٢٩٢  ) PH-809صيدلية الدواء رقم (  ٦٥٥
 ١٠١٠٤٥٨٦٤٥  ) PH-892صيدلية الدواء رقم (  ٧٢٠  ١٠١٠٤٣٢٣٤٨  ) PH-810الدواء رقم (صيدلية   ٦٥٦
 ١١٢٨١٨١٥٩٣  ) PH-893صيدلية الدواء رقم (  ٧٢١  ١٠١٠٤٣٤٢٩٤  ) PH-812صيدلية الدواء رقم (  ٦٥٧
 ١٠١٠٤٦٣٠٥٦  ) PH-895صيدلية الدواء رقم (  ٧٢٢  ١٠١٠٤٣٤٢٩٥  ) PH-813صيدلية الدواء رقم (  ٦٥٨
 ١٠١٠٥٨١٣٩٧  ) PH-896صيدلية الدواء رقم (  ٧٢٣  ١٠١٠٤٣٤٣٦٥  ) PH-814صيدلية الدواء رقم (  ٦٥٩
 ١١٢٨١٨٢٦٤٧  ) PH-897صيدلية الدواء رقم (  ٧٢٤  ١٠١٠٤٣٤٣٧١  ) PH-815صيدلية الدواء رقم (  ٦٦٠
 ١١٣٢١٠٩٥٨٧  ) PH-898الدواء رقم (صيدلية   ٧٢٥  ١٠١٠٤٣٤٣٨٢  ) PH-817صيدلية الدواء رقم (  ٦٦١
 ١٠١١١٤١١٠٠  ) PH-899صيدلية الدواء رقم (  ٧٢٦  ١٠١٠٤٣٤٣٧٣  ) PH-818صيدلية الدواء رقم (  ٦٦٢
 ٤٠٣٠٢٧٩٥٥٠  ) PH-901صيدلية الدواء رقم (  ٧٢٧  ١٠١٠٤٣٤٣٨١  ) PH-819صيدلية الدواء رقم (  ٦٦٣
 ٤٠٣٠٢٨٠٥٧٣  ) PH-902صيدلية الدواء رقم (  ٧٢٨  ١٠١٠٤٣٤٣٨٣  ) PH-820صيدلية الدواء رقم (  ٦٦٤
 ٤٠٣٠٢٨٠٥٧٩  ) PH-903صيدلية الدواء رقم (  ٧٢٩  ١٠١٠٤٣٦٠٢٢  ) PH-821صيدلية الدواء رقم (  ٦٦٥
 ٤٠٣٠٢٨٠٥٧١  ) PH-904صيدلية الدواء رقم (  ٧٣٠  ١٠١٠٤٣٧٣١٠  ) PH-822صيدلية الدواء رقم (  ٦٦٦
 ٤٠٣٠٢٨٠٥٧٢  ) PH-905صيدلية الدواء رقم (  ٧٣١  ١٠١٠٤٣٧٣٠٥  ) PH-824الدواء رقم (صيدلية   ٦٦٧
 ٤٠٣٠٢٨٠٥٧٧  ) PH-906صيدلية الدواء رقم (  ٧٣٢  ١٠١٠٤٣٧٣١١  ) PH-825صيدلية الدواء رقم (  ٦٦٨
 ٤٠٣٠٢٨٠٥٧٤  ) PH-907صيدلية الدواء رقم (  ٧٣٣  ١٠١٠٤٦٣٠٥٩  ) PH-826صيدلية الدواء رقم (  ٦٦٩
 ٤٠٣٠٢٨٠٩٧٠  ) PH-908صيدلية الدواء رقم (  ٧٣٤  ١٠١٠٤٦٣١٦٦  ) PH-827صيدلية الدواء رقم (  ٦٧٠
 ٤٠٣٠٢٨٠٥٧٦  ) PH-909صيدلية الدواء رقم (  ٧٣٥  ١٠١٠٤٦٣٦٧٤  ) PH-828صيدلية الدواء رقم (  ٦٧١
 ٤٠٣٠٢٨٠٩٦٩  ) PH-910الدواء رقم (صيدلية   ٧٣٦  ١٠١٠٤٦٣٠٥٧  ) PH-829صيدلية الدواء رقم (  ٦٧٢
 ٤٠٣٠٢٨٠٩٧٣  ) PH-911صيدلية الدواء رقم (  ٧٣٧  ١٠١٠٤٦٣١٧٠  ) PH-830صيدلية الدواء رقم (  ٦٧٣
 ٤٠٣٠٢٨٠٩٧٢  ) PH-912صيدلية الدواء رقم (  ٧٣٨  ١٠١٠٤٦٣١٧١  ) PH-831صيدلية الدواء رقم (  ٦٧٤
 ٤٠٣٠٢٨٠٩٧١  ) PH-913صيدلية الدواء رقم (  ٧٣٩  ١٠١٠٤٦٣١٦٨  ) PH-832صيدلية الدواء رقم (  ٦٧٥
 ٤٠٣٠٢٨١٨٠٢  ) PH-914صيدلية الدواء رقم (  ٧٤٠  ١٠١٠٤٦٣١٦٤  ) PH-835صيدلية الدواء رقم (  ٦٧٦
 ٤٠٣٠٢٨١٨٠١  ) PH-915صيدلية الدواء رقم (  ٧٤١  ١٠١٠٤٦٣١٥٦  ) PH-836صيدلية الدواء رقم (  ٦٧٧
 ٤٠٣٠٢٨٢٢٢٤  ) PH-916صيدلية الدواء رقم (  ٧٤٢  ١١١٥٠٠٣٩٥١  ) PH-838الدواء رقم (صيدلية   ٦٧٨
 ٤٠٣٠٢٨٢٣٧٥  ) PH-917صيدلية الدواء رقم (  ٧٤٣  ١٠١٠٤٦٤٤٦٨  ) PH-839صيدلية الدواء رقم (  ٦٧٩
 ٤٠٣٠٢٨٢٣٧٨  ) PH-919صيدلية الدواء رقم (  ٧٤٤  ١١٢٨٠١٩٦٩٨  ) PH-840صيدلية الدواء رقم (  ٦٨٠
 ٤٠٣٠٢٨٢٧٤٥  ) PH-921صيدلية الدواء رقم (  ٧٤٥  ١٠١٠٤٦٣٧٥٢  ) PH-841صيدلية الدواء رقم (  ٦٨١
 ٤٠٣٠٢٨٢٧٤٨  ) PH-922صيدلية الدواء رقم (  ٧٤٦  ١٠١٠٤٦٦٠٩٢  ) PH-842صيدلية الدواء رقم (  ٦٨٢
 ٤٠٣٠٢٨٣٦٣٦  ) PH-923الدواء رقم (صيدلية   ٧٤٧  ١٠١٠٤٦٦٠٩٠  ) PH-843صيدلية الدواء رقم (  ٦٨٣
 ٤٠٣٠٢٨٣٦٤٠  ) PH-924صيدلية الدواء رقم (  ٧٤٨  ١٠١٠٤٦٦٠٩٩  ) PH-844صيدلية الدواء رقم (  ٦٨٤
 ٤٠٣٠٢٨٣٦٣٨  ) PH-925صيدلية الدواء رقم (  ٧٤٩  ١٠١٠٤٦٦٠٩١  ) PH-845صيدلية الدواء رقم (  ٦٨٥
 ٤٠٣٠٢٨٣٦٣٩  ) PH-926صيدلية الدواء رقم (  ٧٥٠  ١٠١٠٤٦٧٥٨٦  ) PH-846صيدلية الدواء رقم (  ٦٨٦
 ٤٠٣٠٢٨٤٤٢١  ) PH-927صيدلية الدواء رقم (  ٧٥١  ١٠١٠٤٦٧٩٠٤  ) PH-847صيدلية الدواء رقم (  ٦٨٧
 ٤٠٣٠٢٨٤٤٢٠  ) PH-928صيدلية الدواء رقم (  ٧٥٢  ١٠١٠٤٦٦١١٤  ) PH-848صيدلية الدواء رقم (  ٦٨٨
 ٤٠٣٠٢٨٤٤١٦  ) PH-930صيدلية الدواء رقم (  ٧٥٣  ١٠١٠٦٠٨٠٩٢  ) PH-849الدواء رقم (صيدلية   ٦٨٩
 ٤٠٣٠٢٨٦٨٣٦  ) PH-933صيدلية الدواء رقم (  ٧٥٤  ١٠١٠٤٦٦١٠٨  ) PH-850صيدلية الدواء رقم (  ٦٩٠
 ٤٠٣٠٢٨٦٨٣٨  ) PH-935صيدلية الدواء رقم (  ٧٥٥  ١٠١٠٤٦٦١٠٩  ) PH-851صيدلية الدواء رقم (  ٦٩١
 ٤٠٣٠٢٨٦٨٤١  ) PH-937صيدلية الدواء رقم (  ٧٥٦  ١٠١٠٦٠٨٠٨٥  ) PH-853صيدلية الدواء رقم (  ٦٩٢
 ٤٠٣٠٢٨٦٨٣٧  ) PH-938صيدلية الدواء رقم (  ٧٥٧  ١٠١٠٤٦٦١٠٤  ) PH-854صيدلية الدواء رقم (  ٦٩٣
 ٤٦٥٠٠٨١٠٨٦  ) PH-939الدواء رقم (صيدلية   ٧٥٨  ١١١٦٠١١٥٦٥  ) PH-855صيدلية الدواء رقم (  ٦٩٤
 ٤٠٣٠٢٩٠٢٤٥  ) PH-940صيدلية الدواء رقم (  ٧٥٩  ١٠١٠٤٦٦١١٦  ) PH-856صيدلية الدواء رقم (  ٦٩٥
 ٤٦٥٠٠٨١٠٦٧  ) PH-941صيدلية الدواء رقم (  ٧٦٠  ١٠١٠٤٦٦١٠٦  ) PH-857صيدلية الدواء رقم (  ٦٩٦
 ٤٦٥٠٠٨١٠٦٨  ) PH-942صيدلية الدواء رقم (  ٧٦١  ١٠١٠٤٦٦١٠٣  ) PH-858صيدلية الدواء رقم (  ٦٩٧
 ٤٠٣٠٢٩٠٢٥٩  ) PH-943صيدلية الدواء رقم (  ٧٦٢  ١٠١٠٤٦٦٠٩٣  ) PH-859صيدلية الدواء رقم (  ٦٩٨
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 ٥٨٠١٠٢١٣٣٣  )PH-1038صيدلية الدواء رقم (  ٨٢٧  ٤٠٣٠٢٩٠٢٦١  ) PH-944صيدلية الدواء رقم (  ٧٦٣
 ٥٩٠٦٠٣٥٨٣٧  )PH-1039صيدلية الدواء رقم (  ٨٢٨  ٤٠٣٠٢٩٠٢٦٢  ) PH-945صيدلية الدواء رقم (  ٧٦٤
 ٥٨٥٢٠٠٧١٢٥  )PH-1041صيدلية الدواء رقم (  ٨٢٩  ٤٠٣٠٢٩٠٢٥٨  ) PH-946صيدلية الدواء رقم (  ٧٦٥
 ٤٧٠٠٠٢٠١١٤  )PH-1042الدواء رقم (صيدلية   ٨٣٠  ٤٠٣٠٢٩٠٢٦٥  ) PH-948صيدلية الدواء رقم (  ٧٦٦
 ٤٧٠٠٠٢٠١١٧  )PH-1043صيدلية الدواء رقم (  ٨٣١  ٤٠٣٠٢٩٠٢٦٦  ) PH-949صيدلية الدواء رقم (  ٧٦٧
 ٥٨٥٠١٢٠١٩٩  )PH-1044صيدلية الدواء رقم (  ٨٣٢  ٤٠٣٠٢٩٠٢٦٧  ) PH-950صيدلية الدواء رقم (  ٧٦٨
 ٥٩٠٣٥٠٢١٢٢  )PH-1045صيدلية الدواء رقم (  ٨٣٣  ٤٦٥٠٠٨٢٠٢٤  ) PH-951صيدلية الدواء رقم (  ٧٦٩
 ٥٩١١٥٠٣١٢٢  )PH-1046صيدلية الدواء رقم (  ٨٣٤  ٤٦٥٠٠٨٢٠٢١  ) PH-952صيدلية الدواء رقم (  ٧٧٠
 ٥٩٠١٧١٦٦٩٢  )PH-1047صيدلية الدواء رقم (  ٨٣٥  ٤٦٥٠٠٨٢١٩٣  ) PH-953صيدلية الدواء رقم (  ٧٧١
 ٥٨٥٠١٢١٧٦٢  )PH-1048صيدلية الدواء رقم (  ٨٣٦  ٤٦٥٠٠٨٢١٩٢  ) PH-954صيدلية الدواء رقم (  ٧٧٢
 ٥٨٥٠١٢١٧٨٦  )PH-1049صيدلية الدواء رقم (  ٨٣٧  ٤٦٥٠٠٨٢٠٢٢  ) PH-955صيدلية الدواء رقم (  ٧٧٣
 ٥٨٥٠١٢١٧٨٤  )PH-1050صيدلية الدواء رقم (  ٨٣٨  ٤٠٣١٠٩٨٧٣٣  ) PH-956صيدلية الدواء رقم (  ٧٧٤
 ٥٨٥٠١٢١٧٩٦  )PH-1051صيدلية الدواء رقم (  ٨٣٩  ٤٠٣١٠٩٨٧٣٧  ) PH-957صيدلية الدواء رقم (  ٧٧٥
 ٥٨٥٥٣٤١٤٠٧  )PH-1052صيدلية الدواء رقم (  ٨٤٠  ٤٠٣١٠٩٨٧٣٤  ) PH-958صيدلية الدواء رقم (  ٧٧٦
 ٥٨٥٠١٢١٨٥٠  )PH-1053صيدلية الدواء رقم (  ٨٤١  ٤٠٣١٠٩٨٧٤١  ) PH-959صيدلية الدواء رقم (  ٧٧٧
 ٥٨٥٠١٢١٨٥٢  )PH-1054صيدلية الدواء رقم (  ٨٤٢  ٤٠٣١٠٩٨٧٣٥  ) PH-960صيدلية الدواء رقم (  ٧٧٨
 ٤٠٣١٢٢٨٥٨٨  )PH-1055صيدلية الدواء رقم (  ٨٤٣  ٤٠٣١٠٩٨٧٤٠  ) PH-961صيدلية الدواء رقم (  ٧٧٩
 ٥٨٠٠١٠٤٤٥٤  )PH-1056صيدلية الدواء رقم (  ٨٤٤  ٤٠٣١٠٩٨٧٣٦  ) PH-962صيدلية الدواء رقم (  ٧٨٠
 ٥٨٠٦١٠٠٩٩٨  )PH-1057صيدلية الدواء رقم (  ٨٤٥  ٤٦٥٠٠٨٢٠٢٣  ) PH-963صيدلية الدواء رقم (  ٧٨١
 ٥٨٥٠١٢٣٩٥٨  )PH-1058صيدلية الدواء رقم (  ٨٤٦  ٤٠٣٠٢٩١٥٣٩  ) PH-964صيدلية الدواء رقم (  ٧٨٢
 ٥٨٦٠٦١٢٧٨٨  )PH-1059صيدلية الدواء رقم (  ٨٤٧  ٤٠٣١٠٩٨٧٣٩  ) PH-965صيدلية الدواء رقم (  ٧٨٣
 ٤٦٠٣١٥٠٠٩٦  )PH-1060صيدلية الدواء رقم (  ٨٤٨  ٤٦٥٠٠٨٢٣٠٥  ) PH-966صيدلية الدواء رقم (  ٧٨٤
 ٥٨٦٣٥٢٥٣٥٥  )PH-1062صيدلية الدواء رقم (  ٨٤٩  ٤٦٥٢٠٠١٠٤٣  ) PH-967صيدلية الدواء رقم (  ٧٨٥
 ٥٩٠٩٦٢٨٨٤٦  )PH-1063صيدلية الدواء رقم (  ٨٥٠  ٤٠٣٠٣٠٥٣٧٨  ) PH-970صيدلية الدواء رقم (  ٧٨٦
 ٥٨٥٥٣٤٥٦٤٦  )PH-1064صيدلية الدواء رقم (  ٨٥١  ٤٠٣٠٣٠٥٣٧٧  ) PH-971صيدلية الدواء رقم (  ٧٨٧
 ٥٨٥٥٣٤٥٦٤٥  )PH-1065صيدلية الدواء رقم (  ٨٥٢  ٤٠٣٠٣٠٩٩٠٠  ) PH-973صيدلية الدواء رقم (  ٧٨٨
 ٤٠٣٢٠٤٩٠٣٣  )PH-1200صيدلية الدواء رقم (  ٨٥٣  ٤٠٣٠٣١٠٩١٠  ) PH-974صيدلية الدواء رقم (  ٧٨٩
 ٤٠٣٤٠٠١٨٣٢  )PH-1201صيدلية الدواء رقم (  ٨٥٤  ٤٠٣٠٣١٧٤٦٣  ) PH-975صيدلية الدواء رقم (  ٧٩٠
 ٤٠٣٢٠٥٠٦٠١  )PH-1202صيدلية الدواء رقم (  ٨٥٥  ٤٠٣٠٢٨٤١٧٧  ) PH-976صيدلية الدواء رقم (  ٧٩١
 ٤٠٣٢٠٥٠٧١٠  )PH-1203صيدلية الدواء رقم (  ٨٥٦  ٤٠٣١٢٣١٣٥٧  ) PH-977صيدلية الدواء رقم (  ٧٩٢
 ٤٠٣٣٠٠١٣٧٣  )PH-1204صيدلية الدواء رقم (  ٨٥٧  ٥٨٠٠٠١٨٧١٨  )PH-1001صيدلية الدواء رقم (  ٧٩٣
 ٤٠٣٦٠٠١٨٣٣  )PH-1205صيدلية الدواء رقم (  ٨٥٨  ٥٨٥١٠٠٨٦٩٠  )PH-1002صيدلية الدواء رقم (  ٧٩٤
       ٥٨٥١٠٠٨٦٩٢  )PH-1003صيدلية الدواء رقم (  ٧٩٥
       ٥٨٥١٠٠٨٦٩١  )PH-1004صيدلية الدواء رقم (  ٧٩٦
       ٥٨٥٤٠٠١٦٤٢  )PH-1005صيدلية الدواء رقم (  ٧٩٧
       ٥٨٥٠٠٦٩٨٢٨  )PH-1006صيدلية الدواء رقم (  ٧٩٨
       ٥٨٥٧٠٦٩٨٢٦  )PH-1007صيدلية الدواء رقم (  ٧٩٩
       ٥٨٥٥٠٦٩٨٢٧  )PH-1008صيدلية الدواء رقم (  ٨٠٠
       ٥٨٦٤٠٦٩٨٢٩  )PH-1009صيدلية الدواء رقم (  ٨٠١
       ٥٩٠٠٠٣٤٩٤٥  )PH-1011صيدلية الدواء رقم (  ٨٠٢
       ٥٩٥٠٠٣٢٦٠٧  )PH-1013صيدلية الدواء رقم (  ٨٠٣
       ٤٦٠٣٠٠٩٠٢٤  )PH-1014صيدلية الدواء رقم (  ٨٠٤
       ٥٨٥٢٠٠٧١٠٢  )PH-1015صيدلية الدواء رقم (  ٨٠٥
       ٥٨٥٢٠٠٧٠٨٧  )PH-1016صيدلية الدواء رقم (  ٨٠٦
       ٥٨٥٢٠٠٧٠٨٦  )PH-1017صيدلية الدواء رقم (  ٨٠٧
       ٤٧٠٠٠٢٠١١٨  )PH-1018صيدلية الدواء رقم (  ٨٠٨
       ٤٧٠٠٠٢٠١١٦  )PH-1019صيدلية الدواء رقم (  ٨٠٩
       ٤٧٠٠٠٢٠١١٥  )PH-1020صيدلية الدواء رقم (  ٨١٠
       ٤٧٠٠٠٢٠١١٩  )PH-1021الدواء رقم (صيدلية   ٨١١
       ٥٩٠٠٠٣٥٤٨٥  )PH-1022صيدلية الدواء رقم (  ٨١٢
       ٥٩٠٧٠٣٥٤٨٦  )PH-1023صيدلية الدواء رقم (  ٨١٣
       ٥٨٥٥٠٧٠١٨١  )PH-1024صيدلية الدواء رقم (  ٨١٤
       ٥٨٥٥٠٧٠١٨٢  )PH-1025صيدلية الدواء رقم (  ٨١٥
       ٥٨٥٥٠٧٠٢٥٠  )PH-1026صيدلية الدواء رقم (  ٨١٦
       ٥٨٥٠٠٧٠١٨٣  )PH-1027صيدلية الدواء رقم (  ٨١٧
       ٥٩٥٠٠٣٢٧٣٤  )PH-1028صيدلية الدواء رقم (  ٨١٨
       ٥٩٥٠٠٣٢٧٣٦  )PH-1029صيدلية الدواء رقم (  ٨١٩
       ٥٩٠٠٠٣٤٩٤٤  )PH-1030صيدلية الدواء رقم (  ٨٢٠
       ٥٨٠٠٠٢١٣٣٠  )PH-1031صيدلية الدواء رقم (  ٨٢١
       ٥٩٥٠٠٣٢٧٣٥  )PH-1032صيدلية الدواء رقم (  ٨٢٢
       ٥٨٥٥٠٧٠٢٥١  )PH-1033صيدلية الدواء رقم (  ٨٢٣
       ٥٨٥٢١٠٢٣٥٠  )PH-1034صيدلية الدواء رقم (  ٨٢٤
       ٥٨٦٠٠٧٠٣٦٢  )PH-1036صيدلية الدواء رقم (  ٨٢٥
       ٥٨٦٤٠٧٠٢٤٧  )PH-1037صيدلية الدواء رقم (  ٨٢٦
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