
المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
محدودة) مسؤولیة ذات (شركة

المالیة   القوائم
المستقل الحسابات مراجع وتقریر

في   المنتھیة م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة
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الطبیة للخدمات الدواء محدودة)شركة مسؤولیة ذات (شركة المحدودة
المستقل الحسابات مراجع وتقریر المالیة القوائم

في المنتھیة م٢٠٢٠دیسمبر٣١للسنة

المحتویات الصفحةجدول

المستقل الحسابات مراجع ٣-١تقریر

الخسارة أو الربح ٤قائمة

الشامل الدخل ٥قائمة

المالي المركز ٧-٦قائمة

الملكیة حقوق في ُّرات ٨قائمةالتغی

النقدیة التدفقات ١٠-٩قائمة

المالیة   القوائم حول ٦١–١١إیضاحات
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٤

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
الخسارة أو الربح قائمة

في المنتھیة م٢٠٢٠دیسمبر٣١للسنة

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعوديسعوديلایرإیضاحات لایر

٦٤٬٩٦٢٬٠٧٦٬٨٢٥٣٬٩٦٢٬٤٢٦٬٦٧٦یراداتاإل
مبیعات )٢٬٣٧٥٬٤٧١٬٨١٠() ٣٬٠٨٠٬٨١٦٬٨٩٠(تكلفة

الربح ١٬٨٨١٬٢٥٩٬٩٣٥١٬٥٨٦٬٩٥٤٬٨٦٦إجمالي

المصاریف
وتوزیع )١٬١٩٥٬٨٥٣٬٦١٣() ١٬٣٨١٬٢٣٥٬١٧٨(٩بیع

وإداریة )٩٥٬١٨٣٬٢٣٣() ١٠٧٬١٢٢٬٧١٠(١٠عمومیة

التشغیلي ٣٩٢٬٩٠٢٬٠٤٧٢٩٥٬٩١٨٬٠٢٠الربح

تمویل مقایضة-تكالیف عقود مشتقات التزامات من العادلة القیمة )١٥٬٦٤٦٬٨٧٩() ٩٤٬٩٤٨٬٢٦٢(١٩٫٤خسارة
تمویل )٦٥٬٨٩٤٬٣٣١() ٦٠٬٢٦٨٬٥٤٦(١١أخرى-تكالیف

بالصافي آخر، ١٢٢٣٬٤٠٨٬٤٣٥٢٩٬٥٩٨٬٣٦٨دخل

الزكاة حساب قبل ٢٦١٬٠٩٣٬٦٧٤٢٤٣٬٩٧٥٬١٧٨الربح

)١٠٬٧٧١٬٤١٠() ١٤٬٦٥٨٬٤١٣(١٣زكاة
السنة ٢٤٦٬٤٣٥٬٢٦١٢٣٣٬٢٠٣٬٧٦٨ربح

السھم ١٤ربحیة

السنة ربح من والُمخفَّض األساس السھم ١٬٢٣٢١٬١٦٦ربحیة

من المرفقة اإلیضاحات ل المالیة. ٣٥إلى١تُشّكِ القوائم ھذه من جزًءا
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٥

الطبیة للخدمات الدواء محدودة)شركة مسؤولیة ذات (شركة المحدودة
الشامل الدخل قائمة
في المنتھیة م٢٠٢٠دیسمبر٣١للسنة

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعوديإیضاحات سعوديلایر لایر

السنة ٢٤٦٬٤٣٥٬٢٦١٢٣٣٬٢٠٣٬٧٦٨ربح

اآلخر الشامل الدخل

الفترات في خسارة أو ربح إلى تصنیفھ إعادة ر الُمقرَّ غیر اآلخر الشامل الدخل
الالحقة:

للموظفین   خدمة نھایة بمكافآت متعلقة قیاس إعادة ٢٧٣٬١٥٦٬٦٥٢٤٬٥٠٦٬٠٦٦أرباح
الدخل   خالل من العادلة بالقیمة مصنَّفة ملكیة حقوق أدوات من عادلة قیمة ربح

اآلخر ٢٠٤٤٬٨٦٦٬٢٥٦٧٬٤٤٢٬٦٣٦الشامل

للسنة اآلخر الشامل ٤٨٬٠٢٢٬٩٠٨١١٬٩٤٨٬٧٠٢الدخل
الشامل الدخل ٢٩٤٬٤٥٨٬١٦٩٢٤٥٬١٥٢٬٤٧٠إجمالي

من المرفقة اإلیضاحات ل القوائم  ٣٥إلى١تُشّكِ ھذه من المالیة. جزًءا
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٦

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
المالي المركز قائمة

في م٢٠٢٠دیسمبر٣١كما

م٢٠١٩م٢٠٢٠إیضاحات
سعودي   سعودي  لایر لایر

األصول    
المتداولة غیر األصول

١٥٦٥٨٬٠٢١٬١٦٩٦٠٣٬٥٠٣٬٠٠٢ومعداتممتلكات
استخدام حق ١٦٧٥٦٬٣٣٠٬٨٥٥٧٢١٬٥١٩٬٩٢٨أصول
ملموسة غیر ١٧١٩٬٢٤٥٬٨٤٦١٢٬٨٥٤٬٧٦٣أصول

دة موحَّ غیر تابعة شركات في ١٨٢٠٤٬٧٣٩٢٠٤٬٧٣٩استثمار
الدخل   خالل من العادلة بالقیمة مصنَّفة ملكیة حقوق اآلخرأدوات ٢٠٢١٧٬٢١٥٬٠٠١١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣الشامل

المتداولة     غیر األصول ١٬٦٥١٬٠١٧٬٦١٠١٬٤٤٢٬٥٤٤٬٤٠٥إجمالي

المتداولة األصول
٢١١٬٣٢٣٬٧٧٨٬٠٢٦١٬٢٩١٬٨١١٬٤٨١مخزون

مقدًما مدفوعة ومبالغ مدینة ٢٢٥٢٩٬٨٨٩٬١١١٣١٧٬١٧٢٬٥٧١حسابات
عالقة ذات جھات من ُمستَحقة ٢٣١١٠٬٤٠٠١٬٦٤٥٬٠٨٦مبالغ

إرجاع استرداد حق ٦١٬٦٢٨٬٦٤٩٩٢٦٬٤٥٩أصول
ونقدیة البنوك لدى ٢٤٣٨٬٠٩٢٬١٠١٨٥٬٠٤٦٬٦٧٥أرصدة
المتداولة األصول ١٬٨٩٣٬٤٩٨٬٢٨٧١٬٦٩٦٬٦٠٢٬٢٧٢إجمالي

األصول     ٣٬٥٤٤٬٥١٥٬٨٩٧٣٬١٣٩٬١٤٦٬٦٧٧إجمالي

والمطلوبات الملكیة حقوق

الملكیة حقوق
المال ٢٥١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس

المال رأس في ُمقتَرحة ٢٥٥١٬٥٠٠٬٠٠٠٥١٬٥٠٠٬٠٠٠زیادة
نظامي ٥٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠احتیاطي

مبقاة   ٩٩٤٬٠٢١٬١٤٠٨٩٥٬٤٢٩٬٢٢٧أرباح
خالل من العادلة بالقیمة مصنَّفة ملكیة حقوق بأدوات متعلق عادلة قیمة احتیاطي

اآلخر الشامل ٥٢٬٣٠٨٬٨٩٢٧٬٤٤٢٬٦٣٦الدخل
الملكیة حقوق ١٬١١٢٬٨٣٠٬٠٣٢٩٦٩٬٣٧١٬٨٦٣إجمالي

غیر   المتداولةالمطلوبات
إیجار عقود ١٦٥٧٥٬٩٥٤٬٤٠٤٥٦٠٬٥٢٦٬٧٠٨التزامات

للموظفین   خدمة نھایة ٢٧١٠٤٬١٢٨٬٢٨٧٨٩٬٥٩٦٬٢٨٣مكافآت
المتداولة غیر المطلوبات ٦٨٠٬٠٨٢٬٦٩١٦٥٠٬١٢٢٬٩٩١إجمالي

"یتبع.."

منتُشّكِل المرفقة المالیة. ٣٥إلى١اإلیضاحات القوائم ھذه من جزًءا
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٧

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
المالي المركز (تتمة)قائمة

في م٢٠٢٠دیسمبر٣١كما

م٢٠١٩م٢٠٢٠إیضاحات
سعودي   سعودي  لایر لایر

المتداولة المطلوبات
استرداد ٦٢٬٨٢١٬٠٤٠١٬٥٩٣٬١٥٢التزام

الدفع ُمستَحقة ومبالغ دائنة ٢٨٤٥٦٬١٧٠٬١٤٦٥٥٧٬٣٥٧٬٠٤٧حسابات
عالقة ذات جھات إلى ُمستَحقة ٢٣٣٨٬١٧٢٬٤٤٠٧٬٧٦٣٬٢٢١مبالغ

إیجار عقود التزامات من متداول ١٦١٨٨٬٦٢٠٬٦٥٦١٧٢٬٦٦٢٬١٦٩جزء
عقود ٢٩٣٩٬٦١٤٬٩٩٣٢٨٬١٦٢٬٣٢٩مطلوبات

األجل قصیرة وقروض مكشوفة بنكیة ٣٠٨٩١٬٠٤٠٬٤٠٩٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨حسابات
مشتقة مقایضة عقود أدوات ١٩٫٤١١٤٬٩٠٦٬٨٨٧١٩٬٩٥٨٬٦٢٥التزامات

زكاة ١٣٢٠٬٢٥٦٬٦٠٣١٢٬١٥٧٬٤٤٢مخصص
المتداولة المطلوبات ١٬٧٥١٬٦٠٣٬١٧٤١٬٥١٩٬٦٥١٬٨٢٣إجمالي

المطلوبات ٢٬٤٣١٬٦٨٥٬٨٦٥٢٬١٦٩٬٧٧٤٬٨١٤إجمالي
والمطلوبات الملكیة حقوق ٣٬٥٤٤٬٥١٥٬٨٩٧٣٬١٣٩٬١٤٦٬٦٧٧إجمالي

من المرفقة اإلیضاحات ل المالیة. ٣٥إلى١تُشّكِ القوائم ھذه من جزًءا
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٨

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
الملكیة حقوق في ُّرات قائمةالتغی

في المنتھیة م٢٠٢٠دیسمبر٣١للسنة

المال رأس
فيالزیادة الُمقتَرحة

المال النظاميرأس المبقاةاالحتیاطي األرباح

العادلة   القیمة احتیاطي
حقوق   بأدوات المتعلق
بالقیمة   مصنَّفة ملكیة
الدخل خالل من العادلة

اآلخر اإلجماليالشامل
سعودي سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایرلایر

في ٨٦٣٬٢١٩٬٣٩٣-١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥١٬٥٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠٧٩٦٬٧١٩٬٣٩٣م٢٠١٩ینایر١الرصید
السنة ٢٣٣٬٢٠٣٬٧٦٨-٢٣٣٬٢٠٣٬٧٦٨---ربح

اآلخر الشامل ٤٬٥٠٦٬٠٦٦٧٬٤٤٢٬٦٣٦١١٬٩٤٨٬٧٠٢---الدخل

الشامل الدخل ٢٣٧٬٧٠٩٬٨٣٤٧٬٤٤٢٬٦٣٦٢٤٥٬١٥٢٬٤٧٠---إجمالي

أرباح (إیضاح )١٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠(-)١٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠(---)٢٦توزیعات

في ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥١٬٥٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠٨٩٥٬٤٢٩٬٢٢٧٧٬٤٤٢٬٦٣٦٩٦٩٬٣٧١٬٨٦٣م٢٠١٩دیسمبر٣١الرصید

السنة ٢٤٦٬٤٣٥٬٢٦١-٢٤٦٬٤٣٥٬٢٦١---ربح
األخرى الشاملة ٣٬١٥٦٬٦٥٢٤٤٬٨٦٦٬٢٥٦٤٨٬٠٢٢٬٩٠٨---الخسارة

الشامل الدخل ٢٤٩٬٥٩١٬٩١٣٤٤٬٨٦٦٬٢٥٦٢٩٤٬٤٥٨٬١٦٩---إجمالي

أرباح (إیضاح )١٥١٬٠٠٠٬٠٠٠(-)١٥١٬٠٠٠٬٠٠٠(---)٢٦توزیعات

في ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥١٬٥٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠٩٩٤٬٠٢١٬١٤٠٥٢٬٣٠٨٬٨٩٢١٬١١٢٬٨٣٠٬٠٣٢م٢٠٢٠دیسمبر٣١الرصید

من المرفقة اإلیضاحات ل المالیة. ٣٥إلى١تُشّكِ القوائم ھذه من جزًءا
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٩

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
التدفقات   النقدیةقائمة

في المنتھیة م٢٠٢٠دیسمبر٣١للسنة
م٢٠١٩م٢٠٢٠

سعوديإیضاحات سعوديلایر لایر
التشغیلیة النشاطات

الزكاة حساب قبل ٢٦١٬٠٩٣٬٦٧٤٢٤٣٬٩٧٥٬١٧٨الربح
التدفقات صافي مع الزكاة حساب قبل الربح لتسویة النقدیة: التعدیالت

ومعدات ممتلكات ١٥١٣٩٬٢٣٤٬٠١٧١٤٦٬٦٩٨٬٨٣٠استھالك
استخدام حق أصول ١٦١٦٦٬٠٠٥٬٥٨٦١٦١٬٧١٩٬٨٣٠استھالك
ومعدات ممتلكات بیع من )١٬٦٦١٬٤٢٣() ٦٣٦٬٦١٧(١٢ربح

إیجار عقود إنھاء نتیجة اعتراف توقف من ١٬١١٢٬٩٥٩)٢٬٤٤٧٬٩٨٠(١٢(ربح) / خسارة
ومعدات ممتلكات ٩١٠٬٩٣٨٬٨٠٣٧٬٨٤١٬٨٨٦شطب

ملموسة غیر أصول ١٧٣٬٨٨٨٬٤٠٣٤٬٤١٧٬٨٦٠إطفاء
للموظفین   خدمة نھایة مكافآت ٢٧٢٠٬١٩٣٬٤٥٥١٤٬٠٧٤٬٠١٠مخصص

تمویل ١١٦٠٬٢٦٨٬٥٤٦٦٥٬٨٩٤٬٣٣١أخرى-تكالیف
تمویل مقایضة-تكالیف عقود مشتقات التزامات من العادلة القیمة ١٩٫٤٩٤٬٩٤٨٬٢٦٢١٥٬٦٤٦٬٨٧٩خسارة

٧٥٣٬٤٨٦٬١٤٩٦٥٩٬٧٢٠٬٣٤٠
العامل المال رأس تعدیالت

١٣٬١١٠٬٩٢٥) ٣١٬٩٦٦٬٥٤٥(مخزون
بضائع إرجاع حق ٣١٩٬٤١١) ٧٠٢٬١٩٠(أصول

مقدًما مدفوعة ومبالغ مدینة )٨٢٬٦٧٦٬٥٤٨() ٢١٢٬٧١٦٬٥٤٠(حسابات
عالقة ذات جھات من ُمستَحقة )٨٦٩٬٢١٩(١٬٥٣٤٬٦٨٦مبالغ
الدفع ُمستَحقة ومبالغ دائنة )٢٩٬١٣١٬٥٠٧() ١٠١٬١٨٦٬٩٠١(حسابات

جھات   إلى ُمستَحقة عالقةمبالغ )١٬٥٣١٬٥٠٠(٢٦٬٦٣٤٬٢١٩ذات
عقود ١١٬٤٥٢٬٦٦٤٣٬١٩٧٬٨٧١مطلوبات
استرداد )٥٦٢٬٥٢٧(١٬٢٢٧٬٨٨٨التزام

العملیات من النقدیة ٤٤٧٬٧٦٣٬٤٣٠٥٦١٬٥٧٧٬٢٤٦التدفقات

مدفوعة تمویل )٣٢٬٣٠٤٬٥٤٠() ٢٨٬٨٦٨٬٨١٨(تكالیف
للموظفین مدفوعة خدمة نھایة )٥٬٢٨١٬٠٠٠()٥٬٥٥٧٬٠٨٢(٢٧مكافآت

مدفوعة )٨٬٩٧٦٬٢٦٣()٦٬٥٥٩٬٢٥٢(١٣زكاة

التشغیلیة النشاطات من النقدیة ٤٠٦٬٧٧٨٬٢٧٨٥١٥٬٠١٥٬٤٤٣صافي

االستثماریة النشاطات
ممتلكات   )١٥٥٬٦٣٠٬١١٧() ٢٠٤٬٨١٤٬٧٧٠(١٥ومعداتشراء

ومعدات ممتلكات بیع من متحصَّلة ١٥٧٦٠٬٤٠٠١٬٨٦١٬٨١٨إیرادات
ملموسة غیر أصول على )٣٬٠٠٣٬٤٩٥() ١٠٬٢٧٩٬٤٨٦(١٧إضافات

اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة مصنَّفة ملكیة حقوق أدوات )٩٧٬٠١٩٬٣٣٧() ٦٧٬٨٨٦٬٧٧٢(٢٠شراء

االستثماریة النشاطات في المستخَدمة النقدیة )٢٥٣٬٧٩١٬١٣١() ٢٨٢٬٢٢٠٬٦٢٨(صافي

التمویلیة النشاطات
األجل قصیرة وقروض مكشوفة بنكیة حسابات في حركة ١٧١٬٠٤٢٬٥٧١٢٠٬٧٨٤٬٧٨٠صافي

من   إیجارُمسدَّد عقود )١٦١٬٨٤٢٬٣٢٢() ١٩١٬٠٠٠٬١٣٦(١٦التزامات
للفروع اإلیجار عقود بعض إلغالق )٣٬٧٩٩٬٥٠٠()٤٬٣٢٩٬٦٥٩(تسویة

مدفوعة أرباح )١٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠() ١٤٧٬٢٢٥٬٠٠٠(٢٦توزیعات

التمویلیة النشاطات في الُمستخَدمة النقدیة )٢٨٣٬٨٥٧٬٠٤٢() ١٧١٬٥١٢٬٢٢٤(صافي
"یتبع..."

من المرفقة اإلیضاحات ل المالیة. ٣٥إلى١تُشّكِ القوائم ھذه من جزًءا
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١٠

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
(تتمة) النقدیة التدفقات قائمة

في المنتھیة م٢٠٢٠دیسمبر٣١للسنة

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعوديإیضاحات سعوديلایر لایر

والنقدیة البنوك لدى األرصدة في النقص )٢٢٬٦٣٢٬٧٣٠() ٤٦٬٩٥٤٬٥٧٤(صافي
في والنقدیة البنوك لدى ٨٥٬٠٤٦٬٦٧٥١٠٧٬٦٧٩٬٤٠٥ینایر١األرصدة

في   والنقدیة البنوك لدى ٢٤٣٨٬٠٩٢٬١٠١٨٥٬٠٤٦٬٦٧٥دیسمبر٣١األرصدة

ة:  ھامَّ نقدیة غیر معامالت
إیجار والتزامات استخدام حق أصول على ١٦١٩٢٬٥٧٣٬٣١٦١٣٤٬٩٧٢٬٢٠٧إضافات

إیجار عقود والتزامات استخدام حق أصول على ١٦٦٢٬٢١٣٬٥٣١٥٢٬٠٨٩٬٥٦٠تعدیل
نتیجة استخدام حق بأصول اعتراف عقودتوقف )٤٦٬٦٦٩٬١٤٩() ٥٣٬٩٧٠٬٣٣٤(١٦إنھاء

إنھائھا نتیجة إیجار عقود بالتزامات اعتراف )٤٩٬٣٥٥٬٦٩٢() ٦٠٬٧٤٧٬٩٧٣(١٦توقف
إیجار عقود بالتزامات متعلقة فائدة ١٦٢٨٬٣٤٧٬٤٤٥٣٠٬٤٤١٬٧٤٣تكلفة

للموظفین   خدمة نھایة بمكافآت متعلقة فائدة ٢٧٣٬٠٥٢٬٢٨٣٣٬١٤٨٬٠٤٨تكلفة
للموظفین خدمة نھایة بمكافآت متعلقة قیاس إعادة ٢٧٣٬١٥٦٬٦٥٢٤٬٥٠٦٬٠٦٦أرباح

عالقة ذات جھة من ُمستَحقة مبالغ مقابل أرباح توزیعات -٣٬٧٧٥٬٠٠٠تسویة
تمویل مقایضة-تكالیف عقود مشتقات التزامات من العادلة القیمة )١٥٬٦٤٦٬٨٧٩() ٩٤٬٩٤٨٬٢٦٢(١٩٫٤خسارة

الدخل   خالل من العادلة بالقیمة مصنَّفة ملكیة حقوق أدوات من عادلة قیمة ربح
اآلخر ٢٠٤٤٬٨٦٦٬٢٥٦٧٬٤٤٢٬٦٣٦الشامل

منتُشّكِل المرفقة المالیة. ٣٥إلى١اإلیضاحات القوائم ھذه من جزًءا
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١١

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
المالیة القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

الشركة  ١ عن معلومات

السعود١٫١ العربیة بالمملكة الخبر مدینة في ُمسّجلة محدودة مسؤولیة ذات شركة المحدودة ("الشركة") ھي الطبیة للخدمات الدواء شركة یة  إنَّ
رقم التجاري السجل (الموافق١٤٢٢رمضان٢٣وتاریخ٢٠٥١٠٢٥٧٠١بموجب الخبر٢٠٠١دیسمبر٨ھـ من كّلٍ في فروع ولھا م)،

ومدن وجدة (والریاض إیضاح في المفصَّل النحو على السعودیة العربیة المملكة أنحاء في لشركاء  ٣٥أخرى بالكامل مملوكة ). والشركة
سعودیین.

وأنشطة١٫٢ الصیدالنیة للسلع بالجملة والبیع األدویة في البیع ووكالء اإلنترنت طریق عن بالجملة البیع الشركة وأنشطة  تزاول الصیدلیات
وت للبضائع البري والنقل اإلنترنت طریق عن بالتجزئة والبیع الطبیة والمستلزمات والمعدات لألجھزة بالتجزئة والبیع األدویة قدیم  مستودعات

ا عن نیابة التسویقیة الخدمات وتقدیم التخزین ذاتیة المخازن وتأجیر وإدارة اإللكترونیة المنصات عبر التوصیل لغیر. خدمات

برید١٫٣ صندوق ھو الُمسجَّل الشركة مكتب عنَّوان الخبر٤٣٢٦إن السعودیة.٣١٩٥٢، العربیة المملكة ،

الشركات  ١٫٤ إن حیث دَة ُمَوحَّ مالیة قوائم تُعَد ولم بالتكلفة، تابعة شركات في استثمارھا عن المحاسبة الشركة بعد.  تجري عمیات أي تبدأ لم التابعة
في كما التابعة بالشركات الخاصة والعملیات والمطلوبات جوھریة٢٠٢٠دیسمبر٣١واألصول لیست التاریخ ذلك في المنتھیة السنة وعن م

للشركة.  المالیة القوائم إلى بالنظر

في١٫٥ كما للشركة المالیة القوائم اإلدارة بتاریخ٢٠٢٠دیسمبر٣١اعتمدت (الموافق١٤٤٢رمضان١٣م م) إلصدارھا. ٢٠٢١إبریل٢٥ھـ

اإلعداد٢ أساس

االلتزام٢٫١ بیان
بالمملكة المعتَمدة المالي للتقریر الدولیة للمعاییر وفقًا للشركة المالیة القوائم ھذه عن  أُِعدَّت الصادرة األخرى واإلصدارات والمعاییر السعودیة العربیة

السع العربیة بالمملكة المعتَمدة المالي للتقریر الدولیة بـ "المعاییر معًا إلیھا َار (المُش والمحاسبین للمراجعین السعودیة ودیة"). الھیئة

القیاس٢٫٢ أساس
ھذه   اآلخر  أُِعدَّت الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة المصنَّفة الملكیة حقوق أدوات باستثناء التاریخیة، التكلفة أساس على المالیة المقایضة  القوائم وعقود

یُ للموظفین، الخدمة نھایة بمكافآت یتعلق المحاسبي. وفیما االستحقاق أساس باستخدام العادلة بالقیمة ُصنِّفت التي الحالیة  المشتقة القیمة حساب ستخدم
االكتواریة. 

العرض٢٫٣ وعملة الوظیفیة العملة
السعودی بالریاالت قِیم أقرب إلى ب وتُقرَّ للشركة، الوظیفیة العملة أیًضا یمثل الذي السعودي، باللایر المالیة القوائم ھذه ذلك). تُْعَرض خالف یُذكَر لم (ما ة

ة٣ الھامَّ المحاسبیة السیاسات

ثابتًا تطبیقًا السیاسات ھذه ِّقت طُب المالیة. حیث القوائم ھذه إعداد عند َّقة المُطب ة الھامَّ المحاسبیة بالسیاسات بیان یلي المعروضة.  فیما الفترات كافة على

متداولة٣٫١ وغیر كمتداولة والمطلوبات األصول تصنیف
متداوًال:   األصل متداولة. ویُعَد متداولة / غیر تصنیفھا على بناًء المالي المركز قائمة في والمطلوبات األصول الشركة تظِھر

العادیة- التشغیلیة الدورة خالل استنفاذه أو بیعھ یُنوى أو تسییلھ یُتوقع . عندما
المتاجرة.  - ألغراض رئیسة بصورة بھ االحتفاظ عند أو
المالي.  - المركز قائمة تاریخ من شھًرا عشر االثني خالل تسییلھ یُتوقع عندما أو
اثن- عن تقل ال لمدة مطلوبات أي لسداد استخدامھ أو استبدالھ على قیود ھناك تكن لم ما حكمھ، في وما نقد صورة في األصل یكون عندما يأو

المالیة.   القوائم فترة بعد شھًرا عشر

متداولة.  غیر كأصول األخرى األصول كافة وتُصنَّف
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١٢

الدواء محدودة)شركة مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات
(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

(تتمة)٣ ة الھامَّ المحاسبیة السیاسات

متداولة٣٫١ وغیر كمتداولة والمطلوبات األصول (تتمة)تصنیف

متداولة:  المطلوبات وتُعَدُّ
العادیة.  - العملیات دورة خالل سدادھا یُتوقع عندما
المتاجرة.  - ألغراض رئیسة بصورة بھا االحتفاظ عند أو
المالیة.  - القوائم لفترة الالحقة شھرا عشر االثني خالل للسداد استحقاقھا عند أو
المالیة. - القوائم فترة بعد شھرا عشر اثني عن تقل ال لمدة االلتزام سداد لتأجیل مشروط غیر حق وجود عدم عند أو

متداولة.   غیر كمطلوبات األخرى المطلوبات كافة الشركة وتُصنِّف

العادلة٣٫٢ القیم قیاس
الق بتاریخ السوق في المشاركین بین نظامیة معاملة في ما مطلوب لتحویل مدفوع أو ما أصل بیع نظیر المقبوض السعر العادلة القیمة ویُحدَّد  یاس. تمثل

إما:  المطلوب تحویل أو األصل بیع معاملة بإجراء افتراضات على بناء العادلة القیمة قیاس
المطلوبات،- أو لألصول الرئیسة السوق في
والمطلوبات. - لألصول منفعة األسواق أكثر في الرئیسة، السوق وجود عدم ظل في أو

السوق تكون أن الشركة.ویجب أمام متاحة فائدة األكثر أو الرئیسة

المطلوبا أو األصول تسعیر عند سیستفیدون السوق في المشاركین أن على افتراضات باستخدام المطلوبات أو لألصول العادلة القیمة وعلى  وتُقَاس ت
مصالحھم أفضل لتحقیق یسعون السوق في المشاركین أن االقتصادیة. فرضیة

أ نحو على األصل باستخدام اقتصادیة منافع تحقیق على السوق في المشاركین قدرة االعتبار في مالي غیر ألصل العادلة القیمة قیاس وأعلى  ویأخذ فضل
فائدة وأعلى أفضل نحو على األصل یستخدم السوق في آخر مشارك إلى بیعھ طریق عن أو ممكنة ممكنة. فائدة

ا من االستفادة لتعظیم العادلة القیمة لقیاس كافیة بیانات توفر والتي للظروف المالئمة الفنیة التقییم طرق الشركة تستخدم أن القابلة  وینبغي لمدخالت
للمالحظة.  القابلة غیر المدخالت استخدام وتقلیل العالقة ذات للمالحظة

العا للقیمة الھرمي التسلسل ضمن المالیة، القوائم في عنھا یُفَصح أو العادلة قیمتھا تُقَاس التي والمطلوبات، األصول كافة على  وتُصنَّف أدناه، َّن الُمبی دلة،
ككل:  العادلة القیمة لقیاس ة والھامَّ األدنى المستوى مدخالت أساس

األول- مماثلة. أسعار: المستوى ومطلوبات ألصول نشطة أسواق تعدیل) في (بدون الُمدَرجة السوق
الثاني- غیر: المستوى أو مباشرة بصورة للمالحظة قابلة لھا العادلة القیمة لقیاس والھامة األدنى المستوى مدخالت تعتبر فنیة تقییم طرق

مباشرة.
الثالث- مدخالت: المستوى تعتبر فنیة تقییم للمالحظة. طرق قابلة غیر لھا العادلة القیمة لقیاس والھامة األدنى المستوى

ال التسلسل مستویات بین التحویالت أُجریَت إذا فیما الشركة د تحّدِ متكرر، نحو على في بھا المعتَرف والمطلوبات باألصول یتعلق تقییم  وفیما بإعادة ھرمي
مدخالت أساس واإلجراءات  التصنیف (على السیاسات تقییم دوریًا مالیة. ویُجَرى قوائم فترة كل نھایة ككل) في العادلة القیمة لقیاس الھامة األدنى الحد

العادلة.  للقیمة ر المتكّرِ غیر والقیاس ر المتكّرِ القیاس من لكل

فئات   الشركة حدَّدت العادلة، القیمة عن اإلفصاحات ومستوىولغرض المطلوبات أو األصول وخصائصومخاطر طبیعة أساس على والمطلوبات األصول
أعاله.  مبین ھو كما العادلة للقیمة الھرمي التسلسل

باإلیرادات٣٫٣ االعتراف
یعكس   الذي بالمبلغ العمیل إلى البضائع على السیطرة تحویل عند باإلیرادات البضائع. وقد  یُعتَرف تلك تحویل نظیر استحقاقھ الشركة تتوقع الذي الِعوض

ا إلى تحویلھا قبل البضائع على تسیطر ما عادة ھي لكونھا إیراداتھا اتفاقیات كافة في األصیل ھي أنَّھا إلى عام ٍ الشركةبوجھ لُصت َ الشركة  خ لعمیل. تحقِّق
التالیة:  المصادر من اإلیرادات
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١٣

محدودة)شركة مسؤولیة ذات المحدودة (شركة الطبیة للخدمات الدواء
(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

الھامَّة (تتمة)٣ المحاسبیة السیاسات

باإلیرادات (تتمة)٣٫٣ االعتراف

بالتجزئة٣٫٣٫١ البیع
ومنتج وأدوات التجمیل ومستحضرات والعطور األدویة الصحیة) وتبیع الرعایة ومحالت التجزئة (الصیدلیات بیع محالت من سلسلة الشركة ات  تشغل

إلى   األصل على السیطرة تحویل عند زمنیة مرحلة عند باإلیرادات بیع  التجمیل. ویُعتَرف منفذ في البضائع العمیل عندھا یشتري التي المرحلة العمیل (أي
تجر المبیعات بعض أن العمیل. غیر إلى األصل على السیطرة تحویل عند معینة زمنیة مرحلة عند فوًرا المعاملة سعر دفع خالل  التجزئة). ویستحق من ى

ع المدینة بالحسابات الشركة أخرى. وتعترف وشركات تأمین في  شركات الحق خاللھا یصبح التي الزمنیة النقطة یَُمثُِّل ذلك إنَّ حیث السیطرة تحویل ند
مع عمالئھا إلى منتجاتھا بیع الشركة سیاسة الدفع. ومن استحقاقیة قبل الالزم العنصر ھو فقط الوقت مرور أنَّ ذلك مشروط، غیر في  الِعَوض الحق

خالل ل٧٢ُإرجاعھا َ اإلدارةخ أنَّ بید وعلیھ  ساعة، جوھریة، غیر تعتبر التاریخیة المرتجعات نمط على بناًء الُمحتَسبة المتوقعة المرتجعات أن إلى َصت
عنھا.  اإلدارة تحاسب لم

بالجملة  ٣٫٣٫٢ البیع
عند باإلیرادات الجملة. ویُعتَرف سوق إلى التجمیل ومستحضرات األدویة الشركة التي  تبیع المرحلة باعتبارھا العمیل؛ إلى البضائع على السیطرة تحویل

ولیس التوزیع، طریقة اختیار مطلق الجملة لتاجر التسلیم، الجملة (التسلیم). وبعد لتاجر الُمحدَّد الموقع إلى البضائع عندھا منَجزتُشَحن غیر التزام ھناك
بالمنتجات. و الجملة تاجر قبول على یؤثِّر أن البضائع  یمكن بتقادم المتعلقة المخاطر وتحویل الُمحدَّد، الموقع إلى المنتجات شحن عند التسلیم یتحقَّق

و عند ا وإمَّ بالقبول المتعلقة األحكام انقضاء أو المبیعات لعقد وفقا بالمنتجات الجملة تاجر قبَِل سواء الجملة، تاجر إلى یدلُّ  والخسارة موضوعي دلیل جود
جمی استیفاء َّعلى الزمنیةالمعی المرحلة یمثل ذلك إنَّ حیث الجملة، تاجر إلى البضائع تورید عند المدینة بالحسابات الشركة القبول. وتعترف معاییر نة  ع

الدفع.  استحقاقیة قبل الالزم العنصر ھو فقط الوقت مرور أنَّ ذلك مشروط، غیر العوض في الحق خاللھا یصبح التي

المتغیَّر)١( الِعَوض
العمیل. ویُجَر إلى البضائع تحویل نظیر ستستحقھ الذي الِعَوض مبلغ الشركة ر تُقّدِ ِّرا، مبلغًامتغی یتضمَّن عقد في الِعَوض كان ِّر  إذا الِعَوضالمتغی تقدیر ى

قید عكس أنَّ عالیة بدرجة المحتمل من یصبح حتى َّدا ویظلمقی العقد بدء لنعند بھ الُمعتَرف التراكمیة اإلیرادات مبلغ في الھامَّة اإلیرادات مخصص
بالجملة البیع عقود بعض ِّر. وتنصُّ الِعَوضالمتغی حیال الصلة ذات التیقن عدم حالة بشأن حاسم قرار إلى الحقًا الوصول حتى العمالء  یتحقَّق حق على

م   ُمحدَّدة. وتقّدِ فترة غضون في البضائع إرجاع خالل  في المشتریات من كمیة شرائھم بمجرد العمالء بعض إلى رجعي بأثر كمیة خصومات أیًضا الشركة
ِّر.١٢فترة ِعَوضمتغی الكمیة وخصومات البضائع إرجاع حقوق عن وینشأ العقد، في علیھ المنصوص الحد تتجاوز بحیث شھًرا

اإلیضاح ( عن  ٥ویتناول الكمیة.) اإلفصاحات وخصومات البضائع إلرجاع ِّر بالِعَوضالمتغی المتعلقة ة الھامَّ المحاسبیة واالفتراضات التقدیرات

البضائعأ) إرجاع حقوق
ذات   للعقود الكبیر العدد إلى بالنظر ِّر الِعَوضالمتغی لتقدیر المتوقعة القیمة طریقة الشركة المتعلقة  وتستخدم المتطلبات الشركة َّق تُطب ثم المماثلة، الخصائص

ب كإیرادات. ویُعتَرف بھ ویُعتَرف المعاملة سعر ضمن إدراجھ یمكن الذي ِّر الِعَوضالمتغی قیمة لتحدید المتغیر العوض تقدیرات استرداد  بتقیید التزام
المعام سعر في الُمدَرج غیر المبلغ (أي إرجاعھا المتوقع المبیعات) البضائع تكلفة على المقابل (والتعدیل البضائع إرجاع حق بأصل أیًضا لة). ویُعتَرف

العمیل.  من البضائع استرداد في للحق

الكمیةب) خصومات
في المتغیر العوض لتقدیر المتوقعة القیمة طریقة ا وإمَّ ح المرجَّ المبلغ طریقة ا إمَّ الشركة ِّق الوجھ  تطب على بھا یُتوقَّع التي المختارة الطریقة العقد. وتُستَمد

ذات العقود لتلك المرجَّح المبلغ ویستخدم العقد، في الواردة الكمیات حدود عدد طریق عن ٍ ٍرئیسة ِّربصفة الِعَوضالمتغی مبلغ فیما  األمثل واحد، كمیة حد
أ لدیھم الذین ألولئك المتوقعة القیمة طریقة لتحدید  تُستخدم المتغیر العوض تقدیرات بتقیید المتعلقة المتطلبات الشركة َّق تُطب واحد. ثم كمیة حد ذات من كثر

الُم المبالغ مقابل الكمیة خصومات مقاصة ى كإیرادات. وتُجرَّ بھ ویُعتَرف المعاملة سعر ضمن إدراجھ یمكن الذي ِّر الِعَوضالمتغی من  قیمة القبض ستَحقة
العمالء. 
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باإلیرادات٣٫٣ (تتمة)االعتراف

الھام)٢( التمویلي العنصر
واحدة. ونت سنة عن العمیل وسداد العمیل إلى بھا المتعھَّد البضائع تحویل بین الفترة فیھا تزید عقود أي على حصولھا الشركة تتوقع تجريال فال لذلك، یجة

بشأن المعامالت أسعار من أي على تعدیًال لألموال.الشركة الزمنیة القیمة

الوالء)٣( نقاط برنامج
اس ٍ للشركة. ویمكنعندئذ التابعة التجزئة محالت من منتجات شرائھم عند نقاط تجمیع لعمالئھا والء "أرباحي" یتیح برنامج الشركة ّق النقاط  تطب تبدال

نقاط   عن المستقبلیة. وینشأ المشتریات على مادیًا. بخصم حقًا العمیَل تمنح إنَّھا إذ بذاتھ؛ مستقل أداء التزام الوالء

ع كالتزام بھ والُمعتَرف النسبي المستقل البیع سعر على بناًء العمالء إلى الممنوحة الوالء نقاط على المعاملة سعر من جزٌء ع النقاط.  ویُوزَّ تُستبدل حتى قد
(أيویُعتَرف النقاط صالحیة تنتھي عندما أو بالمنتجات النقاط العمیل یستبدل عندما األولي). ١٢باإلیرادات البیع من شھًرا

على ٍ الشركةتحدیثات النقاط. وتجِري العمیل یستبدل أن أرجحیة حسبانھا الشركة تأخذ الوالء، لنقاط المستقل البیع سعر تقدیر النقاط  وعند بشأن تقدیراتھا
اإلیرادات.  مقابل العقد التزام رصید على تُجَرى تعدیالت أي وتُحمَّل المالیة، القوائم فترة نھایة كل في ستُستبدل التي

اإلیضاح ( البیع  ٥ویتناول بسعر المتعلقة ة الھامَّ المحاسبیة واالفتراضات التقدیرات عن الوالء. ) اإلفصاحات بنقاط المتعلق المستقل

العقود)٤( أرصدة

المدینةأ) الحسابات
مستحقًا). ویُرَجى الِعَوض دفع یُصبِح أْن قبل وقت مرور فقط َّن المشروط (أيیتعی الِعَوض مبلغ في الشركة حق المدینة الحسابات إلى  تمثل الرجوع

) إیضاح في الواردة المالیة لألصول المحاسبیة المالیة٣٫١٣السیاسات والتوق-) ضمن (األدوات الالحق والقیاس المبدئي االعتراف). االعتراف عن ف

العقودب) مطلوبات
بمطل العمیل. ویُعتَرف الِعَوض) من مبلغ استحقاق (أو ِعَوض الشركة ْض نظیرقب عمیل إلى البضائع بتحویل االلتزام العقد مطلوبات العقود  تمثل وبات

تحویلھا   العقد (أي بموجب الشركة تنفیذ عند ٍ للمطلوبات  كإیرادات المحاسبیة السیاسات إلى الرجوع العمیل). ویُرَجى إلى الصلة ذات البضائع على السیطرة
) إیضاح في الواردة المالیة٣٫١٣المالیة االعتراف).-) ضمن (األدوات عن والتوقف الالحق والقیاس المبدئي االعتراف

حقوق)٥( من الناشئة والمطلوبات إرجاعھااألصول أو البضائع استرداد

البضائعأ) استرداد حق أصول
ل السابقة الدفتریة بالقیمة األصل العمالء. ویُقَاس عھا یرّجِ أن یُتوقع التي البضائع استرداد في الحق البضائع استرداد حق أصل أي  یمثل ناقًصا لمخزون،

السترداد   متوقَّعة المستوىتكالیف على تُجَرى تعدیالت ألي األصل قیاس الشركة القیمة. وتحّدِث في محتَملة انخفاضات وأي البضائع لتغطیة البضائع
المرتجعة. المنتجات قیمة في إضافیة انخفاضات وأي المرتجعات من المتوقع

االستردادب) التزامات
بالتزام العمیلیُعتَرف حق من للشركة االسترداد التزامات العمیل. وتنشأ القبض) من ُمستَحق (أو المقبوض الِعَوض كل أو بعض برّدِ لاللتزام االسترداد

الشركة العمیل. وتحّدِث إلى إعادتھ علیھا َّن بأنھسیتعی النھایة في الشركة تتوقع التي بالقیمة االلتزام البضائع. ویُقَاس إرجاع التزامات  تقدیفي بشأن راتھا
مالیة.  قوائم فترة كل نھایة المعاملة) في سعر في المقابل (والتغییر االسترداد

التشغیلیة٣٫٤ والمصاریف المبیعات تكلفة
العمالء.  إلى المبیعة البضائع قیاس في سابقًا الُمدَرجة التكلفة المبیعات تكلفة ن التحدید  تتضمَّ وجھ على تتعلق التي تلك ھي والتوزیع البیع ومصاریف

تكال باستثناء األخرى، المصاریف جمیع المتوقعة. وتَُصنَُّف االئتمانیة والخسائر الصیدلیات وإیجار التوصیل وسیارات المبیعات التمویل،بموظفي یف
وإداریة. عمومیة كمصاریف
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التشغیلیة (تتمة)٣٫٤ والمصاریف المبیعات تكلفة

التجاریة اإلیرادات
بض بشراء متعلقة متنوعة أخرى وأتعاب وتسویقیة ترویجیة حمالت وبدالت كمیة خصومات بموجبھا یُستَلم دین، موّرِ مع اتفاقیات الشركة مخصَّصةلدى ائع

ی فإنَّھ ثمَّ ومن للمنتج، األساسي التكلفة سعر على بالتعدیالت دین الموّرِ من الدخل معظم دین. ویتعلق الموّرِ أولئك من لذلك  للبیع الشراء سعر من جزًءا عتبر
المنت بشراء المتعلقة األداء شروط ببعض الوفاء أو ُمحدَّدة إجراءات الشركة بتنفیذ مشروًطا اإلیرادات قبض یكون ما ذلك  المنتج. وأحیانًا ن ج. ویتضمَّ

والت الترویجیة واألنشطة المواد وتوفیر علیھ، متفَق مستھَدف مبیعات أو مشتریات حجم عدم  تحقیق من الرغم الترویجیة. وعلى المنتجات ووضع سویقیة
تُس للبیع الُمخصَّصة البضائع بشراء یتعلق فیما دین الموّرِ من القبض الُمستَحقة المبالغ ھذه فإنَّ الصناعة، لھذه قیاسي تعریف إیرادات  وجود عموًما مَّى

تجاریة.

قیا اإلیرادات قیاس یمكن بحیث اإلیرادات تحقیق التزامات شروط بجمیع الوفاء عند الشركة تحقِّقھا التي التجاریة باإلیرادات على  ویُعتَرف بناًء موثوقًا س
تحتفظ الذي بالمخزون الُمحقَّق الدخل یتعلق المبیعات. وعندما تكلفة ضمن دائن كرصید باإلیرادات العقد. ویُعتَرف الفترات،  شروط نھایات في الشركة بھ

المتعلقة الُمستَحقة بالمبالغ المخزون. ویُعتَرف ذلك بیع عند المبیعات تكلفة في بھ ویُعتَرف المخزون، ذلك تكلفة ضمن الدخل التجاریةیُدَرج باإلیرادات
التي الحاالت في باستثناء األخرى، المدینة والحسابات المدینة التجاریة الحسابات المقاصة  ضمن إجراء في نظامیا للنفاذ قابل حق حالیًا لھا للشركة یكون

ُم المبلغ بصافي إال الحالة ھذه في یُعتَرف ال حیث إلیھم، الُمستَحقة المبالغ مقابل دین الموّرِ من الُمستَحقة المبالغ مقاصة ُمستَحقوتنوي أو القبض ستحق
الدفع.  

األجنبیةالعمالت٣٫٥
لالعتراف المعاملة فیھ تتأھل الذي التاریخ في الصلة ذات الفوریة األسعار حسب مبدئیًا األجنبیة بالعمالت المعامالت الشركة ل المبدئي. وتُتْرجم  تُسّجِ

بتاریخ الفوري العمالت صرف بأسعار األجنبیة بالعمالت لة الُمسجَّ النقدیة والمطلوبات أو  األصول سداد عن الناتجة بالفروقات المالیة. ویُعتَرف القوائم
الخسارة.  أو الربح قائمة في النقدیة البنود تحویل

المباشرة٣٫٦ غیر والضرائب الزكاة

الزكاة٣٫٦٫١
ألنظمة وفقًا االستحقاق أساس على للزكاة مخصٌص الربحیُجنَّب قائمة على المخصص ُل ویَُحمَّ السعودیة، العربیة بالمملكة والدخل للزكاة العامة الھیئة

والخسارة. 

المضافة٣٫٦٫٢ القیمة ضریبة
باستثناء:  المضافة، القیمة ضریبة مبلغ حسم بعد بالصافي والمصاریف باألصول یُعتَرف

ھذه  - في یُعتَرف، حیث الضرائب؛ مصلحة من لالسترداد قابلة غیر خدمات أو أصول شراء على َّدة المضافةالمتكب القیمة ضریبة تكون عندما
مالئما یكون حسبما المصاریف، بند من ٍ أوكجزء األصل شراء تكلفة من ٍ المضافةكجزء القیمة بضریبة الحالة،

الحسابات  - إدراج المضافة.وعند القیمة ضریبة مبلغ مع الدائنة والحسابات المدینة

أو المدینة الحسابات من ٍ لھاكجزء الدفع الُمستَحق أو الضرائب مصلحة من لالسترداد القابل المضافة القیمة ضریبة مبلغ صافي الدائنة  ویُدَرج الحسابات
المالي.  المركز قائمة في

المساھمین  ٣٫٧ على النقدیة األرباح توزیع
الشركة. وو باختیار یَعُْد لم التوزیع وأن التوزیع على الموافقة عند المساھمین على التوزیعات بدفع المتعلق بااللتزام الشركة نظام  تعترف ألحكام فقًا

الشركاء. ویُعتَرف من اعتماده عند التوزیع یُعتَمد الملكیة.الشركات، حقوق في ُّرات قائمةالتغی في مباشرة المقابل بالمبلغ
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والمعدات٣٫٨ الممتلكات
ُوِجَدت.  إْن القیمة، في االنخفاض عن الناشئة المتراكمة الخسائر حسم بعد بالصافي بالتكلفة، التنفیذ قید الرأسمالیة األعمال والمعدات  تُدَرج الممتلكات تُدَرج

التك تلك ُوِجَدت. وتتضمَّن إْن القیمة، في االنخفاض عن الناشئة المتراكمة والخسائر المتراكم االستھالك حسم بعد بالصافي استبدال  بالتكلفة، تكلفة الیف
االعتراف. وعن معاییر استیفاء حال في األجل طویلة بالمشاریع المتعلقة االقتراض وتكالیف والمعدات الممتلكات غیار غیارقِطع قِطع استبدال یستلزم دما

الُمحدَّدة. وبال اإلنتاجیة أعمارھا على بناًء ِحدة على منھا كٌل تستھلك الشركة فإنَّ زمنیة، فترات على والمعدات للممتلكات ة فحص  ھامَّ یُجَرى عندما مثل،
است حالة في كاستبدال والمعدات للممتلكات الدفتریة القیمة في بتكلفتھ یُعتَرف والصیانة  رئیس، اإلصالح تكالیف بكافة ویُعتَرف االعتراف، معاییر یفاء

ِّدھا.  عندتكب الخسارة أو الربح قائمة في األخرى

جاھزة األصول ھذه فیھ تصبح الذي التاریخ من أو لھ المخصص لالستخدام والمعدات الممتلكات بند إتاحة تاریخ من االستھالك لالستخدام  ویُحتَسب
التنفیذ.  قید الرأسمالیة واألعمال األراضي تُستَھلك ذاتیًا. وال المنشأة لألصول بالنسبة منھا المستھدف

التالي:   النحو على لألصول، الُمقدَّرة اإلنتاجیة األعمار مدى على الثابت القسط لطریقة وفقًا االستھالك ویُحتَسب

الُمستأَجرة العقارات على سنوات٥التحسینات
التوزیع   وسیارات سنوات٥السیارات

والتركیبات سنوات٥األثاث
المكتبیة سنوات٦٫٦٧التجھیزات

سنة٢٥المبنى
والمكیفات سنوات٦٫٦٧األدوات

متوقع مستقبلیة منافع وجود عدم عند أو البیع عند مبدئیا بھ معترف ھام جزء وأي والمعدات الممتلكات بنود من بند بأي االعتراف منویتوقف استعمالھ  ة
الدفتریة والقیمة البیع إیرادات صافي بین بالفرق باألصل (محتسبَة االعتراف عن التوقف عن ناشئة خسائر أو أرباح أي بیعھ. وتُدَرج لألصل) فيأو

للممتلكا اإلنتاجیة واألعمار المتبقیة القیم مراجعة باألصل. وتُجَرى االعتراف عن التوقف عند الخسارة أو الربح في  قائمة استھالكھا وطُرق والمعدات ت
مالئًما.  ذلك كان متى مستقبلي، بأثر وتُعدَّل مالیة، سنة نھایة كل

اإلیجار٣٫٩ عقود
في الحق ینقل العقد كان إذا إیجار. أي عقد على ینطوي أو إیجار عقد ھو عقد كان إْن ما العقد بدایة في الشركة ِّم ُمحدَّد  تُقی أصل استخدام على السیطرة

ِعوض. مقابل معینة زمنیة لفترة

كمستأِجر الشركة
منخفض األصول إیجار وعقود األجل قصیرة اإلیجار عقود باستثناء اإلیجار، عقود جمیع على والقیاس لالعتراف واحدة طریقة الشركة ِّق القیمة.  وتطب ة

األساسیة. وتعترف األصول استخدام حق تمثل التي االستخدام حق وأصول اإلیجار مدفوعات لتسدید اإلیجار عقود بمطلوبات الشركة

االستخدام٣٫٩٫١ حق أصول
محل األصل فیھ یصبح الذي التاریخ (أي اإلیجار عقد بدء تاریخ في االستخدام حق بأصول الشركة حقتعترف أصول لالستخدام). وتُقَاس متاًحا العقد

عق التزامات في قیاس إعادة أي حسب وُمعدَّلة القیمة، في االنخفاض عن ناشئة خسائر وأي متراكم استھالك أي ناقًصا بالتكلفة اإلیجار. وتشتملاالستخدام د
وال بھا الُمعتَرف اإلیجار عقود التزامات مبلغ على االستخدام حق أصول قبل  تكلفة أو في الُمسدَّدة اإلیجار ومدفوعات َّدة المبدئیةالمتكب المباشرة تكالیف

مستلَمة.  إیجار حوافز أي ناقًصا اإلیجار، عقد بدء تاریخ

اإلنتاجیة األعمار أو اإلیجار عقد فترة مدى على الثابت القسط لطریقة وفقًا االستخدام حق أصول على  وتُستَھلك وذلك أقصر، ُّھما لألصول،أی الُمقدَّرة
التالي:  النحو

سنة١٩-٢الممتلكات
سنة١٦٫٨-١٢٫٤األراضي

الشراء، خیار ممارسة تعكس التكلفة كانت أو اإلیجار عقد مدة نھایة في الشركة إلى المستأجر األصل ملكیة لت تحوَّ باستخدام  وإذا االستھالك یُحتَسب
لألصل.  الُمقدَّر اإلنتاجي العمر

إیضاح ( إلى الرجوع القیمة. ویُرَجى في لالنخفاض االستخدام حق أصول أیًضا تخضع المالیة. ٣٫١٢وال غیر األصول قیمة في االنخفاض على ) لالطالع
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مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء محدودة)شركة
المالیة (تتمة) القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

(تتمة)٣ ة الھامَّ المحاسبیة السیاسات

(تتمة)٣٫٩ اإلیجار عقود

اإلیجار٣٫٩٫٢ عقود التزامات
اإلیجار، عقد بدء عند الشركة، اإلیجار. وتشتملتعترف عقد فترة مدى على تَُدفع التي اإلیجار لمدفوعات الحالیة بالقیمة تُقَاس التي اإلیجار بالتزامات

اإل ومدفوعات القبض ُمستَحقة إیجار حوافز أي الفعلیة) ناقًصا الثابتة المدفوعات ذلك في الثابتة (بما المدفوعات على اإلیجار التي  مدفوعات ِّرة یجارالمتغی
خیارت ممارسة سعر اإلیجار مدفوعات أیًضا المتبقیة. وتتضمَّن القیمة ضمانات بموجب دفعھا المتوقع والمبالغ ُمعدَّل أو مؤشر على المؤكَّد  عتمد الشراء

اإلنھاء خیار الشركة ممارسة یعكس اإلیجار عقد كان إذا اإلیجار عقد إنھاء غرامات ومدفوعات الشركة تمارسھ أن معقولة . بصورة

ال المخزون) في إلنتاج َّد تُتكب لم (ما كمصاریف َّن، ُمعدَّلمعی أو مؤشر على تعتمد ال التي ِّرة، اإلیجارالمتغی بمدفوعات خاللھا  ویُعتَرف یتسبب التي فترة
السداد.  إجراء في الظرف أو الحدث

لمدفوعات   الحالیة القیمة حساب المنصوص  وعند الفائدة ُمعدَّل أنَّ ذلك اإلیجار عقد بدء تاریخ في لھا اإلضافي االقتراض ُمعدَّل الشركة تستخدم اإلیجار،
ال تزاید لیعكس اإلیجار عقد التزامات مبلغ اد َ یُز اإلیجار، عقد بدء تاریخ بیُسر. وبعد تحدیده یتعذَّر اإلیجار عقد في ضمنیًا ُعلیھا حسبد ویُخفَّض فعات  فائدة

عقد   ُمدة في ُّر أوتغی تعدیل ھناك كان إذا اإلیجار عقد اللتزامات الدفتریة القیمة قیاس یُعَاد ذلك، عن الُمسدَّدة. فضًال مدفوعات  اإلیجار في ُّر أوتغی اإلیجار
ُمستخَدم ُمعدَّل أو مؤشر في ُّر بسببتغی المستقبلیة المدفوعات على ُّرات مثالتغی تطرأ (كأن خیاراإلیجار تقییم في ُّر المدفوعات) أوتغی تلك تحدید في

العقد.  محل األصل شراء

القیمة٣٫٩٫٣ منخفضة األصول إیجار وعقود األجل قصیرة اإلیجار عقود
بھا اإلیجار مدة تبلغ التي اإلیجار عقود ھي األجل قصیرة اإلیجار عقود أقل. واألصول١٢إن أو بالحّدِ  شھًرا تفي ال التي البنود تمثل القیمة منخفضة

األج قصیرة اإلیجار عقود بدفعات ككل. ویُْعتََرُف للشركة المالي المركز لقائمة بالنسبة ھامة غیر وتعتبر الشركة لدى بالرسملة إیجار  الخاص وعقود ل
الخسار أو الربح قائمة في الثابت القسط لطریقة وفقًا القیمة منخفضة ة.األصول

االقتراض٣٫١٠ تكالیف
لالستخدا لتجھیزه طویلة زمنیة فترة بالضرورة یستغرق ما، أصل إنتاج أو إنشاء أو بشراء مباشرة المرتبطة االقتراض، تكالیف منھ  تَُرْسَمُل المقصود م

األخرى االقتراض تكالیف ل األصل. وتُحمَّ تكلفة من ٍ بیعھ،كجزء من  أو االقتراض تكالیف خاللھا. تتألف تُتكبد التي الفترة في المصاریف ضمن كافة
اإلیجار.  عقود بالتزامات یتعلق فیما الفوائد وتكالیف األموال اقتراض على ما منشأة تتكبدھا التي األخرى والتكالیف الفوائد تكالیف

الملموسة٣٫١١ غیر األصول
ا تُدَرج بھا، المبدئي االعتراف بھا. وبعد المبدئي االعتراف عند بالتكلفة مستقلة بصورة علیھا المستحوذ الملموسة غیر األصول الملموسةتُقاُس غیر ألصول

الم غیر األصول تَُرْسَمُل القیمة. وال في االنخفاض عن الناشئة المتراكمة والخسائر المتراكم اإلطفاء ناقًصا تكالیف  بالتكلفة باستثناء داخلیًا، المنتجة لموسة
المصاریف.  ھذه خاللھا تُتكبد التي الفترة في الخسارة أو الربح قائمة في العالقة ذات المصاریف وتُظَھر الُمَرْسَملَة، التطویر

تقییم   ویُجَرى اإلنتاجي، االقتصادي العمر مدى على الملموسة غیر األصول قیمة  وتُطفَأ انخفاض احتمالیة على یدل مؤشر وجود عند قیمتھا في االنخفاض
األقل كل على األقل على إطفاءه وطریقة المحدد اإلنتاجي العمر ذي الملموس غیر األصل إطفاء فترة مراجعة الملموس. وتُجَرى غیر نھایة  األصل في

العمر في ُّرات عنالتغی المحاسبة مالیة. وتُجَرى قوائم فترة یتضمنھاكل التي المستقبلیة االقتصادیة المنافع الستنفاد المتوقعة الطریقة أو المتوقع اإلنتاجي
ذ الملموسة غیر األصول إطفاء بمصروف المحاسبیة. ویُعتَرف التقدیرات في كتغیرات ذلك ویُعتبر اإلطفاء، وطریقة فترة بتعدیل األصل األعمار  ھذا ات

ضمن الربح قائمة في الملموسة. الُمحدَّدة غیر األصول وظیفة مع تماشیًا المصاریف فئة

المحدد:  اإلنتاجي العمر ذات الملموسة غیر األصول إطفاء فترة یلي وفیما

اإللكترونیة سنوات٦٫٧البرامج

بیعھ عند الملموس غیر باألصل االعتراف خسائرویُتوقف أو أرباح أي بیعھ. وتُدَرج أو استخدامھ من مستقبلیة اقتصادیة منافع تحقق یتوقع ال حینما أو
الخسارة.  أو الربح قائمة لألصل) في الدفتریة والقیمة البیع إیرادات صافي بین بالفرق باألصل (محتسبة االعتراف عن التوقف عند ناشئة
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محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
المالیة (تتمة) القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

(تتمة)٣ ة الھامَّ المحاسبیة السیاسات

المالیة٣٫١٢ غیر األصول قیمة في االنخفاض
عنتجري أو مؤشر أي وجود حال ما. وفي أصل انخفاض احتمالیة على یدل مؤشر ھناك كان إن ما للتأكد مالیة، قوائم كل تاریخ في تقییما، دما  الشركة

لالستر القابلة القیمة لالسترداد. وتمثل القابلة القیمة الشركة ر تُقّدِ األصل، على السنوي القیمة في االنخفاض اختبار إجراء العادلة  دایستلزم القیمة لألصل د
ت األصل یحقق لم ما بعینھ، ألصل وتحدَّد أعلى، أیھما االستخدام، قید وقیمتھ البیع تكالیف ناقًصا للنقد ة رَّ ِ الُمد للوحدة أو مستقلةلألصل داخلیة نقدیة دفقات

ا تجاوز حال األخرى. وفي األصول مجموعة أو اآلخر األصل من المحققة تلك عن كبیر حد قیمتھ / إلى للنقد ة رَّ ِ الُمد الوحدة أو لألصل الدفتریة لقیمة
لالسترداد.  القابلة قیمتھما إلى ان ویُخفضَّ القیمة، منخفضي للنقد ة رَّ ِ الُمد الوحدة أو األصل یُعتَبر لالسترداد، القابلة قیمتھا

التدفقات تُخَصم االستخدام، قید القیمة تقییم الزكاة /  وعند قبل (ما الضریبة قبل لما الخصم معدل باستخدام الحالیة قیمتھا إلى الُمقدَّرة المستقبلیة النقدیة
تكالیف ناقًصا العادلة القیمة تحدید لألصل. وعند المالزمة والمخاطر للنقود الزمنیة للقیمة الحالیة السوق تقییم یعكس فيالضریبة) الذي ذ َ یُؤخ البیع،

مع التاالعتبار مضاعفات خالل من الحسابات ھذه وتتأكد مالئمة، تقییم طریقة تُستخَدم المعامالت، ھذه تحدید تعذُّر حال األخیرة. وفي السوق قییم  امالت
العادلة.  القیمة حول متاحة أخرى مؤشرات أو العام للتداول أسھمھا المطروح للشركات المالیة السوق في المدرجة األسھم وأسعار

وح لكل منفصلة بصورة إعدادھا یُجَرى التي المتوقعة والحسابات التفصیلیة الموازنات أساس على القیمة في لالنخفاض الشركة حساب من  ویعتمد دة
خمس فترة عادة والتوقعات الموازنات حسابات الفردیة. وتغطي األصول لھا تُخصَّص التي بالشركة للنقد المدرة بالسنوات  الوحدات یتعلق سنوات. وفیما

الموازنة.  فترة بعد المتوقعة المستقبلیة النقدیة التدفقات على َّق ویُطب األمد طویل النمو ُمعدَّل یُحتسب األطول،

المال رأس قیمة في االنخفاض ذلك في بما المستمرة، العملیات قیمة في االنخفاض بخسائر ضمن  ویُْعتََرُف الخسارة أو الربح قائمة في ُوِجَد، إِْن العامل،
ا إعادة عملیة خالل سابقًا تقییمھا أعید التي العقارات باستثناء قیمتھ، انخفضت الذي األصل وظیفة مع یتماشى وبما المصاریف ھذه الُمدرجةفئات لتقییم

العقارات ھذه قیمة في باالنخفاض اآلخر. ویُْعتَرف الشامل الدخل سابقة. ضمن تقییم إعادة أي مبلغ لغایة اآلخر الشامل الدخل ضمن

ل لیس التي الملموسة غیر األصول على اختباًرا أیًضا الشركة تجري القیمة، في انخفاض وجود على مؤشر أي ھناك كان إذا عما النظر أعمار  وبصرف ھا
لم التي الملموسة غیر األصول أو محددة معإنتاجیة الدفتریة قیمتھا بمقارنة وذلك سنویًا قیمتھا في انخفاض وجود من للتأكد بعد لالستخدام متاحة تصبح

ك من ذاتھ الوقت في یُجَرى أن شریطة سنویة، فترة خالل وقت أي في القیمة في االنخفاض اختبار إجراء لالسترداد. ویمكن القابلة عام. القیمة ل

تعدوفیما لم سابقًا بھا المعترف االنخفاض خسائر أن على یدل مؤشر أي وجود من للتأكد مالیة سنة نھایة كل في التقییم یجرى باألصول، موجودة  یتعلق
الخسا قید یُعَكس للنقد. وال المدرة للوحدة أو لألصل لالسترداد القابلة القیمة الشركة ر تُقّدِ المؤشر، ھذا وجود حال نقصت. وفي انخفاض  أو عن الناشئة رة

االعتراف منذ لالسترداد القابلة األصل قیمة لتحدید المستخَدمة االفتراضات في ُّر وجودتغی حالة في إال سابقًا بھا المعتَرف عنالقیمة الناشئة بالخسارة
لالستردا القابلة القیمة تزید ال بحیث ًا ھذامحدود القید عكس األخیرة. ویُعَدُّ القیمة بالصافي  انخفاض تحدیدھا، المفترض من كان التي الدفتریة القیمة عن د

قائمة في القید بعكس السابقة. ویُْعتََرف السنوات خالل القیمة في االنخفاض عن ناشئة بخسارة یُعتَرف لم لو فیما االستھالك، حسم الخسارة.بعد أو الربح

المالیة٣٫١٣ االعترافاالعتراف-األدوات عن والتوقف الالحق والقیاس المبدئي

أخرى. لمنشأة ملكیة حقوق أداة أو مالي والتزام لمنشأة مالي أصل عنھ ینشأ عقد أي في المالیة األداة تتمثل

المالیة٣٫١٣٫١ األصول

والقیاس المبدئي االعتراف

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

على بھا المبدئي االعتراف عند المالیة األصول تصنیف بالشركةویعتمد الخاص العمل ونموذج المالیة لألصول التعاقدیة النقدیة التدفقات خصائص
َّقت الشركة تدبیًرا عملیًا لھا، تقیس ال ن عنصًرا تمویلیًا ھام�ا أو التي طب بقیمتھ  إلدارتھا. وباستثناء الحسابات المدینة التي ال تتضمَّ مالیًا أصال مبدئیًا شركة

حالة في ًا، المعامالت. العادلةزائد تكالیف الخسارة، أو الربح خالل من العادلة بالقیمة مالي أصل تسجیل عدم

و الخسارة)، أو الربح خالل من أو اآلخر الشامل الدخل خالل (من العادلة بالقیمة الحقًا تُقاُس التي تلك
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١٩

مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء محدودة)شركة
المالیة (تتمة) القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

(تتمة)٣ ة الھامَّ المحاسبیة السیاسات

المالیة٣٫١٣ االعتراف (تتمة)-األدوات عن والتوقف الالحق والقیاس المبدئي االعتراف

المالیة (تتمة)٣٫١٣٫١ األصول

والقیاس المبدئي (تتمة)االعتراف
َّقت الشركة التدبیر العملي لھا، وتقاس بسعر  عنھوتُقَاس الحسابات التجاریة المدینة التي ال تتضمَّن عنصًرا تمویلیًا ھام�ا أو التي طب مفصح ھو كما المعاملة

) إیضاح االعتراف٣٫٣في باإلیرادات. ) ضمن
و الخسارة)، أو الربح خالل من أو اآلخر الشامل الدخل خالل (من العادلة بالقیمة الحقًا تُقاُس التي تلك

ینشأ أْن یستلزم فإنھ اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة أو المطفَأة بالتكلفة یُصنَّف أو مالٌي أصٌل یُقاس أْن أجل تدفقاتومن تمثلعنھ نقدیة
ا ألصل الحصریة المدفوعات باختبار التقییم ھذا إلى َار الُمسدَّد". ویُش غیر المبلغ أصل على الفائدة أو المبلغ ألصل حصریة على  "مدفوعات والفائدة لمبلغ

الخا العمل نموذج على التصنیف المالیة. یعتمد األداة مستوى على تنفیذه ویُجَرى الُمسدَّد، غیر المبلغ والشروط  أصل المالیة األصول إلدارة بالشركة ص
النقدیة.  للتدفقات التعاقدیة

الُمْطفَأَة.  بالتكلفة تُقاُس التي تلك

نقدیة.   تدفقات تحقیق بھدف المالیة أصولھا إدارتھا كیفیة إلى المالیة األصول بإدارة المتعلق للشركة العمل نموذج كانت  ویشیر إْن ما العمل نموذج ویُحدَّد
الُمصنَّ المالیة باألصول ْھما. ویُحتفَظ أوكلی المالیة األصول بیع أو التعاقدیة النقدیة التدفقات تحصیل من ستنشأ النقدیة المطفَأة  التدفقات بالتكلفة والُمقاَسة فة

التدفق تحصیل بغرض المالیة باألصول االحتفاظ إلى یھدف عمل نموذج بالقیمةضمن والُمقاَسة الُمصنَّفة المالیة باألصول یُحتفَظ فیما التعاقدیة، النقدیة ات
والبیع.  التعاقدیة النقدیة التدفقات تحصیل بغرض المالیة باألصول االحتفاظ إلى یھدف عمل نموذج ضمن العادلة

ف علیھا المتعاَرف تلك أو األنظمة علیھا تنص زمنیة فترة خالل األصول تسلیم تتطلب التي المالیة األصول بیع أو شراء بعملیات السوق  ویُعترف ي
األصل.   بیع أو بشراء الشركة فیھ تلتزم الذي التاریخ أي التداول، االعتیادیة) بتاریخ (المعامالت

الالحقالقیاس
التالي:  النحو على فئات أربع إلى المالیة األصول تُصنَّف الالحق، القیاس ألغراض

ْن) - المطفَأة (أدواتالدی بالتكلفة ُمدَرجة مالیة أصول
أو- األرباح تدویر إعادة مع اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة ُمدَرجة مالیة الدین) أصول (أدوات المتراكمة مطبق  -الخسائر غیر

الشركة على
اال- عن التوقف عند المتراكمة والخسائر األرباح دوران إعادة عدم مع اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة مصنَّفة مالیة عترافأصول

الملكیة) حقوق (أدوات
من- العادلة بالقیمة ُمدَرجة مالیة الخسارةأصول أو الربح الشركة-خالل على منطبقة غیر

ْن)  المطفَأة (أدواتالدی بالتكلفة الُمدَرجة المالیة األصول
القیمة. ویُْعتََر في لالنخفاض وتخضع الفعلیة، الفائدة طریقة باستخدام الحقًا المطفَأة بالتكلفة الُمدَرجة المالیة األصول قائمةوتُقَاس في والخسائر باألرباح ُف

قیمتھ.   انخفاض أو تعدیلھ أو باألصل االعتراف عن التوقف عند الخسارة أو الربح

ذا جھات من الُمستَحقة والمبالغ البنكیة واألرصدة المدینة الحسابات على المطفَأة بالتكلفة الُمدَرجة للشركة المالیة األصول والحسابات  وتشتمل عالقة ت
األخرى. المدینة

الملكیة)   حقوق اآلخر (أدوات الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة المصنَّفة المالیة األصول
بالقی مصنَّفة ملكیة حقوق كأدوات ملكیتھا حقوق أدوات لإللغاء قابل غیر تصنیفًا تصنیف المبدئي، االعتراف عند الشركة، تختار أن من  یمكن العادلة مة

الشامل   الدخل (خالل رقم الدولي المحاسبة لمعیار وفقًا الملكیة بحقوق االعتراف استیفاء عند غیر  ٣٢اآلخر واألدوات الملكیة": العرض حقوق ) "أدوات
ِحدة.  على أداة كل أساس على التصنیف الُمتاَجرة. ویُحدَّد بغرض بھا المحتفظ

من   والخسائر األرباح توزیع مطلقا یُعَاد الخسارة  وال أو الربح قائمة في آخر كدخٍل األرباح بتوزیعات الخسارة. ویُعتَرف أو الربح إلى المالیة األصول ھذه
ف األرباح، تلك تُسجَّل حیث المالي، األصل تكلفة من جزء كاسترداد المتحصَّالت ھذه من الشركة تستفْد لم ما دفعھا، في الحق نشوء في  عند الحالة، ھذه ي

الشام القیمة. الدخل في االنخفاض لتقییم اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة المصنَّفة الملكیة حقوق أدوات تخضع اآلخر. وال ل
الفئة. ھذه تحت المالیة السوق في المدرجة األسھم استثمارات نھائیًا تصنف أن الشركة اختارت
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٢٠

(شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء محدودة)شركة مسؤولیة ذات
المالیة (تتمة) القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

(تتمة)٣ ة الھامَّ المحاسبیة السیاسات

المالیة٣٫١٣ االعتراف (تتمة)-األدوات عن والتوقف الالحق والقیاس المبدئي االعتراف

(تتمة)األصول٣٫١٣٫١ المالیة

االعتراف عن التوقف
تُ المشابھة) (أي المالیة األصول من مجموعة من جزء أو المالیة األصول من جزء منطبقًا، یكون متى (أو المالیة باألصول االعتراف منیتوقف حذَف

عند:  ٍ للشركة) بصورةٍرئیسة المالي المركز قائمة
أو  - األصل من النقدیة التدفقات استالم حقوق صالحیة انتھاء
تأخیر- أي بدون بالكامل المستلمة النقدیة التدفقات لسداد التزام لھا تحمُّ أو األصل من النقدیة التدفقات قبض في حقوقھا الشركة جوھريتحویل

ا:  وإمَّ فوریة"، "ترتیبات بموجب آخر طرف إلى

باألصلأ المتعلقة والمنافع المخاطر كافة جوھریة بصورة الشركة ) تحویل
األصل.  على السیطرة لت حوَّ ولكنھا باألصل المرتبطة والمنافع المخاطر بكافة جوھریة، بصورة تحتفظ، أو الشركة ل تُحّوِ ب) لم

على الحصول في حقوقھا الشركة تحویل احتفظت  وعند الشركة كانت إن ما فیما ِّم تُقی فإنھا فوریة، ترتیبات اتفاقیة إبرامھا أو األصل من النقدیة التدفقات
بھ تحتفظ وال جوھري بشكل األصل ومنافع مخاطر الشركة ُل تحّوِ ال بھما. وعندما احتفظت مدى وإلى بالملكیة المرتبطة والمنافع ُل  بالمخاطر تُحّوِ أو ما

على   بااللسیطرتھا أیًضا الشركة تعترف الحالة، تلك بھ. وفي التعامل في استمراریتھا حدود في ل الُمحوَّ باألصل االعتراف في الشركة فتستمر تزام  األصل،
ا الشركة. وتُقَاس بھا احتفظت التي وااللتزامات الحقوق یعكس أساس على بھ المرتبط وااللتزام ل الُمحوَّ األصل بذلك. ویُقاُس التعامل  سالمرتبط تمراریة
بسدادھا الشركة تَُطالب قد التي للمبالغ األقصى بالحد أو لألصل األصلیة الدفتریة بالقیمة ل الُمحوَّ األصل على ضمان صورة تأخذ أقل.التي أیھما ،

الخسارة. وتُ أو الربح خالل من العادلة بالقیمة الُمدَرجة غیر ْن أدواتالدی لجمیع المتوقعة االئتمانیة الخسائر بمخصص الشركة الخسائرتعترف حتَسب
ت التي النقدیة التدفقات وجمیع للعقد وفقًا المستَحقة التعاقدیة النقدیة التدفقات بین الفرق أساس على المتوقعة حسباالئتمانیة مخصومة قبضھا، الشركة توقع

الرھنیة الضمانات بیع من المحقَّقة النقدیة التدفقات على المتوقعة النقدیة التدفقات األصلي. وستشتمل الفعلي الفائدة ُمعدَّل تعزیزاتتقریب أو بھا المحتفَظ
التعاقدیة.  الشروط من یتجزأ ال جزًءا تمثل التي األخرى االئتمانیة األھلیة

االعت منذ فیھا جوھریة لزیادة تتعرض لم التي االئتمانیة بالمخاطر یتعلق ففیما مرحلتین؛ على المتوقعة االئتمانیة بالخسائر بھا،  ویُعتَرف المبدئي راف
االث خالل المحتَملة السداد عن التخلُّف حاالت من تنشأ التي االئتمانیة الخسائر عن متوقعة ائتمانیة خسائر مخصص (الخسارة  یُجنَّب شھًرا عشر ني

مدى على المتوقعة مخصص  ١٢االئتمانیة تجنیب َّن بھا،یتعی المبدئي االعتراف منذ فیھا جوھریة لزیادة ضت تعرَّ التي االئتمانیة المخاطر ا أمَّ شھًرا)،
التخ موعد عن النظر بصرف ض، التعرُّ حالة من المتبقیة الفترة مدى على االئتمانیة الخسائر عن علىخسارة المتوقعة االئتمانیة (الخسارة السداد عن لُّف

العُمر).  

الشركة َّع فالتتب المتوقعة. وعلیھ، االئتمانیة الخسائر احتساب في مبسََّطة طریقة المدینة التجاریة الحسابات على الشركة ُِّق المخاطروتطب في ُّرات التغی
مالیة قوائم تاریخ كل في العُمر مدى على المتوقعة االئتمانیة الخسائر على بناًء خسارة بمخصص تعترف بل جدول  االئتمانیة، الشركة جنَّبت . وقد

االقتصادی والبیئة للمدینیین الُمحدَّدة المتوقعة العناصر حسب ویُعدَّل االئتمانیة، الخسائر بشأن السابقة خبرتھا على یعتمد ة.  مخصصات

سداده موعد على ینقضي عندما مالي أصل سداد عن التخلُّف حاالت الشركة حاالت  وتدرس في الشركة، فإنَّ ذلك، واحدة. ومع سنة من أكثر التعاقدي
أن للشركة المرجَّح غیر من بأنھ الخارجیة أو الداخلیة المعلومات تشیر عندما مالي أصل سداد عن التخلف حاالت أیًضا تدرس قد بالكامل  بعینھا، تقبض

أ االعتبار بعین األخذ قبل دة الُمسدَّ غیر التعاقدیة توقُّع  المبالغ وجود عدم عند المالي األصل الشركة. ویُشَطب بھا تحتفظ االئتمانیة األھلیة في تعزیزات ي
التعاقدیة.  النقدیة التدفقات استرداد بشأن معقول

المالیة٣٫١٣٫٢ المطلوبات
والقیاس المبدئي االعتراف

المطلوبات   أدوات  تَُصنَُّف أو دائنة حسابات أو والقروض الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة مالیة كمطلوبات بھا، المبدئي االعتراف عند المالیة،
مالئًما.  یكون حسبما ط، تحوُّ كأدوات مصنَّفة مشتقة مالیة

والح القروض حال وفي العادلة، بالقیمة مبدئیا المالیة المطلوبات بكافة ارتباًطا  ویُعتَرف بھا المرتبطة المعامالت تكالیف حسم بعد بالصافي الدائنة، سابات
مباشًرا.

الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة ُمدَرجة مالیة الشركة-مطلوبات على منطبقة غیر
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٢١

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
حول المالیة (تتمة)إیضاحات القوائم

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

(تتمة)٣ ة الھامَّ المحاسبیة السیاسات

المالیة٣٫١٣ االعتراف (تتمة)-األدوات عن والتوقف الالحق والقیاس المبدئي االعتراف

(تتمة)٣٫١٣٫٢ المالیة المطلوبات

(تتمة) والقیاس المبدئي االعتراف
والحسابات الدفع ُمستَحقة المضافة القیمة وضریبة الدفع ُمستَحقة والمحتجزات الدائنة الحسابات على للشركة المالیة المطلوبات األخرىوتشتمل الدائنة

اإلیجار عقود والتزامات عالقة ذات جھات إلى المستَحقة المشتقة.والمبالغ المالیة واألدوات األجل قصیرة والقروض المكشوفة البنكیة والحسابات
الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة ُمدَرجة مالیة الشركة-مطلوبات على منطبقة غیر

الالحق القیاس
القیاس   ألغراض المالیة، االلتزامات وھما: تَُصنَُّف فئتین إلى الالحق،

الخسارة- أو الربح خالل من العادلة بالقیمة ُمدَرجة مالیة الشركة-مطلوبات على منطبقة غیر
الُمطفَأة (القروض) - بالتكلفة ُمدَرجة مالیة مطلوبات

المطفَأة بالتكلفة الُمدَرجة المالیة (القروض) المطلوبات
طریقة باستخدام الُمطفَأة بالتكلفة الحقًا فائدة تحمل التي القروض تُقاُس المبدئي، االعتراف بالشركة. بعد صلة األكثر ھي الفئة الفعلي.  ھذه الفائدة معدل

االعتراف عن التوقف عند الخسارة أو الربح قائمة في والخسائر باألرباح الفعلي.ویُْعتََرُف الفائدة معدل إطفاء عملیة خالل من وأیًضا بالمطلوبات

معدل من یتجزأ ال جزًءا ل تُشّكِ تكالیف أو أتعاب وأي الشراء عند عالوة أو خصم أي االعتبار بعین األخذ بعد المطفأة التكلفة الفعلي.  وتُحتسب الفائدة
الفعلي الفائدة معدل إطفاء الخسارة.ویُدَرج أو الربح قائمة في تمویل كتكالیف

الدا والحسابات الدفع مستحقة والمحتجزات الدفع الُمستَحقة المضافة القیمة وضریبة الدائنة الحسابات على عامة بصفة الفئة ھذه والمبالغ  وتنطبق األخرى ئنة
عقود   والتزامات عالقة ذات جھات إلى األجل.الُمستَحقة قصیرة والقروض المكشوفة البنكیة والحسابات اإلیجار

االعتراف عن التوقف
مال التزام استبدال مدتھ. وعند انتھاء أو إلغائھ أو المطلوبات ضمن الُمستَحق االلتزام سداد عند المالیة بالمطلوبات االعتراف نفسیتوقف من بآخر حالي ي

توالجھة أنھ على التعدیل أو التغییر ھذا یُعتبر جوھریًا، تعدیال الحالیة االلتزامات شروط تُعدَّل أو جوھریة بصورة مختلفة بشروط عنالمقرضة قف
الخسارة.  أو الربح قائمة في الدفتریة القیم في بالفرق جدید. ویُعتَرف بالتزام واالعتراف األصلي بااللتزام االعتراف

المالیة  ٣٫١٣٫٣ األدوات مقاصة
ف حالي نظامیا نافذ حق وجود عند المالي المركز قائمة في المبالغ صافي عن ویُفَصح المالیة، والمطلوبات المالیة األصول مقاصة مقاصة  تُجَرى إجراء ي

تسییل أو الصافي أساس على تسویتھا ا إمَّ نیة وھناك بھا، الُمعتَرف واحد. المبالغ آن في المطلوبات وسداد األصول

المشتقة٣٫١٤ المالیة األدوات
الالحق والقیاس المبدئي االعتراف

لمخاطر ضھا تعّرِ من التحوط بغرض الفائدة) وذلك أسعار مقایضة عقود جمیع في تتمثل (الت المشتقة المالیة األدوات الشركة الفائدة.  تستخدم أسعار
الحقً قیاسھا ویُعَاد المشتقة، المالیة األداة عقد إبرام تاریخ في العادلة بالقیمة مبدئیًا المشتقة المالیة األدوات بھذه األدوات  ویُعتَرف العادلة. وتُدَرج بالقیمة ا

االلتزا وضمن اإلیجابیة، العادلة القیمة حالة في المالیة األصول ضمن المشتقة السلبیة.المالیة العادلة القیمة حالة في المالیة مات

المخزون٣٫١٥
متوس أساس على أقل، أیھما للتحقق، القابلة القیمة بصافي أو بالتكلفة المخزون َُّم للبیع. یُقی المخصََّصة البضاعة من المخزون المرّجح.  یتألف التكلفة ط

التكالیف للتحققوتُدَرج القابلة القیمة صافي المخزون. ویمثل تكلفة التجاریة) ضمن اإلیرادات ذلك في بذلك (بما مباشًرا ارتباًطا المرتبطة واإلیرادات
البیع.  عملیة إلجراء الالزمة المتوقعة والتكالیف لإلنجاز متوقعة تكالیف أي ناقًصا العادي، العمل سیاق في التقدیري البیع سعر

والنقدیة٣٫١٦ البنكیة األرصدة
ُّ لمخاطرتغی تخضع حیث الصندوق، في والنقد البنوك لدى األرصدة من المالي المركز قائمة في الُمدَرجة والنقدیة البنكیة األرصدة فيتتألف ضئیلة رات

القیمة. 
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(تتمة)٣ ة الھامَّ المحاسبیة السیاسات

النظامي٣٫١٧ االحتیاطي
نسبة تُجنِّب أْن الشركة على یجب السعودي، الشركات لنظام حسم٪١٠طبقًا بعد دخلھا صافي یُعادل  من احتیاطي لتكوین سنة كل في لة المرحَّ الخسائر

السن٪٣٠نسبة   في اإلدارة رت قرَّ السعودي. وقد الشركات نظام في علیھا المنصوص الحاالت باستثناء للتوزیع، قابل غیر المال. واالحتیاطي رأس وات  من
نسبة عند االحتیاطي على اإلبقاء المال. ٪٥٠الماضیة رأس من

المخصصات٣٫١٨
ل خارجیا تدفقا األمر یتطلب أن المحتمل ومن سابق، حدث عن ناتج الشركة ضمني) على أو (نظامي حالي التزام وجود عند بالمخصصات لموارد  یُعتَرف

بصورة االلتزام مبلغ تقدیر یمكن وبحیث االلتزام، لسداد االقتصادیة المنافع تتضمن أو  التي جزئیًا المخصصات استرداد الشركة تتوقع موثوقة. وعندما
مؤكدة االسترداد عملیة تكون عندما فقط وذلك مستقل كأصل الُمستَردة بالمبالغ یُعتَرف فإنھ تأمین، عقد بموجب المثال سبیل على فعلیًا. ویُدَرج  كلیًا،

بع بالصافي الخسارة، أو الربح قائمة في بمخصص المتعلق مستَردة. المصروف مبالغ أي حسم د

ذ كان متى یعكس، الذي (الزكاة) الحالي الضریبة قبل ما معدل باستخدام المخصصات تُخصم جوھریا، للنقود الزمنیة القیمة تأثیر كان مالئًما،  وإذا لك
في بالزیادة یُعتَرف الخصم، استخدام االلتزام. وعند لذلك المصاحبة تمویل. المخاطر كتكلفة الوقت مرور نتیجة المخصص

الموظفین٣٫١٩ مكافآت

األجل٣٫١٩٫١ قصیرة االلتزامات
سدادھا   المتوقع الطیران وتذاكر المتراكمة واإلجازات النقدیة غیر المكافآت ذلك في بما والرواتب األجور التزامات بعدإنَّ شھًرا عشر االثني خالل كاملة

وتُ المالیة، القوائم فترة نھایة حتى الموظفین خدمات في بھا یُعتَرف العالقة ذات الخدمة الموظفون خاللھا م یقّدِ التي الفترة دفعھا  نھایة المتوقع بالمبالغ قَاس
متداول موظفین مكافآت كالتزامات االلتزامات االلتزامات. وتُظَھر تسویة الدفع. عند المستَحقة المصاریف ضمن المالي المركز قائمة في ة

للموظفین٣٫١٩٫٢ الخدمة نھایة مكافآت
رقم الدولي المحاسبة معیار بموجب محددة مكافآت كالتزام یَُصنَُّف والتي للموظفین، خدمة نھایة لمكافآت ممولة غیر خطة الشركة "مكافآت  )  ١٩(تستخدم

ا المركز قائمة في بھ الُمْعتََرف االلتزام المحددة. ویمثل المساھمات خطة عن مختلفًة خطة المحددة المكافآت خطة بخطة  الموظفین". وتُعدُّ المتعلق لمالي
الع القیمة ناقًصا المالیة القوائم فترة نھایة في المحددة المكافآت اللتزام الحالیة القیمة المحددة التاریخ. المكافآت ذلك في الخطط ألصول ادلة

الح القیمة ُ المتوقعة. وتَُحدَّد الوحدة ائتمان طریقة باستخدام مستقلین اكتواریین بمعرفة الُمحدَّدة المكافآت التزام قیاس المحددة  ویُعَاد المكافآت اللتزام الیة
المتوقعة الخارجیة النقدیة التدفقات فترات  بخصم لھا والتي العالیة الجودة ذات الشركات لسندات المالیة القوائم فترة نھایة في السوق عائدات باستخدام

رصید صافي على الخصم معدل بتطبیق الفائدة تكلفة صافي التوظیف. ویُحتسب بعد ما مكافآت اللتزامات َرة الُمقَدَّ المدة تقارب المكافآت  استحقاق التزام
والقی الخسارة. المحددة أو الربح قائمة في الموظفین مكافآت مصروف في التكلفة ھذه الخطط. وتُدَرج ألصول العادلة مة

الشامل الدخل في خاللھا تنشأ التي الفترة في االكتواریة االفتراضات في ُّرات عنالتغی الناتجة القیاس إعادة وخسائر بأرباح ویُعتَرفاآلخر. ویُعتَرف
الخسار أو الربح قائمة في مباشرة تقلیصھا أو الخطط تعدیالت عن الناشئة الُمحدَّدة المكافآت اللتزام الحالیة القیمة في ُّرات سابقة.بالتغی خدمة كتكالیف ة

التقییم عملیة تُراعي للموظفین، الخدمة نھایة مكافآت بالتزام یتعلق الشركة.وفیما وسیاسة السعودي والعمال العمل نظام أحكام االكتواریة

المحتملة٣٫٢٠ االلتزامات
ا منافع ن المتضّمِ للموارد الخارجي التدفق احتمال یكن لم ما عنھا یُْفِصُح وال المالیة، القوائم في المحتَملة بااللتزامات ُلقتصادیةیُعتَرف ًا. وتَُسجَّ مستبعد
ف الُمحتَمل باألصل یُْعتََرُف الدفع. وال ُمستَحقة والمبالغ الدائنة الحسابات ِضْمن المالي المركز قائمة في المحتَملة یُفِْصُحااللتزامات بل المالیة، القوائم ي

داخلیة.  اقتصادیة منافع تدفق المحتمل من یكون عندما عنھ
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َّلة٤ والُمعد الجدیدة والتفسیرات المعاییر

على تسري التي والتعدیالت المعاییر بعض األولى ة للمّرِ الشركة َّقت تاریخطب من ابتداًء السنویة ِّق  ٢٠٢٠ینایر١الفترات التاریخ. ولمتطب ذلك بعد أو م
بعد.  التنفیذ حیر یدخل لم لكنَّھ صدر، آخر تعدیل أو تفسیر أو معیار أي ًرا مبّكِ تطبیقا الشركة

٤٫١) رقم المالي للتقریر الدولي المعیار على المنشأة٣التعدیالت ): تعریف

رقم ( المالي للتقریر الدولي المعیار على التعدیل ح النشاطات  ٣یوّضِ من متكاملة مجموعة فإنَّ منشأة، األعمال تعتبر لكي المنشآت" أنَّھ تجمیع ) " عملیات
المخرجات. ع إنشاء على القدرة في كبیرة مساھمة معًا تساھم واقعیة وعملیة مدخالت أدنى كحّدٍ تتضمَّن أْن یجب التعدیلواألصول ح یوّضِ ذلك، على الوة

تأثیر أي التعدیالت لھذه یكْن المخرجات. ولم إلنشاء الالزمة والعملیات المدخالت جمیع تضمین بدون قائمة تكون أن یمكن المنشأة المالیةأنَّ القوائم على
ت عملیات أي في الشركة دخلت حال في المستقبلیة الفترات على تؤثِّر قد لكنَّھا منشآت.  للشركة، جمیع

٤٫٢) رقم المالي للتقریر الدولي المعیار على رقم (٧التعدیالت المالي للتقریر الدولي (٩) والمعیار رقم الدولي المحاسبة ): إصالح  ٣٩) ومعیار
الفائدة   َّل ُمعد معیار

رقم ( المالي للتقریر الدولي المعیار على التعدیالت م رقم (٩تقّدِ الدولي المحاسبة اإلعفاءات  ٣٩) ومعیار من ًا والقیاس" عدد المالیة: "االعتراف ): األدوات
الفائدة.  ُمعدَّل معاییر بإصالحات مباشرة تتأثر التي ط التحوُّ عالقات جمیع على إذاتنطبق ط التحوُّ عالقة حیالوتتأثَّر تیقُّن عدم حالة اإلصالح عن نشأ

المالی القوائم على تأثیر أي التعدیالت لھذه ط. ولیس التحوُّ أداة أو لھ ط المتحوَّ للبند المعیاریة النقدیة التدفقات مبلغ أو للشركة.  توقیت ة

رقم (٤٫٣ الدولي المحاسبة معیار على (١التعدیالت رقم الدولي المحاسبة النسبیة-) ٨) ومعیار األھمیة تعریف

شابھ أو تحریفھا أو حذفھا جرى إذا جوھریة تُعدُّ "المعلومات أنَّ على ینصُّ النسبیة األھمیة بشأن ًا تعریفًاجدید التعدیالت م لھا  تقّدِ یُتوقع بحیث الغموض ا
العامة األغراض ذات المالیة للقوائم األساسیون المستخدمون یتخذھا التي القرارات على ثر ِّ أنْتؤ معقول حّدٍ توفرإلى التي المالیة القوائم تلك على بناًء

أ المعلومات طبیعة على ستعتمد النسبیة األھمیة أنَّ التعدیالت ح المالیة". وتوّضِ للقوائم ُمِعدَّة معینة منشأة بشأن مالیة أو  معلومات بمفردھا سواء حجمھا، و
الخط المالیة. ویُعَدُّ القوائم سیاق في أخرى، معلومات مع القرارات  باالشتراك على یؤثِّر أن معقولة بدرجة المتوقع من كان إذا جوھریًا أمًرا المعلومات في أ

أ عنھا ینشأ أن المتوقع من ولیس للشركة، المالیة القوائم على تأثیر أي التعدیالت لھذه یكْن األساسیون. ولم المستخدمون یتخذھا على  التي مستقبلي تأثیر ي
الشركة.  

بتاریخ٤٫٤ الصادر المالیة للتقاریر المفاھیمي م٢٠١٨مارس  ٢٩اإلطار

ی إْذ معیار، أي في الواردة المتطلبات أو المفاھیم فیھ الواردة المفاھیم من أي تلغي وال ذاتھ، حد في معیاًرا لیس المفاھیمي فياإلطار منھ الغرض تمثل
معاییر مجلس قابلمساعدة معیار وجود عدم حالة في متسقة محاسبیة سیاسات تطویر على اإلعداد فَِرق ومساعدة المعاییر تطویر على الدولیة المحاسبة

اإلطا على بناًء المحاسبیة سیاساتھا وضعت التي المنشآت على ذلك وتفسیرھا. وسیؤثِّر المعاییر فھم على األطراف جمیع ومساعدة المفاھیمي.  للتطبیق ر
المفو بعض ح ویوّضِ والمطلوبات باألصول ُمحدَّثَة اعتراف ومعاییر وتعریفات الجدیدة المفاھیم بعض الُمعدَّل المفاھیمي اإلطار ة. ولم  یتضمَّن الھامَّ اھیم

للشركة. المالیة القوائم على تأثیر أي التعدیالت لھذه یكن

الدولي  ٤٫٥ المعیار على (التعدیالت رقم المالي "كوفید): إعفاءات١٦للتقریر كورونا بفیروس المتعلقة "  ١٩-اإلیجار

بتاریخ الدولیة، المحاسبة معاییر مجلس كورونا "كوفید٢٠٢٠مایو٢٨أصدر بفیروس متعلقة إیجار إعفاءات للتقریر١٩-م، الدولي المعیار على " تعدیًال
) رقم (عقود-) ١٦المالي رقم المالي للتقریر الدولي المعیار توجیھات تطبیق من للمستأجرین إعفاًء التعدیالت م تقّدِ إذْ عن١٦اإلیجار، المحاسبة ) بشأن

"كوفید لجائحة مباشرة كنتیجة الناشئة اإلیجار إعفاءات المتع١٩-تعدیل اإلیجار إعفاء كان إن ما تقییم عدم المستأِجر یختار قد عملي، لق  ". وكإجراء
كورونا "كوفید مدفوعات  ١٩-بفیروس في ُّر أيتغی عن المحاسبة الخیار، ھذا د یُحّدِ الذي المستأِجر، اإلیجار. ویجري عقد على تعدیًال یُعَدُّ ر المؤّجِ " من

"كوفید كورونا بفیروس المتعلق اإلیجار إعفاء عن الناشئة المحاسبة١٩-اإلیجار تجري بموجبھا التي ذاتھا الدولي  " بالطریقة للمعیار وفقًا التغیر عن
) رقم المالي اإلیجار. ١٦للتقریر عقد على تعدیًال ُّر یمثلالتغی لم إذا ،(

تاریخ من ابتداًء السنویة المالیة القوائم فترات على التعدیل َّق تطبیقًا٢٠٢٠یونیو١ویُطب بالتطبیق التاریخ. ویُسَمح ذلك بعد أو لھذا  م یكن ًرا. ولم مبّكِ
للشركة.  المالیة القوائم على تأثیر أي التعدیل
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المحاسبیة٥ واألحكام واالفتراضات ةالتقدیرات الھامَّ

عنھا المفصح المبالغ على تؤثر قد التي واالفتراضات واألحكام التقدیرات باستخدام اإلدارة قیام للشركة المالیة القوائم إعداد اإلیرادات  یتطلُب من
ھذه حیال التیقن عدم عن ینشأ بھا. وقد المرتبطة واإلفصاحات وااللتزامات واألصول تعدیل  والمصاریف إجراء تتطلب نتائج والتقدیرات االفتراضات

المستقبلیة. الفترات في تتأثر التي المطلوبات أو لألصول الدفتریة القیمة على جوھري

الظروف، ظل في معقولة بأنَّھا یُعتقَد مختلفة أخرى وعوامل الخبرة إلى واالفتراضات التقدیرات ھذه لألصول  وتستند الدفتریة القیم على للحكم وتُستَخدم
على بالتعدیالت األساسیة. ویُعتَرف واالفتراضات التقدیرات مراجعة باستمرار أخرى. وتُجَرى مصادر من بسھولة تتضح ال التي التقدیرات  والمطلوبات

والفترات التنقیحات فترة في أو التقدیرات فیھا تُعدَّل التي الفترة في الفترات  المحاسبیة على تؤثر للتغییر تعرضت التي التقدیرات كانت إذا المستقبلیة
والمستقبلیة. الحالیة

یلي:  ما التیقن عدم وحاالت مخاطر من الشركة لھ ض تتعرَّ بما المتعلقة األخرى اإلفصاحات وتتضمَّن

المال رأس ) ٧(إیضاحإدارة
المخاطر وإدارة المالیة (األدوات ) ١٩إیضاح
الحساسیة تحلیالت )٢٧و١٩(اإلیضاحانإفصاحات

المحاسبیة٥٫١ األحكام

لھا التي التالیة المحاسبیة األحكام اإلدارة وضعت للشركة، المحاسبیة السیاسات تطبیق إطار القوائم  في في بھا الُمعتَرف المبالغ على للغایة الھام التأثیر
المالیة: 

وتوزیعھا  ٥٫١٫١ المعامالت أسعار تحدید

الحكم   ھذا إجراء العمالء. وعند مع الُمبَرمة عقودھا من عقد كل في المعاملة سعر تحدید الشركة على َّن ِّر  یتعی ُمتغی ِعَوض أي تأثیر الشركة تقیم المحاسبي،
سیج التي البضائع لتقدیر المتوقعة القیمة طریقة الشركة للعمیل. وتستخدم الوالء وبرنامج المنتجات إرجاع وحق الخصومات بسبب العقد إرجاعھا  في ري

الِعَوض   بمبلغ األمثل الوجھ على تتنبأ الطریقة ھذه أنَّ ذلك الكمیة، الشركة.وخصومات ستستحقھ الذي ِّر المتغی

س اإلدارة ر النسبي. وتقّدِ المستقل البیع سعر أساس على والنقاط المنتج بین المعاملة سعر ع یُوزَّ العمیل، والء ببرنامج یتعلق لكلوفیما المستقل البیع عر
أساس   وعلى النقاط استبدال عند الممنوح الخصم على بناًء السابقة.نقطة الخبرة على بناء استبدالھا، أرجحیة

التجزئة. سعر أساس على المبیع للمنتج المستقل البیع سعر ویُقدَّر

واإلنھاء٥٫١٫٢ التجدید خیارات مع اإلیجار عقود مدة كمستأِجر-تحدید الشركة

عقد مدة الشركة د أو  تُحّدِ ممارستھ معقولة بصورة ًا مؤكَّد كان إذا اإلیجار عقد تمدید خیار یغطیھا فترات أي مع لإللغاء قابلة غیر إیجار عقد كمدة اإلیجار
ممارستھ. عدم معقولة بصورة مؤكَّدا كان إذا اإلیجار عقد إنھاء خیار یغطیھا فترات أي

على یشتمل إیجار عقد الشركة ممارسةولدى معقول حّدٍ إلى د المؤّكِ من كان إْن ما تقییم عند المحاسبي تقدیرھا الشركة ِّق واإلنھاء. وتطب التمدید خیار
لم لھا اقتصادیًا حافًزا تحقق التي الصلة ذات العوامل جمیع االعتبار بعین تأخذ أنَّھا یعني عدمھ. وھذا من اإلنھاء أو التجدید أوخیار التجدید خیار مارسة

الظر في جوھري ُّر أوتغی ھام حدث ھناك كان إْن ما لتحدید اإلیجار عقد مدة تقییم الشركة تعید اإلیجار، عقد بدء تاریخ تحت  اإلنھاء. وبعد تقع التي وف
إنھاءه.  أو العقد تجدید خیار ممارسة على قدرتھا على ویؤثر سیطرتھا

مكونات٥٫١٫٣ والمعداتأجزاء الممتلكات

االقتصادیة. وع اإلنتاجیة أعمارھا مدى على الثابت القسط طریقة أساس على والمعدات، الممتلكات ضمن الُمصنَّفة الشركة، أصول العمر  تُستَھلك تحدید ند
بحیث ھامة مكونات أجزاء إلى یُقسَّم فإنھ لألصل، االقتصادي من  اإلنتاجي التحقق عند األحكام إبداء َّن منفصلة. ویتعی بصورة ھام جزء كل یُستَھلك

باإلض المركَّب للجزء النسبیة الكمیة األھمیة االعتبار في تأخذ اإلدارة فإن البند، أھمیة تحدید وأثناء أكبر، ألصل الھامة النوعیة  المكونات العوامل إلى افة
بالمقارن اإلنتاجي العمر في الفرق صیانتھ.مثل إحاللھ / جدول ودورة استھالكھ وطریقة العالقة ذي األصل مع ة
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محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
المالیة (تتمة) القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

المحاسبیة٥ واألحكام واالفتراضات الھامَّة (تتمة)التقدیرات

واالفتراضات٥٫٢ التقدیرات

ا المركز قائمة بتاریخ التقدیرات حیال التیقن عدم لحالة األخرى الرئیسة والمصادر بالمستقبل المتعلقة األساسیة االفتراضات یلي لفیما تُشّكِ التي لمالي
عنھا ینشأ مما جوھریة افتراضاتھا  مخاطر في الشركة استندت التالیة. وقد المالیة السنة خالل والمطلوبات لألصول الدفتریة القیم على جوھري تعدیل

المستقبلیة التطورات حیال الحالیة واالفتراضات الظروف فإنَّ ذلك، المالیة. ومع القوائم إعداد عند المتاحة المعطیات إلى للتغیروتقدیراتھا نظًرا تتغیر ات  قد
ظھورھا.  عند االفتراضات في التغیرات ھذه تنعكس الشركة. وقد إرادة عن الخارجة الناشئة الظروف أو السوقیة

والمعدات٥٫٢٫١ للممتلكات اإلنتاجیة األعمار

بغرض   ومعداتھا لممتلكاتھا الُمقدَّرة اإلنتاجیة األعمار اإلدارة د االھتراء  تُحّدِ أو لألصل المتوقع االستخدام دراسة بعد التقدیر ذلك االستھالك. ویُحدَّد حساب
المستقبلي الُمحمَّل االستھالك ویُعدَّل األصول لھذه اإلنتاجیة واألعمار المتبقیة القیمة على مراجعة سنویًا اإلدارة أن  المادي. وتجري اإلدارة تعتقد عندما

اإل األعمار بین فرق السابقة. ھناك والتقدیرات نتاجیة

المالیة٥٫٢٫٢ غیر األصول قیمة في االنخفاض اختبار

القابلة قیمتھ / قیمتھا للنقد ة رَّ ِ الُمد الوحدة أو لألصل الدفتریة القیمة تجاوز عند المالیة غیر األصول قیمة في االنخفاض قیمتھیتحقق تمثل التي لالسترداد،
ب/ البیع تكالیف ناقًصا العادلة القیمة أعلى. وتُحتَسب ُّھما االستخدام،أی قید وقیمتھ / قیمتھا البیع تكالیف ناقًصا العادلة منقیمتھا المتاحة البیانات على ناًء

أسعار   أو مماثلة ألصول تجاري، أساس على تُجَرى التي الملزمة، البیع األصل. وتُحتسبمعامالت لبیع اإلضافیة التكالیف ناقًصا للمالحظة القابلة السوق
سنوا للخمس العمل وخطة الموازنة من النقدیة التدفقات المخصومة. وتُستمد غیر النقدیة التدفقات نموذج على بناء االستخدام قید والالقیمة الالحقة، ت

ال على بعد الملزمة غیر الھیكلة إعادة أنشطة الخاضعة  تتضمن للنقد ة رَّ ِ الُمد الوحدة أداء تعزیز شأنھا من التي الھامة المستقبلیة االستثمارات أو شركة
المخصومة النقدیة التدفقات طریقة في المستخَدم الخصم لمعدل حساسة لالسترداد القابلة القیمة القیمة. وتُعَدُّ في االنخفاض صافي  الختبار إلى باإلضافة

ا النقدیة االستقرائي. التدفقات التقدیر ألغراض المستخَدم النمو ومعدل المتوقعة المستقبلیة لداخلیة

المدینة٥٫٢٫٣ التجاریة للحسابات المتوقعة االئتمانیة الخسائر مخصص

للحسابات المتوقعة االئتمانیة الخسائر الحتساب مخصصات جدول الشركة رتستخدم التأخُّ أیام على بناًء المخصصات معدالت المدینة. وتُحتَسب التجاریة
وتغطیت العمیل ونوع المنتج ونوع الجغرافي القطاع حسب (أي مشابھة خسارة بأنماط تمتاز التي العمالء قطاعات مختلف لمجموعات السداد ھا  في

االئتماني). التأمین من األخرى واألشكال مستندیة باعتمادات

بھدف الجدول الشركة الشركة. وستعایر لدى السداد في ر للتأخُّ التاریخیة الملحوظة المعدالت أساس على مبدئیًا المخصصات جدول خبرةویُحتَسب ضبط
االقتصادیة األوضاع كانت إذا المثال، سبیل فعلى المتوقعة، المعلومات مع التاریخیة االئتمانیة المحلي) متوقعالخسائر المنتَج إجمالي (مثل المتوقعة

الم تعدیل یُجَرى التصنیع، قطاع في السداد في ر التأخُّ حاالت من متزاید عدد علیھا یترتب أن یمكن ما التالیة السنة مدى على التاریخیةتدھورھا عدالت
المل المعدالت تحدیث یُجَرى مالیة، قوائم تاریخ كل السداد. وفي في ر المتوقعةللتأخُّ التقدیرات في ُّرات وتخضعالتغی السداد، في ر للتأخُّ التاریخیة حوظة

للتحلیل. 

ال االئتمانیة والخسائر المتوقعة االقتصادیة واألوضاع السداد في ر للتأخُّ التاریخیة الملحوظة المعدالت بین العالقة تقییم ا. ویُمثِّل ویُعَدُّ  متوقعة تقدیًرا ھام�
ا الخسائر خبرة أیًضا تمثل ال المتوقعة. وقد االقتصادیة واألوضاع الظروف في ُّرات حسَّاًساللتغی المتوقعة االئتمانیة الخسائر لدى  مبلغ التاریخیة الئتمانیة

المعلومات عن مستقبال. وأُْفِصَح السداد في العمالء ر تأخُّ لدیھا المتوقعة االقتصادیة واألوضاع المدینة  الشركة للحسابات المتوقعة االئتمانیة الخسائر بشأن
اإلیضاح ( في بالشركة ). ١٩٫٢٫٢الخاصة

للموظفین٥٫٢٫٤ الخدمة نھایة مكافآت تقییم

التوظیف بعد لما األخرى والمزایا التقاعد لمعاش المحددة المكافآت خطة تكلفة ُ االكتواریة. تَُحدَّد التقییمات باستخدام التقاعد معاش اللتزام الحالیة والقیمة
المس والزیادات الخصم معدل تحدید ذلك المستقبل. ویشمل في الفعلیة التطورات عن تختلف قد افتراضات عدة وضع االكتواري التقییم فيویتضمن تقبلیة

یتض التي للتعقیدات األخرى. ونظًرا واالفتراضات فيالرواتب للتغیرات الحساسیة شدید المحددة المكافآت التزام فإن األجل، الطویلة وطبیعتھ التقییم منھا
مالیة. قوائم تاریخ كل في للمراجعة االفتراضات كافة االفتراضات. وتخضع ھذه
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محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
القوائم   حول المالیة (تتمة)إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

الھامَّة (تتمة)٥ المحاسبیة واألحكام واالفتراضات التقدیرات

(تتمة)٥٫٢ واالفتراضات التقدیرات

المالیة٥٫٢٫٥ لألدوات العادلة الِقیمة قیاس

الُمدَر األسعار على بناًء المالي المركز قائمة في لة الُمسجَّ المالیة والمطلوبات المالیة لألصول العادلة القیمة قیاس تعذر حال النشطة،  في األسواق في جة
الطر ھذه مدخالت المخصومة. وتُستمد النقدیة التدفقات نموذج تتضمن فنیة تقییم طرق باستخدام العادلة القیمة د حیثماتُحدَّ للمالحظة، قابلة أسواق من ق

مدخال اعتبارات التقدیرات العادلة. وتتضمَّن القیم لتحدید التقدیر من درجة یتطلب ذلك فإنَّ جدوتھا، عدم حال في ولكن ممكنا، ذلك مخاطر  كان مثل ت
المتعل االفتراضات في التغییرات تؤثر أن األسعار. ویمكن وتقلبات االئتمان ومخاطر لألدوات  السیولة عنھا الُمفَصح العادلة القیمة على العوامل بھذه قة

المالیة.  

باإلیرادات٥٫٢٫٦ الكمیة  -االعتراف وخصومات البضائع إلرجاع التقدیري ِّر الِعَوضالمتغی

البیع معاملة سعر ضمن إلدراجھا ِّرة األعواضالمتغی الشركة ر الكمیات. تقّدِ وخصومات البضائع إرجاع حقوق مع بالجملة

إ للتوصل منتج لكل البضائع إلرجاع السابقة بیانات النموذج یستخدم حیث المبیعات، بمرتجعات للتنبؤ إحصائیًا نموذًجا الشركة وضعت نسب  وقد لى
القیمة   لتحدید النسب ھذه َّق متوقعة. وتُطب المرتجعاتمرتجعات بأنماط مقارنة السابقة الخبرة في جوھریة ُّرات أيتغی ِّر. وستؤثِّر الِعَوضالمتغی من المتوقعة

الشركة. رھا تقّدِ التي المتوقعة المرتجعات نِسب على التاریخیة

ِحدة على عمیل كل أساس على الشركة لدى المتوقعة الكمیة خصومات تحلیل العمیل  ویُجَرى كان إْن ما تحدید واحد. ویتوقف كمیة لحد الخاضعة للعقود
تاریخھ. حتى التراكمیة ومشتریاتھ التاریخیة الخصومات استحقاقیتھ على خصًما یستحق

كمیة حد من أكثر بھا التي للعقود المتوقعة الكمیة خصومات لتقدیر اإلحصائي النموذج الشركة َّقت الشراء  وقدطب أنماط النموذج یستخدم حیث واحد،
ُّرا أيتغی ِّر. وستؤثِّر الِعَوضالمتغی من المتوقعة والقیمة المتوقعة الخصومات نِسب لتحدید الخصومات العمیل واستحقاقیة الخبرةالتاریخیة في جوھریة ت

نِس على للخصومات العمالء واستحقاقات التاریخیة الشراء بأنماط مقارنة الشركة.السابقة رھا تقّدِ التي المتوقعة الخصومات ب

وخص المتوقعة المسترجعات مالیة. وتقدیرات قوائم فترة كل نھایة في الكمیات وخصومات المتوقعة المرتجعات بشأن تقییمھا الشركة الكمیة  وتحدِّث ومات
الشركة خبرة تمثل ال وقد الظروف، في للتغیرات في  حساسة الخصم واستحقاقھم الفعلیة العمالء عائدات الخصم واستحقاق بالعائدات یتعلق فیما السابقة

المستقبل.

باإلیرادات٥٫٢٫٧ المستقل-االعتراف البیع سعر "أرباحي"-تقدیر والء برنامج

الوالء   لنقاط المستقل البیع سعر الشركة معدل  تقدر بضرب الصادرة الوالء لنقاط المستقل البیع سعر "أرباحي". ویُحتََسُب والء برنامج بموجب الممنوحة
الذي   الكسر مقدار االعتبار في الشركة تأخذ االسترداد، معدل تقدیر الوالء. وعند لنقاط المخصصة النقدیة والقیمة التقدیري النقاط  االسترداد من جزًءا یمثل

التي رئیسي. ویجرالصادرة كُمدخل للعمالء التاریخیة االسترداد أنماط باستخدام تقدیرھا في اإلحصائي اإلسقاط طرق الشركة ًا. وتطبق تُستبَدلأبد يلن
الش تراعي الصادرة، النقاط قیمة تقدیر لذلك. وعند وفقًا المستردة غیر النقاط مقابل االلتزام ویُعدَّل سنویًا االستبدال معدل منركةتحدیث متنوع عدد

تتناسب   الوالء لنقاط المخصصة القیمة أن الشركة العمالء. وتضمن وتفضیالت الوالء نقاط مقابل المستقبل في متاحة ستكون التي البیع  المنتجات سعر مع
لالسترداد مؤھلة منتجات ألي المستقل البیع سعر تعادل نقطة كل قیمة أن (أي لالسترداد المؤھلة للمنتجات المطلوبة).المستقل النقاط عدد على مقسمة

التأكد. وست عدم من كبیرة لدرجة تخضع المستقل البیع سعر تقدیرات فإن صالحیتھا، تنتھي ال البرنامج بموجب الصادرة النقاط ألن ُّرات  ونظًرا أيتغی ؤثر
في التقدیري. وكما االسترداد معدل على بالعمالء الخاصة االسترداد أنماط في المقّدر٢٠٢٠دیسمبر٣١ھامة االلتزام بلغ المستَردةم، غیر ٣٩٫٦للنقاط

سعودي ( لایر سعودي).  ٢٨٫٢م: ٢٠١٩ملیون لایر ملیون

المخصصات٥٫٢٫٨

احتمالیة   تقدیرات ذلك في بما االعتراف، معاییر استیفاء من للتأكد وتقییمات تقدیرات على طبیعتھا، بحسب المخصصات، الخارجیة. تعتمد النقدیة التدفقات
الخارجیة النقدیة التدفقات تحقُّق المحتمل من كان إذا فیما اإلدارة تقدیرات أفضل المؤكدة غیر بالمطلوبات المتعلقة المخصصات .وتتضمن

ق - 135



٢٧

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
المالیة (تتمة) القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

الھامَّة (تتمة)٥ المحاسبیة واألحكام واالفتراضات التقدیرات

(تتمة)٥٫٢ واالفتراضات التقدیرات

اإلیجار٥٫٢٫٩ اإلضافي-عقود االقتراض ُمعدَّل تقدیر
د تُحّدِ أن الشركة على اإلیجار. وُمعدَّلیتعذَّر التزامات لقیاس اإلضافي االقتراض ُمعدَّل تستخدم فإنَّھا ولذا إیجار، اتفاقیة في الضمني الفائدة ُمعدَّل بسھولة

ل الالزمة األموال مماثل، وبضمان مماثلة فترة مدى على القتراض، دفعھ الشركة على َّن الذيیتعی الفائدة ُمعدَّل ھو اإلضافي أصل  لحصولاالقتراض على
دفعھ"، الشركة على "یتعین ما ھو اإلضافي االقتراض ُمعدَّل فإن مماثلة. ولذلك، اقتصادیة بیئة في االستخدام حق ألصل مماثلة قیمة یتطلب  ذي ما وھو

تحتاج عندما تمویل) أو معامالت في تدخل ال التي التابعة الشركات للمالحظة (مثل قابلة معدالت توفر عدم عند لتعكس  تقدیًرا علیھا تعدیل إجراء إلى
ا في الفائدة أسعار (مثل للمالحظة القابلة المدخالت باستخدام اإلضافي االقتراض ُمعدَّل الشركة ر وأحكامھ. وتُقّدِ اإلیجار عقد توفرھا،  شروط لسوق) عند

منشأة.  لكل ُمحدَّدة مؤكدة تقدیرات وضع َّن ویتعی

التجاریة٥٫٢٫١٠ اإلیرادات
مبلغ تحدید دین. وعند الموّرِ مع المعامالت لبعض التجاریة باإلیرادات االعتراف وموعد مبلغ لتحدید تقدیرات وضع اإلدارة على َّن الكمیةیتعی خصومات

الكمیات الشركة تحقیق احتمالیة اإلدارة ر تقدِّ فترة، أي في بھ التقدیر  الُمعتَرف على ذلك والمتوقع. ویقتصر التاریخي األداء على بناًء التعاقدیة الُمستھَدفة
التي االلتزامات مقابل أداَءھا اإلدارة ِّم األخرى. وتُقی والمخصصات الترویجیة الحمالت لمخصصات باإلیرادات االعتراف على یشتمل على  الذي تتوقف

الُمعتَر الدخل كان سواء الدخل، تحقیق االلتزامات،  شرط جمیع استیفاء مرحلة عند بھ الُمعتَرف أو االلتزامات استیفاء عند زمنیة فترة مدى على بھ ف
التعاقدیة.  االشتراطات حسب

نھا في الشركة بھ تحتفظ الذي بالمخزون الُمحقَّق الدخل یتعلق المبیعات. وعندما تكلفة ضمن دائن كرصید التجاریة باإلیرادات یُدَرج  ویُعتَرف الفترات، یات
المخزون تكلفة أنَّ اإلدارة المخزون. وترى ذلك بیع عند المبیعات تكلفة في بھ ویُعتَرف المخزون، ذلك تكلفة ضمن على  الدخل یشتمل المبیع (الذي

الموردین.   عالقات لجمیع الدخل قائمة لتأثیر وكامال ثابتا قیاسا تعطي التجاریة، اإلیرادات

اإلیرادات٦

اإلیرادات٦٫١ معلومات تجزئة
م٢٠١٩م٢٠٢٠

سعودي سعوديلایر لایر
اإلیرادات نوع
بالتجزئة ٤٬٨١٤٬١٥٥٬٢٣١٣٬٨٢٨٬٥٦٢٬١٠٢البیع
بالجملة ١٤٧٬٩٢١٬٥٩٤١٣٣٬٨٦٤٬٥٧٤البیع

اإلیرادات ٤٬٩٦٢٬٠٧٦٬٨٢٥٣٬٩٦٢٬٤٢٦٬٦٧٦إجمالي

الجغرافیةاألسواق
السعودیة العربیة ٤٬٩٦٢٬٠٧٦٬٨٢٥٣٬٩٦٢٬٤٢٦٬٦٧٦المملكة

باإلیرادات االعتراف موعد
معینة زمنیة مرحلة عند لة ُمحوَّ ٤٬٩٦٢٬٠٧٦٬٨٢٥٣٬٩٦٢٬٤٢٦٬٦٧٦بضائع

العقود٦٫٢ أرصدة
م٢٠١٩م٢٠٢٠

سعودي سعوديلایر لایر

مدینة (إیضاح ٢٤٥٬٥٩٩٬٥٨٩١٥٤٬١٢٧٬٦٢٠) ٢٢حسابات
(إیضاح عقود ٣٩٬٦١٤٬٩٩٣٢٨٬١٦٢٬٣٢٩) ٢٩مطلوبات
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٢٨

مسؤولیة ذات المحدودة (شركة الطبیة للخدمات الدواء محدودة)شركة
(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

(تتمة)اإلیرادات٦

العقود (تتمة)٦٫٢ أرصدة

ما وعادة فائدة، المدینة الحسابات تحمل بینال ما مدتھا المبیعات  ٩٠إلى٣٠تتراوح وحجم الشركة عمالء قاعدة في الزیادة عن نشأ یوًما. وقد
المدینة   للحسابات المتوقعة االئتمانیة الخسارة مخصص المدینة. وبلغ الحسابات في زیادة سعودي (٢٨٫٣لدیھا لایر ملیون٢٨٫٩م:  ٢٠١٩ملیون

سعودي). لایر

عا في الحسابات ھذه من القائمة األرصدة زادت بعد. وقد تُسترد لم التي الوالء لنقاط المخصص المعاملة سعر على العقود التزامات م٢٠٢٠متشتمل
مبیعاتھا.  وحجم الشركة عمالء قاعدة في المستمرة للزیادة نظًرا

من:   بھ الُمعتَرف اإلیرادات بمبلغ بیان یلي وفیما

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي سعوديلایر لایر

السنة بدایة في العقود التزامات في ُمدَرجة ٥١٬١٣٧٬١٠٥٣٥٬٢٧١٬١٦٨مبالغ

االسترداد  ٦٫٣ والتزامات البضائع إرجاع حق أصول
م٢٠١٩م٢٠٢٠

سعودي سعوديلایر لایر

(إیضاح بضائع إرجاع حق ١٬٦٢٨٬٦٤٩٩٢٦٬٤٥٩)٦٫٣٫١أصول
(إیضاح استرداد ٢٬٨٢١٬٠٤٠١٬٥٩٣٬١٥٢) ٦٫٣٫٢التزامات

الشركة. ویُقاس  ٦٫٣٫١ سیاسة حسب اإلرجاع حق یمارسون ممن العمالء من المنتجات استرداد في الشركة حق المرتَجع األصل في الحق یَُمثُِّل
للبضائع.  السابقة الدفتریة القیم إلى بالرجوع المنتجات إرجاع حق

بحق  ٦٫٣٫٢ االسترداد التزام المنشأة  یتعلق تتوقع ال الذي المقبوض الِعَوض بمبلغ االسترداد بالتزام الشركة وتعترف المنتجات، إرجاع في العمالء
استحقاقھ.

المال٧ رأس إدارة

وكافة الُمصَدر المال رأس من المال رأس یتألف الشركة، رأسمال إدارة الشركة. بغرض في للمساھمین العائدة األخرى الملكیة حقوق احتیاطیات
الملكیة.  حقوق قیمة وترفع أعمالھا تدعم لكي جیدة رأسمالیة معدالت على الحفاظ ضمان في الشركة رأسمال إدارة من الرئیس الغرض ویتمثل
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٢٩

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

المال (تتمة)٧ رأس إدارة

رأ ھیكل الشركة المستقبلیة. وتدیر العمل تطورات ودعم الدائنین على للحفاظ قویة رأسمال قاعدة على المحافظة في اإلدارة سیاسة سمالھا  وتتمثل
العمل وظروف االقتصادیة الظروف في ُّرات ضوءالتغی في علیھ ٍ المال  وتجريتعدیالت رأس على العائد اإلدارة المالیة. وتراقب التعھدات ومتطلبات

األرصدة   ناقًصا المطلوبات، إجمالي في ْن صافيالدی یتمثل حیث الملكیة، حقوق إجمالي على مقسوًما ْن كصافيالدی الشركة ده تُحّدِ والنقدیة. الذي البنكیة
الشركا على األرباح توزیعات مستوى اإلدارة تراقب على  كما المالیة القوائم سنة نھایة في رأسمالھا نسبة إلى الشركة ْن صافيدی نسبة كانت ء. وقد

التالي:  النحو

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعوديلایرسعودي لایر

االلتزامات إجمالي
٢٬٤٣١٬٦٨٥٬٨٦٥٢٬١٦٩٬٧٧٤٬٨١٤

والنقدیة البنكیة ) ٨٥٬٠٤٦٬٦٧٥() ٣٨٬٠٩٢٬١٠١(ناقًصا: األرصدة

ْن ٢٬٣٩٣٬٥٩٣٬٧٦٤٢٬٠٨٤٬٧٢٨٬١٣٩صافيالدی

الملكیة حقوق ١٬١١٢٬٨٣٠٬٠٣٢٩٦٩٬٣٧١٬٨٦٣إجمالي

ْنحقوق وصافيالدی ٣٬٥٠٦٬٤٢٣٬٧٩٦٣٬٠٥٤٬١٠٠٬٠٠٢الملكیة

المالي الرفع ٪٦٨٪٦٨معدل

المالیة التعھدات تستوفي أنھا من التأكُّد إلى أخرى، أمور بین من الشركة، لدى المال رأس إدارة تھدف العام، الھدف ھذا تحقیق بالحسابات  وبُغیة المتعلقة
المالیة   بالتعھدات الوفاء في التقصیر حاالت تجیز حیث المال، رأس ھیكل متطلبات د تُحّدِ التي األجل قصیرة والقروض المكشوفة بالمطالبة  البنكیة للبنك

في األجل قصیرة وقروض مكشوفة بنكیة حسابات ألي المالیة للتعھدات خروقات أي تصدر بالقروض. ولم الحالیة.فوًرا الفترة

في المنتھیین العامین خالل المال رأس بإدارة المتعلقة اإلجراءات أو السیاسات أو األھداف على تعدیالت أي تُجر و٢٠٢٠دیسمبر٣١ولم ٣١م
م.٢٠١٩دیسمبر

المالیة٨ لألدوات العادلة القیم

بتمثل   المبلغ أصل في السوق في المشاركین بین نظامیة معاملة في ما مطلوب لتحویل مدفوع أو ما أصل بیع نظیر المقبوض السعر العادلة تاریخالقیمة
مخ لاللتزام العادلة القیمة وجوده. وتعكس عدم حالة في التاریخ ذلك في إلیھا الوصول للشركة یمكن التي فائدة األكثر السوق أو األداء. القیاس عدم اطر

مدخال أساس على العادلة للقیمة الھرمي التسلسل ضمن عنھا، یُفَصح أو العادلة بقیمتھا یُْعتََرُف التي المالیة، األدوات كافة األدنى  تُصنَّف المستوى ت
التالي:  النحو على وذلك ككل، العادلة القیمة لقیاس ة والھامَّ

مماثلة. - ومطلوبات ألصول نشطة أسواق تعدیل) في (بدون الُمدَرجة السوق األول: أسعار المستوى
غی- أو مباشرة بصورة للمالحظة قابلة لھا العادلة القیمة لقیاس والھامة األدنى المستوى مدخالت تعتبر فنیة تقییم الثاني: طرق رالمستوى

مباشرة.
الثالث: طرق- للمالحظة. المستوى قابلة غیر لھا العادلة القیمة لقیاس والھامة األدنى المستوى مدخالت تعتبر فنیة تقییم

یُصن العادلة، القیمة تسلسل من مختلفة مستویات ضمن تقع االلتزام أو لألصل العادلة القیمة لقیاس الُمستخَدمة المدخالت كانت حال قیاس  وفي ٍ فحینئذ
بأكملھ.  للقیاس ھام إدخال مستوى أدنى باعتباره العادلة القیمة تسلسل من ذاتھ المستوى في بأكملھ العادلة القیمة

ھنا تكن خاللھا. ولم ُّر نشأالتغی التي المالیة القوائم فترة نھایة في العادلة القیمة تسلسل مستویات بین بالتحویالت الشركة أيوتعترف بینك تحویالت
في المنتھیة السنة خالل الثالث والمستوى الثاني والمستوى األول في٢٠٢٠دیسمبر٣١المستوى المنتھیة والسنة م. ٢٠١٩دیسمبر٣١م
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٣٠

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
المالیة (تتمة) القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

المالیة٨ لألدوات العادلة (تتمة)القیم

الشركة: والتزامات ألصول العادلة القیم لقیاس الھرمي التسلسل التالي الجدول یقدم

الدفتریة باستخدامالقیمة العادلة القیم قیاس
األول الثانيالمستوى الثالثالمستوى المستوى

سعوديم٢٠٢٠دیسمبر٣١ سعوديلایر سعوديلایر لایرسعوديلایر

الملكیة):  حقوق اآلخر (أدوات الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة المصنَّفة المالیة األصول

مصنَّفة ملكیة حقوق من  أدوات العادلة بالقیمة
اآلخر الشامل الدخل --٢١٧٬٢١٥٬٠٠١٢١٧٬٢١٥٬٠٠١خالل

المشتقة المالیة األدوات
مشتقة مقایضة عقود أدوات -١١٤٬٩٠٦٬٨٨٧-١١٤٬٩٠٦٬٨٨٧التزامات

باستخدامالدفتریةالقیمة العادلة القیم قیاس
األول الثانيالمستوى الثالثالمستوى المستوى

سعوديم٢٠١٩دیسمبر٣١ سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر لایر

اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة المصنَّفة المالیة الملكیة): األصول حقوق (أدوات

من   العادلة بالقیمة مصنَّفة ملكیة حقوق أدوات
اآلخر الشامل الدخل - -١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣خالل

المشتقة المالیة األدوات

عقود أدوات مشتقةالتزامات - ١٩٬٩٥٨٬٦٢٥-١٩٬٩٥٨٬٦٢٥مقایضة
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٣١

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
المالیة (تتمة) القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

والتوزیع٩ البیع مصاریف
م٢٠١٩م٢٠٢٠

سعوديلایرسعودي لایر

موظفین ٨٥٥٬٠٨٦٬٤٩٢٦٧٠٬١٠٧٬٣٦٩تكلفة
(إیضاح استخدام حق أصول ١٦٦٬٠٠٥٬٥٨٦١٦١٬٧١٩٬٨٣٠) ١٦استھالك
(إیضاح ومعدات ممتلكات ١٣٧٬٣٣٥٬٥٢٨١٤٣٬٦٧١٬٩١١) ١٥استھالك

مبیعات   وترویج وإعالن ودعایة ٦٥٬٦٨٩٬٧٨٥٦٨٬٨١٣٬٦٩٣تسویق
خدمیة ٣٤٬٠٠٢٬٣٠٧٣٥٬٠٤٢٬٨١٦منافع

وصیانة ٣٠٬١٠٢٬٦٠٨٢٩٬٨٥٩٬٤٢٥إصالح
حكومیة ١٧٬٦٦٠٬٤١٤١٥٬٢٣٣٬٤٧٢رسوم

ومعدات ممتلكات ١٠٬٩٣٨٬٨٠٣٧٬٨٤١٬٨٨٦شطب
ونقل ١٠٬٤٦١٬٤٨٩٨٬٦١٤٬٩٣٢سفر

بیع   منافذ ٧٬٤١٦٬٦٩٨١٠٬٣٦٩٬٥٩٠عموالت
وطباعة ٥٬٠٣٥٬٣٢٨٣٬٥٠٣٬٩٨٩قرطاسیة

وتعبئة وتغلیف تكالیف ٤٬٩٤٨٬٨٤٨٤٬٣٢٢٬٩٦٤شحن
٣٬٦٢٤٬٨٤٥٣٬٠٦٧٬٧٩٧تأمین

معلومات تقنیة ١٬٨٣٥٬٤١١١٬٢٨١٬٣٤٠خدمات
مجانیة منتجات وعینات ١٬٠٢٠٬٠٠٤٦٥٤٬٨٣٦ھدایا

األجل (إیضاح قصیرة إیجار بعقود متعلق ٨٦٤٬٤٨٧١٬٠٣٠٬٥٧٥) ١٦مصروف
متوقعة (إیضاح ائتمانیة خسارة ٧٥٦٬١٠٦٣٬٨١٦٬٤٦٢)٢٢مخصص

ومصاریف سیارات ٤٦٧٬٦١٠٣٩٦٬٩٩٠إیجار
٢٧٬٩٨٢٬٨٢٩٢٦٫٥٠٣٫٧٣٦أخرى

١٬٣٨١٬٢٣٥٬١٧٨١٫١٩٥٫٨٥٣٫٦١٣

واإلداریة١٠ العمومیة المصاریف
م٢٠١٩م٢٠٢٠

سعوديلایرسعودي لایر

موظفین ٤٩٬٣٩٦٬٣١١٤٥٬٣٥٢٬٢٧٩تكلفة
معلومات (إیضاح تقنیة ٢٣٬٦٧١٬٩٤٠١٥٬١٨٦٬١٠٦)٢٣خدمات

وتبرعات ٥٬٠٩٧٬٧١٨١٬٨٠١٬٥٩٢ھدایا
مھنیة ٤٬٣٥١٬٢٥٥٦٬٣٧٤٬٠٧٤أتعاب

األجل (إیضاح قصیرة إیجار بعقود متعلق ٤٬٢٢٠٬٧٣٠٥٬٠٣١٬٦٣١) ١٦مصروف
(إیضاح ملموسة غیر أصول ٣٬٨٨٨٬٤٠٣٤٬٤١٧٬٨٦٠)١٧إطفاء
(إیضاح ومعدات ممتلكات ١٬٨٩٨٬٤٨٩٣٬٠٢٦٬٩١٩) ١٥استھالك

٩٤٩٬٥٠٧٢٬٠٥١٬٢٣٣سفر
االجتماعیة والمسؤولیة الدواء ٦٦٠٬٠٠٠١٬٤٣٧٬٥٨٠مجلة

سیارات ٦١٦٬٠٦٠٨٨٢٬٤٨٢مصاریف
١٢٬٣٧٢٬٢٩٧٩٬٦٢١٬٤٧٧أخرى

١٠٧٬١٢٢٬٧١٠٩٥٬١٨٣٬٢٣٣
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٣٢

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
المالیة (تتمة) القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

التمویل١١ أخرى-تكالیف
م٢٠١٩م٢٠٢٠

سعوديلایرسعودي لایر

مكشوفة بنكیة وحسابات قروض على مستحقة ٢٨٬٨٦٨٬٨١٨٣٢٬٣٠٤٬٥٤٠فائدة
(إیضاح إیجار عقود بالتزامات متعلقة ٢٨٬٣٤٧٬٤٤٥٣٠٬٤٤١٬٧٤٣) ١٦فائدة

للموظفین (إیضاح خدمة نھایة بمكافآت متعلقة فائدة ٣٬٠٥٢٬٢٨٣٣٬١٤٨٬٠٤٨)٢٧تكلفة

٦٠٬٢٦٨٬٥٤٦٦٥٬٨٩٤٬٣٣١

بالصافي١٢ اآلخر، الدخل

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعوديسعوديلایر   لایر

مقایضة لعقود مشتقة بأدوات متعلق ٧٬١٢٩٬٣٢٨٨٬٦٤٦٬٧٨٣ربح
البشریة الموارد تنمیة صندوق من ٤٬٤٥١٬٩٣١٢٬٠٩٩٬٥٤١ُمستَرد

من العادلة بالقیمة مصنَّفة ملكیة حقوق أدوات من أرباح توزیعات الدخل  إیرادات خالل
(إیضاح اآلخر - ٣٬٣٢٥٬٦٤٨)٢٠الشامل
إداریة (إیضاح ٢٬٧٠٠٬٠٠٠٢٬٧٢٦٬٨٠٦)٢٣خدمات

إیجار (إیضاح عقود إنھاء نتیجة اعتراف توقف ) ١٬١١٢٬٩٥٩(٢٬٤٤٧٬٩٨٠)١٦ربح / (خسارة) من
مختبري ١٬٧٦١٬٤٣٨١٬٤٣٠٬٧٤٦فحص

ومعدات (إیضاح ممتلكات بیع من ٦٣٦٬٦١٧١٬٦٦١٬٤٢٣) ١٥ربح
تأمین مطالبات ٤٥٣٬٦٣٨٥٨٧٬٧٨٢تسویة

أجنبیة عمالت تحویل ِمن ) ٥٧٢٬٨٩٧() ٣٬٣٢١٬٩٢٩(خسارة
سابقًا مشطوبة معدومة دیون ١٬٠٨٨٬٢٤٧- استرداد

بموظفین متعلقة حكومیة رسوم ٤٬٣٧٢٬٣٣٦- استرداد
الزًما یعد لم مطلوبات مخصص قید ٣٬٧٣٣٬٠٧٨- عكس

بالصافي ٣٬٨٢٣٬٧٨٤٤٬٩٣٧٬٤٨٢أخرى،

٢٣٬٤٠٨٬٤٣٥٢٩٬٥٩٨٬٣٦٨

الزكاة١٣

للسنة١٣٫١ ل الُمحمَّ

بنسبة للزكاة الشركة لألنظمة٪٢٫٥م: ٢٠١٩(٪٢٫٥تخضع وفقًا الُمحتَسَب الزكوي الوعاء السعودیة. ) من العربیة المملكة في بھا المعمول الزكویة

یلي:  مما لة الُمحمَّ الزكاة تتألف

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعوديلایرسعودي لایر

الحالیة السنة مخصص
١٤٬٦٥٨٬٤١٣١٠٬٧٧١٬٤١٠
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٣٣

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
المالیة (تتمة) القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

الزكاة (تتمة)١٣

للسنة١٣٫١ ل (تتمة)الُمحمَّ

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعوديلایرسعودي لایر

الملكیة ١٬٦٣٣٬٦٦٣٬٠٠٤٧٢٤٬٢١٩٬٣٩٣حقوق
األخرى والتعدیالت السنة بدایة في ١٦٥٬٩١٧٬٩٩٠١٤٨٬٥٣٧٬٨٩٢المخصصات

األجل الطویلة لألصول الدفتریة ) ٧٢١٬٢٢٩٬٢١٧() ١٬٦٥٢٬٦٢٦٬٩٧٦(القیمة

١٤٦٬٩٥٤٬٠١٨١٥١٬٥٢٨٬٠٦٨
للزكاة الخاضعة السنة ٣٨١٬٣١٧٬٨١٣٢٧٠٬٠٧١٬٩٣٣نتائج

الزكاة ٥٢٨٬٢٧١٬٨٣١٤٢١٬٦٠٠٬٠٠١وعاء

بین الفروق احتسابإنَّ في بحسمھا المسموح غیر المخصصات عن ٍ بصورةٍرئیسة نشأت قد للزكاة الخاضعة والنتائج المالیة للقوائم وفقًا النتائج
للزكاة.  الخاضعة النتائج

السنة١٣٫٢ خالل المخصص في الحركة

یلي:  فیما الزكاة مخصص في الحركة تمثلت

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعوديلایرسعودي لایر

السنة بدایة ١٢٬١٥٧٬٤٤٢١٠٬٣٦٢٬٢٩٥في
السنة خالل ١٤٬٦٥٨٬٤١٣١٠٬٧٧١٬٤١٠ُمجنَّب

السنة خالل ) ٨٬٩٧٦٬٢٦٣() ٦٬٥٥٩٬٢٥٢(مدفوعات
نھایة ٢٠٬٢٥٦٬٦٠٣١٢٬١٥٧٬٤٤٢السنةفي

الربوط١٣٫٣ موقف

عام حتى الزكویة الربوط على والدخل للزكاة العامة الھیئة مع َ من٢٠١٦اتُفِق األعوام عن للشركة الزكوي اإلقرار الھیئة إلى َم حتى٢٠١٧م. وقُّدِ م
أن٢٠١٩َّ بعد. م. غیر الھیئة ِرھا تُصد لم الربوط

الزكوی األنظمة السعودیة. وتخضع العربیة المملكة في بھا المعمول الزكویة لألنظمة الشركة فھم على بناًء الزكوي الوعاء احتُِسَب المملكةوقد في ة
ستصدرھا   التي الربوط تختلف متباینة. وقد لتفسیرات السعودیة الشركة.العربیة من الُمقدَّمة اإلقرارات عن الھیئة
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٣٤

مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء محدودة)شركة
المالیة (تتمة) القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

السھم١٤ ربحیة

خ القائمة العادیة األسھم لعدد المرجَّح المتوسط على الشركة في للمساھمین العائد السنة ربح صافي بقسمة األساس السھم ربحیة السنة،الل  تُحتَسب
التالي:  النحو على

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعوديلایرسعودي لایر

السنة ٢٤٦٬٤٣٥٬٢٦١٢٣٣٬٢٠٣٬٧٦٨ربح

القائمة العادیة األسھم لعدد المرجح ٢٠٠٬٠٠٠٢٠٠٬٠٠٠المتوسط

السنة ربح من والُمخفَّض األساس السھم ١٬٢٣٢١٬١٦٦ربحیة
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٣٥

تمسؤولیةمحدودة)
تالطبیةالمحدودة(شركةذا

شركةالدواءللخدما
حولالقوائمالمالیة (تتمة)

ضاحات
فيإی

٣١
دیسمبر

٢٠٢٠
م

١٥
الممتلكاتوالمعدات   

للسنةالمنتھیةفي  
٣١

دیسمبر
٢٠٢٠
م

ضي
األرا

على  
التحسینات

العقاراتالُمستأَجرة
السیاراتوسیارات  

التوزیع
األثاثوالتركیبات

التجھیزاتالمكتبیة
المبنى

األدواتوالمكیفات
األعمالالرأسمالیة  

قیدالتنفیذ
اإلجمالي

سعودي
لایر

سعودي
لایر

سعودي
لایر

سعودي
لایر

سعودي
لایر

سعودي
لایر

سعودي
لایر

سعودي
لایر

سعودي
لایر

التكلفة: 
فيبدایةالسنة

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
ت  
ضافا

إ
٢٬٦٠٠٬٠٠٠

١٤٬١٠١٬٠٠٠
١٩٬٨٢٩٬٠٤٥

٣٦٬٦١٦٬٦٨٦
١٠٬١٧٤٬٢١٢

-
٥٬٥٨٧٬٥٧٨

١١٥٬٩٠٦٬٢٤٩
٢٠٤٬٨١٤٬٧٧٠

ت
استبعادا

-
-

)
٣٬٢٦٦٬٧٧٠

(
-

-
-

-
-

)
٣٬٢٦٦٬٧٧٠

(
ت
تحویال

-
٧٦٬٤٩٠٬٢٣٦

-
٥٬٩٤١٬٨١٦

-
-

١٧٠٬٤٤٧
)

٨٢٬٦٠٢٬٤٩٩
(

-
ب
مشطو

-
)

٦٠٬١٩٨٬١٣٥
(

-
)

١٠٬١٣٩٬٧١٨
(

)
٣١٦٬٢٣٤

 (
-

)
٢٬٦٧٢٬٢٠٥

(
-

)
٧٣٬٣٢٦٬٢٩٢

(

فينھایةالسنة
٣٧٬١٤٩٬٥٤٢

٥٣٨٬٤٥٥٬٦٦٩
١١٨٬٥٧٥٬٩٧٩

٢٨٠٬٣٣٤٬٧٣٥
٦١٬١٧٢٬٠٧٠

٢١٢٬٥٠٨٬٢١٤
٩٩٬٥٨٢٬٩٤٠

٨٥٬٥٩٤٬٨٧٩
١٬٤٣٣٬٣٧٤٬٠٢٨

االستھالكالمتراكم: 
فيبدایةالسنة

-
٣٢١٬٩٨٥٬٧٨٦

٨٠٬٨٧٩٬٨٣٩
١٧٥٬٧٠٤٬٥٣٠

٣١٬٥٢٤٬٧٤٠
١٣٬٨٣٩٬٥٦٥

٧٧٬٧١٤٬٨٥٨
-

٧٠١٬٦٤٩٬٣١٨
َّلللسنة ُمحم

-
٧٩٬٥١١٬٨٦٣

٩٬٣٣١٬٥٢٨
٣١٬٤٤٤٬٣٩٩

٢٬٥٩١٬١٤٢
١٣٬٢٨٧٬٣٣٢

٣٬٠٦٧٬٧٥٣
-

١٣٩٬٢٣٤٬٠١٧
ت
استبعادا

-
-

)
٣٬١٤٢٬٩٨٧

(
-

-
-

-
-

)
٣٬١٤٢٬٩٨٧

(
ت
مشطوبا

-
)

٥١٬٤٩٦٬٧٨٩
(

-
)

٨٬٥٦٢٬١٩٢
(

)
٢٧٠٬٥٨٠

 (
-

)
٢٬٠٥٧٬٩٢٨

(
-

)
٦٢٬٣٨٧٬٤٨٩

(

فينھایةالسنة
-

٣٥٠٬٠٠٠٬٨٦٠
٨٧٬٠٦٨٬٣٨٠

١٩٨٬٥٨٦٬٧٣٧
٣٣٬٨٤٥٬٣٠٢

٢٧٬١٢٦٬٨٩٧
٧٨٬٧٢٤٬٦٨٣

-
٧٧٥٬٣٥٢٬٨٥٩

فيصافيالقیمالدفتریة: 
٣١

دیسمبر  
٢٠٢٠
م

٣٧٬١٤٩٬٥٤٢
١٨٨٬٤٥٤٬٨٠٩

٣١٬٥٠٧٬٥٩٩
٨١٬٧٤٧٬٩٩٨

٢٧٬٣٢٦٬٧٦٨
١٨٥٬٣٨١٬٣١٧

٢٠٬٨٥٨٬٢٥٧
٨٥٬٥٩٤٬٨٧٩

٦٥٨٬٠٢١٬١٦٩
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٣٦

ت  
شركةالدواءللخدما

تمسؤولیةمحدودة)
الطبیةالمحدودة(شركةذا

حولالقوائمالمالیة (تتمة)
ت
ضاحا

فيإی
٣١

دیسمبر
٢٠٢٠
م

١٥
والمعدات

الممتلكات
(تتمة)

للسنةالمنتھیةفي
٣١

دیسمبر
٢٠١٩
م

ضي
األرا

على  
التحسینات

تالُمستأَجرة
العقارا

توسیارات  
السیارا

التوزیع
ت
ثوالتركیبا

األثا
تالمكتبیة

التجھیزا
المبنى

األدواتوالمكیفات
األعمالالرأسمالیة  

قیدالتنفیذ
اإلجمالي

سعودي
لایر

سعودي
لایر

سعودي
لایر

سعودي
لایر

لایر
سعودي

سعودي
لایر

سعودي
لایر

سعودي
لایر

سعودي
لایر

التكلفة: 
فيبدایةالسنة

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
تحویال

-
٤٦٬١٠٦٬٥٧٠

-
٤٬٠٢١٬٢٩٦

١٬٣٩٤
-

٩٬٠٥٠
)

٥٠٬١٣٨٬٣١٠
 (

-
ب
مشطو

-
)

٢٥٬٩٨٦٬٦٢٦
 (

)
٦٣٣٬٥١٣

 (
)

١٬٥٩٢٬٤٢٧
 (

)
١٧٬٦٨٢

 (
-

)
٧٩١٬١٣٣

 (
)

٢٧٬٧١٢
 (

)
٢٩٬٠٤٩٬٠٩٣

 (
فينھایةالسنة

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

االستھالكالمتراكم: 
فيبدایةالسنة

-
٢٦١٬٤٦٩٬٥٦٩

٧٩٬٩٨٢٬٤٦٠
١٤٥٬١١٦٬٩٠٨

٢٦٬٩١٤٬٢٥٨
٥٧٠٬٤٥١

٧١٬٥٠٩٬٥٨٠
-

٥٨٥٬٥٦٣٬٢٢٦
َّلللسنة ُمحم

-
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

 (
فينھایةالسنة

-
٣٢١٬٩٨٥٬٧٨٦

٨٠٬٨٧٩٬٨٣٩
١٧٥٬٧٠٤٬٥٣٠

٣١٬٥٢٤٬٧٤٠
١٣٬٨٣٩٬٥٦٥

٧٧٬٧١٤٬٨٥٨
-

٧٠١٬٦٤٩٬٣١٨

فيصافيالقیمالدفتریة: 
٣١

دیسمبر
٢٠١٩
م

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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٣٧

محدودة)شركة مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء
(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

(تتمة)١٥ والمعدات الممتلكات

التكالیف  ١٥٫١ التنفیذ قید الرأسمالیة األعمال العالقة  تُمثُِّل ذات الرأسمالیة بعد. وااللتزامات تشغیلھا یبدأ لم جدیدة صیدلیات افتتاح على َّدة المتكب
) إیضاح ضمن عنھا ).٣١٫١ُمفَصح

عام  ١٥٫٢ خالل الشركة، قدرھا  ٢٠٢٠باعت إجمالیة دفتریة قیمة بصافي ومعدات ممتلكات لایرسعودي (٠٫١م، ملیون  ٠٫٢م:  ٢٠١٩ملیون
بقیمة عوض سعودي) نظیر (٠٫٧لایر لایرسعودي معامالت  ١٫٩م: ٢٠١٩ملیون من األرباح بصافي سعودي). واعتُرف لایر ملیون

بقیمة   ھذه لایرسعودي (٠٫٦البیع الخسارة (إیضاح  ١٫٧م:  ٢٠١٩ملیون أو الربح قائمة في اآلخر الدخل من ٍ لایرسعودي) كجزء ملیون
١٢.(

التالي: ١٥٫٣ النحو على الُمحمَّل االستھالك ع ُوّزِ
م٢٠١٩م٢٠٢٠

سعودي    سعودي   لایر لایر

وتوزیع (إیضاح بیع ١٣٧٬٣٣٥٬٥٢٨١٤٣٬٦٧١٬٩١١) ٩مصاریف
(إیضاح وإداریة عمومیة ١٬٨٩٨٬٤٨٩٣٬٠٢٦٬٩١٩)١٠مصاریف

١٣٩٬٢٣٤٬٠١٧١٤٦٬٦٩٨٬٨٣٠

اإلیجار١٦ عقود والتزامات االستخدام حق أصول

عملیاتھا.  في مستخدمة وأراٍض عقارات من بنود لعدة إیجار عقود الشركة لدى

بالقیم بیاٌن یلي السنة: وفیما خالل والحركة بھا الُمعتَرف االستخدام حق ألصول لة الُمحمَّ

اإلجمالياألراضيالممتلكات
سعودي سعوديلایر سعوديلایر لایر

في ٧٠٩٬١٣٦٬٩٤٤٣٣٬٧١٠٬١٩٦٧٤٢٬٨٤٧٬١٤٠م٢٠١٩ینایر١كما
١٣٤٬٩٧٢٬٢٠٧-١٣٤٬٩٧٢٬٢٠٧إضافات  
٥٢٬٠٨٩٬٥٦٠-٥٢٬٠٨٩٬٥٦٠تعدیالت

عقد إنھاء نتیجة بھ االعتراف )٤٦٬٦٦٩٬١٤٩(-)٤٦٬٦٦٩٬١٤٩(متوقف
استھالك )١٦١٬٧١٩٬٨٣٠()٢٬١١٨٬٦٧٠()١٥٩٬٦٠١٬١٦٠(مصروف

٦٨٩٬٩٢٨٬٤٠٢٣١٬٥٩١٬٥٢٦٧٢١٬٥١٩٬٩٢٨م٢٠١٩دیسمبر٣١في

١٨٧٬٩٠٧٬٢٥٣٤٬٦٦٦٬٠٦٣١٩٢٬٥٧٣٬٣١٦إضافات  
٦٢٬٢١٣٬٥٣١-٦٢٬٢١٣٬٥٣١تعدیالت

عقد إنھاء نتیجة بھ االعتراف )٥٣٬٩٧٠٬٣٣٤()٢٢٬١٢٦٬٦١٧()٣١٬٨٤٣٬٧١٧(متوقف
استھالك )١٦٦٬٠٠٥٬٥٨٦()٨٦١٬٩٣٩()١٦٥٬١٤٣٬٦٤٧(مصروف

٧٤٣٬٠٦١٬٨٢٢١٣٬٢٦٩٬٠٣٣٧٥٦٬٣٣٠٬٨٥٥م٢٠٢٠دیسمبر٣١في
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٣٨

للخدمات   الدواء محدودة)شركة مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة
(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

(تتمة)١٦ اإلیجار عقود والتزامات االستخدام حق أصول

خالل والحركة اإلیجار عقود اللتزامات الدفتریة بالقیم بیاٌن یلي السنة:فیما

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي سعوديلایر لایر

في ٧٣٣٬١٨٨٬٨٧٧٧٢٦٬٨٨٣٬٣٨١ینایر١كما
١٩٢٬٥٧٣٬٣١٦١٣٤٬٩٧٢٬٢٠٧إضافات  
٦٢٬٢١٣٬٥٣١٥٢٬٠٨٩٬٥٦٠تعدیالت

بھ االعتراف عقدمتوقف إنھاء )٤٩٬٣٥٥٬٦٩٢() ٦٠٬٧٤٧٬٩٧٣(نتیجة
فائدة ٢٨٬٣٤٧٬٤٤٥٣٠٬٤٤١٬٧٤٣تراكم

مدفوعة )١٦١٬٨٤٢٬٣٢٢() ١٩١٬٠٠٠٬١٣٦(مبالغ

٧٦٤٬٥٧٥٬٠٦٠٧٣٣٬١٨٨٬٨٧٧دیسمبر٣١في

١٨٨٬٦٢٠٬٦٥٦١٧٢٬٦٦٢٬١٦٩متداولة
متداولة ٥٧٥٬٩٥٤٬٤٠٤٥٦٠٬٥٢٦٬٧٠٨غیر

إیضاح ( ضمن عنھ ُمفَصح اإلیجار عقود التزامات استحقاق تواریخ ). ١٩٫٢٫٣تحلیل

الخسارة:  أو الربح قائمة في بھا الُمْعتََرف المبالغ یلي فیما

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي سعوديلایر لایر

(إیضاح استخدام حق أصول استھالك ١٦٦٬٠٠٥٬٥٨٦١٦١٬٧١٩٬٨٣٠) ٩مصروف
(إیضاح إیجار عقود بالتزامات متعلق فائدة ٢٨٬٣٤٧٬٤٤٥٣٠٬٤٤١٬٧٤٣) ١١مصروف

قصیرة إیجار بعقود متعلق (إیضاحمصروف والتوزیع البیع مصاریف ضمن ُمدَرج ٨٦٤٬٤٨٧١٬٠٣٠٬٥٧٥) ٩األجل
واإلداریة (إیضاح   العمومیة المصاریف ضمن ُمْدَرج األجل قصیرة إیجار بعقود متعلق مصروف

٤٬٢٢٠٬٧٣٠٥٬٠٣١٬٦٣١)١٠
إیجار (إیضاح عقود إنھاء نتیجة اعتراف توقف )١٬١١٢٬٩٥٩(٢٬٤٤٧٬٩٨٠)١٢ربح / (خسارة) من

الخسارة أو الربح قائمة في بھ الُمْعتََرف المبلغ ٢٠١٬٨٨٦٬٢٢٨١٩٧٬١١٠٬٨٢٠إجمالي

قدرھا إیجار لعقود خارجیة نقدیة تدفقات إجمالي الشركة لدى عام٢٠٠٫٣كان في سعودي لایر (٢٠٢٠ملیون عام  ملیون١٧١٫٧م في لایر
بقیمة٢٠١٩ إیجار عقود والتزامات االستخدام حق أصول على نقدیة غیر إضافات أیًضا الشركة لدى في١٩٢٫٦م). وكان سعودي لایر ملیون
(٢٠٢٠عام عام١٣٤٫٩م في سعودي لایر م). ٢٠١٩ملیون
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٣٩

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

الملموسة١٧ غیر األصول

م  ٢٠١٩م  ٢٠٢٠
سعودي    سعودي   لایر لایر

التكلفة: 
السنة بدایة ٢٧٬٧٥١٬٠٦٦٢٤٬٧٤٧٬٥٧١في

١٠٬٢٧٩٬٤٨٦٣٬٠٠٣٬٤٩٥إضافات
السنة نھایة ٣٨٬٠٣٠٬٥٥٢٢٧٬٧٥١٬٠٦٦في

المتراكم: اإلطفاء
السنة بدایة ١٤٬٨٩٦٬٣٠٣١٠٬٤٧٨٬٤٤٣في
للسنة ٣٬٨٨٨٬٤٠٣٤٬٤١٧٬٨٦٠ُمحمَّل

السنة نھایة ١٨٬٧٨٤٬٧٠٦١٤٬٨٩٦٬٣٠٣في

في كما الدفتریة القیمة ١٩٬٢٤٥٬٨٤٦١٢٬٨٥٤٬٧٦٣دیسمبر٣١صافي

واإلداریة.١٧٫١ العمومیة المصاریف على اإلطفاء ل ُمحمَّ كامل ع ُوّزِ

دة١٨ موحَّ غیر تابعة شركات في االستثمار

بنسبة الشركة استثمار دة موحَّ غیر تابعة شركات في االستثمار بي٪١٠٠یمثل إم جي رونزاك شركة إتش؛  في بي إم جي ھولینز وشركة إتش
غذائیة ومنتجات وبضائع صیدالنیة (تسویقیة) لمنتجات تراخیص منح التابعتان الشركتان ألمانیا. وتزاول دولة في لتان ُمسجَّ شركتان للعمالء. وھما

بنسبة استثمار أیًضا الشركة الطبیة٪١٠٠ولدى للخدمات الدواء شركة فيفي لة ُمسجَّ شركة وھي محدودة؛ مسؤولیة الحرة) ذات بالمنطقة (منشأة
تسویقي.  كمكتب المتحدة العربیة باإلمارات دبي دولة

والمطلوبات   األصول أن اإلدارة وتعتقد عملیات، أي التابعتان الشركتان تباشر لم حیث بالتكلفة؛ ُمسجَّل غیر بالشركتینواالستثمار الخاصة والعملیات
في كما للشركة.٢٠٢٠دیسمبر٣١التابعتین المالیة القوائم إلى بالنظر جوھریة لیست التاریخ ذلك في المنتھیة السنة وعن م

المخاطر  ١٩ وإدارة المالیة األدوات

المالیة١٩٫١ األدوات

التالي:   النحو على المالیة األدوات تُصنَّف
م٢٠١٩م٢٠٢٠

سعودي سعوديلایر لایر
المطفَأة: ١٩٫١٫١ بالتكلفة الُمدَرجة المالیة األصول

مدینة ٢٤٥٬٥٩٩٬٥٨٩١٥٤٬١٢٧٬٦٢٠حسابات
أخرى مدینة ٢٨٬٧٢٨٬٦٥٥٢٣٬٢٩١٬٩٣٣حسابات

عالقة ذات جھات من ُمستَحقة ١١٠٬٤٠٠١٬٦٤٥٬٠٨٦مبالغ
بنكیة ٣٢٬٥٥٧٬٧١٧٧٨٬٣٨٨٬٩٩٢أرصدة

٣٠٦٬٩٩٦٬٣٦١٢٥٧٬٤٥٣٬٦٣١
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٤٠

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة

حول (تتمة)إیضاحات المالیة القوائم
م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

المخاطر١٩ وإدارة المالیة (تتمة)األدوات

المالیة١٩٫١ (تتمة)األدوات

اآلخر١٩٫١٫٢ الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة المصنَّفة المالیة الملكیة): األصول حقوق (أدوات

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي سعوديلایر لایر

اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة مصنَّفة ملكیة حقوق ٢١٧٬٢١٥٬٠٠١١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣أدوات

المالیة١٩٫١٫٣ المطفَأة: المطلوبات بالتكلفة الُمدَرجة

دائنة ٢٨٩٬٣٧٩٬١٧٨٤٣٥٬٦٢٨٬٨١٧حسابات
بالصافي الدفع، ُمستَحقة مضافة قیمة ٣٤٬٤٧٣٬٥٠٤٤٬٤٣٤٬٦٢٦ضریبة

الدفع ُمستَحقة ٩٬٧٥٩٬٠١١١١٬١٩٦٬٩٦٧محتجزات
أخرى دائنة ٣٨٬٧٤٣٬٥٧٤٣٤٬٢٦٦٬٢٩٤حسابات

عالقة ذات جھات إلى ُمستَحقة ٣٨٬١٧٢٬٤٤٠٧٬٧٦٣٬٢٢١مبالغ
إیجار عقود ٧٦٤٬٥٧٥٬٠٦٠٧٣٣٬١٨٨٬٨٧٧التزامات

األجل قصیرة وقروض مكشوفة بنكیة ٨٩١٬٠٤٠٬٤٠٩٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨حسابات
٢٬٠٦٦٬١٤٣٬١٧٦١٬٩٤٦٬٤٧٦٬٦٤٠

المشتقة١٩٫١٫٤ المالیة األدوات

الفائدة أسعار مقایضة ١١٤٬٩٠٦٬٨٨٧١٩٬٩٥٨٬٦٢٥عقود

بھا١٩٫٢ المتعلقة والسیاسات المالیة األدوات مخاطر إدارة أھداف

ال ُمستَحقة المضافة القیمة وضریبة الدائنة الحسابات على المشتقة، المالیة األدوات بخالف للشركة، الرئیسة المالیة المطلوبات والمحتجزات  تشتمل دفع
البنكیة والحسابات اإلیجار عقود والتزامات عالقة ذات جھات إلى المستَحقة والمبالغ األخرى الدائنة والحسابات الدفع والقروض  مستحقة المكشوفة

ال على للشركة الرئیسة المالیة األصول الشركة. وتشتمل عملیات تمویل في المالیة المطلوبات ھذه من الرئیس الغرض األجل. ویتمثل حسابات  قصیرة
مباشرة تتحقق التي البنكیة واألرصدة عالقة ذات جھات من الُمستَحقة والمبالغ األخرى المدینة والحسابات الشركةالمدینة عملیاتھا. وتمتلك من

مشتقة. مالیة أدوات معامالت وتبرم ملكیة، حقوق أدوات في استثمارات أیًضا

العل المخاطر. واإلدارة تلك إدارة على بالشركة العلیا اإلدارة السیولة. وتشرف ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق لمخاطر الشركة ض بالشركةتتعرَّ یا
اإل مجلس م للشركة. ویقّدِ المالیة المخاطر لضبط المالئم العمل وإطار المالیة المخاطر بشأن مشورتھم یُقّدِمون الذین الشركاء إلىیدعمھا ضمانًا دارة

تتحدَّ المالیة المخاطر وأنَّ مالئمة وإجراءات سیاسات تحكمھا للشركة المالیة المخاطر أنشطة بأنَّ بالشركة العلیا لسیاسات  اإلدارة وفقًا وتَُدار وتُقَاس د
أدناه.  الملخصة المخاطر ھذه من كل بإدارة الخاصة السیاسات على ویوافق اإلدارة مجلس بھا. ویراجع المخاطر إدارة وأھداف الشركة
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٤١

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

(تتمة)١٩ المخاطر وإدارة المالیة األدوات

بھا١٩٫٢ المتعلقة والسیاسات المالیة األدوات مخاطر إدارة (تتمة)أھداف

السوق  ١٩٫٢٫١ مخاطر

في السوق مخاطر السوق. وتتألفتتمثل أسعار في للتغیرات نتیجة المستقبلیة النقدیة تدفقاتھا أو المالیة لألداة العادلة القیمة على تطرأ التي التقلبات
األسھم. وتعتب أسعار مخاطر مثل األخرى األسعار ومخاطر العمالت ومخاطر الفائدة أسعار المخاطر: مخاطر من أنواع ثالثة من السوق رمخاطر

السوق. القروض بمخاطر تتأثر التي المالیة األدوات بین من الملكیة حقوق واستثمارات الدائنة والحسابات األجل قصیرة

في كما المالي بالمركز التالیة األقسام في الحساسیة تحلیالت و٢٠٢٠دیسمبر٣١وتتعلق م. ٢٠١٩م

الفائدة)١( أسعار مخاطر

أسعار في ُّرات نتیجةللتغی النقدیة تدفقاتھا أو مالیة ألداة العادلة القیمة على تطرأ التي التقلبات في الفائدة أسعار مخاطر السوق.  تتمثل في الفائدة
ٍ ٍرئیسة الشركةبصفة لھا ض تتعرَّ التي السوق في الفائدة أسعار في ُّرات مخاطرالتغی لمخاطروتتعلق ضھا تعّرِ والتي بالشركة الخاصة بالقروض

النقدیة.  التدفقات فائدة أسعار

الفائدة أسعار حساسیة
ا كافة ثبات بذلك. ومع المتأثر القروض من الجزء ذلك مع الفائدة أسعار في المعقول المحتَمل ُّر الحساسیةللتغی التالي الجدول ح لمتغیرات  یوّضِ

التالي:   النحو على العائمة القروض أسعار على التأثیر خالل من الزكاة حساب قبل الشركة ربح یتأثر األخرى،

م  ٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي سعودي   لایر لایر

الفائدة بواقع-سعر أساس١٠٠زیادة ٨٬٥٠٠٬٠٠٠٧٬١٩٩٬٩٧٨نقطة
الفائدة بواقع-سعر أساس١٠٠نقص )٧٬١٩٩٬٩٧٨()٨٬٥٠٠٬٠٠٠(نقطة

األجنبیة)٢( العمالت مخاطر

ف للتغیرات نتیجة المستقبلیة النقدیة تدفقاتھا أو للمخاطر العادلة القیمة على تطرأ التي التقلبات في األجنبیة العمالت مخاطر صرفتتمثل أسعار ي
العمالت   صرف أسعار في ُّرات مخاطرالتغی األجنبیة. وتتعلق للشركةالعمالت التشغیلیة بالنشاطات ٍ ٍرئیسة الشركةبصفة لھا ض تتعرَّ التي األجنبیة

أجنبیة). بعملة لة ُمسجَّ المصاریف أو اإلیرادات تكون (عندما

اللایر صرف سعر لكون األمریكي. ونظًرا والدوالر السعودي اللایر غیر بعمالت ھامة معامالت الشركة تجر الدوالرولم مقابل ثابت السعودي
بع لة الُمسجَّ األخرى النقدیة والمطلوبات باألصول یتعلق ھامة. وفیما عمالت مخاطر األمریكي بالدوالر األرصدة ل تُشّكِ فال أجنبیة،األمریكي، مالت

أجن عمالت شراء خالل من مقبول مستوى عند ثابتة لھا تتعرض التي المخاطر صافي بأنَّ الشركة منتتأكد اللزوم عند فوریة بأسعار بیعھا أو بیة
األجل.  القصیرة التوازنات اختالالت معالجة أجل

األسھم)٣( أسعار مخاطر

القیم حیال التیقن عدم عن الناشئة السوق سعر لمخاطر للشركة الُمدَرجة األسھم استثمارات االستثماریة. وتدیرتتعرض المالیة لألوراق المستقبلیة
دوریة بصفة تقاریر واإلجمالیة. وتُقدَّم الفردیة األسھم أدوات على حدود ووضع االستثمارات تنویع خالل من األسھم أسعار مخاطر حولالشركة

استثمار قرارات جمیع الشركة إدارة مجلس للشركة. ویراجع العلیا لإلدارة األسھم ویعتمدھا. محفظة األسھم ات

ا السوق في العادلة بالقیمة الُمدرَجة الملكیة حقوق استثمارات لھا تتعرض التي المخاطر قیمة بلغت فقد المالیة، القوائم بتاریخ السعودیةوكما لمالیة
العادلة  ٢١٧("تداول")   القیم في ُّرات إلىالتغی سعودي. وبالنظر لایر ُّرات  ملیون وثیقًابالتغی إیجابیًا ارتباًطا والمرتبطة المملوكة األسھم الستثمارات

الزیادة / (النقص) بنسبة بأن الشركة حدَّدت فقد السوق، مؤشر زیادة / (نقص) بقیمة٪١٠في تأثیر عنھ ینشأ قد السوق مؤشر ملیون٢١٫٧في
الد قائمة في اآلخر الشامل الدخل على تقریبًا سعودي الشامل. لایر خل
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٤٢

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
المالیة (تتمة) القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

(تتمة)١٩ المخاطر وإدارة المالیة األدوات

بھا١٩٫٢ المتعلقة والسیاسات المالیة األدوات مخاطر إدارة (تتمة)أھداف
االئتمان١٩٫٢٫٢ مخاطر

ل الشركة ض مالیة. وتتعرَّ خسارة عنھ ینشأ ا ممَّ عمیل عقد أو مالیة أداة بموجب بالتزاماتھ ما طرف وفاء عدم في االئتمان مخاطر مخاطرتتمثل
في ٍ ٍرئیسة تتمثلبصفة التشغیلیة (التي أنشطتھا عن الناشئة المدینة).االئتمان الحسابات

المدینة)١( الحسابات
ائتمان   مخاطر إدارة بشأن الشركة لدى المقررة والضوابط واإلجراءات السیاسة على بناًء عمل وحدة كل حسب العمالء ائتمان مخاطر العمالء.  تَُدار

أداء سجل على بناًء للعمیل االئتمانیة الجودة َّم حسابات  وتُقی التقییم. وتُراقَب لھذا وفقًا لألفراد االئتمانیة الحدود وتُحدَّد بارز، ائتماني تصنیف ذي
االئتمان البطاقات باستخدام أو ًا التجزئةنقد عمالء إلى المبیعات تُسدَّد أن َّن دوریة. یتعی بصورة الُمسدَّدة غیر المدینة مخاطرالعمالء حدة للتخفیف یة

االئتمان. 

معدالت   المتوقعة. وتُحتَسب االئتمانیة الخسائر یقیس مخصصات جدول باستخدام مالیة قوائم تاریخ كل في القیمة انخفاض تحلیل ویُجَرى
حسب (أي مشابھة خسارة بأنماط تمتاز التي العمالء قطاعات مختلف لمجموعات السداد في ر التأخُّ أیام على بناًء الجغرافیةالمخصصات المنطقة

ذات   النتائج االحتساب عملیة االئتماني). وتعكس التأمین من األخرى األشكال أو مستندیة باعتمادات وتغطیتھا العمیل ونوع المنتج االحتماالت  ونوع
األ بشأن المالیة القوائم بتاریخ المتاحة َّدة المعقولةوالمؤی والمعلومات للنقود الزمنیة والقیمة حة والتوقعات  المرجَّ الحالیة والظروف السابقة حداث

تخضع   ال وھي واحدة، سنة من أكثر عن السداد ر تأخَّ إذا المدینة الحسابات تُشَطب ما المستقبلیة. وعادة االقتصادیة بالظروف اإلنفاذ.  المتعلقة لنشاط
المال القوائم بتاریخ كما االئتمان لمخاطر الشركة ض تعرُّ من األقصى الحد الُمفَصحویتمثل المالیة األصول فئات من فئة لكل الدفتریة القیمة في یة

إیضاح ( في عمالئھا  ١٩٫١٫١عنھا إنَّ حیث منخفض؛ المدینة الحسابات مخاطر تركز بأن الشركة ِّم ضمان. وتقی رھونات بأي الشركة تحتفظ ). وال
حّدٍ إلى مستقلة أسواق في ویعملون مختلفة وصناعات مناطق في كبیر.یتركزون

مخصصات:  جدول باستخدام االئتمان لمخاطر للشركة المدینة الحسابات ض تعرُّ عن بالمعلومات بیاٌن یلي وفیما
االئتمانیة الخسارة َّل ُمعد

المتوقَّعة
الحسابات   إجمالي

المدینة
االئتمانیة الخسارة

المتوقَّعة
سعوديسعوديلایرم٢٠٢٠دیسمبر٣١ لایر

٢٣٢٬٦٢٨٬٣٣٧٢٬٣٢٦٬٢٨٣٪١متداولة
٨٬٢٥٠٬٤٢٢١٬٦٥٠٬٠٨٤٪٢٠یوًما٩٠–١
٣٬٥٣٩٬٢٠١١٬٠٦١٬٧٥٩٪٣٠یوًما١٥٠–٩١
٩٬٢٦٨٬٧٠٤٣٬٧٠٧٬٤٨٢٪٤٠یوًما٣٦٥–١٥١
١٬٣١٧٬٠٦٦٦٥٨٬٥٣٣٪٥٠یوًما٧٣٠–٣٦٦

من ١٨٬٨٧٨٬٢٩٢١٨٬٨٧٨٬٢٩٢٪١٠٠یوًما٧٣٠أكثر

٢٧٣٬٨٨٢٬٠٢٢٢٨٬٢٨٢٬٤٣٣

االئتمانیة   الخسارة ُمعدَّل
المتوقَّعة

الحسابات   إجمالي
المدینة

االئتمانیة   الخسارة
المتوقَّعة

سعوديم٢٠١٩دیسمبر٣١ سعوديلایر لایر

١٤٤٬٤٤٠٬٦٠٥٢٬٨٨٣٬٤٥٦٪٢متداولة
٥٬٥٨٥٬٠٤٩١٬٠٩٤٬٦٧٠٪١٩٫٦یوًما٩٠–١
٢٬٥٤٦٬٩٣٩٧٥٣٬٨٩٤٪٢٩٫٦یوًما١٥٠–٩١
٧٬٢٣٩٬٢٨٣٢٬٨٦٦٬٧٥٦٪٣٩٫٦یوًما٣٦٥–١٥١
٣٬٧٩٨٬٦٥٠١٬٨٨٤٬١٣٠٪٤٩٫٦یوًما٧٣٠–٣٦٦

من ١٩٬٤٠٣٬٩٥٥١٩٬٤٠٣٬٩٥٥٪١٠٠یوًما٧٣٠أكثر
١٨٣٬٠١٤٬٤٨١٢٨٬٨٨٦٬٨٦١
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٤٣

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
المالیة القوائم حول (تتمة)إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

(تتمة)١٩ المخاطر وإدارة المالیة األدوات

بھا١٩٫٢ المتعلقة والسیاسات المالیة األدوات مخاطر إدارة (تتمة)أھداف
االئتمان١٩٫٢٫٢ (تتمة)مخاطر

البنكیة)٢( األرصدة
مخاطر مخاطرتُدار إدارة إلى الشركة الشركة. وتسعى لسیاسة وفقًا بالشركة الخزینة إدارة قِبَل من البنوك لدى األرصدة من الناشئة االئتمان

الش لھا تتعرض التي االئتمان مخاطر من األقصى الحد حسنة. ویتمثُل بسمعة تتمتع بنوك مع إال التعامل بعدم بالبنوك المتعلقة فیما  االئتمان ركة
فيیت كما المالي المركز قائمة ببنود و٢٠٢٠دیسمبر٣١علق (٢٠١٩م إیضاح في َّن ُمبی ھو كما الدفتریة القیم في ). ١٩٫١٫١م

السیولة١٩٫٢٫٣ مخاطر

للوفاء   األموال توفیر في صعوبة الشركة مواجھة في السیولة مخاطر عدم  تتمثل من السیولة مخاطر تنشأ المالیة. وقد باألدوات المرتبطة بالتزاماتھا
العا المال رأس متطلبات بمراقبة السیولة مخاطر الشركة العادلة. وتدیر قیمتھا یُقاِرب بمبلغ سریعٍ بشكٍل مالیة أصول بیع على والتدفقات  القدرة مل

وال الحاجة، عند الشركاء، دعم وطلب بانتظام الظروفالنقدیة ظل في استحقاقھا، عند بالتزاماتھا للوفاء لدیھا كافیة نقدیة سیولة دوًما وجود من تأكد
عند   كافیة نقدیة لدیھا بأن الشركة الشركة. وتتأكد بسمعة تضرُّ لمخاطر تتعرض أو مقبولة غیر خسائر ِّد أنتتكب دون والصعبة، للوفاء  العادیة الطلب

المتوقعة التشغیلیة بصورةبالمصاریف بھا التنبؤ یتعذر التي الصعبة للظروف المحتمل التأثیر ذلك یشمل وال المالیة، االلتزامات خدمة ذلك في بما ،
المب تُسدَّد أن الشركة لدى العقود شروط مختلفة. وتتطلب ائتمان خطوط على تحافظ فإنَّھا ذلك، عن الطبیعیة. فضال الكوارث مثل المستحقةمعقولة الغ

خالل٩٠-٣٠خالل عادة الدائنة الحسابات تسدَّد فیما الفواتیر، تاریخ من بصورة٦٠-٣٠یوًما مقدمة فاتورة استالم أو الفواتیر تاریخ من یوًما
صحیحة.

المخاطر تركز زیادة

لدیھ یكون عندما أو ذاتھا الجغرافیة المنطقة في أنشطة أو مماثلة تجاریة أنشطة األخرى األطراف من عدد ممارسة عند المخاطر تركز ا  ینشأ
الس أو االقتصادیة الظروف في ُّرات مماثالبالتغی تأثرا التعاقدیة بااللتزامات الوفاء على قدرتھم تتأثر أن بھا تؤدي اقتصادیة أو  یاسیخصائص ة

معینة.   صناعة على تؤثِّر التي التطورات تجاه الشركة ألداء النسبیة الحساسیة إلى المخاطر تركز الظروف. ویشیر من غیرھا

األرصدة ولیست التعاقدیة، المخصومة غیر الدُّفعات على بناًء الشركة على المالیة االلتزامات استحقاق تواریخ التالي الجدول ص الُمستَحقةویلّخِ
أھمیة.  ١٢خالل ذات الخصم، كتأثیر الدفتریة، أرصدتھا یُعادل بما شھًرا

واحدة سنة من منسنوات٥إلى١أقل اإلجماليسنوات٥أكثر
سعوديم٢٠٢٠دیسمبر٣١ سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر لایر

دائنة ٢٨٩٬٣٧٩٬١٧٨--٢٨٩٬٣٧٩٬١٧٨حسابات
الدفع،   ُمستَحقة مضافة قیمة ضریبة

٣٤٬٤٧٣٬٥٠٤--٣٤٬٤٧٣٬٥٠٤بالصافي
الدفع ُمستَحقة ٩٬٧٥٩٬٠١١--٩٬٧٥٩٬٠١١محتجزات
أخرى دائنة ٣٨٬٧٤٣٬٥٧٤--٣٨٬٧٤٣٬٥٧٤حسابات

عالقة ذات جھات إلى ُمستَحقة ٣٨٬١٧٢٬٤٤٠--٣٨٬١٧٢٬٤٤٠مبالغ
قصیرة وقروض مكشوفة بنكیة حسابات

٨٩١٬٠٤٠٬٤٠٩--٨٩١٬٠٤٠٬٤٠٩األجل
إیجار عقود ١٨٨٬٦٢٠٬٦٥٦٥٤٣٬٩٨١٬٤٧٩٣٠٥٬٩٠٧٬١٦٩١٬٠٣٨٬٥٠٩٬٣٠٤التزامات

١٬٤٩٠٬١٨٨٬٧٧٢٥٤٣٬٩٨١٬٤٧٩٣٠٥٬٩٠٧٬١٦٩٢٬٣٤٠٬٠٧٧٬٤٢٠
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٤٤

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
المالیة (تتمة) القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

(تتمة)١٩ المخاطر وإدارة المالیة األدوات

بھا١٩٫٢ المتعلقة والسیاسات المالیة األدوات مخاطر إدارة (تتمة)أھداف
السیولة١٩٫٢٫٣ (تتمة)مخاطر

واحدة سنة من منسنوات٥إلى١أقل اإلجماليسنوات٥أكثر
سعوديم٢٠١٩دیسمبر٣١ سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایرلایر

دائنة ٤٣٥٬٦٢٨٬٨١٧--٤٣٥٬٦٢٨٬٨١٧حسابات
الدفع،   ُمستَحقة مضافة قیمة ضریبة

٤٬٤٣٤٬٦٢٦--٤٬٤٣٤٬٦٢٦بالصافي
الدفعمحتجزات ١١٬١٩٦٬٩٦٧--١١٬١٩٦٬٩٦٧ُمستَحقة

أخرى دائنة ٣٤٬٢٦٦٬٢٩٤--٣٤٬٢٦٦٬٢٩٤حسابات
عالقة ذات جھات إلى ُمستَحقة ٧٬٧٦٣٬٢٢١--٧٬٧٦٣٬٢٢١مبالغ

قصیرة وقروض مكشوفة بنكیة حسابات
٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨--٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨األجل

إیجار عقود ١٧٢٬٦٦٢٬١٦٩٤٤٩٬٠٠٢٬٨٢٠٢٠٨٬٨٩٩٬٩١١٨٣٠٬٥٦٤٬٩٠٠التزامات
١٬٣٨٥٬٩٤٩٬٩٣٢٤٤٩٬٠٠٢٬٨٢٠٢٠٨٬٨٩٩٬٩١١٢٬٠٤٣٬٨٥٢٬٦٦٣

التمویلیة١٩٫٣ النشاطات من الناشئة المطلوبات في التغیُّرات

ینایر١
م٢٠٢٠

النقدیة   التدفقات
الخارجیة

م٢٠٢٠دیسمبر٣١أخرى

سعودي سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر لایر

الدفع ُمستَحقة أرباح -١٥١٬٠٠٠٬٠٠٠) ١٥١٬٠٠٠٬٠٠٠(-توزیعات
إیجار ٢٢٢٬٣٨٦٬٣١٩٧٦٤٬٥٧٥٬٠٦٠) ١٩١٬٠٠٠٬١٣٦(٧٣٣٬١٨٨٬٨٧٧التزامات

قصیرة وقروض مكشوفة بنكیة حسابات
١٬٦٢٥٬٠٤٨٬٢٥٠٨٩١٬٠٤٠٬٤٠٩)١٬٤٥٤٬٠٠٥٬٦٧٩(٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨األجل

التمویلیة النشاطات من المطلوبات ١٬٩٩٨٬٤٣٤٬٥٦٩١٬٦٥٥٬٦١٥٬٤٦٩)١٬٧٩٦٬٠٠٥٬٨١٥(١٬٤٥٣٬١٨٦٬٧١٥إجمالي

ینایر١
م٢٠١٩

النقدیة   التدفقات
الخارجیة

م٢٠١٩دیسمبر٣١أخرى

سعودي سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر لایر

الدفع ُمستَحقة أرباح -١٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠)١٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠(-توزیعات
إیجار ١٦٨٬١٤٧٬٨١٨٧٣٣٬١٨٨٬٨٧٧)١٦١٬٨٤٢٬٣٢٢(٧٢٦٬٨٨٣٬٣٨١التزامات

قصیرة وقروض مكشوفة بنكیة حسابات
١٬٦٨٩٬٩٩٧٬٨٣٨٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨)١٬٦٦٩٬٢١٣٬٠٥٨(٦٩٩٬٢١٣٬٠٥٨األجل

التمویلیة النشاطات من المطلوبات ١٬٩٩٧٬١٤٥٬٦٥٦١٬٤٥٣٬١٨٦٬٧١٥)١٬٩٧٠٬٠٥٥٬٣٨٠(١٬٤٢٦٬٠٩٦٬٤٣٩إجمالي

"أخرى"  العمود ُن علىیَتََضمَّ والحصول األرباح توزیع الشركاء اعتماد بمجرد الدفع المستحقة األرباح توزیعات وتصنیف النقدیة غیر الحركات
اإلیجار. عقود والتزامات جدید األجل قصیرة والقروض المكشوفة البنكیة الحسابات
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٤٥

(شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء محدودة)شركة مسؤولیة ذات
المالیة (تتمة) القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

(تتمة)١٩ المخاطر وإدارة المالیة األدوات

المشتقة١٩٫٤ المالیة األدوات

التجاریة بعملیاتھا المتعلقة المخاطر لبعض الشركة ض فيتتعرَّ المشتقة المالیة األدوات باستخدام تَُدار التي األساسیة المخاطر المستمرة. وتتمثل
الفائدة.  أسعار مخاطر

) إیضاح في المخاطر إلدارة تطبیقھا وكیفیة الشركة مخاطر إدارة إستراتیجیة َحت ُوّضِ ). ١٩٫٢وقد

اتفاقیات الشركة تحوط،  وتستخدم كأدوات الفائدة أسعار مقایضة اتفاقیات تُصنَّف الفائدة. وال أسعار لمخاطر ضھا تعّرِ إلدارة الفائدة أسعار مقایضة
للمخاطر.  األساسیة المعامالت تعرض مع تتماشى لفترات وتُبَرم

ضھا تعّرِ إلدارة الفائدة أسعار مقایضة اتفاقیات الشركة قدرهوتستخدم مبلغًا المالي المركز قائمة نت الفائدة. تضمَّ أسعار ١١٤٬٩٠٦٬٨٨٧لمخاطر
لندن (الیبور) ١٩٬٩٥٨٬٦٢٥م:  ٢٠١٩لایرسعودي ( في البنوك بین للتعامل الفائدة معدل انخفض مقایضة. وقد عقود بمشتقات لایرسعودي) یتعلق

كورونا (كوفید فیروس ي تفّشِ بسبب السنة عام) المستجد١٩-خالل أوائل بقیمة٢٠٢٠منذ العادلة القیمة خسارة في بالحركة م. واعتُرف
٩٤٬٩٤٨٬٢٦٢) سعودي الخسارة. ١٥٬٦٤٦٬٨٧٩م: ٢٠١٩لایر أو الربح قائمة في المشتقة المالیة األدوات ھذه سعودي) من لایر

خالل٢٠ من العادلة بالقیمة المصنَّفة الملكیة حقوق اآلخرأدوات الشامل الدخل

الما السوق في ُمدَرجة شركات ملكیة حقوق أسھم على اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة المصنَّفة الملكیة حقوق أدوات لیة. وھذه  تشتمل
الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة نھائیًا تصنیفًا ُمصنَّفة استراتیجیة. االستثمارات طبیعة ذات االستثمارات ھذه تعتبر الشركة ألنَّ نظًرا اآلخر

الما القوائم تاریخ السعودیة ("تداول")) في المالیة بالسوق رسمي إدراج سوق في المدرجة األسعار أساس على العادلة القیمة لیة. وتمثلوتُْحتََسب
خال من العادلة بالقیمة المصنَّفة الملكیة حقوق التالیة: أدوات الشركات في االستثمار اآلخر الشامل الدخل ل

م  ٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي سعودي   لایر لایر

الطبیة والمستلزمات الدوائیة للصناعات السعودیة ١٦٤٬٦٣٧٬٥٦٤٥٦٬١٤٠٬٧٦١الشركة
العربیة الزیت السعودیة")شركة ٥٢٬٥٧٧٬٤٣٧٤٨٬٣٢١٬٢١٢السعودیة ("أرامكو

٢١٧٬٢١٥٬٠٠١١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣

اآلخر:  الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة المصنَّفة الملكیة حقوق أدوات االستثمارات في الحركة تمثلت

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي سعودي   لایر لایر

-١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣ینایر١في
٦٧٬٨٨٦٬٧٧٢٩٧٬٠١٩٬٣٣٧مشتریات

العادلة القیمة في ُّر ٤٤٬٨٦٦٬٢٥٦٧٬٤٤٢٬٦٣٦تغی

في ٢١٧٬٢١٥٬٠٠١١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣دیسمبر٣١الرصید

بقیمة   أرباح توزیعات الشركة لایرسعودي (٣٫٣تسلَّمت الخسارة٢٠١٩ملیون أو الربح قائمة في اآلخر الدخل من ٍ بھاكجزء شيء) واعتُرف م: ال
). ١٢(إیضاح
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٤٦

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
حول المالیة (تتمة)إیضاحات القوائم

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

المخزون   ٢١

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي   سعودي   لایر لایر

بصیدلیات متعلق ١٬٣١٥٬٣٦٠٬٠٣٢١٬٢٨٦٬٨٣٠٬٠٠٩مخزون
متعلق ٢٤٬٠٣٩٬٢٦٤٢٠٬٦٠٢٬٧٤٢بتوزیعمخزون

١٬٣٣٩٬٣٩٩٬٢٩٦١٬٣٠٧٬٤٣٢٬٧٥١

الحركة (إیضاح بطیئة المخزون بنود )١٥٬٦٢١٬٢٧٠() ١٥٬٦٢١٬٢٧٠() ٢١٫١ناقًصا: مخصص
١٬٣٢٣٬٧٧٨٬٠٢٦١٬٢٩١٬٨١١٬٤٨١

یلي: ٢١٫١ فیما الحركة بطیئة المخزون بنود مخصص في الحركة تمثَّلت

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي   سعوديلایر لایر

السنة بدایة ١٥٬٦٢١٬٢٧٠٢١٬٦٢١٬٢٧٠في
السنة خالل مخصص قید )٦٬٠٠٠٬٠٠٠(-عكس

السنة نھایة ١٥٬٦٢١٬٢٧٠١٥٬٦٢١٬٢٧٠في

مقدًما          ٢٢ المدفوعة والمبالغ المدینة الحسابات

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي سعوديلایر لایر

مدینة ٢٧٣٬٨٨٢٬٠٢٢١٨٣٬٠١٤٬٤٨١حسابات
متوقعة (إیضاح ائتمانیة خسارة )٢٨٬٨٨٦٬٨٦١() ٢٨٬٢٨٢٬٤٣٣() ٢٢٫٣ناقًصا: مخصص

٢٤٥٬٥٩٩٬٥٨٩١٥٤٬١٢٧٬٦٢٠

موّردین إلى ُمقدَّمة ُفعات ٢٤٢٬٠٤٦٬٩٨٤١٢٥٬٤٥٨٬٠٣٦د
مقدًمامصاریف ١٣٬٥١٣٬٨٨٣١٤٬٢٩٤٬٩٨٢مدفوعة

أخرى مدینة ٢٨٬٧٢٨٬٦٥٥٢٣٬٢٩١٬٩٣٣حسابات

٥٢٩٬٨٨٩٬١١١٣١٧٬١٧٢٬٥٧١

بین٢٢٫١ ما مدتھا تتراوح ما وعادة فائدة، المدینة الحسابات تحمل یوًما. ٩٠إلى  ٣٠ال

إیضاح (٢٢٫٢ في المدینة الحسابات رصید في الجوھري التغیر عن في  ٦أُْفِصَح االئتمان مخاطر بشأن المعلومات عن أُْفِصَح حین في ،(
) ). ١٩٫٢٫٢إیضاح
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٤٧

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
المالیة (تتمة) القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

مقدًما (تتمة)٢٢ المدفوعة والمبالغ المدینة الحسابات

المدینة: ٢٢٫٣ التجاریة للحسابات المتوقعة االئتمانیة الخسائر مخصص في بالحركة بیاٌن یلي وفیما

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي سعوديلایر لایر

في ٢٨٬٨٨٦٬٨٦١٢٩٬٢٥٤٬٢٤٧ینایر١كما
(إیضاح السنة خالل ٧٥٦٬١٠٦٣٬٨١٦٬٤٦٢)٩ُمحمَّل

)٤٬١٨٣٬٨٤٨()١٬٣٦٠٬٥٣٤(مشطوبات

في ٢٨٬٢٨٢٬٤٣٣٢٨٬٨٨٦٬٨٦١دیسمبر٣١كما

وأرصدتھا          ٢٣ العالقة ذات الجھات مع المعامالت

ال ھذه قِبل من علیھا المسیَطر والمنشآت بھا اإلدارة موظفي وِكبار إدارتھا مجلس وأعضاء الشركة في الشركاء العالقة ذات الجھات أو  تمثل جھات
ا علیھا. وتجري   الرئیسیةالتي تمارس ھذه الجھات نفوذا ھام� المعامالت العادي. كانت األعمال سیاق في عالقة ذات جھات عدة مع معامالت الشركة

التالي:  النحو على السنة خالل العالقة ذات الجھات مع أُجریت التي

العالقة ذات المعامالتالجھات المعامالتطبیعة مبلغ
م٢٠١٩م٢٠٢٠

سعودي سعوديلایر لایر

(جھة العامة للمقاوالت مشراف شركة
منتسبة)

جدیدة   صیدلیات إنشاء قیمة
٥٤٬٩٦٠٬٢٤٠(١١٠٬٦٧٨٬٧٧٣(

والسیاحة للسفر كالسیك سفریات وكالة
منتسبة) الشركة(جھة على تحمیلھا ُمعَاد )٢٧٬٤٤٩٬٩٧٠(٢١٬٩٠٧٬٣٧٤مصاریف

لتقنیة الرقمیة األعمال نظم شركة
منتسبة) (جھة الشركةالمعلومات إلى ُمقدَّمة معلومات تقنیة )١٥٬١٨٦٬١٠٦()٢٣٬٦٧١٬٩٤٠(خدمات

الشركة من ُمقدَّمة إداریة ٢٬٧٠٠٬٠٠٠٢٬٧٢٦٬٨٠٦خدمات

یلي:  فیما بالشركة اإلدارة موظفي ِكبار مكافآت تمثَّلت

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي سعوديلایر لایر

األجل   قصیرة موظفین ٣٬٠٠٧٬٤٨٧٢٬٩٩٢٬٤٨٧مكافآت
الخدمةمكافآت ١٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠نھایة

المكافآت ٣٬١٣٧٬٤٨٧٣٬١٢٢٬٤٨٧إجمالي
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٤٨

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
المالیة (تتمة) القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

وأرصدتھا٢٣ العالقة ذات الجھات مع (تتمة)المعامالت

العالقة:  ذات الجھات مع بالمعامالت المتعلقة واألحكام الشروط
ذات   الجھات مع المعامالت تسعیر سیاسات غیرتُعتَمد السنة نھایة في القائمة األرصدة الشركة. إن إدارة قِبل من بھا المتعلقة الدفع وشروط العالقة

في   المنتھیة بالسنة یتعلق ًا. وفیما وتُسددنقد فائدة تحمل وال بضمانات الحسابات  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١مكفولة قیمة في انخفاض أي الشركة ل تسّجِ لم م،
ا بالمبالغ المتعلقة عالقة (المدینة ذات جھات من المالي٢٠١٩لُمستَحقة المركز فحص خالل من مالیة سنة كل في التقییم ھذا م: بالمثل). ویُجَرى

السداد.  في التأخر مدة وطول العالقة ذات للجھة

ذات جھات إلى الُمستَحقة والمبالغ عالقة ذات جھات من الُمستَحقة المبالغ عن أُفِصَح التالي: وقد النحو على المالي المركز قائمة في عالقة

المتداولة٢٣٫١ األصول ضمن عالقة ذات جھات من الُمستَحقة المبالغ
م٢٠١٩م٢٠٢٠

سعودي سعوديلایر لایر

الذكیة التقنیات تطویر -١٠٧٬٢٦٧شركة
المعلوماتشركة لتقنیة الرقمیة األعمال ١٬٦٣٨٬٠٧٨-نظم
٣٬١٣٣٧٬٠٠٨أخرى

١١٠٬٤٠٠١٬٦٤٥٬٠٨٦

المتداولة٢٣٫٢ المطلوبات ضمن عالقة ذات جھات إلى الُمستَحقة المبالغ
م٢٠١٩م٢٠٢٠

سعودي سعوديلایر لایر

العامة للمقاوالت مشراف ٢٤٬٥٣٨٬١٤٧٤٬٣٨٥٬٤٠٣شركة
المعلومات لتقنیة الرقمیة األعمال نظم -١٠٬١٦٤٬٦٩١شركة

الجعفري محمد ٢٬٨٤٤٬٩٢٢١٬٣٨٤٬٤٥٧السید/ ولید
والسیاحة للسفر كالسیك سفریات ٦٢٤٬٦٨٠١٬٦٠٨٬٤١٩وكالة

٣٨٤٬٩٤٢-أخرى
٣٨٬١٧٢٬٤٤٠٧٬٧٦٣٬٢٢١

والنقدیة٢٤ البنكیة األرصدة

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي سعوديلایر لایر

بنكیة ٣٢٬٥٥٧٬٧١٧٧٨٬٣٨٨٬٩٩٢أرصدة
الصندوق في ٥٬٥٣٤٬٣٨٤٦٬٦٥٧٬٦٨٣نقد

٣٨٬٠٩٢٬١٠١٨٥٬٠٤٦٬٦٧٥
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٤٩

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
المالیة (تتمة) القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

المال٢٥ رأس في الُمقتَرحة والزیادة المال رأس

المال٢٥٫١ رأس

من المال رأس ن منھا٢٠٠٬٠٠٠م: ٢٠١٩حصة (٢٠٠٬٠٠٠یتكوَّ كل موزعة٥٠حصة) قیمة سعودي، التالي: لایر النحو على الشركاء بین

الملكیة م٢٠١٩م٢٠٢٠نسبة
سعودي سعوديلایر لایر

فھد بن محمد بن تركي األمیر الملكي السمو ٢٬٤٠٠٬٠٠٠٢٬٤٠٠٬٠٠٠٪٢٤٫٠٠٠صاحب
الفراج سعد ٥٬٩٢٤٬٩٠٠٥٬٩٢٤٬٩٠٠٪٥٩٫٢٤٩السید/ محمد
الفراج سعد هللا ٩٢٥٬٠٠٠٩٢٥٬٠٠٠٪٩٫٢٥٠السید/ عبد
الجعفري محمد ٢٥٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠٪٢٫٥٠٠السید/ ولید
الفراج سعد ٢٥٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠٪٢٫٥٠٠السیدة/ حصة
الفراج سعد ٢٥٠٬٠٠٠٢٥٠٬٠٠٠٪٢٫٥٠٠السیدة/ نوف

العنزي مھدي ٥٠٥٠٪٠٫٠٠٠٥السید/ سلطان
القفیل سالم ٥٠٥٠٪٠٫٠٠٠٥السید/ علي

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

المال٢٥٫٢ رأس في الُمقتَرحة الزیادة
عام خالل الشركة في الشركاء رسملة٢٠٠٨قّرر بقیمةم الشركاء اإلجراءات  ٥١٫٥حسابات بأن علًما المال، رأس في مقتَرحة كزیادة لایر ملیون

بعد.  تبدأ لم المال رأس في المقتَرحة بالزیادة المتعلقة النظامیة

األرباح٢٦ توزیعات

بتاریخ اإلدارة، مجلس األولى٦(الموافقم٢٠٢٠ینایر١اعتمد بقیمة١٤٤١ُجمادى ختامیة نقدیة أرباح توزیعات (بقیمة٧٥٥ھـ) دفع للسھم
قدرھا السنة.١٥١إجمالیة خالل بالكامل األرباح توزیعات ُفِعَت سعودي). وقدد لایر ملیون

بتاریخ اإلدارة، مجلس (الموافق٢٠١٩ینایر١اعتمد األول٢٥م بقیمة١٤٤٠ربیع ختامیة نقدیة أرباح توزیعات (بقیمة٦٩٥ھـ) دفع للسھم
قدرھا السنة.١٣٩إجمالیة خالل بالكامل األرباح توزیعات ُفِعَت سعودي). وقدد لایر ملیون

للموظفین٢٧ الخدمة نھایة مكافآت

الدولي   المحاسبة معیار ألحكام المتعلقة١٩رقم (ووفقًا للموظفین الخدمة نھایة مكافآت من اللتزاماتھا الحالیة القیمة لتقییم إجراًء اإلدارة نفَّذت فقد ،(
التغ التالي الجدول الصلة. ویمثل ذات التعاقدیة واالتفاقیات المحلیة األنظمة بموجب الدفع المستَحقة للموظفین الخدمة نھایة القیمةبمكافآت في ُّرات ی

المحدَّدة: الح المكافآت اللتزامات الیة
م٢٠١٩م٢٠٢٠

سعودي سعوديلایر لایر

في ٨٩٬٥٩٦٬٢٨٣٨٢٬١٦١٬٢٩١ینایر١كما
حالیة خدمات ٢٠٬١٩٣٬٤٥٥١٤٬٠٧٤٬٠١٠تكلفة
(إیضاح فوائد ٣٬٠٥٢٬٢٨٣٣٬١٤٨٬٠٤٨)١١تكلفة
قیاس إعادة )٤٬٥٠٦٬٠٦٦()٣٬١٥٦٬٦٥٢(أرباح

السنة خالل )٥٬٢٨١٬٠٠٠()٥٬٥٥٧٬٠٨٢(مدفوعات
في ١٠٤٬١٢٨٬٢٨٧٨٩٬٥٩٦٬٢٨٣دیسمبر٣١كما
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٥٠

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
المالیة (تتمة) القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

للموظفین٢٧ الخدمة نھایة (تتمة)مكافآت

الشركة: بخطة المتعلقة للموظفین الخدمة نھایة مكافآت تحدید في الُمستخَدمة الرئیسة االفتراضات یلي فیما

م٢٠١٩م٢٠٢٠
(%))%(

الخصم ٪٣٫٥٠٪٣٫٢٥ُمعدَّل
الرواتب في المستقبلیة الزیادات ٪٣٫٠٠٪٣٫٠٠ُمعدَّل

في كما للموظفین الخدمة نھایة مكافآت بشأن الھام االفتراض لحساسیة الكمي التحلیل یلي الخدمةدیسمبر٣١فیما نھایة مكافآت على والتأثیر
للموظفین:

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي سعوديلایر لایر

الخصم:  ُمعدَّل
بنسبة )٢٬٠٠٠٬٤٥٥()٢٬٢٣٧٬٦١٩(٪١زیادة
بنسبة ٢٬٣١٢٬٩٣٣٢٬٠١٣٬٢١٣٪١نقص

الطویل   المدى على المستقبلي الراتب
بنسبة ٢٬٢٩٥٬٩٤١٢٬٠٠٣٬١٨١٪١زیادة
بنسبة )١٬٠٨٣٬٧١٣()٢٬٢٦٤٬٥٧٦(٪١نقص

التزام   على التأثیر استقرائیًا ر تقّدِ طریقة على بناًء أعاله المذكور الحساسیة تحلیالت دت االفتراضات  ُحّدِ في معقولة ُّرات نتیجةتغی المحدَّدة المكافآت
األخرى. و االفتراضات كافة ثبات مع ھام، افتراض في ُّر علىتغی الحساسیة تحلیل المالیة. ویعتمد القوائم فترة نھایة في نشأت یمثلالرئیسة ال قد

ذ للموظفین؛ الخدمة نھایة مكافآت في فعلیًا ًُّرا الحساسیةتغی بعضھا  تحلیل عن بمعزل االفتراضات في ُّرات تنشأالتغی أن المرجَّح غیر من أنَّھ لك
البعض. 

المستقبلیة: السنوات في المحدَّدة المكافآت خطة في المتوقعة المدفوعات یلي فیما
م٢٠١٩م٢٠٢٠

سعودي سعوديلایر لایر

واحدة سنة ٦٬٥٥٨٬٣٦٦٧٬٣٣٨٬١٠٨خالل
سنوات خمس من أكثر ولیس واحدة سنة ٣٢٬٧٩٦٬٢٦٩٣٦٬٩٠٣٬٣٨٠بعد

سنوات خمس من ٧٩٬٣٦٣٬٢٧٤٦٠٬٢٢٥٬٥٦٤أكثر
المتوقعة المدفوعات ١١٨٬٧١٧٬٩٠٩١٠٤٬٤٦٧٬٠٥٢إجمالي

خطة التزام مدة متوسط المالیةیبلغ القوائم فترة نھایة في المحددة (١٢٫٧٦المكافآت سنة).١٢٫٥٤م: ٢٠١٩سنة
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محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
القوائم   حول المالیة (تتمة)إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

الدفع          ٢٨ ُمستَحقة والمبالغ الدائنة الحسابات

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي سعوديلایر لایر

دائنة ٢٨٩٬٣٧٩٬١٧٨٤٣٥٬٦٢٨٬٨١٧حسابات
الدفع مستَحقة ٨٣٬٨١٤٬٨٧٩٧١٬٨٣٠٬٣٤٣مصاریف

بالصافي الدفع، ُمستَحقة مضافة قیمة ٣٤٬٤٧٣٬٥٠٤٤٬٤٣٤٬٦٢٦ضریبة
الدفع ُمستَحقة ٩٬٧٥٩٬٠١١١١٬١٩٦٬٩٦٧محتجزات
أخرى دائنة ٣٨٬٧٤٣٬٥٧٤٣٤٬٢٦٦٬٢٩٤حسابات

٤٥٦٬١٧٠٬١٤٦٥٥٧٬٣٥٧٬٠٤٧

بین٢٨٫١ ما مدتھا تتراوح ما وعادة بضمانات، مكفولة وغیر فائدة المدینة الحسابات تحمل یوًما.  ٦٠إلى٣٠ال

إیضاح٢٨٫٢ إلى الرجوع یُرَجى الشركة، لدى السیولة مخاطر إدارة إجراءات بشأن ). ١٩٫٢٫٣(للتفسیرات

العقود٢٩ مطلوبات

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي سعوديلایر لایر

(أرباحي) والء ٣٩٬٦١٤٬٩٩٣٢٨٬١٦٢٬٣٢٩برنامج

المتعلقة٢٩٫١ العقود بمطلوبات دون  یُعتَرف علیھا الحصول یمكنھم ال العمالء إلى مزایا النقاط ھذه تمنح حیث العمالء، إلى الممنوحة بالنقاط
بذاتھ.  مستقل أداء التزام العمیل إلى الوالء نقاط بمنح التعھد یُعتبَر ثمَّ ومن شراء، عقد إبرام

لمطلوبات٢٩٫٢ الدفتریة بالقیم بیاٌن یلي السنة: فیما خالل والحركة العقود

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي سعوديلایر لایر

٢٨٬١٦٢٬٣٢٩٢٤٬٩٦٤٬٤٥٨ینایر١في
السنة خالل ٦٢٬٥٨٩٬٧٦٩٣٨٬٤٦٩٬٠٣٩مؤجَّل

السنة خالل كإیرادات بھا )٣٥٬٢٧١٬١٦٨() ٥١٬١٣٧٬١٠٥(ُمْعتََرف

٣٩٬٦١٤٬٩٩٣٢٨٬١٦٢٬٣٢٩دیسمبر٣١في
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ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء محدودة)شركة مسؤولیة
المالیة (تتمة) القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

األجل٣٠ القصیرة والقروض المكشوفة البنكیة الحسابات

م٢٠١٩م٢٠٢٠
سعودي سعوديلایر لایر

األجل قصیرة ٨٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨قروض
مكشوفة بنكیة -٤١٬٠٤٠٬٤٠٩حسابات

٨٩١٬٠٤٠٬٤٠٩٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨

رأس بمتطلبات للوفاء محلیة تجاریة بنوك عدة من األجل قصیرة والتیسیر والمرابحة التورق وقروض المكشوفة البنكیة الحسابات على المال  ُحِصَل
تأمین بوالص عن الناشئة الحقوق عن والتنازل إذنیة وسندات الشركاء من ُمقدَّمة وتكافلیة تضامنیة شخصیة بضمانات مكفولة وھي . وتحملالعامل،

(سایبور) +  السعودیة البنوك بین للتعامل العمولة أسعار حسب معدل بمتوسط اقتراض تكلفة التسھیالت البنكیة٪١٫٣٦ھذه الحسابات . وتحمل
نسبتھ معدل بمتوسط اقتراض تكالیف .  ٪٥المكشوفة

الرأسمالیة٣١ وااللتزامات المحتَملة االلتزامات

الرأسمالیة٣١٫١ االلتزامات
بقیمة مستقبلیة رأسمالیة مصاریف الشركة (١٦٠اعتمدت سعودي لایر صیدلیات  ٦٢م: ٢٠١٩ملیون باستكمال سعودي) متعلقة لایر ملیون

اإلنشاء.  قید جدیدة

المحتملة٣١٫٢ االلتزامات
بقیمة أخرى جھات عدة إلى ضمانات خطاب عنھا، بالنیابة الشركة، معھا تتعامل التي البنوك (٨٫٤أصدرت سعودي لایر ٤٫٦م: ٢٠١٩ملیون

العقود.   بعض سعودي) لتنفیذ لایر ملیون

بعد٣٢ المفعول الساریة غیر الصادرة المعاییر

یلي تطبیق  فیما الشركة للشركة. وتنوي المالیة القوائم إصدار تاریخ حتى بعد المفعول الساریة غیر الصادرة والتفسیرات المعاییر عن إفصاٌح
المفعول.  ساریة تصبح عندما مالئما، یكون حیثما المعاییر، ھذه

رقم (٣٢٫١ الدولي المحاسبة معیار على متداولة): تصنیف١التعدیالت غیر أو متداولة المطلوبات

ینایر في الدولیة، المحاسبة معاییر مجلس من٢٠٢٠أصدر الفقرات على تعدیالت (٧٦إلى٦٩م، رقم الدولي المحاسبة معیار ) لتحدید  ١من
یلي:  ما التعدیالت متداولة. وتوضح غیر أو متداولة المطلوبات تصنیف متطلبات

التسویة- تأجیل في بالحّقِ المقصود
المالیة- القوائم فترة نھایة في التأجیل في الحق ینشأ أن یجب
التأجیل- في حقھا المنشأة ممارسة بأرجحیة التصنیف ذلك یتأثر ال
ھي  - إال لیست للتحویل قابل التزام في ضمنیة مشتقة مالیة أداة كانت تصنیفھاإذا على االلتزام شروط تؤثر فلن ملكیة، حقوق أداة ذاتھا

تاریخ من ابتداًء السنویة المالیة القوائم فترات على بالتعدیالت ِّم  ٢٠٢٣ینایر١ویُعَمل رجعي. وتقی بأثر َّق تُطب أن ویجب التاریخ، ذلك بعد أو م
على   تأثیر من للتعدیالت ما حالیًا تفاوض. الشركة إعادة تتطلب قد الحالیة القروض اتفاقیات كانت إْن وما الحالیة الممارسات

ق - 161



٥٣

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
المالیة (تتمة) القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

بعد٣٢ المفعول الساریة غیر الصادرة )(تتمةالمعاییر

المقصود٣٢٫٢ االستخدام قبل المتحصَّلة والمعدات: اإلیرادات والمصانع (-الممتلكات رقم الدولي المحاسبة معیار على ) ١٦التعدیالت

مایو   في الدولیة، المحاسبة معاییر مجلس والمعدات  ٢٠٢٠أصدر والمصانع الممتلكات ما  -م، وھو المقصود، االستخدام قبل المتحصلَّة اإلیرادات
الوص ریثما المنتَجة البنود بیع من متحصَّلة إیرادات أي والمعدات والمصانع الممتلكات بنود من بند تكلفة من الخصم المنشآت على ولیحظر

یصبح كي الالزمین ووضعھ موقعھ إلى منباألصل المتحصَّلة باإلیرادات المنشأة تعترف اإلدارة. بل تبتغیھا التي للطریقة وفقًا العمل على قادًرا
الخسارة.  أو الربح في البنود تلك إنتاج وتكالیف البنود ھذه بیع

تاریخ من ابتداًء السنویة المالیة القوائم فترات على بالتعدیل بنود  ٢٠٢٢ینایر١ویُعَمل على رجعي بأثر َّق یُطب أن ویجب التاریخ، ذلك بعد أو م
األول للمرة التعدیالت المنشأة تطبیق عند الُمدَرجة األقرب الفترة بدایة بعد أو في لالستخدام المتاحة والمعدات والمصانع منالممتلكات ى. ولیس

الشركة.  على جوھریًا تأثیًرا التعدیالت تؤثِّر أن المتوقع

رقم (٣٢٫٣ المالي للتقریر الدولي المالیة" ٩المعیار "الـ-) "األدوات اختبار في بالمطلوبات  ١٠الرسوم االعتراف عن بالمئة" للتوقف
المالیة

من لألعوام الدولیة المحاسبة معاییر مجلس یجریھا التي السنویة التحسینات من ٍ للتقریر٢٠٢٠-٢٠١٨كجزء الدولیة المعاییر إعداد عملیة على
رقم (  المالي للتقریر الدولي المعیار على تعدیًال المجلس أصدر ما  ٩المالي، تقییم عند تضمینھا المنشأة على التي الرسوم التعدیل ح یوّضِ حیث ،(
جوھریً اختالفًا تختلف الُمعدَّل أو الجدید المالي االلتزام شروط كانت علىإْن إال الرسوم ھذه تشتمل األصلي. وال المالي االلتزام شروط عن ا

بالنیابة المقِرض أو المقتِرض من أي یقبضھا أو یدفعھا التي الرسوم ذلك في بما والمقِرض، المقتِرض بین المقبوضة أو المدفوعة كلالرسوم
المالیة المطلوبات على التعدیل المنشأة ِّق اآلخر. وتُطب عن التيمنھما السنویة المالیة القوائم فترة بدایة بعد أو في تبادلھا أو تعدیلھا یُجَرى التي

األولى.  للمرة التعدیل خاللھا المنشأة ِّق تُطب

تاریخ   من ابتداًء السنویة المالیة القوائم فترات على بالتعدیل مع  ٢٠٢٢ینایر  ١ویُعَمل التاریخ ذلك بعد أو ِّقم ًرا. وستُطب مبّكِ تطبیقًا بتطبیقھ السماح
ِّ تُطب التي السنویة المالیة القوائم فترة بدایة بعد أو في تبادلھا أو تعدیلھا یُجَرى التي المالیة المطلوبات على التعدیالت خاللھاالمنشأة المنشأة ق

األولى.  للمرة التعدیل

تؤثِّر   أن المتوقع من الشركة.ولیس على جوھریًا تأثیًرا التعدیالت

٣٢٫٤) رقم المالي للتقریر الدولي التأمین" ١٧المعیار ) "عقود

مایو شھر في الدولیة المحاسبة معاییر مجلس (٢٠١٧أصدر رقم المالي للتقریر الدولي المعیار معیار١٧م وھو التأمین"؛ جدید  ) "عقود محاسبي
رقم المالي للتقریر الدولي المعیار سیِحلُّ سریانھ، واإلفصاح. وبمجرد والعرض والقیاس االعتراف یغطي حیث التأمین بعقود یُعني ) ١٧(شامل

) رقم المالي للتقریر الدولي المعیار عام٤محلَّ في صدر التأمین" الذي للتقریر٢٠٠٥) "عقود الدولي المعیار َّق رقم (م. وسیُطب ) على١٧المالي
ن عن النظر بصرف التأمین)، وإعادة المباشرة والتأمینات ة العامَّ والتأمینات الحیاة على التأمین عقود التأمین (مثل عقود أنواع المنشآت  جمیع وع

ال شركة لتقدیر الخاضعة األرباح في المشاركة خصائص ذات المالیة واألدوات الضمانات بعض وعلى تصدرھا المعیارالتي ِّق تأمین. وسیُطب
رقم ( المالي للتقریر الدولي المعیار من العام الھدف ضیق. ویتمثل نطاق في االستثناءات الذي١٧بِضع التأمین لعقود محاسبي نموذج تقدیم ) في

للتقریر الدولي المعیار في علیھا المنصوص المتطلبات التأمین. وبخالف لشركات واتساقا فائدة أكثر رقم (یُعَدُّ كبیر٤المالي حّدٍ إلى یستند ) الذي
) رقم المالي للتقریر الدولي المعیار م یُقّدِ القدیمة، السابقة المحلیة المحاسبیة السیاسات جمیع  ١٧على یغطي الذي التأمین لعقود شامًال ) نموذًجا

رقم ( المالي للتقریر الدولي المعیار محور الصلة. ویتمثل ذات المحاسبیة بـ: ١٧الجوانب المكتَمل العام النموذج ) في

المتغیرة)- األتعاب (طریقة األرباح في المباشرة المشاركة خصائص ذات للعقود ُمحدَّد ُّف تكی
األمد- قصیرة بالعقود ٍ ٍرئیسة تتعلقبصفة التأمین) التي أقساط توزیع ُمبسَّطة (طریق طریقة

(ویسري رقم المالي للتقریر الدولي تاریخ١٧المعیار في تبدأ التي المالیة القوائم فترات أرقام٢٠٢٣ینایر١) على إدراج ضرورة مع بعده، أو م
رقم ( المالي للتقریر الدولي المعیار أیًضا المنشأة ِّق تُطب أْن شریطة ر، المبّكِ بالتطبیق للتقر٩المقارنة. ویُسَمح الدولي رقم () والمعیار المالي ) ١٥یر

) رقم المالي للتقریر الدولي المعیار األولى للمرة تطبیقھا تاریخ الشركة.١٧في على المعیار ھذا ینطبق قبلھ. وال ) أو
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المفاھیمي٣٢٫٥ اإلطار إلى رقم (-الرجوع المالي للتقریر الدولي المعیار على )٣التعدیالت

مایو في الدولیة، المحاسبة معاییر مجلس على٢٠٢٠أصدر تعدیالت (م، رقم المالي للتقریر الدولیة المنشآت" ٣المعاییر تجمیع -) "عملیات
مارس في الصادر المالیة للقوائم المفاھیمي اإلطار إلى الرجوع استبدال إلى التعدیالت المفاھیمي. وتھدف اإلطار إلى بالرجوع٢٠١٨الرجوع م

عام في الصادر المالیة، القوائم وعرض إعداد إطار دون١٩٨٩إلى متطلباتھ.م، في جوھري تغییر

رقم ( المالي للتقریر الدولي المعیار في علیھ المنصوص االعتراف لمبدأ استثناًء أیًضا المجلس محتَملة٣وأضاف خسائر أو أرباح إلصدار ) تفادیًا
معیار   نطاق ضمن ستقع محتَملة والتزامات مطلوبات عنھ ینشأ الثاني" ما رقم (في "الیوم الدولي رقم (٣٧المحاسبة التفسیر عن٢١) أو ) الصادر

ِحدة.  على منھا كل َِّدت تُكب ما إذا المالي: الضرائب، للتقریر الدولیة المعاییر تفسیرات لجنة

الدولي   المعیار في الواردة الحالیة اإلرشادیة التوجیھات توضیح المجلس ر قرَّ ذاتھ، الوقت (وفي رقم المالي الُمحتَملة٣للتقریر باألصول ) المعنّي
المالیة.  القوائم وعرض إعداد إطار إلى الرجوع باستبدال تتأثر لن التي

تاریخ من ابتداًء السنویة المالیة القوائم فترات على بالتعدیالت بأثر٢٠٢٢ینایر١ویُعَمل َّق وتُطب التاریخ، ذلك بعد أو مستقبلي. م

بااللتزامات٣٢٫٦ لة الُمحمَّ عقد-العقود استیفاء (-تكالیف رقم الدولي المحاسبة معیار على ) ٣٧التعدیالت

مایو   في الدولیة، المحاسبة معاییر مجلس رقم (٢٠٢٠أصدر الدولي المحاسبة معیار على تعدیالت المنشأة) لتحدید  ٣٧م، على یجب التي التكالیف
خسائر. ًا ِّد أومكب بالتزامات ًال ُمحمَّ العقد كان إْن ما تقییم عند تضمینھا

خ أو بضائع لتقدیم بعقد مباشًرا ارتباًطا المرتبطة التكالیف مباشًرا". وتشتمل ارتباطًا المرتبطة التكلفة التعدیالت "طریقة ِّق على  وتطب مندمات كّلٍ
بالعقد مباشرة واإلداریة العمومیة التكالیف تتعلق العقد. وال بأنشطة مباشًرا ارتباًطا المرتبطة التكالیف وتوزیع اإلضافیة لم  التكالیف ما وتُستبعد ،

العقد.  بموجب المقابل الطرف على صراحة تحمیلھا یمكن

فترات على بالتعدیالت تاریخویُعَمل من ابتداًء السنویة المالیة على٢٠٢٢ینایر١القوائم التعدیالت ھذه الشركة ِّق التاریخ. وستطب ذلك بعد أو م
األولى.  للمرة التعدیالت فیھا َّق تُطب التي السنویة المالیة القوائم فترة بدایة في التزاماتھا جمیع بعد تستوِف لم التي العقود

٣٢٫٧) رقم الدولي المحاسبة العادلة-) "الزراعة" ٤١معیار القیم قیاسات في الضرائب

من لألعوام الدولیة المحاسبة معاییر مجلس یجریھا التي السنویة التحسینات من ٍ للتقریر٢٠٢٠-٢٠١٨كجزء الدولیة المعاییر إعداد عملیة على
المجلس أصدر (المالي، رقم الدولي المحاسبة معیار على الفقرة٤١تعدیًال في الوارد االشتراط التعدیل یُسِقط حیث معیار٢٢) "الزراعة"، من
) رقم الدولي معیار٤١المحاسبة نطاق ضمن لألصول العادلة القیمة قیاس عند الضرائب لغرض النقدیة التدفقات المنشآت تستبعد بأن یفید ) الذي

الدولي (المحاسبة ). ٤١رقم

من ابتداًء األولى السنویة المالیة القوائم فترة بدایة بعد أو في العادلة القیم قیاسات على مستقبلي بأثر التعدیل المنشأة ِّق م،  ٢٠٢٢ینایر  ١تاریخ  وتُطب
ًرا.  ُمبّكِ تطبیقًا بتطبیقھ السماح مع

على   المعیار ھذا ینطبق الشركة. وال
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٣٢٫٨) رقم المالي للتقریر الدولي األولى" ١المعیار ة للمرَّ المالي للتقریر الدولیة المعاییر المعاییر-) "تطبیق تُطبِّق التي التابعة الشركة
األولى للمرة المالي للتقریر الدولیة

التي السنویة التحسینات من ٍ منكجزء لألعوام الدولیة المحاسبة معاییر مجلس للتقریر٢٠٢٠-٢٠١٨یجریھا الدولیة المعاییر إعداد عملیة على
) رقم المالي للتقریر الدولي المعیار على تعدیًال المجلس أصدر یسمح١المالي، حیث األولى"، للمرة المالي للتقریر الدولیة المعاییر ) "تطبیق

ال التابعة للشركة (أالتعدیل الفقرة تطبیق تختار رقم (-١٦-تي المالي للتقریر الدولي المعیار التراكمیة١د) من التحویل عملیات فروق تقیس ) أْن
َّق المالي. ویُطب للتقریر الدولیة المعاییر إلى األم الشركة ل تحوُّ تاریخ على بناًء األم، الشركة عنھا تفصح التي المبالغ أیًضا  باستخدام التعدیل ھذا

(أع الفقرة تطبیق یختاران ْن المشتركاللذی المشروع أو الزمیلة الشركة رقم (-١٦-لى المالي للتقریر الدولي المعیار ).١د) من

الشركة.  على المعیار ھذا ینطبق وال

كوفید٣٣ فیروس تأثیرات ١٩-تقییم

كورونا ("كوفیداكتُشفت فیروس من جدیدة عام١٩-ساللة من دیسمبر شھر نھایة في األولى عام  ٢٠١٩") للمرة من مارس شھر في ذلك وبعد م،
كوفید٢٠٢٠ فیروس جائحة. ویستمر الفیروس ذلك أن العالمیة الصحة منظمة أعلنت حیث ذلك١٩-م، في بما تقریبًا، العالم أنحاء جمیع في تفشیھ

العر وإغالق  المملكة االقتصادیة األنشطة حركة تباطؤ عنھ نشأ ما المدن، في التجول وحظر السفر على قیود فرض إلى أدَّى ما السعودیة، بیة
ومحلیًا.  عالمیًا القطاعات من العدید

التشغیلیة ونتائجھا وعملیاتھا الشركة أعمال على كورونا فیروس جائحة تأثیر منومدى بكثیر مرھون األمر أنَّ ذلك دة، مؤكَّ غیر أمور والمالیة
ُمع على العوامل ھذه الحالیة. وتشتمل الفترة خالل موثوق نحو على تقدیرھا الشركة على یتعذَّر قد التي المستقبلیة والتطورات انتقالالعوامل دَّل

السلطا تتخذھا قد التي االحترازیة واإلجراءات تفشیھ ومدة النشاط  الفیروس على اإلجراءات تلك وتأثیر الجائحة انتشار من للحّدِ الحكومیة ت
العوامل.  من وغیرھا فیھا والشركاء الشركة لعمالء التجاریة األنشطة على وتأثیرھا االقتصادي

في   المنتھیة للسنة المالیة القوائم إعداد تاریخ تتأثر  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١وحتى لم كورونا  م، فیروس ي تفّشِ اء جرَّ جوھریًا سلبیًا تأثیًرا الشركة عملیات
كوفید١٩-("كوفید فیروس تأثیر ومدى طبیعة تقییم في الشركة إدارة المالیة. ١٩-). وستستمر ونتائجھا الشركة أعمال على

الالحقة٣٤ األحداث

نظر   وجھة في  من المنتھیة السنة منذ أخرى ھامة الحقة أحداث ھناك تكْن لم المالیة٢٠٢٠دیسمبر  ٣١اإلدارة، القوائم ھذه اعتماد تاریخ قبل إال م،
) إیضاح في المذكور النحو المالیة. ١على القوائم ھذه في َّن الُمبی للشركة المالي المركز على جوھریًا تأثیًرا تؤثر أن شأنھا من ،(
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٥٦

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

الفروع٣٥

العربیة المملكة أرجاء في المنتشرة البیع ومنافذ الفروع من العدید خالل من الشركة التالیة: تعمل التجاریة السجالت ذات السعودیة

الرقم  
التسلسلي

التجاري السجل الرقم  رقم
التسلسلي

التجاري السجل الرقم  رقم
التسلسلي

التجاري السجل رقم

١٢٠٥١٠٢٥٧٦٠٦٠٢٠٥٠٠٤٦٢٥٧١١٩٢٠٥١٠٦٤٣٩١
٢٢٠٦٠٠٢٥٧٦١٦١٢٠٥٠٠٤٣٠٧٦١٢٠٢٠٥٠١١٠٩١٧
٣٢٠٦٠٠٢٥٧٦٢٦٢٢٠٥١٠٢٩٨٤٩١٢١٢٠٥٠١١٠٦٩٣
٤٢٠٥١٠٢٥٧٦٣٦٣٢٠٥٠٠٤٣٠٧٧١٢٢٢٠٥٠١١٠٩١٨
٥٢٠٥١٠٢٥٧٦٨٦٤٢٠٥٠٠٤٤٣٤٨١٢٣٢٢٥٢٠٣١٥٧٦
٦٢٠٥١٠٢٥٧٦٩٦٥٢٠٥٠٠٤٦٨٤٢١٢٤٢٠٥١٠٤٢٢٥٣
٧٢٠٦٠٠٢٥٧٧١٦٦٢٠٥٠٠٤٩٦٠٩١٢٥٢٠٥٥٠٠٧٧١١
٨٢٠٥١٠٦٢٩٦٠٦٧٢٢٥١٠٣٣٣٦١١٢٦٢٠٥٠١١٠٩١٥
٩٢٠٥٢٠٠٠٨٥٤٦٨٢٠٥٠١٠٩٧٩٨١٢٧٢٠٥٧٠٠٨٩٨٧
١٠٢٠٦٠٠٢٥٧٩٨٦٩٢٥١١٠٠٥٢٤٤١٢٨٢٠٦٥٠٠١٣٩٩
١١٢٠٥٠٠٣٩٧٦٣٧٠٢٥١١٠٠٥٣٥٩١٢٩٢٠٦٦٠٠٢٢٧٨
١٢٢٠٥١٠٢٥٨٠٥٧١٢٥١١٠٠٥٣٦٠١٣٠٢٠٥٥٠٠٧٧١٠
١٣٢٠٥٠٠٣٩٧٦٦٧٢٢٥١١٠٠٧٢٠٢١٣١٢٠٦٣٦٠٦٤٩٤
١٤٢٢٥١٠٢٩٤٧١٧٣٢٥١١٠٠٥٣٨٥١٣٢٢٠٥٥٠٠٧٠٥٨
١٥٢٢٥٢٠٣١٠٠٨٧٤٢٥١١٠٠٧١٩٨١٣٣٢٢٥٢٠٣٣٥٣٧
١٦٢٠٥٥٠٠٥٠٨٢٧٥٢٥١١٠٠٦٤٣٥١٣٤٢٢٥٢٠٦٧٣٦٥
١٧٢٠٥٥٠٠٥٢٥٢٧٦٢٥١١٠٠٦٤٣٤١٣٥٢٢٥٠٠٣٣٤٢٠
١٨٢٠٥٠٠٤٠٥٨٢٧٧٢٥١٢٠٠٥٣٦١١٣٦٢٠٥٠١١٠٩١٦
١٩٢٠٥٠٠٤٠٥٨٣٧٨٢٠٥٠٠٤٧٦١٤١٣٧٢٠٥٥٠٢٥٥٤٥
٢٠٢٢٥٢٠٢٩٠٣٩٧٩٢٢٥٢٠٣١٤١٧١٣٨٣٣٥٠٠٤٤٥٣٩
٢١٢٠٥٦٠٠١١٩٢٨٠٢٢٥١٠٣٢٤٦٨١٣٩٣٥٥٠٠٣٨٨٠٣
٢٢٢٠٥٦٠٠١٤٠١٨١٢٠٥٦٠٠١٤٠٠١٤٠٣٥٥٠١٣٠٦٥٤
٢٣٢٢٥١٠٢٩٠٤٠٨٢٢٠٥٠٠٤٧٦١٥١٤١٣٥٥٠٠٣٨٧٦٤
٢٤٢٢٥١٠٢٩٠٤١٨٣٢٠٥٠٠٤٩٦٠٧١٤٢٣٥٥٠٠٣٨٧٦٢
٢٥٢٠٥٧٠٠٢٣٤٥٨٤٢٠٦٢٠١٧١٦٤١٤٣٣٥٥٤٠٠١٥٧٢
٢٦٢٠٥٧٠٠٢٣٤٦٨٥٢٠٦٢٠١٧٢٩٩١٤٤٣٥٥٠٠٣٨٨٠٢
٢٧٢٢٥١٠٢٩٠٤٢٨٦٢٠٥٥٠٠٦٢٢٤١٤٥٣٥٥٠٠٣٨٨٠٥
٢٨٢٢٥٢٠٢٩٠٤٣٨٧٢٠٥٧٠٠٢٤١٤١٤٦٢٠٥٣٠١٧١٦٠
٢٩٢٠٥١٠٢٦٩٣٤٨٨٢٠٥٧٠٠٢٨٧٠١٤٧٢٠٥٣٠١٦٠٨٤
٣٠٢٠٥١٠٢٨٦١٩٨٩٢٠٥٠٠٥٣٦٠٣١٤٨٢٠٦٣٠١٧١٥٧
٣١٢٠٥١٠٢٨٦٢١٩٠٢٥١١٠٠٧٢٠١١٤٩٢٠٦٣٠١٦٠٨٣
٣٢٢٠٥٢٠٠١٢٣٨٩١٢٥١١٠٠٧٠٥٢١٥٠٢٠٥٣١١٦٦٩٣
٣٣٢٠٥١٠٢٨١٠٠٩٢٢٠٥١٠٣١١٧٨١٥١٢٠٥٧٤٧٣٣٠٧
٣٤٢٢٥١٠٢٩٠٤٧٩٣٢٠٥٠٠٤٩٦٠٨١٥٢٢٠٦٢٦١٨٣٠٢
٣٥٢٢٥٠٠٢٩٤٧٣٩٤٢٠٥٠٠٤٩٦٠٦١٥٣٢٠٥٣١١٧٦٠٧
٣٦٢٢٥٠٠٢٩٤٧٠٩٥٢٠٥٠٠٤٨٢٠٩١٥٤٢٠٦٦٠٠٢١٧١
٣٧٢٢٥٢٠٢٩٠٣٨٩٦٢٠٥٠٠٤٧٧٨٦١٥٥٢٠٥٥٠٠٧٧٠٩
٣٨٢٠٥٠٢٤٠٥٨٩٩٧٢٠٥٦٠٠١١٩٨١٥٦٢٠٥٩٠٠١٥٠٦
٣٩٢٢٥٧٠٣١١٠٦٩٨٢٠٥٠٠٥٣٦٠٢١٥٧٢٢٥٠٠٣٣٤٢٤
٤٠٢٠٥٠١٠٩٧٩٤٩٩٢٢٥١٠٣٣٣٥٩١٥٨٢٠٥١٢٣٢١٠٦
٤١٢٢٥١٠٥٢٠١٤١٠٠٢٠٥٠٠٤٧٢٩٦١٥٩٣٣٥٠١٥١٢٥١
٤٢٢٢٥١٠٣١٤١٤١٠١٢٠٥٠٠٥٣٦٠٤١٦٠٢٠٥١٠٢٩٢٨٧
٤٣٢٢٥١٠٢٩٠٤٤١٠٢٢٠٥١٠٣٠٦٩٨١٦١٢٠٥١٠٣٩٢٧٤
٤٤٢٠٥٠٠٤١٨٩٠١٠٣٢٠٥٥٠٢٥٥٠٩١٦٢٢٠٥١٠٤٢٦٧٤
٤٥٢٠٥٢٠٠٢٧٠٤١٠٤٢٢٥٢٠٣٣٥٣٦١٦٣٢٠٥١٠٦٤٤١١
٤٦٢٠٥١٠٢٦٥٨٧١٠٥٢٢٥١٠٣٣٥٣٩١٦٤٢٠٥١٢٢٥٩٧٦
٤٧٢٠٥١٠٢٦٥٨٨١٠٦٢٢٥١٠٣٢٤٦٩١٦٥٢٠٦٢٦١٧١٨١
٤٨٢٢٥١٠٢٩٠٤٦١٠٧٢٢٥١٠٣٣٥٣٨١٦٦٢٠٥٣١١٧٦٠٨
٤٩٢٠٥٠٠٤٤٣٤٧١٠٨٢٢٥١٠٦٥٠٦٣١٦٧٢٠٥٥١٢٦٩٣٨
٥٠٢٠٥١٠٦١٤٣٦١٠٩٢٢٥٢٠٦٥٠٠٦١٦٨٢٠٥٥١٢٦٣٥٢
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٥٧

محدودة)شركة مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء
(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

(تتمة)٣٥ الفروع

الرقم  
التجاريالتسلسلي السجل رقم

الرقم  
التجاريالتسلسلي السجل رقم

الرقم  
السجلالتسلسلي التجاريرقم

٥١٢٢٥٠٠٢٩٤٧٢١١٠٢٢٥١٠٦٦١٤٩١٦٩٢٥١١١١٥٢٤٦
٥٢٢٠٥٢٠٠١٠٨٦١١١٢٠٥٠٠٤٤٠٠٨١٧٠٢٠٥٢١٠٢٤٦٩
٥٣٢٢٥٢٠٣١٤١٣١١٢٢٠٥٢٠٠٢٩٣٦١٧١٢٠٥٥١٢٧١٦٤
٥٤٢٢٥١٠٦٥٩٨٥١١٣٢٢٥١٠٣٣٣٦٢١٧٢٢٠٥١٢٢٩٤١٠
٥٥٢٠٥٠٠٤٣٠٧٤١١٤٢٢٥٠٠٣٣٥٤٢١٧٣٢٠٥١٢٣١٧٨٩
٥٦٢٠٥٥٠٠٥٦٣١١١٥٢٠٥١٠٦٢٨٩٦١٧٤٢٠٥١٢٣١٢٩٢
٥٧٢٠٥٥٠٠٥٧٥٢١١٦٢٢٥٢٠٣٢٤٦٧١٧٥٢٠٥٧٠٠٤١٧٠
٥٨٢٠٥٠٠٤٨٢٠٤١١٧٢٠٥١٠٦٣١٢٥١٧٦٢٠٥٩٠٠٢٢١٤
٥٩٢٠٥٥٠٠٧٣٥٣١١٨٢٠٥١٠٢٨٦٨٤١٧٧٢٠٥٥٠١٣٣١٣
١٧٨٢٢٥٠٠٤١٨٥٤٢٤٠٣٤٠٠٠١٣٤٢٤٣٠٢١١٢٦٠٠١٨١٨
١٧٩٢٥١١٠٢٢٥١٠٢٤١٣٤٥٢٠٠٦٣٨٠٣٠٣١٠١١٠٢٠٨٥٦
١٨٠٢٠٥٥٠١٣٧٩١٢٤٢٣٤٥٢٠٠٦٣٨١٣٠٤٣٤٥١٠٠٢٦١٤
١٨١٢٠٥٥٠١٤٥٨٩٢٤٣٣٥٥٠٠٢٦٥٩٤٣٠٥٣٤٥١٠٠٣٠٠٤
١٨٢٢٠٦٢٠٢٤٤٨٠٢٤٤٣٤٥٠٠١١٢٨٦٣٠٦١١٢٢٠٠٥١٤٨
١٨٣٢٢٥١٠٤٣٩٠٠٢٤٥٣٤٥٣٠٠٣٠٣٧٣٠٧٣٤٠٠٠١٨٧٩٢
١٨٤٢٢٥١٠٤٣٨٩٨٢٤٦٣٤٠٣٠١٦٥٤٥٣٠٨٣٤٠٠٠١٨٨٧٨
١٨٥٢٠٥٨٠٠٠٠٨٠٢٤٧٣٤٥٠٠١١٢٨٥٣٠٩٣٤٠٤٠١٨٨٧٩
١٨٦٢٠٥٦٠٠٢٦٣١٢٤٨٣٥٥٠٠٢٧٣٦٤٣١٠٣٤٠٧٠١٨٨٧٧
١٨٧٢٠٦٦٠٠٣٣١٤٢٤٩٣٤٥١٠٠١٩١٥٣١١٣٤٠٢٠١٩٢٩٧
١٨٨٢٠٥٧٠٠٤٧٤٤٢٥٠٣٤٥٢٠٠٧٤٤٣٣١٢٣٤٠٠٠١٩٣٥١
١٨٩٢٠٥٠٠٨٢٤٨٢٢٥١٣٤٥٢٠٠٦٨٧٠٣١٣٣٣٥٠٠٤٣٣٩٨
١٩٠٢٠٥٠٠٧٩٧١٨٢٥٢٣٤٥٠٠١١٨٧٧٣١٤٣٤٥٣٠٠٤٦٣٤
١٩١٢٠٥٠٠٨٧٣٨٢٢٥٣٣٤٥٠٠١١٨٧٨٣١٥٣٣٥٠٠٤٤٣٨٦
١٩٢٢٢٥١٠٤٤٣١٨٢٥٤٣٤٠٩٠١٤٩١٧٣١٦٣٥٥٥٠٠١٧٧٢
١٩٣٢٢٥١٠٣١٧٣٧٢٥٥٣٤٠٠٠١٤٩١٨٣١٧٣٤٥٢٠١٠٤٥٩
١٩٤٢٠٥٥٠١٥٣٨٩٢٥٦٣٤٠١٠١٥٩٥٨٣١٨٣٤٥٢٠١٠٧٧٦
١٩٥٢٠٥١٠٤٨٤٣١٢٥٧٣٥٥٠٠٢٩١٦٠٣١٩٣٤٥٢٠١٠٦٤٤
١٩٦٢٢٥٢٠٤٤٧٤٢٢٥٨٣٥٥٠٠٢٨٦٤٨٣٢٠١٠١١٠٢٤٢١٧
١٩٧٢٠٥٧٠٠٤٧٨٠٢٥٩٣٥٥٠٠٢٨٦٥١٣٢١١٠١١٠٢٤٢١٨
١٩٨٢٠٥٧٠٠٤٩٧٥٢٦٠٣٥٥٠٠٢٨٦٤٩٣٢٢٣٣٥٠٠٤٤٤١٤
١٩٩٢٥١١٠١٥٢٨٢٢٦١٣٥٥٠٠٢٩١٥٩٣٢٣٣٣٥٠٠٤٤٥٣٨
٢٠٠٢٥١٢٠٠٥٩٢٢٢٦٢٣٥٥٠٠٢٩١٥٥٣٢٤٣٣٥٠٠٤٤٧٩٧
٢٠١٢٠٥٠٠٨٢٤٨٣٢٦٣٣٥٥٠٠٢٩١٥٧٣٢٥٣٣٥٠٠٤٤٧٩٨
٢٠٢٢٥١١٠١٥٢٨٣٢٦٤١١٢٠٠٠١٥٤٩٣٢٦٣٣٥٠٠٤٤٥٤٠
٢٠٣٣٤٥٠٠٠٨٦٨٣٢٦٥٣٤٥٢١٤٤٩٩٩٣٢٧٣٣٥٠٠٤٤٤١٥
٢٠٤٣٤٥٠٠٠٨٦٨٤٢٦٦٣٤٠١٠١٦٢٤٣٣٢٨٣٣٥٠٠٤٤٣٨٩
٢٠٥٣٤٥٠٠٠٨٦٨٥٢٦٧٣٤٠٠٠١٦١٨٩٣٢٩٣٣٦٥٠٠٠٢٩٧
٢٠٦٣٤٥٠٠٠٩٢٤٦٢٦٨٣٤٠٣٠١٦١٩٦٣٣٠١١٣١٣٠٢٤٣٩
٢٠٧٣٥٥٠٠٢٢٤٤٩٢٦٩٣٤٠٢٠٠١٣٢٤٣٣١١١١٦٦٢٣٥٤٨
٢٠٨٣٥٥٠٠٢٢٤٤٢٢٧٠٢٠٦٥٠٠١٥٨١٣٣٢١١٢٨١٨٣١٣٢
٢٠٩٣٥٥٠٠٢٢٤٥٤٢٧١١١٣٤٠٠١٤٢٣٣٣٣١٠١٠٣٣١٩٤٧
٢١٠٣٥٥٠٠٢٢٤٤١٢٧٢١٠١١٠١٥٩٣٣٣٣٤١٠١٠٣٣١٩٥٣
٢١١٣٥٥٠٠٢٢٤٥٥٢٧٣١١١١٠٠١٧٤٢٣٣٥١٠١٠٣٣١٩٥٠
٢١٢٣٥٥٠٠٢٢٤٤٨٢٧٤١١٢٥٠٠٠٩١٢٣٣٦١٠١٠٣٣١٩٤٤
٢١٣٣٥٥٥٠٠٠٧٤٥٢٧٥١١١٧٠٠٢٤١٠٣٣٧١٠١٠٣٣٢١١٥
٢١٤٣٥٥٢٠٠٠٧١٦٢٧٦١١١١٠٠١٤٧٧٣٣٨١٠١٠٣٣٢١١٢
٢١٥٣٤٠٠٠١٠٨٥٦٢٧٧١٠١٠٣٢٩٣١٤٣٣٩١٠١٠٣٣٧١٨٧
٢١٦٣٤٠١٠١٠٨٥٧٢٧٨١١١٣٠٠٢٥٢٦٣٤٠١٠١٠٣٣٧١٨٦
٢١٧٣٤٥٣٠٠٢٣٢٩٢٧٩١٠١٩٠٠٠٨٢٢٣٤١١٠١٠٣٥٠٦٤٦
٢١٨٣٤٠٠٠١٠٨٥٨٢٨٠٣٤٥٣٠٠٤٦٨٧٣٤٢١٠١٠٣٥٠٣١٥
٢١٩٣٤٠٠٠١٠٨٦١٢٨١١٠١١١٣٩١٧٥٣٤٣١٠١٠٣٥٠٣١٩
٢٢٠٣٥٥٠٠٢٢٦١٢٢٨٢٣٤٥٠٠١٤٥٨٢٣٤٤١٠١٠٣٦٢٥٨٠
٢٢١٣٥٥٣٠٠٠٧٢١٢٨٣٣٣٥٠٠٣٩٩٥٨٣٤٥١٠١٠٣٨٥٥٨٠
٢٢٢٤٧٠١٠٠٠٥٠٥٢٨٤٣٣٥٠٠٣٩٠٠٤٣٤٦١٠١٠٣٨٥٥٧٨
٢٢٣٣٤٥٢٠٠٤٩٩٢٢٨٥١١٢٠٠٠١٦٣٧٣٤٧٢٠٥٥٠١٥٨٨٣
٢٢٤٣٤٠٢٠١٩٦٠٤٢٨٦١٠١١٠١٩٥٤٧٣٤٨٢٠٥٠٠٨٧٣٨٥
٢٢٥٣٥٥٠٠٢٤٠٨٥٢٨٧١٠١٨٠٠٠٤٥٥٣٤٩٢٠٥٠٠٨٧٣٨٤
٢٢٦٣٥٥٠٠٢٤٣٨٤٢٨٨١١٢٣٠٠٣٥٢٩٣٥٠٢٠٥١٠٥٠٩٠٦
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محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

(تتمة)٣٥ الفروع

الرقم  
التجاريالتسلسلي السجل رقم

الرقم  
التجاريالتسلسلي السجل رقم

الرقم  
التجاريالتسلسلي السجل رقم

٢٢٧١١٢٢٠٠٣٠٠٨٢٨٩١٠١١٠١٩٥٤٦٣٥١٢٠٥٠٠٨٦٨٣٥
٢٢٨٣٣٥٠٠٣٧٩٥٠٢٩٠٣٣٥٠٠٣٩٠٠٥٣٥٢٢٠٥٥٠٢٠٦٢٩
٢٢٩١١٢٣٠٠٢١٠٣٢٩١٣٣٥٠٠٣٩٠٠٦٣٥٣٢٥١١٠١٧٣٢٥
٢٣٠٣٤٥٣٠٠٢٨٥٥٢٩٢٣٥٦٤٠٠٠٢٥٧٣٥٤٢٢٥٢٠٤٨١١١
٢٣١٣٤٥٣٠٠٢٨٥٦٢٩٣٣٥٥٠٠٣٠٦١٢٣٥٥٢٢٥١٠٤٨١٠٤
٢٣٢٣٥٥٠٠٢٥٩٥٧٢٩٤٣٥٥٠٠٣٠٥٧٩٣٥٦٢٢٥١٠٤٨١٠٦
٢٣٣٣٥٥٠٠٢٥٩٥٨٢٩٥٣٥٥٠٠٣٠٥٨٠٣٥٧٢٠٥٠١٤٠٧٠٣
٢٣٤٣٤٠٠٠١٣٤١٩٢٩٦٣٣٥٠٠٤١٣١٦٣٥٨٢٠٥٠٠٨٨١٣٥
٢٣٥٣٤٠٠٠١٣٤٢٦٢٩٧٣٣٥٠٠٤١٢٩٢٣٥٩٢٠٥٠٠٨٨١٣٢
٢٣٦٣٤٠٠٠١٣٤١٨٢٩٨١١٢٢٠٠٤٦٩٩٣٦٠٢٠٥٠١٤٠٢٨٢
٢٣٧٣٤٠٠٠١٣٤٢٣٢٩٩١١٢٦٠٠١٨١٩٣٦١٢٠٥٠٠٨٨١٣٧
٢٣٨٣٤٠١٠١٣٤٢٠٣٠٠١١٢٢٠٠٤٧٠٠٣٦٢٢٠٥٦٠٠٤٠٣٨
٢٣٩٣٤٠١٠١٣٤٢١٣٠١٣٤٥٠٠١٤٥٨٠٣٦٣٢٠٥٦٠٠٣٩٧٧
٣٦٤٢٠٥٦٠٠٤٤٦٨٤٢٧٤٠٣٠٢٨٤٤١٧٤٩٠٥٨٥٧٥٢٨٤٠٧
٣٦٥٢٠٥١٠٥٢٣٧٥٤٢٨٤٦٥٠٠٨١٠٨٦٤٩١٥٨٥٠١٢٩٩٠٦
٣٦٦٢٢٥١٠٥٠٨٨٤٤٢٩٤٦٥٢٠٠١٠٤٣٤٩٢٤٠٣٤٠٠١٨٣٢
٣٦٧٢٥١١١٠٨٥٨٢٤٣٠٤٠٣٠٣٨١٥٠٩٤٩٣٤٠٣٢٠٥٠٦٠١
٣٦٨٢٥١١١٠٨٥٨٣٤٣١٥٨٠٠٠١٨٧١٨٤٩٤٤٠٣٢٠٥٠٧١٠
٣٦٩٢٢٥٠٠٦٢٠١٥٤٣٢٥٨٥١٠٠٨٦٩٠٤٩٥٤٠٣٣٠٠١٣٧٣
٣٧٠٢٥١١٠٢٢٨٣٦٤٣٣٥٨٥١٠٠٨٦٩٢٤٩٦٤٠٣٦٠٠١٨٣٣
٣٧١٢٥١١٠٢٢٨٣٧٤٣٤٥٨٥١٠٠٨٦٩١
٣٧٢٢٥١١٠٢٢٨٣٤٤٣٥٥٨٥٤٠٠١٦٤٢
٣٧٣٢٠٥٦٠٠٥٢٩٩٤٣٦٥٨٥٠٠٦٩٨٢٨
٣٧٤٢٠٥٥٠٢٤١٣٢٤٣٧٥٨٥٧٠٦٩٨٢٦
٣٧٥٢٢٥١٠٢٩٠٤٥٤٣٨٥٨٥٥٠٦٩٨٢٧
٣٧٦٢٥١١٠٢٢٨٥٣٤٣٩٥٨٦٤٠٦٩٨٢٩
٣٧٧٢٥١١٠٢٢٨٣٣٤٤٠٥٩٠٠٠٣٤٩٤٥
٣٧٨٢٠٥٠١٠٥٥٦٣٤٤١٥٩٥٠٠٣٢٦٠٧
٣٧٩٢٠٥٠١١١٠٣١٤٤٢٤٦٠٣٠٠٩٠٢٤
٣٨٠٢٠٥٠١٠٥٥٠٤٤٤٣٥٨٥٢٠٠٧١٠٢
٣٨١٢٥١١٠٢٤٥٧٥٤٤٤٥٨٥٢٠٠٧٠٨٧
٣٨٢٢٠٥٠١٠٥٥٣٠٤٤٥٥٨٥٢٠٠٧٠٨٦
٣٨٣٢٠٥٠١٠٥٥٣٢٤٤٦٤٧٠٠٠٢٠١١٨
٣٨٤٢٥١١٠٢٣٥٦٣٤٤٧٤٧٠٠٠٢٠١١٦
٣٨٥٢٥١١٠٢٣٥٦٤٤٤٨٤٧٠٠٠٢٠١١٥
٣٨٦٢٠٥٠١٠٥٥٢٩٤٤٩٤٧٠٠٠٢٠١١٩
٣٨٧٢٠٥٧٠٠٧٨٩٢٤٥٠٥٩٠٠٠٣٥٤٨٥
٣٨٨٢٠٥١٠٦١٧٤٨٤٥١٥٩٠٧٠٣٥٤٨٦
٣٨٩١٠١٠٤٣٢٣٥١٤٥٢٥٨٥٥٠٧٠١٨١
٣٩٠١٠١٠٤٣٢٠٨٤٤٥٣٥٨٥٥٠٧٠١٨٢
٣٩١١٠١٠٤٣٢٣٤٧٤٥٤٥٨٥٥٠٧٠٢٥٠
٣٩٢١٠١٠٤٣٢٣٤٨٤٥٥٥٨٥٠٠٧٠١٨٣
٣٩٣١٠١٠٤٣٤٣٨٢٤٥٦٥٩٥٠٠٣٢٧٣٤
٣٩٤١٠١٠٤٣٤٣٨٣٤٥٧٥٩٥٠٠٣٢٧٣٦
٣٩٥١٠١٠٤٦٣٦٧٤٤٥٨٥٩٠٠٠٣٤٩٤٤
٣٩٦١٠١٠٤٦٣٠٥٧٤٥٩٥٨٠٠٠٢١٣٣٠
٣٩٧١٠١٠٤٦٣١٥٦٤٦٠٥٩٥٠٠٣٢٧٣٥
٣٩٨١١١٥٠٠٣٩٥١٤٦١٥٨٥٥٠٧٠٢٥١
٣٩٩١٠١٠٤٦٤٤٦٨٤٦٢٥٨٥٢١٠٢٣٥٠
٤٠٠١١٢٨٠١٩٦٩٨٤٦٣٥٨٦٠٠٧٠٣٦٢
٤٠١١٠١٠٤٦٦٠٩٩٤٦٤٥٨٦٤٠٧٠٢٤٧
٤٠٢١٠١٠٤٦٦١١٤٤٦٥٥٨٠١٠٢١٣٣٣
٤٠٣١٠١٠٤٦٦١٠٨٤٦٦٥٩٠٦٠٣٥٨٣٧
٤٠٤١٠١٠٤٦٦١٠٩٤٦٧٥٨٥٢٠٠٧١٢٥
٤٠٥١٠١٠٦٠٨٠٨٥٤٦٨٤٧٠٠٠٢٠١١٤
٤٠٦١١١٦٠١١٥٦٥٤٦٩٤٧٠٠٠٢٠١١٧
٤٠٧١٠١٠٤٦٦١١٦٤٧٠٥٨٥٠١٢٠١٩٩
٤٠٨١٠١٠٤٦٦١٠٦٤٧١٥٩٠٣٥٠٢١٢٢
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٥٩

محدودة) مسؤولیة ذات (شركة المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة
(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في

(تتمة)٣٥ الفروع
الرقم  

التجاريالتسلسلي السجل رقم
الرقم  

التجاريالتسلسلي السجل رقم
الرقم  

التجاريالتسلسلي السجل رقم
٤٠٩١٠١٠٤٦٦١٠٣٤٧٢٥٩١١٥٠٣١٢٢
٤١٠١٠١٠٦٠٨٠٧٦٤٧٣٥٩٠١٧١٦٦٩٢
٤١١١٠١٠٦١١٥٩٤٤٧٤٥٨٥٠١٢١٧٦٢
٤١٢١٠١٠٦٠٨٠٩١٤٧٥٥٨٥٠١٢١٧٨٦
٤١٣١٠١٠٦٠٨٠٨١٤٧٦٥٨٥٠١٢١٧٨٤
٤١٤١١٣٤٠٠٣٩٣٣٤٧٧٥٨٥٠١٢١٧٩٦
٤١٥١٠١٠٦٠٨٧٠٣٤٧٨٥٨٥٥٣٤١٤٠٧
٤١٦١١٣٢١٠٧١٦٦٤٧٩٥٨٥٠١٢١٨٥٠
٤١٧١٠١٠٦١٢٣٧٣٤٨٠٥٨٥٠١٢١٨٥٢
٤١٨١٠١٠٤٥٢٨٣٤٤٨١٥٨٠٠١٠٤٤٥٤
٤١٩١٠١٠٤٥٢٩٢٠٤٨٢٥٨٠٦١٠٠٩٩٨
٤٢٠١٠١٠٤٥٨٦٤٥٤٨٣٥٨٥٠١٢٣٩٥٨
٤٢١١١٢٨١٨١٥٩٣٤٨٤٥٨٦٠٦١٢٧٨٨
٤٢٢١٠١٠٤٦٣٠٥٦٤٨٥٤٦٠٣١٥٠٠٩٦
٤٢٣١٠١٠٥٨١٣٩٧٤٨٦٥٨٦٣٥٢٥٣٥٥
٤٢٤١١٢٨١٨٢٦٤٧٤٨٧٥٩٠٩٦٢٨٨٤٦
٤٢٥١١٣٢١٠٩٥٨٧٤٨٨٥٨٥٥٣٤٥٦٤٦
٤٢٦١٠١١١٤١١٠٠٤٨٩٥٨٥٥٣٤٥٦٤٥

المالي.   المركز قائمة بتاریخ كما خاملة التالیة المنافذ كانت أعاله، المذكورة الفروع إلى باإلضافة

الرقم  
التجاريالتسلسلي السجل رقم

الرقم  
التجاريالتسلسلي السجل رقم

الرقم  
التجاريالتسلسلي السجل رقم

٤٩٧٢٢٥١٠٣٣٤٢٢٥٥٦٢٢٥١٠٦٦٩٦٠٦١٥٢٠٥٠٠٧٩٣٣٢
٤٩٨٢٢٥١٠٣٣٥٤٠٥٥٧٢٢٥١٠٦٧٣٦٣٦١٦٢٠٥٠٠٧٩٣١٥
٤٩٩٤٠٣٠٢٤١٢٣٦٥٥٨٢٢٥١٠٦٦٣٥٧٦١٧٢٠٥٠٠٨٢٤٨١
٥٠٠٥٨٦٠٦١٢٦١٥٥٥٩٢٢٥٢٠٣٢٧٩٩٦١٨٢٠٥٢٠٠١٨٩٢
٥٠١٣٣٥٠٠٤٣٣٩٧٥٦٠٢٠٥٩٠٠٤٠٦٩٦١٩٢٠٥١٠٤٨٤٣٠
٥٠٢١١٢٨١٨٣٣٧٦٥٦١٣٥٥٠٠٣٨٧٦١٦٢٠٢٠٥٠٠٨٢٤٨٤
٥٠٣١٠١١١٤١٨٣٠٥٦٢٣٣٥٠١٤٠٠٦٩٦٢١٣٤٥١٠٠١٢٧٦
٥٠٤٥٨٥٥٠٦٦٢٤٧٥٦٣١٠١٠٥٩٩٤٤٤٦٢٢٣٥٥٤٠٠٠٧٤١
٥٠٥٢٠٥٠٠٩٧٢٥٢٥٦٤١٠١٠٥٩٨١٧٩٦٢٣٣٤٥٠٠٠٩٢٤٥
٥٠٦٤٠٣٠٢٧٦٩٦٠٥٦٥١٠١٠٦٠١٦٤٣٦٢٤٣٥٥٠٠٢٢٤٤٥
٥٠٧١٠١٠٤٢٨٠٨٨٥٦٦١٠١٠٥٩٧١٠٨٦٢٥١١٢٦٠٠١٠٦٨
٥٠٨٢٠٥٠٠٩٢٣٨١٥٦٧١١٢٨١٨٣٠٦٥٦٢٦١١٢٠٠٠١٢٦٤
٥٠٩٢٠٥٠٠٩٩٧٤٤٥٦٨١٠١٠٦٠١٢٩٧٦٢٧٣٤٥٠٠١٠٩١٦
٥١٠٢٠٥٠٠٩٩٧٧١٥٦٩١٠١٠٦١٧٨٠٨٦٢٨٣٤٥٠٠١٠٩١٥
٥١١٢٠٥٠١٠٤٢٥٢٥٧٠١٠١٠٦١٦٣٤٧٦٢٩٣٤٥٠٠١٠٩١٤
٥١٢٢٠٥٠٠٨٣٠٣٢٥٧١٢٢٥٢٠٣٢٨٠١٦٣٠٣٤٠٠٠١٣٤٢٢
٥١٣٢٠٥٠٠٨٣٠٣٦٥٧٢٢٠٥٣٠١٦١٤٨٦٣١٣٥٥٠٠٢٦٥٩٣
٥١٤٢٠٥٠٠٤١٥٦٥٥٧٣٢٢٥٠٠٦٨٤٩١٦٣٢٣٥٥٠٠٢٦٦٢٢
٥١٥١٠١٠٤٢٥٠٥٨٥٧٤٢٢٥٢٠٣٢٧٩٦٦٣٣٣٥٥٠٠٢٦٥٩٢
٥١٦١٠١٠٤٢٨٠٨٩٥٧٥٢٠٥٩٠٠٤١٠٥٦٣٤٣٤٥٢٠٠٦٣٢٤
٥١٧٢٠٥١٠٢٥٧٧٠٥٧٦٢٥١١١١٠٢١٥٦٣٥٣٣٥٠٠٢٧٠٦٨
٥١٨٢٠٥٠٠٣٩٧٢٣٥٧٧٢٥١١١١٠٢١٦٦٣٦٣٥٥٠٠٢٦٦٢٥
٥١٩٢٠٥٠٠٣٩٧٢٤٥٧٨٢٢٥١٠٣٢٧٩٢٦٣٧٣٥٥٠٠٢٦٥٩٥
٥٢٠٢٠٥٠٠٣٩٧٦١٥٧٩٢٠٥١٠٤٢٦٧٣٦٣٨٣٣٥٠٠٢٧٠٦٩
٥٢١٢٠٥٠٠٣٩٧٦٢٥٨٠٢٠٥٠٠٧٠١٩٥٦٣٩٣٣٥٠٠٢٧٠٦٧
٥٢٢٢٠٥١٠٢٥٨٠٦٥٨١٢٠٥٠٠٧٠١٩٦٦٤٠٣٥٥٠٠٢٧٩١٢
٥٢٣٢٠٥٠٠٤٠٥٨١٥٨٢٢٠٥٠٠٧٥٢٢٠٦٤١٣٤٥٢٠٠٩٠٢٩
٥٢٤٢٢٥٠٠٣١٠٩٤٥٨٣٢٠٥٠٠٩٠٩٩٣٦٤٢٢٥١١٠١١٤٣٢
٥٢٥٢٢٥٢٠٣٢٧٩٤٥٨٤٢٠٥٥٠٢٦٣٣٤٦٤٣٣٣٥٨٠١٢١٠٤
٥٢٦٢٠٥٥٠٠٥٤٥٥٥٨٥٢٠٥٠٢٤٠٥٠٤٦٤٤٣٤٥٣٠٠٤٦٣٠
٥٢٧٢٠٥٥٠٠٥٥٢٣٥٨٦٢٥١٥١٠٠٠٤٦٦٤٥٣٤٥٣٠٠٤٦٢٨
٥٢٨٢٠٥١٠٢٦٢٩٩٥٨٧٢٠٥١٢٢٧٤٠٠٦٤٦٣٤٥٠٠١٤٤٨٤
٥٢٩٢٠٥١٠٦١٤٣٥٥٨٨٢٠٥٠١٢٨٥٨٨٦٤٧٣٤٥٠٠١٤٥٨١

ق - 168



٦٠
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(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات

م٢٠٢٠دیسمبر٣١في
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الرقم  
التجاريالتسلسلي السجل رقم

الرقم  
التجاريالتسلسلي السجل رقم

الرقم  
التجاريالتسلسلي السجل رقم

٥٣٠٢٢٥٠٠٣١٥٦٧٥٨٩٢٠٥٠١٣٠٩١٥٦٤٨٣٤٥٠٠١٤٤٨٣
٥٣١٢٢٥٧٠٣٢٨٠٢٥٩٠٢٠٥١٢٢٨٦٧٨٦٤٩٣٤٥٠٠١٤٤٨٢
٥٣٢٢٥١١٠٢٤٨٥١٥٩١٢٠٥٠٠٧٢٦٧٠٦٥٠٣٥٦٣٠٠٠٠٥٨
٥٣٣٢٠٥٧٠٠٧٨٨٣٥٩٢٢٠٥٠٠٧٢٦٦٧٦٥١٣٤٠٠٠١٩٣٥٢
٥٣٤٢٠٥١٠٢٧٨٨٦٥٩٣٢٠٥٠٠٧٢٦٦٩٦٥٢٣٥٥٦٠٠٠٤٥٩
٥٣٥٢٥١١٠٢٤٨٥٠٥٩٤٢٠٥٢٠٠١٧٢٣٦٥٣١١٢٢٠٠٥٣٧٤
٥٣٦٢٥١١٠٢٥١٣٥٥٩٥٢٠٥٠٠٧٣٥٤١٦٥٤١١٢٤٠٠٠٥٧٢
٥٣٧٢٥١١٠٢٤١١٠٥٩٦٢٠٥٠٠٧٣٥٤٠٦٥٥٣٤٠٠٠١٩٤٩٦
٥٣٨٢٠٥٩٠٠١٣٥٤٥٩٧٢٠٥٠٠٧٥١٦٧٦٥٦٣٤٠٣٠١٩٤٩٣
٥٣٩٢٢٥١٠٣٢٧٩٥٥٩٨٢٠٥٠٠٧٥٢٣٧٦٥٧٣٤٥٣٠٠٤٦٢٩
٥٤٠٢٠٥٣٠١٦٧٠٦٥٩٩٢٠٥٠٠٧٥٢١٩٦٥٨٣٣٥٠٠٤٣٩٠٧
٥٤١٢٥١١٠٢٥١٣٣٦٠٠٢٠٥٠٠٧٥٢٣٢٦٥٩٣٣٥٠٠٤٣٩١٨
٥٤٢٢٠٥١٠٣٢٣٤٠٦٠١٢٠٥٠٠٩٣٨٦٦٦٦٠٣٤٥٠٠١٥١٣٦
٥٤٣٢٠٥٥٠٢٥٤٦٤٦٠٢٢٠٥٠٠٧٧٠٨٩٦٦١٣٤٥٣٠٠٥٢٤٠
٥٤٤٢٢٥١٠٣١٥٨٢٦٠٣٢٥١١٠١٢٠١١٦٦٢٣٤٥٠٠١٥٣٨١
٥٤٥٢٢٥٠٠٦٥٧٩٧٦٠٤٢٥١١٠١٢٠١٢٦٦٣٣٤٥٠٠١٥٣٨٢
٥٤٦٢٢٥١٠٣٢٨٠٠٦٠٥٢٥١١٠١٤٣٠١٦٦٤١٠١٠٢٦٩١٦٦
٥٤٧٢٢٥٠٠٦٥٢٨٦٦٠٦٢٠٥٠٠٤٠٥٨٥٦٦٥١٠١٠٢٦٩٢١١
٥٤٨٢٢٥١٠٣٢٧٩١٦٠٧٢٠٥٥٠١٣٧٩٠٦٦٦١٠١٠٢٦٩٢٢١
٥٤٩٢٢٥٢٠٦٦٣٥٨٦٠٨٢٠٥١٠٤٦٤٣٨٦٦٧١٠١٠٢٦٩٢٢٣
٥٥٠٢٥١٤٠٠٠٣٩٧٦٠٩٢٠٥١٠٤٦٤٣٩٦٦٨١٠١٠٢٦٩٢٢٦
٥٥١٢٥١١٠٢٥٣١٩٦١٠٢٠٥٠٠٧٧٠٨٦٦٦٩١٠١٠٢٦٩٢٢٨
٥٥٢٢٠٥٠١١١٠٣٢٦١١٢٠٥١٠٤٧١٥٤٦٧٠١٠١٠٢٨٧٢٨٥
٥٥٣٢٢٥٢٠٣٢٨٠٣٦١٢٢٠٥٠٠٧٩٤١٣٦٧١١٠١٠٢٦٩٢٣١
٥٥٤٢٢٥٢٠٣٢٧٩٣٦١٣٢٠٥٢٠٠١٨٥٦٦٧٢١٠١٠٢٧٤١٨٥
٥٥٥٢٢٥٢٠٦٩١٥٤٦١٤٢٠٥٠٠٧٩٤٣٦٦٧٣١٠١٠٢٨٧١٣٢
٦٧٤١٠١٠٢٦٩٢٣٤٧٣٧١٠١٠٤١٦٤٢٧٨٠٠١٠١٠٤٦٣١٧١
٦٧٥١٠١٠٢٦٩٢٣٦٧٣٨١٠١٠٤١٧١٥٣٨٠١١٠١٠٤٦٣١٦٨
٦٧٦١٠١٠٢٨٧١٣٥٧٣٩٢٠٥٠٠٨٢٤٨٦٨٠٢١٠١٠٤٦٣١٦٧
٦٧٧١٠١٠٢٨٧١٣٣٧٤٠٢٢٥٠٠٤٨٣٧٨٨٠٣١٠١٠٤٦٣١٦٤
٦٧٨١٠١٠٢٨٧٢٨٤٧٤١٢٠٦٦٠٠٣٤٨٤٨٠٤١٠١٠٤٦٣٧٥٢
٦٧٩١٠١٠٢٨٧١٣١٧٤٢٢٠٥٠٠٨٦٨٣٧٨٠٥١٠١٠٤٦٦٠٩٢
٦٨٠١٠١١١٤١٥٠٣٧٤٣٢٠٥٠١٠٠٤٨٥٨٠٦١٠١٠٤٦٦٠٩٠
٦٨١١٠١٠٥٩٦٥٢١٧٤٤٢٥١١٠١٧٢٤٨٨٠٧١٠١٠٤٦٦٠٩١
٦٨٢١٠١٠٥٩٣٧٢٥٧٤٥٢٠٥١٠٥١٢٤٠٨٠٨١٠١٠٤٦٧٥٨٦
٦٨٣١١٣١٣٠٣٤٥٥٧٤٦٢٠٥٧٠٠٦٠٤٧٨٠٩١٠١٠٤٦٧٩٠٤
٦٨٤١٠١٠٢٨٧٢١٧٧٤٧٢٠٥٠٠٨٨١٣١٨١٠١٠١٠٦٠٨٠٩٢
٦٨٥١٠١٠٢٨٧٢٠٩٧٤٨٢٠٥٠٠٨٨١٢٧٨١١١٠١٠٤٦٦١٠٤
٦٨٦١٠١٠٢٨٧٢١٣٧٤٩٢٠٥٠٠٨٨١٣٩٨١٢١٠١٠٤٦٦٠٩٣
٦٨٧١٠١٠٢٨٩٠١٣٧٥٠٢٢٥١٠٥٠١٢٨٨١٣١٠١٠٦١٠١١٠
٦٨٨١٠١٠٢٩٢٨٤٩٧٥١٢٢٥١٠٥٠١٢٩٨١٤١٠١٠٦٠٨٠٧٧
٦٨٩١٠١٠٢٦٨٢٤٣٧٥٢٢٠٥١٠٥٧٦٣٥٨١٥١٠١٠٦١٢٣٧١
٦٩٠١٠١٠٢٤٠٤٠٧٧٥٣٢٢٥٢٠٣٢٧٩٨٨١٦١٠١٠٦٠٨٠٨٧
٦٩١١٠١٠٢٧٥٣٢٦٧٥٤٢٠٥٠٠٩٠٣٦٦٨١٧١٠١٠٦١٢٠٧٨
٦٩٢١٠١٠٢١٩٦٨٥٧٥٥٢٠٥٠٠٩٠٣٦٥٨١٨١٠١٠٤٦٦١١٧
٦٩٣١٠١٠٢٧٥٣١٩٧٥٦٢٠٥٥٠٢٠٧٦٩٨١٩١٠١٠٦١٠١١١
٦٩٤١٠١٠٢٩٥٨٤١٧٥٧٢٠٥١٠٥٣٤٦١٨٢٠١٠١٠٤٦٦١٠٧
٦٩٥١٠١٠٢٩٥٨٤٦٧٥٨٢٠٦٢٠٣٢٦٢٤٨٢١١٠١٠٤٦٦١٢٩
٦٩٦١٠١٠٢٩٢٨٤٦٧٥٩٢٠٥٠١٠٠٤٨٦٨٢٢١٠١٠٤٦٧٥٧٢
٦٩٧١٠١٠٢٩٥٨٤٣٧٦٠٢٠٥٠٠٩٠٣٦٧٨٢٣١٠١٠٦٠٨٠٨٤
٦٩٨١٠١٠٢٩٥٨٣٩٧٦١٢٠٥١٠٥٧٦٣٦٨٢٤١٠١٠٤٦٠٥١٦
٦٩٩١٠١٠٢٩٥٨٤٤٧٦٢٢٥١١٠٢٠٩٨٥٨٢٥١١٣١٢٩٥٢٥٢
٧٠٠١٠١٠٢٩٥٨٤٢٧٦٣٢٠٥٢٠٠٢٥١٧٨٢٦٤٠٣٠٢٧٩٥٥٠
٧٠١١٠١٠٢٩٥٨٤٠٧٦٤٢٢٥١٠٥٢٦٦٠٨٢٧٤٠٣٠٢٨٠٥٧٣
٧٠٢١٠١٠٢٩٩٨٣٧٧٦٥٢٥١١٠٢٢٨٣٥٨٢٨٤٠٣٠٢٨٠٥٧٩
٧٠٣١٠١٠٣٠٦٢٩٨٧٦٦٢٥١١٠٢٢٨٣٨٨٢٩٤٠٣٠٢٨٠٥٧١
٧٠٤١٠١٠٢٩٩٨٤٠٧٦٧٢٢٥١٠٦١٦٧٨٨٣٠٤٠٣٠٢٨٠٥٧٢
٧٠٥١٠١٠٣٠١١٧٨٧٦٨٢٠٥٦٠٠٥٣٠٠٨٣١٤٠٣٠٢٨٠٥٧٧
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الرقم  
التجاريالتسلسلي السجل رقم

الرقم  
التجاريالتسلسلي السجل رقم

الرقم  
التجاريالتسلسلي السجل رقم

٧٠٦١٠١٠٣٠١١٤٧٧٦٩٢٠٥١٠٥٧٦٣٤٨٣٢٤٠٣٠٢٨٠٥٧٤
٧٠٧١٠١٠١٧٤٩٩٥٧٧٠٢٠٥١٠٥٧٠٨٨٨٣٣٤٠٣٠٢٨٠٩٧٠
٧٠٨١٠١٠٣٠٦٣٧٧٧٧١٢٠٥٩٠٠٣٨٨٨٨٣٤٤٠٣٠٢٨٠٥٧٦
٧٠٩١٠١٠٣١٢٢١٧٧٧٢٢٠٥٠١٠٥٥٦٢٨٣٥٤٠٣٠٢٨٠٩٦٩
٧١٠١٠١٠٣١٥٣٤٦٧٧٣٢٠٥٠١٠٥٦٦٨٨٣٦٤٠٣٠٢٨٠٩٧٣
٧١١١٠١٠٣١٢٢٢١٧٧٤٢٥١١٠٢٣٥٧١٨٣٧٤٠٣٠٢٨٠٩٧٢
٧١٢١٠١٠٣٢٠٤٠٨٧٧٥٢٠٥٠١٠٥٦٦٩٨٣٨٤٠٣٠٢٨٠٩٧١
٧١٣١٠١٠٣٢٠٤١٣٧٧٦٢٠٥١٠٦١٧٤٢٨٣٩٤٠٣٠٢٨١٨٠٢
٧١٤١٠١٠٣٢٠٤١٨٧٧٧٢٢٥١٠٦٢٥٣٨٨٤٠٤٠٣٠٢٨١٨٠١
٧١٥١٠١٠٣٢٠٤١١٧٧٨٢٠٥١٠٦١٧٧٣٨٤١٤٠٣٠٢٨٢٢٢٤
٧١٦١٠١٠٣٢١٤١٧٧٧٩١٠١٠٤١٧١٥٧٨٤٢٤٠٣٠٢٨٢٣٧٥
٧١٧١٠١٠٣٣١٩٠٠٧٨٠١٠١٠٤٢٣٨٦٩٨٤٣٤٠٣٠٢٨٢٣٦٩
٧١٨١٠١٠٣٣٢١١٧٧٨١١٠١٠٤٣٢٣٤٦٨٤٤٤٠٣٠٢٨٢٣٧٨
٧١٩١٠١٠٣٦٢٥٧٤٧٨٢١٠١٠٤٣٢٣٥٠٨٤٥٤٠٣٠٢٨٢٣٧٧
٧٢٠١٠١٠٣٦٢٥٦٥٧٨٣١٠١٠٤٣٢٣٤٩٨٤٦٤٠٣٠٢٨٢٧٤٥
٧٢١١٠١٠٣٦٢٥٥٩٧٨٤١٠١٠٤٣٢٢٩٢٨٤٧٤٠٣٠٢٨٢٧٤٨
٧٢٢١٠١٠٣٦٢٥٦٢٧٨٥١٠١٠٤٣٤٢٩٣٨٤٨٤٠٣٠٢٨٣٦٣٦
٧٢٣١٠١٠٣٦٢٥٦٩٧٨٦١٠١٠٤٣٤٢٩٤٨٤٩٤٠٣٠٢٨٣٦٤٠
٧٢٤١٠١٠٣٦٢٥٦٨٧٨٧١٠١٠٤٣٤٢٩٥٨٥٠٤٠٣٠٢٨٣٦٣٨
٧٢٥١٠١٠٣٦٢٥٦٦٧٨٨١٠١٠٤٣٤٣٦٥٨٥١٤٠٣٠٢٨٣٦٣٩
٧٢٦١٠١٠٣٦٢٥٧٣٧٨٩١٠١٠٤٣٤٣٧١٨٥٢٤٠٣٠٢٨٤٤٢١
٧٢٧١٠١٠٣٦٢٥٥٣٧٩٠١٠١٠٤٣٠٦٥٤٨٥٣٤٠٣٠٢٨٤٤٢٠
٧٢٨١٠١٠٣٦٢٥٨٢٧٩١١٠١٠٤٣٤٣٧٣٨٥٤٤٠٣٠٢٨٤٤١٦
٧٢٩١٠١٠٣٦٢٥٦٧٧٩٢١٠١٠٤٣٤٣٨١٨٥٥٤٠٣٠٢٨٦٨٤٠
٧٣٠١٠١٠٣٧٠٣٩٩٧٩٣١٠١٠٤٣٦٠٢٢٨٥٦٤٠٣٠٢٨٦٨٣٦
٧٣١١٠١٠٣٧٠٤٠٣٧٩٤١٠١٠٤٣٧٣١٠٨٥٧٤٠٣٠٢٨٦٨٣٩
٧٣٢١٠١٠٣٧٠٤٠٦٧٩٥١٠١٠٤٣٧٣٠٥٨٥٨٤٠٣٠٢٨٦٨٣٨
٧٣٣١٠١٠٣٨٥٥٧٩٧٩٦١٠١٠٤٣٧٣١١٨٥٩٤٠٣٠٢٨٦٨٤١
٧٣٤١٠١٠٤١٨٢٢١٧٩٧١٠١٠٤٦٣٠٥٩٨٦٠٤٠٣٠٢٨٦٨٣٧
٧٣٥١٠١٠٤١٨٢٢٤٧٩٨١٠١٠٤٦٣١٦٦٨٦١٤٠٣٠٢٩٠٢٤٥
٧٣٦١٠١٠٤١٦٤٢٨٧٩٩١٠١٠٤٦٣١٧٠٨٦٢٤٦٥٠٠٨١٠٦٧
٨٦٣٤٦٥٠٠٨١٠٦٨٨٧٥٤٦٥٠٠٨٢١٩٣٨٨٦٤٠٣١٠٩٨٧٣٩
٨٦٤٤٠٣٠٢٩٠٢٥٩٨٧٦٤٦٥٠٠٨٢١٩٢٨٨٧٤٦٥٠٠٨٢٣٠٥
٨٦٥٤٠٣٠٢٩٠٢٦١٨٧٧٤٦٥٠٠٨٢٠٢٢٨٨٨٤٠٣٠٣٠٥٣٧٨
٨٦٦٤٠٣٠٢٩٠٢٦٢٨٧٨٤٠٣١٠٩٨٧٣٣٨٨٩٤٠٣٠٣٠٥٣٧٧
٨٦٧٤٠٣٠٢٩٠٢٥٨٨٧٩٤٠٣١٠٩٨٧٣٧٨٩٠٤٠٣٠٣٠٩٩٠٠
٨٦٨٤٠٣٠٢٩٠٢٦٣٨٨٠٤٠٣١٠٩٨٧٣٤٨٩١٤٠٣٠٣١٠٩١٠
٨٦٩٤٠٣٠٢٩٠٢٦٥٨٨١٤٠٣١٠٩٨٧٤١٨٩٢٤٠٣٠٣١٧٤٦٣
٨٧٠٤٠٣٠٢٩٠٢٦٦٨٨٢٤٠٣١٠٩٨٧٣٥٨٩٣٤٠٣٠٢٨٤١٧٧
٨٧١٤٠٣٠٢٩٠٢٦٧٨٨٣٤٠٣١٠٩٨٧٤٠٨٩٤٤٠٣١٢٣١٣٥٧
٨٧٢٤٦٥٠٠٨٢٠٢٤٨٨٤٤٠٣١٠٩٨٧٣٦٨٩٥٤٠٣١٢٢٨٥٨٨
٨٧٣٤٦٥٠٠٨٢٠٢١٨٨٥٤٦٥٠٠٨٢٠٢٣٨٩٦٤٠٣٢٠٤٩٠٣٣
٨٧٤٤٠٣٠٢٩١٥٣٩
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