
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شركة الدواء للخدمات الطبية 
 (شركة مساهمة سعودية) 

  
  ) غير ُمدققةالقوائم المالية األولية الموجزة (

  م ٢٠٢٢مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 وتقرير فحص المراجع المستقل 

 

  



 

 

  

  شركة الدواء للخدمات الطبية 
  (شركة مساهمة سعودية) 

  

ليَّة الُموَجَزة (   ) وتقرير فحص المراجع المستقلغير ُمدققة القوائم المالية األوَّ
      م٢٠٢٢مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

         
          
          

  الصفحة         جدول المحتويات 
         

  ١       تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل

ليَّة الُموَجَزة    ٢      قائمة الربح أو الخسارة األوَّ

  ٣      قائمة الدخل الشامل األّولّية الُموَجَزة 

  ٤      قائمة المركز المالي األولية الُموَجَزة

  ٥      قائمة التغيرات في حقوق الملكية األّولّية الُموَجَزة 

  ٧ - ٦       التدفقات النقدية األّوليّة الُموَجَزةقائمة 

ليَّة الُموَجَزة    ١٦ - ٨      إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
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 شركة الدواء للخدمات الطبية  
  (شركة مساهمة سعودية) 

    

ليَّة الُموَجَزة (إيضاحات حول القوائم    ) غير ُمدققة المالية األوَّ
           م ٢٠٢٢مارس  ٣١
             
        معلومات الشركة   ١
             

للخدمات الطبية ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية.  ١٫١ الدواء  لة في األصل كشركة ذات مسؤولية   إنَّ شركة  وكانت الشركة ُمسجَّ
ديسمبر    ٨هـ (الموافق  ١٤٢٢رمضان    ٢٣وتاريخ    ٢٠٥١٠٢٥٧٠١بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  محدودة  

  م)، ولها فروع في كّلٍ من الخبر والرياض وجدة ومدن أخرى في أنحاء المملكة العربية السعودية. ٢٠٠١
             

م)، خطة الطرح العام األولي للشركة من خالل طرح  ٢٠٢١يوليو    ٤هـ (الموافق  ١٤٤٢القعدة  ذي    ٢٤اعتمد مجلس اإلدارة، بتاريخ    ١٫٢
٪ من أسهم الشركة لالكتتاب العام األولي بتقديم طلب وتسجيل األوراق المالية إلى هيئة السوق المالية وإدراجها في السوق  ٣٠نسبة  

م) موافقتها على  ٢٠٢١ديسمبر    ٢٢هـ (الموافق  ١٤٤٣ُجمادى األولى    ١٨تاريخ  أعلنت هيئة السوق المالية ب  المالية السعودية ("تداول").
م، بدأت الشركة تداول أسهمها  ٢٠٢٢مارس    ١٤في   ٪) من أسهم الشركة. ٣٠مليون سهم لالكتتاب العام بما يمثل نسبة (  ٢٥٫٥طرح  

  في تداول. 
             

اإلنترنت ووكالء البيع في األدوية والبيع بالجملة للسلع الصيدالنية وأنشطة الصيدليات وأنشطة  تزاول الشركة البيع بالجملة عن طريق    ١٫٣
مستودعات األدوية والبيع بالتجزئة لألجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والبيع بالتجزئة عن طريق اإلنترنت والنقل البري للبضائع  

  وإدارة وتأجير المخازن ذاتية التخزين وتقديم الخدمات التسويقية نيابة عن الغير.  وتقديم خدمات التوصيل عبر المنصات اإللكترونية 
             

  ، المملكة العربية السعودية. ٣١٩٥٢، الخبر ٤٣٢٦إن عنَّوان مكتب الشركة الُمسجَّل هو صندوق بريد   ١٫٤
             

  مايو  ١٢هـ (الموافق  ١٤٤٣ شوال  ١١م بتاريخ  ٢٠٢٢مارس    ٣١اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية األولية الموجزة للشركة كما في    ١٫٥
  م) من قبل مجلس اإلدارة إلصدارها. ٢٠٢٢

             
   أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للشركة   ٢
             

           االلتزام بيان   ٢٫١
             

ليَّة الُموَجَزة عن فترات الثالثة أشهر المنتهية في   ) "التقارير ٣٤م وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي (٢٠٢٢مارس    ٣١أُعدَّت هذه القوائم المالية األوَّ
  المالية األوليَّة" المعتَمد بالمملكة العربية السعودية. 

             
تعتبر اإلدارة أنه ال يوجد عدم يقين جوهري   مبدأ االستمرارية.  - الشركة القوائم المالية االولية الموجزة على أساس االستمرارية في أعمالها  أعدت  

ها وقد مارسوا حكمهم بانه توجد توقعات معقولة أن لدى الشركة الموارد الكافية لالستمرار في وجود  قد يلقي بشك جوهري على هذا االفتراض.
  شهراً من نهاية فترة التقرير المالي.  ١٢التشغيلي في المستقبل المنظور وليس اقل من 

             
ِليَّة الُموَجَزة كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المالية السنوية، وينبغي قراءته ا جنًبا إلى جنٍب مع وال تتضمن القوائم المالية األوَّ

المنتهية في   للسنة  المنتهية في  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١القوائم المالية السنوية  الفترة األوليَّة  بالضرورة نتائج  تُعدُّ  مارس    ٣١م.  فضًال عن ذلك، ال 
  . ")٣م (يُرَجى الرجوع أيًضا إلى إيضاح "٢٠٢٢ديسمبر  ٣١م مؤشًرا على النتائج المحتَمل توقعها للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢

             
َدة حيث إن الشركات التابعة لم تبد أ أي عمليات  وقد أجرت الشركة المحاسبة عن استثمارها في شركات تابعة بالتكلفة، ولم تُعَد قوائم مالية ُمَوحَّ

الفترة المنتهية في ذلك التاريخ غير جوهرية  م وعن  ٢٠٢٢مارس    ٣١وتُعَدُّ األصول والمطلوبات والعمليات الخاصة بالشركات التابعة كما في   بعد.
  بالنظر إلى القوائم المالية القوائم المالية األوليَّة الموجزة للشركة. 

             
           أسس القياس   ٢٫٢

             
التاريخية، باستثناء   التكلفة  الموجزة على أساس  المالية األوليَّة  الدخل  أُِعدَّت هذه القوائم  بالقيمة العادلة من خالل  المصنَّفة  الملكية  أدوات حقوق 

  الشامل اآلخر وعقود المقايضة المشتقة التي جرى قياسها بالقيمة العادلة باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي. 
             

        العملة التشغيلية وعملة العرض   ٢٫٣
             

ب إلى أقرب قِيم بالرياالت السعودية  تُْعَرض هذه القوائم   المالية األوليَّة الموجزة باللایر السعودي، الذي يمثل أيًضا العملة الوظيفية للشركة، وتُقرَّ
  (ما لم يُذَكر خالف ذلك). 
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 شركة الدواء للخدمات الطبية  
  (شركة مساهمة سعودية) 

    

  ) (تتمة) غير ُمدققة الموجزة ( األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
           م ٢٠٢٢مارس  ٣١
             
      أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للشركة (تتمة)   ٢
             

    المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قِبَل الشركة   ٢٫٤
             

للسنة المنتهية في  فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية والتي تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية  
معايير أو تفسيرات أو تعديالت مبكرة لم تقم الشركة بتطبيق أي   م.٢٠٢٢يناير    ١م باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية في  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١

  والتي صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد. 
             

  م ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية للشركة. ٢٠٢٢كما أن هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخر تطبق ألول مرة في 
             
        واالفتراضات المحاسبية الهامة األحكام والتقديرات    ٣
             

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

ليَّة الُموَجَزة تتماشى مع تلك التقديرات واالفتراضات المحاسبية المست  خدمة في إعداد القوائم المحاسبية الُمستخَدمة في إعداد هذه القوائم المالية األوَّ
  م. ٢٠٢١سمبر دي  ٣١المالية السنوية للشركة عن السنة المنتهية في 

             
           حوافز الخصم التدريجي 

             
ديها بناًء على حجم األعمال خالل السنة، وهي تخضع للمفاوضات.  وتخضع العقود األساسية الُمبَرمة مع  تحصل الشركة على حوافز من موّرِ

تمارس اإلدارة الحكم المهني في تقييم  ُمحقَّقة عند إعداد التقرير المالي األولي.الموردين للمفاوضات على مدار السنة، وهي ليست بالضرورة  
الحوافز. المستمرة مع  وتقدير مبلغ  السائدة في القطاع، العالقات  يتضمن هذا التقييم والتقدير أخذ بعض العوامل في االعتبار مثل: الممارسات 

  لتاريخية، طبيعة التجديد التلقائي لالتفاقيات. الموردين، النشاط التجاري خالل السنة، المؤشرات ا
             

ويُعتَرف بمراجعات التقديرات بأثر  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية بصورة مستمرة. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
  مستقبلي.

             
            اإليرادات   ٤
             
  لفترة الثالثة أشهر           

  مارس  ٣١المنتهية في 
  م ٢٠٢١   م ٢٠٢٢          
  لایر سعودي    لایر سعودي           
  ) غير ُمدققة(   ) غير ُمدققة(          
             

             اإليرادات  نوع 
  ١٬١٦٩٬٧٥٩٬١١١   ١٬٢٦٠٬٥٦٦٬١٦٧       بيع بالتجزئة

  ٣٩٬٩٥٥٬٧٧٠   ٣٤٬٢٥٤٬٨٤٠          جملة 
  ١٬٢٠٩٬٧١٤٬٨٨١   ١٬٢٩٤٬٨٢١٬٠٠٧          إجمالي اإليرادات 

             
            األسواق الجغرافية 

  ١٬٢٠٩٬٧١٤٬٨٨١   ١٬٢٩٤٬٨٢١٬٠٠٧  المملكة العربية السعودية 
             

           توقيت تحقق اإليرادات 
  ١٬١٩٥٬٣٩٣٬٣٢٣   ١٬٢٨٠٬٣٤٨٬٢٧٠        بضائع محولة في وقت ما 

لة على مدى فترة زمنية    ١٤٬٣٢١٬٥٥٨   ١٤٬٤٧٢٬٧٣٧        بضائع ُمحوَّ
  ١٬٢٠٩٬٧١٤٬٨٨١   ١٬٢٩٤٬٨٢١٬٠٠٧          إجمالي اإليرادات 
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 شركة الدواء للخدمات الطبية  
  (شركة مساهمة سعودية) 

    

  ) (تتمة) غير ُمدققة الموجزة ( األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
           م ٢٠٢٢مارس  ٣١
             
             الزكاة   ٥
             

           المحمل للفترة   ٥٫١
             

ل للفترة األولية بناًء على الزكاة  لة التقديرية عن السنة ككل. يُحتَسب المصروف الُمحمَّ     الُمحمَّ
             

      الحركة في المخصص خالل الفترة / السنة   ٥٫٢
             

        فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة: 
  ديسمبر ٣١   مارس  ٣١          
  م ٢٠٢١   م ٢٠٢٢          
  لایر سعودي    لایر سعودي           
  ) ُمدققة (   ) ُمدققةغير (          
             

  ٢٠٬٢٥٦٬٦٠٣   ١٣٬٩٩٠٬٩٢٤        في بداية الفترة / السنة 
  ٦٬٨٧٢٬٦٩٤   ٢٬٠٠٠٬٠٠٠        مقدم خالل الفترة / السنة 

  )١٣٬١٣٨٬٣٧٣(   -        مدفوعات تمت خالل الفترة / السنة 
  ١٣٬٩٩٠٬٩٢٤   ١٥٬٩٩٠٬٩٢٤        في نهاية الفترة / السنة 

             
           الوضع الزكوي   ٥٫٣

َمت إلى الهيئة اإلقرارات الزكوية للشركة عن   م. ٢٠١٦اتُِفَق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") على الربوط الزكوية حتى عام   وقُّدِ
  قبل الهيئة. إال أنه لم يتم بعد إصدار الربوط من  م. ٢٠٢١م حتى ٢٠١٧األعوام من 

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

  اإلقرارات الُمقدَّمة من الشركة. وقد تختلف الربوط التي ستصدرها الهيئة عن  العربية السعودية لتفسيرات متباينة.
             
           ربحية السهم   ٦
             

ح لعدد األسهم العادية الق ائمة خالل  تُحتَسب ربحية السهم األساس والمخفَّض بقسمة ربح الفترة العائد للمساهمين في الشركة على المتوسط المرجَّ
  الفترة.

             
        احتساب ربحية السهم كما يلي: يتم 
             
  لفترة الثالثة أشهر           

  مارس  ٣١المنتهية في 
          ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
  لایر سعودي    لایر سعودي           
  ) غير ُمدققة(   ) غير ُمدققة(          
             

  ٧٨٬٨٣٧٬٣٧٥   ٨٧٬١٠٩٬٤١٠          ربح الفترة
             

  ٨٥٬٠٠٠٬٠٠٠   ٨٥٬٠٠٠٬٠٠٠   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 
             

  ٠٫٩٣   ١٫٠٢   ربحية السهم األساس والُمخفَّض من ربح الفترة 
             

ح لعدد األسهم بغرض احتساب ربحية السهم  أُجِرَي تعديل المتوسط   م ليعكس تأثير ٢٠٢٢مارس    ٣١األساس والمخفض للفترة المنتهية في  المرجَّ
مليون سهم خالل الفترة الحالية دون أي مقابل إضافي كما لو أن زيادة رأس المال قد تحقَّقت من    ٨٥ألف سهم إلى    ٢٠٠زيادة رأس المال من  

  "ربحية السهم".  ٣٣المحاسبة الدولي رقم بداية الفترة السابقة دون تغيير مقابل في الموارد وفقًا لمتطلبات معيار 



 

١١ 

 شركة الدواء للخدمات الطبية  
  (شركة مساهمة سعودية) 

    

  ) (تتمة) غير ُمدققة الموجزة ( األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
         م ٢٠٢٢مارس  ٣١

          

        الممتلكات والمعدات   ٧
  ديسمبر ٣١   مارس  ٣١       
       ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
  لایر سعودي    لایر سعودي        
  ) ُمدققة (   ) غير ُمدققة(       

           التكلفة: 
  ١٬٤٣٣٬٣٧٤٬٠٢٨   ١٬٧٢٣٬٠٠٢٬٤٥١      في بداية الفترة / السنة 

  ٣١٣٬٢٩٢٬٠٣٤   ٧٦٬٠٠٥٬٦٦٢       إضافات 
  ) ١٬٥٨٨٬٥٣٩(   -       استبعادات

  )٢٢٬٠٧٥٬٠٧٢(   ) ١٧٬١٦٦٬١٢٨(       شطب 
  ١٬٧٢٣٬٠٠٢٬٤٥١   ١٬٧٨١٬٨٤١٬٩٨٥      في نهاية الفترة / السنة 

          

         االستهالك المتراكم: 
  ٧٧٥٬٣٥٢٬٨٥٩   ٨٩٩٬٦٠٦٬٠٥٣      في بداية الفترة / السنة 

  ١٤٥٬٥٩٦٬٣٤٤   ٤٢٬٧٠٩٬٢٥٨      المحمل للفترة 
  ) ٩١٣٬٢٨٦(   -       استبعادات

  )٢٠٬٤٢٩٬٨٦٤(   ) ١٥٬٤٩٥٬٤٤٨(       شطب 
  ٨٩٩٬٦٠٦٬٠٥٣   ٩٢٦٬٨١٩٬٨٦٣      في نهاية الفترة / السنة 

          

  ٨٢٣٬٣٩٦٬٣٩٨   ٨٥٥٬٠٢٢٬١٢٢      صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة 
          

      موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار   ٨
          

  بياٌن بالقيم الدفترية ألصول حق االستخدام الُمعتَرف بها والحركة خالل الفترة / السنة: فيما يلي 
  ديسمبر ٣١   مارس  ٣١       
       ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
  لایر سعودي    لایر سعودي        
  ) ُمدققة (   ) غير ُمدققة(       

          

  ٧٥٦٬٣٣٠٬٨٥٥   ١٬٠٤٦٬٠٥٣٬٦٧٣      في بداية الفترة / السنة 
  ٤١٣٬٠٣٩٬٦٥٤   ٨٢٬٩٥٠٬٣٦٦       إضافات 
  ٧٤٬٤١٦٬٨٢٨   ١٦٬٩٠١٬٣٢٤      تعديالت

  )١٤٬٥٨٦٬١٩٢(   ) ١١٬٧٧٨٬٤٢٤(      متوقف االعتراف به نتيجة إنهاء عقد
  )١٨٣٬١٤٧٬٤٧٢(   ) ٥٣٬٠١١٬٠٤٩(      مصروف استهالك 

  ١٬٠٤٦٬٠٥٣٬٦٧٣   ١٬٠٨١٬١١٥٬٨٩٠      في نهاية الفترة / السنة 
          

  وفيما يلي بياٌن بالقيم الدفترية اللتزامات عقود اإليجار للشركة وحركتها خالل الفترة / السنة: 
          

  ديسمبر ٣١   مارس  ٣١       
       ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
  لایر سعودي    لایر سعودي        
  ) ُمدققة (   ) غير ُمدققة(       
          

  ٧٦٤٬٥٧٥٬٠٦٠   ١٬٠٣٩٬١٢١٬٩٢٢      في بداية الفترة / السنة 
  ٤١٣٬٠٣٩٬٦٥٤   ٨٢٬٩٥٠٬٣٦٦       إضافات 
  ٧٤٬٤١٦٬٨٢٨   ١٦٬٩٠١٬٣٢٤      تعديالت

  )١٧٬٥٥٥٬١٢٦(   ) ١٥٬٠١٣٬٨١٩(      متوقف االعتراف به نتيجة إنهاء عقد
  ٣١٬٩٤٠٬٤٧٠   ٨٬١٣٤٬٢٩٩      زيادة الفائدة

  )٢٢٧٬٢٩٤٬٩٦٤(   ) ٦١٬٧٩٥٬٣٦٧(       مدفوعات 
  ١٬٠٣٩٬١٢١٬٩٢٢   ١٬٠٧٠٬٢٩٨٬٧٢٥      في نهاية الفترة / السنة 

          

  ٢٢٦٬٨١٥٬٢٥٣   ٢٣٥٬٨٠٤٬٢٧٣        متداول 
  ٨١٢٬٣٠٦٬٦٦٩   ٨٣٤٬٤٩٤٬٤٥٢       غير متداول 



 

١٢ 

 شركة الدواء للخدمات الطبية  
  (شركة مساهمة سعودية) 

    

  ) (تتمة) غير ُمدققة الموجزة ( األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
            م ٢٠٢٢مارس  ٣١
             
      معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها   ٩
             

والمنشآت تحت السيطرة والتي عليها تأثير جوهري من  تتمثل الجهات ذات العالقة الشركاء والمدراء التنفيذيين وكبار موظفي اإلدارة العليا للشركة 
تمثَّلت المعامالت الرئيسة التي أُجِرَيت مع الجهات ذات   وتجري الشركة معامالت مع عدة جهات ذات عالقة في سياق األعمال العادي. هذه الجهات.

  العالقة خالل الفترة فيما يلي: 
  
  

  الجهات ذات العالقة 
     

  المعامالت طبيعة 
مبلغ المعامالت لفترة الثالثة أشهر   

  مارس  ٣١المنتهية في 
          ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
  لایر سعودي    لایر سعودي           
          

  ٢٨٬٣٧٩٬٩٠٠   ٢٧٬٩٦٦٬٧٨٦   قيمة إنشاء صيدليات جديدة   شركة مشراف للمقاوالت العامة (جهة منتسبة) 
             

  ٥٬٥٧٧٬١٦٣   ٦٬٧١٠٬٩٣٩   مصاريف تذاكر وسفريات أخرى  كالسيك للسفر والسياحة (جهة منتسبة) وكالة سفريات 
             

  ١٢٤٬٢٥٠   ٧٩٧٬٧٠٧   مدفوعات بالنيابة عن الشركة  مؤسسة تسعمائة ستة وستون للسيارات (جهة منتسبة) 
             

  ٩٬٤٧٣٬٧٢١   ١٠٬٣٠٨٬٩١٧   خدمات تقنية معلومات ُمقدَّمة إلى الشركة   منتسبة) شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات (جهة 
             

  ٥٠٬٠٠٠   ٥٠٬٠٠٠     تأجير     السيدة/ نوف سعد الفراج (مساهمة) 
             

  -   ١٬٥١٣٬٣٢٧   مشتريات مخزون  (شركة تابعة زميلة)  شركة الموارد التجارية المحدودة
             

      تمثَّلت مكافآت ِكبار موظفي اإلدارة بالشركة فيما يلي: 
             

  ٧٥٥٬٧٥٠   ٦٬٦٨٧٬٠٠٠         منافع موظفين قصيرة األجل 
  ٣٢٬٥٠٠   ٢٤٢٬٦٨٥         منافع نهاية الخدمة 
  ٧٨٨٬٢٥٠   ٦٬٩٢٩٬٦٨٥         إجمالي التعويضات 

             
        بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة الشروط واألحكام الخاصة  

واألرصدة القائمة، كما في نهاية الفترة  تُعتَمد سياسات تسعير المعامالت مع الجهات ذات العالقة وشروط الدفع المتعلقة بها من قِبل إدارة الشركة.
  بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد نقدا. م، غير مكفولة ٢٠٢١ديسمبر  ٣١م والسنة المنتهية في ٢٠٢٢مارس  ٣١المنتهية في 

             
ِليَّة الُموَجَزة على النحو    وقد أُفِصَح عن المبالغ الُمستَحقة من جهة ذات عالقة والمبالغ الُمستَحقة إلى جهات ذات عالقة في قائمة المركز المالي األوَّ

  التالي:
             

      عالقة ِضْمن األصول المتداولة مبالغ مستحقة من جهة ذات   ٩٫١
  ديسمبر ٣١   مارس  ٣١          
          ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
  لایر سعودي    لایر سعودي           
  ) ُمدققة (   ) غير ُمدققة(          
             

  -   ٨٥٬٢٢٩         مؤسسة تسعمائة ستة وستون للسيارات 
             
  

   



 

١٣ 

 شركة الدواء للخدمات الطبية  
  (شركة مساهمة سعودية) 

    

  ) (تتمة) غير ُمدققة الموجزة ( األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
            م ٢٠٢٢مارس  ٣١
             
      (تتمة)  معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها   ٩
             

      ذات عالقة ضمن المطلوبات المتداولة المبالغ الُمستَحقة إلى جهات   ٩٫٢
  ديسمبر ٣١   مارس  ٣١          
          ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
  لایر سعودي    لایر سعودي           
  ) ُمدققة (   ) غير ُمدققة(          
             

  ٦٤٬٣٧٥٬١٨٩   ٣٣٬٥٨٩٬٦٩٣         شركة مشراف للمقاوالت العامة 
  ١٠٬٤٩٤٬٢٢٧   ٦٬١٧٨٬١٤٢         الرقمية لتقنية المعلومات شركة نظم األعمال 

  ٩٦٦٬٩٨٤   ١٬٨٦٠٬٢٦٥         وكالة سفريات كالسيك للسفر والسياحة 
  ٤٬٣٠٢٬٠٠٠   ١٬٣٠٢٬٠٠٠         مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة 

  ٥٢٩٬٣٦٥   ٩٨٦٬٤٢٤         شركة الموارد التجارية المحدودة 
  -   ٢٠٠٬٠٠٠         الفراج السيدة/ نوف سعد 

  ١٬٢٦٤٬٦١٧   -         مؤسسة تسعمائة ستة وستون للسيارات 
          ٨١٬٩٣٢٬٣٨٢   ٤٤٬١١٦٬٥٢٤  
             

        أرصدة بنكية والنقد   ١٠
             

ِليَّة الُموَجَزة، يتألف النقد وما في حكمه مما    يلي: ألغراض قائمة التدفقات النقدية األوَّ
             
  ديسمبر ٣١   مارس  ٣١          
          ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
  لایر سعودي    لایر سعودي           
  ) ُمدققة (   ) غير ُمدققة(          
             

  ٤٦٬٣٠٦٬٦٣٤   ٤٧٬٦٠٤٬٨٢٢      أرصدة بنكية والنقد
  )٥٥٬٩٧٧٬٤٩١(   ) ١٬٤٣٣٬٥٧٦(     بنوك سحب على المكشوف 

  ) ٩٬٦٧٠٬٨٥٧(   ٤٦٬١٧١٬٢٤٦      نقد وما في حكمه 
             

      رأس المال وزيادة مقترحة في رأس المال   ١١
             

  : نفس األمر). ٢٠٢١ديسمبر  ٣١لایر سعودي ( ١٠مليون حصة، قيمة كل منها  ٨٥يتكّون رأس مال الشركة من   ١١٫١
             

عالوة على ذلك،   مليون لایر سعودي كزيادة ُمقتَرحة في رأس المال.  ٥١٫٥م، مبلغًا قدره ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١أدرجت الشركة، كما في   ١١٫٢
ر الشركاء في الشركة بتاريخ   مليون لایر سعودي    ١٠م)زيادة رأس مال الشركة من  ٢٠٢١مارس    ٢٨هـ (الموافق    ١٤٤٢شعبان    ١٥قرَّ

مليون لایر سعودي من األرباح المبقاة إلى زيادة ُمقتَرحة في    ٧٨٨٫٥من خالل تحويل مبلغ إضافي قدره    مليون لایر سعودي   ٨٥٠إلى  
  وقد استُكِملَت اإلجراءات النظامية المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة خالل الفترة السابقة.  رأس المال. 

             
         توزيعات األرباح   ١٢

             
وقد دفعت توزيعات   مليون لایر للفترة،   ٣٤٫٧م) توزيعات أرباح أولية بقيمة  ٢٠٢١مارس    ٣١هـ (الموافق  ١٤٤٢شعبان    ١٨اعتمد الشركاء بتاريخ  

  األرباح بالكامل خالل الفترة ذات الصلة. 
  

   



 

١٤ 

 شركة الدواء للخدمات الطبية  
  (شركة مساهمة سعودية) 

    

  ) (تتمة) غير ُمدققة الموجزة ( األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
            م ٢٠٢٢مارس  ٣١
             

      حسابات بنكية مكشوفة وقروض قصيرة األجل   ١٣
             
          ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
  لایر سعودي    لایر سعودي           
             

  ١٬١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٬١٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠     قروض قصيرة األجل 
  ٥٥٬٩٧٧٬٤٩١   ١٬٤٣٣٬٥٧٦     بنوك سحب على المكشوف 

          ١٬١٥٥٬٩٧٧٬٤٩١   ١٬١٣١٬٤٣٣٬٥٧٦  
             

بمتطلبات  ُحِصَل على الحسابات البنكية المكشوفة وقروض التورق والمرابحة والتيسير قصيرة األجل من عدة بنوك تجارية محلية للوفاء    ١٣٫١
رأس المال العامل، وهي مكفولة بضمانات شخصية تضامنية وتكافلية ُمقدَّمة من الشركاء وسندات إذنية والتنازل عن الحقوق الناشئة  

وتحمل هذه التسهيالت تكلفة اقتراض بمتوسط معدل حسب أسعار العمولة للتعامل بين البنوك السعودية (سايبور) +   عن وثائق تأمين.
١٫٦٣٪ .  

             
لم تلتزم   تشتمل اتفاقيات التسهيالت على بعض التعهدات المالية التي تشترط على الشركة االحتفاظ بمستوى معين من النسب المالية.   ١٣٫٢

تفاوضت الشركة  مع ذلك،   الشركة بالتعهدات المالية المتعلقة بالمحافظة على نسبة حالية بموجب بعض اتفاقيات التسهيالت الخاصة بها.
  مع البنوك التجارية المحلية وتعتقد أن هذا األمر ليس له تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة. 

             
        قياس القيمة العادلة   ١٤

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

يحدد قياس القيمة   وتقيس الشركة األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في كل تاريخ قائمة مركز مالي.  بتاريخ القياس.
  تتم إما:العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد 

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

قبل   إليها من  للوصول  قابلة  فائدة يجب أن تكون  الرئيسية أو األسواق األكثر  العادلة لألصل أو االلتزام   الشركة. إن األسواق  القيمة  قياس  يتم 
باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افتراض أن أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل  

ن في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام  ويأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة المشاركي  مصالح اقتصادية لهم. 
  األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة. 

             
عنها ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى  تصنف كافة األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح  

  أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: 
             
    أسعار السوق الُمدَرجة (بدون تعديل) في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة.  :١المستوى   -
تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير  طرق   :٢المستوى    -

  مباشرة. 
  أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية غير ملحوظ لقياس القيمة العادلة.  :٣المستوى   -
             

المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع ضمن مستويات مختلفة من الهيكل الهرمي للقيم العادلة، فيتم عندئٍذ وفيما إذا كانت  
مل  بة لكاتصنيف قياس القيمة العادلة بكاملها في نفس المستوى في الهيكل الهرمي للقيم العادلة من حيث المستوى األدنى للمدخالت الجوهرية بالنس

  القياس. 
             

ولم تكن هناك  تقوم الشركة بتسجيل التنقالت بين مستويات الهيكل الهرمي للقيم العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي تحدث في هذه التغيرات.
ديسمبر    ٣١م والسنة المنتهية في  ٢٠٢٢مارس   ٣١أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث خالل الفترة المنتهية في  

  م.٢٠٢١
 



 

١٥ 

 شركة الدواء للخدمات الطبية  
  (شركة مساهمة سعودية) 

    

  ) (تتمة) غير ُمدققة الموجزة ( األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
            م ٢٠٢٢مارس  ٣١
             

        (تتمة)  قياس القيمة العادلة   ١٤
             

م الجدول التالي تسلسل قياس القيم العادلة ألصول الشركة ومطلوباتها:   يُقّدِ
             
 قياس القيمة العادلة باستخدام    القيمة الدفترية       
  ٣المستوى     ٢المستوى     ١المستوى          

  سعودي لایر    لایر سعودي    لایر سعودي    لایر سعودي   ) غير ُمدقق(  ٢٠٢٢مارس   ٣١
             

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

أدوات حقوق ملكية مصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل  
  الدخل الشامل اآلخر     

  
٢٦٠٬٣٢٥٬٤٦٥  

   
٢٦٠٬٣٢٥٬٤٦٥  

   
-  

   
-  

             
         األدوات المالية المشتقة 

  -   ١٣٬٣٤٥٬٩١٩   -   ١٣٬٣٤٥٬٩١٩  التزامات أدوات عقود مقايضة مشتقة 
             
 قياس القيمة العادلة باستخدام    القيمة الدفترية       
  ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى         

  لایر سعودي    لایر سعودي    لایر سعودي    لایر سعودي   ) ُمدقق( ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
             

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

أدوات حقوق ملكية مصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل  
  الدخل الشامل اآلخر     

  
٢٦٥٬٠٣٩٬١٣٠  

   
٢٦٥٬٠٣٩٬١٣٠  

   
-  

   
-  

             
         األدوات المالية المشتقة 

  -   ٥١٬٤٨٥٬٢٤٤   -   ٥١٬٤٨٥٬٢٤٤  التزامات أدوات عقود مقايضة مشتقة 
             

         االلتزامات   ١٥
             

سعودي) بشأن استكمال  مليون لایر    ٤٢٠م:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ٣٤٤اعتمدت الشركة مصاريف رأسمالية مستقبلية بقيمة  
  صيدليات جديدة ومستودع وشراء موجودات رأسمالية أخرى. 

             
      أمور هامة خالل الفترة   ١٦

             
التعرف على ساللة جديدة من كورونا فيروس (كوفيد ديسمبر  ١٩-تم  بنهاية  الصحة  ٢٠٢٠م، وفي مارس  ٢٠١٩) ألول مرة  م أعلنت منظمة 

االنتشار في جميع أنحاء العالم تقريبا بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى فرض قيود    ١٩-وواصل كوفيد العالمية عنه كجائحة.
  على السفر وحظر التجول في المدن وهو ما أدى لتراجع األنشطة االقتصادية وإغالق العديد من القطاعات على المستويين العالمي والمحلي. 

             
قبلية،  إن مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال الشركة وعملياتها ونتائجها المالية أمر مؤكد ويعتمد على عدة عوامل وعلى التطورات المست 

انتقال الفيروس، ومدة تفشي المرض  وتتضمن هذه العوامل معدل  والتي قد ال تتمكن الشركة من تقديرها بصورة ُيعتمد عليها خالل الفترة الحالية. 
رها على واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار الوباء، وتأثير تلك اإلجراءات على النشاط االقتصادي، وتأثي 

  أعمال عمالء الشركة وشركائها، وغيرها من العوامل. 
             

ي  ٢٠٢٢مارس    ٣١القوائم المالية األوليَّة الموجزة للفترة المنتهية في  وحتى تاريخ إعداد   اء تفّشِ م، لم تتأثر عمليات الشركة تأثيًرا سلبًيا جوهرًيا جرَّ
  على أعمال الشركة والنتائج المالية.  ١٩-ستستمر إدارة الشركة في تقييم طبيعة ومدى تأثير كوفيد   ). ١٩-فيروس كورونا ("كوفيد

             
 



 

١٦ 

 شركة الدواء للخدمات الطبية  
  (شركة مساهمة سعودية) 

    

  ) (تتمة) غير ُمدققة الموجزة ( األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
            م ٢٠٢٢مارس  ٣١
           

         األحداث الالحقة   ١٧
             

م، إال قبل تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية  ٢٠٢٢مارس    ٣١من وجهة نظر اإلدارة، لم تنشأ أحداث الحقة هامة أخرى منذ الفترة المنتهية في  
الُمبيَّن في هذه  )، من شأنها أن تؤثِّر تأثيًرا جوهرًيا على المركز المالي األوليَّ الموجز للشركة ١األوليَّة الموجزة على النحو المذكور في إيضاح (

  القوائم المالية األوليَّة الموجزة. 
  


