نشرة إصدار شركة الدواء للخدمات الطبية
شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم 361
وتاريخ 1442/10/27هـ (الموافق 2021/06/08م) مقيدة في السجل
التجاري لمدينة الخبر بالرقم  2051025701وتاريخ 1422/09/23هـ
(الموافق 2001/12/08م)
طرح خمسة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهم ًا
عادي ًا تمثل  %30من رأس مال الشركة لالكتتاب العام بسعر طرح قدره
ثالثة وسبعون ( )73ريال سعودي للسهم الواحد.
فترة الطرح :ثالثة ( )3أيام عمل تبدأ من يوم األحد بتاريخ 1443/07/26هـ
(الموافق 2022/02/27م) وتنتهي في يوم الثالثاء بتاريخ 1443/07/28هـ
(الموافق 2022/03/01م)
شركة الدواء للخدمات الطبية (ويشار إليها فيما يلي بـ «الشركة» أو «المصدر») هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تحولت من شركة ذات
مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم  361وتاريخ 1442/10/27هـ (الموافق 2021/06/08م) ،ومقيدة
بالسجل التجاري رقم  2051025701وتاريخ 1422/09/23هـ (الموافق 2001/12/08م) الصادر من مدينة الخبر في المملكة العربية
السعودية (ويشار إليها فيما يلي بـ «المملكة») وعنوانها المسجل هو ص.ب ،4326 .مدينة الخبر ،31952 ،المملكة.
تأسست الشركة بتاريخ 1412/01/16هـ (الموافق 1991/07/28م) كمؤسسة فردية باسم «مؤسسة محمد سعد الفراج التجارية» مقيدة
بالسجل التجاري لمدينة الخبر بالرقم  2051014940وتاريخ 1412/01/16هـ (الموافق 1991/07/28م) ،وتم تحويل أحد فروعها
المسماة صيدليات الدواء (والتي تم افتتاح أول فرع لها بعام 1993م) ،إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1422/09/23هـ (الموافق
2001/12/08م) برأس مال قدره مليوني ( )2,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى ألفي ( )2,000حصة نقدية بقيمة اسمية
مدفوعة بالكامل قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة ،وتم قيدها في السجل التجاري لمدينة الخبر بالرقم 2051025701
وتاريخ 1422/09/23هـ (الموافق 2001/12/08م) .وبتاريخ 1442/10/27هـ (الموافق 2021/06/08م) ،تحولت الشركة من شركة ذات
مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة باسم «شركة الدواء للخدمات الطبية» برأس مال قدره ثمانمائة وخمسون مليون ()850,000,000
ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسة وثمانين مليون ( )85,000,000سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة ()10
رياالت سعودية للسهم الواحد .تم زيادة رأس مال الشركة عدة مرات منذ تأسيسها ،حيث تمت أول زيادة لرأس مال الشركة بموجب قرار
الشركاء بتاريخ 1427/04/15هـ (الموافق 2006/05/13م) من مليوني ( )2,000,000ريال سعودي إلى عشرة ماليين ( )10,000,000ريال
سعودي مقسم إلى عشرة آالف ( )10,000حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة وتم استيفاء الزيادة
البالغ قدرها ثمانية ماليين ( )8,000,000ريال سعودي عن طريق تحويلها من حسابات الشركاء الجارية ،وبتاريخ 1442/10/14هـ (الموافق
2021/05/26م) ،تم زيادة رأس مال الشركة من عشرة ماليين ( )10,000,000ريال سعودي إلى ثمانمائة وخمسين مليون ()850,000,000
ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسة وثمانين مليون ( )85,000,000سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية
للسهم الواحد وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها ثمانمائة وأربعين مليون ( )840,000,000ريال سعودي عن طريق )1( :رسملة مبلغ سبعمائة
وثمانية وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف ( )788,500,000ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة؛ و( )2تحويل مبلغ واحد وخمسون مليوناً
وخمسمائة ألف ( )51,500,000ريال سعودي من حساب الزيادة المقترحة لرأس المال (وللمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة ،الرجاء
مراجعة القسم رقم« 2-1-4تاريخ الشركة وتطور رأس المال» من هذه النشرة).
يبلغ رأس مال الشركة كما في تاريخ هذه النشرة ثمانمائة وخمسين مليون ( )850,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسة
وثمانين مليون ( )85,000,000سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد (ويشار إليها فيما يلي مجتمع ًة
بـ «األسهم»).
تتمثل عملية الطرح العام األولي (ويشار إليها فيما يلي بـ «الطرح») في طرح خمسة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً
عادياً (ويشار إليها فيما يلي مجتمع ًة بـ «أسهم الطرح» ولكل منها منفرداً بـ «سهم طرح») بسعر طرح قدره ثالثة وسبعون ( )73ريال سعودي

للسهم الواحد (ويشار إليه فيما يلي بـ «سعر الطرح») وبقيمة اسمية مدفوعة بالكامل تبلغ ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .وتمثل أسهم
الطرح بمجملها ما نسبته  %30من رأس مال الشركة.
ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين (ويشار إليهم فيما يلي بـ «المستثمرين») وهما:
الشريحة (أ) :الفئات المشاركة :وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل
األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما يلي بـ «الهيئة») بموجب القرار
رقم  2016 - 94 - 2وتاريخ 1437/10/15هـ (الموافق 2016/07/20م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم  2019 - 102 - 3وتاريخ

1441/01/18هـ (الموافق 2019/09/17م) (ويشار إليها فيما يلي بـ «تعليمات بناء سجل األوامر») (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة فيما
يلي بـ «الفئات المشاركة» ويشار لكل منها بـ «الفئة المشاركة») (الرجاء مراجعة القسم رقم« 1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة).
ويبلغ عدد أسهم الطرح التي ستُخصص مبدئياً للفئات المشاركة خمسة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً من أسهم
الطرح تمثل  %100من إجمالي أسهم الطرح ،على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب األفراد .وفي حال قيام المكتتبين
األفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه)) باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم ،يحق للمستشار المالي (الرجاء مراجعة القسم
رقم« 1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة) تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى اثنين وعشرين مليون وتسعمائة
وخمسين ألف ( )22,950,000سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل  %90من إجمالي أسهم الطرح وذلك بالتشاور مع الشركة والمساهمين
البائعين باستخدام آلية التخصيص االختيارية.

الشريحة (ب) :المكتتبون األفراد :وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة
قصر من زوج غير سعودي ،حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت
التي لها أوالد ّ
أمومتها لألوالد القصر ،باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ذوي
الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري (يشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ
«المكتتبين األفراد» وإلى كل منهم منفرداً بـ «المكتتب الفرد» ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ «المكتتبين») .ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب
باسم مطلقته ،ويطبق النظام بحق مقدم الطلب إذا ثبت بعملية من هذا النوع .وفي حال االكتتاب مرتين ،سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً
ويؤخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط .وسيتم تخصيص مليونين وخمسمائة وخمسين ألف ( )2,550,000سهم طرح – كحد أقصى – يمثل

أي جزء من صافي متحصالت الطرح (للمزيد من المعلومات حول متحصالت الطرح ،الرجاء مراجعة القسمرقم« 8استخدام متحصالت
الطرح» من هذه النشرة) .وقد تم التعهد بتغطية الطرح بالكامل من قبل متعهدي التغطية (للمزيد من المعلومات حول التعهد بالتغطية،
الرجاء مراجعة القسم رقم« 13التعهد بتغطية الطرح» من هذه النشرة) .عل ًما بأنه يحظر على كبار المساهمين الذين يملكون نسبة  %5أو
أكثر من أسهم الشركة كما في تاريخ هذه النشرة (ويشار إليهم فيما يلي بـ «كبار المساهمين») التصرف في أسهمهم لفترة ستة ( )٦أشهر
(ويشار إليها فيما بعد بـ «فترة الحظر») والتي تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (ويشار إليها فيما بعد
بـ «تداول» أو «السوق المالية») كما هو موضح في الصفحة رقم (ن) من هذه النشرة .إن كبار المساهمين في الشركة هم :شركة الموارد
القابضة ،صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ،محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي ،وعبداهلل
بن سعد بن بطي الفراج السبيعي ،ويوضح الجدول« 2-1كبار المساهمين وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل وبعد الطرح» من هذه النشرة
نسب ملكيتهم في رأس مال الشركة.
تبدأ فترة الطرح من يوم األحد 1443/07/26هـ (الموافق 2022/02/27م) ،وتستمر لمدة ( )3ثالثة أيام ،شاملة يوم إغالق االكتتاب وهو يوم
الثالثاء 1443/02/28هـ (الموافق 2022/03/01م) (ويشار إليها فيما يلي بـ «فترة الطرح») ،حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم
الطرح من قبل المكتتبين األفراد في بعض فروع الجهات المستلمة أو عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي
التابعة للجهات المستلمة المدرجة في الصفحة رقم (ط) من هذه النشرة (ويشار إليها فيما يلي بـ «الجهات المستلمة») خالل فترة الطرح
التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها (للمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 2-3-17االكتتاب من قبل المكتتبين
األفراد» من هذه النشرة) .ويمكن للفئات المشاركة تسجيل طلباتهم في أسهم الطرح عن طريق مدير سجل االكتتاب خالل عملية بناء سجل
األوامر التي تتم قبل طرح األسهم على المكتتبين األفراد (للمزيد من المعلومات حول ذلك ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 1-3-17بناء سجل
األوامر للفئات المشاركة» من هذه النشرة).
يجب على كل من المكتتبين األفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بطلب االكتتاب بعدد عشرة ( )10أسهم كحد أدنى ومائتين
وخمسين ألف ( )250,000سهماً كحد أقصى .علماً بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب هو عشرة ( )10أسهم طرح .وسيتم تخصيص ما
تبقى من أسهم الطرح (إن وجد) على أساس تناسبي بنا ًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها .وفي
حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد مئتين وخمسة وخمسين ألف ( )255,000مكتتب ،فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص ،وسيتم
التخصيص وفقاً لما تقترحه الشركة والمستشار المالي .وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت
أو استقطاعات من الجهات المستلمة ذات العالقة .وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض االكتتاب (إن وجد) في موعد
أقصاه 1443/08/06هـ (الموافق 2022/03/09م) (لمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة قسم «التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب» في
الصفحة رقم (ع) والقسمرقم« 17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة).
جميع أسهم الشركة عادية من فئة واحدة ،وال يخول أي سهم حامله بممارسة أي حقوق تفضيلية ،ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت
واحد ،ويحق لكل مساهم في الشركة (ويشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ «المساهمين» وك ً
ال منهم منفرداً بـ «المساهم») حضور اجتماعات
الجمعية العامة للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بـ «الجمعية العامة») والتصويت فيها .وتستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها
الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه (ويشار إليها فيما يلي بـ «النشرة») والسنوات المالية التي تليها (للمزيد من المعلومات حول
سياسة توزيع األرباح ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 7سياسة توزيع األرباح» من هذه النشرة).
لم يسبق إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سوا ًء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح .وقد تقدمت الشركة بطلب لدى الهيئة
لتسجيل األسهم وطرحها ،كما تقدمت بطلب إلدراج أسهمها لدى السوق المالية .وتم استيفاء جميع المتطلبات ،وتقديم جميع المستندات
المطلوبة إلى الجهات ذات العالقة والحصول على جميع الموافقات المتعلقة بعملية الطرح ،بما في ذلك هذه النشرة .ومن المتوقع أن يبدأ
تداول األسهم في السوق بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة (الرجاء مراجعة قسم
«التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب» في الصفحة رقم (ع) من هذه النشرة) .وسوف يُسمح لمواطني المملكة والمقيمين فيها إقامة نظامية
والشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتداول في األسهم بعد بدء تداولها
في السوق المالية .كما سيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل (ويشار إليه فيما يلي بـ «المستثمر األجنبي المؤهل») التداول في أسهم
الشركة حسب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة (المعرفة في القسم رقم« 1التعريفات
والمصطلحات» من هذه النشرة) .كما يحق لألفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة (ويشار
إليهم فيما يلي مجتمعين بـ «المستثمرين األجانب» ولكل منهم منفرداً بـ «المستثمر األجنبي») االستحواذ على المنفعة االقتصادية لألسهم
المدرجة في السوق المالية عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة ( )SWAPمن خالل أحد مؤسسات السوق المالية المرخص لها من

قبل الهيئة (ويشار إليها فيما يلي بـ «مؤسسات السوق المالية») لشراء األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين
األجانب .وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة ،سوف يتم تسجيل مؤسسات السوق المالية كمالكين نظاميين لتلك األسهم.
ينطوي االكتتاب في أسهم على مخاطر وأمور غير مؤكدة ،لذلك يجب على الراغبين في االكتتاب في أسهم الشركة قراءة ودراسة قسم «إشعار
مهم» في الصفحة رقم (أ) والقسم رقم« 2عوامل المخاطرة» الواردين في هذه النشرة بدقة قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح.
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») وطلب إدراج األوراق المالية
بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (د)
مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع
الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها
مضللة .وال تتحمل الهيئة والسوق أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما
صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/05/18هـ (الموافق 2021/12/22م)

المستشار المالي ومدير سجل االكتتاب ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي

متعهدي التغطية

نسبة  %10من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد ،على أن تكتتب الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح المخصصة لها .وفي حال عدم
اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم ،فيحق لمدير سجل االكتتاب ،تخفيض عدد األسهم المخصصة للمكتتبين
األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي اكتتبوا فيها.

تمتلك كل من شركة الموارد القابضة وصاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ومحمد سعد بن بطي
الفراج السبيعي وعبداهلل بن سعد بن بطي الفراج السبيعي ووليد بن محمد بن عبداهلل الجعفري وحصة بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي
ونوف بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي وسلطان بن مهدي بن شالش العنزي وعلي بن سالم بن عبود القفيل (ويشار إليهم فيما يلي بـ
«المساهمين البائعين») جميع أسهم الشركة قبل الطرح .وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين البائعين وفقاً للجدول « 1-5هيكل
ملكية الشركة قبل وبعد الطرح» من هذه النشرة .وبعد استكمال عملية الطرح ،سيمتلك المساهمون البائعون مجتمعون ما نسبته  %70من
األسهم وبالتالي سيحتفظون بحصة مسيطرة في الشركة .وسوف يتم توزيع متحصالت الطرح – بعد خصم مصاريف الطرح – (ويشار
إليها فيما يلي بـ «صافي متحصالت الطرح») على المساهمين البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح ،ولن تحصل الشركة على

الجهات المستلمة

إشعار مهم
تحتوي هذه النشرة على معلومات تفصيلية كاملة عن الشركة وأسهم الطرح .وعند التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الطرح ،سوف تتم معاملة المستثمرين
من الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد على أساس أن طلباتهم تستند فقط إلى المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها
من خالل زيارة الموقع اإللكتروني للشركة ( )www.al-dawaa.comأو الموقع اإللكتروني للهيئة ( )www.cma.org.saأو الموقع اإللكتروني للمستشار
المالي ومدير سجل االكتتاب ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي (.)www.gibcapital.com
وقد قامت الشركة بتعيين شركة جي آي بي كابيتال كمستشار مالي لعملية الطرح (ويشار إليه فيما يلي بـ «المستشار المالي») ومديراً لالكتتاب (ويشار
إليه فيما يلي بـ «مدير االكتتاب») ومدير سجل االكتتاب (ويشار إليه فيما يلي بـ «مدير سجل االكتتاب») ومتعهداً رئيسياً لتغطية الطرح (ويشار إليه فيما
يلي بـ «متعهد التغطية الرئيسي») وذلك فيما يتعلق بأسهم الطرح الموضحة في هذه النشرة .كما قامت الشركة بتعيين شركة اإلنماء لالستثمار وشركة
العربي الوطني لالستثمار كمتعهدين مشتركين لتغطية الطرح (ويشار إليهم فيما يلي بـ «متعهدي التغطية»).
تحتوي النشرة هذه على معلومات تم تقديمها وفقاً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة ،ويتحمل أعضاء
مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة رقم (د) من هذه النشرة ،مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة في
هذه النشرة ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم
تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.
وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بكافة الدراسات المعقولة للتحري عن صحة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها ،إال أن جزءاً
كبيراً من المعلومات الواردة عن السوق والقطاع تم الحصول عليها من مصادر خارجية ،ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو المساهمين البائعين أو أعضاء

مجلس اإلدارة أو أي من المستشارين الواردة أسماؤهم في الصفحات رقم (ز) و (ح) من هذه النشرة ،أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق
والقطاع تعتبر غير دقيقة في جوهرها إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من قبل الشركة أو أي من مستشاريها ،وبالتالي ال يمكن
تقديم أي التزام أو إفادة فيما يتعلق بدقتها أو اكتمالها.
إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير ،وعلى وجه الخصوص ،يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم
بشكل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق
سيطرة الشركة (وللمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة) .وال يجب اعتبار أو تفسير أو االعتماد بأي
شكل على تحرير هذه النشرة وال على أي اتصاالت شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم الطرح أو تفسيرها كوعد أو بيان فيما يتعلق باألرباح
أو النتائج أو األحداث المستقبلية.
ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من الشركة أو المساهمين البائعين أو أي من مستشاريهم لالكتتاب في أسهم الطرح .وتعتبر المعلومات التي
تحتوي عليها هذه النشرة ذات طبيعة عامة ،وقد تم إعدادها دون األخذ بعين االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات
االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين في االستثمار بأسهم الطرح ،ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ قراره باالستثمار مسؤولية الحصول على
استشارة مهنية مستقلة بخصوص االكتتاب في أسهم الطرح لتقييم مدى مالئمة فرصة االستثمار والمعلومات المدرجة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع
واالحتياجات المالية الخاصة به .قد يكون االستثمار في أسهم الطرح مناسباً لبعض المستثمرين دون غيرهم ،ويجب على المستثمرين المحتملين عدم
االعتماد على قرار طرف آخر باالستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم لالستثمار أو على الظروف
الخاصة ألولئك المستثمرين.
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:
الشريحة (أ) الفئات المشاركة :وتشمل هذه الشريحة مجموعة من الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر
(لمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة).
قصر من
الشريحة (ب) المكتتبين األفراد :ويشمل ذلك األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ّ
زوج غير سعودي ،حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر ،باإلضافة
إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ،ويحق
لهم فتح حساب استثماري .ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب .وفي حال
االكتتاب مرتين ،سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط.
كما يحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة ،وذلك باستثناء الفئات المشاركة التي يحق لها
المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر ،على أن يتم مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك .وتطلب الشركة والمساهمون
البائعون والمستشار المالي من مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها.

أ

معلومات عن السوق والقطاع
تم الحصول على المعلومات والبيانات الواردة في القسم رقم« 3معلومات عن السوق» من هذه النشرة والمتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة
من تقرير دراسة السوق المعد بتاريخ 1442/11/17هـ (الموافق 2021/06/27م) من قبل مستشار دراسة السوق وهو فروست وسوليفان (ويشار إليه
فيما يلي بـ «مستشار دراسة السوق»).
شركة فروست وسوليفان هي إحدى الشركات المستقلة المتخصصة في تقديم خدمات أبحاث السوق االستراتيجية .ولقد تأسست فروست وسوليفان في
عام 1961م ويقع مقرها الرئيسي في مدينة سان أنطونيو ،والية تكساس ،الواليات المتحدة األمريكية .ولمزيد من المعلومات حول مستشار دراسة السوق،
يرجى زيارة موقعه اإللكتروني (. )www.frost.com
يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها أو استخراجها من مصادر أخرى ،بما في ذلك تقرير
دراسة السوق الذي أعده مستشار دراسة السوق هي معلومات موثوقة بحد ذاتها ويمكن االعتماد عليها .إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل
مستقل من قبل الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها (باستثناء مستشار دراسة السوق) أو المساهمين البائعين ،وبالتالي ال يمكنهم تقديم أي
ضمان بشأن دقتها أو صحتها أو اكتمالها.
ال يملك مستشار دراسة السوق أو أي من مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته أو أقربائهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة والشركات
التابعة .وقد أعطى مستشار دراسة السوق موافقته الخطية على استخدام بيانات أبحاث السوق بالشكل والطريقة الواردة في هذه النشرة ،ولم يسحب
تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.

المعلومات المالية
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية الموجزة
المفحوصة للفترة المالية المنتهية في  30يونيو 2021م ،واإليضاحات المرفقة بها ،وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ( .)IFRSوقد تم مراجعة القوائم المالية
المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م من قبل مراجع الحسابات إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون
قانونيون) (ويشار إليه فيما يلي بـ «مراجع الحسابات») .وتم إدراج هذه القوائم المالية في القسم رقم « 19القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات
حولها» من هذه النشرة .وتنشر الشركة قوائمها المالية بالريال السعودي.
إن بعض المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح ،وعليه فإنه في حال تم جمع
األرقام الواردة في الجداول ،قد ال يتوافق مجموعها مع ما تم ذكره في النشرة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة على أساس افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق باإلضافة إلى معلومات السوق
المتاحة للعامة .وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة ،وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال
أي من هذه التوقعات أو التقديرات ،وتؤكد الشركة إلى حد علمها المعقول بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بنا ًء على العناية المهنية الالزمة.
تشكل أو يمكن اعتبار بعض التوقعات والبيانات الواردة في هذه النشرة «إفادات مستقبلية» ويمكن بشكل عام أن يستدل على تلك اإلفادات المستقبلية
من خالل استخدامها لبعض الكلمات مثل «يخطط»« ،يعتزم»« ،ينوي»« ،يقدر»« ،يعتقد»« ،يتوقع»« ،من المتوقع»« ،يمكن»« ،من الممكن»« ،يحتمل»،
«من المحتمل»« ،سوف»« ،قد» ،والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة لها أو المشابهة لها في المعنى .وتعكس هذه اإلفادات وجهات النظر
الحالية للشركة بخصوص أحداث مستقبلية ،لكنها ال تشكل ضماناً أو تأكيداً ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة ،إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد
تؤثر على األداء الفعلي للشركة وإنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل جوهري عما تضمنته هذه اإلفادات صراح ًة أو ضمناً .وقد تم استعراض
أهم المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصي ً
ال في أقسام أخرى من هذه النشرة (الرجاء مراجعة القسم رقم« 2عوامل
المخاطرة» من هذه النشرة) .وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه العوامل ،أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقديرات الواردة في
هذه النشرة ،فقد تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري عن تلك المذكورة في هذه النشرة.

ب

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إذا تبين للشركة في أي وقت بعد نشر
هذه النشرة وقبل إتمام الطرح ما يلي( :أ) وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة ،أو (ب) ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها
في هذه النشرة .وفيما عدا هاتين الحالتين ،فال تعتزم الشركة تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع والسوق الواردة في هذه النشرة ،سوا ًء كان
ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية ،أو غير ذلك .ونتيجة لما تقدم وللمخاطر األخرى واألمور غير المؤكدة والتقديرات ،فإن
توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث على اإلطالق .وعليه ،يجب
على المكتتبين دراسة جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات وعدم االعتماد عليها بشكل أساسي.

التعريفات والمصطلحات
لالطالع على تفسير بعض العبارات والمصطلحات الواردة في هذه النشرة ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة.

ج

دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة
	  (1-1):لودجلاأعضاء مجلس إدارة الشركة
نسبة الملكية المباشرة

نسبة الملكية غير
المباشرة

تاريخ التعيين*

م.

االسم

المنصب

الجنسية

العمر

الصفة

1

سمير محمود
فياض عبدالهادي

رئيس مجلس
اإلدارة

سعودي

 71سنة

غير تنفيذي/
غير مستقل

ال يوجد

2

إبراهيم سالم
محمد الرويس

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

سعودي

 61سنة

غير تنفيذي/
مستقل

ال يوجد

ال يوجد

3

وليد محمد
عبداهلل الجعفري

عضو مجلس
اإلدارة والعضو
المنتدب

سعودي

 61سنة

تنفيذي /غير
مستقل

%2.5

%1.25

ال يوجد

4

محمد سعد بطي
الفراج السبيعي

عضو مجلس
اإلدارة والرئيس
التنفيذي

سعودي

 51سنة

تنفيذي /غير
مستقل

%9.2495

%8

ال يوجد

ال يوجد

5

حسن عبداهلل
درر الصومالي

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

 64سنة

غير تنفيذي/
مستقل

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1442/10/25هـ
(الموافق
2021/06/06م)

6

حمد محمد
مبارك الهذيلي

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

 65سنة

غير تنفيذي/
غير مستقل

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1442/10/25هـ
(الموافق
2021/06/06م)

قبل
الطرح

بعد
الطرح

قبل
الطرح

بعد
الطرح

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1442/10/25هـ
(الموافق
2021/06/06م)

ال يوجد

ال يوجد

1442/10/25هـ
(الموافق
2021/06/06م)

ال يوجد

1442/10/25هـ
(الموافق
2021/06/06م)
1442/10/25هـ
(الموافق
2021/06/06م)

* التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية لمجلس اإلدارة .وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة تاريخ تعيين كل منهم في المجلس أو
في أي منصب آخر (للمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 7-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة» من هذه النشرة).
المصدر :الشركة

د

عنوان الشركة وممثلوها وأمين سر مجلس إدارتها
عنوان الشركة
شركة الدواء للخدمات الطبية
شارع األمير نايف ،تقاطع 23
ص.ب4326 .

الخبر 31952

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 13 8677776 :

فاكس+966 13 8670201 :

الموقع اإللكترونيwww.al-dawaa.com :

البريد اإللكترونيinfo@al-dawaa.com :

ممثلو الشركة
محمد سعد بطي الفراج السبيعي

إبراهيم سالم محمد الرويس

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

نائب رئيس مجلس االدارة

ص.ب4326 .

ص.ب54032 .

حي الورود ،الرياض 11514

شارع األمير نايف ،تقاطع 23

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 13 8677772 :

هاتف+966 13 8677776 :

فاكس+966 13 8670201 :

فاكس+966 13 8677676 :

الموقع اإللكترونيwww.al-dawaa.com.sa :

الموقع اإللكترونيwww.al-dawaa.com.sa :

البريد اإللكترونيis.alrowais@gmail.com :

البريد اإللكترونيmohammed@al-dawaa.com.sa :

أمين سر مجلس اإلدارة

محمود مرزوق طه حسن
ص.ب 4326 .الخبر 31952
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 13 8677776 :

فاكس+966 13 8670201 :

الموقع اإللكترونيwww.al-dawaa.com.sa :

البريد اإللكترونيmahmoud.tantawy@al-dawaa.com.sa :

ه

سوق األسهم

مجموعة تداول السعودية (تداول السعودية)
أبراج التعاونية – البرج الشمالي

طريق الملك فهد – العليا 6897
وحده رقم15 :

الرياض 3388-12211

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 92000 1919 :
فاكس+966 )11( 218 9133 :

الموقع اإللكترونيwww.saudiexchange.sa :

البريد اإللكترونيcsc@saudiexchange.sa :

مركز اإليداع
شركة مركز إيداع األوراق المالية
طريق الملك فهد – العليا 6897
وحدة رقم11 :

الرياض 3388 – 12211

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 92002 6000 :

الموقع اإللكترونيwww.edaa.com.sa :

البريد اإللكترونيcc@edaa.com.sa :

و

المستشارون
المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي
جي آي بي كابيتال
واحة غرناطة ،المبنى األول ،الطابق الرابع
الدائري الشرقي

ص.ب89589 .

الرياض 11692

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 8348000 :

فاكس+966 11 5112201 :

الموقع اإللكترونيwww.gibcapital.com :

البريد اإللكترونيcustomercare@gibcapital.com :

متعهدو التغطية
اإلنماء لالستثمار
برج العنود 2

طريق الملك فهد

ص.ب 55560 .الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 2185555 :

فاكس+966 11 2185970 :

الموقع اإللكترونيwww.alinmainvestment.com :

البريد اإللكترونيinfo@alinmainvest.com :

شركة العربي الوطني لالستثمار
شارع الملك فيصل – مبنى شركة العربي الوطني لالستثمار
حي المربع ،خلف مبنى اإلدارة العامة للبنك العربي الوطني

ص.ب 220009 .الرياض 11311
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 4062500 :

فاكس+966 11 4062548 :

الموقع اإللكترونيwww.anbinvest.com.sa :

البريد اإللكترونيequity.cm@anbinvest.com.sa :

المستشار القانوني للشركة
مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة
طريق الملك فهد

أبراج التطوير – البرج األول – الدور السابع
ص.ب 17411 .الرياض 11484
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 2072500 :

فاكس+966 11 2072577 :

الموقع اإللكترونيwww.alsudairilaw.com.sa :

البريد اإللكترونيinfo@alsudairilaw.com.sa :

ز

مستشار العناية المهنية المالية
كي بي إم جي لالستشارات المهنية
واجهة الرياض ،طريق المطار

ص.ب  ،92876الرياض 11663

المملكة العربية السعودية

هاتف+ 966 11 874 8500 :

فاكس+ 966 11 874 8600 :

الموقع اإللكترونيwww.kpmg.com.sa :

البريد اإللكترونيmarketingsa@kpmg.com :

مراجع الحسابات
إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)
برج أدير ،الطابق 15

شارع األمير تركي بن عبدالعزيز ،كورنيش الخبر
ص.ب 3795 .الخبر 31952
المملكة العربية السعودية

المركز الرئيسي:

برج الفيصلية ،الطابق 14

طريق الملك فهد

ص.ب 2732 .الرياض 11461
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 215 9898 :

فاكس+966 11 273 4730 :

الموقع إلكترونيwww.ey.com/mena :

البريد إلكترونيriyadh@sa.ey.com :

مستشار دراسة السوق
فروست وسوليفان
لوكااليزر مول ،مكتب ف 16الدور األول

طريق محمد بن عبدالعزيز ،العليا 2803
ص.ب  86334الرياض 12222

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 4868463 :

فاكس+966 11 4868465 :

الموقع اإللكترونيwww.frost.com :

البريد اإللكترونيcorp.ksa@frost.com :

تنويه:
قدم كل من المستشارين المذكورين أعاله موافقتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في
هذه النشرة ،ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة .هذا وال يمتلك أي من المستشارين أو العاملين لديهم – من ضمن فريق العمل – أو
أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقالليتهم.

ح

الجهات المستلمة
البنك األهلي السعودي
طريق الملك عبدالعزيز

ص ب  ،3555جدة 21481

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 920001000 :

فاكس+966 12 6464466 :

الموقع اإللكترونيwww.alahli.com :

البريد اإللكترونيcontactus@alahli.com :

مصرف الراجحي
طريق العليا

ص.ب ،28 .الرياض 11411

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 2116000 :

فاكس+966 11 4600705 :

الموقع اإللكترونيwww.alrajhibank.com.sa :

البريد اإللكترونيcontactcentre1@alrajhibank.com.sa :

البنك السعودي البريطاني (ساب)
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي – حي المربع
ص.ب9084 .

الرياض 11413

المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف+966 11 440 8440 :

رقم الفاكس+966 11 276 3414 :

الموقع اإللكترونيwww.sabb.com :

البريد اإللكترونيsabb@sabb.com :

بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي
ص.ب22622 .

الرياض 11614

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 401 3030 :
فاكس+966 40311 0016 :

الموقع اإللكترونيwww.riyadbank.com :

البريد اإللكترونيcustomercare@riyadbank.com :

ط

ملخص الطرح
يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات المتعلقة بالطرح والواردة في هذه النشرة بشكل مفصل ،إال أن هذا الملخص ال يتضمن
جميع المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين والتي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم الطرح،
لذا ينبغي على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل ،ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح على
مراعاة كامل هذه النشرة .وعلى وجه الخصوص ،يجب مراجعة قسم «إشعار مهم» في الصفحة رقم (أ) والقسم رقم« 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة
بدقة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح ،ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.
شركة الدواء للخدمات الطبية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تحولت بموجب القرار الوزاري رقم  361وتاريخ 1442/10/27هـ (الموافق
2021/06/08م) ،مق ّيدة بالسجل التجاري رقم  2051025701وتاريخ 1422/09/23هـ (الموافق 2001/12/08م) الصادر في مدينة الخبر
في المملكة وعنوانها المسجل هو ص.ب ،4326 .مدينة الخبر ،31952 ،المملكة.

اسم الشركة ووصفها
وتأسيسها

تأسست الشركة بتاريخ 1412/01/16هـ (الموافق 1991/07/28م) كمؤسسة فردية باسم «مؤسسة محمد سعد الفراج التجارية» مقيدة
بالسجل التجاري لمدينة الخبر بالرقم  2051014940وتاريخ 1412/01/16هـ (الموافق 1991/07/28م) ،وتم تحويل أحد فروعها
المسماة صيدليات الدواء (والتي تم افتتاح أول فرع لها بعام 1993م) ،إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1422/09/23هـ (الموافق
2001/12/08م) برأس مال قدره مليوني ( )2,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى ألفي ( )2,000حصة نقدية بقيمة اسمية
مدفوعة بالكامل قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة ،وتم قيدها في السجل التجاري لمدينة الخبر بالرقم 2051025701
وتاريخ 1422/09/23هـ (الموافق 2001/12/08م) .وبتاريخ 1442/10/27هـ (الموافق 2021/06/08م) ،تحولت الشركة من شركة ذات
مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة باسم «شركة الدواء للخدمات الطبية» برأس مال قدره ثمانمائة وخمسون مليون ()850,000,000
ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسة وثمانين مليون ( )85,000,000سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة ()10
رياالت سعودية للسهم الواحد .تم زيادة رأس مال الشركة عدة مرات منذ تأسيسها ،حيث تمت أول زيادة لرأس مال الشركة بموجب قرار
الشركاء بتاريخ 1427/04/15هـ (الموافق 2006/05/13م) من مليوني ( )2,000,000ريال سعودي إلى عشرة ماليين ( )10,000,000ريال
سعودي مقسم إلى عشرة آالف ( )10,000حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة وتم استيفاء الزيادة
البالغ قدرها ثمانية ماليين ( )8,000,000ريال سعودي عن طريق تحويلها من حسابات الشركاء الجارية ،وبتاريخ 1442/10/14هـ (الموافق
2021/05/26م) ،تم زيادة رأس مال الشركة من عشرة ماليين ( )10,000,000ريال سعودي إلى ثمانمائة وخمسين مليون ()850,000,000
ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسة وثمانين مليون ( )85,000,000سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية
للسهم الواحد وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها ثمانمائة وأربعين مليون ( )840,000,000ريال سعودي عن طريق )1( :رسملة مبلغ سبعمائة
وثمانية وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف ( )788,500,000ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة؛ و( )2تحويل مبلغ واحد وخمسون مليوناً
وخمسمائة ألف ( )51,500,000ريال سعودي من حساب الزيادة المقترحة لرأس المال (وللمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة ،الرجاء
مراجعة القسم رقم« 2-1-4تاريخ الشركة وتطور رأس المال» من هذه النشرة).

ي

تتمثل أنشطة الشركة وفقاً لنظامها األساس بما يلي:

1األنشطة العقارية :األنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة.2-األنشطة المهنية والعلمية والتقنية:

yأنشطة الخبرة االستشارية في مجال اإلدارة.
yاإلعالن.

3-التشييد :تركيبات إنشائية أخرى.

4-التعليم :أنواع التعليم األخرى غير المصنفة في موضع آخر.

5الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم :أنشطة التغليف والتعبئة.6-الصناعات التحويلية:

yصنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية.

yصنع معدات التشعيع والمعدات الكهربائية الطبية والعالجية.
yصناعة األدوات والتجهيزات الطبية والخاصة بطب األسنان.

yإصالح المعدات اإللكترونية والبصرية.

7-النقل والتخزين:

yالنقل البري للبضائع.
yالتخزين.

نشاطات الشركة

yمناولة البضائع.

yأنشطة دعم النقل األخرى.

yأنشطة شركات نقل البريد الخاصة.

8تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية:yالبيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد.
yبيع السلع المنزلية األخرى بالجملة.

yبيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات بالجملة.

yأنواع البيع األخرى بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة.

yبيع المنتجات الصيدالنية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة.

yالبيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء بالبريد أو عن طريق اإلنترنت.
وتتمثل أنشطة الشركة وفقاً لسجلها التجاري بما يلي:
1-وكالء البيع في األدوية.

2-البيع بالجملة للسلع الصيدالنية.

3تجارة األغذية الخاصة والصحية.4-أنشطة الصيدليات.

5-أنشطة مستودعات األدوية.

6البيع بالتجزئة لألجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.7تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات اإللكترونية.8-تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير.

ك

لدى الشركة خمسة ( )5شركات تابعة وهي:
yشركة الدواء للخدمات الطبية منطقة حرة (ذ.م.م ،).وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في اإلمارات العربية المتحدة
(ويشار إليها فيما بعد بـ «اإلمارات») ،ومقيدة بالسجل التجاري رقم  55وتاريخ 1426/08/24هـ (الموافق 2005/09/28م) برأس مال
قدره مائة ألف ( )100,000درهم إماراتي (ويشار إليها فيما يلي بـ «شركة الدواء للخدمات الطبية – دبي»).

yشركة هولينز جي إم بي إتش ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في ألمانيا ومقيدة بالسجل التجاري رقم 218668
وتاريخ 1436/08/04هـ (الموافق 2015/05/22م) برأس مال قدره خمسة وعشرون ألف ( )25,000يورو (ويشار إليها فيما يلي بـ «شركة
هولينز»).

الشركات التابعة

yشركة رونزاك جي إم بي إتش ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في ألمانيا ومقيدة بالسجل التجاري رقم 218674
وتاريخ 1436/08/04هـ (الموافق 2015/05/22م) برأس مال قدره خمسة وعشرون ألف ( )25,000يورو (ويشار إليها فيما يلي بـ «شركة
رونزاك»).
yشركة جالنزين منطقة حرة (ذ.م.م) ،هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في اإلمارات ،ومقيدة بالسجل التجاري رقم 1188
وتاريخ 1442/01/25هـ (الموافق 2020/09/13م) برأس مال قدره مائة ألف ( )100,000درهم إماراتي (ويشار إليها فيما يلي بـ «شركة
جالنزين»).

yشركة مصنع المتطورة األولى لصناعة األجهزة الطبية ذات شخص واحد ،وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مؤسسة
وقائمة في المملكة ،ومقيدة بالسجل التجاري رقم  1126106621وتاريخ 1442/07/20هـ (الموافق 2021/03/04م) برأس مال قدره
خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي (ويشار إليها فيما يلي بـ «شركة مصنع المتطورة األولى»).
إن كبار المساهمين في الشركة ،والذين يملك كل منهم ما نسبته  %5أو أكثر من أسهم الشركة بشكل مباشر هم شركة الموارد القابضة،
وصاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ،ومحمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي ،وعبداهلل بن سعد
بن بطي الفراج السبيعي .ويوضح الجدول التالي عدد أسهم كبار المساهمين ونسبة ملكيتهم في الشركة قبل وبعد الطرح:
	  (1-2):لودجلاكبار المساهمين وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل وبعد الطرح
قبل الطرح
المساهم

كبار المساهمين

بعد الطرح

عدد األسهم

النسبة

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

عدد األسهم

النسبة

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

شركة الموارد القابضة

42,499,575

%49.9995

424,995,750

29,749,703

%34.99965

297,497,030

صاحب السمو الملكي األمير/
تركي بن محمد بن فهد بن
عبدالعزيز آل سعود

20,400,000

%24

204,000,000

11,687,203

%13.74965

116,872,030

محمد بن سعد بن بطي الفراج
السبيعي

7,862,075

%9.2495

78,620,750

6,800,00

%8

68,000,000

عبداهلل بن سعد بن بطي الفراج
السبيعي

7,862,500

%9.25

78,625,000

6,800,000

%8

68,000,000

اإلجمالي

78,624,150

%92.5

786,241,500

55,036,906

%64.75

550,369,060

المصدر :الشركة

رأس مال الشركة

ثمانمائة وخمسون مليون ( )850,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل.

إجمالي عدد أسهم
الشركة

خمسة وثمانون مليون ( )85,000,000سهماً عادياً مدفوعة القيمة بالكامل.

القيمة االسمية
للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

الطرح

طرح خمسة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً عادياً تمثل  %30من رأس مال الشركة لالكتتاب العام بسعر طرح قدره
ثالثة وسبعون ( )73ريال سعودي للسهم الواحد.

إجمالي عدد أسهم
الطرح

خمسة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً عادياً مدفوعة القيمة بالكامل.

نسبة أسهم الطرح من
رأس مال الشركة

تمثل أسهم الطرح  %30من أسهم الشركة.

سعر الطرح

ثالثة وسبعون ( )73ريال سعودي لكل سهم من أسهم الطرح.

إجمالي قيمة الطرح

مليار وثمانمائة وواحد وستون مليون وخمسمائة ألف ( )1,861,500,000ريال سعودي.

استخدام متحصالت
الطرح

سوف يتم توزيع متحصالت الطرح ،المقدرة بمبلغ مليار وثمانمائة وواحد ووثالثون مليون وخمسمائة ألف ( )1,831,500,000ريال سعودي
(بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والمقدرة بمبلغ ثالثين مليون ( )٣٠,000,000ريال سعودي على المساهمين البائعين،
ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح (للمزيد من المعلومات حول متحصالت الطرح ،الرجاء مراجعة القسم رقم 8
«استخدام متحصالت الطرح» من هذه النشرة).

ل

عدد أسهم الطرح
المتعهد بتغطيتها

خمسة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً عادياً.

إجمالي قيمة الطرح
المتعهد بتغطيته

مليار وثمانمائة وواحد وستون مليون وخمسمائة ألف ( )1,861,500,000ريال سعودي.
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين ،هما:

فئات المستثمرين
المستهدفين

الشريحة (أ) :الفئات المشاركة :وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر
(الرجاء مراجعة القسم رقم« 1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة).

الشريحة (ب) :المكتتبون األفراد :وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة
قصر من زوج غير سعودي ،حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما
التي لها أوالد ّ
يثبت أمومتها لألوالد القصر ،باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري.
إجمالي عدد أسهم الطرح لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

عدد أسهم الطرح
للفئات المشاركة

خمسة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً من أسهم الطرح تمثل  %100من إجمالي أسهم الطرح ،وفي حال وجود طلب
كاف من قبل المكتتبين األفراد ،يحق للمستشار المالي تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى اثنين وعشرين مليون وتسعمائة
وخمسين ألف ( )22,950,000سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل  %90من إجمالي أسهم الطرح.

عدد أسهم الطرح
للمكتتبين األفراد

مليونان وخمسمائة وخمسون ألف ( )2,550,000سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى تمثل  %10من إجمالي أسهم الطرح.
طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

طريقة االكتتاب
للفئات المشاركة

طريقة االكتتاب
للمكتتبين األفراد

يحق للفئات المشاركة التقدم بطلب المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وسوف يوفر مدير سجل االكتتاب نموذج الطلب للفئات المشاركة
أثناء عملية بناء سجل األوامر .وبعد التخصيص المبدئي ،سيقوم مدير سجل االكتتاب بتوفير نماذج االكتتاب للفئات المشاركة والتي عليها
تعبئتها وفقاً للتعليمات المب ّينة في القسم رقم« 17شروط وأحكام االكتتاب».

ستتوفر نماذج طلب االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح في المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة وفي بعض فروع الجهات
المستلمة .ويجب تعبئة طلب االكتتاب وفقاً للتعليمات المبينة في القسم رقم« 17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة والتقدم به ألحد
فروع الجهات المستلمة .وبإمكان المكتتبين األفراد االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي التابعة للجهات
المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن (أ) يكون للمكتتب حساب لدى إحدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه
الخدمة ،و(ب) أال يكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.
الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

الحد األدنى لعدد
األسهم التي يمكن
االكتتاب فيها للفئات
المشاركة

مائة ألف ( )100,00سهماً.

الحد األدنى لعدد
األسهم التي يمكن
االكتتاب فيها
للمكتتبين األفراد

عشرة ( )10أسهم.
قيمة الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

قيمة الحد األدنى
لعدد األسهم التي
يمكن االكتتاب فيها
للفئات المشاركة

سبعة مليون وثالثمائة ألف ( )7,300,000ريال سعودي.

قيمة الحد األدنى
لعدد األسهم التي
يمكن االكتتاب فيها
للمكتتبين األفراد

سبعمائة وثالثون ( )730ريال سعودي.
الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

الحد األعلى لعدد
األسهم التي يمكن
االكتتاب فيها للفئات
المشاركة

أربعة ماليين ومائتان وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ( )4,249,999سهماً.

الحد األعلى لعدد
األسهم التي يمكن
االكتتاب فيها
للمكتتبين األفراد

مائتان وخمسون ألف ( )250,000سهماً.

م

قيمة الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
قيمة الحد األعلى
لعدد األسهم التي
يمكن االكتتاب فيها
للفئات المشاركة

ثالثمائة و عشرة مليون ومئتان وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون ( )310,249,927ريال سعودي.

قيمة الحد األعلى
لعدد األسهم التي
يمكن االكتتاب فيها
للمكتتبين األفراد

ثمانية عشرة مليون ومئتان وخمسون ألف ( )18,250,000ريال سعودي.
طريقة التخصيص ور ّد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

طريقة التخصيص
للفئات المشاركة

طريقة التخصيص
للمكتتبين األفراد

رد فائض أموال
االكتتاب
فترة الطرح
األحقية في األرباح

سيتم التخصيص المبدئي ألسهم الطرح وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة ،وذلك باستخدام آلية تخصيص األسهم
االختيارية ،ومن الممكن عدم تخصيص أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشار المالي .وسيتم تخصيص أسهم الطرح
بشكل نهائي للفئات المشاركة عن طريق مدير سجل االكتتاب بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد .ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها
للفئات المشاركة بشكل مبدئي خمسة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً تمثل  %100من إجمالي عدد أسهم الطرح ،علماً
بأنه في حال وجود طلب ٍ
كاف من قبل المكتتبين األفراد في أسهم الطرح ،فيحق للمستشار المالي ،بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين،
تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى اثنين وعشرين مليون وتسعمائة وخمسين ألف ( )22,950,000سهماً كحد أدنى تمثل
 %90من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد.
يتوقع أن يتم تخصيص أسهم الطرح في موعد أقصاه يوم األربعاء 1443/08/06هـ (الموافق 2022/03/09م) ،علماً بأن الحد األدنى
للتخصيص هو عشرة ( )10أسهم لكل مكتتب فرد ،بينما الحد األعلى للتخصيص هو مليونان وخمسمائة وخمسون ألف ( )2,550,000أسهم
لكل مكتتب فرد .وسيتم تخصيص ما تبقى من أسهم الطرح (إن وجدت) على أساس تناسبي بنا ًء على ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم
التي طلب االكتتاب فيها .وإذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد مائتان وخمسة وخمسون ألف ( )255,000مكتتب ،فإن الشركة ال تضمن الحد
األدنى للتخصيص وفي هذه الحالة ،سيتم تخصيص أسهم الطرح وفقاً لما تحدده الشركة والمستشار المالي (للمزيد من المعلومات ،الرجاء
مراجعة القسم رقم« 17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة).
سوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات .وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي
ورد الفائض في موعد أقصاه يوم األربعاء 1443/08/06هـ (الموافق 2022/03/09م).
تبدأ فترة الطرح في يوم األحد بتاريخ 1443/07/26هـ (الموافق 2022/02/27م) وتنتهي في يوم الثالثاء بتاريخ 1443/07/28هـ (الموافق
2022/03/01م).
تستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تليها (للمزيد من المعلومات،
الرجاء مراجعة القسم رقم« 7سياسة توزيع األرباح» من هذه النشرة).

حقوق التصويت

جميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة ،وال يخول أي سهم حامله بممارسة أي حقوق تفضيلية ،حيث يعطي كل سهم حامله صوت
واحد .ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة والتصويت فيها ،كما ويجوز للمساهم تفويض مساهم آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة
لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة (للمزيد من المعلومات حول حقوق التصويت ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 4-12ملخص
النظام األساس للشركة» من هذه النشرة).

القيود المفروضة
على األسهم (فترة
الحظر)

يخضع كبار المساهمين لفترة حظر مدتها ستة ( )6أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية ،بحيث ال يجوز لهم
التصرف في أسهمهم خالل هذه الفترة .وبعد انقضاء هذه الفترة يجوز لهم التصرف في أسهمهم دون الحاجة إلى الحصول على موافقة
مسبقة من الهيئة.

األسهم التي سبق
للشركة إدراجها

لم يسبق إدراج أسهم الشركة سوا ًء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح .وقد تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب تسجيل األسهم وطرحها وفقاً
لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،كما تقدمت إلى السوق المالية بطلب اإلدراج وفقاً لقواعد اإلدراج .وقد تم الحصول
على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح ،وتم استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة .ومن المتوقع أن
يبدأ تداول األسهم في السوق المالية في ٍ
وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم (للمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة قسم
«التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب» في الصفحة رقم (ع) من هذه النشرة).

هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في أسهم الطرح ،ويمكن تصنيف تلك المخاطر كالتالي:
1-مخاطر متعلقة بنشاط الشركة وعملياتها.

عوامل المخاطرة

2مخاطر متعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة.3-مخاطر متعلقة أسهم الطرح.

وقد تم استعراض هذه المخاطر في القسم رقم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،والتي يجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار
باالستثمار في أسهم الطرح.
مصاريف الطرح

سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي سيتم خصمها من إجمالي متحصالت الطرح .تق ّدر
مصاريف الطرح تقريباً بمبلغ ثالثين مليون ( )٣٠,000,000ريال سعودي ،وتشمل أتعاب المستشار المالي ومتعهدي التغطية والمستشار
القانوني والمستشار القانوني لمتعهدي التغطية ومستشار العناية المهنية المالية ومراجع الحسابات ومستشار دراسة السوق والجهات
المستلمة ،إضاف ّة إلى أتعاب ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من األتعاب والمصاريف ذات العالقة بالطرح.

ن

جي آي بي كابيتال
واحة غرناطة ،المبنى األول ،الطابق الرابع
الدائري الشرقي
ص.ب89589 .
متعهد التغطية
الرئيسي

الرياض 11692

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 8348000 :

فاكس+966 11 5112201 :

الموقع اإللكترونيwww.gibcapital.com :

البريد اإللكترونيcustomercare@gibcapital.com :

اإلنماء لالستثمار
برج العنود 2

طريق الملك فهد

ص.ب 55560 .الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 2185555 :

فاكس+966 11 2185970 :

الموقع اإللكترونيwww.alinmainvestment.com :

البريد اإللكترونيinfo@alinmainvest.com :

متعهدو التغطية
شركة العربي الوطني لالستثمار
شارع الملك فيصل – مبنى شركة العربي الوطني لالستثمار
حي المربع ،خلف مبنى اإلدارة العامة للبنك العربي الوطني

ص.ب 220009 .الرياض 11311
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 4062500 :

فاكس+966 11 4062548 :

الموقع اإللكترونيwww.anbinvest.com.sa :

البريد اإللكترونيequity.cm@anbinvest.com.sa :

مالحظة :يجب الرجوع إلى قسم «إشعار مهم» في الصفحة رقم (أ) ،والقسم رقم« 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ودراستهما بعناية تامة قبل اتخاذ
أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح بموجب هذه النشرة.

س

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
التواريخ المهمة
	  (1-3):لودجلاالجدول الزمني المتوقع للطرح
التاريخ

الحدث
فترة تسجيل طلبات المشاركة للفئات المشاركة وعملية بناء سجل األوامر

فترة مدتها خمسة ( )5أيام تبدأ من يوم األحد 1443/07/12هـ (الموافق
2022/02/13م) ،وتنتهي في الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الخميس
1443/07/16هـ (الموافق 2022/02/17م).

فترة اكتتاب األفراد

فترة مدتها ثالثة ( )3أيام عمل تبدأ من يوم األحد 1443/07/26هـ
(الموافق 2022/02/27م) وتنتهي في يوم الثالثاء 1443/07/28هـ (الموافق
2022/03/01م).

آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب للفئات المشاركة بنا ًء على عدد األسهم التي تم
تخصيصها مبدئياً لكل منهم

الساعة الرابعة مسا ًء يوم الخميس 1443/07/23هـ (الموافق 2022/02/24م).

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للفئات المشاركة بنا ًء على عدد األسهم التي تم
تخصيصها مبدئياً لكل منهم

الساعة الرابعة مسا ًء يوم اإلثنين 1443/07/27هـ (الموافق 2022/02/28م).

آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب للمكتتبين األفراد

يوم الثالثاء 1443/07/28هـ (الموافق 2022/03/01م).

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

موعد أقصاه 1443/08/06هـ (الموافق 2022/03/09م).

إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة (إن وجدت)

موعد أقصاه 1443/08/06هـ (الموافق 2022/03/09م).

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق المالية

يُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات
واالنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة .وسيتم اإلعالن عن بدء تداول
األسهم على موقع تداول اإللكتروني (.)www.saudiexchange.sa

مالحظة :يعتبر الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله تقريبية ،وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل إعالنات تظهر على موقع تداول
اإللكتروني ( )www.saudiexchange.saوالموقع اإللكتروني للمستشار المالي ( )www.gibcapital.comوالموقع اإللكتروني للشركة (.)www.al-dawaa.com

ع

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
وفيما يلي نبذة مختصرة عن طريقة اكتتاب الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد:
.

أالفئات المشاركة:

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر (الرجاء مراجعة القسم رقم« 1التعريفات
والمصطلحات» من هذه النشرة).
يمكن للفئات المشاركة الحصول على نموذج طلب مشاركة في عملية بناء سجل األوامر من مدير سجل االكتتاب أثناء مدة بناء سجل األوامر ،والحصول
على نماذج االكتتاب من مدير سجل االكتتاب بعد التخصيص المبدئي .ويقوم مدير سجل االكتتاب – بعد الحصول على موافقة الهيئة – بعرض أسهم
الطرح على الفئات المشاركة وذلك خالل مدة بناء سجل األوامر فقط .وتبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين
األفراد وذلك وفقاً للشروط والتعليمات المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب .ويجب تسليم نموذج الطلب الموقع إلى مدير سجل االكتتاب ،بحيث يمثل
نموذج الطلب اتفاقاً ملزماً بين المساهمين البائعين والفئة المشاركة مقدمة الطلب.
 .بالمكتتبون األفراد:

قصر من زوج غير سعودي ،حيث
تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لديها أبناء ّ
القصر ،باإلضافة إلى أي شخص طبيعي
يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألبناء
ّ
غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ،ويحق لهم فتح حساب
استثماري.
سيتم توفير نماذج االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح في المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة وفي بعض فروع الجهات المستلمة ،ويمكن
للمكتتبين األفراد االكتتاب أيضاً عن طريق اإلنترنت والهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه
الخدمات للمكتتبين األفراد شريطة:
yأن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمة.

yأال يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.
يجب تعبئة نماذج طلب االكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة في القسم رقم« 17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة .وعلى كل مقدم طلب أن يكمل جميع
بنود نموذج طلب االكتتاب ذات الصلة .وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أي نموذج اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حال عدم استيفائه ألي من شروط
وأحكام الطرح .وال يسمح بإجراء أي تعديالت على طلب االكتتاب أو سحبه بعد أن يتم تقديمه ،ويعتبر طلب االكتتاب في حال تسليمه اتفاقاً ملزماً بين
المكتتب ذي العالقة والمساهمين البائعين (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم رقم« 17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة).
سوف يتم إعادة فائض االكتتاب – إن وجد – لحساب المكتتب الرئيسي لدى الجهة المستلمة التي خصمت قيمة االكتتاب منه ابتدا ًء ،ودون أي عموالت أو
استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة ،ولن يسمح برد قيمة االكتتاب نقداً أو إلى حسابات طرف ثالث.
للمزيد من المعلومات حول اكتتاب المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة ،يرجى مراجعة القسم رقم« 17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة.

ف

ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة بشكل مفصل ،إال أن هذا الملخص ال يتضمن
جميع المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين والتي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم الطرح،
لذا ينبغي على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل ،ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح على
مراعاة كامل هذه النشرة .وعلى وجه الخصوص ،يجب مراجعة قسم «إشعار مهم» في الصفحة رقم (أ) والقسم رقم« 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة
بدقة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح ،ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.

نظرة عامة على الشركة
شركة الدواء للخدمات الطبية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تحولت بموجب القرار الوزاري رقم  361وتاريخ 1442/10/27هـ (الموافق 2021/06/08م)،
مقيدة بالسجل التجاري رقم  2051025701وتاريخ 1422/09/23هـ (الموافق 2001/12/08م) الصادر من مدينة الخبر في المملكة ،وعنوانها المسجل
هو ص.ب ،4326 .مدينة الخبر ،31952 ،المملكة.
تأسست الشركة بتاريخ 1412/01/16هـ (الموافق 1991/07/28م) كمؤسسة فردية باسم «مؤسسة محمد سعد الفراج التجارية» مقيدة بالسجل
التجاري لمدينة الخبر بالرقم  2051014940وتاريخ 1412/01/16هـ (الموافق 1991/07/28م) ،وتم تحويل أحد فروعها المسماة صيدليات الدواء
(والتي تم افتتاح أول فرع لها بعام 1993م) ،إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1422/09/23هـ (الموافق 2001/12/08م) برأس مال قدره مليوني
( )2,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى ألفي ( )2,000حصة نقدية بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة
الواحدة ،وتم قيدها في السجل التجاري لمدينة الخبر بالرقم  2051025701وتاريخ 1422/09/23هـ (الموافق 2001/12/08م) .وبتاريخ 1442/10/27هـ
(الموافق 2021/06/08م) ،تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة باسم «شركة الدواء للخدمات الطبية» برأس مال
قدره ثمانمائة وخمسون مليون ( )850,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسة وثمانين مليون ( )85,000,000سهماً عادياً بقيمة اسمية
مدفوعة بالكامل قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .تم زيادة رأس مال الشركة عدة مرات منذ تأسيسها ،حيث تمت أول زيادة لرأس مال
الشركة بموجب قرار الشركاء بتاريخ 1427/04/15هـ (الموافق 2006/05/13م) من مليوني ( )2,000,000ريال سعودي إلى عشرة ماليين ()10,000,000
ريال سعودي مقسم إلى عشرة آالف ( )10,000حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة وتم استيفاء الزيادة البالغ
قدرها ثمانية ماليين ( )8,000,000ريال سعودي عن طريق تحويلها من حسابات الشركاء الجارية ،وبتاريخ 1442/10/14هـ (الموافق 2021/05/26م) ،تم
زيادة رأس مال الشركة من عشرة ماليين ( )10,000,000ريال سعودي إلى ثمانمائة وخمسين مليون ( )850,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم
إلى خمسة وثمانين مليون ( )85,000,000سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها
ثمانمائة وأربعين مليون ( )840,000,000ريال سعودي عن طريق )1( :رسملة مبلغ سبعمائة وثمانية وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف ( )788,500,000ريال
سعودي من حساب األرباح المبقاة؛ و( )2تحويل مبلغ واحد وخمسون مليوناً وخمسمائة ألف ( )51,500,000ريال سعودي من حساب الزيادة المقترحة
لرأس المال (وللمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 2-1-4تاريخ الشركة وتطور رأس المال» من هذه النشرة).

ص

األنشطة الرئيسية للشركة
تتركز األنشطة الرئيسية للشركة في قطاع بيع األدوية بالتجزئة وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية وفقاً لنظامها األساس بما يلي:
1األنشطة العقارية :األنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة.2األنشطة المهنية والعلمية والتقنية:	-أنشطة الخبرة االستشارية في مجال اإلدارة.
	-اإلعالن
3التشييد :تركيبات إنشائية أخرى.4التعليم :أنواع التعليم األخرى غير المصنفة في موضع آخر.5الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم :أنشطة التغليف والتعبئة.6الصناعات التحويلية:	-صنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية.
	-صنع معدات التشعيع والمعدات الكهربائية الطبية والعالجية.
	-صناعة األدوات والتجهيزات الطبية والخاصة بطب األسنان.
	-إصالح المعدات اإللكترونية والبصرية.
7النقل والتخزين:	-النقل البري للبضائع.
	-التخزين.
	-مناولة البضائع.
	-أنشطة دعم النقل األخرى.
	-أنشطة شركات نقل البريد الخاصة.
8تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية:	-البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد.
	-بيع السلع المنزلية األخرى بالجملة.
	-بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات بالجملة.
	-أنواع البيع األخرى بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة.
	-بيع المنتجات الصيدالنية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة.
	-البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء بالبريد أو عن طريق اإلنترنت.
وتتمثل أنشطة الشركة وفقاً لسجلها التجاري بما يلي:
1وكالء البيع في األدوية.2البيع بالجملة للسلع الصيدالنية.3تجارة األغذية الخاصة والصحية.4أنشطة الصيدليات.5أنشطة مستودعات األدوية.6البيع بالتجزئة لألجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.7تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات اإللكترونية.8-تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير.
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هيكل ملكية الشركة
	  (1):لكشلاهيكل ملكية الشركة
ﺷﺮﻛﺔ اﳌﻮارد
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
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ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
آل ﺳﻌﻮد

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ﺑﻦ ﺑﻄﻲ اﻟﻔﺮاج
اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ
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ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ﺑﻦ ﺑﻄﻲ اﻟﻔﺮاج
اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ

٪٩٫٢٤٩٥

وﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ
اﳉﻌﻔﺮي
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ﺣﺼﺔ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
ﺑﻄﻲ اﻟﻔﺮاج اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ

٪٢٫٥

٪٢٫٥

ﻧﻮف ﺑﻨﺖ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
ﺑﻄﻲ اﻟﻔﺮاج اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﻮد
اﻟﻘﻔﻴﻞ

٪٢٫٥

ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﻬﺪي ﺑﻦ
ﺷﻼش اﻟﻌﻨﺰي

٪٠٫٠٠٠٥

٪٠٫٠٠٠٥

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪواء ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ

٪١٠٠
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪواء
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ش.م.ح).ذ.م.م(.
)اﻹﻣﺎرات(

٪١٠٠

٪١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻮﻟﻴﻨﺰ ﺟﻲ
إ م ﺑﻲ إﺗﺶ
)أﳌﺎﻧﻴﺎ(

ﺷﺮﻛﺔ روﻧﺰاك ﺟﻲ
إ م ﺑﻲ إ ﺗﺶ
)أﳌﺎﻧﻴﺎ(

٪٥٠

٪١٠٠
ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺼﻨﻊ
اﳌﺘﻄﻮرة اﻷوﻟﻰ
)اﳌﻤﻠﻜﺔ(

٪٥٠

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻼﻧﺰن
ش.م.ح )ذ.م.م(
)اﻹﻣﺎرات(

المصدر :الشركة

رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها
الرؤية
تتمثل رؤية الشركة في أن تكون الرائدة لشبكة الصيدليات وخدمة المستهلكين في المملكة وذلك من خالل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات.
الرسالة
مدعمة بأحدث التقنيات والتجهيزات ،تحت
تتمثل رسالة الشركة في تطوير سلسلة صيدليات رياد ّية متعددة القنوات ترتكز على بنية تحتية نموذجية
ّ
إشراف وإدارة كفاءات محترفة من أصحاب الخبرة المثبتة ،لتقديم منتجات ذات قيمة وخدمات واستشارات بمعايير دولية لتحسين جودة الحياة وتحقيق
رؤية المملكة الهادف إلى خلق مجتمعات حيوية.
االستراتيجية
تبنت الشركة استراتيجيتها بغية تنفيذ رؤيتها ورسالتها ومحاورها االستراتيجية المذكورة أعاله ،وذلك على النحو التالي:
yالمحافظة على مكانة الشركة المميزة في قطاع صيدليات التجزئة وحصتها السوقية وزيادتها والمحافظة على دور الشركة الريادي ضمن
مفهوم الصيدليات المجتمعية.
yالمحافظة على مستوى الربحية القوي للشركة وتنميتها بهدف زيادة عوائد المساهمين وتمكين الشركة من التوسع في أعمالها.

yزيادة عوائد الشركة من خالل عالقاتها االستراتيجية محلياً ودولياً ودراسة الدخول في تحالفات استراتيجية واتفاقيات تعاون محلياً ودولياً
وتوطيد عالقة الشركة مع القطاع العام.

ر

نواحي القوة والمزايا التنافسية
أ.

تعمل الشركة في أكبر اقتصاد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وضمن قطاع تجزئة هو األكبر في المنطقة ضمن
رؤية حكومية شاملة وواضحة 2030م

إن االقتصاد السعودي هو أكبر اقتصاد من بين اقتصادات دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق األوسط وأكثرها جاذبية حيث بلغ الناتج المحلي اإلجمالي
للمملكة نحو  3.0تريليون ريال سعودي في العام 2019م ،وارتفع اإلنفاق االستهالكي من  1,118.2مليار ريال سعودي في عام 2018م إلى  1,157.8مليار
ريال سعودي في عام 2019م (معدل نمو سنوي مركب  ،)٪3.5مما ساهم في  ٪38.9من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019م .وسجلت المملكة أعلى
ناتج محلي إجمالي في منطقة الشرق األوسط في عام 2020م ،عند  2,351.6مليار ريال سعودي .وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي
السعودي (ساما) بشأن معامالت نقاط البيع ،أن معامالت نقاط البيع للمستلزمات الصحية ارتفعت من  16.8مليار ريال سعودي في عام 2016م إلى
 29.8مليار ريال سعودي في عام 2020م بمعدل نمو سنوي مركب  .٪15.4يتميز سوق المملكة بارتفاع معدالت اإلنفاق بسبب عدم وجود ضريبة الدخل
وارتفاع احتياطيات المملكة من العمالت األجنبية ،وهو مدعوم بتطورات تتعلق بعوامل االقتصاد الكلي ( ،)Macroeconomicsويعززه ما يلي:
yتُعد المملكة الدولة األكثر كثافة بالسكان في دول مجلس التعاون والرابعة من حيث عدد السكان في العالم العربي ،وذات ومعدل نمو سكاني
مرتفع ،إن إجمالي عدد السكان المقدر في المملكة نحو  34.8مليون نسمة وتقدر نسبة السكان من الشباب البالغة أعمارهم  29سنة فما دون
نحو  ٪47من إجمالي عدد السكان في نهاية عام 2020م ،تعد النسبة الكبيرة من السكان الشباب في البالد محركاً رئيسياً لقطاعي التجزئة
والتجارة اإللكترونية .كما يتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب في الفترة بين عامي 2020م و2024م نحو .٪1.4
yزيادة الدخل الفردي المتاح لإلنفاق بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي ( ٪1.8من حيث القيمة االسمية) بين عامي 2017م و2019م ،وبمعدل
نمو سنوي مركب متوقع يبلغ ( ٪3.5من حيث القيمة االسمية) بين عامي 2020م و2024م ،وذلك نتيجة للنمو االقتصادي العام وتفعيل دور
المرأة في سوق العمل باإلضافة إلى التراجع المتوقع لمعدالت البطالة.
للتوسع العمراني األفقي (حيث يقطن نحو  ٪84من إجمالي السكان في عام 2019م في المدن) ،وازدياد عدد األسر ذات الدخل
yالتوجه المستمر
ّ
المتوسط والمرتفع (حيث يتوقع أن يزداد عدد األسر ذات الدخل المرتفع بنحو  ٪40في الفترة بين عامي 2020م و2024م).
yمواصلة اإلصالحات االقتصادية ذات األثر اإليجابي في المملكة ،بما في ذلك إتاحة فرص االستثمار للقطاع الخاص في قطاعات وأنشطة
اقتصادية متعددة وزيادة االستثمارات في البنية التحتية والعمل على تطوير قطاعات اقتصادية جديدة (مثل قطاع السياحة والترفيه) وتشجيع
مشاركة المرأة في سوق العمل .إن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وإزالة القيود المفروضة على القيادة ،وتمكين الوصول إلى مراكز
رعاية األطفال من خالل برنامج قرة ،وإزالة القيود المفروضة على المرأة للحصول على القروض ،والمساواة في سن التقاعد لكال الجنسين
في زيادة حصة المرأة في سوق العمل من  ٪18.6في 2016م إلى  ٪30.4في 2020م ،وتجاوز هدف رؤية  2030البالغ  .٪30ستنعكس زيادة
مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل إيجابي على المستوى العام للمعيشة ،ودخل األسرة السعودية ،والقوة الشرائية ،مما سيؤدي في النهاية
إلى زيادة القدرة على اإلنفاق.
أعلنت حكومة المملكة في عام 2016م عن استراتيجيتها الجديدة التي أطلقت عليها مسمى «رؤية  ،»2030والتي تشتمل على أجندة شاملة لإلصالحات
المتحصلة من القطاعات المتعلقة بالنفط.
االجتماعية واالقتصادية .وترمي هذه االستراتيجية إلى تنويع اقتصاد المملكة وتقليل اعتمادها على اإليرادات
ّ
كما تشمل مبادرات رؤية  ،2030على سبيل المثال ال الحصر ،تحفيز قطاع تجارة بالتجزئة وزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين وزيادة مساهمة قطاع السياحة
في الناتج المحلي اإلجمالي الى  ٪10وزيادة اإلنفاق على األنشطة الثقافية والترفيهية من  ٪3إلى .٪6
ب .التفوق الرقمي واللوجستي الملحوظ في قطاع صيدليات التجزئة من خالل سلسلة إمداد تتفرد الشركة بامتالكها في السوق
المحلي

تمتلك الشركة مركزاً لوجستياً ضخماً في مدينة سدير وتتفرد الشركة بهذه الميزة التنافسية بين شبكات الصيدليات العاملة بالمملكة من حيث الحجم
والطاقة االستيعابية والقدرة على المناولة بشكل آلي لكافة المنتجات الدوائية بدرجة  %95ابتدا ًء من شهر سبتمبر من عام 2021م (للمزيد من المعلومات
حول خدمات الشركة اللوجستية ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 7-3-4الخدمات اللوجستية» من هذه النشرة).

ش

ومن أهم ما يميز أعمال الشركة ويظهر تفوقها الرقمي واللوجستي ضمن سالسل اإلمداد ما يلي:
yتم البدء بتطبيق نظام رصد وهو نظام التتبع اإللكتروني للمستحضرات الصيدالنية وهو جزء من برنامج التحول الوطني الخاص بتبني أحدث
الوسائل التقنية واستخدامها في تتبع وتعقب جميع األدوية البشرية المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها في جميع مراحلها حتى
وصولها للمستهلك.
yحائزة على شهادة الجودة أيزو

(ISO) 2015-9001

yكافة مستودعات الشركة (التي تتطلب ذلك) معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
yتبلغ المساحة التخزينية لمستودعات الشركة أكثر من مائة وأربعين ألف ( )140,000متر مربع ويمكن أن تقوم بتخزين أكثر من تسعين ألف
( )90,000طبلية.

yتقوم المستودعات يومياً باستالم أكثر من أربعمائة ألف ( )400,000وحدة (وتعادل حوالي ثمانمائة ( )800طبلية) أو حوالي ثالثين ألف
( )30,000صندوق (وكل صندوق ويسمى ( )Toteهو وحدة تخزين وشحن مصنوعة من البالستيك بأبعاد  54سم طول وارتفاع  24سم وعرض
 37سم) ،ويبلغ مجموع ما يتم مناولته من استالم وتسليم أكثر من مليون ( )1,000,000وحدة يومياً.

yيقطع أسطول الشركة المكون من أكثر من ستمائة ( )600شاحنة ومركبة ذات استخدامات وسعات متعددة تعمل على مدار الساعة وتجوب كافة
مناطق المملكة أكثر من مائة وخمسين ألف ( )150,000كيلومتر يومياً ويقوم بإنجاز ما يقارب ألف ( )1,000عملية إنزال وتوصيل.
المجسات اإلضافية بكل شاحنة تعمل
yيدار أسطول الشركة بأحدث األنظمة التكنولوجية وأنظمة التتبع وتخطيط المسارات ويوجد عدد من
ّ
على مدار الرحلة لتسجل كافة المعلومات المتعلقة بأمن وسالمة وجودة الشحنات وجودة الرحلة وتتصل عبر األقمار الصناعية بأنظمة الشركة
وأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة النقل .وتضمن هذه اآللية حماية كاملة فال تتمكن أي من الشاحنات على سبيل المثال من فتح أماكن
التخزين قبل بلوغ الهدف حيث تستطيع الشركة معرفة ذلك فوريا واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حينه.
yعند انتهاء مكننة وأتمتة التشغيل في مستودع الشركة الرئيسي في سدير لكافة المنتجات الدوائية خالل عام 2021م ،سوف تكون الشركة ضمن
عدد محدود جدا من الشركات العالمية التي تطبق التقنيات الحديثة المتعلقة بتحضير األدوية إلكترونياً.
ج .شبكة كبيرة من الصيدليات المملوكة للشركة تمتد من شمال المملكة لجنوبها ومن شرقها لغربها مدعومة بأحدث بنية
ّ
شتى جوانب األعمال التشغيلية
تحتية في

تمتلك الشركة أكثر من ثمانمائة ( )800صيدلية متواجدة في ثالثة عشر ( )13منطقة إدارية ومائة وثالثين ( )130مدينة ومحافظة وهجرة .وتضم
صيدليات الشركة أكثر من سبعة وعشرون ألف ( )27,000منتج وألفي ( )2,000عالمة تجارية تل ّبي احتياجات المستهلكين البالغ عدد زياراتهم مائة وخمسة
وسبعين ( )175,000في اليوم لكافة صيدليات الشركة .وتتميز صيدليات الشركة بكبر مساحتها وطريقة العرض المنظمة فيها وهي غاية في الترتيب مما
يتيح للمستهلكين خبرة تسوق سلسة ومرنة تلبي احتياجاتهم بكفاءة وفعالية (للمزيد من المعلومات حول صيدليات الشركة وتصميمها ،الرجاء مراجعة
القسم رقم« 2-3-4صيدليات الشركة» من هذه النشرة) .وتعمل صيدليات الشركة لتحقيق رسالة مجتمعية أساسية بجانب كونها مركزا لبيع المنتجات
الطبية وغير الطبية لذا فإنها تتميز بما يلي:
yيقدم الخدمة داخل صيدليات الشركة طاقم متميز من الصيادلة الحاصلين على أعلى المؤهالت العلمية ويخضعون لدورات وورش عمل تدريبية
بشكل مستمر لتحقيق أعلى وأحدث مستويات الرعاية الصحية والمجتمعية الالزمة على الدوام .لذا فإن كافة صيادلة الشركة مؤهلون تأهيال
علمياً عالي المستوى .ويتعدى عمل الصيادلة داخل الصيدليات بيع المنتج إلى كونهم أداة تثقيفية للعميل فيما يخص إرشادهم ألفضل الطرق
والممارسات والوسائل للمحافظة على الصحة العامة .باإلضافة لذلك ،قامت الشركة باستحداث العديد من البرامج المساعدة والمكملة لعمل
الصيدلي ومنها برنامج دواؤك وبرنامج السجل العائلي التي تضمن متابعة الجرعات الدوائية وتجنب المستفيد من تعارض األدوية المعالجة
وقت االستخدام استناداً على سجل العميل الدوائي المحفوظ لديها إلكترونياً.
yتقوم الشركة بقياس أداء الصيادلة وكافة فرق العمل لديها من خالل مؤشرات أداء معلومة لهم بهدف تحديد احتياجات فرق العمل لديها ثم
القيام بتطويرهم عن طريق برنامج التدريب المستمر.
كما تدعم الشبكة الواسعة لصيدليات الشركة بنية تحتية متميزة تشمل:
yمستودعات مركزية للشركة تقع في مدينة سدير في المنطقة الوسطى تمثل مركزا لوجستياً ضخما لمساندة أعمال الشركة باإلضافة إلى أربعة
عشر ( )14مستودع آخر في مناطق متفرقة من المملكة (للمزيد من المعلومات حول مستودعات الشركة ،الرجاء مراجعة القسم رقم7-3-4
«الخدمات اللوجستية» من هذه النشرة).
yخدمات توصيل لمكان العميل أو للمنزل عبر تطبيق «صيدليات الدواء» ومبيعات عبر االنترنت من خالل الموقع اإللكتروني للصيدليات ومن
خالل خدمة العمالء على الهاتف المجاني للشركة .وتقدم الشركة العديد من المزايا مثل برنامج «أرباحي» عبر التطبيق (للمزيد من المعلومات
حول برامج الشركة ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 8-3-4التسويق» من هذه النشرة).

ت

yأسطول كبير من سيارات التوصيل للعميل وكذلك المركبات األكبر حجماً لتحويل المنتجات بين الفروع فيما تمتلك الشركة سيارات نقل ثقيلة
تؤمن انسيابية نقل المنتجات من المستودع الرئيسي في سدير والمستودعات األخرى إلى فروع الشركة المنتشرة في أرجاء المملكة (للمزيد
من المعلومات حول أسطول الشركة الرجاء مراجعة القسم رقم« 7-3-4الخدمات اللوجستية» من هذه النشرة).

yبنية تحتية لتقنية معلومات متطورة جداً وعالية الكفاءة مصممة لتربط كافة قطاعات العمل بطريقة رقمية عالية الدقة تغطي المراقبة والتحكم
بالمنتجات من لحظة دخولها لمستودعات الشركة ألول مرة لحين تسليمها للمستهلك عبر سلسلة إمداد متميزة جداً .ومن ذلك أحدث البرامج
الخاصة بدعم القطاع اللوجيستي والتوصيل (.)Pilot Task Manager
د .أداء الشركة المالي المتميز ونمو أعمالها المستمر ومركزها المالي والربحي الرائد

تتمتع الشركة بأداء مالي متميز ومركز مالي وربحي قوي حيث تسجل أعمالها نمواً مستمراً وبنسبة مرتفعة .وقد بلغت نسبة النمو في مبيعات الشركة
في األعوام الثالثة المنصرمة 2018م و2019م و2020م  ،%12.5و ،%4.4و ،%25.2على التوالي .فيما سجلت الشركة هوامش ربح إجمالية بلغت ،%38.9
و ،%40.1و %37.9في األعوام 2018م و2019م و2020م ،على التوالي.
وبالرغم أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-أثرت إيجابياً في زيادة مبيعات الشركة خالل عام 2020م إال أن تلك الزيادة كانت طفيفة إذا
ما قورنت بنمو األعمال االعتيادي المتوقع نتيجة التغير في عوامل الطلب ونوعية المنتجات والتي أصبحت جزءاً ال يتجزأ من محفظة المستهلكين والتي
سوف يستمر نموها في المستقبل .وقد ساهمت خبرة الشركة الممتدة لعقود وفهمها العميق لمتطلبات المستهلكين والعوامل المؤثرة في الطلب على
المنتجات سواء كانت طبية أو كمالية أو منتجات عناية شخصية أياً في تمكينها من االستفادة القصوى من طلب المستهلكين وتعظيم حصتها من السوق
ضمن مسيرة نشاطها حيث عملت بديناميكية عالية لتتمكن من خلق قيمة مضافة تنعكس بشكل إيجابي على نشاطها والنمو في أرباحها .وبالتوازي وال
يقل أهمية عن ما سبق في زيادة أرباح الشركة وزيادة مبيعاتها هو قدرة الشركة التفاوضية وقدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة في الوقت
الصحيح سواء بإيقاف منتجات في حال ثبت عدم جدواها أو تغيير موردين دون تردد أو تغيير بنود تعاقدية لصالحها إذا لزم ذلك خدم ًة لمصلحة الشركة
ومساهميها على المدى البعيد.
هـ .شريك استراتيجي فاعل للعديد من الكيانات المهمة ضمن القطاع العام والخاص وللشركة دور ريادي مميز في دعم وتطبيق
سياسة األمان الدوائي

تفتخر الشركة بدورها الوطني في دعم وتحقيق رؤية المملكة  2030ضمن سياسة األمان الدوائي وال تألو جهداً في تسخير إمكاناتها لتحقيق ذلك .إن
ريادة الشركة في مشروع «وصفتي» أحد أهم المشاريع مع وزارة الصحة وهو مثال عن فعالية الشركة كشريك استراتيجي لتسخير الطاقات في خدمة
الدولة والمجتمع بكافة أفراده وفئاته .ولعل الصيدليات المرجعية وهي حوالي ستين ( )60صيدلية موزعة في مناطق عدة في المملكة تلتزم بتوفير كافة
األصناف الدوائية المسجلة وإتاحتها بصورة ثابتة كما هو معلن على موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء ،لهو خير دليل على دور الشركة الواضح كدعامة
رئيسية يعتد بها في خدمة المجتمع والدولة.
وفي سياق متصل حصلت الشركة على تميز واضح عندما ساهمت مساهمة مباشرة في تسخير صيدلياتها لتكون مراكز إلعطاء لقاح كورونا المعتمد من
الدولة وفق اآللية المتعمدة من خالل كفاءات مؤهلة تمتلك الخبرة والمعرفة ومدربة بما يكفل القيام باألعمال المتصلة بإعطاء اللقاحات بشكل علمي
وصحيح .ولقد كانت صيدليات الشركة والتزال شبكة الصيدليات الوحيدة بهذا الحجم والعدد التي تحصل على ميزة إعطاء اللقاحات الخاصة بفيروس
كورونا المستجد (كوفيد )19-في المملكة .وقد سخرت الشركة حوالي ستة وعشرين ( )26مركزاً إلعطاء اللقاح وتستطيع أن تقوم بإعطاء أكثر من
ألفين وأربعمائة ( )2,400لقاح يومياً من خالل تلك المراكز (للمزيد من المعلومات حول المسؤولية المجتمعية للشركة ،الرجاء مراجعة القسم رقم8-4
«المسؤولية المجتمعية» من هذه النشرة).
وعلى صعيد العالقات االستراتيجية ضمن القطاع الخاص فإن الشركة شريك استراتيجي مهم ألكبر الشركات العاملة في المنطقة ومنها شركة االتصاالت
السعودية ضمن برنامج قطاف كما أنها تتعامل مع كافة شركات التأمين مما يتيح تحقيق قيمة مضافة حيث تتمكن من خدمة شريحة كبيرة جداً من
المستفيدين من التأمين دون استثناء.
و .فريق الشركة اإلداري وخبراته المتميزة في قطاع التجزئة وشبكات الصيدليات

لدى الشركة فريق إداري متمرس من ذوي الخبرة الواسعة في مجال قطاع التجزئة وشبكات الصيدليات .ويتسم فريق اإلدارة بمهارات عالية وبمعرفته
الواسعة للمملكة ولقطاع التجزئة على المستوى اإلقليمي ،بما في ذلك اتجاهات السوق والبيئة التنافسية في هذا القطاع .كما أن فريق اإلدارة مهيأ لقيادة
الشركة فيما يتعلق بتنفيذ خططها المستقبلية للنمو والتوسع في كافة مراحل الشركة المستقبلية (للمزيد من المعلومات حول إدارة الشركة ،الرجاء مراجعة
القسم رقم« 5-5اإلدارة التنفيذية» من هذه النشرة).

ث

نظرة عامة على السوق والقطاع
.

أنظرة عامة على اقتصاد المملكة

سجلت المملكة أعلى ناتج محلي إجمالي في منطقة الشرق األوسط في عام 2020م ،عند  2,351.6مليار ريال سعودي .وتعافى االقتصاد في عام 2018م
بعد تسجيل نمو سلبي في عام 2017م ،مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وإدخال مبادرات إصالح رؤية ( 2030رؤية  2030هي خارطة طريق حكومية لتنويع
االقتصاد وتقويته) .وفي عام 2019م ،تباطأ النمو بسبب تباطؤ االقتصاد العالمي وخفض إنتاج النفط .وفي عام 2020م ،دخل االقتصاد في حالة ركود
بسبب انخفاض أسعار النفط ،وخفض إنتاج النفط ،وجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
ساهمت عائدات النفط بحوالي  ٪41من إجمالي الناتج المحلي في 2020م وتعمل الحكومة على إعادة هيكلة االقتصاد وتنمية القطاعات غير النفطية .من
المتوقع أن تؤدي مبادرات رؤية  2030إلى زيادة حجم القطاع غير النفطي بشكل كبير بهدف تحقيق  ٪60من اإليرادات غير النفطية بحلول عام 2030م.
وعلى المدى الطويل ،سوف يستمر التركيز على التوسع في القطاع غير النفطي ،وزيادة الخصخصة ،وزيادة تراخيص االستثمار الجديدة للشركات األجنبية
في دفع عجلة االقتصاد.
تستمر اإلصالحات االقتصادية المدعومة بالسياسات الحكومية المواتية في تعزيز االقتصاد ،مما يؤدي إلى ارتفاع الدخل المتاح وزيادة اإلنفاق االستهالكي.
مدفوعا بتوزيع الحكومة السريع للقاحات فيروس كورونا المستجد
ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط،
ً
ارتفاعا في التوظيف
(كوفيد ،)19-وزيادة ثقة المستثمرين في األعمال التجارية ،وانتعاش االقتصاد العالمي .سيشهد استئناف األنشطة خالل عام 2021م
ً
وزيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط ،مما سيعزز اإلنفاق االستهالكي بشكل أكبر.
 .بنظرة عامة على الوضع االجتماعي واالقتصادي للمملكة

تُعد المملكة الدولة األكثر كثافة بالسكان في دول مجلس التعاون الخليجي والرابعة من حيث عدد السكان في العالم العربي .بلغ عدد الوافدين حوالي
 ٪36.5من إجمالي السكان في عام 2020م .أكثر المناطق كثافة بالسكان في المملكة هي منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقية ،حيث
يبلغ عدد السكان في هذه المناطق مجتمعين أكثر من  ٪65من إجمالي السكان في المملكة .الجدير بالذكر ،يتجاوز عدد سكان المدن الكبرى في الرياض
وجدة ومكة المكرمة المليون نسمة.
يتقدم سكان المملكة في السن بشكل مطرد ،في عام 2019م ،انخفضت نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن  19عا ًما من  ٪31.7في عام 2018م إلى
 ٪31.1في عام 2020م .بالمقابل ،ارتفعت نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم عن  65عا ًما من  ٪3.3في 2018م إلى  ٪3.5في 2020م .سيؤدي هذا
االتجاه المستمر لشيخوخة السكان إلى زيادة الحاجة إلى منتجات وخدمات الرعاية الصحية واألدوية.
استمر معدل البطالة بين المواطنين السعوديين في االرتفاع تاريخياً عند حوالي  ٪12سنوياً ،مما أدى إلى معدل بطالة إجمالي يبلغ حوالي .٪7.0-6.0
من خالل رؤية  ،2030تم إطالق مبادرات «السعودة» لزيادة نسبة المواطنين السعوديين العاملين مما يهدف إلى خفض معدل البطالة بشكل كبير على
المدى المتوسط .كما اتخذت الحكومة خطوات جوهرية لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل مما سيعكس بشكل إيجابي على المستوى العام للمعيشة،
ودخل األسرة السعودية ،والقوة الشرائية ،مما سيؤدي في النهاية إلى زيادة القدرة على اإلنفاق.
 .جنظرة عامة على نظام الرعاية الصحية في المملكة

تتم إدارة قطاع الرعاية الصحية في المملكة بشكل أساسي من قبل الحكومة ،مع استمرار نمو القطاع الخاص .يتم توفير معظم الخدمات من قبل وزارة
الصحة؛ على الرغم من أن اإلدارات والجهات الحكومية األخرى توفر ً
أيضا مرافق الرعاية الصحية لموظفيها وعائالت الموظفين .ارتفع إجمالي اإلنفاق
على الرعاية الصحية في المملكة من  187.6مليار ريال سعودي في عام 2018م إلى  194.8مليار ريال سعودي في عام 2019م بمعدل نمو سنوي مركب
مدفوعا بتزايد عدد السكان وشيخوخة السكان وزيادة احتياجات الرعاية الصحية للمجتمع وزيادة االستثمار في البنية التحتية والخدمات.
قدره ،٪3.8
ً
انخفض إجمالي اإلنفاق على الرعاية الصحية بشكل طفيف في عام 2020م إلى  183.8مليار ريال سعودي بسبب االنخفاض في الخدمات والتكاليف
التشغيلية (تعليق العمليات الجراحية االختيارية ،وقبول الحاالت غير الطارئة ،وخدمات العيادات الخارجية غير العاجلة وخدمات التشخيص المرتبطة
بها) بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19-كذلك ارتفعت نسبة اإلنفاق الحكومي على الرعاية الصحية كنسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق
على الرعاية الصحية من  ٪61.6في عام 2019م إلى  ٪62.3في عام 2020م.

خ

من أجل تلبية احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة مع نمو السكان ،يعمل قطاعا الرعاية الصحية العام والخاص على زيادة الطاقة االستيعابية ،وستستمر
قدرة الرعاية الصحية في الزيادة على المدى المتوسط إلى الطويل ،مدفوعة بمجموعة واسعة من مبادرات رؤية  .2030وأما بالنسبة للصيدليات ،فيدير
القطاع العام أقسام الصيدليات داخل المستشفيات والمدن الطبية والمراكز المتخصصة ،باإلضافة إلى بعض الصيادلة في مراكز الرعاية األولية التابعة
لوزارة الصحة .إال أن صيدليات البيع بالتجزئة ومنصات التجارة اإللكترونية التي توفر المنتجات والخدمات الموجودة في قطاع صيدليات التجزئة
الخاصة يتم تشغيلها من القطاع الخاص .وشهد كل من القطاعين العام والخاص زيادة في عدد الصيادلة ،وشهد القطاع الخاص زيادة في عدد الصيدليات.
وبالنسبة للتأمين الصحي ،فقد تم توفيره في المملكة بصورة غير إلزامية في عام 1999م .ويخضع قطاع التأمين الصحي للرقابة من قبل كل من مجلس
التأمين الصحي التعاوني ( ،)CCHIوالبنك المركزي السعودي (ساما) .بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-فقد سارع البنك المركزي
السعودي بصياغة تشريعات لتمكين تغطية التطبيب عن بعد ،وفي وقت سابق من هذا العام (2021م) تم تحديث هذه السياسة لتوسيع تغطية التطبيب عن
بعد وتم تمديد التغطية حتى نهاية عام 2021م .ويتعين على جميع المواطنين السعوديين العاملين والوافدين وعائالتهم والحجاج وزوار المملكة الحصول
على تأمين صحي.
 .دنظرة عامة على سوق البيع بالتجزئة لألدوية في المملكة

يشهد سوق صيدليات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية نم ًوا كبي ًرا بلغ  25.3مليار ريال سعودي في عام 2017م و  28.1مليار ريال سعودي
في عام 2020م بمعدل نمو سنوي مركب قدره  .%3.5يتكون السوق من خمسة قطاعات )1( :األدوية الموصوفة ( )2األدوية والمكمالت الغذائية التي ال
تستلزم وصفة طبية ( )3مستحضرات التجميل ( )4المنتجات الغذائية ( )5المستلزمات الطبية .في عام 2019م ،شكل قطاعا األدوية الموصوفة واألدوية
والمكمالت الغذائية التي ال تستلزم وصفة طبية حوالي ما نسبته  ٪69من إجمالي سوق األدوية بالتجزئة ،من المتوقع أن يشمل النمو مستقب ً
ال جميع
القطاعات وسوف يكون النمو بنسبة عالية في قطاعات األدوية الموصوفة والمستلزمات الطبية.

ملخص عوامل المخاطرة
يوضح التالي ملخصاً لعوامل المخاطرة المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح ،إال أن هذا الملخص ال يشمل كافة المعلومات التي قد تهم المستثمرين،
لذا ينبغي على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل ،ويجب أن يبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح على
مراعاة كامل هذه النشرة .وعلى وجه الخصوص ،يجب مراجعة قسم «إشعار مهم» في الصفحة رقم (أ) والقسم رقم« 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة
بدقة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح ،ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.
المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة
yالمخاطر المتعلقة بارتباط أداء الشركة بقطاع بيع األدوية بالتجزئة ومستوى اإلنفاق
yالمخاطر المتعلقة بازدياد المصاريف التشغيلية للشركة

yالمخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على النمو مستقب ً
ال بالمعدالت التاريخية
yالمخاطر المتعلقة باستراتيجية الشركة التوسعية
yالمخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على العقارات المؤجرة
yالمخاطر المتعلقة بإيجاد واستئجار مواقع للصيدليات الجديدة بناء على شروط تجارية مقبولة
yالمخاطر المتعلقة بالعوامل الموسمية
yالمخاطر المتعلقة بالتعامالت المبرمة مع األطراف ذات العالقة
yالمخاطر المتعلقة بحماية عالمات الشركة التجارية
yالمخاطر المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر تشغيلية وعوائق تجارية غير متوقعة
yالمخاطر المتعلقة بمشاكل الجودة أو الصحة المتصلة بالمنتجات المقدمة في صيدليات الشركة
yالمخاطر المتعلقة بسمعة الشركة
yالمخاطر المتعلقة بكفاءة أعمال تجديد وإعادة تطوير صيدليات الشركة
yالمخاطر المتعلقة بتعامالت الشركة مع الجهات الحكومية
yالمخاطر المتعلقة بتطبيق اإلجراءات االحترازية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-
yالمخاطر المتعلقة بالضرائب والزكاة
yالمخاطر المتعلقة بالتزامات مستمرة التفاقيات تشغيل وتـأجير تراخيص صيدليات

ذ

yالمخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على إدارتها العليا وكبار التنفيذيين
yالمخاطر المتعلقة بسوء تصرف الموظفين وأخطائهم
yالمخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على البنية التحتية لتقنية المعلومات
yالمخاطر المتعلقة بالخدمات التي تحصل عليها الشركة من مزودي خدمات خارجيين
yالمخاطر المتعلقة بحداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات
yالمخاطر المتعلقة بحداثة تكوين لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وعدم أدائهم لمهامهم على النحو المطلوب
yالمخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية
yالمخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية
yالمخاطر المتعلقة بدخول الشركة في دعاوى قضائية
yالمخاطر المتعلقة بعقود الشركة الجوهرية
yالمخاطر المتعلقة بالتمويل
yالمخاطر المتعلقة بعمليات الدفع ببطاقات االئتمان وبطاقات مدى
yالمخاطر المتعلقة بالتحوط
yالمخاطر المتعلقة بخصوص اإلفصاح عن القوائم المالية السنوية للشركة
yالمخاطر المتعلقة باإليراد التجاري
yالمخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على القروض قصيرة األجل لتمويل رأس المال العامل
yالمخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة عبر اإلنترنت
yالمخاطر المتعلقة باختالف اإلفصاحات الواردة في قوائم الشركة المالية عن تلك الواردة في التقارير المالية أو االكتوارية
yالمخاطر المتعلقة بتقويم خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة
yالمخاطر المرتبطة بسوء إدارة المخزون
yالمخاطر المتعلقة بالخصومات التجارية التي تمنحها الشركة لعمالء التجزئة والجملة
yالمخاطر المتعلقة بتسجيل االلتزامات الناتجة عن مرتجعات مبيعات الجملة من واقع المرتجعات الفعلية المسجلة في الفترات المالية الالحقة
للفترة المالية الجاري إعداد قوائمها وعدم تقديرها عند إعداد القوائم المالية ذات الصلة
المخاطر المتعلقة بالقطاع الذي تزاول فيه الشركة أعمالها
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yالمخاطر المتعلقة بالعوامل التنافسية العالية في القطاع الذي تعمل فيه الشركة
yالمخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي والمخاوف األمنية في منطقة الشرق األوسط
yالمخاطر المتعلقة باقتصاد المملكة والشرق األوسط
yالمخاطر المتعلقة بالتغييرات السلبية في تكلفة التمويل
yالمخاطر المتعلقة بتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-على االقتصاد والقطاعات التي تعمل فيها الشركة
yالمخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح والموافقات
yالمخاطر المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة
yالمخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة ومتطلبات نظام العمل األخرى
yالمخاطر المتعلقة بارتفاع الرسوم الحكومية المطبقة على العاملين غير السعوديين
yالمخاطر المتعلقة بالتغييرات في أسعار الطاقة والكهرباء والمياه والخدمات ذات الصلة
yالمخاطر المتعلقة بالتغييرات في األنظمة والسياسات الحكومية أو التغييرات في تطبيقها

ض

المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح
yالمخاطر المتعلقة بـالسيطرة الفعلية بعد الطرح من قبل المساهمين البائعين
yالمخاطر المتعلقة بـعدم وجود سوق سابق لألسهم
yالمخاطر المتعلقة بـتذبذب أسعار األسهم في السوق
yالمخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع األرباح
yالمخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق
yالمخاطر المتعلقة بالبحوث المنشورة عن الشركة
yالمخاطر المتعلقة بعدم قدرة المستثمرين األجانب غير المؤهلين على حيازة أسهم مباشرة

غ

ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية
ينبغي أن تُقرأ المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية المب ّينة أدناه جنباً إلى جنب مع القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية الموجزة المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م واإليضاحات المرفقة بها
والتي تم إدراجها في القسم رقم« 19القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات حولها» من هذه النشرة.
	  (1-4):لودجلاملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م و2019م و2020م والقوائم المالية الموجزة المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2021م
مليون ريال سعودي

السنة المالية 2018م

السنة المالية 2019م

السنة المالية 2020م

النصف األول 2021م

مؤشرات األداء الرئيسية
معدل نمو اإليرادات

%12.5

%4.4

%25.2

()%0.2

معدل نمو صافي الربح

%9.9

%2.1

%5.7

%68

هامش الربح اإلجمالي

%٣٨٫٩

%٤٠٫١

%٣٧٫٩

%36.7

هامش الربح التشغيلي

%٧٫٧

%٧٫٥

%٧٫٩

%5.7

هامش الربح الصافي

%٦٫٠

%٥٫٩

%٥٫٠

%5.3

العائد على حقوق الملكية

%٢٦٫٥

%٢٤٫١

%٢٢٫٢

%11.1

العائد على األصول

%٧٫٦

%٧٫٤

%٧٫٠

%3.6

األصول المتداولة /المطلوبات المتداولة

%١١١٫١

%١١١٫٦

%١٠٨٫١

%107.6

القروض/حقوق الملكية

%٨١٫٠

%٧٤٫٣

%٨٠٫١

%66.9

806

825

828

837

عدد الصيدليات
قائمة الدخل
اإليرادات

٣,٧٩٧٫٢

٣,٩٦٢٫٤

٤,٩٦٢٫١

2,476.5

تكلفة المبيعات

()٢,٣١٨٫٥

()٢,٣٧٥٫٥

() ٣,٠٨٠٫٨

()1,566.5

الربح اإلجمالي

١,٤٧٨٫٧

١,٥٨٧٫٠

١,٨٨١٫٣

909.9

مصاريف بيع وتوزيع

()١,٠٩٢٫٦

()١,١٩٥٫٩

()١,٣٨١٫٢

()705.9

مصاريف عمومية وإدارية

()٩٢٫٦

()٩٥٫٢

()١٠٧٫١

()62.8

الربح التشغيلي

٢٩٣٫٥

٢٩٥٫٩

٣٩٢٫٩

141.3

تكاليف تمويل خسارة القيمة العادلة

()٥٫٧

()١٥٫٦

()٩٤٫٩

27.3

تكالیف تمویل  -أخرى

()٦٧٫٢

()٦٥٫٩

()٦٠٫٣

()34.9

٩٫٠

٢٩٫٦

٢٣٫٤

4.5

صافي الربح قبل الزكاة

٢٢٩٫٦

٢٤٤٫٠

٢٦١٫١

138.3

الزكاة

()١٫٣

()١٠٫٨

()14.7

()6.5

صافي ربح السنة

٢٢٨٫٣

٢٣٣٫٢

246.4

131.8

دخل آخر (بالصافي)

ظ

مليون ريال سعودي

السنة المالية 2018م

السنة المالية 2019م

السنة المالية 2020م

النصف األول 2021م

قائمة المركز المالي
األصول الغير متداولة

1,359.9

1,442.5

1,651.0

1,931.8

األصول المتداولة

1,649.1

1,696.6

1,893.5

1,795.2

إجمالي األصول

3,009.1

3,139.1

3,544.5

3,727٫0

إجمالي حقوق الملكية

٨٦٣٫٢

٩٦٩٫٤

1,112.8

1,253.3

المطلوبات غير المتداولة

٦٦١٫٩

٦٥٠٫١

٦٨٠٫١

805.6

المطلوبات المتداولة

1,483.9

1,519.7

1,751.6

1,668.1

إجمالي المطلوبات

2,145.8

2,169.8

2,431.7

2,473.7

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

3,009.1

3,139.1

3,544.5

٣,٧27٫0

قائمة التدفقات النقدية
صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

٤٢٣٫٥

٥١٥٫٠

٤٠٦٫٨

419.5

صافي النقد المتوفر من األنشطة االستثمارية

()١٤٧٫٤

()٢٥٣٫٨

()٢٨٢٫٢

()123.9

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()٢٥٠٫٢

()٢٨٣٫٩

()١٧١٫٥

()235.7

صافي التدفق النقدي للفترة

٢٦٫٠

()٢٢٫٦

()٤٧٫٠

59.9

النقد وما في حكمه في بداية السنة

٨١٫٧

١٠٧٫٧

٨٥٫٠

٣٨٫١

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

١٠٧٫٧

٨٥٫٠

٣٨٫١

98٫0

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية الموجزة المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2021م
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أشمل مقياس كمي إلجمالي النشاط االقتصادي في الدولة ،ويمثل القيمة النقدية لجميع البضائع والخدمات المنتجة داخل
الحدود الجغرافية للدولة على مدى فترة زمنية معينة.

اإلدراج

قبول إدراج أسهم الشركة في السوق المالية وفقاً لقواعد اإلدراج.

اتفاقيات المبادلة

قيام األفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة باستثناء المستثمرين االعتباريين
األجانب وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة والمستثمرين
االستراتيجيين األجانب وفقاً لتعليمات تملك المستثمرين االستراتيجيين األجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة
باالستحواذ على المنافع االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة ( )SWAPمع مؤسسات السوق المالية
المرخص لها من قبل الهيئة لشراء األسهم المدرجة في السوق المالية وامتالكها والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب.
وبموجب اتفاقيات المبادلة ،سوف يتم تسجيل مؤسسات السوق المالية كمالكين نظاميين لتلك األسهم.

األسهم

خمسة وثمانون مليون ( )85,000,000سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

أسهم الطرح

خمسة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً عادياً تمثل  %30من رأس مال الشركة.

أعضاء المجلس

أعضاء مجلس إدارة الشركة.
الزوج والزوجة واألوالد القصر.

وألغراض الئحة حوكمة الشركات:

األقارب

yاآلباء ،واألمهات ،واألجداد ،والجدات وإن علوا.

yاألوالد ،وأوالدهم وإن نزلوا.

yاإلخوة واألخوات األشقاء ،أو ألب ،أو ألم.

إقليم أدفااليت ()Advalight

yاألزواج والزوجات.
المملكة واإلمارات وقطر والبحرين وعمان وفقاً التفاقية التوزيع المبرمة بين الشركة وشركة أدفااليت ()Advalight
1441/12/22هـ (الموافق 2020/08/12م).

إقليم شينزين ()Shenzen

ُعمان والكويت وفقاً لعقد الوكالة المبرم ما بين الشركة وشركة شينزين ( )Shenzenالغير المؤرخ.

اإلمارات

اإلمارات العربية المتحدة.

أمين سر المجلس

أمين سر مجلس إدارة الشركة.

البنك المركزي السعودي (ساما)

البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً).

برنامج «أرباحي»

برنامج نطاقات

برنامج الوالء لعمالء صيدليات الشركة يتيح تجميع النقاط مقابل كل عملية شراء من فروع الشركة وموقعها اإللكتروني
وتطبيقها واستبدالها بمشتريات أو هدايا وغيرها من المزايا.
هو برنامج أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية (وزارة العمل سابقاً) بموجب قرار وزير الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية (وزير العمل سابقاً) رقم  4040بتاريخ 1432/10/12هـ (الموافق 2011/09/10م) المبني على قرار مجلس الوزراء
رقم  50بتاريخ 1415/5/21هـ (الموافق 1994/10/27م) لتقديم حوافز للمنشآت كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين.
ويقوم هذا البرنامج بتقييم أداء أي منشأة على أساس نطاقات محددة ،وهي البالتيني واألخضر (المنقسم إلى ثالث فئات:
األخضر المنخفض والمتوسط والمرتفع) واألحمر .وتعتبر المنشآت التي تصنف ضمن النطاقين البالتيني واألخضر ملتزمة
بمتطلبات التوطين مما يؤهلها للحصول على بعض االمتيازات المحددة ،مثل تمكينهم من الحصول على تأشيرات العمل
للموظفين األجانب وتجديدها أو تمكينهم من تغيير مهنة الموظفين األجانب (باستثناء المهن المقصورة على المواطنين
السعوديين) ،أما المنشآت التي تصنّف ضمن النطاق األحمر (اعتماداً على مدى عدم التزام هذه المنشآت) ،فتعتبر غير
ملتزمة بمتطلبات التوطين ومعرضة لفرض بعض اإلجراءات العقابية ضدها ،مثل الحد من قدرتها على تجديد تأشيرات العمل
للموظفين األجانب أو عدم تمكينها تماماً من الحصول على تأشيرات العمل للموظفين األجانب أو تجديدها.

برنامج «دواؤك»

برنامج تابع للشركة يقدم خدمة المتابعة الشهرية لمرضى األمراض المزمنة والتذكير باألدوية في حال قرب موعد انتهائها
لديهم وموعد إعادة شرائها أو صرفها على التأمين بدون أي رسوم إضافية على قيمة األدوية.

برنامج السجل العائلي

برنامج تابع للشركة تتابع من خاللها الشركة الجرعات الدوائية التي تصرف لعمالئها وتجنب المستفيد من تعارض األدوية
المعالجة وقت االستخدام استناداً على سجل العميل الدوائي المحفوظ لديها إلكترونياً وتقدم من خاللها الشركة المساعدة
الفورية في حال اختلطت على العميل أو ألي من أفراد أسرته األدوية أو الجرعات الموصوفة.

برنامج «وصفتي»

خدمة إلكترونية متطورة تقدمها الشركة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر األدوية للمرضى عبر ربط
المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية بالصيدليات المجتمعية ليتيسر للمرضى استالم أدويتهم من أقرب صيدلية
مجتمعية مجاناً.

بيور بورن

شركة بيور بورن الحتياجات الطفل للتجارة المحدودة (.)Pure Born Baby Care Requisites Trading LLC
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التوطين

هي عملية إحالل مواطن محل مقيم غير سعودي في وظيفة معينة ،على أن تتوافر في المواطن القدرات والمؤهالت والكفاءة
التي يحتاجها العمل نفسه.

تعليمات بناء سجل األوامر

تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة بناء على قرار مجلس الهيئة رقم 2016-94-2م
بتاريخ 1437/10/15هـ (الموافق 2016/07/20م) وتعديالته الصادرة بناء على قرار مجلس الهيئة رقم  2019-102-3وتاريخ
1441/01/18هـ (الموافق 2019/09/17م).

الجريدة الرسمية

صحيفة أم القرى ،وهي الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

الجمعية العامة

الجمعية العامة غير العادية أو الجمعية العامة العادية ،وتعني «الجمعية العامة» أي جمعية عامة للشركة.

الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة وفقاً للنظام األساس.

الجمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والتي تعقد وفقاً للنظام األساس.
األشخاص غير المذكورين أدناه:
1-تابعي المصدر.

2-كبار المساهمين في المصدر.

3-أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.

الجمهور

4-أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في المصدر.6-أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله

7أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في ( 5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله8-األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين  %5أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.

الجهات المستلمة

الجهات المستلمة المذكورة أسماؤها في الصفحة رقم (ط) من هذه النشرة.

الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية ،وتفسر كلمة «حكومية» وفقاً لذلك.

دراسة السوق

هي دراسة السوق المعدة من قبل شركة فروست وسوليفان.

درهم إماراتي

الدرهم اإلماراتي ،العملة الرسمية لإلمارات العربية المتحدة.

ذا برينسيبالز مينا

ذا برينسيبالز مينا ش.م.ح (.)Principlas MENA FZCO

الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي للشركة.

رئيس المجلس

رئيس مجلس إدارة الشركة.

رؤية 2030

البرنامج لالقتصادي االستراتيجي الوطني والذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات وتنويع
االقتصاد السعودي وتطوير الخدمات العامة.

الرعاية الصحية عن بعد
()telehealth

وسيلة إلتاحة الرعاية الصحية عن بعد ألفراد المجتمع عن طريق استخدام وسائل تقنية المعلومات الحديثة.

ريال أو ريال سعودي

الريال السعودي ،العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

سعر الطرح

ثالثة وسبعون ( )73ريال سعودي للسهم الواحد.

السوق المالية أو تداول

شركة تداول السعودية «سوق األوراق المالية السعودية» هي شركة تابعة لمجموعة تداول السعودية.

السنة المالية

هي السنة المالية للشركة والتي تبدأ من  1يناير إلى  31ديسمبر من كل سنة مالية.

السوق الرئيسية

السوق التي تُداول فيها األسهم المسجلة والمطروحة بموجب الباب الرابع من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة.

السيطرة

يقصد بـ «السيطرة» القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،منفرداً أو مجتمعاً
مع قريب أو تابع ،من خالل أي من اآلتي( :أ) امتالك نسبة تساوي  %30أو أكثر من حقوق التصويت في شركة( .ب) حق تعيين
 %30أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري ،وتفسر كلمة «المسيطر» وفقاً لذلك.

شانتو ()Shantou

معهد شانتو لألدوات فوق الصوتية المحدودة (.)Shantou Institute of Ultrasonic Instruments

الشركات التابعة

شركة الدواء للخدمات الطبية – دبي وشركة هولينز وشركة رونزاك وشركة جالنزين وشركة مصنع المتطورة األولى.
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الشركة أو المصدر

شركة الدواء للخدمات الطبية.

شركة بارسن

شركة بارسن-برودكت آي جي (.)Parsenn-Produkte AG

شركة جالنزين

شركة جالنزن منطقة حرة (ذ.م.م) ،هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في اإلمارات ،ومقيدة بالسجل التجاري
رقم  1188وتاريخ 1442/01/25هـ (الموافق 2020/09/13م).

شركة الدواء للخدمات الطبية – دبي

شركة الدواء للخدمات الطبية منطقة حرة (ذ.م.م ،).وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في اإلمارات ،ومقيدة
بالسجل التجاري رقم  55وتاريخ 1426/08/24هـ (الموافق 2005/09/28م).

شركة سايكو

الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني.

شركة سيتكو

الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة.

شركة رونزاك

شركة رونزاك ذات مسؤولية محدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في ألمانيا ومقيدة بالسجل التجاري
رقم  218674وتاريخ 1436/08/04هـ (الموافق 2015/05/22م).

شركة مصنع المتطورة األولى

شركة مصنع المتطورة األولى لصناعة األجهزة الطبية وهي شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في
المملكة ومقيدة بالسجل التجاري بمدينة سدير بالرقم  1126106621وتاريخ 1442/07/20هـ (الموافق 2021/03/04م).

شركة هولينز

شركة هولينز ذات مسؤولية محدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقائمة في ألمانيا ومقيدة بالسجل التجاري
رقم  218668وتاريخ 1436/08/04هـ (الموافق 2015/05/22م).

الصيدلية أو الصيدليات

فروع الصيدليات التابعة للشركة في المملكة.

الصيدليات المجتمعية
ضوابط الشركات المدرجة

منشآت صيدلية تُعنى بتقديم الخدمات اآلمنة للمرضى بتقديم األدوية المالئمة لحالتهم الصحية ،وتقديم اإلرشادات والقواعد
الخاصة باستخدام األدوية والتي تهدف بتقديم الخدمات الدوائية بطريقة آمنة ومضمونة.
الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن مجلس
هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2016م 8-127-وتاريخ 1438/01/16هـ (الموافق 2016/10/17م) والمعدلة بقرار
مجلس هيئة السوق المالية رقم  2019-57-3وتاريخ 1440/09/15هـ (الموافق 2019/05/20م).

الطب االتصالي ()telemedicine

وسيلة لتقديم خدمات التشخيص الطبي للمريض وإجراء عملية الفحص والمعاينة عن بعد عن طريق وسائل التقنية.

الطبلية

الطبلية أو المنصة النقالة هي منصة تستخدم لحمل المواد والبضائع باستخدام الرافعة الشوكية.

طلب المشاركة في عملية بناء سجل
األوامر

الطلب المقدم للمستشار المالي من قبل الفئات المشاركة بهدف المشاركة في بناء سجل األوامر ،ويقدم للمستشار المالي في
موعد أقصاه آخر يوم من مدة بناء سجل األوامر.

الطرح

طرح خمسة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً عادياً تمثل  %30من رأس مال الشركة لالكتتاب العام في
السوق المالية السعودية بسعر طرح يبلغ ( )73ريال سعودي للسهم الواحد.
يشمل مصطلح «طرف ذو عالقة» أو «أطراف ذوي عالقة» في هذه النشرة وبموجب قائمة المصطلحات المستخدمة في
لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  2004-11-4وتاريخ 1425/08/20هـ
(الموافق 2004/10/4م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-22-2وتاريخ 1442/07/12هـ (الموافق
2021/02/24م) ،على ما يلي:
أ -تابعي المصدر.

ب -كبار المساهمين في المصدر.

طرف ذو عالقة

ج -أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في المصدر.

د -أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

هـ -أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في المصدر.
و -أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) أعاله.

ز -أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) أعاله.

وألغراض الفقرة (ز) ،يقصد بـ «السيطرة» القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر ،بشكل مباشر أو غير مباشر،
منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع ،من خالل أي من اآلتي( :أ) امتالك نسبة تساوي  %30أو أكثر من حقوق التصويت في
شركة( ،ب) حق تعيين  %30أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري ،وتفسر كلمة «المسيطر» وفقاً لذلك.
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الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر هي:

أ -الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط
وأحكام الصندوق تتيح لها بذلك ،مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار وتعليمات
بناء سجل األوامر.

الفئات المشاركة

ب -مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة بالتعامل في األوراق المالية بصفة أصيل ،مع االلتزام باألحكام
المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية عند تقديم نموذج طلب المشاركة.
ج -عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها من قبل الهيئة في ممارسة أعمال اإلدارة وفقاً لألحكام والقيود المنصوص
عليها في تعليمات بناء سجل األوامر.

د -األشخاص االعتباريين الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز إيداع األوراق المالية.
ويشمل ذلك األشخاص االعتباريين األجانب الذين يجوز لهم االستثمار في السوق التي ستدرج فيها أسهم المصدر ،مع
مراعاة ضوابط استثمار الشركات المدرجة في األوراق المالية المدرجة في السوق المنصوص عليها في تعميم الهيئة
رقم  05158/6وتاريخ 1435/08/11هـ (الموافق 2014/06/09م) الصادر بناء على قرار مجلس الهيئة رقم (-28-
 2014وتاريخ 1435/07/20هـ (الموافق 2014/05/19م).

هـ -الجهات الحكومية ،وأي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق المالية ،أو سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز
اإليداع.
و -الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشر ًة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.

ز -الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.
فالي أوف ذا سن

فالي أوف ذا سن كوسمتكيس (.)Valley of the Sun Cosmetics

فترة الطرح

الفترة التي تبدأ من يوم األحد 1443/07/26هـ (الموافق 2022/02/27م)  ،وتستمر لمدة ثالثة ( )3أيام عمل شاملة آخر يوم
إغالق االكتتاب الموافق يوم الثالثاء 1443/07/28هـ (الموافق 2022/03/01م).

فترة الحظر

الفترة التي يخضع كبار المساهمين خاللها لفترة حظر مدتها ستة ( )6أشهر ،تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في
السوق المالية ،بحيث ال يجوز لهم التصرف في أسهمهم خالل هذه الفترة .ويحق لهم بعد انتهاء فترة الحظر التصرف في
أسهمهم دون اشتراط الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

فيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-

فيروس سارس-كوف ،2-والذي يسبب مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-وهو مرض معدي يُحدث التهابات في
الجهاز التنفسي وأعراضاً أخرى كالحمى والسعال وضيق التنفس.

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس الهيئة رقم 2017-123-3م بتاريخ 1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م)،
والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم  2021-22-1بتاريخ 1442/07/12هـ (الموافق 2021/02/24م).

قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 2017-123-3م وتاريخ
1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) ،والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم  2021-7-1وتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق
2021/01/14م).

قواعد الكفاية المالية

قواعد الكفاية المالية الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم  2012-40-1وتاريخ 1434/2/17هـ (الموافق 2012/12/30م)
وما يطرأ عليها من تعديالت.

القواعد المنظمة الستثمار
المؤسسات المالية األجنبية
كبار التنفيذيين

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس الهيئة
بموجب القرار رقم 2015-42-1م وتاريخ 1436/07/15هـ (الموافق 2015/05/04م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم
 2019-65-3وتاريخ 1440/10/14هـ (الموافق 2019/06/17م).
أي شخص طبيعي يكون مكلفاً – وحده أو مع آخرين – من قبل مجلس إدارة الشركة أو من قبل عضو في مجلس إدارة الشركة
بمهام إشراف وإدارة ،وتكون مرجعيته إلى مجلس اإلدارة مباشرة أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي.

كبار المساهمين

كل شخص يملك  ٪5أو أكثر من أسهم الشركة.

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بنا ًء على نظام الشركات بموجب القرار رقم 2017-16-8م وتاريخ
1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) ،والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-7-1وتاريخ
1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م).

الئحة صناديق االستثمار

الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2006-219-1وتاريخ 1427/12/03هـ
(الموافق 2006/12/24م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-22-2وتاريخ 1442/07/12هـ (الموافق
2021/02/24م).

اللجان

لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة.

لجنة المراجعة

لجنة المراجعة للشركة.

م

ميالدي.

متعهد التغطية الرئيسي

جي آي بي كابيتال.

متعهدي التغطية

جي آي بي كابيتال واإلنماء لالستثمار وشركة العربي الوطني لالستثمار.
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متحصالت الطرح

تقدر مجموع متحصالت الطرح بحوالي مليار وثمانمائة وواحد وستون مليون وخمسمائة ألف ( )1,861,500,000ريال سعودي،
سيستخدم منها مبلغ يقدر بحوالي ثالثين مليون ( )30,000,000ريال سعودي لتسوية جميع المصاريف المتعلقة بالطرح ويشمل
ذلك أتعاب المستشار المالي ،ومدير االكتتاب ،ومتعهدي التغطية ،والمستشار القانوني والمستشار القانوني لمتعهدي التغطية،
ومستشار العناية المهنية المالية ،ومراجع الحسابات ،والجهات المستلمة ،ومستشار دراسة السوق ،باإلضافة إلى أتعاب
ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع ،واألتعاب والمصاريف األخرى المتعلقة بعملية الطرح.

المجلس أو مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة.

مجلس التعاون

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مراجع الحسابات

إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون).

مدير االكتتاب

جي آي بي كابيتال.

مدير سجل اكتتاب المؤسسات

جي آي بي كابيتال.

المساهمون

أي مالك ألسهم في الشركة.
المساهمون البائعون بتاريخ هذه النشرة وهم:
1-شركة الموارد القابضة.

2صاحب السمو الملكي األمير/تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.3-محمد سعد بن بطي الفراج السبيعي.

المساهمون البائعون

4عبداهلل سعد بن بطي الفراج السبيعي.5-وليد محمد عبداهلل الجعفري.

6حصة بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي.7نوف بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي.8-سلطان مهدي بن شالش العنزي.

المستثمر األجنبي المؤهل

9علي سالم عبود القفيل.مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة
لالستثمار في األوراق المالية المدرجة .ويتم تقديم طلب التأهيل إلى مؤسسة سوق مالية ليقوم بتقييم الطلب وقبوله وفقاً
للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

مستشار دراسة السوق

فروست وسوليفان.

المستشار المالي

جي آي بي كابيتال.

المستشار القانوني

مكتب سلمان بن متعب السديري للمحاماة.

المستشارون

مستشارو الشركة فيما يتعلق بالطرح والذين تظهر أسماؤهم في الصفحات رقم (ز) و(ح) من هذه النشرة.

المعايير الدولية للتقرير المالي
()IFRS

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة
السعودية للمراجعين والمحاسبين.

المكتتبون األفراد

األشخاص السعوديون الطبيعيون بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي
التي يحق لها أن تكتتب بأسمائهم ،شريطة أن تقدم ما يثبت أمومتها لألوالد القصر ،وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو
المستثمرين من مواطني دول الخليج من ذوي الصفة الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق
لهم فتح حساب استثماري.

المكتتبين

تشمل الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد.

مكننة وأتمتة األعمال

تنفيذ األعمال واإلجراءات باالعتماد على التقنية واآلالت بهدف تقليص التدخل البشري.

المملكة أو السعودية

المملكة العربية السعودية.

المنطقة الجنوبية

المنطقة الجنوبية في المملكة ،والتي تشمل منطقة عسير ،ومنطقة جازان ،ومنطقة نجران ،ومنطقة الباحة.

المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية في المملكة.

المنطقة الشمالية

المنطقة الشمالية في المملكة ،والتي تشمل منطقة حائل ،ومنطقة الجوف ،ومنطقة تبوك ،ومنطقة الحدود الشمالية.

المنطقة الغربية

المنطقة الغربية في المملكة ،والتي تشمل منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة.

المنطقة الوسطى

المنطقة الوسطى في المملكة ،والتي تشمل منطقة الرياض ومنطقة القصيم.

مؤسسة السوق المالية

مؤسسة السوق المالية المرخص لها من قيل الهيئة للقيام بأعمال األوراق المالية.

مؤشر سايبور ()SIBOR

هو السعر المرجعي لتكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي.
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نشرة اإلصدار أو النشرة

هذه النشرة والتي أعدتها الشركة فيما يتعلق بالطرح.

النظام األساس

النظام األساس للشركة والموافق عليه من قبل الجمعية العامة.

نظام السوق المالية

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق 2003/07/31م) وتعديالته.

نظام الشركات

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) وتعديالته.

نظام العمل

نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 51/وتاريخ 1426/08/23هـ (الموافق 2005/09/27م)
وتعديالته.

نظام المنشآت والمستحضرات
الصيدالنية والعشبية القديم

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم م 31/وتاريخ 1425/06/01هـ
(الموافق 2004/07/18م) والئحته التنفيذية.

نظام المنشآت والمستحضرات
الصيدالنية والعشبية الجديد

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم م 108/وتاريخ 1441/08/22هـ
(الموافق 2020/04/15م) والئحته التنفيذية.

نموذج طلب االكتتاب

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المكتتبين األفراد والفئات المشاركة (حسب مقتضى الحال) تعبئته لالكتتاب في أسهم
الطرح.

نموذج طلب المشاركة

نموذج طلب المشاركة الذي يستخدم من قبل الفئات المشاركة لتسجيل طلباتهم في أسهم الطرح خالل فترة بناء سجل األوامر.
ويشمل هذا المصطلح (حسب الحال) نموذج الطلب اإللحاقي عند تغيير النطاق السعري.

هـ

هجري.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (التي تعرف سابقا ُ بالهيئة العامة للزكاة والدخل).

الهيئة

هيئة السوق المالية في المملكة.

وزارة التجارة

وزارة التجارة في المملكة.

وزارة الموارد البشرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة.

يورو

اليورو ،وهي العملة الموحدة لدول االتحاد األوروبي.

يوم عمل

أي يوم تكون فيها الجهات المستلمة مفتوحة للعمل في المملكة (باستثناء يومي الجمعة والسبت وأي إجازات رسمية).

ضريبة القيمة المضافة ()VAT

ضريبة القيمة المضافة المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1438/11/02هـ (الموافق 2017/07/25م) القاضي
بالموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون ،والتي بدأ العمل بها ابتداء من 1439/04/14هـ
(الموافق 2018/01/01م) ،كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات
محددة في المملكة ،وفي دول مجلس التعاون .مقدار هذه الضريبة هي  ،%5وتم استثناء عدد من المنتجات منها (كاألغذية
األساسية ،والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم) .كما أعلنت وزارة المالية مؤخراً زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة
إلى  %15ابتدا ًء من 1441/11/10هـ (الموافق 2020/07/01م).

()SOCPA

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
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2عوامل المخاطرةينبغي على المستثمرين المحتملين دراسة جميع المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة الواردة أدناه قبل اتخاذ أي قرار
استثماري يتعلق بأسهم الطرح ،علماً بأن عوامل المخاطرة الموضحة أدناه هي تلك التي تعتقد الشركة حالياً أنها قد تؤثر عليها أو على أي استثمار في
أسهم الطرح .وال تمثل المخاطر المذكورة أدناه بالضرورة جميع المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح .فقد تكون
هناك مخاطر أخرى غير معروفة للشركة في الوقت الحالي ،أو تعتقد الشركة أنها غير جوهرية حالياً .إن وقوع أي من تلك المخاطر والشكوك أو تحققها
قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية ،وقد يؤدي إلى انخفاض في سعر األسهم،
وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين ،وقد يؤدي إلى خسارة المستثمرين لكامل استثماراتهم في األسهم أو جزءاً منها.
وقد تتأثر أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي و/أو جوهري وقد ال تتمكن الشركة من توزيع أرباح وقد
ينخفض سعر األسهم وقد يخسر المستثمرون جزءاً من أو كامل استثمارهم في األسهم ،إذا تحققت – أو أصبحت جوهرية – أي من المخاطر المشار
إليها أدناه ،أو أي مخاطر أخرى لم يحددها أعضاء مجلس اإلدارة ،أو التي تعتبر غير جوهرية في الوقت الراهن .ونتيجة لهذه المخاطر أو غيرها من
العوامل التي قد تؤثر على أعمال الشركة ،فإن األحداث والظروف المتوقعة في المستقبل والتي قد تم عرضها في هذه النشرة قد ال تحدث بالطريقة
التي تتوقعها الشركة و/أو أعضاء مجلس اإلدارة ،أو قد ال تحدث على اإلطالق .وبالتالي ،ينبغي على المستثمرين النظر في جميع اإلفادات المستقبلية
الواردة في هذه النشرة في ضوء هذا التفسير وعدم االعتماد على تلك اإلفادات دون التحقق منها (للمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة قسم «إشعار
مهم» في الصفحة رقم (أ) من هذه النشرة).
ويقر أعضاء مجلس اإلدارة على أنه ،وعلى حسب علمهم واعتقادهم ،ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة – بخالف ما ذكر في
هذا القسم – قد تؤثر في قرارات المستثمرين المتعلقة باالستثمار في أسهم الطرح .وعلى كافة المستثمرين المحتملين الراغبين باالستثمار في أسهم
الطرح تقييم المخاطر المرتبطة بها وبعملية الطرح بشكل عام والبيئة االقتصادية والتنظيمية التي تعمل الشركة فيها.
وال يناسب االستثمار في أسهم الطرح إال المستثمرين القادرين على تقييم مخاطر االستثمار ومن لديهم ما يكفي من الموارد لتحمل أي خسارة قد تنتج
عنه .وينبغي على المستثمرين المحتملين الذين لديهم شكوك حول اإلجراءات التي عليهم اتخاذها الحصول على استشارة من مستشار مالي مرخص له
من قبل الهيئة وذلك قبل االستثمار في أسهم الطرح.
إن المخاطر المبينة أدناه غير مرتبة وفقاً لترتيب يعكس أهميتها وتأثيرها المتوقع على الشركة .كما قد يكون لدى الشركة مخاطر أخرى غير معلومة أو
قد تعتبرها الشركة غير جوهرية في الوقت الراهن ويكون لها نفس اآلثار أو العواقب الواردة في هذه النشرة .وعليه ،فإن المخاطر المبينة في هذا القسم
أو في أي قسم آخر من هذه النشرة قد ال تشمل جميع المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو على عملياتها أو أنشطتها أو أصولها أو األسواق التي تعمل
فيها و/أو ال تبين جميع المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في أسهم الطرح.
2-1المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة
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2المخاطر المتعلقة بارتباط أداء الشركة بقطاع بيع األدوية بالتجزئة ومستوى اإلنفاق

تعتمد إيرادات الشركة على مستوى مبيعات المنتجات من صيدلياتها إلى العمالء .ونتيجة لذلك ،تتعرض أعمال الشركة لمخاطر مرتبطة بقطاع بيع األدوية
بالتجزئة والذي يتأثر بالتغييرات السريعة وغير المتوقعة في بعض األحيان في سلوك المستهلكين وقدرتهم اإلنفاقية والتغيرات في أذواق المستهلكين
والتقلبات الموسمية في الطلب على منتجاتها وخدماتها باإلضافة إلى الظروف االقتصادية العامة ،بما في ذلك مستويات الدخل المتاح لإلنفاق ومستويات
الضرائب (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ،والتي تم زيادتها من  %5إلى  %15ابتدا ًء من 1441/11/10هـ (الموافق 2020/07/01م) ،والتركيبة
السكانية .وإذا أخطأت الشركة في تقديراتها لمتغيرات السوق ،أو لم تتجاوب معها بالشكل الصحيح ،فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال
الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وعلى وجه الخصوص ،يعتمد نجاح أعمال الشركة على قدرتها على االستمرار في تقديم مجموعة شاملة ومتكاملة من المنتجات ،وفي الوقت ذاته ،على
سرعتها في توقع واالستجابة للتغيرات التي قد تطرأ على حاجات المستهلكين واختياراتهم .تشهد حاجة المستهلكين واتجاهات السوق في المملكة تغيرات
سريعة ،حيث يخضع قبول المستهلكين للمنتجات الجديدة لعدد من العوامل تشمل الظروف االقتصادية السائدة والدخل المتاح لإلنفاق ومختلف أنماط
العيش ومستوى األسعار وأوجه االستخدام والتقنية والعديد من العوامل األخرى .كما قد ال تلقى بعض المنتجات التي تقدمها الشركة قبول واسع من
جانب المستهلكين .ويعتمد نجاح عمليات الشركة على قدرتها المستمرة على اختيار المنتجات من الموردين التي تلبي حاجات المستهلكين .باإلضافة إلى
ذلك ،قد تؤثر التقلبات في العناصر االقتصادية الخارجة عن سيطرة الشركة ،بما في ذلك قدرة المستهلكين على االقتراض ومعدالت الفائدة ومعدالت
البطالة ومستويات الرواتب والضرائب وتكاليف استهالك المياه والكهرباء على مستويات إنفاق المستهلكين وعلى الطلب على المنتجات المتاحة لدى
صيدليات الشركة .وفي حال لم تتمكن الشركة من التجاوب مع متغيرات السوق ،فسوف يؤثر ذلك سلبياً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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وقد تؤثر التطورات التي تشهدها المناطق التي تقع فيها صيدليات الشركة ،بما في ذلك التغيرات في التركيبة السكانية أو تلك التي قد تؤثر على سهولة
وصول المستهلكين إلى الصيدليات ،على مستوى إنفاق المستهلكين .ويستعمل غالبية المستهلكين السيارات للوصول إلى صيدليات الشركة ،ويعتبر إغالق
الطرق أو تحويلها نتيجة أعمال الصيانة أو اإلنشاءات التي تتم على الطرق المؤدية إليها أو ضمن المناطق المحيطة بها من األمور الخارجة عن نطاق
سيطرة الشركة ،وقد تؤثر تلك األعمال بشكل سلبي على عدد المستهلكين الذين يتسوقون في صيدليات الشركة .وإضافة إلى ذلك ،فإن أي تغيرات في
التركيبة السكانية للمستهلكين الذين يعيشون بالقرب من صيدليات الشركة أو حولها ،بما في ذلك التغيرات في متوسط دخل الفرد وتفضيل المستهلكين
لعالمات تجارية محددة ،قد تؤثر سلباً على مستوى إنفاق المستهلكين في صيدليات الشركة.
وقد تتأثر أعمال الشركة ونتائج عملياتها سلباً نتيجة للتغيرات في سلوك المستهلكين أو طريقة الشراء أو في حال وجود اتجاهات جديدة تتعلق بنشاط
تجارة التجزئة .فعلى سبيل المثال ،تشهد المملكة حالياً نمو كبير في التجارة عبر اإلنترنت ،ولذلك ،فقد يزيد إنفاق المستهلكين على التسوق عبر اإلنترنت
وتطبيقات الهواتف الذكية والقنوات األخرى للبيع بالتجزئة بمرور الوقت .وقد يؤدي التحول في اإلنفاق نحو التجارة عبر اإلنترنت والقنوات األخرى للبيع
بالتجزئة إلى تراجع في حركة المستهلكين وإنفاقهم في صيدليات الشركة عن طريق زيادة صيدليات الشركة مقارنة بالتسوق اإللكتروني.
بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج
إن أي تراجع في أعداد المستهلكين أو مستويات إنفاقهم نتيج ًة ألي من العوامل سالفة الذكر سيؤثر
ٍ
عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بازدياد المصاريف التشغيلية للشركة

قد تتزايد المصاريف التشغيلية للشركة نتيجة لمجموعة من العوامل ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،الزيادة في تكاليف العمالة وتكاليف
استهالك الوقود والمياه والكهرباء وتكاليف اإلصالح والصيانة وأقساط التأمين وتكاليف العقود التي تبرمها الشركة مع مورديها وتكاليف ارتفاع
قيمة إيجار العقارات التي تستأجرها الشركة ،وهي جميعها عوامل خارجة عن سيطرة الشركة .وتجدر اإلشارة أن أسعار الوقود والمياه والكهرباء قد
ارتفعت في السنوات الماضية كما تجدر اإلشارة إلى أنه تم رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة في المملكة بدءاً من 1441/11/10هـ (الموافق
2020/07/01م) من  %5إلى  .%15كما قد تؤدي أي زيادة في متطلبات سعودة الوظائف بالشركة إلى زيادة المصاريف التشغيلية .وبالنسبة للشركة ،فقد
ال تتمكن من تعويض تلك الزيادة عن طريق مبيعاتها وإقبال المستهلكين عليها .وسوف يترتب على أي زيادة في المصاريف التشغيلية للشركة انخفاض في
تدفقاتها النقدية وهوامش ربحيتها وأعمال التوسع المستقبلية .وفي حال لم تتمكن الشركة من تغطية الزيادة في مصاريفها التشغيلية ،سيترتب على ذلك
أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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مستقبال بالمعدالت التاريخية
2المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على النمو
ً

شهدت الشركة نمواً سريعاً خالل السنة الماضية ،حيث ارتفع صافي المبيعات وصافي الربح بحوالي  %25.2و ،%18.5على التوالي ،في السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،وذلك بسبب ردة فعل المستهلكين على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19-وقد أدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي
المبيعات وإجمالي الربح للمنتجات الدوائية بما نسبته ( %45.1أي حوالي  565.4مليون ريال سعودي) وما نسبته ( %64.9أي حوالي  255.1مليون
ريال سعودي) ،على التوالي ،خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،نتيجة الرتفاع الطلب على األدوية التي ال تحتاج إلى وصفة طبية.
كما أدى إلى ارتفاع إجمالي المبيعات وإجمالي الربح ألصناف منتجات الصحة األخرى بما نسبته ( %23.2أي حوالي  673.8مليون ريال سعودي) وما
نسبته ( %33.8أي حوالي  331.1مليون ريال سعودي ،على التوالي ،خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،نتيجة لسهولة التسوق في
الصيدليات خالل فترة منع التجوال أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-حيث تقع في مواقع مناسبة وال تخضع لالزدحام الشديد .وأدى
أيضاً إلى ارتفاع مبيعات بعض المنتجات المحددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-مثل الكمامات والمعقمات لتصل إلى  133.9مليون
ريال سعودي وبربح إجمالي يبلغ  38.4مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م .ومع ذلك ،تراجع إجمالي المبيعات وإجمالي
الربح بنسبة  %0.2و %6.9في الفترة ما بين  30يونيو 2020م و 30يونيو 2021م ،وذلك بشكل أساسي بسبب تراجع تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد )19-باإلضافة إلى زيادة التخفيضات الممنوحة ألحد عمالء الشركة شبه الحكوميين وانخفاض الربحية المرتبطة بالمنتجات الوقائية من فيروس
كورونا المستجد (كوفيد )19-ومنتجات العناية الشخصية .وعليه ،قد ال ينمو معدل صافي المبيعات وصافي الربح للشركة بالمعدالت التاريخية ،وبالتالي
قد ينخفض معدل نمو الشركة مستقب ً
ال نظراً لعدة عوامل ،مثل تراجع مستوى إنفاق المستهلكين أو تراجع اإلقبال على صيدليات الشركة أو عدم قدرة
الشركة على تحقيق نمو لشبكة الصيدليات الخاصة بها أو زيادة المنافسة في السوق وتراجع حصة الشركة السوقة أو نمو السوق بشكل عام وعدم قدرة
الشركة على االستفادة من فرص النمو أو ارتفاع تكاليف الشركة التشغيلية .وفي حال تراجع معدل نمو الشركة ،فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة باستراتيجية الشركة التوسعية

يعتمد أداء الشركة في المستقبل على قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها التوسعية .وبموجب االستراتيجية الحالية للشركة ،وكما في تاريخ هذه النشرة،
فإنها تعتزم زيادة عدد صيدلياتها في المملكة إلى ألف وخمسة وستين ( )1,065صيدلية ،من خالل االفتتاح المتوقع لمائتين وثمانية وعشرون ()228
صيدلية جديدة بحلول عام 2025م .قد ال تنجح الشركة في تنفيذ هذه الخطط واالستراتيجيات ،حيث سيعتمد نجاح تنفيذ خططها على عدد من العوامل
الرئيسية التي تتضمن ما يلي:
yقدرة الشركة على تحديد مواقع مناسبة لصيدلياتها الجديدة ،وفقا ألحكام وشروط مواتية لها.

yتوفر التمويل الكافي (بما في ذلك الموارد المالية المتاحة حالياً للشركة) وفقاً لشروط مقبولة.
yقدرة الشركة على تحقيق التكامل الناجح بين الصيدليات الجديدة وعملياتها الحالية.
yقدرة الشركة على التفاوض والحصول على شروط مقبولة من الموردين ،بما في ذلك قدرتها على التفاوض مع موردين من خارج المملكة
والحصول على شروط مقبولة و /أو مشابهة لتلك التي يؤمنها الموردون المحليون.
yقدرة الشركة على تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات التي يرغب بها المستهلكون المحليون وبأسعار مناسبة لهم.
yقدرة الشركة على بناء قنوات توزيع فعالة وسالسل إمداد خاصة بها تعمل بكفاءة وبالشكل المناسب لدعم التوسع في شبكة صيدلياتها.
yفعالية الحمالت التسويقية للشركة.
yأي خطط تطوير إنشائية حكومية أو خاصة في محيط مواقع الشركة المخطط لها ،مثل أعمال البناء ،والتي يمكن أن يكون لها أثر سلبي على
حركة المرور الخارجية باتجاه الصيدليات وإغالق تلك الطرق وسرعة تنفيذ تلك األعمال.
yالمنافسة التي تواجهها الشركة من الجهات الحالية والجديدة التي قد تدخل السوق في مجال عملياتها.
yقدرة الشركة على توظيف موظفين ذوي مهارات عالية وتدريبهم والمحافظة عليهم.
yقدرة الشركة على مراقبة العمليات الجديدة والحد من التكاليف ووضع ضوابط للمحافظة على مستويات الجودة والخدمة.
yقدرة الشركة على تحقيق النجاح في دمج األعمال الجديدة الناتجة عن أي عمليات استحواذ مستقبلية ضمن عمليات الشركة وثقافتها.
yتوفر ظروف اقتصادية ونظامية وسوقية مواتية للشركة.
ونتيجة ألي من هذه العوامل ،فقد ال تنمو إيرادات الشركة بالمعدل الذي كانت عليه في الفترات السابقة و/أو قد تتكبد الشركة بعض التكاليف دون
أي من العوامل أعاله في تأخير أو
حصولها على اإليرادات المتوقعة من الصيدليات الجديدة .وعليه ،ستتأثر نتائج عمليات الشركة سلباً في حال تسببت ّ
إعاقة أو منع الشركة من افتتاح أي من صيدلياتها الجديدة واالستفادة من الفوائد الناتجة عن ذلك .على وجه الخصوص ،في حال لم تحقق الشركة نقطة
التعادل( ،)breakevenأو إذا تعذر الوصول إلى المستوى المتوقع من الربحية خالل المرحلة الزمنية المتوقعة ،فقد تقرر الشركة إقفال بعض الصيدليات.
قد ال تحقق أي من الصيدليات الجديدة أرباح كما قد ال تتحقق العوائد االستثمارية المتوقعة منها.
وسيؤثر حدوث أي من العوامل السابقة بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على العقارات المؤجرة

تعتمد الشركة على المواقع المستأجرة بالنسبة لصيدلياتها (للمزيد من المعلومات حول عقود اإليجار التي أبرمتها الشركة ،الرجاء مراجعة القسم رقم
« 7-12العقارات» من هذه النشرة) .ونظ ًرا ألن عقود إيجار الشركة محددة المدة ويتم تجديدها بنا ًء على طلب أطراف العقد ،فإن أي زيادة إيجارية
يفرضها المؤجرون على الشركة عند التجديد ستؤدي إلى تكبد الشركة التزامات إضافية غير متوقعة ،والتي سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال
الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .ويجدر بالذكر بأن عدد من عقود اإليجار المبرمة بخصوص فروع صيدليات الشركة ،وعقد
اإليجار المبرم بخصوص مستودع الشركة في سكاكا قد انتهت مدتها ضمن السياق االعتيادي لألعمال وال تزال الشركة في طور تجديد هذه العقود .قد
ال تتمكن الشركة من تجديد جميع عقود اإليجار ،أو قد يتم تجديد هذه العقود بموجب شروط وأحكام مختلفة قد ال تتناسب مع خطة الشركة وأهدافها
االستراتيجية .وإذا قررت الشركة إخالء أي من مواقعها المستأجرة بسبب إنهاء عقود اإليجار وف ًقا لهذه العقود أو عدم تجديد هذه العقود ،أو بسبب
عدم توافق شروط التجديد مع خطة الشركة ،فسوف تتحمل الشركة تكاليفاً إضافية الختيار مواقع جديدة مناسبة لإليجار ونقل أعمالها إلى تلك المواقع
الجديدة ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

9

-1-6

2المخاطر المتعلقة بإيجاد واستئجار مواقع للصيدليات الجديدة بناء على شروط تجارية مقبولة

يعتمد أداء الشركة إلى حد كبير على مواقع صيدلياتها .لذا ،تقوم اإلدارة باألخذ في االعتبار عدداً من العوامل المختلفة عند اختيار أي موقع جديد ألحد
صيدلياتها والتي تشمل ما يلي:
yالكثافة السكانية للمناطق والمدن واألحياء التي تنوي الشركة افتتاح مواقع صيدليات جديدة فيها.
yموقعها بالنسبة للشوارع الرئيسية أو الشوارع التجارية التي تخدم األحياء السكنية ذات الحركة العالية.
yمواقع صيدليات الشركة الحالية باإلضافة إلى سالسل الصيدليات األخرى المتواجدة في المنطقة أو المدينة أو الحي ومواقع صيدلياتها.
yموقعها بالنسبة للمراكز والمجمعات التجارية ونقاط الجذب األخرى.
تقوم الشركة بتأمين المواقع من خالل عقود اإليجار ،وفق ما يجري تحديده في كل حالة على حدة .وستحتاج الشركة في المستقبل إلى تأمين مواقع
جديدة الفتتاح المزيد من الصيدليات .إال أن المواقع المتاحة للصيدليات الجديدة بما يتناسب مع أهداف الشركة قد تكون غير متوفرة ،كما تتعرض
الشركة لخطر المنافسة في الحصول على مواقع الصيدليات المناسبة .وفي حال واجهت الشركة صعوبات في تأمين المواقع المناسبة بما يتماشى مع
استراتيجيتها التوسعية ،فإن فرص نموها سوف تتأثر سلباً ،مما سيؤثر بدوره بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي
وتوقعاتها المستقبلية.
-1-7

2المخاطر المتعلقة بالعوامل الموسمية

تتعرض إيرادات الشركة لتقلبات موسمية على سبيل المثال ،يشهد استهالك األدوية والمستلزمات الطبية ارتفاعاً خالل المناسبات الدينية مثل شهر
رمضان المبارك (والذي يبدأ االستعداد له من منتصف شهر شعبان من كل عام) وأوقات الحج (والذي يبدأ االستعداد له منتصف ذو العقدة من كل عام).
كما تتأثر مستويات المبيعات في بعض األحيان بتوقيت بداية ونهاية موسم العودة للدراسة حيث عادة ما ترتفع نسبة المبيعات في الفترات التي تسبق بداية
الموسم الدراسي .لذلك ،فقد تواجه الشركة صعوبة في التخطيط ألعمالها كما قد يحد ذلك من قدرتها على توقع إيراداتها في المستقبل بشكل دقيق أو
عن وضع ميزانية دقيقة لتكاليفها التشغيلية ،مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالتعامالت المبرمة مع األطراف ذات العالقة

تتعامل الشركة في سياق أعمالها المعتادة مع األطراف ذات العالقة ،وقد أبرمت الشركة عدة تعامالت مع األطراف ذات العالقة فيما يتعلق بعقود وكاالت
الشركة وتصنيع منتجات الشركة ،وبوليصات تأمين ،واتفاقيات تطوير عمل تجاري ،واتفاقيات لخدمات سياحية ،واتفاقيات تأمين ،واتفاقيات خدمة
ودعم لتقنية المعلومات .كما تقوم الشركة ببعض التعامالت األخرى مع األطراف ذات العالقة حيث تتمثل بتكاليف تتحملها الشركة نيابة عن أطراف ذات
عالقة أو العكس والتي يتم تسديدها من قبل الطرف المعني حسب الحال دون توثيقها في عقود مكتوبة ودون وجود آلية رسمية وواضحة حولها (وللمزيد
من المعلومات حول التعامالت مع األطراف ذات العالقة ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 6-12االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة» من هذه
النشرة) .وقد بلغ إجمالي التعامالت مع األطراف ذات العالقة مائة وثالثة وستين مليون وثمانمائة وتسعة وعشرين ألف وأربعمائة وسبعين ()163,829,470
ريال سعودي ومائتين وثمانية وستين مليون وسبعمائة وأربعة وعشرين ألف وثمانمائة وثمانية وأربعين ( )268,724,848ريال سعودي وأربعمائة وأربعة
وعشرين مليون وسبعمائة وعشرة آالف ومائتين وستة وخمسين ( )424,710,256ريال سعودي ومائتين وواحد وتسعين مليوناً وتسعمائة وتسعة وخمسين
ألف وتسعمائة وسبعة ( )291,959,907ريال سعودي عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م ،على التوالي وقد حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة على المعامالت واالتفاقيات السارية في اجتماعها المنعقد بتاريخ
1442/11/25هـ (الموافق 2021/07/05م).
يخضع إبرام العقود والمعامالت مع األطراف ذات العالقة ألحكام األنظمة واللوائح ذات العالقة .وفقاً للمادة الحادية والسبعين ( )71من نظام الشركات،
يتوجب عرض أي تعامالت يكون ألي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها على الجمعية العامة ليتم الموافقة عليها.
ويحظر على أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة يكون له مصلحة في تلك المعامالت التصويت على تلك التعامالت سوا ًء على مستوى مجلس اإلدارة أو
جمعيات المساهمين .لذا ،فقد ال تتمكن الشركة من تجديد العقود المبرمة مع األطراف ذات العالقة عند انتهاء مدتها ،حيث قد ال يوافق مجلس اإلدارة
او الجمعية العامة للشركة على تلك التعامالت .باإلضافة إلى ذلك ،في حال عدم إبرام التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل على أساس
تجاري ،فسيؤثر ذلك سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
يجدر بالذكر أن الشركة أبرمت اتفاقية خدمة ودعم مع شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات التي ألعضاء مجلس اإلدارة وليد محمد الجعفري
ومحمد سعد بطي الفراج السبيعي وسمير محمود عبدالهادي وحمد محمد الهذيلي لديهم مصلحة غير مباشرة فيها لتقديم خدمات دعم تقنية المعلومات
للشركة ،والتي حصلت الشركة بموجبها على شروط تفضيلية .وبعد انتهاء هذه االتفاقية ،قد ال تستمر الشركة بالحصول على شروط تفضيلية كما قد ال
تتمكن الشركة من الحصول على موافقة الجمعية العامة عليها وفقاً ألحكام المادة الحادية والسبعين ( )71من نظام الشركات ،وبالتالي قد تضطر الشركة
إليجاد مقدم خدمات آخر بشروط قد ال تكون أفضل من شروط االتفاقية الحالية مع شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات ،وهو ما سيكون له
تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بحماية عالمات الشركة التجارية

قامت الشركة والشركات التابعة بتسجيل ٍ
عدد من العالمات التجارية التي تعتمد عليها في أعمالها في المملكة وخارج المملكة ،والبالغ عددها أربعة
وتسعين ( )94عالمة تجارية بموجب خمسمائة وخمسة وأربعين ( )545تسجيل في عدد من الدول ،كما تقوم الشركة والشركات التابعة حالياً بإكمال
إجراءات تسجيل مائة وثمانية وعشرين ( )128عالمة تجارية في عدد من الدول وتحت مختلف التصنيفات (للمزيد من المعلومات حول عالمات الشركة
التجارية ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 1-8-12العالمات التجارية» من هذه النشرة) .وفي حال لم تتمكن الشركة أو الشركات التابعة من تسجيل أو تجديد
العالمات التجارية الخاصة بها أو في حال قيام أي شخص باالعتراض على تسجيل تلك العالمات ،فسيضر ذلك بأعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها
المالي وتوقعاتها المستقبلية .وتعتمد الشركة والشركات التابعة على قدرتها على االستمرار في استخدام تلك العالمات التجارية ،وحماية حقوقها فيما
يخص تلك العالمات في مواجهة أي استخدام غير مشروع لها من جانب الغير.
وفي حال انتهاك حقوق الملكية الفكرية للعالمات التجارية الخاصة بالشركة أو الشركات التابعة ،بما في ذلك استخدامها من قبل الغير دون ترخيص
أو عدم حمايتها من قبل الجهات المختصة وفق األنظمة في الدول ذات العالقة ،فقد يستلزم ذلك أن تدخل في إجراءات قضائية مكلفة وتحول جهود
بعض من موظفيها الفنيين واإلداريين لهذه اإلجراءات القضائية .وفض ً
ال عن ذلك ،فقد تضطر الشركة أو الشركات التابعة نتيجة ألي نزاع يتعلق بعالمتها
التجارية إلى إبرام اتفاقيات امتياز أو ترخيص بالنسبة ألي من هذه العالمات ،والتي قد تكون بشروط غير مواتية للشركة والشركات التابعة .وسيؤثر وقوع
أي من هذه األحداث بشكل سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .وقد يترتب على وقوع أية حوادث
مماثلة عواقب وخيمة خصوصاً في ظل ارتفاع أعداد المستهلكين لصيدليات الشركة بشكل يومي .إن حدوث أي من هذه األحداث ،أو أية أحداث مشابهة
لها ،قد يتسبب في تعطل أعمال الشركة ،مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر تشغيلية وعوائق تجارية غير متوقعة

يعتمد نجاح الشركة إلى حد كبير على استمرارية تشغيل صيدلياتها دون معوقات .وتتعرض صيدليات الشركة ٍ
لعدد من المخاطر فيما يتعلق بتشغيل
صيدلياتها ،بما في ذلك سوء األحوال الجوية أو األضرار المادية للمباني أو انقطاع التيار الكهربائي أو األعطال أو تعطل المعدات أو انخفاض أدائها عن
المعدل المطلوب أو إمكانية توقف األعمال أو حدوث أعمال إجرامية أو حدوث كوارث طبيعية أو حرائق باإلضافة إلى أنواع أخرى من المخاطر المرتبطة
بتشغيل الصيدليات.
وباإلضافة إلى ذلك ،قد ال يتم تسليم المنتجات إلى مستودعات الشركة والصيدليات نتيجة عدد من األسباب مثل سوء المناولة ،أو اختناقات مرورية
ناتجة عن االزدحام ،مما قد يؤدي إلى تأخير أو عدم استالم البضاعة ،أو تلف المنتجات ،وبالتالي يؤدي ذلك إلى تعطيل توريد هذه المنتجات ،وهو ما
سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .وفي حال ارتباك سلسة اإلمداد (،)supply chain
قد تنخفض إيرادات الشركة نتيجة ألي خسائر أو إلغائها طلبيات مهمة بسبب نقصان أو عدم توفر منتجات معينة مطلوبة من العمالء .وقد تمنع هذه
األحداث من توافر المنتجات أو إدارتها في أماكن بيعها أو استخدامها ،مما من شأنه أن يحد المبيعات أو يزيد التكاليف ،والذي سيؤثر بدوره بشكل
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .وإذا حدث تعطل في أعمال من صيدليات الشركة ،فقد يؤثر
ذلك على إيرادات الشركة وربحيتها ،مما سيؤثر بدوره بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بمشاكل الجودة أو الصحة المتصلة بالمنتجات المقدمة في صيدليات الشركة

إن المخاوف المحيطة بسالمة المنتجات المعروضة في صيدليات الشركة أو سالمة وجودة سلسلة اإلمداد ( )supply chainالخاصة بالشركة يمكن أن
تدفع عمالء الشركة إلى تجنب شراء منتجات معينة من صيدليات الشركة ،أو البحث عن مصادر بديلة .إن الدعاية السلبية لهذه المخاوف ،سواء كانت
تستند إلى وقائع فعلية ومؤكدة أو غير ذلك ،وسوا ًء كانت تتعلق بمنتجات تُباع في صيدليات الشركة أو غير ذلك ،يمكن أن تثني العمالء عن شراء المنتجات
من الصيدليات ،مما سيترتب عليه تراجع مبيعات صيدليات الشركة وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.
باإلضافة إلى ذلك قد تتأثر أعمال الشركة وسمعتها سلباً في حال توريد المنتجات المعيبة أو منتهية الصالحية ،بما في ذلك في حال تسللت المنتجات المزيفة
إلى سلسلة اإلمداد ( ،)supply chainأو األخطاء في تغليف المنتجات ،أو اضطرار الشركة لسحب المنتجات التي ترى أنها ال تفي بمعايير الجودة حماي ًة
لعالمة الشركة التجارية وسمعتها .وقد تؤدي أي أخطاء في توزيع وتغليف مستحضرات وأدوات الصيدلة والتجميل إلى إصابات شخصية أو إلى الوفاة .ويمكن
أن تكون الشركة عرضة لإلجراءات القضائية المتعلقة باإلصابات الشخصية الناتجة عن المنتجات أو المستحضرات الصيدالنية التي تبيعها .وإذا نشأت أي
مشاكل تتعلق بالمنتجات التي تبيعها صيدليات الشركة ،فقد ال تكون حدود التغطية في إطار سياسات التأمين الخاصة بالشركة ومبالغ التعويض المتاحة لها
كافية لحمايتها من المطالبات وااللتزامات .وقد ال تتمكن الشركة من الحفاظ على هذا التأمين بشروط مواتية للشركة في المستقبل .كما سيكون ألي نتيجة
غير مواتية في أي إجراءات قانونية وتنظيمية مستقبلية أو تكاليف تقاضي عالية تتكبدها الشركة للدفاع عن مثل هذه المطالبات ،كما قد يؤدي سحب أي منتج
في المستقبل إلى نفقات كبير أو غير متوقعة أو إتالف مخزون المنتج أو اإلضرار بسمعة الشركة أو تراجع المبيعات بسبب عدم توفر المنتج لفترة من الوقت.
وسيكون ألي مما سبق تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بسمعة الشركة

تعتمد الشركة في أعمالها على سمعتها في السوق وقد تتعرض سمعة الشركة لتراجع كبير نتيجة عدة أحداث مثل جودة الخدمات والمنتجات ،أو تعرض
صيدليات الشركة لدعاية سلبية فيما يتعلق بسالمة المنتجات التي تبيعها ،أو الوقوع في خالفات مع العمالء ،أو اختراق أمن تقنية المعلومات ،أو القصور
في الرقابة الداخلية واإلخالل في الوفاء بالتزاماتها ،أو تعرضها للعقوبات نتيجة لعدم امتثالها لألنظمة ذات العالقة .وبالمثل ،يمكن أن تتضرر سمعة
الشركة بسبب أفعال أو تصريحات العمالء الحاليين أو السابقين والموظفين والمنافسين والموردين والخصوم أو وسائل اإلعالم .وقد تؤثر المعلومات
السلبية عن الشركة ،حتى وإن كانت مستندة إلى الشائعات أو سوء تفاهم ،سلباً على أعمالها .وقد يكون اإلضرار بسمعتها صعباً ومكلفاً ويستغرق وقتاً
طوي ً
ال في معالجته ،مما قد يؤثر على اختيارات العمالء المحتملين أو الحاليين وامتناعهم عن اختيار صيدليات الشركة ،مما سيؤدي إلى فقدان العمالء
وتأثر األعمال سلبياً .كما قد يؤدي اإلضرار بسمعة الشركة إلى تقليل قيمة وفعالية االسم التجاري للشركة وصيدلياتها وكذلك التقليل من ثقة المستثمرين
وعمالئها بها ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بكفاءة أعمال تجديد وإعادة تطوير صيدليات الشركة

يجب على الشركة القيام بأعمال تجديد وتوسعة وتحسين أو إعادة تطوير الصيدليات الحالية بصورة مستمرة ،من أجل الحفاظ على جاذبيتها واستمرار
الطلب عليها من قبل عمالء الشركة .ونظراً لتطور قطاع الصيدليات في المملكة ،فقد تتغير تطلعات العمالء وأذواقهم واختياراتهم .وقد يتضمن ذلك ،على
تنوعا من خيارات المنتجات .وقد ال تكون صيدليات الشركة قابلة
سبيل المثال ،توقع وتغيير في التصميم بشكل أكثر ابتكاراً وتوقع توفير مجموعة أكثر ً
إلجراء تعديالت عليها بشكل يلبي هذه التطلعات .باإلضافة إلى ذلك ،فقد ال تتمكن صيدليات الشركة من منافسة صيدليات الشركات األخرى الجديدة
واألكثر تنوعاً بفاعلية ،حتى في حال قيام الشركة بتنفيذ أعمال التجديد المذكورة ،فقد ال تستطيع الشركة تحقيق اإليرادات المستهدفة .ويضاف إلى
ذلك أنه من الممكن أن تؤدي زيادة التكاليف إلى انخفاض الدخل التشغيلي للشركة مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بإغالق بعض صيدليات الشركة

أغلقت الشركة ما مجموعه ثالثة وعشرين ( )23واثنين وعشرين ( )22واثنين وأربعين ( )42وأحد عشر ( )11صيدلية في السنوات المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م والتي حققت إجمالي مبيعات يقدر بحوالي  223.3مليون ريال سعودي
و 172.7مليون ريال سعودي و 142.4مليون ريال سعودي و 7.3مليون ريال سعودي ،على التوالي ،عن الفترة نفسها وإجمالي ربح يقدر بحوالي  73.1مليون
ريال سعودي و 55.9مليون ريال سعودي و 51.3مليون ريال سعودي و 3.0مليون ريال سعودي ،على التوالي ،عن الفترة نفسها .ويعود السبب الرئيسي في
إغالق تلك الصيدليات إلى قدمها واستبدالها بصيدليات أكبر وبتصميم أفضل في مواقع جديدة أو إلى ارتفاع قيمة اإليجار لبعض الصيدليات أو احتدام
المنافسة أو أعمال الحفريات في المنطقة المحيطة بها والتي تمنع الوصول إليها .قد تضطر الشركة مستقب ً
ال إلى إغالق عدد من صيدلياتها ألي سبب
من األسباب بما في ذلك ألعمال التجديد وإعادة التطوير أو الرتفاع القيمة اإليجارية للمواقع الخاصة بها أو الحتدام المنافسة أو ألعمال الحفريات،
وبالتالي قد تفقد الشركة إيراداتها من تلك الصيدليات وقد ال تتمكن من تعويض تلك اإليرادات من خالل افتتاح صيدليات جديدة في مواقع أخرى ،وهو
ما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
-1-15

2المخاطر المتعلقة بتعامالت الشركة مع الجهات الحكومية

تتركز بعض أعمال الشركة على التعامالت مع الجهات الحكومية ،وتعد أبرزها تعاون الشركة مع وزارة الصحة وأحد عمالء الشركة شبه الحكوميين لتشغيل
منصة «وصفتي» ،وهي عبارة عن منصة وصفات إلكترونية لألطباء في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية األولية إلرسال وصفة طبية عبر الرسائل
القصيرة إلى مرضاهم ،والذين يمكنهم بعد ذلك الحصول على أدويتهم من الصيدليات الخاصة (للمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم رقم5-12
«االتفاقيات الجوهرية» من هذه النشرة) .وتعاونت الشركة أيضاً مع وزارة الصحة لتقديم لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في صيدلياتها.
ونظراً لتركز بعض أعمال الشركة مع الجهات الحكومية ،فقد تتأثر إيرادات الشركة بأوضاع الجهات الحكومية ومستوى اإلنفاق الحكومي المرتبطة بعدد
من العوامل مثل القيود المالية أو المتعلقة بالميزانية أو القيود التنظيمية أو التغييرات في السياسات المالية أو التعاقدية الحكومية أو قيود اإلنفاق العام
أو انخفاض التمويل الحكومي المتاح أو التأخير في تحصيل االعتمادات الحكومية ،كما وقد يتأثر اإلنفاق الحكومي باألوضاع السياسية واالقتصادية
مثل الحروب والكوارث الطبيعية واألوبئة ونحوها .ويكون لمثل تلك العوامل تأثير كبير على حجم العقود والمشتريات ونطاقها وتوقيتها ومدتها ،وبالتالي
ينعكس التأثير على مستوى األعمال التي تحصل عليها الشركة من هؤالء العمالء .ويمكن أن تؤدي هذه العوامل ً
أيضا إلى تعليق العقود الحالية أو إلغائها
أو إنهائها أو عدم تجديدها أو تأخر الشركة في تحصيل مستحقاتها من الجهات الحكومية ،مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بتطبيق اإلجراءات االحترازية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد)19-

منذ أواخر شهر ديسمبر 2019م ،أخذ فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-بالتفشي بداي ًة في الصين ومن ث ّم في جميع أنحاء العالم .يُعد فيروس
كورونا المستجد (كوفيد )19-مرضاً معدياً يسببه فيروس شديد العدوى يُحدث التهابات في الجهاز التنفسي وأعراضاً أخرى كالحمى والسعال وضيق
التنفس .اتخذت حكومة المملكة عدداً من اإلجراءات االحترازية للحد من آثار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-وتضمنت تلك اإلجراءات
فرض عدداً من البروتوكوالت التي يجب على المتاجر االلتزام بها مثل تقليص عدد ساعات استقبال الزوار وفقاً لساعات منع التجول ،وتقليص عدد الزوار
المسموح بدخولهم للمتاجر مع فرض الفحص عند بوابات الدخول ،وتنظيم طوابير االنتظار والساللم لتطبيق التباعد الجسدي بين زوار المتاجر للحد من
انتشار الفيروس (وللمزيد من المعلومات حول المخاطر االقتصادية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-فض ً
ال راجع القسم6-2-2
«المخاطر المتعلقة بتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-على االقتصاد والقطاعات التي تعمل فيها الشركة» من هذه النشرة) .قد يؤدي
فرض اإلجراءات االحترازية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-أو أي مرض معدي آخر إلى تراجع إيرادات صيدليات الشركة أو
زيادة التكاليف المترتبة على االلتزام باإلجراءات االحترازية أو التأثير بشكل سلبي على عمليات الشركة ،مما سيؤدي بدوره إلى تأثير سلبي وجوهري على
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالضرائب والزكاة

قدمت الشركة إقرارات الزكاة الخاصة بها حتى السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،كما قدمت إقراراتها المتعلقة بضريبة القيمة المضافة
حتى 1442/10/19هـ (الموافق 2021/05/31م) وحصلت على الربوط الزكوية النهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2016م وكذلك حصلت على الشهادات الزكوية النهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن عام 2020م صالحة حتى 1443/08/29هـ
(الموافق 2022/04/30م) إال أن هناك مخاطر تتمثل في احتمال أن تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمطالبة الشركة بسداد مبالغ زكاة أو ضريبة
إضافية تتعلق بالسنوات التي لم يتم الحصول على ربوطها الزكوية النهائية .كما تجدر اإلشارة إلى أنه يتم تجنيب مخصص للزكاة وفقاً ألنظمة وتعليمات
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة ،حيث بلغ مخصص الزكاة للشركة  10٫4مليون و 12٫2مليون و 20٫3مليون و 13.6مليون للسنوات المالية
المنتهية في  31ديسمبر ـ2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،على التوالي .وفي حال لم يكن مخصص الزكاة كافي
لمقابلة أي التزامات زكاة إضافية قد تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية (للمزيد من المعلومات حول مخصص الزكاة لدى الشركة ،الرجاء مراجعة القسم رقم6-7-6(ل) «مخصص الزكاة»
والقسم رقم( 5-14-6ل) «مخصص الزكاة» من هذه النشرة).
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2المخاطر المتعلقة بالتزامات مستمرة التفاقيات تشغيل وتـأجير تراخيص صيدليات

سبق للشركة أن أبرمت اتفاقيات تشغيل وتأجير تراخيص صيدليات مع عدد من الصيادلة وغير الصيادلة السعوديين والتي تم قيد سجالت الصيدليات
بأسمائهم .وتضمنت تلك االتفاقيات بنوداً تتحمل الشركة بموجبها أي التزامات قد تنشأ على أصحاب تلك السجالت خالل فترة االتفاقية كمطالبات
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو نحوها من الجهات الحكومية والخاصة .وبالرغم من أنه قد تم إنهاء هذه االتفاقيات ،فقد ورد حتى تاريخ هذه النشرة
مطالبات زكوية على أصحاب تلك السجالت بما مجموعه ثمانية عشر مليوناً وتسعمائة وأربعة وثالثين ألفاً ومائتين وأربعة وستين ( )18,934,264ريال
سعودي كما في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م وتم االعتراض عليها ،وحيث أنه لم يبت بها حتى تاريخ هذه النشرة فقد قامت الشركة
بقيد هذه المبالغ دائنة ألصحاب هذه السجالت في دفاترها بتاريخ 1442/08/19هـ (الموافق 2021/04/01م) وتاريخ 1442/11/21هـ (الموافق
2021/07/01م) ،كما أنّ هناك دعاوى قائمة ضد أحد أصحاب السجالت الذين تم إبرام هذه االتفاقيات معهم ،وتتحمل الشركة االلتزامات الناشئة عنها
(للمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم رقم « 10-12الدعاوى والمطالبات القضائية» من هذه النشرة) .وفي حال لم تنجح الشركة (من خالل
أصحاب تلك السجالت المعنيين) في اعتراضها على المطالبات الزكوية ذات العالقة أو في حال خسارة الشركة (من خالل أصحاب السجالت المعنيين)
ألي من الدعاوى القضائية القائمة ،فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
يجدر بالذكر أن الشركة عملت على نقل جميع الموظفين على ملفات الشركة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية (ويشار إليها فيما يلي بـ «وزارة
الموارد البشرية») والمديرية العامة للجوازات بموجب تلك االتفاقيات إلى ملفات الشركة في وزارة الموارد البشرية والمديرية العامة للجوازاتّ ،إل أنه

بقي عدد قليل من الموظفين ال زالت الشركة في طور إنهاء المعامالت الحكومية المتعلقة بنقلهم وفي حال لم تتمكن الشركة من نقلهم ،فقد تتعرض
الشركة لمخالفات تنظيمية وفرض عقوبات عليها من الجهات الحكومية ذات العالقة وهو ما سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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باإلضافة إلى ذلك ،سبق وأن أبرمت الشركة عقود اإليجار لمواقع صيدلياتها الخاضعة التفاقيات تشغيل وتأجير تراخيص الصيدليات بأسماء أصحاب
السجالت عوضاً عن إبرامها باسم الشركة .وحيث تم إنهاء اتفاقيات تشغيل وتأجير تراخيص الصيدليات ،إال أن الشركة ال تزال تعمل على نقل عقود
اإليجار المرتبطة بتلك الصيدليات السمها كما في تاريخ هذه النشرة .في حال لم تتمكن الشركة من نقل عقود اإليجار تلك السمها ،فقد تتعرض الشركة
لمخاطر عدم قدرتها بالتمتع بالحقوق المرتبطة بتلك العقود أو عدم القدرة على مطالبة المؤجرين بأي تعويضات جراء مخالفتهم لشروط عقد اإليجار.
كما قد ال تتمكن الشركة من تجديد أي من تلك العقود بشروط مالئمة مما سيضطرها إلى إيجاد مواقع بديلة ،والتي قد ال تكون متوفرة على اإلطالق أو
بشروط مناسبة .وسيكون ألي مما سبق تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على إدارتها العليا وكبار التنفيذيين

يعتمد نجاح الشركة على استمرار الخدمة وأداء اإلدارة العليا والموظفين الرئيسيين اآلخرين ،فض ً
ال عن قدرتهم على تحديد وتوظيف وتطوير وتحفيز
والمحافظة على موظفين مؤهلين في المستقبل .على وجه الخصوص ،تعتمد الشركة على بعض األفراد الرئيسيين ممن يحظون بخبرة واسعة في قطاع
بيع األدوية بالتجزئة والذين قدموا إسهامات كبيرة في تطوير عملياتها .وتحتدم المنافسة على موظفي اإلدارة العليا والموظفين الرئيسيين في هذا القطاع،
كما قد ال يكون لدى الشركة القدرة على االحتفاظ بموظفيها أو استقطاب موظفين مؤهلين جدد يتمتعون بالمهارات والمعرفة الالزمة لتحقيق الشركة
ألهدافها ،مما قد يؤثر بشكل جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .باإلضافة إلى ذلك ،قد تعتمد
بعض عالقات الموردين والشركات المصنعة لألدوية والمنتجات الطبية وشركات التأمين المهمة الخاصة بالشركة على استمرار أداء المديرين األفراد أو
الموظفين الميدانيين ،وقد يؤدي فقدان هؤالء األفراد إلى تعريض تلك العالقات للخطر.
وقد تحتاج الشركة الستثمار موارد مالية وبشرية كبيرة من أجل استقطاب موظفين جدد والمحافظة عليهم ،وقد ال تحقق عوائد نظير هذه االستثمارات.
وقد تؤدي خسارة أي من أعضاء اإلدارة العليا أو الموظفين الرئيسيين لدى الشركة إلى إعاقة أو تأخير تنفيذ وتحقيق أهدافها االستراتيجية ،وتحويل
اهتمام اإلدارة تجاه البحث عن بدائل محددة مؤهلة أو التأثير سلباً على قدرتها على إدارة أعمالها بفعالية وكفاءة .هذا باإلضافة إلى أنه يمكن ألي عضو
من أعضاء اإلدارة العليا والموظفين الرئيسيين تقديم استقالته في أي وقت .وإذا لم تتمكن الشركة من توظيف والمحافظة على كبار المسؤولين التنفيذيين
والموظفين الذين يتمتعون بمستويات عالية من المهارات في المجاالت المناسبة ،فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.
-1-20

2المخاطر المتعلقة بسوء تصرف الموظفين وأخطائهم

قد يرتكب موظفي الشركة أعمال قد تؤثر سلباً على أعمال الشركة بما في ذلك سوء استخدام معلومات الشركة أو نظمها أو اإلفصاح عن معلومات سرية
أو الضلوع في نشر معلومات مضللة .كما قد ال تتمكن الشركة دوماً من منع موظفيها من ارتكاب أفعال تصل إلى مستوى األخطاء الجسيمة أو التأكد من
تقيدهم باللوائح الداخلية للشركة .وقد تؤدي أي من تلك األفعال إلى تكبد الشركة خسائر أو غرامات أو التزامات مالية ،أو قد تؤدي إلى اإلساءة لسمعة
الشركة .وقد تؤثر أي من تلك الغرامات أو الخسائر أو المطالبات سلباً على ربحية الشركة .وإضافة إلى ذلك ،فإن الدعاية السلبية الناتجة عن سوء
تصرف موظفي الشركة قد تؤثر سلباً على سمعة الشركة وإيراداتها .وسيؤثر ارتكاب أي من موظفي الشركة أفعاال مشابهة بشكل سلبي وجوهري على
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على البنية التحتية لتقنية المعلومات

تعتمد الشركة بصورةٍ متزايدة على أنظمة تقنية المعلومات في عملياتها .كما تعتمد قدرة الشركة على إدارة أعمالها بفاعلية بشكل كبير على موثوقية وقدرة
هذه األنظمة ،ويعتبر أي إخفاق محتمل من جانب األطراف الخارجية في تقديم خدمة عالية الجودة وغير منقطعة أمراً خارج عن سيطرتها .قد تتعرض
أنظمة تقنية المعلومات بالشركة للتلف الناجم عن فيروسات الحاسوب والكوارث الطبيعية وهجمات المتسللين أو القراصنة وتعطل األجهزة أو البرامج
وتذبذب التيار الكهربائي واإلرهاب اإللكتروني وغيرها من االضطرابات المماثلة .وباإلضافة إلى ذلك ،تعد أنظمة تقنية المعلومات التي تستخدمها الشركة
ٍ
لمزيد من التطوير .في حال أخفقت أنظمة تقنية المعلومات بالشركة في العمل على النحو المتوقع ألي
من أكثر األنظمة حداثة بشكل نسبي وتخضع
سبب من األسباب ،أو في حال حدث أي خرق كبير لألمن ،فسيعطل ذلك أعمالها ويؤدي إلى العديد من التبعات السلبية ،بما في ذلك تدني فعالية وكفاءة
ٍ
العمليات واإلفصاح غير المناسب للمعلومات السرية أو الخاصة وزيادة التكاليف العامة وفقدان المعلومات المهمة ،وهو ما سيؤثر سلباً على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .باإلضافة إلى ذلك ،تعتمد الشركة على تطبيقات وأنظمة تستضاف على الشبكة (مثل الحوسبة
السحابية) لتخزين ومعالجة ونقل المعلومات مما قد يؤدي إلى تعرضها وموظفيها وعمالئها لخطر فقدان تلك المعلومات أو تسريبها أو إساءة استخدامها.
وقد يترتب على ذلك تكبد الشركة تكاليف كبيرة لتوفير الحماية من األضرار الناجمة عن هذه االضطرابات أو االختراقات األمنية في المستقبل ،وقد
تتعطل األنشطة التجارية للشركة بشكل جوهري وتتعرض الضوابط الداخلية للخطر في حال تعرض ٍأي من أنظمة تقنية المعلومات أو شبكات االتصاالت
لدى الشركة للتعطل بشكل كلي أو جزئي ،وهو ما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالخدمات التي تحصل عليها الشركة من مزودي خدمات خارجيين

تعتمد الشركة في بعض عملياتها على مزودي خدمات خارجيين مثل مزودي خدمات الصيانة والنقل الداخلي للبضائع .وبالتالي ،قد تتأثر قدرة الشركة على
تقديم خدماتها بشكل سلبي في حال وجود أي تغيير في السياسات والممارسات المتبعة من قبل مزودي الخدمات الخارجيين مثل التسعير أو شروط الدفع أو
برمجة تلك الخدمات ومعدل تكرارها أو زيادة تكلفة الخدمات وغيرها من العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة .كما قد ال يقوم مزودي الخدمات الخارجيين
بتقديم خدمات ُمرضية تفي بالمعايير المتوقعة من قبل الشركة بشكل دائم أو أنهم سيؤدون واجباتهم التعاقدية .وقد تتعرض الشركة لخطر الدعاوى الناتجة
عن أعمال مزودي الخدمات الخارجيين والتي قد تتسبب في أضرار أو إصابات لعمالء أو موظفي الشركة ،ومطالبتها بالتعويض عن تلك األضرار .ومن جهة
أخرى ،في حال إنهاء أو انتهاء العقود المبرمة مع مزودي الخدمات الخارجيين أو عدم تجديدها أو عدم قدرة الشركة على التفاوض على عقود بديلة بشروط
مناسبة ،أو في حال توقف أي من مزودي الخدمات الخارجيين لعملياته دون استبداله في الوقت المناسب بمزود خدمات خارجي آخر بأسعار مقاربة ،فسيكون
لذلك تأثير سلبي على الشركة .وسيكون ألي من العوامل السابقة تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بحداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات

اعتمد مجلس إدارة الشركة دليل حوكمة الشركة الداخلية بتاريخ 1442/11/24هـ (الموافق 2021/07/04م) واعتمدت الجمعية العامة للشركة الئحة عمل
لجنة المراجعة والئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 1442/11/25هـ (الموافق 2021/07/05م) .ويتضمن هذا الدليل ولوائح عمل اللجان،
أمور أخرى ،القواعد واإلجراءات المتصلة بحوكمة الشركات المستمدة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة .يعتمد نجاح الشركة في
من بين ٍ
التطبيق الصحيح لقواعد وإجراءات حوكمة الشركات على مدى معرفة وفهم هذه القواعد والتنفيذ السليم لها من جانب مجلس اإلدارة واللجان التابعة
له وكبار التنفيذيين العاملين به ،خاص ًة فيما يتعلق بالتدريب المتعلق بمجلس اإلدارة واللجان التابعة له وشروط االستقالل والقواعد المتعلقة بتضارب
المصالح ومعامالت األطراف ذات العالقة .أصدرت الهيئة في 1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) الئحة حوكمة الشركات والتي أصبحت نافذة
اعتباراً من 1438/07/25هـ (الموافق 2017/04/22م) وقامت بتعديلها عدة مرات كان آخرها بتاريخ 1442/.6/.1هـ (الموافق 2021/01/14م) .وفي
حال عدم االلتزام باألحكام اإللزامية بالئحة حوكمة الشركات ودليل حوكمة الشركة الداخلية ،فستخضع الشركة لعقوبات تنظيمية مما سيؤثر بشكل سلبي
وجوهري على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
يجدر بالذكر أنه وفقاً لالئحة حوكمة الشركات ،يجب على الشركة أن تنشئ – في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية – وحدات أو إدارات لتقييم وإدارة
المخاطر والمراجعة الداخلية .إال أنه وكما في تاريخ هذه النشرة ،ال يوجد لدى الشركة وحدة أو إدارة لتقييم وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية ولم تقم
الشركة باالستعانة بجهات خارجية لممارسة تلك المهام واالختصاصات .وبالتالي ،فإن الشركة عرضة لمخالفة الئحة حوكمة الشركات مما قد يعرضها
إلى عقوبات تنظيمية تفرضها الهيئة بعد اإلدراج .كما تتعرض الشركة لمخاطر عدم تفعيل نظام الرقابة الداخلية فيها حيث ال توجد إدارة تشرف على
تطبيقه واتباع المعايير الواضحة للمسؤولية والتزام الشركة باألنظمة واللوائح ذات العالقة ،والتي في حال تحققها فسيؤثر بشكل سلبي وجوهري على
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بحداثة تكوين لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وعدم أدائهم
لمهامهم على النحو المطلوب

تعد لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت حديثة التكوين في الشركة حيث تم تكوين لجنة المراجعة ولجنة التشريحات والمكافآت ألول مرة في
الشركة بتاريخ 1442/11/25هـ (الموافق 2021/07/05م) ،وتمت الموافقة على تنظيماتهما للقيام بالمهام المحددة لكل لجنة وفقاً لدليل حوكمة الشركة
ٍ
(لمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم رقم « 4-5لجان مجلس اإلدارة» من هذه النشرة) .وبسبب حداثة تكوين كل من لجنة المراجعة ولجنة
الترشيحات والمكافآت ،فقد ترتكب الشركة من خالل لجنتيها أخطاء في تنفيذ وتسيير أعمال تلك اللجان ،حيث سيؤثر أي إخفاق من جانب أعضاء
هاتين اللجنتين في أداء واجباتهم واعتماد نهج عمل يضمن حماية مصلحة الشركة ومساهميها على االمتثال بحوكمة الشركات وشروط اإلفصاح المستمر
الصادرة عن الهيئة وقدرة مجلس اإلدارة على مراقبة أعمال الشركة من خالل هاتين اللجنتين ،وهو ما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية

منذ تأسيسها ،زاولت الشركة أعمالها كشركة ذات مسؤولية محدودة إلى أن تم تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة بتاريخ 1442/10/27هـ (الموافق
2021/06/08م) ،لذا فإن معظم كبار التنفيذيين في الشركة يتمتعون بخبرة محدودة أو ال يتمتعون بأي خبرة على اإلطالق في إدارة شركة مساهمة مدرجة
في السوق المالية بالمملكة واالمتثال لألنظمة واللوائح الخاصة بتلك الشركات .على وجه الخصوص فإن التدريب الداخلي أو الخارجي الذي يحصل عليه
كبار التنفيذيين في مجال إدارة الشركات المساهمة العامة السعودية ،وفي مجال االلتزامات المقررة على الشركات المدرجة في السوق المالية كاإلشراف
التنظيمي وإعداد التقارير ،يحتاج إلى اهتمام كبير من كبار التنفيذيين ،وهو ما يمكن أن يشتت انتباههم عن إدارة األعمال اليومية للشركة .وفي حال عدم
امتثال الشركة لألنظمة ومتطلبات اإلفصاح المفروضة على الشركات المدرجة في السوق المالية في الوقت المناسب ،فسوف تتعرض الشركة لعقوبات
وغرامات تنظيمية .وسيؤثر فرض غرامات على الشركة بشكل سلبي وجوهري على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية

تحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من وثائق التأمين لتغطية عملياتها مثل التأمين ضد جميع مخاطر الممتلكات والتأمين على األموال والتأمين الصحي
ٍ
(لمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم رقم « 9-12التأمين» من هذه النشرة) .قد ال تكون التغطية التأمينية كافية في
للموظفين وضمان أمانة
جميع الحاالت ،أو قد ال تغطي جميع المخاطر التي من المحتمل أن تتعرض لها الشركة .وقد تحدث خسائر غير مؤ َّمن عليها أو قد تتجاوز قيمتها حدود
التغطية التأمينية .وباإلضافة إلى ذلك ،تحتوي وثائق التأمين الخاصة بالشركة على بعض االستثناءات أو القيود على التغطية .وفي هذه الحاالت ،قد تتكبد
الشركة خسائر من شأنها التأثير سلباً على أعمالها ونتائج عملياتها .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن عدم قدرة الشركة على تجديد وثائق التأمين الخاصة بها
بحدود التغطية التأمينية الحالية بشروط مقبولة تجارياً ،أو على اإلطالق ،أو في حالة عدم وجود أو عدم توفر تأمين مناسب لمختلف مجاالت أعمالها،
فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بدخول الشركة في دعاوى قضائية

قد تدخل الشركة ،أو أعضاء مجلس إدارتها ،أو أعضاء إدارتها العليا ،في دعاوى قضائية وإجراءات تنظيمية مع العديد من األطراف ،بما في ذلك مورديها
أو موظفيها أو منافسيها أو أي من الجهات التنظيمية أو عمالئها أو المؤجرين .كما قد تكون الشركة أيضاً الطرف المدعي في تلك اإلجراءات والدعاوى
القضائية .وكما في تاريخ هذه النشرة ،يوجد خمسة وعشرين ( )25دعوى قضائية قائمة من قبل الشركة بصفتها مدعي بآثار مالية إجمالية محتملة
تبلغ ستة ماليين ومائتين وثالثة وسبعين ألف وأربعمائة وواحد وتسعين ( )6,273,491ريال سعودي باإلضافة إلى أربعة ( )4دعاوى قضائية تجارية قائمة
ضد الشركة بآثار مالية إجمالية محتملة تبلغ ثالثمائة وستة وأربعين ألفاً وتسعمائة وأربعة ( )346,904ريال سعودي الثنان من الدعاوى ،علماً بأن اآلثار
المالية للدعاوى التجارية األخرى القائمة ضد الشركة غير محددة كما في تاريخ هذه النشرة ،حيث ال يزال تحديد اآلثار المالية المحتملة لها في طور
اإلجراء ،باإلضافة إلى عشرة ( )10دعاوى قضائية عمالية قائمة ضد الشركة بآثار مالية إجمالية محتملة تبلغ واحد وثالثين ألفاً وثالثمائة وسبعة وسبعين
( )31,377إلحدى الدعاوى حسب تقدير الشركة ،علماً بأن اآلثار المالية للدعاوى العمالية األخرى غير محددة كما في تاريخ هذه النشرة ،حيث ال يزال
تحديد اآلثار المالية المحتملة لها في طور اإلجراء (للمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 10-12الدعاوى والمطالبات القضائية» من هذه
النشرة) .في حال لم تكن األحكام الصادرة في تلك الدعاوى واإلجراءات التنظيمية في مصلحة الشركة ،قد يترتب على ذلك أثر سلبي على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .وإضافة على ذلك ،وبصرف النظر عن نتيجة هذه الدعاوى أو اإلجراءات التنظيمية ،فقد تتكبد
الشركات مصاريف باهظة وتضطر لتخصيص موارد كبيرة للرد على هذه المطالبات والدفاع عن نفسها ،مما قد يؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بعقود الشركة الجوهرية

أبرمت الشركة عدداً من العقود الجوهرية كاتفاقيات التوزيع واتفاقيات التصنيع التي أبرمتها الشركة مع شركات عالمية ُمصنعة للمنتجات الطبية
والصيدالنية لتوزيع تلك المنتجات في المملكة ودول الخليج أو الستخدام العالمات التجارية العالمية ألغراض ترويج وبيع المنتجات ذات العالقة .وتعتبر
هذه االتفاقيات مهمة لنشاط الشركة إذ أنها تسمح للشركة التنويع في المنتجات المقدمة من قبلها وتميزها عن غيرها في ذات القطاع .كما وتبرم ً
أيضا
الشركة اتفاقيات مع شركات تأمين لتقديم خدمات صرف األدوية لعمالء تلك الشركات وفق شروط ُمحكمة (للمزيد من المعلومات حول اتفاقيات الشركة
الجوهرية ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 5-12االتفاقيات الجوهرية» من هذه النشرة) .وتعتبر هذه االتفاقيات الجوهرية جز ًءا ال يتجزأ من استراتيجية
وأهداف الشركة ،وعليه ،تتوقع الشركة تجديد هذه االتفاقيات واستمرارية سريانها.
وفي حاالت معينة ،قد تبرم الشركة اتفاقياتها الجوهرية بشروط تجارية قد تكون غير مواتية للشركة مثل أن يُقيد حق الشركة في التعامل مع شركات
أخرى مصنعة لذات المنتجات المقدمة من قبل شركات التوزيع أو وكالء العالمات التجارية المنافسة للمنتجات التي حصلت الشركة على وكالة عالماتها
التجارية وذلك للحد من المنافسة التجارية للمنتجات .وبالتالي ،قد تقيد اتفاقيات التوزيع والوكالة المبرمة مع الشركة التي تتضمن مثل هذه القيود فرصة
ً
مستقبل .وبالتالي ،في حال رغبت الشركة إبرام اتفاقيات توزيع أو وكالة مع الشركات المصنعة لعالمات تجارية
تنويع المنتجات المقدمة من الشركة
ً
منافسة لتلك التي تلتزم الشركة فيها بعدم المنافسة ،فال تستطيع الشركة القيام بذلك وإال ُع َّد ذلك إخالال بموجب اتفاقياتها الحالية .وبالتالي ،قد ال
تستطيع الشركة توزيع منتجاتها أو قد تفوت فرصاً للربح من توزيع منتجات أخرى منافسة قد تكون أكثر شعبية في المملكة ،وهو ما سيكون له تأثير سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
كما تخول العديد من االتفاقيات الجوهرية المبرمة مع الشركة بما في ذلك اتفاقيات التوزيع واتفاقيات وكاالت العالمات التجارية واتفاقيات شركات
التأمين الحق لتلك الشركات في إنهاء هذه االتفاقيات حسب رغبتهم في أي وقت وبدون سبب مشروع أو عند انتهاء مدتها .وبالتالي ،فإن الجهات المتعاقدة
مع الشركة في كثير من اتفاقيات الشركة الجوهرية تكون غير ملزمة قانو ًنا بتجديد هذه االتفاقيات أو بإبرام اتفاقيات جديدة مع الشركة أو باالستمرار
في تنفيذ تلك االتفاقيات .وإذا قررت تلك الجهات إنهاء ٍأي من هذه االتفاقيات أو كلها في أي وقت من األوقات وألي سبب أو في حال رفض تجديدها
ٍ
بشروط مقبولة للشركة أو على اإلطالق ،فقد ال تتمكن الشركة من تعويض أي خسائر تتكبدها نتيجة توقف العمل بموجب أي من اتفاقياتها الجوهرية.
وفي حال لم تستطع الشركة الحفاظ على عالقتها مع تلك الجهات على أسس تجارية ،فقد تفقد مصدر دخل مهم ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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كما قد تخل الشركة بشروط وأحكام االتفاقيات الجوهرية المبرمة من قبلها ،وقد تشمل تلك االتفاقيات مستقب ً
ال على شروط تجارية مقيدة أكثر من
ً
مستقبل مما سيكون له تأثير سلبي
الشروط الحالية مما قد يؤثر على سمعة الشركة وعلى قدرتها في استقطاب اتفاقيات وفرص تجارية واستثمارية
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
-1-29
.

2المخاطر المتعلقة بالتمويل

أالتمويل الحالي ومخاطر االعتماد على القروض قصيرة األجل

تعتمد الشركة في تمويل أعمالها على تسهيالت تمويل تحصل عليها من عدة بنوك تجارية .وقد بلغت الحسابات البنكية المكشوفة وإجمالي القروض
قصيرة األجل الممنوحة للشركة ثمانمائة وتسعة وثالثين مليون ( )839,000,000ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ألغراض دعم عمليات الشركة
اليومية ودعم رأس المال العامل .كذلك ،فقد نصت جميع اتفاقيات التسهيالت الموقعة مع البنوك على عدم إجراء الشركة أي تغيير على هيكل ملكيتها إال
بموافقة البنوك المسبقة ،وقد حصلت الشركة على جميع الموافقات المطلوبة من هذه البنوك إلتمام عملية الطرح (للمزيد من المعلومات حول ترتيبات
تمويل الشركة ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 8-5-12اتفاقيات التمويل» من هذه النشرة).
وتتضمن اتفاقيات التمويل التي أبرمتها الشركة بعض التعهدات والقيود التي تحد من قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين .على سبيل المثال،
تتضمن ترتيبات تمويل الشركة مع بنك الخليج الدولي ومصرف الراجحي والبنك العربي الوطني ومصرف اإلنماء قيوداً على توزيع األرباح .وقد ال تكون
الشركة قادرة على االمتثال لتلك التعهدات والقيود ،وقد يؤدي أي إخالل بها إلى تسريع دفع جميع المبالغ المستحقة بموجب هذه التمويالت (ما لم تقم
الجهات الممولة بالتنازل عن ذلك) ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
باإلضافة إلى ذلك ،إذا تخلفت الشركة عن الوفاء بأي من التزاماتها بموجب اتفاقيات التمويل ،أو تبين أن أي تأكيد من جانب الشركة في تلك االتفاقيات
غير صحيح أو دقيق ،أو اتخذت الشركة أي خطوة نحو إفالسها أو إعسارها أو تنظيمها المالي أو إعادة هيكلتها ،فسيؤدي ذلك إلى حدوث حالة تقصير
يحق بموجبها للمقرضين إنهاء االتفاقيات والمطالبة بدفع جميع المبالغ المستحقة ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج
عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
 .بالتمويل المستقبلي

قد تحتاج الشركة في المستقبل إلى الحصول على تمويل من البنوك التجارية و/أو المقرضين الحكوميين و/أو الممولين اآلخرين لتغطية متطلبات رأس
المال العامل أو تنفيذ خطط النمو المستقبلية .وتعتمد قدرة الشركة في الحصول على قروض وتسهيالت من المقرضين بتكاليف أقل أو بشروط مناسبة
لمركزها المالي المستقبلي والظروف االقتصادية العالمية وظروف السوق المالية وأسعار الفائدة وتوافر االئتمان من البنوك أو المقرضين الخارجيين
وثقة المقرضين في الشركة .وقد ال تتمكن الشركة من الحصول على هذا التمويل على اإلطالق أو بشروط معقولة ألي سبب ،مثل أن توضع قيود على أي
تمويل حالي أو على نظرة المقرضين للشركة أو على النتائج المستقبلية لعمليات الشركة والمركز المالي والتدفقات النقدية .وقد يؤدي االقتراض بأسعار
فائدة متغيرة ً
أيضا إلى جعل الشركة عرضة للزيادات في معدالت الفائدة و/أو العموالت (والتي قد تتأثر بشكل كبير بعوامل خارجة عن سيطرة الشركة،
مثل السياسات النقدية والضريبية والظروف االقتصادية والسياسية العالمية) ،وقد ال تضمن الشركة قدرتها على الحصول على مثل هذا التمويل بشروط
معقولة أو على اإلطالق عند الضرورة .وستؤدي أي زيادة في أسعار الفائدة ومعدالت العموالت التي تقوم البنوك بتطبيقها ،سواء كانت ثابتة أو متغيرة،
إلى ارتفاع تكاليف التمويل التي تتحملها الشركة ،مما سيؤثر سلباً على أرباحها المستقبلية وقدرتها على الدفع والوفاء بالتزاماتها تجاه المقرضين .ونتيجة
لذلك ،قد ال تكون قادرة على االستفادة من الفرص التجارية ،مثل فرص االستحواذ ،أو االستجابة للتغيرات في ظروف السوق أو القطاع .وسيكون لوقوع
أي من الحاالت المذكورة أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
 .جالضمانات المقدمة من المساهمين البائعين

ترتبط التسهيالت االئتمانية التي حصلت عليها الشركة من عدد من البنوك التجارية بضمانات قدمها المساهمون البائعون (للمزيد من المعلومات حول
اتفاقيات تمويل الشركة ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 8-5-12اتفاقيات التمويل» من هذه النشرة) .وتنص تلك االتفاقيات على حاالت تشكل إخالالً من
قبل الشركة بالتزاماتها بموجب تلك االتفاقيات بما في ذلك حاالت مرتبطة بأمور وأحداث تتعلق بالضامنين ومدى استمرارية قبولهم لتقديم الضمانات.
وبالتالي ،في حال وقوع أي من تلك الحاالت أو في حال أصبحت تلك الضمانات غير قابلة للتطبيق أو طرأ أي تغيير على الحالة المالية للضامنين ،فقد
تطلب البنوك الممولة ضمانات إضافية من الشركة والتي قد ال تتمكن الشركة من تقديمها .كما قد يقوم أي من الضامنين الحاليين بسحب الضمانات
المقدمة من قبلهم أو قد ال يقومون بتجديدها ،وهو ما يشكل إخالالً من الشركة بالتزاماتها بموجب اتفاقيات التسهيالت االئتمانية مما يترتب عليه مطالبة
الشركة بسداد جميع المبالغ المتبقية من قيمة التسهيالت المعنية على الفور ،وقد تواجه الشركة صعوبة في الحصول على مصادر تمويل بديلة كافية
إلعادة سداد الديون ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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-1-30

2المخاطر المتعلقة بعمليات الدفع ببطاقات االئتمان وبطاقات مدى

تقبل الشركة عمليات الدفع داخل فروعها أو من خالل الوسائل االلكترونية عن طريق بطاقات االئتمان أو بطاقات مدى التي تتم من خالل أنظمة نقاط
البيع .وبالنسبة للدفع ببطاقات االئتمان وبطاقات مدى ،فإن الشركة تدفع رسوماً محددة للمؤسسات المالية المعنية وقد ترتفع هذه الرسوم من حين
آلخر .إذا واجهت الشركة مشاكل في أجهزة نقاط البيع وبرمجياتها أو في قدرتها على معالجة عمليات الدفع من خالل أي نظام دفع ببطاقات االئتمان
أو بطاقات مدى ،فإن ذلك سيعطل قدرة الشركة على جمع اإليرادات من عمليات البيع .ومن شأن وقوع أي من هذه العوامل التأثير سلباً وبشكل جوهري
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
-1-31

2المخاطر المتعلقة بالتحوط

تغطي اتفاقيات التحوط التي أبرمتها الشركة بشأن تقلبات أسعار الفائدة المبالغ المستحقة بموجب تسهيالت التمويل المختلفة كما في  30يونيو 2021م،
وبالتالي فإن هذه االتفاقيات غير كافية لحماية الشركة من التعرض لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة .وعليه ،سيكون للتقلبات في معدالت الفائدة أثر سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
سجلت الشركة خسائر غير محققة في القيمة العادلة من التزامات مشتقات عقود المقايضة بقيمة  94٫9مليون ريال سعودي في السنة المالية المنتهية
في 2020م ،بسبب انخفاض معدل فائدة الليبور بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-خالل العام 2020م (للمزيد من المعلومات،
الرجاء مراجعة القسم رقم« 13-6-6خسارة القیمة العادلة من التزامات مشتقات عقود مقایضة» من هذه النشرة) .وبالتالي وبالرغم أن تلك الخسائر
غير محققة فإنه في حال انخفضت معدالت الفائدة في المستقبل بشكل حاد فسيكون لذلك االنخفاض في معدالت الفائدة التي لم تتمكن اتفاقيات
التحوط من منعها أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
-1-32

2المخاطر المتعلقة بخصوص اإلفصاح عن القوائم المالية السنوية للشركة

يتوجب على الشركات المدرجة إعداد القوائم المالية السنوية ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين ( )SOCPAوأن تفصح عنها للجمهور خالل ثالثة ( )3أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها القوائم المالية وذلك طبقاً للفقرة
(-2د) من المادة الثالثة والستين لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة .وقبل تحول الشركة إلى مساهمة عامة وحتى إصدار القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،لم تلتزم الشركة بالفقرة (-2د) من المادة الثالثة والستين من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة حيث أن الشركة لم تكن خاضعة لتلك القواعد كونها شركة ذات مسؤولية محدودة.
وحيث أن الشركة تحولت إلى شركة مساهمة بعد إصدار القوائم المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م فإنه يتوجب عليها أن تلتزم بالفقرة (-2د)
من المادة الثالثة والستين لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة بدءاً من القوائم المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،وفي حال لم تلتزم
الشركة بهذه المادة فسوف تكون عرضة لغرامات يمكن أن تفرضها الهيئة أو إلجراءات اخرى أكثر صرامة كتعليق تداول أسهم الشركة لحين القيام بإعالن
نتائج الشركة على موقع السوق المالية مما سيكون له أثر مباشر على سعر األسهم وتداولها وقد يسبب خسائر يكون لها أثر سلبي وجوهري على أعمال
الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعتها المستقبلية.
-1-33

2المخاطر المتعلقة باإليراد التجاري

تحصل الشركة على دعم من الموردين كجزء أساسي يقوم عليه نشاطها وذلك من خالل الرسوم المفروضة على الدعم اللوجستي والمشاركة في الحمالت
التسويقية والنقل والتعليم والتدريب لموظفي الشركة لتسويق المنتجات ورسوم االنضمام ونحوها (للمزيد من المعلومات حول اإليراد التجاري ،الرجاء مراجعة
القسم رقم« 10-6-6تكلفة اإليرادات» من هذه النشرة) .وقد شكل اإليراد التجاري  362.5مليون ريال سعودي و 443.1مليون ريال سعودي و 325.8مليون
ريال سعودي و 211.0مليون ريال سعودي في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م ،على التوالي ،والتي شكلت ما نسبته  %158.8و %190.0و %132.2و %160.1من إجمالي صافي الدخل للفترة نفسها ،على التوالي .وقد ارتفع اإليراد
التجاري بحوالي ( %22.2مع زيادة بنسبة  %2.1في صافي الدخل) في السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م نتيجة زيادة عروض التخفيضات وحمالت
التسويق والخصومات المقدمة من الموردين ،في حين قابل ذلك تراجع في اإليراد التجاري بنسبة ( %26.5مع زيادة بنسبة  %5.7في صافي الدخل) في السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-على سياق العمل االعتيادي وتغيير ساعات العمل خالل
تلك الفترة .قد يتدهور الوضع المالي لموردي الشركة في المستقبل وقد تتغير الشروط التعاقدية معهم أو قد تختلف ظروف األعمال المنوطة بالحصول على
ذلك اإليراد حيث ال يتم االتفاق على مكونات اإليراد التجاري تعاقدياً مع الموردين ويتم االتفاق معهم على ذلك قبل كل نشاط (وللمزيد من المعلومات حوال
العقود المبرمة مع الموردين ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 1-5-12اتفاقيات التوريد» من هذه النشرة) .وقد تؤثر التحديات االقتصادية سلباً على قطاع التجزئة
مما قد يؤدي إلى انخفاض في عدد الموردين ،وفي حال توقفت الشركة عن االستفادة من أي من المزايا التنافسية أو الحوافز من دعم الموردين نتيجة التغير
في الشروط التعاقدية معهم أو نتيجة انخفاض الطلب على منتجاتهم أو في حال تدهورت عالقات الشركة مع الموردين ،فسوف تتأثر ربحية الشركة بشكل
سلبي ،وبالتالي فإن أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية ستتأثر أيضا بشكل سلبي وجوهري.
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كما يجدر بالذكر أن اإليراد التجاري من أكبر عشرة ( )10موردين للشركة شكل ما نسبته  %50.3و %57.1و %87.9و %42.0من إجمالي اإليراد التجاري
المحقق في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،على التوالي .وبالتالي،
في حال خسارة الشركة ألي من كبار الموردين ألي سبب من األسباب مثل عدم تجديد العقود المبرمة معهم أو تعرض الموردين لتعثر مالي أو اختالف
الشروط التعاقدية معهم بشكل غير مالئم للشركة ،فسيؤدي ذلك إلى خسارة جزء كبير من اإليراد التجاري للشركة ،وهو ما سيؤدي بدوره إلى التأثير
بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ومن جهة أخرى ،وبالرغم من ارتفاع اإليراد التجاري بنسبة  %3.9في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م مقارنة بفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م ،إال أن اإليراد التجاري المعترف به في القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م خاضع للمفاوضات مع الموردين،
لذا فقد يختلف اإليراد التجاري الفعلي عن ذلك الذي تم االعتراف به وفقاً لتقدير إدارة الشركة .وبنا ًء على ذلك ،قد تواجه الشركة احتمال وجود خطأ
في تقدير اإليراد التجاري إما بالزيادة أو النقصان عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م وأي فترات مالية أولية مستقبلية حيث يتم التفاوض
مع الموردين على اإليرادات التجارية خالل السنة وقد ال يكون اإليراد التجاري الفعلي متوفراً لها خالل الربع األول والربع الثاني والربع الثالث من كل سنة
مالية .وإذا واجهت الشركة أخطا ًء جوهرية متعلقة بتقدير اإليراد التجاري في قوائمها المالية ،فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على القروض قصيرة األجل لتمويل رأس المال العامل

بالرغم من أن ما نسبته  %91.3و %86.6و %81.3و %78.1من إجمالي مبيعات الشركة في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،على التوالي ،قد تم تحقيقها من خالل المبيعات النقدية من العمالء في صيدليات الشركة ،إال
أن الشركة تعتمد على القروض قصيرة األجل لتمويل رأس المال العامل نظراً للفجوة التي تحصل بسبب تأخر تسوية المستحقات من شركات التأمين
وضرورة دفع المستحقات للموردين مقابل شراء المنتجات .حيث ال يتم تسوية المستحقات من شركات التأمين للمبيعات التي تتم لمستفيديهم إال بعد
ثالثين ( )30إلى ستين ( )60يوماً وفقاً للشروط المتفق عليها والتي تأخرت إلى ما معدله تسعين ( )90إلى مائتين وسبعين ( )270يوماً في السنوات
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م .ومن جهة أخرى ،تقوم الشركة بالحفاظ على مخزون لمدة ستة ( )6أشهر من المنتجات ،وتتطلب شروط
الدفع المتفق عليها مع الموردين أن يتم دفع المستحقات لهم خالل فترة ثالثين ( )30إلى تسعين ( )90يوماً .وبالتالي ،تلجأ الشركة لسحب القروض
قصيرة األجل لتمويل احتياجات رأس المال العامل (وللمزيد من المعلومات حول المخاطر المرتبطة بتلك القروض ،الرجاء مراجعة القسم رقم29-1-2
«المخاطر المتعلقة بالتمويل» من هذه النشرة).
وقد تواجه الشركة في المستقبل صعوبات في تغطية احتياجات رأس المال العامل أو إدارته بشكل صحيح ،حيث قد ال تكون التسهيالت االئتمانية
واتفاقيات التمويل التي لدى الشركة كافية لتغطية تلك االحتياجات بالقدر والشكل المطلوب .كما قد ال تتمكن الشركة من تجديد اتفاقيات التمويل التي
حصلت عليها على اإلطالق أو بشروط مناسبة ،وهو ما سيترتب عليه عدم قدرتها على إدارة رأس المال العامل بالشكل المطلوب ،وسيؤدي ذلك إلى تأثير
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة عبر اإلنترنت

لتتمكن من بيع منتجاتها للعمالء عبر اإلنترنت ،تستخدم الشركة تطبيق للهاتف المحمول ،والذي تمتلكه الشركة .وقد أبرمت الشركة اتفاقية خدمات مع
شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات ،وهي طرف ذو عالقة بالشركة ،تقدم بموجبها شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات المحدودة
خدمات دعم وتحسين وتطوير لمنصة التجارة اإللكترونية وتطبيق الهواتف المحمولة عبر اإلنترنت (للحصول على ملخص لألحكام الرئيسية لهذه
االتفاقيات ،يرجى مراجعة القسم« 7-5-12اتفاقيات دعم تقنية المعلومات» من هذه النشرة) .ليس هناك أي ضمان على أن اتفاقية الشركة مع شركة
نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات المحدودة ستظل قائمة في المستقبل وعلى أسس تجارية بعد مدتها األولية و/أو بأن شركة نظم األعمال الرقمية
لتقنية المعلومات المحدودة ستلتزم بشروط هذه االتفاقيات وأحكامها (سواء جزئياً أو كلياً) (للمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة القسم 8-1-2
«المخاطر المتعلقة بالتعامالت المبرمة مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة).
وقد حققت الشركة ما نسبته  ،٪1.5و ٪3.0و %2من صافي إيراداتها ،للسنتين الماليتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م وفترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،على التوالي ،من خالل المبيعات عبر تطبيق الهواتف المحمولة ومنصة التجارة اإللكترونية .باإلضافة إلى ذلك،
تعتمد الشركة على مجموعة متنوعة من الوسائط األخرى لألنشطة الترويجية ،بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي (مثل فيسبوك ولنكد إن ويوتيوب
وتويتر) ،باإلضافة إلى حمالت الدعاية التلفزيونية الوطنية للترويج للعالمة.
وينطوي تشغيل تطبيق الهاتف المحمول ومنصة اإلنترنت على عدد من المخاطر بالنسبة للشركة .بحيث يشهد قطاع التجارة عبر اإلنترنت يشهد نمواً
سريعاً في المملكة ،وبالتالي فهو معرض لعدد من المخاطر ،بما في ذلك إمكانية فرض قيود تنظيمية جديدة فيما يتعلق باألنشطة التجارية عبر اإلنترنت
من خالل نظام التجارة االلكترونية ولوائحه التنفيذية ،السيما فيما يخص حماية البيانات الشخصية للعمالء (كعدم بيع البيانات الشخصية للعمالء من
قبل الشركة أو شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات المحدودة) والخصوصية واإلعالن .وقد ال تكون الشركة قادرة على االمتثال لها في الوقت
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2المخاطر المتعلقة باختالف اإلفصاحات الواردة في قوائم الشركة المالية عن تلك الواردة في
التقارير المالية أو االكتوارية

تعتمد الشركة على تقارير اكتوارية سنوية للقيام بعمل التحليل الكمي لحساسية االفتراضات الهامة المتبعة مثل حساب مكافأة نهاية خدمة الموظفين والذي يتم
اإلفصاح عنه ضمن النتائج في القوائم المالية السنوية .وكما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م ،فقد اختلفت أرصدة مكافأة
نهاية خدمة الموظفين المفصح عنها في القوائم المالية المراجعة عن األرصدة الظاهرة في التقارير االكتوارية .وقد بلغت مطلوبات مكافأة نهاية الخدمة
للموظفين في القوائم المالية المراجعة مبلغ  82.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و 89.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م
و 104.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،بينما بلغت مطلوبات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في التقارير االكتوارية  89.9مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2018م و 97.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و 110.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .وقد نتجت هذه
الفروقات جراء قيام الشركة بسداد مبالغ على الحساب من مخصص مكآفأة نهاية الخدمة للموظفين الذين تجاوزت مدة عملهم في الشركة  10سنوات .وفي
حال استمرار هذا االختالف في المستقبل أو زيادته بشكل جوهري او في حال وجود فروقات اخرى بين أرصدة التقارير االكتوارية والقوائم المالية المراجعة
فقد ينتج عن ذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بتقويم خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة

تعتمد الشركة في سياساتها البيعية مع شركات التأمين والموزعين على فترة تحصيل تتراوح بين ثالثين ( )30وتسعين ( )90يوماً من تاريخ إصدار الفواتير،
ولم يتم البدء باستخدام نموذج تقويم خسائر االنخفاض في الذمم المدينة ( )ECLنظراً لحداثة المعيار ،ولم تقم الشركة بتطبيق نموذج االنخفاض في
الذمم المدينة ( )ECLبحسب متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالية لألعوام 2018م و2019م و2020م والستة أشهر األولى من عام 2021م .إن الذمم
المدينة التجارية ال تحمل فائدة ،وقد بلغ الدين الذي زاد عن مائة وخمسين ( )150يوماً من مبيعات التجزئة مبلغ  4.9مليون ريال سعودي والتي تمثل ما
نسبته  %3.2من صافي الحسابات المدينة لمبيعات التجزئة كما في  30يونيو 2021م .كما بلغت الديون المستحقة للشركة التي تجاوز تاريخ استحقاقها
مائة وخمسين ( )150يوماً من مبيعات الجملة مبلغ  1.9مليون ريال سعودي والتي تمثل ما نسبته  %3.3من صافي الحسابات المدينة لمبيعات الجملة
كما في  30يونيو 2021م.
تقوم الشركة بتقييم مخصص خسائر االئتمان المتوقعة طبقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي (« )9األدوات المالية» .وتقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة
بتاريخ إعداد القوائم المالية إذا كان من الواجب تسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .حيث يتطلب إصدار
قرار من اإلدارة بشأن تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى خسائر االئتمان المتوقعة المطلوبة .تستند هذه التقديرات إلى
افتراضات حول عدد من العوامل ،كتحليل تقادم أرصدة الذمم المدينة ،ومدى جوهريتها ،ووجود ضمانات أو أوراق مالية معينة ،والوضع الحالي والمتوقع
لالقتصاد والتصنيفات االئتمانية للمدينين .إن المعالجة المحاسبية ألدوات المالية ،بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9مختلفة عما كان متبع
بموجب معيار المحاسبة الدولي ( ،)39( )IASحيث أن المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9يطبق متطلبات جديدة لالنخفاض في القيمة ،وإعادة تصنيف
فئات القياس األصلية ،وفئات القياس الجديدة لكل فئة من فئات األدوات المالية الخاصة بالشركة.
إن أي تغيير في التقديرات أو االفتراضات أو القرارات عند تقييم خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة المدينة لدى الشركة سيؤثر سلباً وبشكل جوهري
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المرتبطة بسوء إدارة المخزون

تعتمد الشركة على خبرتها في سوق الصيدليات ومعرفة توقعات الطلب على منتجاتها إلدارة مخزونها من األدوية والمستحضرات الصيدالنية
والمستحضرات التجميلية والمكمالت الغذائية .وقد تطرأ تغيرات جوهرية في الطلب على المنتجات خالف ما تم توقعه ،إذ قد يتأثر الطلب بإطالق
منتجات جديدة في السوق ،أو بالتغيرات في دورات المنتج ،أو التسعير ،أو التغيرات في أنماط إنفاق العمالء ،أو دخول منافسين جدد إلى السوق وغيرها
من العوامل .نتيجة لذلك ،قد تقل طلبات العمالء على منتجات الشركة .وبالتالي ،إذا عجزت الشركة عن تقدير حجم المنتجات التي يبحث عنها عمالؤها
بدقة أو إدارة كميات اإلنتاج بطريقة مالئمة ،فسوف يؤدي ذلك إلى زيادة في مستويات المخزون .علماً بأن إجمالي المخزون للسنوات المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م قد بلغ  1٫3مليار ريال سعودي و 1٫3مليار ريال سعودي و1٫3
مليار ريال سعودي و 1.4مليار ريال سعودي ،على التوالي ،ما يمثل  %43.3و %41.9و %37.1و %37٫8من إجمالي أصول الشركة للفترات المذكورة،
على التوالي ،في حين خصصت الشركة  21٫6مليون ريال سعودي و 15.6مليون ريال سعودي و 15.6مليون ريال سعودي و 15.6مليون ريال سعودي
كمخصصات للمخزون بطيء الحركة للفترات المذكورة ،على التوالي .يذكر أن الشركة ال تقوم بتقييم المنتجات منتهية الصالحية أو التالفة .وسوف تؤدي
الزيادة عن الحاجة في المخزون وسوء إدارته إلى احتمالية انتهاء صالحية المنتجات مما قد يجبر الشركة إلى تخفيض األسعار لبيع مخزونها قبل تاريخ
انتهاء الصالحية ،وسينعكس ذلك سلباً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالخصومات التجارية التي تمنحها الشركة لعمالء التجزئة والجملة

تمنح الشركة في سياق عملها الطبيعي خصومات تجارية لعمالء التجزئة والجملة ،وقد بلغت الخصومات التجارية لعمالء التجزئة من صافي مبيعات
التجزئة ما نسبته  %2.8كما في  31ديسمبر 2018م و %4.5كما في  31ديسمبر 2019م و %8.2كما في  31ديسمبر 2020م و %11.3كما في فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .بينما بلغت الخصومات التجارية لعمالء الجملة من صافي مبيعات الجملة  %6.5كما في  31ديسمبر 2018م و%12.7
كما في  31ديسمبر 2019م و %5.8كما في  31ديسمبر 2020م و %8.5كما في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .إن عدم قدرة الشركة
على منح خصومات تجارية لعمالئها قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات التي تقدمها الشركة ،أو إذا لم تستطع الشركة معرفة نسبة الخصومات
التجارية المستحقة التي تُمنح للعمالء ،فقد يؤدي ذلك إلى زيادة إضافية في الخصومات التجارية .إن عدم معرفة نسبة الخصومات التجارية التي يجب
منحها للعمالء سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بتسجيل االلتزامات الناتجة عن مرتجعات مبيعات الجملة من واقع
المرتجعات الفعلية المسجلة في الفترات المالية الالحقة للفترة المالية الجاري إعداد قوائمها
وعدم تقديرها عند إعداد القوائم المالية ذات الصلة

تقوم الشركة حالياً بتسجيل االلتزامات الناشئة عن مرتجعات مبيعات الجملة المتعلقة بالفترات المالية من الواقع الفعلي لتلك المرتجعات حيث يتم تتبع
تلك المرتجعات وحصرها في الفترات المالية الالحقة لتلك الفترات الجاري إعداد قوائمها المالية ومن ثم عمل التعديالت الالزمة في الفترات المالية
قيد اإلعداد مما يساهم بربطها بالمبيعات ذات الصلة .وقد بلغت تلك االلتزامات كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م ما مجموعه  2.8مليون
ريال سعودي و 1.2مليون ريال سعودي ،على التوالي .لذا فإنه ال يتم حالياً تقدير تلك االلتزامات بل يتم تسجيل قيمتها الفعلية بعد حصرها في الفترات
المالية الالحقة.
وفي حال احتاجت الشركة تقديم قوائمها المالية فور انتهاء الفترات المالية ألي جهة من الجهات ولم تقم حينها بتقدير تلك المرتجعات نظراً لعدم مضي
وقت كافي لحصرها في الفترات الالحقة وكانت مبالغها جوهرية فسوف يكون لذلك أثر جوهري على قيمة االلتزامات المذكورة في القوائم المالية مما
قد يؤثر على دقة اتخاذ القرارات المالية وال يعكس صورة واضحة عن حجم تلك االلتزامات لمستخدم القوائم المالية مما سيؤثر سلبا على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2-2المخاطر المتعلقة بالقطاع الذي تزاول فيه الشركة أعمالها
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2المخاطر المتعلقة باألنظمة واللوائح المنظمة للقطاع الذي تعمل فيه الشركة

تعمل الشركة في قطاع منظم للغاية وبالتالي فإنها تخضع لمتطلبات العديد من األنظمة واللوائح ،أهمها نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية العشبية
الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م  31 /بتاريخ 1425 /06/01هـ (الموافق 2004/07/18م) (ويشار إليه فيما يلي بـ «نظام المنشآت والمستحضرات
الصيدالنية والعشبية القديم») واستبدله نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 108/وتاريخ
1441/8/22هــ (الموافق 2020/04/15م) (ويشار إليه فيما يلي بـ «نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية الجديد») .إال إنه بموجب الفقرة
الثالثة من المرسوم الملكي رقم م 108/بتاريخ 1441/8/22هـ (الموافق 2020/04/15م) ،تظل أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية
القديم سارية المفعول فيما يتعلق بالصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية حتى يتم إصدار لوائح محددة بشأن ذلك .وبما أنه لم تُصدر لوائح معينة
بعد صدور نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية الجديد تُنظم أعمال الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات ،فإن أحكام نظام المنشآت
والمستحضرات الصيدالنية والعشبية القديم والئحته التنفيذية الصادرة بعام 1440هـ يظل ساري المفعول ،ويجب على الشركة االمتثال ألحكامه.
يفرض نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية القديم مجموعة واسعة من المتطلبات التي يجب على الشركة االلتزام بها فيما يتعلق
بالصيدليات التي تعمل بها ،بما في ذلك متطلبات الترخيص والمتطلبات المتعلقة بهيكل ملكية شركات األدوية .ومن أمثلة تلك المتطلبات أن تقتصر
ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز االستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدالنية على السعوديين ويجب أن يكون
مرخصا ،وأن تُدار الصيدليات من قبل صيدلي سعودي مرخص كما أن يكون جميع الصيادلة حاصلين
المالك أو أحد المساهمين في الشركة صيدل ًيا
ً
على تراخيص صالحة لممارسة مهنة الصيدلة.
كما ويفرض نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية الجديد متطلبات يجب على الشركة االلتزام بها فيما يتعلق بالمستودعات التي تديرها.
ومن تلك المتطلبات أن تتوفر في المستودعات جميع الشروط والمواصفات التي تحددها الالئحة ذات الصلة ،ومن شروط الالئحة التنفيذية لنظام
المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم  1442-26-1بتاريخ 1442/03/22هـ
(الموافق 2020/11/08م) أن يكون مدير المستودع صيدل ًيا أو فني صيدلية متفرغاً ومرخصاً له بمزاولة المهنة وأنه في حالة تداول المستودع لألدوية
المخدرة والمؤثرات العقلية ،يجب تعيين صيدلي سعودي مرخص ليكون مسؤوالً عن ذلك ،وفي حال كان مدير المستودع صيدلي فال مانع من تعيين فني
صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة المهنة ويكون مسؤوالً عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
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كما تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بتنظيم قطاع الدواء واألجهزة الطبية في المملكة وفقاً لألنظمة ذات العالقة حيث أصدرت عدداً من اللوائح التي
تنظم هذا القطاع مثل قواعد تسعير المستحضرات الصيدالنية وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وقواعد تسعير األدوية وأسس ومتطلبات
وشروط تسجيل المستحضرات الصيدالنية والعشبية وشركاتها باإلضافة إلى نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 49/وتاريخ
1436/06/18هـ (الموافق 2015/04/07م) والذي ينظم منتجات التجميل واستيرادها وتداولها في المملكة.
وكما في تاريخ هذه النشرة ،فإن الشركة ملتزمة ومحققة لجميع متطلبات األنظمة واللوائح ذات العالقة .إال أنه في حال أخلت الشركة بأي من متطلبات
األنظمة التي تخضع لها ،فقد يؤدي ذلك إلى إيقاع عقوبات على الشركة مثل الغرامات التي قد تفرضها الجهات الرقابية أو إغالق أي من صيدليات أو
مرافق الشركة مما قد يؤدي إلى تعطل أعمالها وتكبدها تكاليفاً عالية لتصحيح أي إخالل باألنظمة واللوائح ذات العالقة .وسيكون ألي مما سبق أثر سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن تلك األنظمة واللوائح عرضة للتغيير المستمر ،وفي حال قيام الجهات الرقابية بتعديل أي من تلك األنظمة واللوائح أو فرض أي
التزامات جديدة يجب على الشركة االمتثال لها ،فقد تضطر الشركة إلى تكبد تكاليف عالية لالمتثال بها في الوقت المناسب ،مما سيكون له تأثير سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ومن جهة أخرى ،تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم األدوية واألجهزة الطبية ومنتجات التجميل واإلشراف عليها داخل
المملكة ،سوا ًء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً ،بوضع لوائح واشتراطات معينة لألدوية واألجهزة الطبية ومنتجات التجميل ،بما في ذلك متطلبات التسجيل
أو االعتماد واالستيراد .وفي حال عدم استيفاء أي من المنتجات المستوردة التي تقوم الشركة باستيرادها للمعايير واالشتراطات الصادرة عن الهيئة
العامة للغذاء والدواء فقد ينتج عن ذلك حظر استيرادها وبالتالي عدم تمكن الشركة من استيرادها وبيعها في صيدليات الشركة مما سيكون له تأثير
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالعوامل التنافسية العالية في القطاع الذي تعمل فيه الشركة

يعد قطاع بيع األدوية بالتجزئة في المملكة مجاالً شديد التنافس ،وتتوقع الشركة لتلك المنافسة أن تزداد في المستقبل .وتواجه الشركة منافسة من
المشغلين المحليين والدوليين للصيدليات ،وغير ذلك من أوجه تجارة التجزئة في المواقع التي تعمل فيها الشركة حالياً أو في األماكن التي تتوقع أن تفتتح
فيها صيدليات جديدة في المستقبل .على وجه الخصوص ،تتوقع الشركة أن تزيد المنافسة مستقب ً
ال من المشغلين الدوليين لصيدليات مستحضرات
وأدوات الصيدلة والتجميل في ضوء اإلصالحات التنظيمية األخيرة التي تم تبنيها في المملكة لتشجيع االستثمار األجنبي.
هذا وقد تتأثر أعمال الشركة ونتائج عملياتها سلباً باالتجاهات الجديدة وطويلة األمد لقطاع بيع األدوية بالتجزئة .فعلى سبيل المثال ،تشهد المملكة
حالياً نمواً كبيراً في التجارة اإللكترونية ،ولذلك ،فقد يزيد إنفاق العمالء على التسوق عبر اإلنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية أو من خالل قنوات أخرى
للبيع بالتجزئة مستقب ً
ال .وقد يؤدي التحول في اإلنفاق نحو التجارة اإللكترونية والقنوات األخرى للبيع بالتجزئة إلى تراجع في حركة مرتادي الصيدليات
التابعة للشركة ومستويات إنفاق العمالء فيها ،مما سيؤدي بدوره إلى تأثر دخل اإليرادات من المبيعات عن طريق الفروع .على الرغم من أن مشغلي
صيدليات تجزئة مستحضرات وأدوات الصيدلة والتجميل عبر اإلنترنت ما زالوا يشكلون جزءاً صغيراً من قطاع التوزيع بالتجزئة في المملكة ،إال أن عدد
تجار التجزئة الكبار الذين يقبلون الطلبات على منتجاتهم عبر اإلنترنت ويؤمنون توصيلها إلى عمالئهم قد ازداد ،مما يزيد من حدة المنافسة من قطاع
تجزئة مستحضرات وأدوات الصيدلة والتجميل عبر اإلنترنت .ويجدر بالذكر بأن صافي مبيعات الشركة عبر اإلنترنت مثلت  %3من مبيعات الشركة لعام
2020م .ورغم أنه من المتوقع أن تزداد هذه النسبة عبر السنوات القادمة ،قد يخضع قطاع تجزئة مستحضرات وأدوات الصيدلة والتجميل عبر اإلنترنت
إلى تطورات ،وقد ال تستطيع الخدمات عبر اإلنترنت المقدمة من الشركة مواكبة التطورات التي تطرأ للسوق ،مما قد يؤثر سلباً على نتائج عمليات
الشركة وقوتها التنافسية.
وتتنافس الشركة مع تجار التجزئة العاملين في المملكة على أساس بعض العناصر التالية :أسعار البضائع ،ومدى اإلقرار بجودة خدمات ومنتجات
الصيدلية وتصميم الصيدلية وموقع الصيدلية وحجمه وسمعة وجودة العالمات التجارية والبضائع والمنتجات المتاحة ،وجودة خدمة العمالء ،والقدرة
على فهم متطلبات العمالء واالستجابة لها بسرعة .وهناك أيضاً عدد من العوامل التنافسية المختلفة التي سيكون لها أثر سلبي وجوهري على أعمال
الشركة ،ونتائج عملياتها ووضعها المالي ،بما في ذلك:
yاعتماد استراتيجيات تسعير قوية ومنافسة ( )aggressive pricingوإتاحة تشكيلة واسعة من البضائع الرائجة ،وتوفير الصيدليات المبتكرة أو
استخدام وسائل مبتكرة لمبيعات التجزئة من قبل المنافسين الحاليين أو الجدد للشركة.
yدخول منافسين جدد في أسواق الشركة الحالية وزيادة المنافسة من الجهات المحلية والدولية األخرى ،بما في ذلك تجار التجزئة اآلخرين.
yاندماج اثنين أو أكثر من المنافسين أو تشكيلهم تحالفات قوية بما يمكنهم من تقديم المزيد من الخدمات ذات الجودة العالية.
yاستخدام وسائل مبتكرة لمبيعات التجزئة وقيام الموردين بتأسيس صيدلياتهم الخاصة.
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وقد ال تتمكن الشركة من التفوق على المنافسين الحاليين والمستقبليين بفاعلية ،حيث قد تتسبب التغيرات في البيئة التنافسية في انخفاض هوامش
ربح الشركة وخسارة أو انخفاض حصتها السوقية ،مما سوف يكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها
المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي والمخاوف األمنية في منطقة الشرق األوسط

تقع أصول الشركة وعملياتها وقاعدة عمالئها في المملكة ومنطقة الشرق األوسط .وتتعرض منطقة الشرق األوسط ٍ
لعدد من المخاطر السياسية واألمنية
التي تؤثر على دول مجلس التعاون والشرق األوسط بما في ذلك المملكة .وعلى سبيل المثال ،فقد دخلت المملكة في نزاع عسكري في اليمن منذ 2015م،
كما قطعت المملكة عالقاتها الدبلوماسية مع إيران في شهر يناير من 2016م.
ونظراً ألن البيئات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في منطقة الشرق األوسط التي تزاول فيها الشركة أعمالها ال تزال عرضة للتطورات المستمرة،
ٍ
بدرجة كبيرة من عدم اليقين .وقد يكون ألي تغييرات غير متوقعة في األوضاع السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية
تتسم االستثمارات في هذه المنطقة
أو غيرها من األوضاع في البلدان الواقعة في منطقة الشرق األوسط تأثير جوهري سلبي على األسواق التي تزاول فيها الشركة أعمالها وقدرتها على
االحتفاظ بالعمالء واستقطابهم في هذه المناطق واالستثمارات التي قامت بها الشركة أو التي قد تقوم بها في المستقبل ،مما سيؤثر بدوره سلباً على
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة باقتصاد المملكة والشرق األوسط

تتركز أصول الشركة وأعمالها في المملكة .ولذلك ،يعتمد األداء المالي للشركة على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في المملكة باإلضافة
للظروف االقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على اقتصاد المملكة .وال يزال قطاع النفط يحتل النصيب األكبر من إجمالي الناتج المحلي للمملكة
حيث يشكل ما نسبته  %40.7من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2020م .وقد تحدث تقلبات في أسعار النفط ،مما قد يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد
المملكة .والجدير بالذكر أن اقتصاد العالم بما فيه اقتصاد المملكة والشرق األوسط يتأثر حالياً بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-والتي
أدت إلى انخفاض سعر النفط بشكل كبير في عام 2020م (وللمزيد من المعلومات حول المخاطر المرتبطة بهذه الجائحة ،الرجاء مراجعة القسم رقم
« 6-2-2المخاطر المتعلقة بتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-على االقتصاد والقطاعات التي تعمل فيها الشركة» من هذه النشرة).
كما قد شهد معدل النمو االقتصادي في المملكة تباطؤاً بنسبة  -%1.9خالل األعوام األخيرة ،وتواجه المملكة تحديات تتعلق باالرتفاع النسبي في معدالت
النمو السكاني بنسبة  %1.6من عام 2018م إلى عام 2020م .وقد يكون لجميع هذه العوامل تأثير سلبي على اقتصاد المملكة ،مما سيؤدي إلى تأثير
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .وستؤدي أي تغيرات كبرى غير متوقعة في البيئة االقتصادية
أو القانونية في المملكة أو أي دول أخرى في الشرق األوسط ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،التقلبات العادية أو غير المتوقعة في األسواق
والركود االقتصادي واإلعسار وارتفاع معدالت البطالة والتحوالت التكنولوجية وغيرها من التطورات ،للتأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالتغييرات السلبية في تكلفة التمويل

تحصل الشركة على تمويالت وتسهيالت من جهات تمويل خارجية كالبنوك ،من أجل دعم عملياتها اليومية وتطوير أعمالها .قد تحدث أمور خارجة عن
سيطرة الشركة تؤثر على ترتيبات التمويل الخارجية وعلى تكلفة التمويل بشكل خاص ،ومن ضمن تلك األمور ،السياسات الحكومية والسياسات النقدية
والضريبية باإلضافة إلى الظروف االقتصادية والسياسية المحلية والعالمية .إن الزيادة في تكلفة التمويل تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل وبالتالي
انخفاض التدفقات النقدية للشركة وللشركات التابعة الجوهرية ،ومن شأن ذلك التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-على االقتصاد والقطاعات
التي تعمل فيها الشركة

أثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-على مستوى العالم بشكل سلبي على االقتصاد العالمي نظراً لإلجراءات االحترازية التي اتخذتها
حكومات العالم للحد من آثار انتشار الفيروس والتي أدت إلى فرض قيود على السفر والتنقل ،وفرض منع التجول في عدد من مدن ومناطق المملكة بهدف
ممارسة التباعد االجتماعي .وقد أدت هذه اإلجراءات االحترازية إلى التأثير بشكل سلبي على أسواق المال العالمية ،وارتفاع مستوى البطالة ،وانخفاض
الطلب على النفط وبالتالي انخفاض أسعاره ومستوى إنفاق المستهلكين .ومن المتوقع أن تؤثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-بشكل سلبي
على نمو االقتصاد العالمي عموماً بما في ذلك االقتصاد في المملكة .قد تتأثر أعمال الشركة نتيجة اآلثار االقتصادية التي تتسبب بها جائحة فيروس
كورونا المستجد (كوفيد )19-على اقتصاد المملكة بما في ذلك اآلثار السلبية على قطاع بيع األدوية بالتجزئة مثل انخفاض الدخل وتأثيره على الطلب
في تلك القطاعات .وفي حال استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-أو وقوع أي أحداث مستقبلية مماثلة ،فسيؤدي ذلك إلى التأثير بشكل
سلبي وجوهري على اقتصاد المملكة وبالتالي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح والموافقات

يجب على الشركة الحصول والمحافظة على تصاريح وتراخيص وموافقات من عدد من الجهات الحكومية لتمكنها من القيام بأعمالها وأنشطتها التجارية
والصيدالنية .يشمل ذلك الحصول على التراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات من وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة
والهيئة العامة للغذاء والدواء وكافة الجهات األخرى ذات الصلة (للمزيد من المعلومات حول رخص الشركة ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 3-12التراخيص
الجوهرية» من هذه النشرة) .وللحصول على التراخيص الالزمة ،يجب على الشركة الوفاء بشروط معينة .وقد تواجه الشركة مشاكل أو عقبات في
الحصول على أي تراخيص أو موافقات حكومية ،أو في الوفاء بالشروط المطلوبة للحصول على تلك التراخيص والموافقات ،أو التقيد باألنظمة أو اللوائح
أو السياسات الجديدة والتي قد تطبق من وقت آلخر في قطاع بيع األدوية بالتجزئة ،أو التقيد باإلجراءات المتعلقة بمنح الموافقات الالزمة .وإذا لم
تتمكن الشركة من الحصول على أي ترخيص ضروري ألعمالها أو من تجديد مثل هذه التراخيص ،أو إذا انتهت صالحية تراخيصها أو جرى تعليقها ،أو
إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بموجب شروط غير مالئمة للشركة ،أو إذا تعذر على الشركة الحصول على تراخيص إضافية الزمة في المستقبل،
فسوف ينتج عن ذلك إيقاف الشركة عن ممارسة أعمالها كلياً أو جزئياً بشكل دائم أو مؤقت أو فرض غرامات مالية عليها من الجهات الحكومية المختصة
مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .يجدر بالذكر بأن الشركة حاصلة على جميع
التراخيص الالزمة لممارسة أعمالها كما في تاريخ هذه النشرة باستثناء شهادة تنفيذ أحكام السالمة لمستودع الشركة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
وتسعة وعشرين ( )29تصريح دفاع مدني منتهي ،وتصريحي بلدية منتهية ،وثالثة ( )3تراخيص صيادلة منتهية ،والتي يجري العمل على تجديدها كما في
تاريخ هذه النشرة باإلضافة إلى مائة وواحد وعشرين ( )121ترخيص مزاولة مهنة والتي يجري العمل على إصدارها كما في تاريخ هذه النشرة .ويتطلب
الحصول على كل ترخيص أو موافقة قيام الشركة بالوفاء بشروط معينة .وقد تواجه الشركة مشاكل أو عقبات في الحصول على أي موافقات حكومية ،أو
في الوفاء بالشروط المطلوبة للحصول على تلك التراخيص والموافقات ،أو أنها ستتمكن من التقيد باألنظمة أو اللوائح أو السياسات الجديدة والتي قد
تطبق من وقت آلخر في قطاع بيع األدوية بالتجزئة ،أو التقيد باإلجراءات المتعلقة بمنح الموافقات الالزمة.
وتخضع معظم التراخيص الحالية للشركة لشروط قد يتم بموجبها تعليق تلك التراخيص أو إلغاؤها في حال أخفقت الشركة في الوفاء بتلك الشروط
الموضوعة والتقيد بها .باإلضافة إلى ذلك ،قد ال تتمكن الشركة من الحصول على موافقة الجهة المعنية عند سعيها لتجديد أي ترخيص أو تعديله ،كما
أن هذه الجهة ،في حال موافقتها على التجديد ،قد تفرض شروطاً من شأنها أن تؤثر سلباً على أداء الشركة .وفي حال وقوع أي من المخاطر المذكورة
أعاله فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة

قد يؤدي قيام الحكومة بفرض ضرائب جديدة إلى انخفاض في مستويات إنفاق عمالء الشركة .وقد قامت الحكومة بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة
 %5ابتداء من 1439/04/14هـ (الموافق 2018/01/01م) وزيادتها إلى نسبة  %15ابتدا ًء من 1441/11/10هـ (الموافق 2020/07/01م).
أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة إلى زيادة أسعار معظم البضائع مما قد يؤدي إلى انخفاض في مستويات إنفاق الصيدليات التابعة للشركة،
خصوصاً على المدى القصير والمتوسط .في حين أن أثر تطبيق هذه الضريبة أو أثر تطبيق زيادتها إلى نسبة  %15غير واضح كلياً ،إال أن ضريبة القيمة
المضافة ،بحكم طبيعتها ،يتحملها المستهلك النهائي ،وبالتالي ،تتوقع الشركة زيادة في سعر بيع المنتجات .وقد تؤثر هذه الزيادة أو أي زيادة مستقبلية
على إنفاق العمالء والمنافسة في السوق ،مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية .وعلى
اعتبار أن ضريبة القيمة المضافة ،وزيادة نسبتها من  %5إلى  %15أو أي زيادة أخرى محتملة في نسبتها ،قد تؤدي إلى انخفاض في مستويات إنفاق عمالء
الشركة فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة ومتطلبات نظام العمل األخرى

يعتبر االلتزام بمتطلبات السعودة متطلباً نظامياً بالمملكة ،حيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة ،بما في ذلك الشركة ،بتوظيف نسبة
معينة من الموظفين السعوديين ضمن العاملين لديها والمحافظة على هذه النسبة .وتتفاوت نسب السعودة المطلوبة حسب أنشطة الشركات .وقد تم
تصنيف الشركة تحت سبع ( )7تصنيفات بحسب األنشطة التي تقوم بها ،فقد تم تصنيفها ضمن النطاق األخضر المتوسط فيما يخص كيان الصيدليات
وكيان التخزين وفيما يخص الكيانات المجمعة الصغيرة ،وضمن واألخضر المرتفع فيما يخص كيان الصيانة والتشغيل ،وضمن األخضر المنخفض فيما
يخص كيان الجملة والتجزئة وكيان التأمين وخدمات األعمال ،وصمن النطاق البالتيني فيما يخص كيان أنشطة البريد في برنامج نطاقات كما في تاريخ
1443/04/04هـ (الموافق 2021/11/09م) ويعني ذلك أن الشركة متقيدة بمتطلبات السعودة الحالية ،علماً بأنه يتاح للشركات المتقيدة بتلك المتطلبات
الحصول على تأشيرات عمل .قد ال تتمكن الشركة من الوفاء بالمتطلبات الحالية أو المعدلة الخاصة بالسعودة أو غير ذلك من أنظمة العمل األخرى
في المستقبل كما قد يرتفع الحد األدنى لألجور التي يجب على الشركة التقيد به مستقب ً
ال .في حال عدم االلتزام بمتطلبات السعودة ،فستواجه الشركة
عقوبات تفرضها الجهات الحكومية ،كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين ،وقد ال تستطيع الشركة مواصلة توظيف النسبة
المطلوبة من السعوديين ،وهي من  %19إلى  %23على األقل بالنسبة للشركات الكبيرة ،والمحافظة عليها .باإلضافة إلى ذلك ،قد ال تتمكن الشركة من
توفير القوى العاملة المطلوبة وتوظيف العدد المطلوب من العاملين السعوديين والعاملين األجانب دون تكبد تكاليف إضافية ،أو قد ال تتمكن من القيام
بأي من ذلك على اإلطالق ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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يجدر بالذكر أن وزارة الموارد البشرية بالشراكة مع وزارة الصحة قد أصدرت قراراً وزارياً يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها
في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعهاـ حيث تستهدف المرحلة األولى توطين  %20من العاملين في المهنة وذلك ابتدا ًء من 1441/12/01هـ (الموافق
2020/07/22م) ،فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين  %30من العاملين في المهنة وذلك ابتدا ًء من 1442/12/01هـ (الموافق 2021/07/11م) ،حيث
يطبق هذا اقرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة ( )5صيادلة فأكثر .وبالتالي يعتمد نجاح الشركة على
قدرتها في استقطاب والحفاظ على الصيادلة السعوديين المؤهلين والذين يحظون بالخبرة والمهارات المناسبة في قطاع بيع األدوية بالتجزئة لتمكين
الشركة من االمتثال لمتطلبات التوطين وتحقيق أهدافها .وفي حال عدم قدرة الشركة على إيجاد صيادلة سعوديين مؤهلين بالشكل الكافي لالمتثال
بمتطلبات السعودة ،فستواجه الشركة عقوبات تفرضها وزارة الموارد البشرية .وفي حال عدم قدرة الشركة على استقطاب الصيادلة السعوديين والحفاظ
عليهم بأجور مناسبة ،فقد يترتب على ذلك تكبد الشركة تكاليف إضافية .وسيكون ألي مما سبق تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بارتفاع الرسوم الحكومية المطبقة على العاملين غير السعوديين

اعتمدت حكومة المملكة في عام 2016م عدداً من القرارات التي تهدف إلى تنفيذ إصالحات شاملة في سوق العمل بالمملكة ،ويشمل ذلك فرض رسوم
إضافية على كل عامل غير سعودي يعمل لدى منشأة سعودية ،وذلك اعتباراً من تاريخ 1439/04/14هـ (الموافق 2018 /01/01م) ،وكذلك زيادة رسوم
تصاريح اإلقامة بالنسبة لعائالت العاملين غير السعوديين اعتباراً من تاريخ 1438/10/07هـ (الموافق 2017 /07/01م) .وقد يؤدي ارتفاع رسوم تصاريح
اإلقامة لعائالت الموظفين غير السعوديين إلى زيادة تكاليف المعيشة ،بما يضر بالموظفين غير السعوديين .ولذلك ،فقد يسعى هؤالء الموظفون غير
السعوديين للعمل في دول أخرى ذات تكاليف معيشة أدنى .وفي تلك الحالة ،فقد يصعب على الشركة االحتفاظ بموظفيها غير السعوديين ،وقد تضطر
لتحمل رسوم حكومية إضافية تتعلق بإصدار وتجديد تصاريح اإلقامة للموظفين غير السعوديين ،مما قد يتسبب في زيادة التكاليف على الشركة ،وسوف
يكون لذلك تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالتغييرات في أسعار الطاقة والكهرباء والمياه والخدمات ذات الصلة

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم  95وتاريخ 1437/03/17هـ (الموافق 2015/٢٨/١٢م) ،القاضي برفع أسعار الطاقة (بما في ذلك الوقود) وتعريفات
الكهرباء والمياه والصرف الصحي للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية في عام 2016م ،وذلك كجزء من سياسات المملكة الهادفة إلى ترشيد برنامج
الدعم الحكومي .وقد أصدرت وزارة الطاقة والصناعة بياناً بتاريخ 1439/03/24هـ (الموافق 2017/12/12م) حول خطة برنامج التوازن المالي إلصالح
أسعار منتجات الطاقة .وقد أدى ذلك إلى زيادة في أسعار البنزين  ٩١والبنزين  95ووقود الديزل لألغراض الصناعية والمرافق ،ووقود الديزل للنقل،
والكيروسين ،اعتباراً من 1439/04/14هـ (الموافق 2018/01/01م).
وقد بلغت مصاريف المياه والكهرباء للشركة نحو تسعة وعشرين مليون وخمسمائة وأربعة وثالثين ألف وأربعمائة وواحد وثمانين ( )29,534,481وخمسة
وثالثين مليون وأربعمائة وخمسة وثالثين ألف وسبعمائة وسبعة وتسعين ( )35,435,797وأربعة وثالثين مليون وثالثمائة وثالثة وثمانين ألف وتسعمائة وخمسة
( )34,383,905وسبعة عشر مليوناً وثالثمائة وواحد وخمسين ألفاً وثمانمائة واثنين وأربعين ( )17,351,842ريال سعودي في السنوات المالية المنتهية في
2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،على التوالي .وفض ً
ال عن ذلك ،فإن أي زيادات في األسعار المبينة أعاله ،وكذلك
أي زيادات أخرى محتملة ،قد تؤدي إلى انخفاض دخل العمالء المتاح لإلنفاق بوجه عام .وبنا ًء عليه ،فقد ينخفض عدد عمالء الشركة ،وقد تزداد مصاريف
الشركة التشغيلية تبعاً لذلك ،وهو ما سيؤدي إلى أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالتغييرات في األنظمة والسياسات الحكومية أو التغييرات في تطبيقها

تخضع الشركة لمجموعة من أنظمة ولوائح المملكة ،والتي تعمل عدد من الجهات الحكومية على تطبيقها وفقاً لسياسات الحكومة وتوجيهاتها .وقد
تتأثر أعمال الشركة بوجه عام بشكل سلبي وجوهري نتيجة للتعديالت التي قد تطرأ على األنظمة واللوائح والسياسة الحكومية والتوجيهات اإلدارية أو
تفسيراتها في المملكة ،بما في ذلك تحديداً تلك المطبقة على قطاع بيع األدوية بالتجزئة في المملكة.
ال تستطيع الشركة توقع التغيرات في البيئة التنظيمية في الدول التي تمارس فيها أعمالها ،فقد تخضع تلك البيئة التنظيمية للكثير من التغييرات بسبب
تغير نظام الضرائب ،وإقرار إجراءات أكثر صرامة لمكافحة االحتكار ،وتحديد األسعار ،وحوكمة الشركات ،ونظام اإليجار ورفع الرسوم الجمركية وغيرها
من التغيرات .كما أنه من المحتمل أن تفرض البلديات معايير إضافية للسالمة تُطبق على صيدليات الشركة مما قد يُكلف الشركة أعباء إضافية سوا ًء
من ناحية الوقت أو المجهود أو المال ،والذي من شأنه أن يُخفض أرباح الشركة بزيادة التكاليف عليها.
وقد ال تكون التعديالت المستقبلية على األنظمة واللوائح أو التغيرات في السياسات الحكومية بخصوص القطاع الذي تعمل فيه الشركة مواتية للشركة.
ويشمل ذلك إصدار أنظمة جديدة (والتي قد تنص مث ً
ال على فرض قيود على ساعات العمل في قطاع التجزئة) ،أو حدوث تعديالت على األنظمة الحالية
أو في طريقة تفسيرها أو تطبيقها ،وعليه ،هناك شكوك حول مدى الحماية القانونية المتاحة للشركة ومساهميها .وسيكون لتحقق أي من العوامل السابقة
تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2-3المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح
-3-1

2المخاطر المتعلقة بـالسيطرة الفعلية بعد الطرح من قبل المساهمين البائعين

بعد اكتمال الطرح ،سيمتلك المساهمون البائعون تسعة وخمسين مليون وخمسمائة ألف ( )59,500,000سهماً تمثل  %70من رأس مال الشركة .ونتيجة
لذلك ،سيكون المساهمون البائعون قادرين على التحكم في األمور التي تتطلب موافقة المساهمين وسيكونون قادرين على التأثير بشكل كبير على أعمال
الشركة ،بما في ذلك مسائل مهمة مثل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ،ومعامالت الشركة الجوهرية ،وتوزيعات األرباح ،وتعديالت رأس المال .وفي حال
ٍ
موات،
تعارضت مصالح المساهمين البائعين مع مصالح مساهمي األقلية في الشركة (بما في ذلك المكتتبين) ،فسيكون مساهمي األقلية في وضع غير
ويمكن للمساهمين البائعين ممارسة سيطرتهم على الشركة بطريقة قد يكون لها تأثير سلبي على الشركة .وهذا بدوره سيكون له تأثير سلبي على عائدات
المكتتبين المتوقعة و/أو يؤدي إلى خسارة كل استثماراتهم في الشركة أو جزء منها.
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2المخاطر المتعلقة بـعدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة

ال توجد حالياً سوق لتداول أسهم الشركة ،وقد ال يوجد سوق نشط ومستدام لتداول أسهم الشركة بعد الطرح .وقد ال يستمر ذلك السوق في حال وجوده.
وفي حال عدم وجود او استمرار وجود سوق نشط وذو سيولة ،فقد يؤثر ذلك سلباً على سعر تداول األسهم.
تم تحديد سعر الطرح بنا ًء على مجموعة متنوعة من العوامل التي أثرت وقد تؤثر في المستقبل على الشركة وقيمة األسهم .وقد تؤدي العوامل المختلفة،
بما في ذلك النتائج المالية للشركة وتوقعات أعمالها المستقبلية ،والظروف العامة في القطاع الذي تعمل فيه الشركة واألسواق التي تتنافس فيها ،والعوامل
االقتصادية ،والبيئة التنظيمية وغيرها من العوامل الخارجة عن سيطرة الشركة ،إلى انخفاض أسعار األسهم في السوق بشكل كبير عن سعر الطرح.
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2المخاطر المتعلقة بـتذبذب أسعار األسهم في السوق

قد ال يكون سعر الطرح مؤش ًرا على السعر الذي سيتم تداول األسهم به بعد اكتمال عملية الطرح ،وقد ال يتمكن المكتتبون من إعادة بيع أسهم الطرح
بسعر الطرح أو بسعر أعلى منه ،أو قد ال يتمكنون من بيعها على اإلطالق.
وقد يكون سعر تداول األسهم متقل ًبا وقد يتقلب بشكل كبير نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل ،يقع كثير منها خارج نطاق سيطرة الشركة ،بما في ذلك
ما يلي:
yالتقلبات السلبية في أداء الشركة التشغيلي وتحسن أداء منافسيها.
yالتقلبات الفعلية أو المتوقعة في النتائج الفصلية أو السنوية لعمليات الشركة.
yالتخفيضات أو التغييرات في تغطية األبحاث من قبل محللي أبحاث األوراق المالية في ما يتعلق بالشركة أو منافسيها أو القطاع الذي تعمل
فيه الشركة.
yردة فعل الجمهور على تصريحات الشركة الصحفية واإلعالنات العامة األخرى.
yمخالفة الشركة أو منافسيها لتوقعات المحللين.
yتعيين أو استقالة موظفين رئيسيين.
yالتغييرات في استراتيجية عمل الشركة.
yالتغييرات في البيئة التنظيمية.
yالتغييرات في القواعد والسياسات المحاسبية المطبقة.
yالتطورات السياسية أو العسكرية أو الهجمات اإلرهابية في الشرق األوسط أو في أي مكان آخر.
yالتطورات السياسية أو االقتصادية أو غيرها من التطورات التي تحدث في المملكة أو تؤثر عليها.
yبدء أو انتهاء فترة الحظر أو قيود النقل األخرى على األسهم.
yالكوارث الطبيعية وغيرها.
yوجود تغييرات في أوضاع السوق العامة واألوضاع االقتصادية.
قد ينتج عن حدوث أي من هذه العوامل تغييرات كبيرة ومفاجئة في حجم التداول وسعر السوق لألسهم ،والتي بدورها قد تؤدي إلى تأثير سلبي على
العوائد المتوقعة للمكتتبين و/أو تؤدي إلى خسارة كل أو جزء من استثماراتهم في الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع األرباح

قد ال تتمكن الشركة من دفع توزيعات األرباح ،وقد ال يوصي مجلس اإلدارة بدفع أرباح األسهم وقد ال يوافق المساهمين على دفعها ألي سبب من األسباب.
وسيعتمد التوزيع المستقبلي ألرباح األسهم على عدة عوامل ،منها على سبيل المثال ال الحصر ،األرباح المستقبلية والمركز المالي والتدفقات النقدية
ومتطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية واحتياطات الشركة القابلة للتوزيع (للمزيد من المعلومات حول سياسة توزيع أرباح الشركة ،الرجاء
مراجعة القسم رقم« 7سياسة توزيع األرباح» من هذه النشرة).
باإلضافة إلى ذلك ،تخضع الشركة لشروط اتفاقيات التمويل الخاصة بها ،والتي تتضمن قيو ًدا على دفع أي توزيعات أرباح .فعلى سبيل المثال ،تتضمن
اتفاقيات التمويل التي أبرمتها الشركة مع كل من بنك الخليج الدولي ومصرف الراجحي والبنك العربي الوطني ومصرف اإلنماء قيوداً على توزيع األرباح.
باإلضافة إلى ذلك ،قد تتحمل الشركة نفقات أو التزامات من شأنها أن تقلل أو تلغي النقد المتاح لتوزيع أرباح األسهم .وإذا لم تدفع الشركة توزيعات
األرباح على األسهم ،فلن يتلقى المستثمرين أي عائد على االستثمار في األسهم ما لم يبيعوا األسهم بسعر أعلى من سعر الطرح .وال يوجد ما يضمن أن
الشركة ستكون قادرة على توزيع أرباح على المساهمين ،أو أن توزيع األرباح سيوصي به مجلس اإلدارة أو يوافق عليه المساهمون ،مما قد يكون له تأثير
سلبي على عوائد المستثمرين المتوقعة على االستثمار في أسهم الطرح.
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2المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق

قد يؤثر بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد اكتمال الطرح ،أو التص ّور بأن مثل هذا البيع سيحدث ،بشكل سلبي على سعر السوق لألسهم .وسيخضع
كبار المساهمين بعد إتمام الطرح بنجاح لفترة حظر مدتها ستة ( )6أشهر من تاريخ إدراج الشركة والتي ال يجوز لهم خاللها التصرف في أي من األسهم
التي يمتلكونها .في حال بيع عدد كبير من األسهم من قبل كبار المساهمين بعد انتهاء فترة الحظر ،أو التصور بأن مثل هذا البيع قد يحدث ،فسيكون
لذلك تأثير سلبي على سوق األسهم وقد يؤدي إلى انخفاض سعرها في السوق.
باإلضافة إلى ذلك ،إذا قررت الشركة زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة ،فقد تؤثر األسهم الجديدة سلباً على سعر األسهم في السوق وتقلل
من نسبة ملكية المساهمين في الشركة إذا لم يكتتبوا في أسهم جديدة في ذلك الوقت .وقد يكون لحدوث أي من العوامل السابقة تأثير سلبي على عائدات
المستثمرين المتوقعة أو قد يؤدي إلى خسارة كل استثماراتهم في الشركة أو جزء منها.
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2المخاطر المتعلقة بالبحوث المنشورة عن الشركة

يعتمد سعر تداول األسهم وحجمها جزئ ًيا على األبحاث التي ينشرها محللو األوراق المالية أو محللو القطاع حول الشركة وأعمالها .وإذا لم يقم المحللون
بإجراء أبحاث كافية بصورة مستمرة أو إذا قام واحد أو أكثر من المحللين الذين يغطون الشركة بتخفيض توصياتهم بشأن األسهم أو نشروا أبحا ًثا غير
دقيقة أو غير مواتية حول أعمال الشركة ،فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انخفاض سعر األسهم في السوق .وإضافة إلى ذلك ،إذا توقف واحد أو أكثر
من هؤالء المحللين الذين يقومون بنشر األبحاث عن تغطية الشركة ،أو لم ينشر تقارير منتظمة عنها ،فمن الممكن أن تفقد الشركة مكانتها وظهورها في
ً
انخفاضا كبي ًرا.
األسواق المالية ،مما قد يؤدي بدوره إلى انخفاض سعر األسهم في السوق
-3-7

2المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المستثمرين األجانب غير المؤهلين على حيازة أسهم مباشرة

بموجب اللوائح المعمول بها ،يجب على المستثمرين األجانب غير المؤهلين الذين يرغبون في المشاركة في الطرح الدخول في اتفاقيات مبادلة مع
مؤسسات السوق المالية ،والتي بموجبها يكتسبون فائدة اقتصادية في أسهم الطرح .ويمكن للمستثمرين األجانب غير المؤهلين تداول هذه الفوائد من
خالل مؤسسات السوق المالية التي ستتمتع بالملكية القانونية لألسهم .ووف ًقا لذلك ،لن يتمتع المستثمرون األجانب غير المؤهلين بملكية قانونية لألسهم
ولن يكونوا قادرين على التصويت على األسهم التي يمتلكون فيها فائدة اقتصادية.
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3معلومات عن السوقتعتمد المعلومات الواردة في هذا القسم على التقرير الذي أعده مستشار دراسة السوق (فروست وسوليفان) ،حصر ًيا للشركة في 1442/11/17هـ (الموافق
2021/06/27م) .ويقدم االستشاري خدمات استشارية في قطاعات متعددة ،بما في ذلك الرعاية الصحية واألغذية والمشروبات والمواد الكيميائية
والسيارات والطاقة والمعادن والتحول الرقمي ،وقطاعات أخرى .تأسست فروست وسوليفان في عام 1961م ويقع مقرها الرئيسي في مدينة سان أنطونيو،
والية تكساس ،الواليات المتحدة األمريكية .لمزيد من المعلومات حول الشركة االستشارية ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني (.)www.frost.com
ال يمتلك مستشار دراسة السوق ،وال أي من الشركات التابعة له أو الشركات الشقيقة ،أو مساهميه ،أو أعضاء مجلس إدارته ،أو إدارته التنفيذية ،أو أقاربهم،
أي أسهم أو أي مصلحة من أي نوع في الشركة أو الشركات التابعة لها .وقد قام مستشار دراسة السوق بإعطاء موافقته الخطية على استخدام اسمه
وشعاره وإفادته ومعلومات السوق المق ّدمة من قبله للشركة بالشكل والصيغة المذكورين في هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.
تستند المعلومات الواردة في هذا التقرير إلى دراسة مستقلة للسوق أجراها مستشار دراسة السوق والتي تتضمن تقديرات وآفاق تستند إلى المصادر المنشورة
والمقابالت التي أجراها االستشاري مع عدد من تجار التجزئة والموردين والموزعين في المملكة واإلمارات .أعد مستشار دراسة السوق هذا التقرير بطريقة
مستقلة وموضوعية ،وقد تولى العناية الكافية لضمان دقته واكتماله .تم استخدام أفضل الممارسات بما يتماشى مع متطلبات الصناعة من خالل االعتماد
على أفضل تقنيات ومنهجيات دراسة السوق التي طورها مستشار دراسة السوق .يعتقد مستشار دراسة السوق أنه قد استخدم مصادر المعلومات والمنهجيات
المناسبة لهذه الدراسة وليس على علم بأي نقص في المعلومات ذات الصلة بمعلومات السوق يمكن أن يؤثر جوهر ًيا على دقة المعلومات الواردة هنا .خالل
هذا التقرير ،تم تقريب أرقام السوق إلى خانة عشرية واحدة .تم حساب معدل النمو السنوي المركب على األرقام الفعلية ،ولم يتم حسابه على األرقام المقرب
إلى خانة عشرية واحدة .ال تتضمن أرقام سوق البيع بالتجزئة لألدوية في المملكة بيانات طلب الشراء وبيانات صيدليات التجزئة للمستشفيات الحكومية
األخرى (مستشفيات اإلحالة والعسكرية وأرامكو السعودية والمستشفيات التعليمية) .نظ ًرا لطبيعة تقنيات ومنهجيات أبحاث السوق ،ال يضمن االستشاري دقة
أو اكتمال المعلومات الواردة هنا ،وبالتالي فهو ال يتحمل أي مسؤولية عن الخسائر التي يتكبدها المستثمرون نتيجة اعتمادهم على هذا القسم.
يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة من مصادر أخرى ،بما فيها تلك المقدمة من مستشار دراسة السوق هي
بيانات ومعلومات ذات مصداقية .إال أنه لم تقم الشركة أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من أعضاء اإلدارة العليا فيها أو المساهمين البائعين أو
المستشارين اآلخرين بالتحقق أو التأكد من دقة أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا القسم ،وال يتحمل أي منهم أي مسؤولية فيما يتعلق بهذه المعلومات.
3-1نظرة عامة على اقتصاد المملكة
سجلت المملكة أعلى ناتج محلي إجمالي في منطقة الشرق األوسط في عام 2020م ،عند  2,351.6مليار ريال سعودي .تعافى االقتصاد في عام 2018م
بعد تسجيل نمو سلبي في عام 2017م ،مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وإدخال مبادرات إصالح رؤية ( 2030رؤية  2030هي خارطة طريق حكومية لتنويع
االقتصاد وتقويته) .في عام 2019م ،تباطأ النمو بسبب تباطؤ االقتصاد العالمي وخفض إنتاج النفط .وفي عام 2020م ،دخل االقتصاد في حالة ركود
بسبب انخفاض أسعار النفط ،وخفض إنتاج النفط ،وجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
ساهمت عائدات النفط بحوالي  ٪41من إجمالي الناتج المحلي في 2020م وتعمل الحكومة على إعادة هيكلة االقتصاد وتنمية القطاعات غير النفطية .من
المتوقع أن تؤدي مبادرات رؤية  2030إلى زيادة حجم القطاع غير النفطي بشكل كبير بهدف تحقيق  ٪60من اإليرادات غير النفطية بحلول عام 2030م.
على المدى الطويل ،سوف يستمر التركيز على التوسع في القطاع غير النفطي ،وزيادة الخصخصة ،وزيادة تراخيص االستثمار الجديدة للشركات األجنبية
في دفع عجلة االقتصاد.
تستمر اإلصالحات االقتصادية المدعومة بالسياسات الحكومية المواتية في تعزيز االقتصاد ،مما يؤدي إلى ارتفاع الدخل المتاح وزيادة اإلنفاق االستهالكي.
في حين ظل هذا النمو معتدالً في 2019م و2020م (بسبب الزيادة في ضريبة القيمة المضافة ،ورسوم المرافقين والمقيمين ،واإلصالحات المالية،
والبطالة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط،
مدفوعا بتوزيع الحكومة السريع للقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-وزيادة ثقة المستثمرين في األعمال التجارية ،وانتعاش االقتصاد العالمي.
ً
ويتوقع أن يلعب استئناف األنشطة خالل عام 2021م دوراً مهماً في االرتفاع في التوظيف وزيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على المدى
المتوسط ،مما سيعزز اإلنفاق االستهالكي بشكل أكبر.
ارتفع اإلنفاق االستهالكي من  1,118.2مليار ريال سعودي في عام 2018م إلى  1,157.8مليار ريال سعودي في عام 2019م (معدل نمو سنوي مركب
 ،)٪3.5مما ساهم في  ٪38.9من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019م .يتميز سوق المملكة بارتفاع معدالت اإلنفاق بسبب عدم وجود ضريبة الدخل
وارتفاع احتياطيات المملكة من العمالت األجنبية .تعد النسبة الكبيرة من السكان الشباب في البالد محر ًكا رئيس ًيا لقطاعي التجزئة والتجارة اإللكترونية،
ويؤدي تزايد عدد المسنين إلى زيادة الطلب على منتجات وخدمات الرعاية الصحية .كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)
بشأن معامالت نقاط البيع ،أن معامالت نقاط البيع للمستلزمات الصحية ارتفعت من  16.8مليار ريال سعودي في عام 2016م إلى  29.8مليار ريال
سعودي في عام 2020م بمعدل نمو سنوي مركب .٪15.4
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	  (3-1):لودجلامؤشرات االقتصاد الكلي للمملكة (2018م 2020 -م)
2018م فعلي

2019م فعلي

2020م مقدر

مؤشر

2,631.1

2,639.8

2,531.6

2,949.5

2,973.6

2,553.4

2.4

0.3

()4.1

عدد السكان (مليون(

33.7

34.2

34.8

نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (ريال سعودي(

87,516

86,902

73,343

نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ()%

12.2

()0.7

()15.6

ايرادات النفط (( )2010 = 100مليار ريال سعودي(

1,137.6

1,096.2

1,056.9

اإليرادات غير النفطية (( )2010 = 100مليار ريال سعودي(

1,478.4

1,527.3

1,459.0

اإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص (مليار ريال سعودي(

1,118.2

1,157.8

1,097.9

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (( )2010 = 100مليار ريال سعودي)

1

إجمالي الناتج المحلي االسمي (مليار ريال سعودي(
نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ()٪

1

 .1هذا بند فعلي
األرقام السالبة بين قوسين.
المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ( ،)GaStatقسم السكان باألمم المتحدة ،صندوق النقد الدولي ،مستشار دراسة السوق

3-2نظرة عامة على الوضع االجتماعي واالقتصادي للمملكة
تُعد المملكة الدولة األكثر كثافة بالسكان في دول مجلس التعاون والرابعة من حيث عدد السكان في العالم العربي .بلغ عدد الوافدين حوالي  ٪36.5من
إجمالي السكان في عام 2020م .أكثر المناطق كثافة بالسكان في المملكة هي منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقية ،حيث يبلغ عدد
السكان مجتمعين أكثر من  ٪65من إجمالي السكان في المملكة .الجدير بالذكر ،يتجاوز عدد سكان المدن الكبرى في الرياض وجدة ومكة المكرمة مليون
نسمة.
في عام 2020م ،تمت زيادة ضريبة العمالة الوافدة (رسوم شهرية مفروضة على التابعين الوافدين) إلى  400ريال سعودي من  100ريال سعودي في عام
2017م .وقد أدى ذلك إلى مغادرة عدد كبير من العمالة الوافدة ،وتم مغادرة ما يقدر بنحو  1.2مليون عامل أجنبي من المملكة في عام 2020م .بادرت
الحكومة من خالل تنفيذ الحوافز (مثل برنامج اإلقامة المميزة « /البطاقة الخضراء السعودية» ،والتجنيس للكفاءات العلمية والموهوبين) لالحتفاظ
بالوافدين المهرة وجذبهم.
يتقدم سكان المملكة في السن بشكل مطرد ،في عام 2019م ،انخفضت نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن  19عا ًما من  ٪31.7في عام 2018م إلى
 ٪31.1في عام 2020م .بالمقابل ،ارتفعت نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم عن  65عا ًما من  ٪3.3في 2018م إلى  ٪3.5في 2020م .سيؤدي هذا
االتجاه المستمر لشيخوخة السكان إلى زيادة الحاجة إلى منتجات وخدمات الرعاية الصحية واألدوية.
	  (3-2):لودجلاالمؤشرات االجتماعية واالقتصادية للمملكة (2018م 2020 -م)
2018م فعلي

2019م فعلي

2020م مقدر

مؤشر
عدد السكان (مليون)

33.7

34.2

34.8

الفئة العمرية ( 14 - 0سنة) نسبة السكان

25.0

24.9

24.7

الفئة العمرية ( 29 - 15سنة) نسبة السكان

23.1

22.5

21.8

الفئة العمرية ( 64 - 30سنة) نسبة السكان

48.6

49.4

50.1

الفئة العمرية ( 65سنة فأكثر) نسبة السكان

3.3

3.4

3.5

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،األمم المتحدة ،مستشار دراسة السوق
األرقام السالبة بين قوسين.

استمر معدل البطالة بين المواطنين السعوديين في االرتفاع تاريخياً عند حوالي  ٪12سنوياً ،مما أدى إلى معدل بطالة إجمالي يبلغ حوالي .٪7.0-6.0
من خالل رؤية  ،2030تم إطالق مبادرات «السعودة» لزيادة نسبة المواطنين السعوديين العاملين ،ومن المتوقع أن تؤدي خطط وبرامج مثل برنامج نطاقات
(تصنيف المنشآت إلى أربع نطاقات على حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها من وزارة الموارد البشرية) وبرنامج تمهير (برامج التدريب على
رأس العمل من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف») إلى خفض معدل البطالة بشكل كبير على المدى المتوسط.
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«السعودة» المعروفة رسم ًيا باسم مخطط التوطين السعودي أو برنامج نطاقات ،هي إحدى سياسات وزارة الموارد البشرية لتطبيق نسبة من المواطنين
السعوديين الذين سيتم توظيفهم في الشركات.
اتخذت الحكومة خطوات جوهرية لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ،ساهمت إزالة القيود المفروضة على قيادة السيارات ،وتمكين الوصول إلى مراكز
رعاية األطفال من خالل برنامج قرة ،وإزالة القيود المفروضة على المرأة للحصول على القروض ،والمساواة في سن التقاعد لكال الجنسين في زيادة
حصة المرأة في سوق العمل من  ٪18.6في 2016م إلى  ٪30.4في 2020م ،وتجاوز هدف رؤية  2030البالغ  .٪30ستنعكس زيادة مشاركة المرأة في
سوق العمل بشكل إيجابي على المستوى العام للمعيشة ،ودخل األسرة السعودية ،والقوة الشرائية ،مما سيؤدي في النهاية إلى زيادة القدرة على اإلنفاق.
	  (3-3):لودجلامعدل البطالة في المملكة كنسبة من إجمالي القوى العاملة ،حسب الجنس والجنسية (2018م -
2020م)
2018م فعلي
%

2019م فعلي
%

2020م مقدر
%

المجموع

6.0

5.6

7.8

سعودي

12.9

12.2

14.2

غير سعودي

0.9

0.4

2.1

ذكر

3.2

2.5

3.9

أنثى

20.9

21.0

23.3

مؤشر

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،مستشار دراسة السوق

3-3نظرة عامة على نظام الرعاية الصحية في المملكة
تتم إدارة قطاع الرعاية الصحية في المملكة بشكل أساسي من قبل الحكومة ،مع استمرار نمو القطاع الخاص .يتم توفير معظم الخدمات من قبل وزارة
الصحة؛ على الرغم من أن اإلدارات والوكاالت الحكومية األخرى توفر ً
أيضا مرافق الرعاية الصحية لموظفيها وعائالت الموظفين .ارتفع إجمالي اإلنفاق
على الرعاية الصحية في المملكة من  187.6مليار ريال سعودي في عام 2018م إلى  194.8مليار ريال سعودي في عام 2019م بمعدل نمو سنوي مركب
مدفوعا بتزايد عدد السكان وشيخوخة السكان وزيادة احتياجات الرعاية الصحية للمجتمع وزيادة االستثمار في البنية التحتية والخدمات.
قدره ،٪3.8
ً
انخفض إجمالي اإلنفاق على الرعاية الصحية بشكل طفيف في عام 2020م إلى  183.8مليار ريال سعودي بسبب االنخفاض في الخدمات والتكاليف
التشغيلية (تعليق العمليات الجراحية االختيارية ،وقبول الحاالت غير الطارئة ،وخدمات العيادات الخارجية غير العاجلة وخدمات التشخيص المرتبطة بها)
بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19-خالل نفس الفترة ،ارتفعت نسبة اإلنفاق الحكومي على الرعاية الصحية كنسبة مئوية من إجمالي
اإلنفاق على الرعاية الصحية من  ٪61.6في عام 2019م إلى  ٪62.3في عام 2020م.
	  (3-4):لودجلااإلنفاق على الرعاية الصحية في المملكة (2018م 2020 -م)
2018م فعلي

2019م فعلي

2020م مقدر

المؤشر
إجمالي اإلنفاق الصحي (مليار ريال سعودي)

187.6

194.8

183.8

اإلنفاق العام على الرعاية الصحية (مليار ريال سعودي)

117.2

119.9

114.5

اإلنفاق الصحي الخاص (مليار ريال سعودي)

70.5

74.9

69.3

اإلنفاق على الرعاية الصحية للفرد (ريال سعودي)

5,567

5,692

5,281

عدد السكان (مليون)

33.7

34.2

34.8

المصدر :وزارة الصحة السعودية ،البنك الدولي ،مستشار دراسة السوق

من أجل تلبية احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة مع نمو السكان ،يعمل قطاعا الرعاية الصحية العام والخاص على زيادة الطاقة االستيعابية .ارتفع
عدد مستشفيات القطاع العام ،التي تحتوي في المتوسط على  173سري ًرا لكل مستشفى ،بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  ٪1.6بين عامي 2016م و2019م،
مما أضاف  4,426سري ًرا إضاف ًيا إلى نظام الرعاية الصحية العامة .ارتفع عدد المستشفيات في القطاع الخاص ،التي تحتوي في المتوسط على 116
سري ًرا لكل مستشفى ،بمعدل نمو سنوي مركب  ٪2.6بين عامي 2016م و2019م ،مما أضاف  1,781سري ًرا إضاف ًيا إلى قطاع الرعاية الصحية الخاص.
إن الشعور العام تجاه مرافق وزارة الصحة القائمة هو بشكل عام أقل من تلك الموجودة في المؤسسات الخاصة ،حيث يفضل المستهلكون الخدمات التي
تقدمها المؤسسات الخاصة .ستستمر قدرة الرعاية الصحية في الزيادة على المدى المتوسط إلى الطويل ،مدفوعة بمجموعة واسعة من مبادرات رؤية
 ،2030وخيارات الترخيص المرنة (بحد أدنى  30سري ًرا) ،والشراكات بين القطاعين العام والخاص مع الوكاالت الحكومية.
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يدير القطاع العام أقسام الصيدليات داخل المستشفيات والمدن الطبية والمراكز المتخصصة التابعة للقطاع العام ،ولديه بعض الصيادلة في مراكز
الرعاية األولية التابعة لوزارة الصحة ( 586صيدل ًيا؛  2,261مركز رعاية أولية)؛ ولكنها ال تدير صيدليات البيع بالتجزئة أو منصات التجارة اإللكترونية
التي توفر المنتجات والخدمات الموجودة في قطاع صيدليات التجزئة الخاص .يقوم القطاع الخاص بتشغيل الصيدليات من جميع النواحي ،الصيدليات
التابعة لسلسلة متاجر البيع بالتجزئة والمستقلة والملحقة بالمستشفى .شهد كل من القطاعين العام والخاص زيادة في عدد الصيادلة ،وشهد القطاع
الخاص زيادة في الصيدليات.
زاد عدد الصيادلة في القطاع العام من  6,240في عام 2016م إلى  7,636في عام 2019م ،بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  ،٪7.0وزاد العدد اإلجمالي
للصيادلة في القطاع الخاص من  19,309في عام 2016م إلى  24,711في عام 2019م ،بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ،٪8.6هذا النمو مدفوع بالحاجة
لزيادة أعداد القوى العاملة في مجال الصيدلة نتيجة لنمو عدد السكان ،وتزايد احتياجات الرعاية الصحية للسكان ،واستراتيجيات تحسين الرعاية
الصحية المنصوص عليها في رؤية  2030التي تشجع التعليم الجامعي في قطاع األدوية ،ورفع المعايير العامة في الرعاية الصحية .ارتفع عدد منافذ
الصيدليات التابعة للقطاع الخاص من  8,114في عام 2016م إلى  8,586في عام 2019م بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  ،٪1.9ويعزى النمو إلى نقص
عدد الصيدليات داخل المملكة وارتفاع طلب المستهلكين على المنتجات والخدمات التي يتم الحصول عليها من منافذ بيع الصيدليات بالتجزئة.
في مارس 2020م ،قدمت وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية منصة الوصفة الطبية اإللكترونية (أناة) التي تمكن أي طبيب من إصدار
وصفة طبية بطريقة معتمدة ويتيح للمستهلكين صرف أدويتهم في الصيدلية التي يختارونها.
	  (3-5):لودجلاإمدادات الرعاية الصحية (2016م 2019 -م)
2016م فعلي

2017م فعلي

2018م فعلي

2019م فعلي

معدل نمو سنوي
مركب
(2016م 2019 -م)

القطاع العام ( عدد المستشفيات)

318

329

331

334

%1.6

القطاع الخاص (عدد المستشفيات)

152

158

163

164

%2.6

وزارة الصحة (عدد المستشفيات)

274

282

284

286

%1.4

الوكاالت الحكومية األخرى (عدد المستشفيات)

44

47

47

48

%2.9

مزودون خاصون (عدد مستشفيات)

152

158

163

164

%2.6

القطاع العام (عدد األسرة)

53,416

55,359

56,342

57,842

%2.7

القطاع الخاص (عدد األسرة)

17,428

17,622

18,883

19,146

%3.2

وزارة الصحة (عدد أسرة)

41,835

43,080

43,680

44,665

%2.2

الوكاالت الحكومية األخرى (عدد األسرة)

11,581

12,279

12,662

13,177

%4.4

مزودو القطاع الخاص (عدد األسرة)

17,428

17,622

18,883

19,146

%3.2

القطاع الخاص (عدد الصيدليات)

8,114

8,720

8,683

8,586

%1.9

القطاع العام (عدد الصيادلة)

6,240

6,625

7,194

7,636

%7.0

القطاع الخاص (عدد الصيادلة)

19,309

22,155

22,467

24,711

%8.6

المؤشر

المصدر :إحصائيات وزارة الصحة السعودية ،مستشار دراسة السوق

تم توفير التأمين الصحي في المملكة في عام 1999م ،إال أنه لم يكن إلزامياً .منذ ذلك الوقت تطورت صناعة التأمين على نطاق واسع .كجزء من هدف
رؤية  2030لتحسين خدمات الرعاية الصحية لجميع المقيمين والوافدين ،غالباً ما تطور الحكومة السياسات الحالية وتضيف تشريعات جديدة .يخضع
قطاع التأمين الصحي لمجلس الضمان الصحي ( ،)CCHIوالذي يخضع بدوره للبنك المركزي السعودي (ساما) .بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد ،)19-صاغ البنك المركزي السعودي تشريعات لتمكين تغطية التطبيب عن بعد ،وفي وقت سابق من عام 2021م تم تحديث هذه السياسة لتوسيع
تغطية التطبيب عن بعد وتم تمديد العمل بها حتى نهاية 2021م ،من التشريعات التي صدرت مؤخراً إلزامية التأمين ضد فيروس كورونا المستجد
(كوفيد )19-للمسافرين.
يتعين على جميع المواطنين السعوديين العاملين والوافدين وعائالتهم والحجاج وزوار المملكة الحصول على تأمين صحي.
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انخفض إجمالي أقساط التأمين الطبي المكتتبة ،من أقساط التأمين الصحي المكتتبة لعام 2016م البالغة  16٫327مليون ريال سعودي إلى 14٫280
مليون ريال سعودي في عام 2019م بمعدل نمو سنوي مركب ( .)٪4.4تتزايد نسبة المواطنين السعوديين الذين لديهم بوليصة تأمين ،من  2.9مليون في
2017م إلى  3.4مليون في 2020م بمعدل نمو سنوي مركب قدره  .٪5.4في عام 2018م ،صرح وزير الصحة أن المملكة قد حددت هد ًفا للتأمين بنسبة
 ٪100للمواطنين السعوديين في غضون خمس سنوات.
	  (3-6):لودجلاالتأمين الصحي (2017م 2020 -م)
2017م فعلي

2018م فعلي

2019م فعلي

2020م فعلي

معدل نمو سنوي
مركب
(2017م 2020 -م)

إجمالي األقساط المكتتبة (مليون ريال سعودي)

16,327

14,908

14,280

-

(*)%6.5

وثائق التأمين الصحي (المجموع ،مليون)

12.3

12.9

11.1

9.9

()%6.9

وثائق التأمين الصحي (سعودي ،مليون)

2.9

3.1

3.3

3.4

%5.4

وثائق التأمين الصحي (غير سعودي ،مليون)

9.4

9.8

7.8

6.5

()%11.3

المؤشر

األرقام السالبة بين قوسين :CAGR .معدل النمو السنوي المركب
مالحظة :لم تنشر الهيئة العامة لإلحصاء بيانات إجمالي أقساط التأمين لعام 2020م
* معدل النمو السنوي المركب اإلجمالي للقسط هو 2019-2017
المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،مجلس الضمان الصحي التعاوني

	  (3-7):لودجلاسوق الرعاية الصحية واألدوية (2017م 2020 -م)
2017م
فعلي

2018م
فعلي

2019م
فعلي

2020م
ُمقدر

معدل نمو سنوي
مركب (2017م -
2020م)

إجمالي اإلنفاق الصحي

180.9

187.6

194.8

183.8

%0.5

إجمالي المصروفات غير الصيدالنية

153.2

158.2

164.9

152.2

(%)0.2

إجمالي اإلنفاق الصيدالني

27.7

29.4

29.9

31.6

%4.5

اإلنفاق العام على األدوية

14.2

15.1

15.3

16.2

%4.6

اإلنفاق الصيدالني الخاص

13.5

14.4

14.6

15.4

%4.4

المؤشر
(مليار ريال سعودي)

األرقام السالبة بين قوسين :CAGR .معدل النمو السنوي المركب
المصدر :وزارة الصحة السعودية ،البنك الدولي ،مستشار دراسة السوق

3-4نظرة عامة على سوق البيع بالتجزئة لألدوية في المملكة
يشهد سوق صيدليات البيع بالتجزئة في المملكة نم ًوا كبي ًرا بلغ  25.3مليار ريال سعودي في عام 2017م و 28.1مليار ريال سعودي في عام 2020م بمعدل
نمو سنوي مركب قدره  .%3.5يتكون السوق من خمسة قطاعات )1( :األدوية الموصوفة و( )2األدوية والمكمالت الغذائية التي ال تستلزم وصفة طبية
و( )3مستحضرات التجميل و( )4المنتجات الغذائية و( )5المستلزمات الطبية .في عام 2019م ،شكل قطاعا األدوية والمنتجات التي تباع بدون وصفة
طبية حوالي ما نسبته  ٪69من إجمالي سوق األدوية بالتجزئة ،من المتوقع أن يشمل النمو مستقب ً
ال جميع القطاعات وسوف يكون النمو بنسبة عالية في
قطاعات األدوية الموصوفة والمستلزمات الطبية.
-4-1

3العوامل الدافعة وتحديات السوق

ارتفع سوق األدوية (قطاعي األدوية الموصوفة واألدوية التي ال تستلزم وصفة طبية) من  16.8مليار ريال سعودي في عام 2017م إلى  19.1مليار ريال
مدفوعا بزيادة عدد السكان ،والتي تشير التقديرات إلى ارتفاع عدد السكان من
سعودي في عام 2020م بمعدل نمو سنوي مركب قدره  .٪4.1كان النمو
ً
 33.7مليون في عام 2018م إلى  34.8مليون نسمة في عام 2020م؛ ارتفعت نسبة األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  65عا ًما (شيخوخة السكان) من
 ٪3.3في 2018م إلى  ٪3.5في 2020م؛ تزايد انتشار األمراض غير المعدية (مثل السكري والسمنة) ،وزيادة اإلصابة باألمراض التي قد تسبب الوفاة
(مثل السرطان واألمراض القلبية الوعائية) .ستساهم هذه العوامل ً
أيضا في النمو المستقبلي لسوق األدوية حيث سيستمر نمو عدد السكان وارتفاع نسبة
ً
مدفوعا أيضا بزيادة الطلب على األدوية المعقدة
شيخوخة السكان وانتشار األمراض على المدى القصير إلى المدى الطويل .سيكون النمو المستقبلي
ً
(مثل السرطان وأمراض المناعة الذاتية) ،وزيادة الوعي الصحي للمستهلك خالل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-والتي شهدت زيادة الطلب
على معززات المناعة والمكمالت الغذائية.
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ارتفع قطاع مستحضرات التجميل في صيدليات البيع بالتجزئة من  6.3مليار ريال سعودي في عام 2017م إلى  6.6مليار ريال سعودي في عام 2020م بمعدل
مدفوعا بشريحة من الشباب المهتمين في العناية ،وتحسين مظهرهم ،والحفاظ على صحتهم ،وزيادة نسبة مشاركة النساء في
نمو سنوي مركب يبلغ ،٪1.6
ً
سوق العمل ،وتفضيل اإلناث لشراء المنتجات من الصيدليات حيث يمكن للمهنيين المدربين إرشادهم بشأن مكونات المنتج ،وزيادة وعي المستهلك ورغبتهم
في الحد من استخدام المنتجات التي قد يدخل بها مكونات غير مرغوب فيها كدهون الحيوانات ،ومستحضرات التجميل الحالل .سيستمر النمو المستقبلي
مدفوعا بزيادة مشاركة النساء في سوق العمل وتفضيلهن لمستحضرات التجميل التي تباع في الصيدليات ،وخاصة منتجات الشعر والبشرة.
ً
ارتفع قطاع المنتجات الغذائية في صيدليات التجزئة بشكل هامشي بين عامي 2017م و2020م ،بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  ٪0.2إلى  1.1مليار ريال
مدفوعا بمبيعات أغذية األطفال (مثل منتجات حليب األطفال ،وأغذية األطفال الجاهزة ،واألطعمة السائلة لألطفال ،وأغذية األطفال
سعودي .كان النمو
ً
العضوية ،وما إلى ذلك) نظ ًرا ألن المستهلكين لديهم ثقة أكبر في المنتجات التي يتم بيعها في الصيدليات ،وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل مع زيادة
نمط الحياة المزدحم ،وبسبب ذلك ،زاد الطلب على أغذية األطفال .من المتوقع أن تستمر زيادة مشاركة النساء في سوق العمل ،مما سيشهد استمرار
نمو الطلب على أغذية األطفال واألغذية المركبة التي تباع في الصيدليات.
ارتفع قطاع المستلزمات الطبية في الصيدليات من  1.0مليار ريال سعودي في عام 2017م إلى  1.3مليار ريال سعودي في عام 2020م بمعدل نمو سنوي
مدفوعا بزيادة الطلب من كبار السن الذين لديهم احتياجات أكبر لمنتجات مثل أجهزة قياس السكر وشاشات ضغط الدم والعكازات
مركب قدره ،٪8.9
ً
وأجهزة تخطيط القلب المحمولة والجوارب الضاغطة .في عام 2020م ،أدت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في زيادة حادة في الطلب على
المواد االستهالكية الطبية مثل الكمامات والقفازات ومطهرات الجلد والمعقمات وغسول الفم .من المتوقع أن يستمر زيادة نسبة شيخوخة السكان وهذا
سوف يدفع الطلب المستمر على األجهزة والمعدات الطبية .سيستمر وضع فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في زيادة الطلب على المواد االستهالكية
المتعلقة بالنظافة مثل معقمات األيدي والكمامات والقفازات وما إلى ذلك على المدى القصير ،وبينما سيتباطأ النمو قلي ً
ال ،من المتوقع زيادة متوسط
الطلب على المدى المتوسط ،وانخفاض الطلب على المدى الطويل.
تزيد الحلول الرقمية عبر اإلنترنت من إمكانية وصول المستهلكين إلى قطاع األدوية بالتجزئة وتحسين هوامش التشغيل لشركات األدوية بالتجزئة .قدمت
وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية منصة الوصفات الطبية اإللكترونية (أناة) والتي تتيح للعمالء خيارات أكثر عند اختيار صيدلية
للحصول على الوصفة الطبية ،وإذا تم دمج ذلك مع اإلشعارات بحلول موعد صرف الوصفات الطبية وحلول إدارة األدوية ،سوف يساعد تجار قطاع األدوية
بالتجزئة الحصول على حصة أكبر في السوق واالحتفاظ بها .باإلضافة إلى ذلك ،طورت وزارة الصحة برنامج وصفتي ،وهو عبارة عن منصة وصفات
إلكترونية لألطباء في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية األولية إلرسال وصفة طبية عبر الرسائل القصيرة إلى مرضاهم ،والذين يمكنهم بعد ذلك
الحصول على أدويتهم من الصيدليات الخاصة.
تهيمن برامج الوالء الرقمية على حوالي  ٪35من قاعدة المستهلكين الباحثين عن عالج لألمراض المزمنة ،وعند دمجها مع مميزات برامج الوالء الرقمية
مثل نقاط الشراء أو الخصومات على عمليات الشراء المستقبلية أو المعلومات الصحية أو الوصول إلى النوادي الصحية أو االنتماءات إلى برامج نقاط
المكافآت األخرى ،فإنها ستمكن تجار قطاع األدوية بالتجزئة من جذب المزيد من العمالء واالحتفاظ بهم.
يواجه السوق بعض التحديات ،ومنها التنافسية العالية ،والضغط العالي على األسعار والهوامش ،كما يواجه البعض مشاكل من حيث سوء إدارة المخزون،
وعدم توفر بعض األدوية في المدن الصغيرة والمناطق النائية ،وكذلك عدم توفر الكثير من األدوية عبر منصات التجارة اإللكترونية .تجار التجزئة الذين
يتمتعون بعالمة تجارية محترمة ،وحضور رقمي قوي ومنصة للتجارة اإللكترونية ،ومجموعة واسعة من المنتجات المتاحة ،وحلول التوصيل ،وبرامج الوالء
الرقمية المبتكرة ،وأنظمة إدارة المخزون القوية هم األفضل للمنافسة والحفاظ على حصتهم في السوق وزيادتها مع أفضل هوامش ربح.
	  (3-8):لودجلانظرة عامة على سوق التجزئة الصيدالنية والقطاعات في المملكة (2017م 2020 -م)
2017م
فعلي

2018م
فعلي

2019م
فعلي

2020م
ُمقدر

معدل نمو سنوي
مركب (2017م -
2020م)

سوق التجزئة لألدوية

25.3

26.8

28.4

28.1

%3.5

األدوية الموصوفة

14.6

15.8

17.1

16.6

%4.3

بدون وصفة طبية

2.2

2.4

2.6

2.5

%3.3

المؤشر
(مليار ريال سعودي)

مستحضرات التجميل

6.3

6.4

6.5

6.6

%1.6

المواد الغذائية

1.09

1.14

1.09

1.09

%0.2

المستلزمات الطبية

1.00

1.09

1.18

1.29

%8.9

 :CAGRمعدل النمو السنوي المركب
المصدر :مستشار دراسة السوق
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-4-2

3سوق األدوية للقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص

بلغ حجم سوق األدوية للقطاع العام  4.7مليار ريال سعودي في عام 2017م ،وارتفع إلى  5.1مليار ريال سعودي في عام 2020م بمعدل نمو سنوي مركب
قدره  .٪3.2يسود القطاع العام بشكل عام وجود عدد أكبر من المستشفيات العامة مقارنة بالمستشفيات الخاصة ،حيث يتم شراء كميات كبيرة من األدوية.
مدفوعا بتزايد عدد السكان وشيخوختهم ،وزيادة حاالت األمراض غير المعدية والمزمنة ،وزيادة اإلنفاق الحكومي ،وتطوير
سيكون النمو المستقبلي
ً
البنية التحتية اإلضافية ،وطلب المستهلكين للمكمالت الصحية والفيتامينات والمكمالت الغذائية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
مدفوعا ً
أيضا بارتفاع
ارتفع سوق األدوية للقطاع الخاص من  12.2مليار ريال سعودي في عام 2017م إلى  14.0مليار ريال سعودي في عام 2020م،
ً
مدفوعا بزيادة خصخصة القطاع
عدد السكان وتزايد حاالت األمراض غير المعدية والمزمنة وتزايد مشاركة القطاع الخاص .سيكون النمو المستقبلي
ً
الصحي ،والنمو في الشراكات بين القطاعين العام والخاص ،وزيادة المنتجات ،والمنصات عبر اإلنترنت ،والحلول الرقمية ،وقرب صيدليات البيع بالتجزئة
من المنازل والمناطق التجارية ،وزيادة الوعي الصحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-والمكمالت الغذائية ،والفيتامينات ،والمعززات
المناعية ،والمسكنات ،والجل  /والمراهم لتخفيف اآلالم ،والكريمات المضادة للفطريات.
	  (3-9):لودجلاسوق األدوية العام مقابل الخاص في المملكة (2017م 2020 -م)
2017م
فعلي

2018م
فعلي

2019م
فعلي

2020م
ُمقدر

معدل نمو سنوي مركب
(2017م 2020 -م)

المؤشر
(مليار ريال سعودي)

4.7

5.0

5.3

5.1

%3.2

سوق األدوية للقطاع الخاص

12.2

13.2

14.3

14.0

%4.5

األدوية الموصوفة للقطاع العام

4.4

4.7

5.0

4.8

%3.2

األدوية الموصوفة للقطاع الخاص

10.2

11.1

12.0

11.8

%4.7

األدوية بدون وصفة طبية للقطاع العام

0.3

0.3

0.3

0.3

%2.3

األدوية بدون وصفة طبية للقطاع الخاص

2.0

2.1

2.3

2.2

%3.5

سوق األدوية للقطاع العام

 :CAGRمعدل النمو السنوي المركب
المصدر :مستشار دراسة السوق
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3أنواع الصيدليات

أصبحت شبكة الصيدليات أكثر أهمية من الصيدليات المستقلة مع انتقال المستهلكين إلى شبكة الصيدليات بسبب كثرة الفروع في مواقع التسوق
تنوعا ،وسهولة التوصيل إلى المنازل ،ومنصات
واألماكن التجارية والحيوية ،وتكرار عمليات الشراء للمرضى أصحاب الحاالت المزمنة ،والمنتجات األكثر ً
التجارة اإللكترونية ،والعديد من البرامج ذات القيمة المضافة المقدمة (مثل النوادي الصحية والمعلومات الصحية واالستشارات والعيادات وبرامج مراقبة
األمراض) وبرامج الوالء .باإلضافة إلى ذلك ،من المتوقع أن يؤدي وجود منصتي وصفتي اإللكترونية وأناة إلى دفع نمو شبكة الصيدليات حيث سيكون
لدى المستهلكين مرونة أكبر في الحصول على األدوية الموصوفة لهم من متجر من اختيارهم .سيتم تشغيل الصيدليات الملحقة بالمستشفى من خالل
احتياجات األدوية الموصوفة للمرضى الداخليين (على سبيل المثال ،أدوية األورام ،والحقن ،وأمراض المناعة الذاتية ،والسوائل المعقمة) ،وأيضا بعض
مدفوعا بزيادة استخدام الذكاء االصطناعي والحلول اآللية لدفع كفاءة التخزين ،واالسترجاع واالستغناء والتعبئة والتغليف.
النمو سيكون
ً
	  (3-10):لودجلااإليرادات حسب نوع الصيدلية في المملكة (2017م 2020 -م)
2017م
فعلي

2018م
فعلي

2019م
فعلي

2020م
ُمقدر

معدل نمو سنوي مركب
(2017م 2020 -م)

المؤشر
(مليار ريال سعودي)
األدوية الموصوفة لشبكة لصيدليات

7.3

7.9

8.6

8.4

%4.8

األدوية الموصوفة للصيدليات الملحقة بالمستشفى

5.6

6.0

6.5

6.3

%4.2

األدوية الموصوفة للصيدليات المستقلة

1.8

1.9

2.0

1.9

%2.4

األدوية بدون وصفة لشبكة الصيدليات

1.6

1.7

1.8

1.8

%3.8

األدوية بدون وصفة للصيدليات الملحقة بالمستشفى

0.4

0.5

0.5

0.5

%3.2

األدوية بدون وصفة للصيدليات المستقلة

0.2

0.2

0.2

0.2

%0.2

 :CAGRمعدل النمو السنوي المركب ،األرقام السالبة بين قوسين
المصدر :مستشار دراسة السوق
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3-5نظرة عامة على سوق بيع األدوية بالتجزئة في اإلمارات
ارتفع سوق صيدليات التجزئة في دولة اإلمارات من  13.7مليار ريال سعودي في عام 2017م إلى  16.9مليار ريال سعودي في عام 2020م بمعدل نمو
ارتفاعا من  9.4مليون في عام
مدفوعا بزيادة عدد السكان (تشير التقديرات إلى وصوله إلى  9.9مليون في عام 2020م،
سنوي مركب نسبته ،٪7.2
ً
ً
2017م) .سيستمر القطاع بالنمو بسبب العوامل التالية وهي :زيادة نسبة شيخوخة السكان ،ونمو السياحة الطبية وكذلك ارتفاع معدالت التأمين الصحي،
ستستمر هذه العوامل في النمو ،ومثل المملكة ،سيزداد الطلب مع زيادة معدالت األمراض المزمنة واألمراض غير المعدية.
-5-1

3العوامل الدافعة وتحديات السوق

ارتفع سوق األدوية (قطاعي الوصفات الطبية واألدوية بدون وصفة طبية) من  11.1مليار ريال سعودي في عام 2017م إلى  13.8مليار ريال سعودي في
مدفوعا بتزايد عدد السكان وانتشار األمراض غير المعدية (مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم
عام 2020م بمعدل نمو سنوي مركب قدره ،٪7.5
ً
والسمنة) ،الربو ،ومرض االنسداد الرئوي المزمن) وزيادة نسبة األمراض التي قد تسبب الوفاة (مثل السرطان ،واألمراض القلبية الوعائية) ،وزيادة الطلب
على األدوية المعقدة (مثل السرطان وأمراض المناعة الذاتية) ،وتنامي السياحة الطبية ،والتغطية التأمينية الواسعة التي تمكن المستهلكين من االستفادة
بسهولة من المنتجات والخدمات الصحية والصيدالنية .سيكون النمو مستقب ً
مدفوعا بزيادة السكان وزيادة شيخوخة السكان ،وزيادة انتشار األمراض
ال
ً
المزمنة المرتبطة بنمط الحياة ،مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض االنسداد الرئوي المزمن والربو؛ وزيادة الطلب على معززات
المناعة والمستحضرات الصيدالنية والمكمالت الغذائية من بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
ارتفع قطاع مستحضرات التجميل في صيدليات البيع بالتجزئة من  1.7مليار ريال سعودي في عام 2017م إلى  2.0مليار ريال سعودي في عام 2020م
مدفوعا بفئة الشباب المهتمين في العناية ،وتحسين مظهرهم ،والحفاظ على صحتهم .سيكون
بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ،٪5.7وكان النمو التاريخي
ً
مدفوعا بتفضيالت اإلناث لشراء المنتجات في الصيدليات حيث يمكن للمهنيين المدربين إرشادهم بشأن مكونات المنتج،
النمو التاريخي والمستقبلي
ً
وزيادة وعي المستهلك ورغبتهم في ضرر ضئيل  /عدم اإلضرار بالمنتجات الحيوانية ،ومستحضرات التجميل الحالل ،وتوفر الكثير من المنتجات عبر
اإلنترنت مع خدمة التوصيل للمنازل.
ارتفع قطاع المنتجات الغذائية في صيدليات التجزئة من  0.45مليار ريال سعودي في عام 2017م إلى  0.45مليار ريال سعودي في عام 2020م بمعدل
مدفوعا بارتفاع مشاركة النساء في سوق العمل جن ًبا إلى جنب مع تصور المستهلك أن الصيدليات مصدر موثوق
نمو سنوي مركب قدره  .٪0.4كان النمو
ً
به للحصول على المشورة ،مما يؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات أغذية األطفال (مثل منتجات حليب األطفال ذات قيمة عالية ،وأغذية الرضع الجاهزة،
واألطعمة السائلة لألطفال ،وأغذية األطفال العضوية) .ومن المتوقع أن تزداد ثقة المستهلك بمرور الوقت وأن يستمر في شراء منتجات أغذية األطفال
والمكمالت الغذائية من الصيدليات على المدى الطويل.
ارتفع قطاع المستلزمات الطبية في الصيدليات من  0.4مليار ريال سعودي في عام 2017م إلى  0.5مليار ريال سعودي في عام 2020م بمعدل نمو سنوي
مدفوعا بزيادة الطلب من كبار السن والذين لديهم احتياجات أكبر لمنتجات مثل أجهزة قياس السكر وشاشات ضغط الدم والعكازات
مركب قدره ،٪8.8
ً
وأجهزة تخطيط القلب المحمولة والجوارب الضاغطة ،وأدت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-إلى نمو قصير إلى متوسط المدى في مواد
النظافة االستهالكية مثل الكمامات والمطهرات ومطهرات الجلد والقفازات.
ومثل ما هو حاصل في المملكة ،تعمل منصات التجارة اإللكترونية الرقمية عبر اإلنترنت في اإلمارات على زيادة إمكانية وصول المستهلكين إلى قطاع
األدوية بالتجزئة وتحسين هوامش التشغيل لشركات األدوية بالتجزئة ،وتحظى برامج الوالء الرقمية بمعدل استخدام مرتفع للمستهلكين الذين يعانون من
األمراض المزمنة ،وعندما يتم دمج الحلول الرقمية مع المميزات المتاحة في برنامج الوالء (مثل نقاط الشراء ،أو الخصومات على المشتريات المستقبلية،
أو المعلومات الصحية ،أو الوصول إلى النوادي الصحية ،أو االنتماءات مع برامج المكافآت األخرى) ،فإنها ستمكن بائعي التجزئة من جذب المزيد من
العمالء واالحتفاظ بهم.
يتسم السوق بالتنافسية العالية ،مما يؤدي إلى زيادة الضغوط على األسعار والهوامش ،ويواجه تحديات عديدة من ضمنها صعوبة توفر بعض األدوية في
المدن الصغيرة والمناطق النائية ،وعدد محدود من المنتجات على منصات التجارة اإللكترونية ،تجار التجزئة الذين لديهم عالمة تجارية محترمة ،وحضور
رقمي قوي ومنصة للتجارة اإللكترونية ،ومجموعة واسعة من المنتجات المتاحة ،وخدمة التوصيل للمنزل ،وبرامج الوالء الرقمية المبتكرة هم األفضل
للمنافسة والحفاظ على حصتهم في السوق مع هوامش ربح عالية.
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	  (3-11):لودجلانظرة عامة على سوق التجزئة الصيدالنية والقطاعات في اإلمارات (2017م 2020 -م)
2017م
فعلي

2018م
فعلي

2019م
فعلي

2020م
ُمقدر

معدل نمو سنوي مركب
(2017م 2020 -م)

المؤشر
(مليار ريال سعودي)
سوق التجزئة لألدوية

13.7

14.8

15.9

16.9

%7.2

األدوية الموصوفة

9.4

10.1

11.0

11.7

%7.7

بدون وصفة طبية

1.7

1.9

2.0

2.1

%7.3

مستحضرات التجميل

1.7

1.9

1.9

2.0

%5.7

المنتجات الغذائية

0.45

0.47

0.45

0.45

%0.4

المستلزمات الطبية

0.41

0.45

0.49

0.53

%8.8

 :CAGRمعدل النمو السنوي المركب
المصدر :مستشار دراسة السوق
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3القطاع العام مقابل القطاع الخاص

بلغ حجم سوق األدوية للقطاع العام  5.6مليار ريال سعودي في عام 2017م ،وارتفع إلى  6.9مليار ريال سعودي في عام 2020م بمعدل نمو سنوي مركب
قدره  .٪7.4يعود النمو التاريخي والمستقبلي بشكل أساسي إلى اإلنفاق الحكومي على الرعاية الصحية ،والذي يمثل أكثر من ثلثي إجمالي اإلنفاق على
الرعاية الصحية ،وزيادة إنتاج األدوية الجنيسة (األدوية المكافئة) ،وزيادة الطلب على العالج بالخاليا ،والعالجات الجينية ،وعالجات الخاليا الجذعية،
والطب الشخصي ،والمكمالت الصحية والغذائية والفيتامينات وزيادة وعي المستهلك نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
ارتفع سوق األدوية للقطاع الخاص من  6.3مليار ريال سعودي في عام 2017م إلى  7.7مليار ريال سعودي في عام 2020م بمعدل نمو سنوي مركب قدره
مدفوعا بزيادة إنتاج األدوية الجنيسة (األدوية المكافئة) ،وزيادة الطلب على العالج بالخاليا ،والعالجات الجينية ،وعالجات الخاليا
 .٪7.3كان النمو
ً
الجذعية ،والطب الشخصي ،والمكمالت الصحية الغذائية ،والفيتامينات ،وزيادة وعي المستهلك نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل في دفع عجلة النمو في هذا القطاع ،باإلضافة إلى زيادة أعداد الوافدين المؤمن عليهم والذين يتلقون العالج في
المراكز والمستشفيات الخاصة ،إضافة إلى زيادة معدالت السياحة الطبية ،وسهولة استخدام منصات التجارة اإللكترونية.
	  (3-12):لودجلاسوق األدوية العام مقابل الخاص في اإلمارات (2017م 2020 -م)
2017م فعلي

2018م فعلي

2019م فعلي

2020م مقدر

معدل نمو سنوي مركب
(2017م 2020 -م)

مؤشر
(مليار ريال سعودي)
سوق األدوية للقطاع العام

5.6

6.0

6.5

6.9

%7.4

سوق األدوية للقطاع الخاص

6.3

6.7

7.3

7.7

%7.3

األدوية الموصوفة للقطاع العام

5.2

5.6

6.0

6.4

%7.4

األدوية الموصوفة للقطاع الخاص

5.0

5.4

5.8

6.2

%7.6

األدوية بدون وصفة طبية للقطاع العام

0.4

0.5

0.5

0.5

%7.5

األدوية بدون وصفة طبية للقطاع الخاص

1.3

1.4

1.5

1.5

%6.1

 :CAGRمعدل النمو السنوي المركب
المصدر :مستشار دراسة السوق

-5-3

3أنواع الصيدليات

كما هو الحال في المملكة ،أصبحت شبكة الصيدليات أكثر أهمية من الصيدليات المستقلة مع انتقال المستهلكين إلى شبكة الصيدليات للحصول على
مجموعة واسعة من المنتجات ،وإمكانية وسهولة التوصيل إلى المنازل ،والقرب من مواقع التسوق التجارية والحيوية ،ومنصات التجارة اإللكترونية ،وحلول
إدارة األدوية لألمراض المزمنة ،والبرامج ذات القيمة المضافة المتنوعة المقدمة (مثل المعلومات الصحية ،واالستشارات ،والعيادات ،وبرامج مراقبة
األمراض) ،وبرامج الوالء .تركز الصيدليات الملحقة بالمستشفى بشكل أكبر على األدوية الموصوفة لألمراض المزمنة ،وعلم األورام ،والحقن ،وأمراض
المناعة الذاتية ،والسوائل المعقمة ،ومنتجات البالزما .من المتوقع استمرار النمو في عدد الصيدليات بسبب زيادة استخدام الذكاء االصطناعي وإدارة
المخزون اآللي وحلول التوزيع.
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	  (3-13):لودجلااإليرادات حسب نوع الصيدلية في اإلمارات (2017م 2020 -م)
2017م فعلي

2018م فعلي

2019م فعلي

2020م مقدر

معدل نمو سنوي مركب
(2017م 2020 -م)

مؤشر
(مليار ريال سعودي)
األدوية الموصوفة لشبكة الصيدليات

5.6

6.0

6.6

7.0

%8.0

األدوية الموصوفة للصيدليات الملحقة بالمستشفى

3.5

3.8

4.1

4.4

%7.4

األدوية الموصوفة للصيدليات المستقلة

1.0

1.1

1.1

1.2

%4.8

األدوية بدون وصفة لشبكة الصيدليات

1.1

1.2

1.3

1.4

%7.0

األدوية بدون وصفة للصيدليات الملحقة بالمستشفى

0.4

0.5

0.5

0.5

%6.4

األدوية بدون وصفة للصيدليات المستقلة

0.17

0.18

0.19

0.19

%3.2

 :CAGRمعدل النمو السنوي المركب
المصدر :مستشار دراسة السوق

3-6المشهد التنافسي في سوق الصيدليات بالتجزئة في المملكة
-6-1

3نظرة عامة

يمكن تقسيم سوق صيدليات التجزئة في المملكة إلى ثالثة ( )3أقسام؛ شبكة الصيدليات ،والصيدليات التابعة للمستشفيات ،والصيدليات المستقلة،
والتي تعمل م ًعا على تشغيل  8,586منفذاً للصيدليات كما في عام 2019م .هناك ستة ( )6العبين رئيسيين في قطاع شبكة الصيدليات في المملكة .تبلغ
عدد فروع شبكة الصيدليات م ًعا حوالي  2,350فرع (أو  ٪27من حجم الصيدليات لعام 2019م) .منذ عام 2017م ،انخفض العدد اإلجمالي للصيدليات،
ويرجع ذلك في الغالب إلى إغالق الصيدليات المستقلة ،في حين تدعم شبكة الصيدليات بشكل عام شبكاتها أو توسعها .ارتفع العدد اإلجمالي للصيادلة
في القطاع الخاص منذ عام 2017م من  22,155إلى  24,711في عام 2019م ،مما يدل على زيادة طلب المستهلكين للمنتجات والخدمات المتوفرة في
الصيدليات.
تقدم جميع الصيدليات األدوية الموصوفة واألدوية والمكمالت التي تصرف بدون وصفة طبية ،ويقدم معظمها مستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية
والمستلزمات الطبية ،على الرغم من أن مجموعة المنتجات المتاحة تعتمد بشكل كبير على حجم الصيدلية ،حيث تقدم شبكة الصيدليات عروض
ومنتجات أكبر نظ ًرا لحجمها وقدرتها لشراء مجموعة واسعة من المنتجات بتكلفة أقل.
-6-2

3الوضع التنافسي

توفر الشركة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لعمالئها؛ بما في ذلك األدوية الموصوفة واألدوية والمكمالت التي تصرف بدون وصفة طبية
ومستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية والمستلزمات الطبية ،كما يقدم المنافسون نفس المنتجات والخدمات .أيضا تقدم خدمات أخرى مثل الطب
التجانسي (الهوميوباثي) أو طب الروائح (العالج العطري) ،في المملكة.
تدير الشركة أحد أكبر مجموعات الصيدليات في المملكة مع ما يقرب من ( 837كما في  30يونيو 2021م) متجر منتشرة عبر المدن الكبرى واألصغر
قلي ً
ال وبعض المدن الصغيرة .تدير الشركة منصة للتجارة اإللكترونية ويمكن الوصول إليها من خالل الموقع اإللكتروني وتطبيق للهاتف المحمول ومرتبط
بصفحتهم على فيسبوك .يوجد لدى عدد كبير من شبكات الصيدليات األخرى في المملكة منصة للتجارة اإللكترونية وتوفر تطبيقات الهاتف المحمول،
وجميعها لها روابط لمنصتها على فيسبوك (.)Facebook
تدير جميع سالسل الصيدليات حسابات فيسبوك ولينكد إن وإنستغرام وتويتر للتفاعل مع العمالء ،وعمل إعالنات للمنتجات ،والخصومات والعروض
الخاصة ،والترويج للصحة ومعلومات الشركة.
تقدم الشركة استشارات طبية عن بُعد «داخلية» أو عن طريق منصة حيث تقوم خدمة االستشارات الدوائية بالرد على استفسارات العمالء والتي تصل
إليهم عن طريق تطبيق صيدليات الشركة والبريد اإللكتروني وعن طريق الرقم الموحد للشركة .وتستقبل الشركة عدد من االستشارات والتي تشمل
استشارات دوائية ،وتوفير األصناف للعمالء ،واستفسارات العمالء بخصوص المتجر اإللكتروني ،واستقبال شكاوي العمالء .ويتم الرد على العمالء من
خالل الهاتف أو البريد اإللكتروني على حسب رغبة العميل.
توفر الشركة مجموعة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تهم المستهلكين الباحثين عن السلع والخدمات الصيدالنية ،بما في ذلك الصيادلة
المتخصصين واالستشاريين لتقديم المشورة واالستشارات بشأن األدوية ،ومراقبة الوزن ،ومراقبة نسبة السكر في الدم ،وتتبع ضغط الدم ،والتطعيمات،
والتحليل الكامل للجسم ،وخدمات إدارة وزن الجسم.
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توفر الشركة برنامج دواؤك ،وهي خدمة المتابعة الشهرية للمستهلكين واﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄدوﻳﺘهم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﺣﺎل ﻗﺮب ﻣﻮﻋﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ويحث
المستخدمين إلعادة صرف أدويتهم عند الحاجة ،وهو حل شامل للمستهلكين المصابين باألمراض المزمنة ولحثهم وتحفيزهم على االستمرار بأخذ
الدواء ،يتكامل الحل مع شركات التأمين لتمكين المستهلكين من صرف األدوية الجديدة بسرعة وسهولة .ال يوجد منافسين في المملكة أو اإلمارات لديهم
حل شامل إلدارة األدوية (برنامج دواؤك) مثل الشركة.
تقدم الشركة برنامج والء رائد في السوق ،يشتمل البرنامج على مميزات برنامج الوالء المشتركة (نقاط للشراء وتبادل النقاط للحصول على خصم
على المشتريات) ،ومميزات ذات قيمة مضافة بما في ذلك المعلومات الصحية ،والقدرة على تبادل النقاط مقابل الهدايا والجوائز ،وميزة فريدة؛ وهي
االنتساب إلى برنامج الوالء قطاف الذي تقدمه شركة االتصاالت السعودية حيث يمكن ألعضاء برنامج صيدلية الدواء استخدام نقاطهم لالستفادة من
مزايا وفوائد برنامج قطاف.
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3الحصة في السوق

تستحوذ صيدليات الشركة بنا ًء على اإليرادات بتقديرات 2019م على  %14٫0من الحصة السوقية في المملكة.
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4خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها4-1نظرة عامة على الشركة
شركة الدواء للخدمات الطبية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تحولت بموجب القرار الوزاري رقم  361وتاريخ 1442/10/27هـ (الموافق 2021/06/08م)،
وتأسست بموجب السجل التجاري رقم  2051025701وتاريخ 1422/09/23هـ (الموافق 2001/12/08م) وعنوانها المسجل هو الخبر ،شارع األمير نايف،
تقاطع  ،23ص.ب ،4326 .مدينة الخبر ،31952 ،المملكة العربية السعودية.
تأسست الشركة بتحويل أحد فروع «مؤسسة محمد سعد الفراج التجارية» و المقيدة بالسجل التجاري لمدينة الخبر بالرقم  2051014940وتاريخ
1412/01/16هـ (الموافق 1991/07/28م) والمسمى بصيدليات الدواء( ،والتي تم افتتاح أول فرع لها بعام 1993م) ،إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
بتاريخ 1422/09/23هـ (الموافق 2001/12/08م) برأس مال قدره مليوني ( )2,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى ألفي ( )2,000حصة
نقدية بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة ،وتم قيدها في السجل التجاري لمدينة الخبر بالرقم 2051025701
وتاريخ 1422/09/23هـ (الموافق 2001/12/08م) .وبتاريخ 1442/10/27هـ (الموافق 2021/06/08م) ،تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة
إلى شركة مساهمة مقفلة باسم «شركة الدواء للخدمات الطبية» برأس مال قدره ثمانمائة وخمسون مليون ( )850,000,000ريال سعودي مدفوع
بالكامل مقسم إلى خمسة وثمانين مليون ( )85,000,000سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
تم زيادة رأس مال الشركة عدة مرات منذ تأسيسها ،حيث تمت أول زيادة لرأس مال الشركة بموجب قرار الشركاء بتاريخ 1427/04/15هـ (الموافق
2006/05/13م) من مليوني ( )2,000,000ريال سعودي إلى عشرة ماليين ( )10,000,000ريال سعودي مقسم إلى عشرة آالف ( )10,000حصة نقدية
بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها ثمانية ماليين ( )8,000,000ريال سعودي عن طريق
تحويلها من حسابات الشركاء الجارية ،وبتاريخ 1442/10/14هـ (الموافق 2021/05/26م) ،تم زيادة رأس مال الشركة من عشرة ماليين ()10,000,000
ريال سعودي إلى ثمانمائة وخمسين مليون ( )850,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسة وثمانين مليون ( )85,000,000سهماً عادياً
بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها ثمانمائة وأربعين مليون ( )840,000,000ريال سعودي
عن طريق )1( :رسملة مبلغ سبعمائة وثمانية وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف ( )788,500,000ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة؛ و( )2تحويل مبلغ
واحد وخمسون مليوناً وخمسمائة ألف ( )51,500,000ريال سعودي من حساب الزيادة المقترحة لرأس المال (وللمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة،
الرجاء مراجعة القسم رقم« 2-1-4تاريخ الشركة وتطور رأس المال» من هذه النشرة).
تتركز األنشطة الرئيسية للشركة في قطاع بيع األدوية بالتجزئة وتتمثل أنشطة الشركة وفقاً لنظامها األساس بما يلي:
yاألنشطة العقارية :األنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة.
yاألنشطة المهنية والعلمية والتقنية:
	-أنشطة الخبرة االستشارية في مجال اإلدارة.
	-اإلعالن.
yالتشييد :تركيبات إنشائية أخرى.
yالتعليم :أنواع التعليم األخرى غير المصنفة في موضع آخر.
yالخدمات اإلدارية وخدمات الدعم :أنشطة التغليف والتعبئة.
yالصناعات التحويلية:
	-صنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية.
	-صنع معدات التشعيع والمعدات الكهربائية الطبية والعالجية.
	-صناعة األدوات والتجهيزات الطبية والخاصة بطب األسنان.
	-إصالح المعدات اإللكترونية والبصرية.
yالنقل والتخزين:
	-النقل البري للبضائع.
	-التخزين.
	-مناولة البضائع.
	-أنشطة دعم النقل األخرى.
	-أنشطة شركات نقل البريد الخاصة.
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yتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية:
	-أن البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد.
	-بيع السلع المنزلية األخرى بالجملة.
	-بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات بالجملة.
	-أنواع البيع األخرى بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة.
	-بيع المنتجات الصيدالنية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة.
	-البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء بالبريد أو عن طريق اإلنترنت.
وتتمثل أنشطة الشركة وفقاً لسجلها التجاري بما يلي:
yوكالء البيع في األدوية.
yالبيع بالجملة للسلع الصيدالنية.
yتجارة األغذية الخاصة والصحية.
yأنشطة الصيدليات.
yأنشطة مستودعات األدوية.
yالبيع بالتجزئة لألجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.
yتقديم خدمات التوصيل عبر المنصات اإللكترونية.
yتقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال يوجد نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاط الشركة.
-1-1

4هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح

يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانمائة وخمسين مليون ( )850,000,000ريال سعودي مقسم إلى خمسة وثمانين مليون ( )85,000,000سهماً بقيمة اسمية
قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل .ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح:
	  (4-1):لودجلاهيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح
بعد الطرح

قبل الطرح
عدد األسهم

القيمة االسمية
اإلجمالية (بالريال
السعودي)

نسبة
الملكية*

عدد األسهم

القيمة االسمية
اإلجمالية (بالريال
السعودي)

نسبة
الملكية*

1

شركة الموارد القابضة

42,499,575

424,995,750

%49.9995

29,749,703

297,497,030

%34.99965

2

صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد
بن فهد بن عبدالعزيز

20,400,000

204,000,000

%24

11,687,203

116,872,030

%13.74965

3

محمد سعد بن بطي الفراج السبيعي

7,862,075

78,620,750

%9.2495

6,800,000

68,000,000

%8

4

عبداهلل سعد بن بطي الفراج السبيعي

7,862,500

78,625,000

%9٫25

6,800,000

68,000,000

%8

5

وليد محمد عبداهلل الجعفري

2,125,000

21,250,000

%2٫5

1,062,500

10,625,000

%1.25

6

حصة بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي

2,125,000

21,250,000

%2٫5

1,700,000

17,000,000

%2

7

نوف بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي

2,125,000

21,250,000

%2٫5

1,700,000

17,000,000

%2

8

سلطان مهدي بن شالش العنزي

425

4,250

%0.0005

297

2,970

%0.00035

9

علي سالم عبود القفيل

425

4,250

%0.0005

297

2,970

%0.00035

85,000,000

850,000,000

%100

59,500,000

595,000,000

%70

المساهم

#

اإلجمالي
*إن نسبة الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.
المصدر :الشركة
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-1-2
.

4تاريخ الشركة وتطور رأس المال

أالتأسيس (1991م)

تأسست الشركة ابتدا ًء كمؤسسة فردية باسم «مؤسسة محمد سعد الفراج التجارية» مقيدة بالسجل التجاري لمدينة الخبر بالرقم  2051014940وتاريخ
1412/01/16هـ (الموافق 1991/07/28م) ،وكان لمؤسسة محمد سعد الفراج التجارية عدة أنشطة وفروع ومنها فروع تحمل اسم «صيدلية الدواء»
اعتباراً من 1993م.
 .بتحول الشركة من فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة (2001م)

بتاريخ 1422/07/15هـ (الموافق 2001/10/02م) ،تم تحويل أحد فروع مؤسسة محمد سعد الفراج التجارية وبعدد تسعة عشر ( )19صيدلية باسم
صيدلية الدواء إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم «شركة الدواء للخدمات الطبية» برأس مال قدره مليوني ( )2,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل
مقسم إلى ألفي ( )2,000حصة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة ،وتم قيدها في السجل التجاري لمدينة
الخبر بالرقم  2051025701وتاريخ 1422/09/23هـ (الموافق 2001/12/08م) .وتزامناً مع تأسيس الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة ،فقد قام كل
من صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد آل سعود ،ومحمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي ،وحصة بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي،
ونوف بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي ،ووليد بن محمد بن عبداهلل الجعفري بالدخول كشركاء في الشركة .ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة
عند تحولها من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة:
	  (4-2):لودجلاهيكل ملكية الشركة عند تحولها من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
عدد الحصص

القيمة االسمية للحصة
(بالريال السعودي)

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

نسبة الملكية

1

صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن
محمد بن فهد آل سعود

1,000

1,000

1,000,000

%50

2

محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي

740

1,000

740,000

%37

3

حصة بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي

100

1,000

100,000

%5

4

نوف بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي

100

1,000

100,000

%5

5

وليد بن محمد بن عبداهلل الجعفري

60

1,000

60,000

%3

2,000

1,000

2,000,000

%100

الشريك

#

اإلجمالي
المصدر :الشركة
 .جزيادة في رأس المال (2006م)

بتاريخ 1427/04/15هـ (الموافق 2006/05/13م) ،تم زيادة رأس المال الشركة من مليوني ( )2,000,000ريال سعودي إلى عشرة ماليين ()10,000,000
ريال سعودي مقسم إلى عشرة آالف ( )10,000حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة وتم استيفاء الزيادة البالغ
قدرها ثمانية ماليين ( )8,000,000ريال سعودي عن طريق تحويلها من حسابات الشركاء الجارية .ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد هذه
الزيادة في رأس المال:
	  (4-3):لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في 1427/04/15هـ (الموافق 2006/05/13م)
الشريك

عدد
الحصص

القيمة االسمية للحصة
(بالريال السعودي)

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

نسبة
الملكية

1

صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد آل سعود

4,800

1,000

4,800,000

%48

2

محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي

3,700

1,000

3,700,000

%37

3

حصة بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي

500

1,000

500,000

%5

4

نوف بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي

500

1,000

500,000

%5

5

وليد بن محمد بن عبداهلل الجعفري

500

1,000

500,000

%5

10,000

1,000

10,000,000

%100

#

اإلجمالي
المصدر :الشركة
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 .دالتغير في الملكية (2008م)

في 2008م ،باع كل من صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد آل سعود ،ومحمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي ،وحصة بنت سعد
بن بطي الفراج السبيعي ،ونوف بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي ،ووليد بن محمد بن عبداهلل الجعفري ما يبلغ ألفين وأربعمائة ( )2,400حصة ،وألف
وثمانمائة وخمسين ( )1,850حصة ،ومائتين وخمسين ( )250حصة ،ومائتين وخمسين ( )250حصة ،على التوالي ،من حصصهم في الشركة ،والتي تمثل
ما مجموعه خمسة آالف ( )5,000حصة في الشركة وما نسبته  %50من رأس مال الشركة إلى شركة الموارد التجارية بتاريخ 1429/05/08هـ (الموافق
2008/05/13م) ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد هذا التغير في الملكية:
	  (4-4):لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في 1429/05/08هـ (الموافق 2008/05/13م)
عدد
الحصص

القيمة االسمية للحصة
(بالريال السعودي)

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

نسبة
الملكية

1

شركة الموارد التجارية

5,000

1,000

5,000,000

%50

2

صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد آل سعود

2,400

1,000

2,400,000

%24

3

محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي

1,850

1,000

1,850,000

%18.5

4

حصة بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي

250

1,000

250,000

%2.5

5

نوف بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي

250

1,000

250,000

%2.5

6

وليد بن محمد بن عبداهلل الجعفري

250

1,000

250,000

%2.5

10,000

1,000

10,000,000

%100

الشريك

#

اإلجمالي
المصدر :الشركة
 .هالتغير في الملكية (2012م)

بتاريخ 1434/01/06هـ (الموافق 2012/11/20م) ،قامت شركة الموارد التجارية بنقل جميع حصصها في الشركة والتي تعادل خمسة آالف ()5,000
حصة إلى محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي .وبموجب إقرار موقع من قبل محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي بتاريخ 1441/11/18هـ (الموافق
2020/07/09م) ،فقد أقر بأنه سيحمل الحصص باإلنابة عن شركة الموارد التجارية ،وبأنه ليس لديه أي حق ملكية أو استثمار بها ،كما أقر بأنه ليس
لديه الحق في المطالبة بأية أرباح فيما يخص الحصص التي يحملها بالنيابة عن شركة الموارد التجارية ،وبأنه ال يحق له ،دون الموافقة الخطية المسبقة
لشركة الموارد التجارية اتخاذ أو تنفيذ أي قرار يتعلق بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة أو يخص توزيع األرباح السنوية أو التصرف باألرباح المتراكمة
العائدة للشركة .وبموجب وكالة بتاريخ 1434/01/05هـ (الموافق 2012/11/19م) ،فقد أقر محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي بأنه سيمثل شركة
الموارد التجارية كوكيل لها فيما يخص الحصص التي يحملها بالنيابة عنها .ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد هذا التغير في الملكية:
	  (4-5):لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في 1434/01/06هـ (الموافق 2012/11/20م)
عدد
الحصص

القيمة االسمية للحصة
(بالريال السعودي)

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

نسبة
الملكية

1

محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي*

6,850

1,000

6,850,000

%68.50

2

صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد آل سعود

2,400

1,000

2,400,000

%24

3

حصة بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي

250

1,000

250,000

%2.5

4

نوف بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي

250

1,000

250,000

%2.5

5

وليد بن محمد بن عبداهلل الجعفري

250

1,000

250,000

%2.5

10,000

1,000

10,000,000

%100

الشريك

#

اإلجمالي

* تم تسجيل خمسة آالف ( )5,000حصة باسم محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي باإلنابة عن شركة الموارد التجارية علماً بأن شركة الموارد التجارية هي المالك لتلك الحصص.
المصدر :الشركة
 .والتغير في الملكية (2016م)

بتاريخ 1437/09/21هـ (الموافق 2016/06/26م) ،باع محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي تسعمائة وخمسة وعشرين ( )925حصة من حصصه في
الشركة إلى عبداهلل بن سعد بن بطي الفراج السبيعي .ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد هذا التغير في الملكية:
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	  (4-6):لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في 1437/09/21هـ (الموافق 2016/06/26م)
عدد
الحصص

القيمة االسمية للحصة
(بالريال السعودي)

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

نسبة
الملكية

1

محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي*

5,925

1,000

5,925,000

%59.25

2

صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد آل سعود

2,400

1,000

2,400,000

%24

3

عبداهلل بن سعد بن بطي الفراج السبيعي

925

1,000

925,000

%9.25

4

حصة بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي

250

1,000

250,000

%2.5

5

نوف بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي

250

1,000

250,000

%2.5

6

وليد بن محمد بن عبداهلل الجعفري

250

1,000

250,000

%2.5

10,000

1,000

10,000,000

%100

الشريك

#

اإلجمالي

* تم تسجيل خمسة آالف ( )5,000حصة باسم محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي باإلنابة عن شركة الموارد التجارية علماً بأن شركة الموارد التجارية هي المالك لتلك الحصص.
المصدر :الشركة
 .زالتغير في الملكية وفي هيكل أسهم الشركة (2019م)

بتاريخ 1441/03/10هـ (الموافق 2019/11/07م) ،تم تخفيض القيمة االسمية للحصص في الشركة من ألف ( )1,000ريال سعودي إلى خمسين ()50
ريال سعودي للسهم الواحد ،وزيادة عدد الحصص في الشركة من عشرة آالف ( )10,000حصة إلى مائتي ألف ( )200,000حصة .كما باع محمد بن سعد
بن بطي الفراج حصة واحدة من حصصه في الشركة إلى سلطان بن مهدي بن شالش العنزي وحصة واحدة من حصصه في الشركة إلى علي بن سالم
بن عبود القفيل .ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة بعد هذا التغير في الملكية:
	  (4-7):لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في 1441/03/10هـ (الموافق 2019/11/07م)
عدد
الحصص

القيمة االسمية للحصة
(بالريال السعودي)

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

نسبة
الملكية

1

محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي*

118,498

50

5,924,900

%59٫249

2

صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد آل سعود

48,000

50

2,400,000

%24

3

عبداهلل بن سعد بن بطي الفراج السبيعي

18,500

50

925,000

%9.25

4

حصة بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي

5,000

50

250,000

%2.5

5

نوف بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي

5,000

50

250,000

%2.5

6

وليد بن محمد بن عبداهلل الجعفري

5,000

50

250,000

%2.5

7

سلطان بن مهدي بن شالش العنزي

1

50

50

%0.0005

8

علي بن سالم بن عبود القفيل

1

50

50

%0.0005

200,000

50

10,000,000

%100

الشريك

#

اإلجمالي

* تم تسجيل خمسة آالف ( )5,000حصة باسم محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي باإلنابة عن شركة الموارد التجارية علماً بأن شركة الموارد التجارية هي المالك لتلك الحصص.
المصدر :الشركة
 .حالتحول وزيادة رأس المال وتغير الملكية (2021م)

بتاريخ 1442/10/14هـ (الموافق 2021/05/26م) ،:تنازل محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي عن تسعة وتسعين ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعين
( )99,999حصة من الحصص المسجلة باسمه في الشركة والتي تمثل  %49.9995من رأس مال الشركة إلى شركة الموارد القابضة .كما وافق الشركاء
على زيادة رأس مال الشركة من عشرة ماليين ( )10,000,000ريال سعودي إلى ثمانمائة وخمسين مليون ( )850,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل
مقسم إلى خمسة وثمانين مليون ( )85,000,000سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد وتم استيفاء الزيادة البالغ
قدرها ثمانمائة وأربعين مليون ( )840,000,000ريال سعودي عن طريق )1( :رسملة مبلغ سبعمائة وثمانية وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف ()788,500,000
ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة؛ و( )2تحويل مبلغ واحد وخمسون مليوناً وخمسمائة ألف ( )51,500,000ريال سعودي من حساب الزيادة المقترحة
لرأس المال .كما تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة باسم «شركة الدواء للخدمات الطبية» بموجب القرار الوزاري
رقم  361بتاريخ 1442/10/27هـ (الموافق 2021/06/08م) القاضي بإعالن التحول .ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة عند تحولها إلى شركة
مساهمة مقفلة ،والزيادة في رأس مالها ،وتغيير ملكيتها:
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	  (4-8):لودجلاملكية الشركة عند تحولها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة
عدد األسهم

القيمة االسمية للسهم
(بالريال السعودي)

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

الملكية*

نسبة

1

شركة الموارد القابضة

42,499,575

10

424,995,750

%49.9995

2

صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد بن
عبدالعزيز آل سعود

20,400,000

المساهم

#

10

204,000,000

%24

3

محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي

7,862,075

10

78,620,750

%9.2495

4

عبداهلل بن سعد بن بطي الفراج السبيعي

7,862,500

10

78,625,000

%9٫25

5

وليد بن محمد بن عبداهلل الجعفري

2,125,000

10

21,250,000

%2٫5

6

حصة بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي

2,125,000

10

21,250,000

%2٫5

7

نوف بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي

2,125,000

10

21,250,000

%2٫5

8

سلطان بن مهدي بن شالش العنزي

425

10

4,250

%0.0005

9

علي بن سالم بن عبود القفيل

425

10

4,250

%0.0005

85,000,000

10

850,000,000

%100

اإلجمالي
*إن نسبة الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.
المصدر :الشركة
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4نظرة عامة على شركة الموارد القابضة (أحد كبار المساهمين)

شركة الموارد القابضة ،هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بتاريخ 1399/06/12هـ (الموافق 1979/05/09م) في مدينة الرياض بموجب السجل
التجاري رقم  ،1010022389وتعمل في قطاع االستثمار .تتركز األنشطة الرئيسية لشركة الموارد القابضة وفقاً لسجلها التجاري في إقامة المشروعات
الزراعية والصناعية وتنفيذها واستغاللها وإدارتها ،وتملك األسهم والسندات والحصص وسواها في الشركات أينما وجدت ،وتملك العقارات بغرض
استخدامها في أغراض الشركة وإقامة المباني عليها بغرض استثمارها.
يوضح الجدول التالي هيكل الملكية في شركة الموارد القابضة كما في تاريخ هذه النشرة:
	  (4-9):لودجلاهيكل ملكية شركة الموارد القابضة كما في تاريخ هذه النشرة
الشريك

#

عدد
الحصص

القيمة االسمية للحصة
(بالريال السعودي)

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

نسبة

الملكية*

1

سمو األمير /فهد بن خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن آل سعود

1,590,908

1

1,590,908

%15.90908

2

سمو األمير /سعود بن خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن آل سعود

1,590,908

1

1,590,908

%15.90908

3

سمو األمير /أحمد بن خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن آل سعود

1,590,908

1

1,590,908

%15.90908

4

سمو األميرة /الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

1,250,000

1

1,250,000

%12.5

5

سمو األمير /خالد بن سلمان بن خالد بن عبداهلل بن
عبدالرحمن آل سعود

928,030

1

928,030

%9.2803

6

سمو األميرة /فدوة بنت خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن آل
سعود

795,456

1

795,456

%7.95456

7

سمو األميرة /نوف بنت خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن آل
سعود

795,456

1

795,456

%7.95456

8

سمو األميرة /فهدة بنت خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن آل
سعود

795,456

1

795,456

%7.95456

9

سمو األميرة /الجوهرة بنت سلمان بن خالد بن عبداهلل بن
عبدالرحمن آل سعود

464,015

1

464,015

%4.64015

10

سمو األميرة /مها بنت عبداهلل بن محمد آل سعود

198,863

1

198,863

%1.98863

10,000,000

1

10,000,000

%100

اإلجمالي
*إن نسبة الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.
المصدر :الشركة
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4هيكل ملكية الشركة

-1-4

يوضح المخطط التالي هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرة:
	  (2):لكشلاهيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرة
ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
آل ﺳﻌﻮد

ﺷﺮﻛﺔ اﳌﻮارد
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
٪٤٩٫٩٩٩٥

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ﺑﻦ ﺑﻄﻲ اﻟﻔﺮاج
اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ

٪٢٤

ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ﺑﻦ ﺑﻄﻲ اﻟﻔﺮاج
اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ

٪٩٫٢٤٩٥

وﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ
اﳉﻌﻔﺮي

٪٩٫٢٥

ﺣﺼﺔ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
ﺑﻄﻲ اﻟﻔﺮاج اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ

٪٢٫٥

٪٢٫٥

ﻧﻮف ﺑﻨﺖ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
ﺑﻄﻲ اﻟﻔﺮاج اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﻮد
اﻟﻘﻔﻴﻞ

٪٠٫٠٠٠٥

٪٢٫٥

ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻣﻬﺪي ﺑﻦ
ﺷﻼش اﻟﻌﻨﺰي

٪٠٫٠٠٠٥

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪواء ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ

٪١٠٠
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪواء
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
ش.م.ح).ذ.م.م(.
)اﻹﻣﺎرات(

٪١٠٠

٪١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻮﻟﻴﻨﺰ ﺟﻲ
إ م ﺑﻲ إﺗﺶ
)أﳌﺎﻧﻴﺎ(

ﺷﺮﻛﺔ روﻧﺰاك ﺟﻲ
إ م ﺑﻲ إ ﺗﺶ
)أﳌﺎﻧﻴﺎ(

٪٥٠

٪١٠٠
ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺼﻨﻊ
اﳌﺘﻄﻮرة اﻷوﻟﻰ
)اﳌﻤﻠﻜﺔ(

٪٥٠

ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻼﻧﺰن
ش.م.ح )ذ.م.م(
)اﻹﻣﺎرات(

المصدر :الشركة

4-2رؤية الشركة وآفاقها المستقبلية
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4الرؤية

تتمثل رؤية الشركة في أن تكون الرائدة لشبكة الصيدليات وخدمة المستهلكين في المملكة وذلك من خالل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات.
-2-2

4الرسالة

مدعمة بأحدث التقنيات والتجهيزات ،تحت
تتمثل رسالة الشركة في تطوير سلسلة صيدليات رياد ّية متعددة القنوات ترتكز على بنية تحتية نموذجية
ّ
إشراف وإدارة كفاءات محترفة من أصحاب الخبرة المثبتة ،لتقديم منتجات ذات قيمة وخدمات واستشارات بمعايير دولية لتحسين جودة الحياة وتحقيق
رؤية المملكة الهادف إلى خلق مجتمعات حيوية.
-2-3
.

4نواحي القوة والمزايا التنافسية

أتعمل الشركة في أكبر اقتصاد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وضمن قطاع تجزئة هو األكبر في المنطقة ضمن
رؤية حكومية شاملة وواضحة 2030م

إن االقتصاد السعودي هو أكبر اقتصاد من بين اقتصادات دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق األوسط وأكثرها جاذبية حيث بلغ الناتج المحلي اإلجمالي
للمملكة نحو  3.0تريليون ريال سعودي في العام 2019م ،وارتفع اإلنفاق االستهالكي من  1,118.2مليار ريال سعودي في عام 2018م إلى  1,157.8مليار
ريال سعودي في عام 2019م (معدل نمو سنوي مركب  ،)٪3.5مما ساهم في  ٪38.9من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019م .وسجلت المملكة أعلى
ناتج محلي إجمالي في منطقة الشرق األوسط في عام 2020م ،عند  2,351.6مليار ريال سعودي .وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي
السعودي (ساما) بشأن معامالت نقاط البيع ،أن معامالت نقاط البيع للمستلزمات الصحية ارتفعت من  16.8مليار ريال سعودي في عام 2016م إلى
 29.8مليار ريال سعودي في عام 2020م بمعدل نمو سنوي مركب  .٪15.4يتميز سوق المملكة بارتفاع معدالت اإلنفاق بسبب عدم وجود ضريبة الدخل
وارتفاع احتياطيات المملكة من العمالت األجنبية ،وهو مدعوم بتطورات تتعلق بعوامل االقتصاد الكلي ( ،)Macroeconomicsويعززه ما يلي:
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yتُعد المملكة الدولة األكثر كثافة بالسكان في دول مجلس التعاون والرابعة من حيث عدد السكان في العالم العربي ،وذات معدل نمو سكاني
مرتفع ،إن إجمالي عدد السكان المقدر في المملكة نحو  34.8مليون نسمة وتقدر نسبة السكان من الشباب البالغة أعمارهم  29سنة فما دون
نحو  ٪47من إجمالي عدد السكان في نهاية عام 2020م ،تعد النسبة الكبيرة من السكان الشباب في البالد محركاً رئيسياً لقطاعي التجزئة
والتجارة اإللكترونية .كما يتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب في الفترة بين عامي 2020م و2024م نحو .٪1.4
yزيادة الدخل الفردي المتاح لإلنفاق بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي ( ٪1.8من حيث القيمة االسمية) بين عامي 2017م و2019م ،وبمعدل
نمو سنوي مركب متوقع يبلغ ( ٪3.5من حيث القيمة االسمية) بين عامي 2020م و2024م ،وذلك نتيجة للنمو االقتصادي العام وتفعيل دور
المرأة في سوق العمل باإلضافة إلى التراجع المتوقع لمعدالت البطالة.
للتوسع العمراني األفقي (حيث يقطن نحو  ٪84من إجمالي السكان في عام 2019م في المدن) ،وازدياد عدد األسر ذات الدخل
yالتوجه المستمر
ّ
المتوسط والمرتفع (حيث يتوقع أن يزداد عدد األسر ذات الدخل المرتفع بنحو  ٪40في الفترة بين عامي 2020م و2024م).
yمواصلة اإلصالحات االقتصادية ذات األثر اإليجابي في المملكة ،بما في ذلك إتاحة فرص االستثمار للقطاع الخاص في قطاعات وأنشطة
اقتصادية متعددة وزيادة االستثمارات في البنية التحتية والعمل على تطوير قطاعات اقتصادية جديدة (مثل قطاع السياحة والترفيه) وتشجيع
مشاركة المرأة في سوق العمل .إن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وإزالة القيود المفروضة على القيادة ،وتمكين الوصول إلى مراكز
رعاية األطفال من خالل برنامج قرة ،وإزالة القيود المفروضة على المرأة للحصول على القروض ،والمساواة في سن التقاعد لكال الجنسين
في زيادة حصة المرأة في سوق العمل من  ٪18.6في 2016م إلى  ٪30.4في 2020م ،وتجاوز هدف رؤية  2030البالغ  .٪30ستنعكس زيادة
مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل إيجابي على المستوى العام للمعيشة ،ودخل األسرة السعودية ،والقوة الشرائية ،مما سيؤدي في النهاية
إلى زيادة القدرة على اإلنفاق.
أعلنت حكومة المملكة في عام 2016م عن استراتيجيتها الجديدة التي أطلقت عليها مسمى «رؤية  ،»2030والتي تشتمل على أجندة شاملة لإلصالحات
المتحصلة من القطاعات المتعلقة بالنفط.
االجتماعية واالقتصادية .وترمي هذه االستراتيجية إلى تنويع اقتصاد المملكة وتقليل اعتمادها على اإليرادات
ّ
كما تشمل مبادرات رؤية  ،2030على سبيل المثال ال الحصر ،تحفيز قطاع تجارة بالتجزئة وزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين وزيادة مساهمة قطاع السياحة
في الناتج المحلي اإلجمالي الى  ٪10وزيادة اإلنفاق على األنشطة الثقافية والترفيهية من  ٪3إلى .٪6
 .بالتفوق الرقمي واللوجستي الملحوظ في قطاع صيدليات التجزئة من خالل سلسلة إمداد تتفرد الشركة بامتالكها في السوق المحلي

تمتلك الشركة مركزاً لوجستياً ضخماً في مدينة سدير وتتفرد الشركة بهذه الميزة التنافسية بين شبكات الصيدليات العاملة بالمملكة من حيث الحجم
والطاقة االستيعابية والقدرة على المناولة بشكل آلي لكافة المنتجات الدوائية بدرجة  %95ابتدا ًء من شهر سبتمبر من عام 2021م (للمزيد من المعلومات
حول خدمات الشركة اللوجستية ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 7-3-4الخدمات اللوجستية» من هذه النشرة).
ومن أهم ما يميز أعمال الشركة ويظهر تفوقها الرقمي واللوجستي ضمن سالسل اإلمداد ما يلي:
yتم البدء بتطبيق نظام رصد وهو نظام التتبع اإللكتروني للمستحضرات الصيدالنية وهو جزء من برنامج التحول الوطني الخاص بتبني أحدث
الوسائل التقنية واستخدامها في تتبع وتعقب جميع األدوية البشرية المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها في جميع مراحلها حتى
وصولها للمستهلك.
yحائزة على شهادة الجودة أيزو
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yكافة مستودعات الشركة (التي تتطلب ذلك) معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
yتبلغ المساحة التخزينية لمستودعات الشركة مائة وأربعين ألف ( )140,000متر مربع ويمكن أن تقوم بتخزين أكثر من تسعين ألف ( )90,000طبلية.

yتقوم المستودعات يومياً باستالم أكثر من أربعمائة ألف ( )400,000وحدة (وتعادل حوالي ثمانمائة ( )800طبلية) أو حوالي ثالثين ألف
( )30,000صندوق (وكل صندوق ويسمى ( )Toteهو وحدة تخزين وشحن مصنوعة من البالستيك بأبعاد  54سم طول وارتفاع  24سم وعرض
 37سم) ،ويبلغ مجموع ما يتم مناولته من استالم وتسليم أكثر من مليون ( )1,000,000وحدة يومياً.

yيقطع أسطول الشركة المكون من أكثر من ستمائة ( )600شاحنة ومركبة ذات استخدامات وسعات متعددة تعمل على مدار الساعة وتجوب كافة
مناطق المملكة أكثر من مائة وخمسين ألف ( )150,000كيلومتر يومياً ويقوم بإنجاز ما يقارب ألف ( )1,000عملية إنزال وتوصيل.
المجسات اإلضافية بكل شاحنة تعمل
yيدار أسطول الشركة بأحدث األنظمة التكنولوجية وأنظمة التتبع وتخطيط المسارات ويوجد عدد من
ّ
على مدار الرحلة لتسجل كافة المعلومات المتعلقة بأمن وسالمة وجودة الشحنات وجودة الرحلة وتتصل عبر األقمار الصناعية بأنظمة الشركة
وأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة النقل .وتضمن هذه اآللية حماية كاملة فال تتمكن أي من الشاحنات على سبيل المثال من فتح أماكن
التخزين قبل بلوغ الهدف حيث تستطيع الشركة معرفة ذلك فوريا واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حينه.
yعند انتهاء مكننة وأتمتة التشغيل في مستودع الشركة الرئيسي في سدير لكافة المنتجات الدوائية خالل عام 2021م ،سوف تكون الشركة ضمن
عدد محدود جداً من الشركات العالمية التي تطبق التقنيات الحديثة المتعلقة بتحضير األدوية إلكترونياً.
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 .جشبكة كبيرة من الصيدليات المملوكة للشركة تمتد من شمال المملكة لجنوبها ومن شرقها لغربها مدعومة بأحدث بنية
ّ
شتى جوانب األعمال التشغيلية
تحتية في

تمتلك الشركة أكثر من ثمانمائة ( )800صيدلية متواجدة في ثالثة عشر ( )13منطقة إدارية ومائة وثالثين ( )130مدينة ومحافظة وهجرة في المملكة.
وتضم صيدليات الشركة أكثر من سبعة وعشرون ألف ( )27,000منتج وألفي ( )2,000عالمة تجارية تل ّبي احتياجات المستهلكين البالغ عدد زياراتهم مائة
وخمسة وسبعون ألف ( )175,000في اليوم لكافة صيدليات الشركة .وتتميز صيدليات الشركة بكبر مساحتها وطريقة العرض المنظمة فيها وهي غاية
في الترتيب مما يتيح للمستهلكين خبرة تسوق سلسة ومرنة تلبي احتياجاتهم بكفاءة وفعالية (للمزيد من المعلومات حول صيدليات الشركة وتصميمها،
الرجاء مراجعة القسم رقم« 2-3-4صيدليات الشركة» من هذه النشرة) .وتعمل صيدليات الشركة لتحقيق رسالة مجتمعية أساسية بجانب كونها مركزا
لبيع المنتجات الطبية وغير الطبية لذا فإنها تتميز بما يلي:
yيقدم الخدمة داخل صيدليات الشركة طاقم متميز من الصيادلة الحاصلين على أعلى المؤهالت العلمية ويخضعون لدورات وورش عمل تدريبية
بشكل مستمر لتحقيق أعلى وأحدث مستويات الرعاية الصحية والمجتمعية الالزمة على الدوام .لذا فإن كافة صيادلة الشركة مؤهلون تأهيال
علمياً عالي المستوى .ويتعدى عمل الصيادلة داخل الصيدليات بيع المنتج إلى كونهم أداة تثقيفية للعميل فيما يخص إرشادهم ألفضل الطرق
والممارسات والوسائل للمحافظة على الصحة العامة .باإلضافة لذلك ،قامت الشركة باستحداث العديد من البرامج المساعدة والمكملة لعمل
الصيدلي ومنها برنامج دواؤك وبرنامج السجل العائلي التي تضمن متابعة الجرعات الدوائية وتجنب المستفيد من تعارض األدوية المعالجة
وقت االستخدام استناداً على سجل العميل الدوائي المحفوظ لديها إلكترونياً.
yتقوم الشركة بقياس أداء الصيادلة وكافة فرق العمل لديها من خالل مؤشرات أداء معلومة لهم بهدف تحديد احتياجات فرق العمل لديها ثم
القيام بتطويرهم عن طريق برنامج التدريب المستمر.
كما تدعم الشبكة الواسعة لصيدليات الشركة بنية تحتية متميزة تشمل:
yمستودعات مركزية للشركة تقع في مدينة سدير في المنطقة الوسطى تمثل مركزا لوجستياً ضخما لمساندة أعمال الشركة باإلضافة إلى أربعة
عشر ( )14مستودع آخر في مناطق متفرقة من المملكة (للمزيد من المعلومات حول مستودعات الشركة ،الرجاء مراجعة القسم رقم7-3-4
«الخدمات اللوجستية» من هذه النشرة).
yخدمات توصيل لمكان العميل أو للمنزل عبر تطبيق «صيدليات الدواء» ومبيعات عبر االنترنت من خالل الموقع اإللكتروني للصيدليات ومن
خالل خدمة العمالء على الهاتف المجاني للشركة .وتقدم الشركة العديد من المزايا مثل برنامج «أرباحي» عبر التطبيق (للمزيد من المعلومات
حول برامج الشركة ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 8-3-4التسويق» من هذه النشرة).
yأسطول كبير من سيارات التوصيل للعميل وكذلك المركبات األكبر حجماً لتحويل المنتجات بين الفروع فيما تمتلك الشركة سيارات نقل ثقيلة
تؤمن انسيابية نقل المنتجات من المستودع الرئيسي في سدير والمستودعات األخرى إلى فروع الشركة المنتشرة في أرجاء المملكة (للمزيد
من المعلومات حول أسطول الشركة الرجاء مراجعة القسم رقم« 7-3-4الخدمات اللوجستية» من هذه النشرة).

yبنية تحتية لتقنية معلومات متطورة جداً وعالية الكفاءة مصممة لتربط كافة قطاعات العمل بطريقة رقمية عالية الدقة تغطي المراقبة والتحكم
بالمنتجات من لحظة دخولها لمستودعات الشركة ألول مرة لحين تسليمها للمستهلك عبر سلسلة إمداد متميزة جداً .ومن ذلك أحدث البرامج
الخاصة بدعم القطاع اللوجيستي والتوصيل ).(Pilot Task Manager
 .دأداء الشركة المالي المتميز ونمو أعمالها المستمر ومركزها المالي والربحي الرائد

تتمتع الشركة بأداء مالي متميز ومركز مالي وربحي قوي حيث تسجل أعمالها نمواً مستمراً وبنسبة مرتفعة .وقد بلغت نسبة النمو في مبيعات الشركة في
األعوام الثالثة المنصرمة 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م مقارن ًة مع فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م  ،%12.5و ،%4.4و %25.2و ،%2-على التوالي .فيما سجلت الشركة هوامش ربح إجمالية بلغت  ،%38.9و ،%40.1و %37.9و %36.7في األعوام
2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،على التوالي.
وبالرغم أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-أثرت إيجابياً في زيادة مبيعات الشركة خالل عام 2020م إال أن تلك الزيادة كانت طفيفة إذا
ما قورنت بنمو األعمال االعتيادي المتوقع نتيجة التغير في عوامل الطلب ونوعية المنتجات والتي أصبحت جزءاً ال يتجزأ من محفظة المستهلكين.
وقد ساهمت خبرة الشركة الممتدة لعقود وفهمها العميق لمتطلبات المستهلكين والعوامل المؤثرة في الطلب على المنتجات سواء كانت طبية أو كمالية
أو منتجات عناية شخصية أياً في تمكينها من االستفادة القصوى من طلب المستهلكين وتعظيم حصتها من السوق ضمن مسيرة نشاطها حيث عملت
بديناميكية عالية لتتمكن من خلق قيمة مضافة تنعكس بشكل إيجابي على نشاطها والنمو في أرباحها .وبالتوازي وال يقل أهمية عن ما سبق في زيادة
أرباح الشركة وزيادة مبيعاتها هو قدرة الشركة التفاوضية وقدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة في الوقت الصحيح سواء بإيقاف منتجات في
حال ثبت عدم جدواها أو تغيير موردين دون تردد أو تغيير بنود تعاقدية لصالحها إذا لزم ذلك خدم ًة لمصلحة الشركة ومساهميها على المدى البعيد.
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 .هشريك استراتيجي فاعل للعديد من الكيانات المهمة ضمن القطاع العام والخاص وللشركة دور ريادي مميز في دعم وتطبيق
سياسة األمان الدوائي

تفتخر الشركة بدورها الوطني في دعم وتحقيق رؤية المملكة  2030ضمن سياسة األمان الدوائي وال تألو جهداً في تسخير إمكاناتها لتحقيق ذلك .إن
ريادة الشركة في مشروع «وصفتي» أحد أهم المشاريع مع وزارة الصحة وهو مثال عن فعالية الشركة كشريك استراتيجي لتسخير الطاقات في خدمة
الدولة والمجتمع بكافة أفراده وفئاته .ولعل الصيدليات المرجعية وهي حوالي ستين ( )60صيدلية موزعة في مناطق عدة في المملكة تلتزم بتوفير كافة
األصناف الدوائية المسجلة وإتاحتها بصورة ثابتة كما هو معلن على موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء ،لهو خير دليل على دور الشركة الواضح كدعامة
رئيسية يعتد بها في خدمة المجتمع والدولة.
وفي سياق متصل حصلت الشركة على تميز واضح عندما ساهمت مساهمة مباشرة في تسخير صيدلياتها لتكون مراكز إلعطاء لقاح فيروس كورونا
المستجد (كوفيد )19-المعتمد من الدولة وفق اآللية المتعمدة من خالل كفاءات مؤهلة تمتلك الخبرة والمعرفة ومدربة بما يكفل القيام باألعمال المتصلة
بإعطاء اللقاحات بشكل علمي وصحيح .ولقد كانت صيدليات الشركة والتزال شبكة الصيدليات الوحيدة بهذا الحجم والعدد التي تحصل على ميزة إعطاء
اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في المملكة .وقد سخرت الشركة حوالي ستة وعشرين ( )26مركزاً إلعطاء اللقاح وتستطيع
أن تقوم بإعطاء أكثر من ألفين وأربعمائة ( )2,400لقاح يومياً من خالل تلك المراكز (للمزيد من المعلومات حول المسؤولية المجتمعية للشركة ،الرجاء
مراجعة القسم رقم« 8-4المسؤولية المجتمعية» من هذه النشرة).
وعلى صعيد العالقات االستراتيجية ضمن القطاع الخاص فإن الشركة شريك استراتيجي مهم ألكبر الشركات العاملة في المنطقة ومنها شركة االتصاالت
السعودية ضمن برنامج قطاف كما أنها تتعامل مع معظم شركات التأمين مما يتيح تحقيق قيمة مضافة حيث تتمكن من خدمة شريحة كبيرة جداً من
المستفيدين من التأمين دون استثناء.
 .وفريق الشركة اإلداري وخبراته المتميزة في قطاع التجزئة وشبكات الصيدليات

لدى الشركة فريق إداري متمرس من ذوي الخبرة الواسعة في مجال قطاع التجزئة وشبكات الصيدليات .ويتسم فريق اإلدارة بمهارات عالية وبمعرفته
الواسعة للمملكة ولقطاع التجزئة على المستوى اإلقليمي ،بما في ذلك اتجاهات السوق والبيئة التنافسية في هذا القطاع .كما أن فريق اإلدارة مهيأ لقيادة
الشركة فيما يتعلق بتنفيذ خططها المستقبلية للنمو والتوسع في كافة مراحل الشركة المستقبلية (للمزيد من المعلومات حول إدارة الشركة ،الرجاء مراجعة
القسم رقم« 5-5اإلدارة التنفيذية» من هذه النشرة).
-2-4

4االستراتيجية واآلفاق المستقبلية

تبنت المجموعة استراتيجيتها بغية تنفيذ رؤيتها ورسالتها ومحاورها االستراتيجية المذكورة أعاله ،وذلك على النحو التالي:
.

أالمحافظة على مكانة الشركة المميزة في قطاع صيدليات التجزئة وحصتها السوقية وزيادتها والمحافظة على دور الشركة
الريادي ضمن مفهوم الصيدليات المجتمعية
yالمحافظة على حصة الشركة السوقية وزيادتها

تستحوذ الشركة ،طبقاً لما ورد في تقرير دراسة السوق المعد من قبل مستشار دراسة السوق ،على حصة كبيرة من السوق تقدر بـ  %14في نهاية 2019م
من حيث اإليرادات وهي نسبة كبيرة إذا ما تم النظر إلى طبيعة السوق واسع االنتشار والذي يوجد به عدد كبير من الالعبين يملك كل واحد منهم عدد
صغير من الصيدليات ( )fragmentedباستثناء الشبكات الكبيرة مثل صيدليات الشركة (للمزيد من المعلومات حول حصة الشركة السوقية والسوق الذي
تعمل به ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 3معلومات عن السوق» من هذه النشرة) .وتسعى الشركة للمحافظة على هذه الحصة وزيادتها من خالل المحافظة
على المزايا التنافسية التي تمتلكها وتعميقها وكذلك زيادة عدد صيدلياتها حيث تنوي زيادة انتشارها من خالل افتتاح فروع جديدة تقدر بحوالي خمسة
وثمانون ( )85فرع جديد وإغالق سبعة عشر فرع ( )17في عام 2021م وكذلك افتتاح ستون ( )60فرع جديد وإغالق خمسون ( )50فرع في عام 2022م.
والجدير بالذكر أنه حتى تاريخ 1441/11/09هـ (الموافق 2021/06/30م) ،افتتحت الشركة حوالي عشرين ( )20صيدلية جديدة وأغلقت إحدى عشر
( )11صيدلية وجاري العمل على افتتاح الصيدليات األخرى في الموعد المح ّدد حيث أنها حالياً تحت التأسيس علماً بأن الشركة قامت باستئجار تلك
المواقع الجديدة.
yتعزيز التحول الرقمي في األعمال التشغيلية ورفع كفاءة سالسل اإلمداد وطاقات الشركة بكافة جوانبها البشرية وغير البشرية

أحرزت الشركة نقلة نوعية في السنوات الثالث الماضية فيما يتعلق باستخدام التقنية في أعمالها من خالل خطة واضحة للتحول الرقمي واستخدام
التقنية في تعزيز أعمالها وزيادة كفاءة تشغيل مواردها البشرية وغير البشرية .كما تعتزم الشركة المضي قدماً في تعزيز استخدام التقنية في كافة جوانب
أعمالها سوا ًء المبيعات أو األعمال اللوجستية في مستودعات الشركة وبشكل أساسي مستودعها الرئيسي في مدينة سدير في منطقة الرياض (للمزيد
من المعلومات حول مستودعات الشركة ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 7-3-4الخدمات اللوجستية» من هذه النشرة).
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قامت الشركة بإدخال التقنية في مستودعها الرئيسي الضخم في سدير وهو األكبر من نوعه ألي شركة مماثلة وتبلغ مساحته حوالي أكثر من ثمانين ألف
( )80,000متر مربع باإلضافة إلى التوسعة الجديدة والتي ال زالت قيد التطوير بمساحة إضافية قدرها ثالثة وعشرين ألف ( )23,000متر مربع .حيث
ارتفعت الحركة في المستودع من أربعمائة ألف ( )400,000وحدة (خروجاً ودخوالً) يومياً إلى ما يزيد عن مليون ( )1,000,000وحدة (خروجاً ودخوالً)
وذلك ضمن المراحل األولى من مكننة وأتمتة األعمال في مستودع سدير ،قد تم اكتمال ما نسبته  %95من المرحلة األولى كما في تاريخ هذه النشرة .وعند
اكتمال المكننة واألتمتة للمنتجات الدوائية ،فسوف تكون كافة أعمال الشركة ضمن المنتجات الدوائية اللوجستية آلية دون تدخل األيدي البشرية .وتتضمن
تلك األعمال تجهيز األدوية والمنتجات في المستودع بشكل آلي وآني من مرحلة دخولها للمستودع بعد استالمها من الموردين والقيام بتخزينها في مكانها
المخصص ثم استدعائها وتجهيزها لصرفها للصيدليات أو حيثما كانت وجهتها .وسوف تكون الشركة من ضمن عدد محدود عالمياً من الشركات التي
تقوم بتجهيز األدوية باستخدام هذه التقنيات والشك أن هذه النقلة سوف يكون لها تأثير إيجابي كبير على رفع كفاءة األعمال في الشركة وتعظيم أرباحها.
وال شك أن النقلة التقنية الضخمة ذات أهمية بالغة حيث أنها تلبي متطلبات وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء من حيث وجود أنظمة تقنية عالية
الدقة فيما يتعلق بتتبع األدوية والمستحضرات الصيدالنية بشكل عام فض ً
ال عن قدرة الشركة على إيجاد آليات سلسة وسهلة لتحديد المنتجات منتهية
الصالحية أو اإلرساليات التي قد تطلب الجهات الرسمية المعنية التخلص منها أو التوقف عن بيعها على سبيل المثال مما يمكن الشركة من القيام باتباع
تلك التعليمات بسرعة وبدرجة فعالية ودقة عاليتين.
وفي ضوء التحول الرقمي في القطاع الصحي وضمن مبادرة وزارة الصحة في الحد من زيارة المرضى للمستشفيات ،اتخذت الشركة خطوات حاسمة للبدء
في توفير الطب االتصالي ( )Telemedicineوخدمات الرعاية الصحية عن بعد ( )Telehealthوذلك ضمن مبادرة الشركة لتوفير ما يخدم المستفيدين
بجميع متطلباتهم الطبية في منصة واحدة متكاملة يجدها في صيدلية الدواء .وسوف تركز الشركة في الفترة القادمة على تعزيز هاتين المبادرتين.
yاالستمرار في تقديم خدمة نوعية تقوم على توظيف أفضل الكفاءات وتطويرها بهدف تحقيق قيمة مضافة للمستفيدين تتعدى
صرف األدوية وبيع المنتجات األخرى في الصيدليات إلى التوعية والتثقيف وخدمة المجتمع

تؤمن الشركة إيمانا مطلقاً بدورها كصيدليات مجتمعية تخدم الوطن والمجتمع بكافة فئاته من خالل تقديم خدمات تتعدى بيع المنتج وصرف األدوية.
وسوف تستمر الشركة بتعزيز دورها الريادي في ذلك من خالل المحافظة على الخدمات التالية وتطويرها وزيادتها في المستقبل (للمزيد من المعلومات
حول الخدمات التي تقدمها الشركة ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 2-3-4صيدليات الشركة» من هذه النشرة).
yتوفر الشركة عيادات للسكري في عدد من صيدلياتها لخدمة مرضى السكري في أنحاء المملكة بشكل مجاني .وتشمل عيادات السكري
خدمات قياس مستوى السكر في الدم والتوعية الشاملة بكل ما يتعلق بمرض السكري .كما توفر الشركة أيضاً في صيدلياتها خدمة فحص
العناصر الحيوية والتي تشمل قياس ضغط الدم وقياس الوزن وحساب مؤشر كتلة الجسم بشكل مجاني.
yمن خالل برنامج «دواؤك» ،تقوم الشركة بالمتابعة الشهرية للعمالء المصابين باألمراض المزمنة لتذكيرهم بأدويتهم الخاصة في حال قرب
موعد انتهائها مباشرة عن طريق خدمة العمالء أو من خالل الرسائل النصية.
yتحتفظ الشركة بملف طبي متكامل لعمالئها تشمل تاريخ العميل الطبي لدى الشركة ،والذي سيتم ربطه بالبيانات األخرى .يعمل الملف الطبي
المتكامل على توحيد البيانات الصحية لعمالء الشركة ،مما يتيح للشركة تقديم خدمات صيدالنية وطبية أفضل وأكثر دقة لعمالئها .ومن خالل
برنامج السجل العائلي تتمكن الشركة من:
	-تسجيل األمراض المزمنة والحساسية لتفادي صرف دواء غير مناسب.
	-تزويد العميل بكافة المعلومات عن األدوية الموصوفة كالجرعات ومواعيد تناولها وطريقة استخدامها.
	-تقديم المساعدة الفورية في حال اختلطت على العميل أو ألي من أفراد أسرته األدوية أو الجرعات الموصوفة.
yتتحمل الشركة كافة التكاليف المتعلقة بإعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-بعد استالمه عن طريق القنوات الرسمية المعنية
مجاناً.
وتعتزم الشركة المضي قدما بتقديم الخدمات المذكورة أعاله وزيادتها وتطويرها من خالل العمل مع الجهات والقنوات الرسمية ذات الصلة لتحقيق دورها
األسمى .ومما ال شك فيه أن خدمات الطب االتصالي ( )telemedicineوالرعاية الصحية عن بعد ( )telehealthإحدى أهم المبادرات في هذا الشأن
وسوف تكون بأجور رمزية تغطي تكاليف الجهات المتعاقد عليها للقيام بتلك األعمال حيث أنها ضمن الخدمات التي سيكون وجود أطباء مرخصين مهماً
للقيام بأدائها ولن تتطلع الشركة للحصول على أرباح فعلية من تلك الخدمات إنما سيكون هدفها القيام بتسخير إمكانياتها لخدمة عمالئها والمستفيدين
اآلخرين في المجتمع.
وفي سبيل تحقيق أهدافها المجتمعية تقوم الشركة بتطوير كل ما يتعلق بتطوير الصيادلة العاملين في صيدلياتها من خالل برامج محددة الهدف منها
قياس األداء بشكل مستمر وتحديد نقاط الضعف والجوانب التي يجب أن يتم تطويرها من ثم العمل على مواجهة تلك المتطلبات بشكل علمي من خالل
رفع كفاءة الصيادلة والموظفين بشكل عام من خالل التدريب والتطوير المستمر.
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yزيادة المبيعات من خالل القنوات اإللكترونية بما فيها تطبيق صيدليات الشركة وعبر موقع الشركة اإللكتروني واالستفادة من البيانات
المتاحة في الشركة وقاعدة عمالئها الضخمة

استطاعت الشركة من خالل قنوات البيع اإللكترونية أن ترفع مبيعاتها عن طريق تلك القنوات ألكثر من  %3في عام 2020م من إجمالي المبيعات وتتوقع
الشركة أن تتمكن من مضاعفة هذه النسبة في العام الحالي وأن يستمر النمو مستقب ً
ال من خالل استراتيجية محددة في هذا الشأن (للمزيد من المعلومات
حول متجر الشركة اإللكتروني ،الرجاء مراجعة القسم رقم « 9-3-4تقنية المعلومات» من هذه النشرة) .فعلى سبيل المثال ،يفوق عدد المستخدمين
لتطبيق صيدليات الشركة خمسمائة ألف ( )500,000مستخدم وتسعى الشركة لزيادة هذا العدد من خالل التأكيد على أهمية أن تكون تجربة المستخدمين
مميزة وهو أمر يتطلب مجهودات ضخمة وعم ً
ال مستمراً من خالل التأكد من وجود المنتجات المطلوبة على التطبيق ،سهولة التحميل واستخدام التطبيق
وصوالً للتأكد من تسليم المنتجات خالل الوقت المتوقع من العميل من خالل خدمات لوجستية تعمل باتساق مع كافة أقسام الشركة األخرى .لذا تدرك
الشركة أن تحقيق ذلك يتطلب الكثير من الموارد البشرية والمالية وهو جزء ال يتجزأ من استراتيجيتها نحو تعزيز استخدام التقنية في أعمالها.
وسوف تتيح قاعدة البيانات الضخمة المتاحة للشركة عن عمالئها قيام الشركة بالتصنيف الصحيح للمنتجات واألدوية بما يتناسب مع سلوكيات الشراء
واحتياجات العمالء المستقبلية من خالل تحليل السلوكيات السابقة عن طريق تحليل البيانات ودراسة المنحنيات المتوقعة .والجدير بالذكر أن برنامج
«أرباحي» الذي ضم أكثر من سبعة ماليين ( )7,000,000مشترك منذ تأسيسه هو داعم رئيسي لنمو المبيعات عن طريق التطبيق حيث يتيح للمستفيد
تجميع نقاط عند الشراء يتم االستفادة منها الحقاً في المشتريات .ويعطي برنامج «أرباحي» مزايا إضافية للمستفيد كالعروض الخاصة الحصرية
والمميزة.
 .بالمحافظة على مستوى الربحية القوي للشركة وتنميتها بهدف زيادة عوائد المساهمين وتمكين الشركة من التوسع في
أعمالها

تتمتع الشركة بمركز مالي قوي وقد استطاعت أن تحقق الكثير من عناصر النجاح والنمو في السنوات المنصرمة إال أن الشركة تؤمن أنه اليزال لديها
الكثير من أهداف النمو لتقوم بتحقيقه سوا ًء من خالل زيادة المبيعات أو زيادة األرباح وذلك من خالل استكمال التوسع في األعمال لتحقيق مستوى عالي
من العوائد .وال شك أن هوامش الربح لدى الشركة سوا ًء اإلجمالية أو الصافية تعتبر مميزة جداً وتعكس قوة الشركة وما حققته من نجاح ،وتعتزم الشركة
المحافظة على هذه المستويات من الربحية وزيادتها من خالل االستخدام األمثل لمواردها وتحديد أولويات األهداف والمحافظة على قدر عالي من
المرونة لفهم احتياجات السوق ومتابعته قبل وقت كاف حتى تتمكن من تلبية احتياجاته وبقائها في مقدمة مزودي الخدمة التي تقوم بها.
ً
ً
ودوليا ودراسة الدخول في تحالفات استراتيجية واتفاقيات تعاون
محليا
 .جزيادة عوائد الشركة من خالل عالقاتها االستراتيجية
ً
ً
ودوليا وتوطيد عالقة الشركة مع القطاع العام
محليا

تعتبر شراكات الشركة المحلية واإلقليمية والدولية مع شركائها في كافة جوانب األعمال ضمن القطاع العام والقطاع الخاص من أهم مقومات نجاح
الشركة وسمعتها .تعتزم الشركة توطيد الشراكات االستراتيجية مع القطاع العام بالعمل عن قرب مع وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء بما يحقق
أهداف الجميع لتوطيد دور الصيدليات المجتمعية التابعة للشركة وال شك أن برنامج «وصفتي» واختيار صيدليات الشركة إلعطاء لقاح فيروس كورونا
المستجد (كوفيد )19-من األمثلة التي تثبت قوة وجدارة الشركة في هذا الجانب وجاهزيتها للقيام بالمزيد مع القطاع العام .ويذكر أن من خالل برنامج
«وصفتي» يتم صرف وصفات بمعدل سبعمائة ألف ( )700,000وصفة شهرياً تغطي أكثر من ثمانمائة ( )800منتج دوائي .وحتى تاريخ هذه النشرة ،قامت
الشركة بصرف حوالي  20٫3مليون منتج من خالل تلك الوصفات اإللكترونية.
وللشركة عالقات استراتيجية مع أكثر من مائتي وسبعين ( )270مورد محلي ودولي وسوف تستمر الشركة في خلق فرص للتعاون مع تلك الجهات بهدف
زيادة العوائد من تلك العالقات ومن ذلك زيادة الدعم التي تحصل عليه الشركة وتعظيم مواردها االقتصادية بما يحقق عوائد مجزية لمساهمي الشركة.
وفي سياق متصل سوف تعمل الشركة على دراسة الدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية جديدة لخلق فرص استثمارية ذات عوائد مجدية لكافة
األطراف المشاركة .وعلى سبيل المثال ،يمكن أن يتم ذلك عن طريق منح امتيازات لجهات محددة تخضع لدراسة جدوى للتأكد من اختيار جهات تقوم
بخلق قيمة مضافة للشركة وتساهم في تحقيق أهدافها .كما سيتم الدخول في اتفاقيات تضمن حقوق الطرفين مع التأكيد أن تخضع تلك الجهات لمعايير
وسياسات الشركة بما يضمن عدم تعريض الشركة وسمعتها لمخاطر جراء منح تلك االمتيازات.
ولقد أسست الشركة قسماً لالمتياز التجاري ووضعت الئحة للعمل والعقود الخاصة باالمتياز التجاري مع شركة فرانكورب .تعمل الشركة على تحديد
الموعد الفعلي للبدء بالتشغيل خارج المملكة .ومما سيدعم استراتيجية الشركة للوصول لألهداف االستراتيجية المتعلقة بتوسيع شراكاتها وتحالفاتها.
تتواجد الشركة في اإلمارات من خالل مكتبها التمثيلي وكذلك في ألمانيا من خالل مكاتبها المالكة لرونزاك وهولينز في ألمانيا .حيث ستتمكن تلك
المكاتب التابعة للشركة من تسهيل وصول الشركة ألهدافها فيما يتعلق بتحديد األطراف المستهدفة والوصول إليها عندما ترى الشركة ذلك مجدياً لها.
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4-3نظرة عامة على أعمال الشركة
أنشأت الشركة في المملكة شبكة تضم أكثر من ثمانمائة ( )800صيدلية من الصيدليات المنتشرة في المملكة ،والتي تتميز بخدمات التوصيل السريعة
والمتكاملة لمبيعات التجارة اإللكترونية من خالل متجر الشركة عبر اإلنترنت ومركز اتصال المبيعات.
	  (3):لكشلانظرة عامة على أعمال الشركة

١٩٩٣
ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ
اﻟﺪواء ﻓﻲ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺨﺒﺮ

ﺑﺪأت اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺨﺒﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻔﺎﺿﻞ
أ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺮاج

١٩٩٤

٢٠٠٠
ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ دﻣﺴﻜﻮ

٢٠٠١

اﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ رﻗﻢ ١٠٠
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺒﻴﻞ

٢٠٠٥

٢٠٠٤

٢٠١٠
اﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ رﻗﻢ ٣٠٠
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺒﺮ

٢٠١١

اﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ رﻗﻢ ٥٠٠
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻜﺎﻛﺎ

٢٠١٥

اﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ رﻗﻢ ٧٠٠
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪة

٢٠١٧

اﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎت
ﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ رﻗﻢ  ٨٩٥ﻓﻲ
ﻛﺎﻓﺔ اﻧﺤﺎء اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ

٢٠٢١

٢٠١٣

٢٠١٦

٢٠١٨

٢٠٢٥
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ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح أول
ﻓﺮع ﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺪواء ﻓﻲ اﻟﺠﺒﻴﻞ

ﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻊ
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ رﻗﻢ ٢٠٠
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض

اﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ رﻗﻢ ٤٠٠
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض

اﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ رﻗﻢ ٦٠٠
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪة

ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
رﻗﻢ  ٨٠٠ﻓﻲ اﻟﺤﻴﻞ
وﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﻫﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل
إﻟﻰ  ١٠٦٥ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

وتعد الشركة واحدة من الشركات الرائدة في المملكة في قطاع بيع األدوية بالتجزئة ،وتتألف عمليات الشركة من نشاطين رئيسيين وهما البيع بالتجزئة
والبيع بالجملة ،والتي تتضمن:
yشبكة صيدليات الشركة والتي تشمل ثمانمائة وسبعة وثالثين ( )837صيدلية كما في  30يونيو 2021م والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
yتوريد المنتجات للمستهلكين ويشمل ذلك توريد المنتجات للسوبرماركت والهايبرماركت ومحالت البيع بالجملة والفنادق والمطاعم والمطابخ
المتخصصة.
yتوريد المنتجات الصيدالنية والمعدات الطبية وخدمات ما بعد البيع للمؤسسات الصحية.
yوكالة وتوزيع وتسويق األدوية والمعدات الطبية في المملكة.
-3-1

4ملخص األحداث الجوهرية

يوضح الجدول التالي ملخصاً لإلطار الزمني ألهم األحداث الجوهرية منذ تأسيس الشركة:
	  (4-10):لودجلااألحداث الجوهرية
الحدث

التاريخ
1991م

تأسيس شركة الدواء كمؤسسة فردية باسم «مؤسسة محمد سعد الفراج التجارية»

1993م

افتتاح أول فرع لصيدليات الشركة

2000م

البدء في استيراد وكاالت ألصناف عالمية حصرية للشركة وتوزيعها في السوق السعودي

2000م

التوسع في مستودعات مركزية للشركة في مدينة الدمام

2001م

تحول مؤسسة محمد سعد الفراج التجارية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم «شركة الدواء للخدمات الطبية»

2005م

التوسع في مستودعات مركزية للشركة في مدينتي جدة والرياض

2005م

تشغيل مائة ( )100صيدلية في المملكة

2007م

البدء في إنشاء القسم النسائي للمبادرة في توظيف العنصر النسائي في كافة أقسام الشركة

2011م

تشغيل ثالثمائة ( )300صيدلية في المملكة

2015م

إطالق برنامج «دواؤك» لمرضى األمراض المزمنة

2016م

تشغيل ستمائة ( )600صيدلية في المملكة

2018م

البدء في مشروع «وصفتي» بالشراكة مع وزارة الصحة

2018م

البدء في تصنيع أصناف «هولينز» و «رونزاك» الحصرية لصالح الشركة

2019م

انطالق المتجر اإللكتروني و خدمات التوصيل

2019م

إنشاء المستودعات المركزية للشركة في منطقة سدير

2020م

إدارة األزمة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-

2021م

تشغيل أكثر من ثمانمائة ( )800صيدلية في المملكة

المصدر :الشركة

-3-2
.

4صيدليات الشركة

أنظرة عامة عن شبكة صيدليات الشركة

تتألف صيدليات الشركة من سلسلة صيدليات عاملة في المملكة يكمن هدفها الرئيسي في تقديم أفضل الخدمات الصحية للسوق المحلية .انطلقت
مسيرة صيدليات الشركة في عام 1993م في مدينة الخبر ،وتوسعت اليوم لتتضمن شبكة تزيد عن ثمانمائة وسبعة وثالثين ( )837صيدلية كما في 30
يونيو 2021م في المملكة لتكون أقرب إلى عمالئها .تخدم صيدليات الشركة ما يزيد عن  5ماليين عميل شهرياً وتوفر ما يزيد عن  27ألف منتج شامل
لألدوية والمستحضرات الصيدالنية والمستحضرات التجميلية.
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وكما في  30يونيو 2021م ،يعمل لدى الشركة ما يزيد عن ألفين وسبعمائة وخمسة ( )2,705صيدلي من ذوي الكفاءات العالية والقادرين على تقديم
المشورة الصيدالنية لتقديم أعلى وأحدث مستويات الرعاية الصحية لعمالئها .ومن هذا المنطلق ،استحدثت الشركة العديد من البرامج المساعدة
والمكملة لعمل الصيدلي والتي تركز على تقديم الرعاية بال حدود لرفع مستوى جودة حياة عمالئها والتي تشمل برنامج «دواؤك» وبرنامج السجل العائلي
التي تضمن متابعة الجرعات الدوائية خصوصاً ألصحاب األمراض المزمنة وتجنب المستفيد من تعارض األدوية المعالجة وقت االستخدام استنا ًدا على
سجل العميل الدوائي المحفوظ لديها إلكترونياً (وللمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم رقم« 8-3-4التسويق» من هذه النشرة).
بلغت إيرادات صيدليات الشركة  3,776.8مليون و 4,023.4مليون و 5,243.8مليون و 2,707.1مليون ريال سعودي في األعوام المنتهية في  31ديسمبر
2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،على التوالي ،والتي تمثل ما نسبته  %96.5و %96.6و %97.0و %97من إيرادات
الشركة اإلجمالية للفترة نفسها ،على التوالي.
 .بمواقع الصيدليات واستراتيجية اختيارها

سعياً من الشركة في أن تكون األقرب والخيار األول لعمالئها تفضي ً
ال ومكاناً ،قامت الشركة بإنشاء شبكة صيدليات تتألف من ثمانمائة وسبعة وثالثين
( )837صيدلية كما في  30يونيو 2021م تنتشر في مختلف مناطق المملكة حيث تغطي هذه الفروع المناطق الشرقية والوسطى والشمالية والغربية
والجنوبية.
يوضح الجدول اآلتي التوزيع الجغرافي لشبكة صيدليات الشركة في مناطق المملكة كما في  31ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م:
	  (4-11):لودجلاشبكة صيدليات الشركة كما في  31ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
عدد الصيدليات كما في 31
ديسمبر 2020م

النسبة من إجمالي إيرادات
الشركة كما في  31ديسمبر 2020م

عدد الصيدليات كما في 30
يونيو 2021م

النسبة من إجمالي إيرادات
الشركة كما في  30يونيو 2021م

الشرقية

346

%43

350

%41

الوسطى

237

%29

242

%28

الشمالية

120

%14

119

%14

الغربية

73

%9

73

%10

الجنوبية

52

%5

53

%7

المنطقة
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وتقوم الشركة بمراعاة عدد من العوامل عند اختيار مواقع صيدليات الشركة تشمل ما يلي:
yالكثافة السكانية للمناطق والمدن واألحياء التي تنوي الشركة افتتاح مواقع صيدليات جديدة فيها.
yموقعها بالنسبة للشوارع الرئيسية أو الشوارع التجارية التي تخدم األحياء السكنية ذات الحركة العالية.
yمواقع صيدليات الشركة الحالية باإلضافة إلى سالسل الصيدليات األخرى المتواجدة في المنطقة أو المدينة أو الحي ومواقع صيدلياتها.
yموقعها بالنسبة للمراكز والمجمعات التجارية ونقاط الجذب األخرى.
 .جتصميم الصيدليات وتخطيطها وصيانتها

سعياً من الشركة لمواكبة أحدث النظم العالمية في مجال الرعاية الطبية وقطاع الصيدلة في المملكة ،تسعى الشركة إلى افتتاح فروعها الجديدة ضمن
صيدليات الشركة بشكل جديد ومتطور وبتصاميم راقية من التجهيزات الداخلية .وتستعين الشركة بشركات الخبرة في مجال تأسيس الصيدليات وإضافة
تجربة تسوق ممتعة للعمالء داخل الصيدليات لالرتقاء في قطاع الصيدليات والرعاية الصحية في المملكة .وتراعي الشركة في تصميم صيدليات الشركة
ما يلي:
yالتصميم والشكل الخارجي للصيدليات :تُصمم الواجهات من قطاعات ألمنيوم وواجهات زجاج .وتضفي الواجهات الزجاجية منظر جمالي مميز
خاص ًة بالنهار لدخول ضوء أشعة الشمس بشكل طبيعي ،كما أنها تتيح للزبائن رؤية محتوى الصيدليات من الخارج وتحفزهم على الدخول.
yالتصميم والشكل الداخلي للصيدليات :يتم تغليف جميع الجدران واألسقف بألواح الجبس باللون األبيض مع إضافة تصاميم بألواح الجبس
بالسقف ويختلف شكلها ومقاسها كذلك بحسب ظروف الموقع المستأجر من ارتفاعات وتباعدات بين األعمدة .وتعمل الشركة على التصميم
الدقيق لصيدلياتها لتجربة فائقة للعمالء من خالل جوانب مثل السعة واألناقة والنظافة.
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 .دنظرة عامة عن منتجات صيدليات الشركة

تقوم الشركة باختيار أجود المنتجات من أفضل الشراكات لعرضها في صيدليات الشركة حيث تفتخر الشركة بشراكاتها التجارية االستراتيجية التي
أقامتها مع أسماء عالمية وعالمات تجارية عالية الجودة من مختلف أنحاء العالم كالمنتجات األمريكية والبريطانية واألوروبية والكندية والتايوانية
والتايالندية والماليزية وغيرها من المنتجات التي تستوفي أعلى معايير الجودة الدولية.
وتشمل المنتجات التي تقدمها الشركة عبر صيدليات الشركة ما يلي:
yاألدوية والعالجات المرخصة في المملكة والتي تستلزم وصفة طبية ،حيث ال يتم صرف أي منها بدون وصفة طبية معتمدة وفقاً لألنظمة
واللوائح المتبعة.
yاألدوية والعالجات المرخصة في المملكة والتي ال تستلزم وصفة طبية ،مثل مسكنات األلم وأدوية الزكام والسعال والحساسية وأدوية المعدة
والقولون وأدوية الجلدية واألدوية األخرى.
yالمكمالت الغذائية ،بما في ذلك مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمنتجات الغذائية الصحية والمنتجات الغذائية للرياضيين.
yالمستلزمات واألجهزة الطبية لألغراض العامة مثل الضمادات ومقاييس الحرارة وأدوات اإلسعافات األولية والدعامات واألربطة وأدوات
رعاية المسنين.
yمنتجات العناية الشخصية مثل منتجات العناية بالبشرة والشعر والجسم واألسنان.
yاحتياجات األم والطفل مثل مستلزمات رعاية األطفال وتغذيتهم والعناية بصحة الطفل واألم.
yمنتجات العناية بالجمال مثل اإلكسسوارات والعدسات الالصقة والمكياج ولوازم المكياج.
 .هنظرة عامة عن الخدمات التي تقدمها الشركة

ضمن إطار مبادرتها لتوفير خدمات شاملة ومتكاملة لعمالء صيدليات الشركة ،تقدم الشركة عدد من الخدمات ذات القيمة المضافة لعمالئها والتي تشمل
عدد من العيادات واالستشارات الطبية.
yعيادات الرعاية األولية

بدأت الشركة بمشروع عيادات الرعاية األولية بالصيدليات بداية من مارس 2020م إلضافة المزيد إلى أبعاد الخدمات التي تقدمها إلى عمالئها وأداء
دورها الفعال في تقديم الرعاية الصحية بشكل مطور من خالل الحجز مباشرة عن طريق نظام الحجز الخاص بالعيادات لخدمات فحوصات متابعة
مرضى السكرى وتشمل:
	-قياس السكر.
	-قياس الوزن ودهون الجسم.
	-قياس الضغط.
	-إعطاء النصائح واالستشارات الصيدالنية الخاصة بمرضى السكرى.
yالعيادات االفتراضية

بدأت صيدليات الشركة في العمل على تفعيل وتقديم خدمة العيادات االفتراضية مع شركائها االستراتيجيين ومزودي الخدمة باألطباء ،تماشياً مع التحول
الرقمي ورؤية  2030وذلك إلضافة أبعاد جديدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية من خالل القنوات الرقمية وباستخدام أحدث الوسائل التقنية وبفرق
طبية خاصة ومؤهلة على أعلى المستويات العلمية.
yالطب االتصالي ()Telemedicine

من منطلق إضافة قيم إضافية وتسهيل تقديم الخدمات الطبية وتقديم حلول وخدمات صحية عديدة في جهاز واحد ،بدأت صيدليات الشركة في العمل
على تفعيل وتدشين الطب االتصالي ( )telemedicineوالذي يساعد أفراد المجتمع في الحصول على خدمات صحية عديدة ومتميزة (مثل قياس الضغط
والسكري والكوليسترول وغيرها) في مكان واحد بكل سهولة ويسر وخالل دقائق معدودة وبنفس جودة ودقة الخدمة التقليدية .
وللطب االتصالي ( )telemedicineعدد من المزايا ،منها:
	-تسهيل التواصل مع األطباء واالستشاريين.
	-تشخيص الحاالت المرضية وصرف األدوية المناسبة لكل حالة.
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yالشراكة مع شركة متخصصة بالمختبرات

بالشراكة مع شركة متخصصة بالمختبرات قامت الشركة بإدراج عدد من مراكز سحب العينات في فروع صيدلياتها وباستخدام أفضل معايير أمان
واحتياطات السالمة المتعارف عليها من خالل تقديم خدمة التحاليل الطبية المتنوعة حيث يقوم العمالء بتسليم العينات في ركن المختبر بأحد
الصيدليات الشركة ومن ثم يتم نقلها بوسائل النقل المعتمدة والمستوفية إلجراءات السالمة لتحليلها ومن ثم يستقبل العميل النتيجة من خالل العديد
من الوسائل الرقمية المتاحة.
yنظام حجز المواعيد للخدمات

قامت صيدليات الشركة بتفعيل أحد أحدث األنظمة التقنية لحجز المواعيد للعيادات والخدمات والفعاليات المختلفة والذي يساعد في تنظيم عملية
الحصول على الخدمة بشكل مبسط وواضح للعميل من خالل تطبيق صيدليات الشركة ويضمن استخدام الموارد المختلفة بالشكل.
yخدمة التطعيمات الموسمية

قامت صيدليات الشركة بتفعيل خدمة التطعيمات لإلنفلونزا الموسمية بالصيدليات منذ شهر ديسمبر من عام 2017م بمختلف مناطق المملكة وبكامل
التجهيزات واالشتراطات الصحية المطلوبة وتحت إدارة كادر صيدلي مؤهل على أعلى مستوى من التدريب المعتمد من وزارة الصحة ،كما قامت صيدليات
الشركة مؤخرا في مارس 2021م بالشراكة مع وزارة الصحة بإدخال خدمة تطعيمات لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في الصيدليات
المجتمعية وألول مرة في عدة مواقع بمختلف مناطق المملكة وذلك لدعم وتعزيز دورها الرائد في الخدمة المجتمعية ورفع الوعي الصحي والمناعة
المجتمعية واستمرار جهود المملكة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-على مختلف األصعدة منذ بداية األزمة.
yالملف الطبي

تحتفظ الشركة بملف طبي متكامل لعمالئها تشمل تاريخ العميل الطبي لدى الشركة ،والذي سيتم ربطه بالبيانات المخرجة من االستشارات المقدمة عن
طريق الطب االتصالي ( )Telemedicineوخدمات الرعاية الصحية عن بعد ( .)Telehealthيعمل الملف الطبي المتكامل على توحيد البيانات الصحية
لعمالء الشركة ،مما يتيح للشركة تقديم خدمات صيدالنية وطبية أفضل وأكثر دقة لعمالئها.
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4التوريد للمستهلكين

تقوم الشركة عبر قسم المنتجات االستهالكية التابع لها بتوزيع المنتجات االستهالكية لمحالت بيع الجملة والسوبرماركت والهايبرماركت وغيرها حيث
تعد الشركة من أحد أهم قنوات التوزيع الرائدة في المملكة .وقد اكتسبت الشركة سمعة جيدة في مجال التوزيع وتوريد المنتجات للمستهلكين وذلك نظراً

لقوة أدائها والتزامها بمعايير الجودة مدعومة ببنيتها التحتية القوية ومستودعاتها المركزية المدعمة بأحدث النظم وشبكات التقنية المعلوماتية المرتبطة
مع مكاتبها اإلقليمية حول المملكة.

بلغت إجمالي إيرادات التوريد للمستهلكين و المعدات الطبية  85.1مليون ريال سعودي  76.5مليون ريال سعودي  94.2مليون ريال سعودي و 43.3
مليون ريال سعودي في األعوام المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،على التوالي ،والتي
تمثل ما نسبته  %1.7 ، %1.9 ، %1.9 ، %2.2من صافي إيرادات الشركة على التوالي.
يشمل كبار العمالء الذين تقوم الشركة بتوريد المنتجات االستهالكية لهم عدد من أكبر شركات التجزئة كما يلي:
	  (4-12):لودجلاكبار العمالء في توريد المنتجات االستهالكية كما في  31ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م
#

العميل

النسبة من إجمالي إيرادات قسم االستهالك في الشركة
كما في  31ديسمبر 2020م

النسبة من إجمالي إيرادات قسم االستهالك في الشركة
كما في  30يونيو 2021م

1

عميل 1

%19.07

%24.6

2

عميل 2

%15٫88

%12.3

3

عميل 3

%6.60

%5

4

عميل 4

%4.62

%4.6

5

عميل 5

%4.54

%4.4

المصدر :الشركة
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4التوريد للمؤسسات الصحية

أنظرة عامة عن توريد المنتجات الصيدالنية والمعدات الطبية للمؤسسات الصحية

تسعى الشركة إلى أن تكون من الشركات الرائدة في توريد المنتجات الصيدالنية والمعدات الطبية للمؤسسات الصحية في المملكة .كما تسعى الشركة إلى
أن تقوم بتزويد وتوفير أحدث التقنيات والحلول لقطاع الرعاية الصحية ،حيث تعمل الشركة وتتواصل بشكل وثيق للعمل مع الممارسين الطبيين للمساهمة
في التحسين الشامل لرعاية المرضى .ويقوم قسم التجهيزات الطبية بالشركة بتوفير مجموعة واسعة من األجهزة والمعدات الطبية من أكبر األسماء
العالمية عالية الجودة التي يحتاجها قطاع الرعاية الصحية بالمملكة بفئاته من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات وصيدليات.
وال تقتصر الشركة بتوريد المنتجات الصيدالنية والمعدات الطبية للمؤسسات الصحية في المملكة ،حيث تمتد خدماتها لتشمل تقديم خدمات الصيانة
وما بعد البيع للمعدات الطبية ،وعلى وجه الخصوص المعدات الطبية التي تملك الشركة حق الوكالة والتوزيع لها في المملكة (وللمزيد من المعلومات
حول وكالة وتوزيع المعدات الطبية ،يرجى مراجعة القسم رقم« 5-3-4وكالة وتوزيع وتسويق األدوية والمعدات الطبية في المملكة» من هذه النشرة).
بلغت إيرادات توريد المنتجات الصيدالنية للمؤسسات الصحية  50.9مليون ريال سعودي و  61.7مليون ريال سعودي و 62.8مليون ريال سعودي
و 38.4مليون ريال سعودي في األعوام المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،على
التوالي ،والتي تمثل ما نسبته  %1.6 %1.3 %1.6 %1.3من صافي إيرادات الشركة للفترة نفسها ،على التوالي.
-3-5
.

4وكالة وتوزيع وتسويق األدوية والمعدات الطبية في المملكة

أنظرة عامة عن أهم الوكاالت

تمثل الشركة أكثر من خمسة وعشرين ( )25عالمة تجارية عالمية من أوروبا وأمريكا الشمالية لتوزيع منتجاتها في المملكة والتي تشمل اآلتي:
yوكاالت التوزيع:
	-جويدو اولوكوتينو وسي إس .إن .سي .بيوتي تايم ( )Guido Olocotino & C. s.n.c.للمنتجات الطبية ومنتجات عناية البشرة.
	-هيلس دراج ستور (فيتان) ( )Health Drug Storeلبعض األعشاب والمنتجات الغذائية.
	-الشركة األردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم ( )JOSWE Medicalلبعض المستحضرات الدوائية
	-بيوفيلم إنك ( )BioFilm Inc.لمنتجات الرعاية الصحية التي تشمل العالمة التجارية استروجليد.
	-بنات فرقا فى بالستيك سان ايه اس (بانات) ( )Banat Firca Ve Plastik San.a.s.لمنتجات العناية بالفم والعناية الشخصية واألدوات
المنزلية.
	-فولب ( )Volpe Cosmetics Inc.لتوزيع منتجات شركة فولب.
	-البايا دوجال في كوزمتك اوريونليرى سان في تيك ايه .اس )Alpaya Dogal Ve Kozmetik Urunleri San. VE Tic A.S.( .لمنتجات العناية
بالشعر وصابون األيدي والوجه وصابون االستحمام ومقشر الجسم.
	-ويزلي انترناشيونال ليمتد (سوبر ماكس) ( )Wesley International Limitedلمنتجات الحالقة.
	-تريدا ( )Tredaلمستحضرات إزالة الشعر.
	-بارادوكس أوميجا أويلز ليمتد ( )Paradox Omega Oils Ltd.للمكمالت الغذائية.
	-ذا برينسيبالز مينا اف زد كو (هيومانا) ( )Principals MENA FZCOلمنتجات العناية المتخصصة بأغذية األطفال
	-البكون ( )Labkonلمنتجات الرعاية الصحية والمكمالت الغذائية.
yوكاالت األجهزة الطبية:
	-ميديما اس بي أو ( )MEDIMA Sp. Z.o.o.لمنتجات الموكل من مضخات حقن وغيرها.
	-هانسونج ميديكال كو لمتد ( )Hansung Medical Co Ltdلمعقم ضغط البخار لالستخدام الطبي.
	-لوجر اوى ( )Lojer Oyلمنتجات طاوالت وإكسسوارات العمليات وأثاث ومعدات المستشفيات والتمريض.
	-شركة شينزين كومين ميديكال انسترومينتس المحدودة ( )Shenzhen Comen Medical Instruments Co. Ltd.ألجهزة مراقبة المريض
وأجهزة تخطيط القلب وأجهزة مراقبة الجنين وأجهزة التخدير وجهاز التنفس الصناعي لحديثي الوالدة.
	-اوساتو اس كوب (بيكسين) ( )Osatu.S Coopألجهزة نبض القلب وضغط الدم والصدمات الكهربائية.
	-اى ام ايه لمتد جى ام بى اتش ( )EMA-LED GmbHلكشافات عمليات وكشافات للتشخيص ووحدات سقف معلقة لتعليق أجهزة العمليات
المختلفة وأجهزة التخدير.
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	-ميديكال ابيريكا إس ايه (ميديسا) ( )Medical Iberica S.A.لألثاث الطبي للمستشفيات.
	-ميدي سبورت إس آر إل ( )Medisport SRLلمنتجات اإلسعافات والتدليك والضمادات ورعاية القدم والعالج الطبيعي والمواد التعليمية
وحقائب الحاالت الحرجة واألجهزة الكهربائية واألجهزة الطبية لصحة اإلنسان والحيوان.
	-إم تي إس ميديكال يو جي ( )MTS Medical UGألنظمة الموجات الصادمة لطب العظام والجلدية وأمراض المسالك البولية.
	-شركة شانتو انستيتيوت اوف التراسونيك انسترومينتس المحدودة ( )Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co Ltdلماسحات
التصوير بالموجات فوق الصوتية.
	-ادفااليت اي بي اس ( )Advalight ApSلألجهزة الطبية.
	-ال اي دي تايلور ( )LED Tailorألجهزة إضاءة المستشفيات وغرف العمليات.
	-إنسوستي ماتيريال كلينكو اس ال يو ( )Insausti Material Clinicoلمنتجات الرعاية الصحية.
 .بشبكة التوزيع

تدير الشركة مستودع تخزين ضخم أساسي باإلضافة إلى مستودعات مركزية إقليمية (وللمزيد من المعلومات حول مستودعات الشركة ،يرجى مراجعة
القسم رقم  7-3-4(أ) «مستودعات الشركة» من هذه النشرة) مما يمكن الشركة من إدارة شبكة توزيع فعالة نتيجة لالستثمارات في البنية التحتية
للمستودعات والخدمات اللوجستية .تستخدم الشركة بنيتها التحتية الحديثة لتقديم إمداد كامل وإدارة السلسلة على المستوى الوطني من قبل البيع
بالجملة إلى التسليم إلى الصيدليات والمؤسسات الصحية مما يعزز قدرة الشركة على المنافسة .وتوزع الشركة منتجاتها من خالل القنوات التالية:
yصيدليات الشركة التابعة لها.
yالمؤسسات الطبية والصيدليات المختلفة.
yمكاتب علمية وتسويقية في اإلمارات.
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4الموردون

أاختيار المنتجات

تعتبر إدارة المشتريات بالشركة هي المسؤول األول عن توفير أفضل وأحدث المنتجات والخدمات للعمالء بما يتناسب مع خطتها االستراتيجية وتطورات
األسواق على مستوى العالم مع الحفاظ على معدالت األرباح التي تتوافق مع الخطة العامة للشركة .تتم عملية اختيار المنتجات عن طريق عمليات تقييم
تتم من قبل مدير تقييم المنتجات ويوافق على تلك العمليات قسم المنتجات بالشركة .ومن ثم تُعقد لجنة مكونة من أعضاء من قسم المنتجات وأعضاء
من قسم المشتريات لدراسة المنتج ويكون القرار النهائي صادر من لجنة أخرى مكونة من أعضاء من قسم المبيعات والعمليات والتوريد .ويوافق على قرار
اللجنة المكونة من أعضاء من قسم المبيعات والعمليات والتوريد بشكل نهائي المدير التنفيذي للعمليات .وتتضمن رحلة اختيار منتج جديد عدة خطوات،
تبدأ من خالل عملية تقييم من قبل مدير الفئات وإضافة التغيير المتوقع ،ومن ثم موافقة قسم الفئات .وتشمل رحلة اختيار المنتج عملية تدقيق للمنتج
من عدة لجان ،إذ تنعقد لجنة من فرق الفئات والشراء لمناقشة الحالة اإلجمالية للمنتج ،ومن ثم لجنة أخرى من المبيعات والتشغيل وسلسلة التوريد التي
تتوصل إلى القرار النهائي ،ثم يقوم المدير التجاري بتقديم الموافقة النهائية .وتقوم الشركة بالمتابعة المستمرة ألداء المنتجات في صيدلياتها ،إذ لدى
الشركة إجراءات محددة لمراقبة وإزالة المنتجات متدنية األداء .فإلزالة منتج ،تقوم إدارة الفئات بالشركة بتقييم أداء العنصر المرتبط بفئته ودور المنتج،
ومناقشته مع قسم الشراء ،ومن ثم البائع وعمل خطة الخروج أو اإلرجاع النهائية.
 .بالموردون الرئيسيون

أساسا من شركات األدوية والموزعين وبموجب عقود طويلة األمد .عند اختيار الموردين ،تأخذ الشركة في
لدى الشركة شبكة واسعة من الموردين تتكون
ً
االعتبار – من بين أمور أخرى – ما إذا كانت منتجات الموردين مكلمة لما تقدمه من منتجات ،وجودة وأسعار منتجاتهم ،وسمعتهم في السوق ،وإمكانياتهم
في اإلنتاج والتوزيع .كما تقوم الشركة بفحص المؤهالت والتراخيص للتحقق من أن الموردين يديرون أعمالهم وف ًقا لألنظمة والقواعد واللوائح المعمول
بها .ويشمل موردي الشركة الرئيسيين الشركات التالية:
yشركة فاروق ومأمون تمر وشركاهم.
yالشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (.)SITCO
yشركة يونيتشارم (.)Unicharm
yشركة إسماعيل أبو داود التجارية (.)Ismail Abudawood Trading Co
yشركة الصالحية التجارية (.)Salhiya Trading Company
yشركة سيغاال مدفارم (.)Cigalah Medpharm
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yشركة تمر العربية للتجارة (.)Nestle
yشركة المركز السعودي لألدوية.
yمكتب الكمال لالستيراد المحدودة (.)Al Kamal Import Office Ltd
yشركة بن زقر يونيليفر للتوزيع.
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4الخدمات اللوجستية

أمستودعات الشركة

من منطلق إيمان الشركة بأن مستودعاتها هي الشريان الرئيسي لمجموعة صيدلياتها والتي توفر جميع المنتجات الدوائية والتجميلية في التوقيت
المناسب وبالكمية المناسبة من مصدرها الرئيسي المعتمد من خالل شبكة أسطول النقل المنتشرة بجميع أنحاء المملكة حتى تصل لكل صيدلية ولكل
عميل .وتعمل الشركة على تدبير مئات الرحالت يومياً من خالل أسطول مكون من أكثر من ستمائة ( )600سيارة وشاحنة يتم إدارتها بنظام التشغيل اآلمن
والمنظم لمرافق النقل بأفضل الطرق الفنية المميزة مدعومة بموظفين من ذوي الكفاءة ويهدف قسم النقل منح جميع عمالئه داخل الشركة وخارجها
خصائص نقل تفوق توقعاتهم من نواحي عدة وشاملة من خالل إدارة أفضل وسائل وبرامج التشغيل مع أساليب فعالة لتقليل التكلفة وكذلك الحرص على
أمن المركبات من خالل برامج التتبع وتقديم أعلى جودة من مستويات الخدمات اللوجستية التي تنطلق من مستودعات الشركة سوا ًء المستودعات المركزية
القائمة على أكثر من ثمانين ألف ( )80,000متر مربع باإلضافة إلى التوسعة الجديدة والتي ال زالت قيد التطوير بمساحة إضافية قدرها ثالثة وعشرين
ألف ( )23,000متر مربع في مدينة سدير الصناعية إضافة الى المستودعات الفرعية المتواجدة مدن رئيسية بالمملكة وهي جدة والرياض والدمام وأبها
وتبوك وسكاكا وحفر الباطن واألحساء ،والقائمة على مساحة أكثر من ستة وثالثين ألف ( )36,000متر مربع لتوفير اإلمدادت اليومية لنقاط البيع والعمالء
الخارجيين حيث تقوم الشركة باستالم وتخزين وتوريد المنتجات تحت إشراف مجموعة من االستشاريين األكفاء في مجال إدارة العمليات والمستودعات
ومن خالل تطبيق أعلى معايير الجودة لضمان سالمة المنتجات خالل عمليات آلية ورقمية من تحضير وتخزين دون تدخل بشري للمنتجات الحساسة ومن
تتبع طلبات وإدارة مخزون إلكتروني لضمان تحضير المنتجات في أفضل صورة ممكنة وفقا لتعليمات الهيئة العامة للغذاء والدواء.
تبدأ رحلة المستودعات بتتبع نشاط مبيعات كل صيدلية على حدة بشكل يومي لتوفير المنتجات من الوكالء والموردين ضمن اشتراطات خاصة تضمن
أفضل بيئة تخزين للمنتج الموافقة لتعليمات الهيئة العامة للغذاء والدواء وحتى إيصال المنتج إلى صيدليات الشركة الموزعة بجميع أرجاء المملكة من
مدن رئيسية وحتى أقصى أطراف المملكة من خالل نظام تتبع آلي ومركزي لدرجة الحرارة وسالمة السيارات خالل كامل رحالت التوزيع وحتى تصل
إلى الصيدلية .وال ينتهي دور الشركة هنا ،بل تستمر في التحسين باالتصال المباشر مع برنامج إدارة الصيدليات لتتبع مستوى وحالة وصالحية المخزون
داخل الصيدليات لضمان توفير أفضل خدمة للعميل.
ومع االنتقال لمستودعات سدير الصناعية بداية من 2019م ،زادت الطاقة االستيعابية والتخزينية من ثالثين ألف ( )30,000طبلية حتى وصلت لقرابة
مائة ألف ( )100,000طبلية مع ضمان تخزينها ومناولتها بأعلى معايير الجودة والسالمة .كما أن الطاقة التشغيلية واإلنتاجية ارتفعت من خمسمائة ألف
( )500,000وحدة يومياً (ما يمثل ثمانمائة ( )800طبلية) ما قبل االنتقال للمستودعات الجديدة في المدينة الصناعية في سدير إلى مليون وثالثمائة
ألف ( )1,300,000وحدة يومياً (ما يمثل حوالي ألف وستمائة ( )1,600طبلية) أي ما يعادل أكثر من خمسين ( )50شاحنة كبيرة أو مائة وخمسين ()150
شاحنة متوسطة بشكل يومي .ولم يتوقف هذا التطور الى االنتقال الى المستودعات المركزية ،بل يمتد مع استكمال مشروع أتمتة المستودعات حيث
متوقع أن تصل إنتاجية المستودعات بمشيئة اهلل إلى مليونين ومائتي ألف ( )2,200,000وحدة يومياً (ما يمثل مناولة ألفين وسبعمائة ( )2,700طبلية) مع
اكتمال المرحلة األولى بمشروع األتمتة (للمزيد من المعلومات حول خطط الشركة المستقبلية لمستودعاتها ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 4-4المشاريع
المستقبلية» من هذه النشرة) .ويوضح الجدول اآلتي تفاصيل مستودعات الشركة:
	  (4-13):لودجلامستودعات الشركة
#

الموقع

المساحة (متر مربع)*

تاريخ االفتتاح

1

مستودع 1

6,092

2020م

2

مستودع 2

1,200

2018م

3

مستودع 3

104,307

2019م

4

مستودع 4

1,098

2016م

5

مستودع 5

2,360

2014م

6

مستودع 6

905

2014م

7

مستودع 7

1,300

2014م
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#

الموقع

المساحة (متر مربع)*

تاريخ االفتتاح

8

مستودع 8

851

2014م

9

مستودع 9

1,150

2013م

10

مستودع 10

3,176

2013م

11

مستودع 11

1,400

2012م

12

مستودع 12

1,800

2010م

13

مستودع 13

10,843

2006م

14

مستودع 14

2,500

2003م

15

مستودع 15

2,521

2002م

* إن األرقام المذكورة تقريبية.
المصدر :الشركة

تم دعم الخدمات والتواصل بين مستودعات ومكاتب وصيدليات الشركة بأحدث النظم والمعلومات التقنية .كما توظف الشركة في مستودعاتها مديرين
من المهنيين المدربين ملتزمين بأعلى معايير الجودة .وتكون وظيفة مديري مستودع الشركة الواقع في مدينة سدير األساسية هو ضمان أن جميع عمليات
التسليم إلى مستودعات الشركة المركزية وصيدليات الشركة اإلقليمية تتم بشكل متزامن ودقيق .إن هذه البنية التحتية الفعالة والمتوزعة ضرورية حتى
تحقق الشركة الخدمات السريعة والمرضية لعمالئها ولتحقق سلسلة إمداد ف َعال .وقد سمحت البنية التحتية الفعالة للشركة لها بتحقق نجاحات مستدامة
في تحقيق رضا العمالء وتلبية توقعات الموردين والشركاء.
 .بإدارة سالسل اإلمداد

إن رؤية إدارة سالسل اإلمداد هي جزء ال يتجزأ من رؤية كيان صيدليات الشركة المجتمعية ،وتشمل في الكفاءة في إدارة العمليات والموازنة الختيار أفضل
الحلول والتحسين المستمر والمرونة والتكييف مع المستجدات والتحديات وكل ذلك بالتوازي مع عنصر هو األهم في سلسلة اإلمداد الخاصة بالشركة
وهي الجودة ومراقبة االلتزام بمعاييرها وتطبيقها بدءاً من المورد وصوالً عبر الشركة إلى العميل والمستفيد النهائي.
وإن حقيقة كون الشركة في طليعة سالسل اإلمداد التي تتواصل مع العميل مباشرة يضع عليها مسؤولية هائلة لتوفير الخدمة األفضل للعميل ،وفي ظل
مسؤوليتها عن خدمة عمالئها الذين تقارب زيارتهم  175ألف زيارة يومياً عبر توفير أكثر من  27ألف منتج في فروعها المنتشرة عبر أكثر من ثالثة عشر
( )13منطقة إدارية ومائة وثالثين ( )130مدينة ومحافظة وهجرة تمتد في جميع مناطق المملكة في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة وبالجودة التي
تميز الشركة .الدور الواضح للشركة في تحقيق رؤية  2030وسياسة األمان الدوائي في المملكة وتوفير احتياجات المواطن والمقيم المتنوعة تجسدت
في وجود شراكات مهمة مع الدولة لخدمة المجتمع منها مشروع وصفتي ومشروع مراكز لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-ومشاريع متعلقة
باألمن الدوائي وتوفير األدوية األساسية وإدارة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-والتزامات دائمة منها الصيدليات المرجعية (أكثر من
ستين ( )60صيدلية موزعة على كامل مناطق المملكة ومعلنة على موقع هيئة الغذاء والدواء ،والتي تلتزم بتوفير كافة األصناف الدوائية المسجلة وإتاحتها
بصورة ثابتة) ،وهو دور يضع تحدياً كبيراً على إدارة سالسل اإلمداد لتوفير خدمة ال تذبذب فيها وال أخطاء من خالل كيان أصبح شريكاً أساسياً في خدمة
المجتمع والدولة (للمزيد من المعلومات حول المسؤولية المجتمعية للشركة ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 8-4المسؤولية المجتمعية» من هذه النشرة).
ال تقتصر خدمات الشركة على توفير اإلمدادات الدوائية ووسائل العناية الشخصية والتجميلية عبر شبكة فروعها فقط ،ولكن الشركة هي موزع معتمد
ومالك لعدد من العالمات التجارية تمثل ما يزيد عن ألفان وستمائة ( )2,600منتج يتم توزيعها إلى شبكة كبيرة من المستشفيات والمستوصفات ومنافذ
التجزئة عبر سالسل اإلمداد الخاصة بالشركة وهو تحدي إضافي إلدارة سالسل اإلمداد لمتابعة وتخطيط عمليات االستالم بدءاً من الشحن والتخليص
الجمركي لهذه المنتجات ذات الطيف الواسع ،حتى انتهاء عمليات توزيعها إلى مستودعات الشركة الفرعية من خالل نظام تخطيط إدارة توزيع الموارد
بين مستودعات الشركة ومراكز التوزيع الفرعية ومن ثم وصوالً إلى العميل النهائي في الوقت والكم المناسب.
ٍ
وتحد جديد تخوضه الشركة هو إيصال الخدمة إلى العميل في منزله أو مكان عمله بدون الحاجة إلى زيارة فروع الشركة وهو مبدأ حديث التطبيق
للصيدليات المجتمعية .إن إدارة سالسل اإلمداد في طليعة تجربة التجارة اإللكترونية من خالل إدارة أسطول كبير من سيارات وسائقي التوزيع وتصميم
وتطبيق أنظمة عالية الجودة مص ّممة لزيادة كفاءة وجودة عمليات تسليم الميل األخير عبر أكثر من مائة ( )100نقطة تحضير وتوزيع طلبات في وقت قياسي
يتجاوز توقعات العمالء (للمزيد من المعلومات حول متجر الشركة اإللكتروني ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 9-3-4تقنية المعلومات» من هذه النشرة).
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 .جإدارة األسطول

إن الشريان الذي يربط ويغذي فروع الشركة الممتدة في جميع مناطق المملكة هو أسطول الشركة وقسم النقل ،الذي يقوم بمهمة تغذية الفروع من خالل
المستودعات وإدارة التنقالت بين الصيدليات لتقليل الوقت الذي تحتاجه الشركة لخدمة العميل ،باإلضافة إلى المساهمة في األمن الدوائي والبيئي
من خالل إدارة عملية الخدمات اللوجستية العكسية من الفروع إلى المستودعات للمنتجات غير المطابقة أو منتهية الصالحية .يقطع أسطول الشركة
مسافة مائة وخمسين ألف ( )150,000كيلومتر يومياً والذي يقوم بإنجاز ما يقارب ألف ( )1,000عملية إنزال وتوصيل ،وأكثر من ستمائة ( )600شاحنة
ومركبة ذات استخدامات وسعات متعددة تعمل على مدار الساعة وتجوب كافة مناطق المملكة ،تدار بأحدث األنظمة التكنولوجية وأنظمة التتبع وتخطيط
المجسات اإلضافية بكل شاحنة تعمل على مدار الرحلة لتسجل كافة المعلومات المتعلقة بأمن وسالمة وجودة الشحنات وجودة
المسارات .وعدد من
ّ
الرحلة وتتصل عبر األقمار الصناعية بأنظمة الشركة وأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة النقل.
 .دمعايير الجودة

إن رسالة الشركة التي تتضمن االلتزام بأعلى معايير الجودة تجعل الشركة تلتزم بالتأكد من جودة المنتجات والخدمات التي يتم توفيرها عبر شبكة موردي
الشركة المحليين منهم والدوليين .يتبع فريق الجودة ومطابقة معايير المنتجات أحدث األنظمة العالمية في التتبع الحراري ومطابقة جودة المنتجات
والتأكد من وجود كافة التصاريح وشهادات الجودة وااللتزام المؤسسي للمنتجات والموردين وفي مقدمة ذلك نظام رصد (التتبع اإللكتروني للمستحضرات
الصيدالنية) الذي هو جزء من برنامج التحول الوطني والخاص بتبني أحدث الوسائل التقنية واستخدامها في تتبع وتعقب جميع األدوية البشرية المصنعة
داخل المملكة أو المستوردة من خارجها في جميع مراحلها حتى وصولها إلى المستهلك .وحازت إدارة سالسل اإلمداد على شهادة الجودة أيزو )(ISO
 2015-9001وهي من أهم شهادات الجودة المعتمدة ،ولضمان تطبيق أعلى المعايير يتم استخدام نظام مراقبة الجودة الشامل من شركة ساب ( )SAPمع
وجود عدد من اختصاصي الجودة وتحليل األداء والذين بدورهم مراجعة وكتابة دليل عمليات التشغيل طبقاً ألفضل المعايير باإلضافة لدورهم الميداني
بمراقبة الجودة من خالل جوالت ميدانية وتحليل البيانات من النظام والتي تختص بجودة كل عملية داخل سالسل اإلمداد.
في عام 2005م ،بدأت الشركة أيضاً بتطبيق نظام إدارة الجودة للمعايير ( )QMSالمتوافق مع معايير األيزو ( )ISOالعالمية  ،9001في جميع أقسام الشركة
وإداراتها حيث ساهمت في ضمان سالسة العمليات وخدمات مقدمة عالية الجودة .تغطي شهادة األيزو ( )ISOالعالمية  9001جميع أقسام الشركة في
عملياتها وأعمالها والمشتملة على قسم صيدليات الشركة ،والقسم الصيدلي والطبي ،وقسم المستهلك ،وقسم المعدات الطبية.
كما تطبق الشركة معايير الجودة المتبعة على جميع عملياتها المنفذة داخل المملكة حيث حصلت الشركة ً
أيضا على شهادة األيزو ( )ISOالعالمية رقم
 060759 100 44الساري حتى تاريخ 1445/11/13هـ (الموافق 2024/05/21م) وهو ما يتماشى مع أحدث المعايير المحدثة اعتبا ًرا من عام 2015م.
وتعتبر الشركة األولى في الشرق األوسط ممن يحصل على شهادة األيزو لخدمات الصيدليات وخدمات التسويق والمبيعات في مجالها .يعني حصول
الشركة على شهادات الجودة أن عمليات الشركة تخضع لضوابط صارمة في تحقيق الجودة المرجوة من خالل عملياتها داخل ًيا وإيصال خدماتها خارج ًيا.
كما وتلتزم الشركة على المحافظة على شهادات الجودة المكتسبة وعليه فإنها تحرص على مراقبة فعالية نظم اإلدارة المطبقة لديها لضمان استمرارها
وتطويرها وتحسينها.
كما إن موظفي الشركة الحاصلين على شهادات عالمية للتدقيق الداخلي للجودة يقومون بفحص دوري لعمليات الشركة ،فيما تقوم شركة توف/نورد
األلمانية ( )TÜV Nordوالمانحة لشهادات األيزو ( )ISOبالفحوص الخارجية للتأكد من استمرارية تطبيق جودة نظم المعلومات والتي تتوافق من التزام
الشركة مع أحدت المعايير الدولية.
 .هتسليم الميل األخير ()Last Mile Delivery

يعد تسليم الميل األخير ( )Last Mile Deliveryحل تقني مبتكر إلدارة عملية التوصيل .ويقوم برنامج تسليم الميل األخير التابع للشركة على استقبال
طلبات العمالء من كافة مصادرها ،ويتيح البرنامج للعميل تتبع مسار السائق على الخريطة والتواصل معه في أي وقت ،كما يتمكن العمالء من جدولة
استالم طلباتهم في المواعيد المناسبة لهم عن طريق الشرائح الزمنية التي يقوم البرنامج بإدارتها ،ويؤكد تسليم الطلبات للسائقين في الموعد المحدد
باختيار أفضل سائق بنا ًء على موقعه ومدى انشغاله ،كما يتمكن العمالء من إضافة مواقع االستالم مباشرة على البرنامج دون الحاجة إلى التواصل مع
السائق ،ويقوم البرنامج بتحديد أفضل مسار للرحلة حفاظاً على الوقت والتكلفة.
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4التسويق

أاستراتيجية التسعير

تسعى الشركة في تحديد المنتجات وتسعيرها إلى رضا العمالء .وتقوم الشركة بإجراء الدراسات االستهالكية واألبحاث السوقية لفهم االتجاهات التجارية
الجديدة واحتياجات المستهلكين والتي يتم بنا ًء عليها تحديد األسعار بشكل تنافسي لجذب المستهلكين واالحتفاظ بهم .وعند وضع األسعار ،تأخذ الشركة
بالحسبان أسعار المنافسين في السوق من الصيدليات الفعلية واإللكترونية وأصحاب البيع بالجملة وموردي المنتجات واألجهزة الطبية حيث تراقب
الشركة أسعار المنتجات المقدمة من قبل منافسيها باستمرار .أما ما يخص األدوية ،ال يكون للشركة الخيار في تقدير األسعار حيث تحدد الهيئة العامة
للغذاء والدواء الحد األعلى ألسعار األدوية لتكون متاحة للجميع بأقل سعر ممكن على المستوى الوطني .وتقدر األسعار من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء
بموجب قواعد وأسس علمية ومعتمدة ،كما تنشر هذه األسعار على موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء للشفافية المطلقة.
 .ببرامج الوالء والرعاية «أرباحي»

للحفاظ على العالقة الجيدة مع العمالء الحاليين ،تعمل الشركة على تحسين برامج والء العمالء ،حيث تدرك الشركة تماماً أن رضا العمالء هو حجر األساس
ألي عمل تجاري لذا فقد قامت الشركة بإنشاء برنامج الوالء الخاص بعمالء صيدليات الشركة الذي يتيح لهم خدمة التسوق وتجميع النقاط للتمتع بالعديد
من الخدمات وميزات إضافية عن طريق استبدال النقاط المجمعة بمشتريات أو هدايا وغيرها .وتماشياً مع نظرة الشركة األساسية لوضع صحة العميل في
مقدمة أعمالها ،يهتم البرنامج أيضاً بصحة العميل عن طريق إرسال المواد التوعوية بشكل مستمر عن طريق وسائل التواصل المختلفة مثل البريد اإللكتروني
والرسائل النصية واستشارات طبية ونشرات دورية .ويقوم برنامج «أرباحي» أيضاً بإصدار نشرات دورية تتناول مواضيع متنوعة في مجال الطب والعناية
بالصحة والوقاية من األمراض .ويمكن الحصول على هذه المنشورات عبر البريد اإللكتروني .يتيح برنامج «أرباحي» تبديل النقاط التي تجمعها العمالء من
خالل مشترياتهم بهدايا وجوائز أو مشتريات .وتختلف الجوائز وفقاً للرصيد الذي يملكه العميل في رصيده .يمكن للعميل أيضاً استبدال نقاط «أرباحي»
مقابل مشتريات مجانية من أي فرع من صيدليات الشركة أو عن طريق الموقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول ،ويستطيع العميل تجزئة النقاط التي
يجمعها وال يتم إلزام عميل «أرباحي» بصرف نقاطه بالكامل .وقد بلغ إجمالي أعضاء برنامج «أرباحي» منذ تأسيسه ما يزيد عن  7ماليين عميل حتى تاريخه.
 .جبرنامج الخدمة االجتماعية «دواؤك»

قامت الشركة بإعداد برنامج دواؤك بهدف خدمة عمالئها لتذكيرهم وللمتابعة الدوائية الشهرية لمرضى األمراض المزمنة ،ويساعد البرنامج باحتساب
جرعات الدواء ووقت االستخدام حسب كل علبة دواء .عالوة على ذلك ،يساعد برنامج «دواؤك» في إعداد الوصفات الطبية لسهولة الحصول على الدواء في
أقرب فرع متاح به ،وبالتالي يمكن لهم استالم أدويتهم بكل يسر وسهولة .ﺗﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ األدوية ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻄﻮر ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ تقنية اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮه ﻋﺎلمياً ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻛﺒﺮى ﺷﺮﻛﺎت اﻷدوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ ﻋﺪة دول .وﻳﻘﻮم برنامج «دواؤك» ﺑﺤﺴﺎب ﺟﺮﻋﺎت اﻟﺪواء واﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﺒﻮة ﻣﻦ ﻋﺒﻮات اﻷدوﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ تتم ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أدوية العميل ﺑﺪﻗﺔ وتذكيره ﺑﻘﺮب ﻣﻮﻋﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ لديه وﺗﺤﻀﻴﺮها له في حال رغبته .ويتضمن هذا
البرنامج االستشارات الصيدالنية الخاصة بحالة العمالء الصحية ومتابعة صرف وصفات التأمين الطبي بشكل مجاني وبدون أي رسوم إضافية على قيمة
األدوية .وتشمل مزايا برنامج «دواؤك» متابعة األدوية الخاصة بكل عميل ،وتذكير العميل عن طريق فريق خدمة العمالء أو الرسائل النصية وتجهيزها له.
وتسعى من خالل هذا البرنامج إلى تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للجميع ،وتأمل الشركة أن تكون عو ًنا لهم في حياة صحية أفضل.
 .دبرنامج «السجل العائلي»

قامت الشركة بتصميم برنامج «السجل العائلي» لتسجيل المعلومات الطبية للعائلة بأكملها .ويهتم برنامج «السجل العائلي» بتقديم الرعاية الصيدالنية
الصحية لعمالء صيدليات الشركة حيث يتيح لهم هذا البرنامج إمكانية إدراج جميع أفراد العائلة للسجل الرئيسي الخاص إما باألم أو األب حيث يسهل
على الصيدلي إمكانية الوصول للمعلومات التي تساعد على خدمتهم بأفضل صورة .يُنشأ ويُفتتح السجل العائلي بمعلومات عن أحد الوالدين ومن ثم يتم
إضافة بقية أفراد العائلة تباعاً حيث يكون لكل فرد ملف خاص مشمول بملف عائلة واحد .يحتفظ الملف بتاريخ شراء كل فرد مما يمنع حدوث التفاعالت
الدوائية والحساسية أو األعراض الجانبية قبل حدوثها .ويتميز برنامج «السجل العائلي» بعدة فوائد تتضمن سجل متكامل بجميع أنواع األدية المصروفة
لكل فرد من أفراد األسرة ،والمعرفة المسبقة بأنواع الحساسية واألعراض المصاحبة لها ،ووجود المعلومات الالزمة لألدوية الموصوفة والجرعات
والفترات المحددة في مكان واحد.
ويشتمل برنامج «السجل العائلي» على العديد من المزايا منها:
yالحصول على مرجعية كاملة للتاريخ الدوائي الخاص بالعميل وأفراد أسرته.
yإمكانية تسجيل األمراض المزمنة والحساسية لتفادي صرف دواء غير مناسب.
yتزويد العميل بكافة المعلومات عن األدوية الموصوفة كالجرعات ومواعيد تناولها وطريقة استخدامها.
yالتوصية بتقديم دواء بديل وبنفس الفعالية العالجية في حال عدم توفر الدواء الموصوف.
yتقديم المساعدة الفورية في حال اختلطت على العميل أو ألي من أفراد أسرته األدوية أو الجرعات الموصوفة.
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 .هخدمة العمالء

تعتبر الشركة خدمة العمالء أحد أهم ركائزها بتقديم ومتابعة جميع متطلبات العمالء أو استفساراتهم وكذلك المساعدة في أي متطلبات إضافية من
قبل العمالء مثل:
yالعمل على جميع االستفسارات الخاصة بالمنتجات والمشتريات من صيدليات الشركة سواء كانت من الصيدليات أو من الموقع اإللكتروني.
yالعمل على جميع االستفسارات الخاصة بالخدمات المختلفة التي تقدمها صيدليات الشركة سواء للتعرف على الخدمة أو بعد الحصول عليها
والمتابعة مع العمالء لضمان رضائهم بالكامل.
yالعمل على جميع االستفسارات الصحية من قبل العمالء من خالل أعضاء الفريق المؤهلين لذلك بالمؤهالت العلمية المطلوبة.
yالعمل على متابعة استفسارات العمالء الخاصة بالبرامج المختلفة سواء الداخلية مثل برنامج «أرباحي» والسجل العائلي أو الخارجية مثل
خدمات قطاف داخل صيدليات الشركة.
 .والحمالت التسويقية

تهدف حمالت الشركة التسويقية إلى تحقيق األهداف المختلفة للشركة حسب الخطة السنوية وطبقاً للمعايير العالمية وتحت متابعة مستمرة ودقيقة
لمعدالت قياس األداء مما ينعكس في النهاية في رفع قيمة العالمة التجارية .وتشمل حمالت التسويقية للشركة ما يلي:
yالحمالت التسويقية الخاصة بالعروض الترويجية.
yالحمالت التسويقية الخاصة بالمواسم الرئيسية مثل األعياد وغيرها وكيفية اجتذاب العمالء بشكل مميز وقوي للخدمات والمنتجات التي
تقدمها صيدليات الشركة.
yالحمالت التسويقية الخاصة بالبرامج المختلفة لصيدليات الشركة والتوعية بمميزاتها وفوائدها للعمالء.
yالحمالت التسويقية الخاصة بالخدمات التي تقدمها صيدليات الشركة لعمالئها داخل الصيدليات مثل العيادات والفعاليات الداخلية.
yالحمالت التسويقية الخاصة بالموقع اإللكتروني وتطبيق صيدليات الشركة وتوعية العمالء بمميزاتها التنافسية والمزايا التي تمكن عمالء
صيدليات الشركة من الحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر ومن خالل تجربة تسوق ممتعة ال تنسى.
yالحمالت التسويقية الخاصة بالمنتجات سواء منتجات الشركة أو مختلف منتجات الفئات بالصيدليات.
yالحمالت التسويقية الخاصة بالتوعية الصحية بشكل مستمر والتي تستهدف مختلف فئات العمالء.
تتبنى الشركة خمسة ( )5مبادئ إرشادية الستراتيجية االتصاالت التسويقية المتكاملة:
1المواءمة مع المجتمع :يتم تحديد المجتمعات التي ال تغطيها خدمات الشركة والتعرف على احتياجاتهم وتوفيرها بما يالئم أهداف أعمالالشركة ومنتجاتها وخدماتها المقدمة .ويشمل مواءمة المجتمع أيضاً التواصل المباشر والموجز مع العمالء.
2مواءمة العالمة التجارية :تحديد قنوات تسويق مجتمعية فعالة من حيث التكلفة ومناسبة لبناء تصور أفضل لعالمة الشركة التجارية ،والعملعلى تقليل الرسائل المزعجة (الرسائل االزدواجية المتداخلة).
3مواءمة صوت العمالء :إعادة تصميم برنامج الرد على رسائل العالمة التجارية من خالل مزيج وسائط اإلعالم الالزم لبدء المحادثة مع عمالءالشركة وقتما كانوا نشطين وإجراء المحادثات معهم.
4مواءمة الميزانية :استخدام قنوات التسويق التي تناسب ميزانية الشركة واإلبداعية ،وقنوات االتصال اإلعالمية الجديدة ،وتطبيق عملياتالحوكمة لتقليل الهدر.
5أدوات قياس رضا العمالء :وتشمل قنوات أومني ولوحات المتابعة متعددة اللغات في الوقت الفعلي وأدوات القياس وبرنامج قياس تجربة العمالءوحساب صافي نقاط الترويج ونظام تحليل المشاعر واآلراء.
-3-9
.

4تقنية المعلومات

أنظرة عامة عن أنظمة الشركة اإللكترونية

تعد أنظمة الشركة اإللكترونية إحدى ميزات الشركة التنافسية األساسية .يتكون قسم تقنية المعلومات العامل في الشركة من أعضاء يتمتعون بخبرة
واسعة مع شركات اإلنترنت الرائدة وتجارة التجزئة والتجارة اإللكترونية .ولقد قامت الشركة ببناء منصات التقنية الخاصة بها لالعتماد بشكل أساسي
على ملكية تلك البرامج ،وتقوم بتطويرها وصيانتها.
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ويقوم قسم تقنية المعلومات بتصميم البنية التحتية للشبكة وتركيب وصيانة المعدات واألجهزة ،وضبط البرامج للتأكد من أن أجهزة الكمبيوتر والشبكة
والتطبيقات وخدمات اإلنترنت تساعد الموظف على أداء عمله بفعالية .كما يتم تزويد الموظفين باألدوات واألسس التقنية والمعلوماتية الالزمة للقيام
بعملهم بأفضل وسيلة ممكنة.
وقد قامت الشركة بتطوير عدة تطبيقات الستخدامها على الهواتف الذكية وإنشاء الموقع اإللكتروني الخاص بها .وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قامت
بتطوير جميع هذه األنظمة داخلياً من خالل قسم تقنية المعلومات العامل في الشركة ،وتتأكد الشركة أن خوادمها تعمل في بيئة سليمة وآمنة كما تحرص
الشركة على حماية أنظمتها وبياناتها ضد الهجمات اإللكترونية.
وتعتبر أنظمة الشركة اإللكترونية من أهم أصول الشركة ذلك ألنها تسمح للشركة بتجميع البيانات وحفظها وتحليلها وتحسين األداء من خالل البرنامج
الرئيسي ساب ( .)SAPإن قدرة الشركة على استخراج البيانات يسمح لها بتحليل سلوك المستهلكين وببناء ملف تعريف شامل لكل مستهلك ومعرفة
احتياجاته ورغباته .كما تقوم الشركة بجمع ثروة من البيانات حول سلسلة التوريد الخاصة بها ،مثل التكلفة لكل تسليم ومتطلبات وقت التسليم وردود فعل
العمالء اإليجابية ومؤشرات أخرى مماثلة .واستنا ًدا لهذه المعلومات وتحليالتها ،تقوم الشركة بوضع أهداف ورؤى تشغيلية ،بما في ذلك الوقت األمثل الذي
يجب أن يتم فيه التسليم للحصول على نتائج إيجابية والعمل على مالحظات المستهلكين وطرق التسليم المثلى التي تقلل من تكلفة كل تسليم .تستخدم
الشركة البيانات التي نمتلكها لتبسيط إدارة سلسلة التوريد وتحسينها ،وتمكين الشركة من العمل بأكثر كفاءة ،مما يمنحها مزيدًا من الرؤية والتحكم في
مخزونها وتقليل تكاليف التشغيل لديها.
 .بالمتجر اإللكتروني

أطلقت الشركة متجرها اإللكتروني في عام 2019م ،وذلك لتلبية متطلبات واحتياجات الرعاية الصحية للمستهلكين ورغباتهم ،والذي يتاح حالياً عبر
موقع الشركة اإللكتروني وتطبيقها على الهواتف الذكية .ويتاح تطبيق الشركة على أنظمة أندرويد ( )Androidوآي أو إس ( )iOSلتوفير تجربة تسوق
مرنة وسلسة متطورة .ويجدر بالذكر أنه يتم استضافة خوادم التجارة اإللكترونية المخصصة على موقع أمازون ( .)Amazonويمكن لخوادم قابلية التوسع
التلقائي الخاصة بالشركة توفير أكثر من  250ألف مستخدم متزامن .يعد متجر الشركة اإللكتروني متكام ً
ال ومتطوراً حيث يوفر قناة للتسوق عبر اإلنترنت
للمنتجات والخدمات .تتاح جميع المنتجات الموجودة في صيدليات الشركة في متجرها اإللكتروني وبالتالي يوفر للعمالء خيارات متعددة للتسوق .كما
يتيح للعمالء مجموعة متنوعة من المنتجات الصيدالنية وغيرها من المنتجات المتاحة في صيدليات الشركة (وللمزيد من المعلومات حول المنتجات
المتاحة في صيدليات الشركة ،الرجاء مراجعة القسم رقم2-3-4(د) «نظرة عامة عن منتجات صيدليات الشركة» من هذه النشرة) .وتتيح منصة التقنية
متعددة القنوات الخاصة بالشركة للعمالء التواصل مع الصيادلة وصرف النقود والوصفات التأمينية بطريقة سهلة ويسيرة .ويمكن لمنصة التجارة
اإللكترونية أن تستوعب زيادة عدد العمالء في أي وقت على مدار الساعة طوال أيام األسبوع دون أي تأثير على أداء الخدمة.
وتقوم الشركة من خالل متجرها اإللكتروني بتوصيل الطلبات مباشرة للعمالء في غضون ساعات قليلة ،حسب توفر العنصر وحركة المرور وذلك
باالستعانة بفريق العمليات اللوجستية لديها والذي يتكون من أسطول كبير من المركبات المجهزة بشكل جيد والتي تستخدم أنظمة تتبع وتوزيع متقدمة
في مختلف أنحاء المملكة بالمناطق والمدن التي تتواجد بها صيدليات الشركة .كما تتنوع طرق الدفع التي توفرها الشركة عبر متجرها اإللكتروني والتي
تشمل الدفع عبر البطاقات االئتمانية وبطاقات مدى أو الدفع عند االستالم.
بلغت إيرادات المتجر اإللكتروني للشركة  59.8مليون و 105٫7مليون و 48.2مليون ريال سعودي في األعوام المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م
وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،على التوالي ،والتي تمثل ما نسبته  %1.5و %3.0و %2من إيرادات الشركة اإلجمالية للفترة نفسها ،على
التوالي.
 .جنظام نقاط البيع لصيدليات الشركة

يتم استخدام نظام «نقطة بيع» في صيدليات الشركة وهو ما يساعد في إدارة المبيعات ،ومتابعة العمالء ،ووضع قوائم الجرد وتقارير البيع .ويضم هذا
النظام جميع صيدليات الشركة تحت شبكة عمليات آمنة .يتيح هذا النظام وبدعم من قسم تقنية المعلومات الخاص بها خدمات لموظفي الشركة العاملين
في صيدلياتها البالغ عددها ثمانمائة وسبعة وثالثون ( )837صيدلية كما في  30يونيو  2021داخل المملكة مما يسهل التواصل بين جميع صيدليات
الشركة من أجل تقديم خدمة أفضل للعميل.
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4-4المشاريع المستقبلية
-4-1

4االمتياز التجاري

من منطلق سعيها المتواصل لتوسيع أنشطتها ،تعتزم الشركة التوسع خارج المملكة عن طريق االمتياز التجاري حيث أنها أسست قسم لالمتياز التجاري ولقد
أسست أيضاً الئحة العمل والعقود الخاصة باالمتياز التجاري مع شركة فرانكورب ( .)Francorpوقد تم االنتهاء من الملف التشغيلي لبدء برنامج االمتياز
التجاري بالتعاون مع شريك متخصص في كتيبات التشغيل في االمتياز التجاري .وتعمل الشركة على تحديد الموعد الفعلي للبدء بالتشغيل خارج المملكة.
-4-2

4التحول الرقمي

تبنت الشركة في السنوات الثالثة الماضية خطة واضحة للتحول الرقمي واستخدام التقنية في تعزيز أعمالها وزيادة كفاءة تشغيل مواردها البشرية وغير
البشرية .وتعتزم الشركة المضي قدماً في تعزيز استخدام التقنية في كافة جوانب أعمالها سوا ًء المبيعات أو األعمال اللوجستية في مستودعات الشركة
وبشكل أساسي مستودعها الرئيسي في مدينة سدير في منطقة الرياض (للمزيد من المعلومات حول مستودعات الشركة ،الرجاء مراجعة القسم رقم
« 7-3-4الخدمات اللوجستية» من هذه النشرة).
وال شك أن النقلة التقنية الضخمة ذات أهمية بالغة حيث أنها تلبي متطلبات وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء من حيث وجود أنظمة تقنية
عالية الدقة فيما يتعلق بتتبع األدوية والمستحضرات الصيدالنية بشكل عام فض ً
ال عن قدرة الشركة على إيجاد آليات سلسة وسهلة لتحديد المنتجات
منتهية الصالحية.
كما تعتزم الشركة لتطوير أعمالها لمواكبة التطور التقني وثورة التواصل الرقمي في عالم األعمال ،وابتكار العديد من الحلول والبرامج والنظم التي تساعد
على توفير خدمات متكاملة لعمالئها .وضمن خطط الشركة في مجال التحول الرقمي توفير الطب االتصالي ( )Telemedicineوخدمات الرعاية الصحية
عن بعد (.)Telehealth
-4-3

4مصنع األجهزة الطبية

تعتزم الشركة ضمن خططها المستقبلية تشغيل مصنع تابع للشركة في منطقة سدير .حيث أن الشركة أنشأت شركة مصنع المتطورة األولى لصناعة
األجهزة الطبية كشركة تابعة ،وهي شركة مسجلة في المملكة لمزاولة نشاطات صناعة المنتجات والمستهلكات الطبية ذات االستخدام الواحد ،وصناعة
طاوالت الفحص الطبي وأثاث الجراحة ،وصناعة األسرة الطبية المزودة بإضافات ميكانيكية للحركة ،وصناعة مقاييس الحرارة الطبية ،وصناعة أجهزة
التنفس والتخدير الطبي.
-4-4

4التوسع في عدد الصيدليات

من منطلق سعيها المتواصل لتوسيع أعمالها ،تعتزم الشركة استكمال افتتاح حوالي خمسة وثمانين ( )85فرعاً جديداً للشركة حتى 1443/05/27هـ
(الموافق 2021/12/31م) مع العلم أن الشركة قامت حتى تاريخ 1442/11/20هـ (الموافق 2021/06/30م) بافتتاح ما يقارب عشرين ( )20فرعاً جديداً.
وتعتزم الشركة أيضاً زيادة عدد صيدلياتها في المملكة إلى ألف وخمسة وستين ( )1,065صيدلية ،من خالل االفتتاح المتوقع لمائتين وثمانية وعشرين
( )228صيدلية جديدة حتى عام 2025م.
-4-5

4التوسع في مستودعات الشركة

من ضمن خطط الشركة المستقبلية لمستودعاتها استكمال مشروع أتمتة المستودعات حيث متوقع أن تصل إنتاجية المستودعات إلى مليونين ومائتي ألف
( )2,200,000وحدة يومياً (ما يمثل مناولة ألفان وسبعمائة ( )2700طبلية) مع اكتمال المرحلة األولى بمشروع األتمتة مع العديد من المميزات التنافسية
العائدة من أتمتة المستودعات ومنها مستودعات آمنة وخالية من األخطاء ،تجمع بين الجودة المثلى والسرعة والربحية ،وطريقه عمل آلية بالكامل ،يتم
تشغيلها بواسطة معدات مناولة المواد ،وتقنية الترددات الالسلكية في جميع أنشطة المستودعات ،نظام إدارة المستودعات المتطور ،ومراقبة نشاط
المخزون والمستودعات والمهام المتأخرة بشكل آلي متكامل .وكما في تاريخ هذه النشرة تم اكتمال المرحلة األولى بنسبة  %95من المشروع .وتضم خطط
الشركة أيضاً توسعة المستودع الحالي في منطقة سدير بإضافة حوالي ثالثة وعشرين ألف ( )23,000متر مربع لزيادة الطاقة االستيعابية ودعم األعمال
ويتوقع أن تبلغ تكلفة تلك التوسعة حوالي أربعة وخمسون مليون ( )54,000,000ريال سعودي وأن يبدأ التشغيل في عام 2023م.
وتماشياً مع رؤية  2030وإيماناً بالدور الرئيسي لسالسل اإلمداد ،تم تطوير الخطة االستراتيجية الخاصة بسالسل اإلمداد من خالل بناء مجموعة
مستودعات بأعلى المواصفات والمقاييس في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية خالل الخمس سنوات القادمة على أن يتم تغطية محاور المملكة
الرئيسية بالشمال والجنوب قبل نهاية 2030م من خالل شبكة مستودعات تغطي محاور المملكة الرئيسية بأعلى المواصفات والمقاييس.
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4-5استثمارات الشركة خارج المملكة
لدى الشركة عدد من الشركات التابعة خارج المملكة وهي شركتان في اإلمارات ،وشركتان في ألمانيا (للمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم رقم
« 3-2-12الشركات التابعة» من هذه النشرة) .وال تعد أي من هذه الشركات جوهرية ألغراض قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة .وال
يوجد لدى الشركة أو الشركات التابعة أي أصول جوهرية خارج المملكة.
وفيما يلي وصف للشركات التابعة خارج المملكة.
-5-1
.

4الشركات المؤسسة في اإلمارات

أشـــركة الدواء للخدمات الطبية – دبي (اإلمارات – دبي)

شركة الدواء للخدمات الطبية منطقة حرة (ذ.م.م ).هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في مدينة دبي باإلمارات بموجب الترخيص التجاري 55
بتاريخ 1426/08/24هـ (الموافق 2005/09/28م) برأس مال قدره مائة ألف ( )100,000درهم إماراتي أي ما يعادل مائة واثنين ألف ومائة وثمانية
( )102,108ريال سعودي مقسم إلى حصتان بقيمة اسمية قدرها خمسين ألف ( )50,000درهم إماراتي أي ما يعادل واحد وخمسين ألفاً وأربعة وخمسين
( )51,054ريال سعودي للحصة الواحدة .تملك الشركة  %100من رأس مال شركة الدواء للخدمات الطبية – دبي .تتمثل أعمال شركة الدواء للخدمات
الطبية – دبي في أنشطة التسويق.
 .بشـــركة جالنزين (اإلمارات – دبي)

شركة جالنزين منطقة حرة (ذ.م.م ).هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في مدينة دبي باإلمارات بموجب الترخيص التجاري  1188بتاريخ
1442/01/25هـ (الموافق 2020/09/13م) برأس مال قدره مائة ألف ( )100,000درهم إماراتي أي ما يعادل مائة واثنين ألف ومائة وثمانية ()102,108
ريال سعودي مقسم إلى مائة ( )100حصة بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000درهم إماراتي أي ما يعادل ألف وعشرين ( )1,020ريال سعودي للحصة
الواحدة .تملك كل من شركة هولينز وشركة رونزاك  %50من رأس مال شركة جالنزين .تتمثل أعمال شركة جالنزين في أنشطة التسويق وأنشطة
استشارات إدارة الرعاية الصحية.
-5-2
.

4الشركات المؤسسة في ألمانيا

أشـــركة هولينز (ألمانيا)

شركة هولينز هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في ألمانيا بموجب السجل التجاري  218668بتاريخ 1436/08/04هـ (الموافق 2015/05/22م)
برأس مال قدره خمسة وعشرين ألف ( )25,000يورو أي ما يعادل مائة واثني عشر ألفاً وسبعة ( )112,007ريال سعودي مقسم إلى خمسة وعشرون ألف
( )25,000حصة بقيمة اسمية قدرها واحد ( )1يورو أي ما يعادل أربعة رياالت سعودية وثمان وأربعين هللة ( )4.48للحصة الواحدة .تملك الشركة %100
من رأس مال شركة هولينز .تتمثل أعمال شركة هولينز في أنشطة منح تراخيص تسويق للمنتجات الصيدالنية والبضائع االستهالكية والمنتجات الغذائية.
 .بشركة رونزاك (ألمانيا)

شركة رونزاك هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في ألمانيا بموجب السجل التجاري  218674بتاريخ 1436/08/04هـ (الموافق 2015/05/22م)
برأس مال قدره خمسة وعشرين ألف ( )25,000يورو أي ما يعادل مائة واثني عشر ألفاً وسبعة ( )112,007ريال سعودي مقسم إلى خمسة وعشرين ألف
( )25,000حصة بقيمة اسمية قدرها واحد ( )1يورو أي ما يعادل أربعة رياالت سعودية وثمان وأربعون هللة ( )4.48للحصة الواحدة .تملك الشركة %100
من رأس مال شركة رونزاك .تتمثل أعمال شركة رونزاك في أنشطة منح تراخيص تسويق للمنتجات الصيدالنية والبضائع االستهالكية والمنتجات الغذائية.
4-6استمرارية األعمال
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه لم يكن هناك توقف أو انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي للشركة خالل
االثني عشر ( )12شهراً األخيرة.
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4-7الموظفون
4الشركة
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يوضح الجدول التالي بيان تفصيلي للموظفين العاملين لدى الشركة موزعين حسب فئات النشاط الرئيسية ونسبة السعودة:
	  (4-14):لودجلاموظفو الشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021م
السنة المالية 2018م
القسم

#

السنة المالية 2020م

السنة المالية 2019م

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021م

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

سعودي

غير
سعودي

اإلجمالي

1

اإلدارة العامة

6

7

13

6

7

13

7

7

14

7

7

14

2

األصناف
الخاصة

1

4

5

1

4

5

2

3

5

6

3

9

3

اإلمدادات

220

350

570

140

571

711

307

670

977

350

678

1,028

4

التدريب

0

9

9

0

12

12

0

11

11

0

11

11

5

التسويق

42

16

58

40

12

52

41

12

53

30

10

40

6

التصفيف

0

0

0

0

0

0

50

268

318

41

264

305

7

التوزيع

3

39

42

0

0

0

5

71

76

10

83

93

8

الجودة

3

8

11

3

8

11

4

8

12

5

8

13

9

الخدمات
المساندة

102

191

293

89

198

287

28

69

97

37

111

148

10

الشؤون
القانونية

4

4

8

5

4

9

4

3

7

4

3

7

11

الصيدليات

740

2,772

3,512

780

2,867

3,647

912

2,911

3,823

1,126

2,830

3,956

12

المالية

96

115

211

96

162

258

92

157

249

87

159

246

13

المشتريات

25

40

65

25

45

70

9

18

27

16

20

36

14

الموارد البشرية

76

4

80

79

4

83

78

4

82

85

4

89

15

المواقع

6

0

6

6

0

6

5

0

5

5

0

5

16

الفئات

0

0

0

0

0

0

8

10

18

6

8

14

1,324

3,559

4,883

1,270

3,894

5,164

1,552

4,222

5,774

1,815

4,199

6,014

اإلجمالي
المصدر :الشركة
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4متطلبات السعودة وبرنامج «نطاقات»

-7-2

يوضح الجدول التالي مدى امتثال الشركة لمتطلبات السعودة وفقاً لتصنيفها في برنامج «نطاقات» كما في تاريخ 1443/04/04هـ (الموافق 2021/11/09م):
	  (4-15):لودجلاتصنيف الشركة في برنامج «نطاقات» كما في 1443/04/04هـ (الموافق 2021/11/09م)
تصنيف النشاط

نسبة السعودة

النطاق

كيان الصيدليات

%27.77

أخضر متوسط

كيان الصيانة والتشغيل

%28.81

أخضر مرتفع

كيان التخزين

%30.96

أخضر متوسط

كيان الجملة والتجزئة

%24.86

أخضر منخفض

كيانات مجمعة صغيرة

%100

أخضر متوسط

كيان التأمين وخدمات األعمال

%45.43

أخضر منخفض

كيان أنشطة البريد

%70

بالتيني

المصدر :الشركة
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4تدريب وتطوير الموارد البشرية

تهتم الشركة بتطوير أداء الموظفين من خالل قسم التدريب إلى التطوير المعرفي والمهاري للموظفين من خالل تقديم البرامج التدريبية التأهيلية
والبرامج الدورية المستحدثة لمواكبة كل جديد في عالم المنتجات الطبية والتجميلية ،إضافة إلى الخدمات الصحية ،وذلك بما يتماشى مع متغيرات
وتحديات السوق وإرضا ًء العمالء.
وفي ظل العولمة والتغيير المستمر تقوم الشركة بتطوير استراتيجيتها بشكل مستمر من أجل المحافظة على ميزتها التنافسية ،وهذا التطوير يؤثر على
االستراتيجيات الوظيفية لكل وظيفة أو نشاط ومنها نشاط التدريب .ويعد التدريب عملية منظمة مستمرة داخل الشركة تهدف إلى رفع كفاءات العاملين
وتزويدهم بالمعلومات والمهارات الالزمة لتمكينهم من أداء األعمال المطلوبة منهم بنجاح.
.

أأهداف التدريب بالشركة

هنالك العديد من األهداف لعمليات التدريب بالشركة ،منها:
yتمكين العاملين ،حيث أن على الرغم من كفاءة عمليات اختيار العاملين بهدف التوظيف ،إال أنه من دون تدريب ف ّعال ومستمر يكون من الصعب
ضمان قدرتهم على استخدام كامل إمكانياتهم لتحقيق أهداف الشركة الحالية واالستراتيجية.
yالتوفيق بين العاملين وأهداف الشركة ،حيث أن اتقان العاملين لما يقومون به قد ال يفيد بالشكل المطلوب ،إذا كانت أعمالهم وإجراءاتهم ال
تساهم في الوصول إلى األهداف المحددة.
yتحسين األداء وتصحيح األخطاء في العمل االعتيادي للعاملين.

yتمكين العاملين الملتحقين بالعمل حديثاً من أداء أعمالهم بكفاءة ،وذلك من خالل المعلومات والمهارات والثقة بالنفس التي يكتسبونها من
التدريب االبتدائي.
 .بأنواع التدريب بالشركة

يتم التدريب بالشركة بشكل مكاني ( )Coachingأو إلكتروني ،وهو يشمل كافة الموظفين بالشركة ،ويكون ذلك بشكل ابتدائي بعد التعيين مباشرة أو بشكل
مستمر طوال فترة العمل بالشركة.
yالتدريب المكاني ()Coaching

ويتم هذا النوع من التدريب في قاعات خاصة أو في أماكن عمل المتدربين مثل الصيدليات .ولهذا النوع من التدريب فوائد عدة ،منها:
	-يحقق فرصة التفاعل والتنافس بين المتدربين.

	-إمكانية اإلجابة على تساؤالت المتدربين فورياً.
	-يحقق بيئة مالئمة تسمح بالمرونة والتنافس أثناء التدريب.
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yالتدريب اإللكتروني

ويتم هذا النوع من التدريب عبر منصات احترافية خاصة ،مثل ويبكس ( )Webexوالذي يضمن وسط افتراضي ،يمكن للمتدربين الدخول إليه في أي وقت
ومن أي مكان .ولهذا النوع من التدريب فوائد أيضاً ،منها:
	-يعتبر أسهل في التنفيذ وأكثر اقتصادية.
	-يحقق وصول المادة التدريبية إلى أكبر عدد ممكن من المتدربين.
	-يوفر مرونة عالية في األوقات المتاحة للتدريب حسب ظروف عمل المتدربين.
	-يضمن استمرار النشاط التدريبي أثناء فترات حظر التجمعات في حال وجود جائحة.
 .جفوائد التدريب بالشركة

ولبرامج التدريب في الشركة عدد من الفوائد الملموسة ،تتضمن ما يلي:
yيساهم التدريب في حل جميع مشاكل األداء التي يمر بها الموظف.
yيساهم التدريب في تطوير وتحسين سلوك المتدربين وتوحيد فكرهم بما يساعدهم على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الشركة.
yيساهم التدريب في استمرارية المتدرب في عمله وبناء طموحه المهني.

yيساهم التدريب في بناء جيل من العاملين يتمتع بفكر حديث وقدرة على اتخاذ قرارات إدارية تمهيداً لشغلهم وظائف قيادية مستقب ً
ال.
 .دالتدريب بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والجامعات

وقعت الشركة العديد من االتفاقيات مع أغلب كليات الصيدلة بالمملكة وذلك لتدريب الصيادلة حديثي التخرج من هذه الكليات داخل صيدليات الشركة
المنتشرة في جميع أنحاء المملكة .ويهدف ذلك إلى إعداد صيادلة ذوي كفاءة علمية وعملية مالئمة لسوق العمل في أقصر وقت ممكن.
 .هالمدربين بالشركة

جميع المدربين بالشركة هم من المدربين األكفاء المعتمدين دولياً ذوي الخبرة العلمية والعملية في نفس مجال التدريب الذي يقومون بتنفيذه .وتتوفر
لديهم جميعاً الرغبة والقدرة على التدريب المتميز والتواصل واالتصال الف ّعال مع المتدربين ،فهم المسؤولون األوائل عن نجاح عملية التدريب وتحقيق
األهداف منها.
 .وإدارة التدريب بالشركة

لدى الشركة إدارة متكاملة مسؤولة عن تدريب موظفيها تعمل على ضمان جودة وكفاءة برامج التدريب لدى الشركة .وتشمل مسؤوليات إدارة التدريب ما
يلي:
yرسم السياسات وخطط التدريب للعاملين وتنسيقها بغرض رفع مستوى األداء والكفاءة.
yتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بنا ًء على نتائج تقييم األداء لهم وذلك بالتعاون مع رؤسائهم ،ثم تحديد اإلمكانيات التدريبية الواجب
توافرها للوفاء بتلك االحتياجات.
yتنفيذ ومتابعة وتقييم النشاطات التدريبية عن طريق التعاون والتواصل برؤساء المتدربين للوقوف على مدى االستفادة التي تحققت.
4-8المسؤولية المجتمعية
انطالقاً من دور الشركة الريادي بالمساهمة المجتمعية قامت بعدة حمالت ومشاركات مع العديد من الشراكات االستراتيجية بالمملكة مع أصحاب
المصلحة الرئيسيين في مجال الرعاية الصحية بالمملكة ،مثل برنامجي «وصفتي» و»صحة» مع وزارة الصحة وأحد عمالء الشركة الشبه حكومي ،لتوزيع
الوصفات الطبية اإللكترونية ،والتي تهدف في المقام األول إلى خدمة جميع أفراد المجتمع بجميع فئاته وذلك من خالل إبراز دور صيدليات الشركة
الرائد في الخدمة المجتمعية مثل:
yالحمالت الرئيسية مع الجهات الحكومية في القطاع الصحي مثل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وأثرها البارز في رفع مستوى
الخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة ورفع مستوى الوعي الصحي مثل حملة لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-داخل
صيدليات الشركة.
yالشراكة االستراتيجية مع الجمعيات الخاصة ومساعدتها ودعمها في أداء دورها الفعال في الخدمة المجتمعية مثل جمعية شارك وجمعية
دوائي.
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yالحمالت التوعوية الخاصة برفع مستوى الوعي الصحي مثل الحمالت التوعوية في األيام الصحية العالمية.
yالحمالت التوعوية لمختلف فئات المجتمع المتطلبة للدعم مثل جمعية تعليم لغة اإلشارة.
yالحمالت التوعوية الموسمية مع الجهات الحكومية مثل حمالت موسم الحج وغيرها.
yرعاية المؤتمرات والحمالت التي تخدم المجتمع.
yتقديم الدعم المباشر (العيني والنقدي للمبادرات التي تخدم المجتمع).
تكرس الشركة الكثير من جهودها لالهتمام بالمسؤولية االجتماعية والمساهمة في المجتمع ،وتشمل هذه الجهود كذلك عقد عدة اتفاقيات مع جمعيات
خيرية وتقديم الدعم المالي لرعاية عدد من األسر واأليتام واألرامل .وانطالقاً من إيمانها بأن رعاية اإلنسان هي أسمى المسؤوليات المجتمعة ،تعاونت
الشركة مع وزارة الصحة خالل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-حيث أعلنت وزارة الصحة بتاريخ 1442/07/18هـ (الموافق 2021/03/02م)
توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية فيما بين وزارة الصحة والشركة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في صيدليات الشركة حيث يتم
استقبال المواطنين والمقيمين في فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة وتقديم اللقاحات لهم كأول صيدلية مجتمعية بالمملكة توفر هذه الخدمة.
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5الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمتها5-1هيكل الملكية في الشركة
يوضح الجدول التالي هيكل الملكية في الشركة قبل وبعد الطرح:
	  (5-1):لودجلاهيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح
قبل الطرح
المساهم

#

بعد الطرح
عدد األسهم

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

الملكية*

نسبة

297,497,030

%34.99965
%13.74965

عدد األسهم

القيمة االسمية اإلجمالية
(بالريال السعودي)

الملكية*

نسبة

1

شركة الموارد القابضة

42,499,575

424,995,750

%49.9995

29,749,703

2

صاحب السمو الملكي
األمير /تركي بن محمد بن
فهد بن عبدالعزيز آل سعود

20,400,000

204,000.000

%24

11,687,203

116,872,030

3

محمد بن سعد بن بطي
الفراج السبيعي

7,862,075

78,620,750

%9.2495

6,800,000

68,000,000

%8

4

عبداهلل بن سعد بن بطي
الفراج السبيعي

7,862,500

78,625,000

%9.25

6,800,000

68,000,000

%8

5

وليد بن محمد بن عبداهلل
الجعفري

2,125,000

21,250,000

%2.5

1,062,500

10,625,000

%1.25

6

حصة بنت سعد بن بطي
الفراج السبيعي

2,125,000

21,250,000

%2.5

1,700,000

17,000,000

%2

7

نوف بنت سعد بن بطي
الفراج السبيعي

2,125,000

21,250,000

%2.5

1,700,000

17,000,000

%2

8

علي بن سالم بن عبود
القفيل

425

4,250

%0.0005

297

2,970

%0.00035

9

سلطان بن مهدي بن شالش
العنزي

425

4,250

%0.0005

297

2,970

%0.00035

-

-

-

25,500,000

255,000,000

%30

85,000,000

850,000,000

%100

85,000,000

850,000,000

%100

 10الجمهور
اإلجمالي

* إن نسبة الملكية المذكورة هي أرقام تقريبية.
المصدر :الشركة

5-2الهيكل التنظيمي
يعهد المساهمون بالشركة إلى مجلس اإلدارة مسؤولية التوجيه العام للشركة واإلشراف عليها ومراقبتها .كما يعهد مجلس اإلدارة إلى اإلدارة العليا للشركة
وخاصة الرئيس التنفيذي مسؤولية إدارة األعمال اليومية العامة للشركة.
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يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة كما في تاريخ هذه النشرة:
	  (4):لكشلاالهيكل التنظيمي للشركة
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺠﻮدة

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﻤﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ

اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

المصدر :الشركة

5-3مجلس اإلدارة
-3-1

5تكوين مجلس اإلدارة

يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من ستة ( )6أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للمساهمين على أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن
عضوين .ويحدد نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والنظام األساس للشركة ولوائح الحوكمة الداخلية للشركة مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة.
وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة بما فيهم رئيس المجلس ثالث ( )3سنوات كحد أقصى لكل دورة ،ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينص نظام الشركة
األساس على غير ذلك .واستثنا ًء من ذلك بدأت الدورة الحالية لمجلس اإلدارة والتي تبلغ مدتها خمس ( )5سنوات والتي تم تعيين المجلس فيها من قبل
المساهمين في اجتماع الجمعية التحولية اعتباراً من تاريخ 1442/10/25هـ (الموافق 2021/06/06م).
يوضح الجدول التالي بيانات أعضاء مجلس اإلدارة كما في تاريخ هذه النشرة:
	  (5-2):لودجلاأعضاء مجلس إدارة الشركة
نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية غير
المباشرة

م.

االسم

المنصب

الجنسية

العمر

الصفة

1

سمير محمود
فياض عبدالهادي

رئيس مجلس
اإلدارة

سعودي

 71سنة

غير تنفيذي
غير مستقل

ال يوجد

2

إبراهيم سالم
محمد الرويس

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

سعودي

 61سنة

غير تنفيذي
مستقل

ال يوجد

ال يوجد

3

وليد محمد عبداهلل
الجعفري

عضو مجلس
اإلدارة والعضو
المنتدب

سعودي

 61سنة

تنفيذي غير
مستقل

%2.5

%1.25

ال يوجد

4

محمد سعد بطي
الفراج السبيعي

عضو مجلس
اإلدارة والرئيس
التنفيذي

سعودي

 51سنة

تنفيذي غير
مستقل

%9.2495

%8

ال يوجد
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تاريخ التعيين*

قبل
الطرح

بعد
الطرح

قبل
الطرح

بعد
الطرح

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1442/10/25هـ
(الموافق
2021/06/06م)

ال يوجد

ال يوجد

1442/10/25هـ
(الموافق
2021/06/06م)

ال يوجد

1442/10/25هـ
(الموافق
2021/06/06م)

ال يوجد

1442/10/25هـ
(الموافق
2021/06/06م)

نسبة الملكية
المباشرة

م.

االسم

المنصب

الجنسية

العمر

الصفة

5

حسن عبداهلل درر
الصومالي

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

 64سنة

غير تنفيذي
مستقل

ال يوجد

6

حمد محمد مبارك
الهذيلي

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

 65سنة

غير تنفيذي
غير مستقل

ال يوجد

نسبة الملكية غير
المباشرة

تاريخ التعيين*

قبل
الطرح

بعد
الطرح

قبل
الطرح

بعد
الطرح

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1442/10/25هـ
(الموافق
2021/06/06م)

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1442/10/25هـ
(الموافق
2021/06/06م)

* التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية لمجلس اإلدارة .وتوضح السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة تاريخ تعيين كل منهم في المجلس أو
في أي منصب آخر (للمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 7-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة» من هذه النشرة).
المصدر :الشركة

إن أمين سر مجلس اإلدارة هو السيد /محمود مرزوق طه حسن ،والذي تم تعيينه في هذا المنصب بتاريخ 1442/11/24هـ (الموافق 2021/07/04م)
(ولالطالع على ملخص السيرة الذاتية له ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 7-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة»
من هذه النشرة).
-3-2

5مسؤوليات مجلس اإلدارة

يمثل مجلس اإلدارة جميع المساهمين ،وعليه بذل واجبي العناية والوالء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قدرتها.
تقع على مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجاناً أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض اختصاصاته .وفي جميع األحوال ،ال يجوز
لمجلس اإلدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع الصالحيات
في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها ،ويدخل ضمن مهام مجلس اإلدارة واختصاصاته ما يلي:
 أوضع الخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري ،والتأكد من توافرالموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيقها ،ومن ذلك:
1وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.2تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.3اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة ،وتملك األصول والتصرف بها.4وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.5المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.6التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسة. بوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها ،ومن ذلك:1وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حاالت تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من األعضاء واإلدارة التنفيذية والمساهمين ،ويشمل ذلكإساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها ،وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.
2التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية ،بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.3التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئةملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة ،وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة.
4المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. جإعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارةالشركات – ،ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

–

بما ال يتعارض مع األحكام اإللزامية في الئحة حوكمة

 دوضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام الئحة حوكمة الشركات. هوضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحابالمصالح ،والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.
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 واإلشراف على إدارة مالية الشركة ،وتدفقاتها النقدية ،وعالقاتها المالية واالئتمانية مع الغير. زاالقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:1زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.2حل الشركة قبل األجل المعين في نظام الشركة األساس أو تقرير استمرارها. حاالقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:3استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين.4تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.5طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية. طإعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها. يإعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره. كضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية المعمول بها. لإرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين االطالع بشكل مستمر ودوري على أوجه األنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية. متشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها ،وكيفية رقابة المجلس عليها ،على أن يتضمنقرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم ،مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها.
 نتحديد أنواع المكافآت التي تمنح للعاملين في الشركة ،مثل المكافآت الثابتة ،والمكافآت المرتبطة باألداء ،والمكافآت في شكل أسهم ،بما اليتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
 سوضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.يضع مجلس اإلدارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة ال تتعارض مع األحكام اإللزامية في المادة  94من الئحة حوكمة الشركات ،وعليه مراقبة تطبيقها
والتحقق من فعاليتها ،وتعديلها عند الحاجة ،وعليه في سبيل ذلك القيام بما يلي:
 -أالتحقق من التزام الشركة بهذه القواعد.

 -بمراجعة القواعد وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.

 جمراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة ،وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفقمع أفضل الممارسات.

 دإطالع األعضاء دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات ،أو تفويض ذلك إلى لجنة المراجعة أو أي لجنة أو إدارةأخرى.
يتولى مجلس اإلدارة تشكيل اإلدارة التنفيذية للشركة ،وتنظيم كيفية عملها ،والرقابة واإلشراف عليها ،والتحقق من أدائها المهام الموكولة إليها ،وعليه
في سبيل ذلك:
 أوضع السياسات اإلدارية والمالية الالزمة. بالتحقق من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات المعتمدة منه. جاختيار الرئيس التنفيذي للشركة وتعيينه ،واإلشراف على أعماله. دتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وعزله وتحديد مكافآته ،إن وجد. هعقد اجتماعات دورية مع اإلدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعتريه من معوقات ومشاكل ،واستعراض ومناقشة المعلومات المهمةبشأن نشاط الشركة.
 ووضع معايير أداء لإلدارة التنفيذية تنسجم مع أهداف الشركة واستراتيجيتها. زمراجعة أداء اإلدارة التنفيذية وتقويمه. -حوضع خطط التعاقب على إدارة الشركة.
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يضع مجلس اإلدارة سياسة للسلوك المهني والقيم األخالقية في الشركة ،تراعي بصفة خاصة ما يلي:
 أالتأكيد على كل عضو من األعضاء واإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة ببذل واجبي العناية والوالء تجاه الشركة ،وكل ما من شأنه صون مصالحالشركة وتنميتها وتعظيم قيمتها ،وتقديم مصالحها على مصلحته الشخصية في جميع األحوال.
 بتمثيل عضو مجلس اإلدارة لجميع المساهمين في الشركة ،وااللتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومراعاة حقوق أصحابالمصالح اآلخرين ،وليس مصلحة المجموعة التي انتخبته فحسب.
 جترسيخ مبدأ التزام األعضاء وكبار التنفيذيين فيها بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. دالحيلولة دون استغالل عضو مجلس اإلدارة أو عضو اإلدارة التنفيذية لمنصبه الوظيفي بهدف تحقيق مصلحة خاصة به أو بغيره. هالتأكيد على قصر استعمال أصول الشركة ومواردها على تحقيق أغراض الشركة وأهدافها ،وعدم استغالل تلك األصول أو الموارد لتحقيقمصالح خاصة.
 ووضع قواعد دقيقة ومحكمة وواضحة تنظم صالحية وتوقيت االطالع على المعلومات الداخلية الخاصة بالشركة بما يحول دون استفادةاألعضاء واإلدارة التنفيذية وغيرهم منها أو اإلفصاح عنها ألي شخص ،إال في الحدود المقررة أو الجائزة نظاماً.
يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته
الشخصية ،ويدخل في ذلك على وجه الخصوص ما يلي:
 أالصدق :وذلك بأن تكون عالقة عضو مجلس اإلدارة بالشركة عالقة مهنية صادقة ،وأن يفصح لها عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقةأو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.
 بالوالء :وذلك بأن يتجنب عضو مجلس اإلدارة التعامالت التي تنطوي على تعارض في المصالح ،مع التحقق من عدالة التعامل ،ومراعاة األحكامالخاصة بتعارض المصالح في هذه الالئحة.
 جالعناية واالهتمام :وذلك بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركةاألساس واألنظمة األخرى ذات العالقة.
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5رئيس مجلس اإلدارة

تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة واختصاصاته ما يلي:
 أضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة. بالتحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. جتمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات األساس. دتشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم فعالية وبما يحقق مصلحة الشركة. هضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة. وتشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين،وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
 زإعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو يثيرها مراجعالحسابات ،والتشاور مع أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس.
 حعقد لقاءات بصفة دورية مع األعضاء غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة. طإبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ،وأنيرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.
-3-4

5نائب رئيس مجلس اإلدارة

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس ،ويحل نائب الرئيس محل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه.
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5أمين سر مجلس اإلدارة

تتضمن مسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة واختصاصاته ما يلي:
 أتوثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت ،وبيان مكان االجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه،وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت ،وحفظها في سجل خاص ومنظم ،وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها – إن
وجدت – ،وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.
 بحفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها المجلس. جتزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به ،وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أيمن األعضاء اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.
 دالتحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها المجلس. هتبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية. وعرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها. زالتحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقةبالشركة.
 -حالتنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة.

 -طتنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية والتسعون من الئحة حوكمة الشركات.

 يتقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة.-3-6

5عقود العمل والخدمة مع أعضاء مجلس اإلدارة

ال يوجد عقود عمل أو خدمة مبرمة فيما بين الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة بصفتهم أعضاء مجلس إدارة ،علماً بأن الشركة أبرمت عقود إدارة مع كل
من أعضاء مجلس اإلدارة وليد محمد عبداهلل الجعفري ومحمد سعد بطي الفراج السبيعي بصفتهما التنفيذية كعضو منتدب ورئيس تنفيذي ،على التوالي
(وللمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم رقم « 3-5-5عقود اإلدارة والعمل مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ومدير الشؤون المالية» من
هذه النشرة).
-3-7

5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة:
	  (5-3):لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ سمير محمود فياض عبدالهادي
االسم

سمير محمود فياض عبدالهادي

العمر

 71سنة

الجنسية

سعودي

المنصب

رئيس مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

yماجستير في البتروكيماويات والهيدروكربونات ،جامعة مانشستر للعلوم والتقنية ،المملكة المتحدة ،عام 1976م.
yبكالوريوس في العلوم ،جامعة نورث لندن ،المملكة المتحدة ،عام 1975م.
yرئيس مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

المناصب الحالية

yمساعد رئيس مجلس المديرين في شركة الموارد القابضة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال إدارة
الشركات التابعة لها ،منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
yالرئيس التنفيذي لالستثمار والتوزيع والتجارة في شركة الموارد القابضة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في
مجال إدارة الشركات التابعة لها ،منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
yنائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة بانثر ميديا المحدودة ،وهي شركة إماراتية ،تعمل في مجال اإلعالم ،منذ عام 2009م وحتى
تاريخه.
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yالرئيس التنفيذي لمجموعة أوربت ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بحرينية ،تعمل في مجال اإلعالم واالتصاالت ،منذ عام
2009م وحتى عام 2020م.

yمدير عام مجموعة التجارة والتوزيع في شركة الموارد القابضة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال
االستثمار وإدارة الشركات ،منذ عام 1999م وحتى عام 2020م.

yنائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة الكيميائية السعودية ،وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل في مجال الصناعات الكيميائية
وتوزيع األدوية ،منذ عام 2001م وحتى عام 2012م.

yعضو اللجنة التنفيذية في الشركة الكيميائية السعودية ،وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل في مجال الصناعات الكيميائية وتوزيع
األدوية ،منذ عام 2001م وحتى عام 2012م.
yرئيس لجنة الترشيحات في الشركة الكيميائية السعودية ،وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل في مجال الصناعات الكيميائية
وتوزيع األدوية ،منذ عام 2001م وحتى عام 2012م.

yرئيس مجلس إدارة شركة ميد القابضة ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال التجارة ،منذ عام 2009م وحتى عام
2011م.

yالرئيس والمسؤول التنفيذي لشركة أوربت لالتصاالت ،وهي شركة إيطالية ،تعمل في مجال اإلعالم واالتصاالت ،منذ عام 2002م
وحتى عام 2009م.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

yمدير عام في مجموعة الموارد التجارية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال التجارة ،منذ عام 1994م
وحتى عام 1999م.

yمدير عام شركة الموارد للتسويق ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال التجارة ،منذ عام 1994م وحتى
عام 1999م.

yمدير عام شركة الموارد لألغذية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال األغذية والمطاعم العالمية ،منذ
عام 1991م وحتى عام 1994م.

yالعضو المنتدب للشركة العربية للمنظفات الكيماوية (داك) ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال تصنيع
وتوزيع مواد النظافة ،منذ عام 1987م وحتى عام 1990م.

yمدير إدارة تقويم المشاريع في الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في
مجال الصناعات البتروكيماوية والكيميائية والبوليمرات الصناعية واألسمدة والمعادن ،منذ عام 1979م وحتى عام 1983م.
yمدير إدارة التقنية في الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في مجال
الصناعات البتروكيماوية والكيميائية والبوليمرات الصناعية واألسمدة والمعادن ،منذ عام 1977م وحتى عام 1983م.
yنائب الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال المنتجات
البتروكيماوية ،منذ عام 1984م وحتى عام 1986م.

yنائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال
المنتجات البتروكيماوية ،منذ عام 1982م وحتى عام 1986م.
yرئيساً للعديد من اللجان التنفيذية واألخرى في الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ،وهي شركة مساهمة مدرجة
سعودية ،تعمل في مجال الصناعات البتروكيماوية والكيميائية والبوليمرات الصناعية واألسمدة والمعادن ،منذ عام 1977م وحتى
عام 1986م.
المصدر :الشركة

	  (5-4):لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ إبراهيم سالم محمد الرويس
االسم

إبراهيم سالم محمد الرويس

العمر

 61سنة

الجنسية

سعودي

المنصب

نائب رئيس مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

yبكالوريوس في المحاسبة ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،عام 1982م.

76

yنائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yرئيس لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yرئيس لجنة المراجعة في شركة أسمنت المنطقة الشرقية ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في مجال إنتاج االسمنت،
منذ عام 2017م وحتى تاريخه.
المناصب الحالية

yعضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة أسمنت المنطقة الشرقية ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في مجال
إنتاج االسمنت ،منذ عام 2017م وحتى تاريخه.

yعضو مجلس إدارة في الشركة العربية اليمنية لألسمنت المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يمنية ،تعمل في مجال إنتاج
األسمدة ،منذ عام 2012م وحتى تاريخه.

yرئيس لجنة المراجعة في الشركة العربية اليمنية لألسمنت المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يمنية ،تعمل في مجال
إنتاج األسمدة ،منذ عام 2017م وحتى تاريخه.

yعضو لجنة المراجعة في شركة دور للضيافة ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في مجال التطوير العقاري واإليواء ،منذ
عام 2010م وحتى تاريخه.
yعضو مجلس إدارة في شركة أسمنت المنطقة الشرقية ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في مجال إنتاج اإلسمنت،
منذ عام  2009م وحتى تاريخه.
yعضو اللجنة التنفيذية في شركة أسمنت المنطقة الشرقية ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في مجال إنتاج اإلسمنت،
منذ عام 2012م وحتى عام 2017م.

yعضو في لجنة المراجعة في شركة أسمنت المنطقة الشرقية ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في مجال إنتاج
اإلسمنت ،منذ عام 2009م وحتى عام 2012م.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

yعضو لجنة المراجعة في شركة التعاونية للتأمين ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في مجال التأمين ،منذ عام 2005م
وحتى عام 2014م.

yعضو مجلس المديرين في شركة الخليج للمناطق السياحية المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال
انشاء وتملك وبيع المنشآت السكنية والتجارية والترفيهية والفندقية ،منذ عام 2004م وحتى عام 2009م.

yالمراجع الداخلي والمستشار المالي في المؤسسة العامة للتقاعد ،وهي مؤسسة حكومية سعودية ،تعمل في مجال إدارة شؤون
التقاعد في المملكة العربية السعودية ،منذ عام 2003م وحتى عام 2017م.

yمحاسب ومحلل مالي في وزارة المالية ،وهي جهة حكومية سعوديةـ ،تعمل في مجال إعداد ميزانية المملكة العربية السعودية ورسم
السياسة المالية واالقتصادية للمملكة ،منذ عام 1982م وحتى عام 2003م.
المصدر :الشركة

	  (5-5):لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ وليد محمد عبدالله الجعفري
االسم

وليد محمد عبداهلل الجعفري

العمر

 61سنة

الجنسية

سعودي

المنصب
المؤهالت العلمية

عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
yبكالوريوس في االقتصاد ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،عام 1982م.
yالعضو المنتدب في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yعضو مجلس إدارة في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال التصنيع
والطاقة ،منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

yعضو مجلس إدارة في شركة أسمنت المنطقة الشرقية ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في مجال إنتاج اإلسمنت،
منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
المناصب الحالية

yعضو مجلس إدارة في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في مجال البتروكيماويات،
منذ عام 2010م وحتى عام تاريخه.
yعضو مجلس إدارة في شركة والء للتأمين التعاوني ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في مجال التأمين ،منذ عام 2016م
وحتى تاريخه.
yنائب رئيس مجلس إدارة شركة سياحة العالمية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعوديةـ ،تعمل في مجال التطوير السياحي ،منذ عام
2008م وحتى تاريخه.
yرئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية للتعمير العقاري ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال المشاريع العقارية،
منذ عام 2006م وحتى تاريخه.
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yرئيس مجلس المديرين في الشركة منذ عام 2001م وحتى 2021م.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

yمدير عام وعضو مجلس المديرين في شركة مقاوالت الخليج للشحن والتفريغ المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة
سعودية ،تعمل في مجال إدارة وتشغيل الموانئ والمطارات ،منذ عام 1985م وحتى عام 1998م.

yعضو هيئة التدريس بمعهد اإلدارة العامة ،وهو هيئة حكومية سعودية ،تعمل في مجال رفع كفاءة موظفي الدولة وإعدادهم والتنظيم
اإلداري لإلدارة الحكومية ،منذ عام 1982م وحتى عام 1985م.
المصدر :الشركة

	  (5-6):لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ محمد سعد بطي الفراج السبيعي
االسم

محمد سعد بطي الفراج السبيعي

العمر

 51سنة

الجنسية

سعودي

المنصب

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

yماجستير في إدارة األعمال للمدراء التنفيذيين ،الجامعة األمريكية ببيروت ،الجمهورية اللبنانية ،عام 2008م.

yبكالوريوس في إدارة التمويل ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،المملكة العربية السعودية ،عام 1994م.

yعضو الجمعية الخيرية (أثاث) ،وهي جمعية خيرية سعودية ،تعمل في مجال األثاث ،منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

yرئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في مجال إنتاج اإلسمنت ،منذ
عام 2018م وحتى تاريخه.
المناصب الحالية

yعضو مجلس إدارة شركة معارض الظهران الدولية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،تعمل في مجال المعارض ،منذ عام
2016م وحتى تاريخه.
yرئيس مجلس إدارة جمعية كنف الخيرية ،وهي جمعية خيرية سعودية ،تعمل في مجال توفير خدمات التأمين الطبي لأليتام
وأمهاتهم األرامل في المملكة ،منذ عام 2015م وحتى تاريخه.

yعضو مجلس إدارة في شركة المعامل الوطنية المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال المختبرات،
منذ عام 2009م وحتى تاريخه.
yالمؤسس والرئيس التنفيذي في الشركة منذ عام 1993م وحتى تاريخه.

yعضو المجلس االستشاري بكلية المجتمع بالدمام ،وهي كلية سعودية ،تعمل في مجال التعليم ،منذ عام 2017م وحتى عام 2021م.

yعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في مجال التجزئة
والتجارة واالستيراد ،منذ عام 2014م وحتى عام 2020م.
yعضو مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية ،وهي جمعية سعودية ،تعمل في مجال رعاية مرضى السرطان ،منذ عام 2017م
وحتى عام 2019م.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

yنائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية للدورة  ،17وهي جهة حكومية ،تعمل في مجال قطاع األعمال وتطوير اقتصاديات المنطقة
الشرقية ،منذ عام 2014م وحتى عام 2018م.

yعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء ،وهي هيئة حكومية سعودية ،تعمل في مجال الغذاء والدواء ،منذ عام 2014م وحتى
عام 2016م.

yعضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية ،وهو تنظيم سعودي ،يعمل في مجال المصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية
بالمملكة ،منذ عام 2010م وحتى عام 2013م.

yعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية عن الدورات  ،17/16/15وهي جهة حكومية ،تعمل في مجال قطاع األعمال وتطوير اقتصاديات
المنطقة الشرقية ،منذ عام 2006م وحتى عام 2013م.
المصدر :الشركة

	  (5-7):لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ حسن عبدالله درر الصومالي
االسم

حسن عبداهلل درر الصومالي

العمر

 64سنة

الجنسية

سعودي

المنصب

عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

yماجستير في إدارة األعمال تخصص تأمين ،الجامعة األمريكية في لندن ،المملكة المتحدة ،عام 2002م.

yبكالوريوس في االقتصاد ،جامعة بوكوني ،إيطاليا ،عام 1977م.
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yعضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة من عام 2021م وحتى تاريخه.

المناصب الحالية

yالرئيس التنفيذي في الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في مجال
التأمين ،منذ عام 2007م وحتى تاريخه.

yعضو مجلس إدارة في الشركة اليمنية العامة للتأمين ،وهي شركة مساهمة يمنية ،تعمل في مجال التأمين ،منذ عام 1989م وحتى
تاريخه.

yعضو مجلس إدارة في شركة التأمين العربية السعودية المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بحرينية ،تعمل في مجال
التأمين ،منذ عام 2013م وحتى تاريخه.
yنائب الرئيس التنفيذي والمدير العام في شركة التأمين العربية السعودية المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة بحرينية،
تعمل في مجال التأمين ،منذ عام 1988م وحتى عام 2009م.
yعضو اللجنة التنفيذية في االتحاد العام العربي للتأمين ،وهو منظمة عربية دولية ،تعمل في مجال صناعة التأمين ،منذ عام 2004م
وحتى عام 2008م.
yعضو مجلس إدارة في شركة جلف أسست ،وهي شركة بحرينية ،تعمل في مجال التأمين ،منذ عام 1994م وحتى عام 2007م.

yعضو اللجنة الوطنية للتأمين برعاية مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ،وهي لجنة سعودية ،تعمل في مجال التأمين،
منذ عام 1996م وحتى عام 2000م.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

yعضو اللجنة الفنية واللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين لدول مجلس التعاون الخليجي ،وهي جمعية
خليجية ،تعمل في مجال التأمين ،منذ عام 1995م وحتى عام 2000م.

yرئيس اللجنة الفنية لخدمات التأمين ،وهي لجنة سعودية ،تعمل في مجال خدمات التأمين ،منذ عام 1996م وحتى عام 1999م.

yمساعد المدير العام في شركة اليمامة للتأمين ،وهي شركة بحرينية ،تعمل في مجال التأمين ،منذ عام 1982م وحتى عام 1988م.

yرئيس ملتقى الرياض للتأمين في الجمعية العربية السعودية لشركات التأمين والوسطاء وتقدير الخسائر العاملة في مدينة الرياض،
وهو ملتقى سعودي ،يعمل في مجال التأمين ،منذ عام 1983م وحتى عام 1987م.
yالمدير الفني في شركة اليمامة للتأمين ،وهي شركة بحرينية ،تعمل في مجال التأمين ،منذ عام 1981م وحتى عام 1982م.

yمسؤول اكتتاب تأمين في الشركة الوطنية للتأمين ،وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل في مجال التأمين ،منذ عام 1978م وحتى
عام 1981م.

yمسؤول اكتتاب تأمين مطالبات وحدة إدارة المطالبات وإعادة التأمين في الشركة الوطنية للتأمين ،وهي شركة مساهمة سعودية،
تعمل في مجال التأمين ،منذ عام 1977م وحتى عام 1978م.
المصدر :الشركة

	  (5-8):لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ حمد محمد مبارك الهذيلي
االسم

حمد محمد مبارك الهذيلي

العمر

 65سنة

الجنسية

سعودي

المنصب
المؤهالت العلمية

عضو مجلس اإلدارة
yبكالوريوس في اإلدارة المالية وإدارة التسويق ،جامعة سانت توماس ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 1984م.
yعضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yعضو مجلس المديرين في شركة الموارد للطاقة والتعدين ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال الطاقة
والمعادن ،منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

المناصب الحالية

yعضو مجلس المديرين في شركة االتصاالت المتكاملة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال تقديم خدمات
االنترنت ،منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

yعضو مجلس المديرين في شركة االستثمار والتجارة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في مجال التجارة ،منذ عام 2017م
وحتى تاريخه.

yمستشار أول في شركة الموارد القابضة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال إدارة الشركات التابعة لها ،منذ
عام 2015م وحتى تاريخه.
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yعضو مجلس إدارة في بنك رسملة االستثمار ،وهو بنك إماراتي ،يعمل في مجال الخدمات المالية ،منذ عام 2007م وحتى عام 2014م.

yعضو منتدب في شركة رسملة االستثمار السعودية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال الخدمات المالية،
منذ عام 2007م وحتى عام 2014م.

yعضو مجلس إدارة في بنك رسملة لالستثمار ،وهي بنك استثماري إماراتية ،يعمل في مجال الخدمات المالية واالستثمارية ،منذ عام
2007م وحتى عام 2010م.

yأمين عام ومدير عام البنك السعودي الهولندي (تم اندماجه في البنك السعودي البريطاني (ساب)) ،وهي شركة مساهمة سعودية،
تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،منذ عام 2000م وحتى عام 2007م.

yرئيس لجنة الموارد البشرية في البنك السعودي الهولندي (تم اندماجه في البنك السعودي البريطاني (ساب)) ،وهي شركة مساهمة
سعودية ،تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،منذ عام 2000م وحتى عام 2003م.
yعضو لجنة االستثمار في البنك السعودي الهولندي (تم اندماجه في البنك السعودي البريطاني (ساب)) ،وهي شركة مساهمة
سعودية ،تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،منذ عام 2000م وحتى عام 2003م.
yعضو لجنة توزيع األصول في البنك السعودي الهولندي (تم اندماجه في البنك السعودي البريطاني (ساب)) ،وهي شركة مساهمة
سعودية ،تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،منذ عام 2000م وحتى عام 2003م.
yعضو لجنة االئتمان الرئيسية في البنك السعودي الهولندي (تم اندماجه في البنك السعودي البريطاني (ساب)) ،وهي شركة مساهمة
سعودية ،تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،منذ عام 2000م وحتى عام 2003م.
yعضو في لجنة تعويم الطرح العام األولي للشركات في شركة الهولندي كابيتال ،وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل في مجال تقديم
الخدمات المصرفية واالستشارات المالية ،منذ عام 2000م وحتى عام 2003م.

yمدير عام مجموعة المؤسسات المالية في البنك السعودي الهولندي (تم اندماجه في البنك السعودي البريطاني (ساب)) ،وهي شركة
مساهمة سعودية ،تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،منذ عام 1998م وحتى عام 2003م.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

yعضو في لجنة العقود في البنك السعودي الهولندي (تم اندماجه في البنك السعودي البريطاني (ساب)) ،وهي شركة مساهمة
سعودية ،تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،منذ عام 1998م وحتى عام 2003م.
yعضو في لجنة االلتزام وأعرف عميلك ومكافحة غسيل األموال في البنك السعودي الهولندي (تم اندماجه في البنك السعودي
البريطاني (ساب)) ،وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،منذ عام 1997م وحتى عام 2000م.

yمدير عام مجموعة تطوير األعمال المصرفية والحسابات الحكومية في البنك السعودي الهولندي (تم اندماجه في البنك السعودي
البريطاني (ساب)) ،وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،منذ عام 1995م وحتى عام 2000م.

yعضو مجلس المديرين في شركة الشيكات السياحية السعودية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال خدمات
الشيكات السياحية ،منذ عام 1995م وحتى عام 1996م.
ً
yعضو مجلس إدارة شركة تسجيل األسهم السعودية (تداول حاليا) ،وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل كسوق رئيسي لتداول األسهم
في المملكة العربية السعودية ،منذ عام 1995م وحتى عام 1996م.
yمدير عام للشؤون اإلدارية والتسويق ودعم المنتج في البنك السعودي الهولندي (تم اندماجه في البنك السعودي البريطاني (ساب))،
وهي شركة مساهمة سعودية ،تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية ،منذ عام 1990م وحتى عام 1995م.

yمساعد نائب الرئيس في التسويق والعالقات العامة في مجموعة الموارد القابضة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل
في مجال إدارة الشركات التابعة لها ،منذ عام 1987م وحتى عام 1990م.

yدور مساعد نائب الرئيس في مجموعة الموارد القابضة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال إدارة الشركات
التابعة لها ،منذ عام 1987م وحتى عام 1990م.

yدور مساعد نائب الرئيس في شركة نفط ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال توزيع المشتقات البترولية،
منذ عام 1987م وحتى عام 1990م.
yمستشار استثمارات أول في مؤسسة النقد العربي السعودي (يعرف حالياً بـ البنك المركزي السعودي) ،وهو المصرف المركزي
للمملكة العربية السعودية ،يعمل في مجال إصدار النقد والرقابة واإلشراف على المؤسسات المالية والقيام بعمل مصرف الحكومة
وإدارة واستثمار احتياطات النقد األجنبي ،منذ عام 1984م وحتى عام 1987م.
المصدر :الشركة

	  (5-9):لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ محمود مرزوق طه حسن
االسم

محمود مرزوق طه حسن

العمر

 42سنة

الجنسية

مصري

المنصب

أمين سر مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

yبكالوريوس في اآلداب والتربية تخصص لغة إنجليزية ،جامعة القاهرة ،جمهورية مصر العربية ،عام 2000م.

المناصب الحالية

yأمين سر مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

yمدرس لغة إنجليزية في جمهورية مصر العربية في عام 2008م.

yسكرتير تنفيذي في الشركة منذ عام 2008م وحتى تاريخه.

المصدر :الشركة
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5-4لجان مجلس اإلدارة
ينبثق من مجلس إدارة الشركة عدد من اللجان التي تم تشكيلها وفقاً لحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية باإلضافة
إلى الوفاء بالمتطلبات النظامية ذات العالقة وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.
وفيما يلي ملخص لهيكل كل لجنة ومسؤولياتها وأعضائها:
-4-1
.

5لجنة المراجعة

أتكوين لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من ثالث ( )3أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 1442/11/25هـ (الموافق 2021/07/05م) .ويوضح
الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة:
	  (5-10):لودجلاأعضاء لجنة المراجعة
المنصب

الصفة

#

االسم

مستقل/غير تنفيذي

1

إبراهيم سالم محمد الرويس

رئيس لجنة المراجعة

2

عبد الرحمن عبد اهلل عبد العزيز الدحيم

عضو لجنة المراجعة

عضو من خارج المجلس

3

وليد عصام صبري

عضو لجنة المراجعة

عضو من خارج المجلس

المصدر :الشركة
 .بمسؤوليات لجنة المراجعة

تشمل مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:
1-التقارير المالية

 أدراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتهاوشفافيتها.
 بإبداء الرأي الفني – بنا ًء على طلب مجلس اإلدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمنالمعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
 جدراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية. دالبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤولي االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات. هالتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.2-المراجعة الداخلية

 أدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة. بدراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. جالرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة –إن وجدت-؛ للتحقق من توافر الموارد الالزمةوفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها .وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي ،فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى
الحاجة إلى تعيينه.
 دالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.3-مراجع الحسابات

 أالتوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهموشروط التعاقد معهم.
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 بالتحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ،ومدى فعالية أعمال المراجعة ،مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذاتالصلة.

 جمراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،والتحقق من عدم تقديمه أعماالً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة ،وإبداءمرئياتها حيال ذلك.
 داإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. هدراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما ِاتخذ بشأنها.
4-ضمان االلتزام

 أمراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. بالتحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. جمراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة. درفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها. هعلى لجنة المراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية .وعلى اللجنةالتحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.
5-مسؤوليات إعداد التقارير

 أيرفع رئيس اللجنة تقريرا رسمياً إلى المجلس عن إجراءاته بعد كل اجتماع بشأن جميع المسائل التي تقع ضمن واجباته ومسؤولياته. بوتقدم اللجنة توصيات إلى المجلس تراها مناسبة في أي مجال من مجاالت اختصاصها حيث يلزم اتخاذ إجراء أو تحسين. جيتعين على الشركة حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز ما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما قد اتخذ بشأنها. .جملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة:
	  (5-11):لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ إبراهيم سالم محمد الرويس
االسم

إبراهيم سالم محمد الرويس

المنصب

رئيس لجنة المراجعة

السيرة الذاتية

يرجى مراجعة القسم رقم« 7-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة» من هذه النشرة.

المصدر :الشركة

	  (5-12):لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ عبد الرحمن عبد الله عبد العزيز الدحيم
االسم

عبدالرحمن عبداهلل عبدالعزيز الدحيم

العمر

 62سنة

الجنسية

سعودي

المنصب

عضو لجنة المراجعة

المؤهالت العلمية

yبكالوريوس في العلوم اإلدارية تخصص محاسبة ،جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،عام 1402هـ.
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yعضو لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yرئيس مجلس المديرين بالشركة السعودية للخدمات الفندقية المالكة لفندق كروان بالزا قصر الرياض ،منذ عام  2013م
وحتى تاريخه.

المناصب الحالية

yعضو مجلس المديرين وعضو لجنه المراجعة في شركة سياحية المملوكة لمجموعة من المستثمرين من أبرزهم المؤسسة
العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،ومؤسسة الملك فيصل الخيرية ،وتملك عدد من المشاريع السياحية
والترفيهية والعقارية بمنطقة عسير مند عام 2017م وحتى تاريخه.
yعضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة أراك ،وهي شركة سعودية تعمل في مجال إدارة وتشغيل عدداً من
المشاريع في المدينة المنورة ،منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
yعضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة هيف القابضة ،وهي شركة سعودية تعمل في مجال المقاوالت والعقارات،
منذ عام 2019م وحتى تاريخه.
yعضو لجنة المراجعة بشركة دور للضيافة ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في مجال التطوير العقاري واإليواء،
منذ عام 2016م وحتى تاريخه.

yعضو لجنة المراجعة في شركة البلد األمين ،وهي شركة سعودية منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

yمدقق داخلي بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،وهي مؤسسة عامة حكومية ،تعمل في مجال تحقيق التغطية التأمينية
الواجبة نظاماَ وتحصيل االشتراكات من أصحاب األعمال ،وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد أسرهم،
منذ عام 1982م وحتى عام 1983م.

yأخصائي محاسبة في الدار السعودية للخدمات االستشارية ،وهي شركة سعودية تعمل في مجال االستشارات المالية ،منذ
عام 1985م وحتى عام 1986م.

yمدير رقابة داخلية في الشركة السعودية لنقل وتجارة المواشي ،وهي شركة سعودية تعمل في مجال تجارة الماشية ،منذ عام
1985م وحتى عام 1986م.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

yعدة مناصب وآخرها نائب الرئيس التنفيذي في شركة دور للضيافة ،وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية ،تعمل في مجال
التطوير العقاري واإليواء ،منذ عام 1986م وحتى عام 2014م.

yعضو لجنة المراجعة في شركة رعاية ،وهي شركة سعودية تعمل في مجال الرعاية الصحية ،لمدة دورتين متتاليتين انتهت
بعام 2017م.

yعضو لجنة المراجعة والمخاطر بالمؤسسة العامة للتقاعد ،وهي مؤسسة حكومية سعودية ،تعمل في مجال تنظيم أمور التقاعد
والعناية بالمتقاعدين ،منذ عام 2005م وحتى عام 2014م.

yعضو اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية .وهو تنظيم سعودي ،يعمل في مجال المصالح المشتركة للغرف
التجارية الصناعية بالمملكة ،منذ عام 2008م وحتى عام 2010م.
المصدر :الشركة

	  (5-13):لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ وليد عصام صبري
االسم

وليد عصام صبري

العمر

 58سنة

الجنسية

أردني

المنصب

عضو لجنة المراجعة

المؤهالت العلمية

yماجستير في إدارة األعمال ،جامعة جنوب إلينوي ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 1989م.

yبكالوريوس في اإلدارة تخصص محاسبة ،جامعة اليرموك ،المملكة األردنية الهاشمية ،عام 1984م.
yعضو لجنة المراجعة في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.

المناصب الحالية

yمدير المالية في شركة الموارد التجارية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال التجارة ،منذ عام 2011م
وحتى تاريخه.

yمدير المالية في شركة الموارد للتسويق ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال التجارة ،منذ عام 2011م
وحتى تاريخه.
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yعضو مجلس المديرين في الشركة منذ عام 2008م وحتى عام 2021م.

yعضو لجنة المراجعة في شركة ميديا جيت ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال انتاج وتجميع المحتوى
الرقمي ،منذ عام 2012م وحتى عام 2017م.

yعضو لجنة المراجعة في شركة نور سات ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة أردنية ،تعمل في مجال البث التلفزيوني ،منذ
عام 2012م وحتى عام 2017م.

yمدير مالي أول في شركة الموارد التجارية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال التجارة ،منذ عام
2001م وحتى عام 2011م.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

yمدير مالي أول في شركة الموارد للتسويق ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال التجارة ،منذ عام
2001م وحتى عام 2011م.

yمدير مالية عمليات الغذاء في شركة الموارد الدولية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال التجارة ،منذ
عام 2001م وحتى عام 2002م.

yمدير مالي إلدارة التجزئة لألزياء والعطور في شركة الموارد الدولية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في
مجال التجارة ،منذ عام 1998م وحتى عام 2001م.

yمدير المحاسبة العامة في شركة الموارد القابضة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال إدارة الشركات
التابعة لها ،منذ عام 1992م وحتى عام 1998م.

yمدقق أول في شركة الراشد مستشارون ومحاسبون ،وهي شركة سعودية ،تعمل في مجال المراجعة والمحاسبة القانونية ،منذ
عام 1990م وحتى عام 1990م.
المصدر :الشركة

-4-2
.

5لجنة الترشيحات والمكافآت

أتكوين لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالث ( )3أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/11/25هـ (الموافق 2021/07/05م).
ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
	  (5-14):لودجلاأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
المنصب

الصفة

االسم

1

حسن عبداهلل درر الصومالي

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

مستقل  /غير تنفيذي

2

حمد محمد مبارك الهذيلي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

غير مستقل  /غير تنفيذي

3

ابراهيم سالم محمد الرويس

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

مستقل  /غير تنفيذي

#

المصدر :الشركة
 .بمسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:
1إعداد سياسة واضحة لمكافآت األعضاء واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية ،ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيداًالعتمادها من الجمعية العامة ،على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء ،واإلفصاح عيها ،والتحقق من تنفيذها.
2توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.3-المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ،وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.

4التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت األعضاء واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.5-اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

6التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ،مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقتإدانته بجريمة مخلة باألمانة.
7إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.8تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.9-المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.
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	10-مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
	11-التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
	12-وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
	13-وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد األعضاء أو كبار التنفيذيين.
	14-تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 .جملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
	  (5-15):لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ حسن عبدالله درر الصومالي
االسم

حسن عبداهلل درر الصومالي

المنصب

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

السيرة الذاتية

يرجى مراجعة القسم رقم« 7-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة» من هذه النشرة.

المصدر :الشركة

	  (5-16):لودجلاملخص السيرة الذاتية لــ حمد محمد مبارك الهذيلي
االسم

حمد محمد مبارك الهذيلي

المنصب

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

السيرة الذاتية

يرجى مراجعة القسم رقم« 7-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة» من هذه النشرة.

المصدر :الشركة

	  (5-17):لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ إبراهيم سالم محمد الرويس
االسم

إبراهيم سالم محمد الرويس

المنصب

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

السيرة الذاتية

يرجى مراجعة القسم رقم« 7-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة» من هذه النشرة.

المصدر :الشركة

5-5اإلدارة التنفيذية
تتألف اإلدارة التنفيذية للشركة من فريق يتمتع بالخبرات والمهارات الالزمة إلدارة الشركة بإشراف مجلس اإلدارة ،ويقوم الرئيس التنفيذي بتسيير األعمال
اليومية للشركة وفقاً للتوجيهات والسياسات التي يحددها مجلس اإلدارة لضمان تحقيق الشركة ألهدافها المحددة من قبل مجلس اإلدارة.
-5-1
.

5أقسام اإلدارة التنفيذية

أإدارة الشؤون المالية

تتولى إدارة الشؤون المالية المهام والمسؤوليات التالية:
1-وضع خطط عمل اإلدارة وتقديم المعلومات واالقتراحات الالزمة لتحديد أهداف اإلدارة وفقاً الستراتيجية الشركة.

2-المساهمة في وضع الخطة االستراتيجية والتنفيذية المالية لإلدارة وفقاً الستراتيجية وخطط الشركة.

3قيادة وتحقيق استراتيجية الشركة المالية وأهدافها ومؤشرات األداء الرئيسية من خالل القيام بمسؤوليات اإلدارة المالية.4تقديم تقارير بشكل دوري عن سير عمل اإلدارة ومخرجات العمل ومشاركتها مع اإلدارات ذات العالقة.5تطبيق القواعد واإلجراءات واللوائح والنظم المالية المعتمدة في الشركة.6-إبرام التعاقدات مع المؤسسات المالية وتحديد حجم التسهيالت المطلوبة لتشغيل أعمال الشركة.
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7إعداد القوائم المالية للمستودع والصيدليات ،وإعداد الحسابات الختامية المجمعة للشركة ككل.8ضمان االستخدام األمثل لميزانية الشركة وتوفير تقارير دقيقة عن حالة الصرف والتحديات المتعلقة بالميزانية.9تقديم مبادرات تنفيذية تسهم في الحفاظ على موارد وممتلكات الهيئة والحد من المخاطر المالية والتشغيلية.	10-إدارة أنشطة تخطيط الميزانية والتنسيق مع كافة اإلدارات لجمع خطط الميزانية في خطة ميزانية رئيسية واحدة.
	11-اإلشراف على إعداد التقارير المالية ،وإعداد قائمة الخسائر واألرباح والميزانية العامة بشكل سنوي.
	12-ضبط مصروفات االدارة ومقارنتها مع الميزانية الفعلية وتحديد التجاوزات والمخاطر ورفعها لإلدارة.
	13-إدارة ومراقبة جميع األنشطة المحاسبية بما في ذلك حسابات األستاذ العام ،الحسابات الدائنة ،والذمم المدينة ،والرواتب ،واألصول الثابتة،
والتسويات النقدية بالمقارنة مع حسابات األستاذ العام ونهاية فترة عمليات اإلغالق.
	14-إنشاء وحفظ قوائم مالية وتقارير دقيقة تتماشى مع مبادئ المحاسبة المعتمدة.
	15-اإلشراف على جميع أنشطة الدفع للموردين والتأكد أن جميع الدفعات معتمدة.
	16-إنشاء وتحديث نظام لمراقبة األداء المالي واستخدام المعلومات الناتجة من مؤشرات األداء الرئيسية.
	17-فحص دفاتر وأنظمة الحسابات لتحقيق الكفاءة والفاعلية وااللتزام.
	18-تطبيق القواعد واإلجراءات واللوائح والنظم المالية المعتمدة في الشركة.
	19-مراجعة خطط أعمال المستودع والصيدليات وإبداء الرأي بشأنها في ضوء خطة األعمال واإليرادات والتحصيالت على مستوى الشركة.
	20-إعداد الموازنات التقديرية وقوائم الدخل لألنشطة المختلفة بالشركة.
	21-مراجعة العقود التي تتم مع العمالء والموردين والتأكد من مالئمتها لنظام العمل بالشركة .
	22-إعداد وتنفيذ الدورة المستندية للشئون المالية.
	23-تطوير النظام المحاسبي بالحاسب اآللي بما يتناسب مع تطوير حسابات الشركة.
	24-اإلشراف والمراقبة الكاملة لعملية حركة النقدية والبنوك والمقبوضات والمدفوعات للشركة وفروعها والتأكد من سالمة اإلجراءات.
	25-القيد والتوجيه المحاسبي لجميع العمليات المالية وإدخالها بالحاسب اآللي.
	26-متابعة األداء المالي ألنشطة الصيدليات والتسويق وإعداد مؤشرات الفعالية وعرضها على اإلدارة.
	27-التأكد من التطبيق السليم والمرن لإلجراءات والضوابط المالية بما يضمن سير العمل من ناحية وتوفير الحماية لألموال والممتلكات من
ناحية أخرى.
 .بإدارة االستراتيجية واألداء التنظيمي

تتولى إدارة االستراتيجية واألداء التنظيمي المهام والمسؤوليات التالية:
1صياغة خطط وإعداد استراتيجيات لتحقيق أهداف الشركة االستراتيجية على المدى الطويل.2تقييم األداء التنظيمي ،ووضع أهداف قابلة للتحقيق وتنفيذ العمليات التي تعمل على تحسين الفعالية التنظيمية وبناء ميزة تنافسية مستدامة.3العمل مع إدارة تطوير األعمال على تقييم اتجاهات السوق ،والمنافسين ،وتحديد التهديدات والفرص .وتقديم النتائج والتوقعات واإلجراءاتالموصى بها.
4جمع معلومات مثل أداء المنافسين ،واألداء التشغيلي ،واالبتكارات ،واألسواق ،وما إلى ذلك ،من مختلف المصادر الداخلية والخارجية من أجلتطوير الخيارات االستراتيجية .واستخدام هذه المعلومات كمدخالت لمراجعة االستراتيجية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا.
5إدارة وتطوير البنية التحتية لمؤشرات األداء الرئيسية لألعمال والعمليات من أجل تسهيل التحليل وإعداد تقارير عن األداء مقابل الخططوالميزانيات وكذلك األهداف االستراتيجية.
6مواءمة أهداف اإلدارة والعمليات وتخصيص الموارد مع االستراتيجية التنظيمية.7تطوير خطط وميزانيات الشركة من خالل لعب دور قيادي في جميع أنشطة التخطيط والتحليل التي تقوم بها الشركة.8-تحديد األولويات االستراتيجية الرئيسية ومراجعتها وتحويلها إلى خطط كمية وقابلة للتنفيذ.
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 .جإدارة الشؤون القانونية

تتولى إدارة الشؤون القانونية المهام والمسؤوليات التالية:
1تطوير استراتيجيات العمل القانوني بالشركة حسب مستجدات األنظمة.2تطوير السياسات واإلجراءات الخاصة باإلدارة واإلدارات ذات الصلة.3تفعيل نظام التقاضي عن بعد.4التحول الرقمي.5إدارة العقود بمختلف أنواعها.6تقديم االستشارات القانونية بكافه أنواعها.7العمل على خلق بیئة عمل نظامیة وقانونیة احترافیة.8رسم وإعداد الخطط والبرامج ذات الصلة باألعمال القانونیة بما یساعد على تحقیق األهداف الرئیسیة لها.9إدارة الدعاوى والقضایا المختلفة ومتابعتها في درجات التقاضي المختلفة بما یتماشى مع أفضل الممارسات القانونیة.	10-نشر وبث الوعي القانوني لدى جمیع اإلدارات المختلفة بالشركة.

	11-تمكین جمیع اإلدارات من ممارسة أعمالهم وفقاً لألنظمة والقوانین ذات الصلة.

	12-رفع مستوى مهارات وقدرات موظفي اإلدارة القانونیة للعمل بشكل احترافي.
	13-العمل على إيجاد التوازن بین الحقوق والواجبات لخلق بیئة عمل مثالیة للجمیع.
	14-إعداد وصیاغة مسودة القرارات اإلداریة بالشركة.
	15-االشتراك في أعمال اللجان النوعیة أو الفرعیة التي یصدر قرارات بتشكیلها من إدارة الشركة.
	16-المساهمة في إعداد مشاریع اللوائح والتعلیمات بالشركة.
	17-إدارة وإنشاء وحمایة العالمات التجاریة الخاصة بالشركة.
	18-إدارة وتأسیس الشركات الجدیدة والفروع داخل وخارج المملكة وأي كیانات اقتصادیة أخرى تتصل بشكل مباشر أو غیر مباشر مع الشركة.
	19-تمثیل الشركة أمام المحاكم والجهات القضائیة والجهات ذات الصلة داخل وخارج المملكة.
	20-العمل على تسویة وتوفیق المنازعات القائمة بین الشركة وبین العاملین أو المتعاملین معها.
	21-دراسة ومراجعة كافة األمور القانونیة الواردة إلیها من مختلف اإلدارات بالشركة وإبداء الرأي القانوني الصحیح بها.
	22-إسباغ التكییف القانوني الصحیح على جمیع الوقائع واالمور المحولة لإلدارة القانونیة واتخاذ اإلجراءات القانونیة الكفیلة بالحفاظ على
ممتلكات وأصول الشركة.
	23-إعداد وصیاغة كافة العقود بطریقة قانونیة احترافیة وبما یحقق الهدف منها.
	24-التدقیق اإلدراي لبیان أوجه القصور ومعرفة جوانب الخلل إن وجدت ومعالجتها ووضع السیاسات واإلجراءات الكفیلة للحد منها مما یؤثر
باإلیجاب على القرارات اإلداریة بالشركة.
	25-إجراء التحقیقات اإلداریة مع الموظفین.
	26-إعداد الدراسات القانونیة لألنظمة واللوائح ذات الصلة والعالقة بمجال العمل.
	27-إدارة مكاتب المحاماة المتعاقدة مع الشركة في حال وجودها.
	28-مشاركة اإلدارة باتخاذ القرارات المختلفة وضمان مطابقتها للنظم واللوائح المختلفة وصیاغتها.
	29-تمثیل الشركة أمام جمیع الجهات الحكومیة والقضائیة.
	30-إعداد سجل الوكاالت الخاصة بالشركة ومتابعته.
 .دإدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية

تتولى إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية المهام والمسؤوليات التالية:
1تطویر الهیكل التنظیمي.2-تطویر الهيكل الوظیفي.
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3تطویر وتفعیل الجدارات.4تطوير األوصاف الوظيفية.5تخطیط القوى العاملة.6تطویر استراتیجیة التوظیف.7تطویر السیاسات واإلجراءات.8تفعیل نظام العمل عن بعد.9التحول الرقمي.	10-تحدیث المزایا والتعویضات.
	11-تطویر الكفاءات.
	12-التوظیف واالستبقاء.
	13-خدمة الموظفین.
	14-الخدمات الحكومیة.
	15-الرعایة الصحیة.
	16-التأمینات االجتماعیة.
	17-الرواتب واألجور.
	18-التدریب والتطویر.
	19-إدارة األداء.
	20-األرشفة.
	21-إدارة عقود الموظفین.
	22-إدارة شؤون العمالة الخارجية ( العقود الخارجية ).
	23-التواصل الداخلي.
	24-االتصاالت اإلدارية.
 .هإدارة التسويق

تتولى إدارة التسويق المهام والمسؤوليات التالية:
1العمل على جمیع الحمالت التسویقیة الخاصة بالشركة وصيدلياتها.2العمل بشكل كامل على تحقیق دور ومهام الشركة من ناحیة المسؤولیة االجتماعیة إضافة إلى الجانب الصحي بشكل أساسي.3العمل على جمیع جوانب التسویق الرقمي ورفع قیمة الممتلكات الرقمیة من صفحات التواصل االجتماعي وخالفه.4التطویر واإلبداع في توصیل الرسائل التسویقیة إلى العمالء بشكل یضمن تحقیق األهداف المطلوبة.5العمل على تولید الشراكات المختلفة مع أقوى الهیئات والشركات على مستوى المملكة وذلك لتحقیق أهداف الشركة سواء االستراتیجیة أوالمالیة.
6العمل على تطویر الموظفین وبیئة العمل من خالل قسم االتصال الداخلي.7العمل على دعم فریق المبیعات سواء في المشتریات أو بالتوزیع.8دعم قسم التدریب بالملفات التدریبیة للمنتجات.9إدارة اجتماعات الفریق بشكل فعال.	10-ظهور المنتجات والتسویق لها بشكل فعال على منصة التسویق اإللكتروني للشركة.
	11-الحفاظ على العالقات الجیدة مع العمالء.
	12-التكیيف مع المتغیرات الطارئة وإیجاد حلول فعالة.
	13-اإلبداع وخلق جو إبداعي لدفع منتجات الشركة.
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	14-تحدید ورسم االستراتیجیات التي تحقق أهداف الشركة االستراتیجیة.
	15-بناء الوعي بالعالمة التجاریة للصیدلیات والشركة ككل.
	16-تولید اإلیرادات من خالل جمیع األنشطة التي تقوم بها إدارة التسويق والتي تهدف إلى توسیع قاعدة العمالء وإیجاد الفرص التي من شأنها
خلق المزید من العائدات للشركة.
	17-العمل على بناء عالقة وثیقة مع الجمهور عن طریق صناعة الوعي حول الشركة ومنتجاتها.
	18-العمل على فهم احتیاجات العمالء سواء من المنتجات أو الشركة.
	19-مراقبة المنافسین وابتكار أفكار جدیدة وتحديد منافذ العرض والبیع ووضع االستراتیجیات الالزمة لجذب العمالء واالحتفاظ بهم.
	20-العمل على رسم مالمح خطة التوسعات واالفتتاحات في مختلف المجاالت بالشركة.
	21-العمل على جلب عمالء جدد وخلق فرص جدیدة للشركة ومساحات جدیدة للمنافسة.
	22-تحدید استراتیجیات تسویق المنتجات بما یتماشي مع أهداف الشركة االستراتیجیة.
	23-تحلیل األسواق المختلفة وإیجاد فرص النمو.
	24-تحجیم المنتجات المنافسة وزیادة حصة منتجات الشركة من السوق.
	25-تصمیم سیاسة المنتجات التى سوف تقدمها الشركة فى ضوء تحدید حاجات ورغبات العمالء.
	26-إدارة المتغیرات الرئیسیة للمنتجات عن طريق المزیج التسویقي والذي یتضمن المنتج والتسعیر والترویج والتوزیع.
 .وإدارة العمليات

تتولى إدارة العمليات المهام والمسؤوليات التالية:
1ضبط مستویات الخدمة والمخزون.2بیع وتقدیم الخدمات للعمالء الخارجیین.3تطویر مستوى الخدمة في المستودعات.4تقنین المصاریف المتعلقة بالتخزین والتشغیل.5تطویر طرق التوزیع األمثل للمستودعات والخدمات.6تطبیق تعلیمات الهیئات الحكومیة ومشاریعها المستقبلیة بالتنسیق مع اإلدارة الداخلیة المعنیة.7تقدیم خطط اإلحالل والتوسع في التشغیل واألصول.8تقدیم توقعات المیزانیات المتعلقة بالقسم وضبطها.9تطویر طرق مناولة ومراقبة وتعدیل المخزون.	10-توظیف التقنیة في تطویر الخدمات المقدمة بالتنسیق مع األقسام المعنیة.
	11-دعم توجهات الشركة في تحقیق أهدافها التحولیة والتشغیلیة عن طریق الخطط التشغیلیة طویلة وقصیرة المدى.
	12-إدارة المخزون عن طریق تخطیط المخزون والتحكم بالمخزون بتحدید الكمیة المطلوبة والوقت المناسب للطلب.
	13-تخطیط وإدارة اإلمداد والطلب.
	14-استالم وتخزین وصرف البضائع.
	15-إعداد خطط الشراء وتنسیقها مع المشتریات.
	16-المشاركة في اجتماعات متابعة األداء لألقسام المرتبطة.
	17-متابعة وضبط أداء الموظفین.
	18-متابعة المصاریف مع األقسام المعنیة وضبطها.
	19-طلب تحدید الكفاءات المناسبة للقسم وتطویرها.
	20-إدارة المستودعات.
	21-جدولة وتحریك السیارات ومتابعتها وتشغیلها.
	22-شحن وتخلیص البضائع حسب العقود المبرمة.
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	23-توزیع المصادر والمصاریف حسب الحاجة.
	24-توفیر األصناف المخزنة للعمالء بالكمیات المطلوبة ،في الوقت المطلوب ،وفي األماكن التي تحتاج هذه األصناف.
	25-تطبیق شروط الجهات الحكومیة التشغیلیة كما ترد من اإلدارات الداخلیة المعنیة.
	26-إدارة اإلمداد العكسي (.)Reverse Logistics
	27-إدارة التخلص من النفایات عن طریق اإلتالف (.)Scrapping
	28-إنشاء خطط التورید بما یتناسب مع مستوى الخدمة المطلوب للعمالء.

	29-مراقبة ومتابعة مؤشرات األداء الرئیسیة لإلمداد والطلب وأیضاً مستوى الخدمة المقدم للعمالء.

 .زإدارة تطوير األعمال

تتولى إدارة التسويق المهام والمسؤوليات التالية:
1تطویر خطط األعمال.2تطویر استراتیجیة تطویر الشركة المستقبلیة.3عرض فرص استثماریة لالستحواذ.4الربط مع الجهات الحكومیة المختصة في مجال التقنیة.5استقطاب أفضل الحلول التطویریة في مجال العمل لرفع كفاءة أي قسم في الشركة.6وجود قسم یخدم جمیع أقسام الشركة ألي برامج تطویریة.7رفع مؤشر كفاءات األقسام في التشغیل وإصدار تقاریر بذلك.8طرف ثالث یقوم برفع تقاریر تختص بالمبیعات من خالل فریق تحليل البيانات (.)Data Analysis9إنشاء قسم مختص بالبحوث التطویریة والعلمیة لیخدم جمیع أقسام الشركة.	10-متابعة مشاریع األقسام الداخلیة وذلك بوضع آلیة متابعة واضحة للمشاریع التطویریة.
	11-العمل على تطویر برامج لربط وتسهیل التعامل مع شركاء النجاح.
	12-الرفع بالفرص االستثماریة للشركة.
-5-2

5أعضاء اإلدارة التنفيذية

يوضح الجدول التالي تفاصيل أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة:
	  (5-18):لودجلااإلدارة التنفيذية للشركة
#

االسم

المنصب

الجنسية

العمر

تاريخ التعيين بالمنصب
الحالي

نسبة الملكية
قبل الطرح

نسبة الملكية
بعد الطرح

1

وليد محمد عبداهلل الجعفري

العضو المنتدب

سعودي

 61سنة

1442/11/21هـ (الموافق
2021/07/01م)

%2.5

%1٫25

2

محمد سعد بطي الفراج السبيعي

الرئيس التنفيذي

سعودي

 51سنة

1442/11/21هـ (الموافق
2021/07/01م)

%9.2495

%8

3

شريف أحمد العقباوي

مدير المالية

مصري

 64سنة

1421/12/06هـ (الموافق
2001/03/01م)

ال يوجد

ال يوجد

4

فهد عبداهلل سعد الفراج

مدير االستراتيجية
واألداء التنظيمي

سعودي

 32سنة

1442/12/26هـ (الموافق
2021/08/05م)

ال يوجد

ال يوجد

5

محمد فتحي الشربيني علي

مدير الشؤون القانونية

مصري

 50سنة

1437/07/03هـ (الموافق
2016/04/10م)

ال يوجد

ال يوجد

6

سعود زيد فالح العريني

مدير الموارد البشرية
والشؤون اإلدارية

سعودي

 45سنة

1439/07/08هـ (الموافق
2018/03/25م)

ال يوجد

ال يوجد

7

تركي عبداهلل سعد الفراج

مدير التسويق

سعودي

 32سنة

1442/07/27هـ (الموافق
2021/03/11م)

ال يوجد

ال يوجد
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#

االسم

المنصب

الجنسية

العمر

تاريخ التعيين بالمنصب
الحالي

نسبة الملكية
قبل الطرح

نسبة الملكية
بعد الطرح

8

أحمد علي عبد الموافي

مدير إدارة العمليات

مصري

 46سنة

1443/03/26هـ (الموافق
2021/11/01م)

ال يوجد

ال يوجد

9

فيجاي سغار

مدير إدارة تطوير
األعمال

هندي

 40سنة

1443/05/28هـ (الموافق
2022/01/01م)

ال يوجد

ال يوجد

المصدر :الشركة

5عقود اإلدارة والعمل مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ومدير الشؤون المالية

-5-3

أبرمت الشركة عقود إدارة مع كل من العضو المنتدب وليد محمد عبداهلل الجعفري والرئيس التنفيذي محمد سعد بطي الفراج السبيعي لمدة خمس ()5
سنوات وذلك للقيام بمهام اإلدارة التنفيذية للشركة .ويوضح الجدول اآلتي ملخصاً لتلك العقود والحوافز التي تقدمها الشركة لهما مقابل القيام بأعمال
اإلدارة:
	  (5-19):لودجلاملخص عقود اإلدارة مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
االسم

المنصب

تاريخ إبرام العقد

مدة العقد

الحوافز

وليد محمد عبداهلل الجعفري

العضو المنتدب

1442/11/21هـ (الموافق
2021/07/01م)

خمس ()5
سنوات

نسبة  %1٫38من صافي أرباح الشركة
التشغيلية سنوياً وحتى سقف أرباح مقداره
 250,000,000ريال سعودي

محمد سعد بطي الفراج

الرئيس التنفيذي

1442/11/21هـ (الموافق
2021/07/01م)

خمس ()5
سنوات

نسبة  %4٫38من صافي أرباح الشركة
التشغيلية سنوياً وحتى سقف أرباح مقداره
 250,000,000ريال سعودي

المصدر :الشركة

كما يوضح الجدول التالي ملخص عقد العمل المبرم فيما بين الشركة مدير الشؤون المالية:
	  (5-20):لودجلاملخص عقد العمل مع مدير الشؤون المالية
االسم

المنصب

تاريخ إبرام العقد

مدة العقد

شريف أحمد العقباوي

مدير الشؤون المالية

1442/07/17هـ (الموافق
2021/03/01م)

سنتان

المصدر :الشركة

-5-4

5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية:
	  (5-21):لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ وليد محمد عبدالله الجعفري
االسم

وليد محمد عبداهلل الجعفري

المنصب

العضو المنتدب

السيرة الذاتية

يرجى مراجعة القسم رقم« 7-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة» من هذه النشرة.

المصدر :الشركة

	  (5-22):لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ محمد سعد بطي الفراج السبيعي
االسم

محمد سعد بطي الفراج السبيعي

المنصب

الرئيس التنفيذي

السيرة الذاتية

يرجى مراجعة القسم رقم« 7-3-5ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة» من هذه النشرة.

المصدر :الشركة
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	  (5-23):لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ شريف أحمد العقباوي
االسم

شريف أحمد العقباوي

العمر

 64سنة

الجنسية

مصري

المنصب

مدير الشؤون المالية

المؤهالت العلمية

yبكالوريوس في التجارة ،جامعة طنطا ،جمهورية مصر العربية ،عام 1979م.
yمشرف ومراقب مالي في شركة أنظمة األعمال الرقمية  -جمهورية مصر العربية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مصرية،
تعمل في مجال الحلول التقنية واألمنية ،منذ عام 2019م وحتى تاريخه.

yعضو لجنة المراجعة في شركة الخليجية للتعمير ،وهي شركة مساهمة مغلقة سعودية ،تعمل في مجال التطوير العقاري ،منذ
عام 2018م وحتى تاريخه.

yمشرف ومراقب مالي في شركة أنظمة األعمال الرقمية  -المملكة العربية السعودية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة
سعودية ،تعمل في مجال الحلول التقنية واألمنية ،منذ عام 2017م وحتى تاريخه.

المناصب الحالية

yمشرف ومراقب مالي في شركة مشرف ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال المقاوالت والتطوير
العقاري ،منذ عام 2010م وحتى تاريخه.

yمشرف ومراقب مالي في شركة التقنيات المتخصصة للتجهيزات الصناعية المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة
سعودية ،تعمل في مجال خدمات الطاقة واألمن والسالمة وصناعة معدات ولوازم وقطع غيار ،منذ عام 2003م وحتى تاريخه.

yمدير الشؤون المالية في الشركة منذ عام 2001م وحتى تاريخه.

yمشرف ومراقب مالي في شركة وكالة كالسيك للسياحة ،وهي مؤسسة فردية سعودية ،تعمل في مجال السياحة ،منذ عام
2001م وحتى تاريخه.
yمدير التدقيق في مكتب د .محمد عبداهلل الشباني محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون في المملكة العربية السعودية،
وهو مؤسسة فردية سعودية ،تعمل في مجال المحاسبة القانونية واالستشارات المالية ،منذ عام 1989م وحتى عام 2001م.

yمدير التدقيق في مكتب محمد عبداهلل الشباني محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون في دولة اإلمارات ،وهو مكتب إماراتي،
يعمل في مجال المحاسبة القانونية واالستشارات المالية ،منذ عام 1987م وحتى عام 1989م.

yمدقق مالي أول في الشركة السعودية الموحدة للكهرباء (اندمجت مع مجموعة شركات باسم الشركة السعودية للكهرباء) ،وهي
شركة مساهمة سعودية ،تعمل في مجال الكهرباء ،منذ عام 1984م وحتى عام 1987م.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

yمحلل مالي في وزارة التجارة ،وهي جهة حكومية سعودية ،تعمل في مجال إصدار األنظمة واللوائح التجارية والعمل على
إشرافها واإلشراف على األسواق الداخلية وتنظيم أمور الشركات ،منذ عام 1983م وحتى عام 1984م.

yرئيس الحسابات في شركة عماد عدلي أيوب للمقاوالت العامة ،وهي شركة فردية مصرية ،تعمل في مجال المقاوالت العامة،
منذ عام 1981م وحتى عام 1983م.

yمدقق مالي في مكتب مجدي صالح ،وهو مكتب مصري ،يعمل في مجال المحاسبة والمراجعة ،منذ عام 1980م وحتى عام
1981م.
yمحاسب في شركة القاهرة لألقطان ،وهي شركة مساهمة مصرية ،تعمل في مجال تجميع وتصدير األقطان ،منذ عام 1979م
وحتى عام 1980م.
المصدر :الشركة

	  (5-24):لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ فهد عبدالله سعد الفراج
االسم

فهد عبداهلل سعد الفراج

العمر

 32سنة

الجنسية

سعودي

المنصب

مدير االستراتيجية واألداء التنظيمي
yدبلوم إدارة االستثمار في األصول الثابتة ،معهد نيويورك للتمويل ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2012م.

المؤهالت العلمية

yبكالوريوس إدارة مالية ومحاسبة ،جامعة كينت ،المملكة المتحدة ،عام 2012م.

yدبلوم إدارة االستثمار في مشتقات األصول ،كلية لندن لالقتصاد ،المملكة المتحدة ،عام 2010م.
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yمدير االستراتيجية واألداء التنظيمي في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

المناصب الحالية

yرئيس المجلس التنفيذي لمجلس شباب أعمال المنطقة الشرقية ،وهو مجلس سعودي ،يعمل في مجال تطوير أعمال الشباب
في المنطقة الشرقية ،منذ عام 2020م وحتى تاريخه.

yعضو مجلس إدارة في شركة دائم لالستشارات المالية والتسويقية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال
التسويق الرقمي ،منذ عام 2015م وحتى تاريخه.
yعضو مجلس إدارة في جمعية إيثار ،وهي جمعية خيرية سعودية ،تعمل في مجال التنشيط التبرع باألعضاء ،منذ عام 2021م
وحتى تاريخه.
yمدير تطوير األعمال في الشركة منذ عام 2018م وحتى عام 2020م.

yنائب رئيس المجلس التنفيذي لمجلس شباب أعمال المنطقة الشرقية ،وهو مجلس سعودي ،يعمل في مجال تطوير أعمال
الشباب في المنطقة الشرقية ،منذ عام 2018م وحتى عام 2020م.

yأخصائي مشتريات وفئات في الشركة منذ عام 2016م وحتى عام 2018م.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

yعضو اللجنة الوطنية لشباب أعمال المملكة ،وهي لجنة سعودية ،تعمل في مجال تطوير أعمال الشباب ،منذ عام 2014م وحتى
عام 2017م.
yعضو لجنة الفرص في مجموعة عقال الشرقية ،وهي مؤسسة وقفية سعودية ،تعمل في مجال تكوين شراكات ذات جدوى
اقتصادية ،منذ عام 2014م وحتى عام 2017م.

yعضو المجلس التنفيذي لمجلس شباب أعمال المنطقة الشرقية ،وهو مجلس سعودي ،يعمل في مجال تطوير أعمال الشباب
في المنطقة الشرقية ،منذ عام 2014م وحتى عام 2017م.

yمحاسب أول في الشركة منذ عام 2014م وحتى عام 2016م.

yمدير محفظة استثمارية في شركة مكتب العائلة ،وهي شركة استثمار بحرينية ،تعمل في مجال إدارة الثروات واالستثمار ،منذ
عام 2012م وحتى عام 2014م.
المصدر :الشركة

	  (5-25):لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ محمد فتحي الشربيني علي
االسم

محمد فتحي الشربيني علي

العمر

 50سنة

الجنسية

مصري

المنصب

مدير إدارة الشؤون القانونية

المؤهالت العلمية

yليسانس الحقوق ،جامعة المنصورة ،جمهورية مصر العربية ،عام 1994م.

المناصب الحالية

yمدير إدارة الشؤون القانونية في الشركة منذ عام 2018م وحتى تاريخه.
yمدير إدارة الشؤون اإلدارية والقانونية في الشركة منذ عام 2016م وحتى تاريخ 2018م.

yمستشار قانوني ومدير قسم الشؤون القانونية في الشركة منذ عام 2014م وحتى عام 2016م.

yمستشار موارد بشرية في الشركة منذ عام 2013م وحتى عام 2014م.

yمدير الرواتب والخدمات اإلدارية في الشركة منذ عام 2012م وحتى عام 2013م.

yالمستشار اإلداري في الشركة منذ عام 2011م وحتى عام 2012م.

yمدير شؤون الموظفين في الشركة منذ عام 2008م وحتى عام 2011م.

yأخصائي أول للشئون االدارية في الشركة منذ عام 2005م وحتى عام 2007م.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

yمسئول قسم الصيانة والتأسيس والمواقع في الشركة منذ عام 2003م وحتى عام 2005م.

yأخصائي شئون الموظفين بالشركة منذ عام 1999م وحتى عام 2002م.

yسكرتير تنفيذي في الشركة منذ عام 1997م وحتى عام 1998م.

yمسؤول مشتريات وعقود في شركة سالم اليحيائي للمقاوالت ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية ،تعمل في مجال
المقاوالت ،منذ عام 1996م وحتى عام 1997م.

yمحامي بمكتب الشيخ عبد العزيز القرعاوي ،وهو مكتب محاماة سعودي ،يعمل في مجال المحاماة واالستشارات القانونية،
في عام 1995م.

yأخصائي عقود ومناقصات في شركة سايت للحاسب ،وهي شركة مصرية ،تعمل في مجال الحاسب اآللي ،في عام 1994م.

yمحامي متدرب في مكتب فؤاد عبد الباسط ،وهو مكتب محاماة مصري ،يعمل في مجال المحاماة واالستشارات القانونية،
في عام 1994م.
المصدر :الشركة
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	  (5-26):لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ سعود زيد فالح العريني
االسم

سعود زيد فالح العريني

العمر

 45سنة

الجنسية

سعودي

المنصب

yمدير إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية

المؤهالت العلمية

yبكالوريوس في إدارة الموارد البشرية ،جامعة الملك عبد العزيز ،المملكة العربية السعودية ،عام 2018م.

المناصب الحالية

yمدير إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية في الشركة منذ عام 2017م وحتى تاريخه.

yعضو اللجنة الوطنية الصحية في الغرفة التجارية منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
yعضو اللجنة الصحية في الغرفة التجارية منذ عام 2018م وحتى عام 2021م.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

yمدير الخدمات االلكترونية في الشركة منذ عام 2013م وحتى عام 2017م.

yمسؤول المواقع في الشركة منذ عام 2010م وحتى عام 2013م.
المصدر :الشركة

	  (5-27):لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ تركي عبدالله سعد الفراج
االسم

تركي عبداهلل سعد الفراج

العمر

 32سنة

الجنسية

سعودي

المنصب

مدير إدارة التسويق

المؤهالت العلمية

yبكالوريوس في المحاسبة ،جامعة اإلمام فيصل ،المملكة العربية السعودية ،عام 2014م.

المناصب الحالية

yمدير إدارة التسويق في الشركة منذ عام 2020م وحتى تاريخه.
yأخصائي خدمات لوجستية في الشركة منذ عام 2016م وحتى عام 2017م.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

yأخصائي تسويق في الشركة منذ عام 2017م وحتى عام 2018م.

yمدير الشراكات االستراتيجية في الشركة منذ عام 2018م وحتى عام 2020م.
المصدر :الشركة

	  (5-28):لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ أحمد علي عبد الموافي
االسم

أحمد علي عبد الموافي

العمر

 46سنة

الجنسية

مصري

المنصب

مدير إدارة العمليات

المؤهالت العلمية
المناصب الحالية

yبكالوريوس في الصيدلة ،جامعة المنصورة ،جمهورية مصر العربية ،عام 1999م.

yماجيستير إدارة األعمال ،الجامعة األمريكية في لندن ،المملكة المتحدة ،عام 2013م.
yمدير إدارة العمليات في الشركة منذ عام 2021م وحتى تاريخه.
yمدير المشتريات في الشركة في عام 2021م.

yرئيس المشتريات في الشركة منذ عام 2010م وحتى عام 2021م.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

yرئيس قسم الطب في الشركة منذ عام 2008م وحتى 2010م,

yأخصائي أول في قسم المشتريات في الشركة منذ عام 2006م وحتى عام 2008م

yأخصائي في قسم المشتريات في الشركة منذ عام 2002م وحتى عام 2006م.
المصدر :الشركة
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	  (5-29):لودجلاملخص السيرة الذاتية لـ فيجاي سغار*

االسم

فيجاي سغار

العمر

 40سنة

الجنسية

هندي

المنصب

مدير إدارة تطوير األعمال
yشهادة عليا ودبلوم في إدارة األعمال ،كلية وست كولدج سكوتلند (جايمس وات) ،المملكة المتحدة ،عام 2001م.

المؤهالت العلمية

yبكالوريوس في إدارة األعمال والتسويق ،جامعة وست سكوتلند ،المملكة المتحدة ،عام 2003م.
yمدير إدارة تطوير األعمال في الشركة بداية من عام 2022م.

المناصب الحالية

yمدير المبيعات (المملكة) شركة كوتي الشرق األوسط ،وهي شركة منطقة حرة إماراتية ،تعمل في مجال مستحضرات التجميل،
منذ عام 2016م وحتى تاريخه.
yمدير االستراتيجية والتخطيط (الشرق األوسط) مؤسسة بروكتر آند جامبل ،وهي مؤسسة منطقة حرة إماراتية ،منذ عام
2021م وحتى عام 2016م.

أبرز الخبرات المهنية السابقة

yمدير الحسابات شركة الصيدلة الحديثة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة إماراتية ،منذ عام 2010م وحتى عام 2012م.

yأخصائي الحسابات ومدير قسم شركة ترانسميد أوفرسيز ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة إماراتية ،منذ عام 2005م وحتى
عام 2010م.

yمشرف قسم ودعم خدمة العمالء في شركة آيسالند فروزن فودز ،وهي شركة عامة ذات مسؤولية محدودة بريطانية ،منذ عام
2000م وحتى عام 2003م.
* سيباشر فيجاي سغار عمله كمدير إدارة تطوير األعمال في الشركة ابتدا ًء من 1443/05/28هـ (الموافق 2022/01/01م).
المصدر :الشركة

5-6حاالت اإلفالس واإلعسار ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
ال يوجد أي حاالت إفالس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة .كما ال يوجد أي حاالت إعسار في السنوات
الخمس السابقة لشركة كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة مع ّيناً من قبل الشركة المعسرة في منصب
إداري أو إشرافي فيها.
5-7المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
ليس ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة أو أي من أقربائهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم
وأدوات دين الشركة والشركات التابعة وأي مصلحة في أي أمر آخر يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم رقم3-5
«مجلس اإلدارة» والقسم رقم« 2-5-5أعضاء اإلدارة التنفيذية» والقسم رقم« 6-12االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة.
ويوضح الجدول اآلتي نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية في الشركة قبل وبعد الطرح .وباستثناء ما
ذكر أدناه ،ال يملك أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أي أسهم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر كما في تاريخ هذه النشرة.
	  (5-30):لودجلانسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية في الشركة قبل
وبعد الطرح
نسبة الملكية المباشرة

#

االسم

المنصب

1

وليد محمد عبداهلل الجعفري

عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

%2.5

2

محمد سعد بطي الفراج السبيعي

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

%9.2495

نسبة الملكية غير المباشرة

قبل الطرح

بعد الطرح

قبل الطرح

بعد الطرح

%1.25

ال يوجد

ال يوجد

%8

ال يوجد

ال يوجد

المصدر :الشركة

كما ليس ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو أمين سر مجلس اإلدارة أو أي من أقربائهم مصلحة في أي عقد أو ترتيب ساري المفعول
أو مزمع على إبرامه كما في تاريخ هذه النشرة في أعمال الشركة والشركات التابعة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم رقم « 6-12االتفاقيات
والتعامالت مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة.
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ويوضح الجدول التالي تفاصيل االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة التي ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة مصلحة فيها
(وللمزيد من المعلومات حول هذه االتفاقيات ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 6-12االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة).
	  (5-31):لودجلاتفاصيل االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة التي ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
للشركة مصلحة فيها
#

االتفاقية/التعامل

قيمة التعامالت كما
في  30يونيو 2021م
(بالريال السعودي)

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية الذين لديهم
مصلحة فيها
وليد محمد عبداهلل الجعفري

1

اتفاقية خدمة ودعم مع شركة
نظم األعمال الرقمية لتقنية
المعلومات

34,559,227

2

اتفاقيات التعاقد العامة مع
مشراف

70,050,184

3

اتفاقية تطوير العمل التجاري
والتسويقي مع شركة زهوة
للخدمات التجارية

3,000,122

محمد سعد بطي الفراج
السبيعي
وليد محمد عبداهلل الجعفري
محمد سعد بطي الفراج
السبيعي
محمد سعد بطي الفراج
السبيعي
تركي عبداهلل سعد الفراج
فهد عبداهلل سعد الفراج

نوع
المصلحة

سبب المصلحة

غير
مباشرة

يشغل أعضاء مجلس اإلدارة وليد محمد عبداهلل
الجعفري (العضو المنتدب) ومحمد سعد بطي الفراج
السبيعي (الرئيس التنفيذي) منصب مديرين في شركة
نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات وشركاء فيها.

غير
مباشرة

يشغل أعضاء مجلس اإلدارة وليد محمد عبداهلل
الجعفري (العضو المنتدب) ومحمد سعد بطي الفراج
السبيعي (الرئيس التنفيذي) مديرين في شركة مشراف
وشركاء فيها.

غير
مباشرة

شركة زهوة للخدمات التجارية مملوكة ألقارب عضو
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي محمد سعد بطي
الفراج السبيعي.

مباشرة

يملك مدير التسويق تركي عبداهلل سعد الفراج نسبة في
شركة زهوة للخدمات التجارية.
يملك مدير االستراتيجية واألداء التنظيمي فهد عبداهلل
سعد الفراج نسبة في شركة زهوة للخدمات التجارية.

4

بوليصات التأمين مع شركة
والء للتأمين

4,540,833

وليد محمد عبداهلل الجعفري

غير
مباشرة

يشغل عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وليد محمد
عبداهلل الجعفري منصب عضو مجلس إدارة لدى شركة
والء للتأمين.

5

عقد إيجار مع نوف سعد بطي
الفراج السبيعي

200,000

محمد سعد بطي الفراج
السبيعي

غير
مباشرة

المؤجر نوف سعد بطي الفراج السبيعي هي أخت عضو
مجلس اإلدارة محمد سعد بطي الفراج السبيعي.

6

عقد إيجار مع شركة أسمنت
المنطقة الشرقية

1,649,830

يشغل عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وليد محمد
عبداهلل الجعفري منصب عضو مجلس إدارة لدى شركة
أسمنت المنطقة الشرقية.

وليد محمد عبداهلل الجعفري
محمد سعد بطي الفراج
السبيعي

غير
مباشرة

يشغل عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي محمد
سعد بطي الفراج السبيعي منصب رئيس مجلس إدارة
لدى شركة أسمنت المنطقة الشرقية.
يشغل عضو مجلس اإلدارة إبراهيم سالم محمد الرويس
منصب عضو مجلس إدارة لدى شركة أسمنت المنطقة
الشرقية.

إبراهيم سالم محمد الرويس
7

عدد من التعامالت مع وكالة
السفر والسياحة الكالسيكية

13,287,673

وليد محمد عبداهلل الجعفري

غير
مباشرة

يشغل عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وليد محمد
عبداهلل الجعفري منصب مدير وكالة السفر والسياحة
الكالسيكية.

8

عدد من التعامالت مع مؤسسة
تسعمائة ستة وستون ()966

1,968,581

محمد سعد بطي الفراج
السبيعي

مباشرة

مؤسسة تسعمائة ستة وستون ( )966مملوكة لعضو
مجلس اإلدارة محمد سعد بطي الفراج السبيعي.

3

عدد من التعامالت مع نجم
سهيل

1,408,223

محمد سعد بطي الفراج
السبيعي

غير
مباشرة

نجم سهيل مملوكة ألخو عضو مجلس اإلدارة محمد
سعد بطي الفراج السبيعي.

اتفاقية مع شركة الموارد
10
التجارية

1,549,099

سمير محمود فياض
عبدالهادي

غير
مباشرة

يشغل عضو مجلس اإلدارة سمير محمود فياض
عبدالهادي منصب مدير في شركة الموارد التجارية.

اتفاقية الخدمات الخيرية
 11المبرمة مع جمعية كنف
الخيرية

188,743

محمد سعد بطي الفراج
السبيعي

غير
مباشرة

يشغل عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي محمد
سعد بطي الفراج السبيعي منصب رئيس مجلس إدارة
لدى جمعية كنف الخيرية.

المصدر :الشركة
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5-8مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت والمزايا العينية التي منحتها الشركة والشركات التابعة خالل السنوات الثالث المالية السابقة ألعضاء مجلس
اإلدارة وخمسة ( )5من أعضاء اإلدارة التنفيذية ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة والشركات التابعة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمالي:
جدول :532مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية خالل السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2021م
بالريال السعودي

السنة المالية 2018م

السنة المالية 2019م

السنة المالية 2020م

النصف األول 2021م

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

1,690,000

3,122,487

3,137,487

1,576,000

أعضاء مجلس اإلدارة
أعضاء اإلدارة التنفيذية بما فيهم الرئيس
التنفيذي ومدير الشؤون المالية
المصدر :الشركة

5-9حوكمة الشركات
اعتمدت الشركة الئحة الحوكمة الداخلية لها بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/11/24هـ (الموافق 2021/07/04م) وفقاً للمادة الرابعة
والتسعين من الئحة حوكمة الشركات .كما اعتمدت الشركة الئحة لجنة المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 1442/11/25هـ (الموافق
2021/07/05م) بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 1442/11/24هـ (الموافق 2021/07/04م) وفقاً للمادة الرابعة والخمسين ( )54من
الئحة حوكمة الشركات ،والئحة لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 1442/11/25هـ (الموافق 2021/07/05م) بنا ًء
على اقتراح مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 1442/11/24هـ (الموافق 2021/07/04م) وفقاً للمادة الستين والرابعة والستين من الئحة حوكمة الشركات.
تتضمن الئحة الحوكمة الداخلية الخاصة بالشركة أحكاماً تتعلق بما يلي:
yالحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة.
yمجلس اإلدارة وتشكيله ومسؤولياته واختصاصه وإجراءات عمله.
yاإلدارة التنفيذية واختصاصاتها ومسؤولياتها.
yلجان الشركة وعضويتها واجتماعاتها.
وتتألف الئحة الحوكمة الداخلية الخاصة بالشركة من اللوائح والمواثيق التالية:
yسياسة وإجراءات حقوق المساهمين.
yسياسة اإلفصاح عن المعلومات وسياسة الشفافية.
yسياسة مجلس اإلدارة.
yسياسة الرقابة الداخلية.
yسياسة إدارة المخاطر.
yسياسة توزيع األرباح.
yسياسة العالقة مع أصحاب المصالح.
yسياسة تعارض المصالح.
yسياسة المكافآت.
yميثاق لجنة المراجعة.
yميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.
تلتزم الشركة بمتطلبات الحوكمة اإللزامية المطبقة على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية وفقاً لالئحة حوكمة الشركات ،باستثناء بعض
األحكام التي ال تلتزم بها الشركة حالياً نظراً لكون أسهم الشركة غير مدرجة بعد في السوق المالية ،وهي كالتالي:
yالفقرة (أ) من المادة الثامنة والمتعلقة باإلعالن في الموقع اإللكتروني للسوق المالية عن معلومات المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند نشر
أو توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة.
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yالفقرة (ج) من المادة الثامنة والمتعلقة باقتصار التصويت في الجمعية العامة على المرشحين المعلن عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة
الثامنة.
yالفقرة (د) من المادة الثالثة عشرة والمتعلقة بنشر الدعوة للجمعية العامة في الموقع اإللكتروني للسوق المالية والموقع اإللكتروني للشركة.
yالفقرة (ج) من المادة الرابعة عشرة والمتعلقة بإتاحة المعلومات المتعلقة ببنود الجمعية العامة للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للسوق
المالية والموقع اإللكتروني للشركة.
yالفقرة (ه) من المادة الخامسة عشرة والمتعلقة باإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق المالية بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.
yالفقرة (د) من المادة السابعة عشرة والمتعلقة بإشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم وأي تغييرات تطرأ على
عضويتهم.

yالفقرة (ب) من المادة التاسعة عشرة والمتعلقة بإشعار الهيئة والسوق المالية عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة فوراً مع بيان األسباب.
yالمادة الثامنة والستين والمتعلقة بنشر الشركة إلعالن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق
المالية وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية المجلس.
yالمادة التاسعة والثمانون ،والمادة التسعون والفقرة (ب) من المادة الحادية والتسعون ،والمادة الثانية والتسعون ،والمادة الثالثة والتسعون
والمتعلقة بسياسات اإلفصاح وإجراءاته.
5-10تعارض المصالح
ال يمنح النظام األساس للشركة أو أي من اللوائح والسياسات الداخلية أية صالحيات تمكن عضو مجلس اإلدارة من التصويت على عقد أو عرض له
فيه مصلحة جوهرية سوا ًء بصفة مباشرة أو غير مباشرة .وذلك تنفيذاً لنص المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات التي تنص على أنه ال يجوز أن
يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التعامالت والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بموافقة من الجمعية العامة العادية.
ووفقاً لنص المادة المذكورة فإنه يتعين على عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ مجلس اإلدارة بما له من مصالح شخصية في التعامالت والعقود التي تتم لحساب
الشركة ،ويفصح رئيس المجلس للجمعية العامة عند انعقادها عن التعامالت والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها،
على أن يكون اإلفصاح مشفوعاً بتقرير خاص من مراقب الحسابات .ويتم إثبات هذا التبليغ في محضر اجتماع المجلس .وال يجوز للعضو ذي المصلحة
االشتراك في التصويت على القرار الذي يطرح للتصويت في هذا الشأن .وبنا ًء على ما سبق ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
yااللتزام بالعمل طبقاً للمواد الحادية والسبعين والثانية والسبعين من نظام الشركات ،والمواد الرابعة واألربعين والسادسة واألربعين من الئحة
حوكمة الشركات.
yعدم التصويت على العقود المبرمة مع أطراف ذي عالقة في اجتماعات الجمعية العامة إذا كانت لهم مصلحة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
yااللتزام بعدم الدخول في منافسة ضد أعمال الشركة وبأن كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل سوف تتم على أساس
تنافسي تطبيقاً لنص المادة الثانية والسبعين من نظام الشركات.
yيقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود تعارض في المصالح الشخصية بالنسبة ألعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار مسؤوليها التنفيذيين أو
المساهمين الحاليين فيما يتعلق بالعقود أو المعامالت المبرمة مع الشركة ،كما أنهم لم يكونوا جزءا من أي نشاط مشابه أو منافس ألنشطة
الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.
yوكما في تاريخ هذه النشرة ال يوجد أي معامالت امتلك فيها أو سيمتلك فيها أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار مسؤوليها التنفيذيين
أو المساهمين الحاليين أو أي من أقاربهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة غير مفصح عنها في هذه النشرة كما ال توجد أي معامالت
قائمة على أسس تجارية غير عادلة (وللمزيد من المعلومات حول التعامالت مع األطراف ذات العالقة ،الرجاء مراجعة القسم رقم 6-12
«االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة).
yوكما في تاريخ هذه النشرة ال يمارس أعضاء مجلس إدارة الشركة أي أعمال منافسة أو شبيهة ألعمال الشركة ،عن طريق عضوياتهم في
مجالس إدارة شركات أخرى.
5-11أسهم الموظفين
ليس لدى الشركة أي برامج أسهم للموظفين قائمة قبل طلب تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة .وال يملك أي من موظفي الشركة أسهم
في الشركة وال توجد أي ترتيبات أخرى تشرك الموظفين في رأس مال الشركة (وللمزيد من المعلومات حول الموظفين في الشركة وااللتزام بالسعودة،
الرجاء مراجعة القسم رقم« 7-4الموظفون» من هذه النشرة).
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6مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات6-1المقدمة
يستعرض هذا القسم مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات لشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة («الشركة») مراجعة تحليلية ألداء
الشركة ووضعها المالي خالل السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ  30يونيو 2021م.
أع َّدت القوائم المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م ولفترة الستة المنتهية بتاريخ  30يونيو 2021م
وف ًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين.
تم تدقيق ومراجعة القوائم المالية عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م من قبل شركة إرنست ويونغ (محاسبون
ومراجعون قانونيون).
يُرجى العلم بأن األرقام المعروضة بجداول هذا القسم هي بالريال السعودي ،ما لم ينص على خالف ذلك ،كما أن النسب المئوية مق َّربة الى أقرب رقم
عشري ولذلك ،قد ال يعطي حساب النسبة المئوية لإلرتفاع  /اإلنخفاض بإستخدام األرقام الموجودة في الجداول (والموضحة باآلالف) تطاب ًقا تا ًما مع
النسب المئوية المذكورة في الجداول .إضاف ًة الى ذلك ،وألغراض قسم مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات ،تم إعتماد المعلومات
المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م من المعلومات المالية المقارنة المعروضة في القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2019م .وتم إعتماد المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م من المعلومات المالية المقارنة المعروضة في القوائم
المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
وال تمتلك شركة إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) أو موظفيها (يشكلون جزء من الفريق الذي يخدم الشركة) وال أي من أقاربهم ،أي أسهم أو
مصلحة من أي نوع في الشركة من شأنها أن تؤثر على إستقالليتهم .وقد قدم مراجع الحسابات المستقل ،كما في تاريخ هذه النشرة ،موافقته الخطية،
ولم يقم بسحب تلك الموافقة ،على اإلشارة في هذه النشرة إلى دوره بصفته مراجع حسابات الشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
و2019م و2020م ولفترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ  30يونيو 2021م .
كما تشكل القوائم المالية المذكورة أعاله جزءاً اليتجزأ من هذه النشرة ،ويتعين قراءة هذا الجزء جن ًبا إلى جنب مع تلك القوائم واإليضاحات المتممة لها.
وقد تم إدراج تلك القوائم المالية في القسم رقم« 19القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات حولها» من هذه النشرة.
وقد يتضمن هذا القسم بيانات افتراضية فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للشركة بنا ًء على الخطط والتوقعات الحالية لإلدارة بشأن نمو الشركة ونتائج
العمليات والوضع المالي ،وبالتالي قد ينطوي عليها مخاطر وشكوك .وقد تختلف النتائج الفعلية للشركة إختال ًفا جوهر ًيا عن تلك الواردة صراح ًة أو ضمن ًيا
في هذه البيانات االفتراضية نتيجة لعوامل مختلفة وأحداث مستقبلية ،بما في ذلك تلك المناقشة الواردة أدناه وفي أماكن أخرى ضمن هذه النشرة ،ال
سيما في القسم رقم« 2عوامل المخاطرة» ضمن هذه النشرة.
إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:
yيُقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم قد تم استخراجها دون تعديالت جوهرية وعرضها بصيغة تتسق مع
القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية الموجزة المفحوصة لفترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م واإليضاحات المرفقة بها والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس
معايير المحاسبة الدولي المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين دون إجراء
أي تعديل جوهري عليها.

yلم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة والذي يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً على الوضع المالي خالل فترة االثني عشر
( )12شهراً األخيرة من تاريخ هذه النشرة.
yيُقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو عوض غير نقدي من قبل الشركة أو شركاتها التابعة
ألي من أعضاء مجلس اإلدارة ،أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين أو القائمين بعرض أو طرح األوراق المالية أو الخبراء
خالل السنوات المالية الثالث التي تسبق مباشرة تاريخ تقديم تسجيل وطرح األوراق المالية وحتى تاريخ إعتماد هذه النشرة.
yيُقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يطرأ أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنوات المالية الثالث السابقة
مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة ،إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب
القانوني حتى اعتماد هذه النشرة.
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yيُقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال يوجد لدى الشركة أي قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات
المصرفية ،كما يقرون بعدم وجود أي إلتزامات ضمان (بما في ذلك الضمان الشخصي أو غير المشمولة بضمان شخصي أو المضمونة برهن
أو غير المضمونة برهن) أو إلتزامات تحت القبول أو إئتمان القبول أو إلتزامات الشراء التأجيري باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم
 9-6و« 16-6القروض» والقسم رقم« 8-5-12اتفاقيات التمويل» من هذه النشرة.
yيُق ّر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أدوات دين صادرة أو قائمة أو موافق عليها ولم يتم إصدارها أو قروض ألجل أو قروض مرهونة برهن
لدى الشركة بإستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم 9-6و« 16-6القروض» والقسم رقم« 8-5-12اتفاقيات التمويل» من هذه النشرة.
yيُقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه -وعلى حد علمهم -ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة وشركاتها التابعة
كما في تاريخ هذه النشرة ،باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم رقم 9-6و« 16-6القروض» والقسم رقم« 8-5-12اتفاقيات التمويل»
من هذه النشرة.
yبإستثناء ما تم ذكره في القسم رقم « 7-5المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية» والقسم رقم 10-5
أي من
أي نوع في الشركة أو ّ
أي أسهم أو مصلحة من ّ
ألي من أقربائهم ّ
«تعارض المصالح» من هذه النشرة ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ٍ ّ
شركاتها التابعة.

yيُقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة تمتلك رأس مال عامل يكفي لفترة االثني عشر ( )12شهراً التي تلي مباشرة تاريخ نشر هذه النشرة.

yيُقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال تملك الشركة أي ممتلكات بما في ذلك أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة
للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها مما قد يؤثر بشكل كبير على تقييم الموقف المالي باستثناء ما تم ذكره في القسم رقم« 13-6-6خسارة
القیمة العادلة من التزامات مشتقات عقود مقایضة».
yيُقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد أسهم تحت عقد خيار للشركة أو شركاتها التابعة.
yيُقر مجلس اإلدارة بأن الشركة ال تنوي إجراء تغييرات جوهرية على أنشطة الشركة في المستقبل.
yيُقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه قد تم اإلفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي في هذه النشرة ،وأنه ال توجد أي
معلومات أو مستندات أو حقائق أخرى لو تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مضللة.
yيقر أعضاء مجلس اإلدارة أنّ الشركة تمتلك استثمارات في شركات تابعة هي شركة رونزاك وشركة هولينز .تمتلك الشركة استثمار بنسبة
 %100في كلتا الشركتين ،غير أنّ الشركة لم تقم بإصدار قوائم مالية موحدة فيما يخص هذه االستثمارات نظراً إلى أنّ الشركتان المذكورتان
لم تباشرا أي عمليات بعد .كما أنّ الشركة تعتبر أنّ الموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركتين ليست جوهرية بالنظر إلى القوائم المالية
للشركة.
yيقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أصول ثابتة مهمة من المقرر شراؤها أو استئجارها من قبل الشركة والشركات التابعة لها كما في تاريخ
هذه النشرة وكما في  30يونيو 2021م خارج نطاق نشاطاتها االعتيادية.
6-2أسس اإلعداد
-2-1

6بيان االلتزام

أ ُ ِع َّدت هذه القوائم المالية للشركة وف ًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعت َمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن
المعتمدة بالمملكة العربية السعودية»).
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (ال ُم َشار إليها م ًعا بـ «المعايير الدولية للتقرير المالي
َ
-2-2

6أساس القياس

أ ُ ِع َّدت هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء أدوات حقوق الملكية المصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وعقود
صنِّفت بالقيمة العادلة باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي .وفيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين ،يُستخدم حساب
المقايضة المشتقة التي ُ
القيمة الحالية االكتوارية.
-2-3

6العملة الوظيفية وعملة العرض

تُ ْع َرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي ،الذي يمثل ً
أيضا العملة الوظيفية للشركة ،وتُق َّرب إلى أقرب قِ يم بالرياالت السعودية (ما لم يُذ َكر خالف
ذلك).
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6-3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
-3-1

6تصنيف األصول والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة

ً
متداول:
تظهِ ر الشركة األصول والمطلوبات في قائمة المركز المالي بنا ًء على تصنيفها متداولة  /غير متداولة .ويُع َد األصل
yعندما يُتوقع تسييله أو يُنوى بيعه أو استنفاذه خالل الدورة التشغيلية العادية.
yأو عند االحتفاظ به بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة.
yأو عندما يُتوقع تسييله خالل االثني عشر شه ًرا من تاريخ قائمة المركز المالي.

yأو عندما يكون األصل في صورة نقد وما في حكمه ،ما لم تكن هناك قيود على استبداله أو استخدامه لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن
اثني عشر شهراً بعد فترة القوائم المالية.
وت َُصن ُ
ِّف الشركة كافة االلتزامات األخرى كالتزامات غير متداولة.
yعندما يُتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية.
yأو عند االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة.
yأو عند استحقاقها للسداد خالل االثني عشر شهرا الالحقة لفترة القوائم المالية.
yأو عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد فترة القوائم المالية.
قياس القيم العادلة

حدد
تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو مدفوع لتحويل مطلوب ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس .ويُ َّ
قياس القيمة العادلة بناء على افتراضات بإجراء معاملة بيع األصل أو تحويل المطلوب إما:
yفي السوق الرئيسة لألصول أو المطلوبات،
yأو في ظل عدم وجود السوق الرئيسة ،في أكثر األسواق منفعة لألصول والمطلوبات.
ويجب أن تكون السوق الرئيسة أو األكثر فائدة متاحة أمام الشركة.
ُقاس القيمة العادلة لألصول أو االلتزامات باستخدام افتراضات على أن المشاركين في السوق سيستخدمونها عند تسعير األصول أو االلتزامات وعلى
وت ُ
فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل منافع اقتصادية.
ويراعي قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة
ممكنة أو عن طريق بيعه لمشارك آخر في السوق سيستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.
تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو المدفوع لتحويل التزام ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس .يستند
قياس القيمة العادلة على افتراض إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام إما:
yفي السوق الرئيسي لألصول أو االلتزامات
yفي ظل عدم وجود السوق الرئيسية ،في أكثر األسواق منفعة لألصول أو االلتزامات.
وتُقَاس القيمة العادلة لألصول أو المطلوبات باستخدام افتراضات على أن المشاركين في السوق سيستفيدون عند تسعير األصول أو المطلوبات وعلى
فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
ويأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى
فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.
وينبغي أن تستخدم الشركة طرق التقييم الفنية المالئمة للظروف والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة لتعظيم االستفادة من المدخالت القابلة
للمالحظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
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فصح عنها في القوائم المالية ،ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،ال ُمب َّين أدناه ،على
وتُصنَّف كافة األصول والمطلوبات ،التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُ َ
أساس مدخالت المستوى األدنى والها َّمة لقياس القيمة العادلة ككل:
yالمستوى األول :أسعار السوق ال ُمد َرجة (بدون تعديل) في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة.

yالمستوى الثاني :طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة.
yالمستوى الثالث :طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.
وفيما يتعلق باألصول والمطلوبات المعت َرف بها في على نحو متكرر ،تحدِّد الشركة فيما إذا أُجريَت التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي بإعادة تقييم
التصنيف (على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة قوائم مالية .ويُج َرى دور ًيا تقييم السياسات واإلجراءات
لكل من القياس المتك ِّرر والقياس غير المتك ِّرر للقيمة العادلة.
حددت الشركة فئات األصول والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول أو المطلوبات ومستوى
ولغرض اإلفصاحات عن القيمة العادلةَّ ،
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو مبين أعاله.
-3-2
.

6االعتراف باإليرادات

أالبيع بالتجزئة

تشغل الشركة سلسلة من محالت بيع التجزئة (الصيدليات ومحالت الرعاية الصحية) وتبيع األدوية والعطور ومستحضرات التجميل وأدوات ومنتجات
التجميل .ويُعت َرف باإليرادات عند مرحلة زمنية عند تحويل السيطرة على األصل إلى العميل (أي المرحلة التي يشتري عندها العميل البضائع في منفذ
بيع التجزئة) .ويستحق دفع سعر المعاملة فو ًرا عند مرحلة زمنية معينة عند تحويل السيطرة على األصل إلى العميل .غير أن بعض المبيعات تجرى من
خالل شركات تأمين وشركات أخرى .وتعترف الشركة بالحسابات المدينة عند تحويل السيطرة حيث إنَّ ذلك يُ َم ِّث ُل النقطة الزمنية التي يصبح خاللها
الحق في العِ َوض غير مشروط ،ذلك أنَّ مرور الوقت فقط هو العنصر الالزم قبل استحقاقية الدفع .ومن سياسة الشركة بيع منتجاتها إلى عمالئها مع
صت إلى أن المرتجعات المتوقعة ال ُمحتَسبة بنا ًء على نمط المرتجعات التاريخية تعتبر غير جوهرية،
الحق في إرجاعها خالل  72ساعة ،بيد أنَّ اإلدارة خَ ل ُ َ
وعليه لم تحاسب اإلدارة عنها.
 .بالبيع بالجملة

تبيع الشركة األدوية ومستحضرات التجميل إلى سوق الجملة .ويُعت َرف باإليرادات عند تحويل السيطرة على البضائع إلى العميل؛ باعتبارها المرحلة التي
حدد لتاجر الجملة (التسليم) .وبعد التسليم ،لتاجر الجملة مطلق اختيار طريقة التوزيع ،وليس هناك التزام غير
ُشحن عندها البضائع إلى الموقع ال ُم َّ
ت َ
حدد ،وتحويل المخاطر المتعلقة بتقادم
منجز يمكن أن يؤ ِّثر على قبول تاجر الجملة بالمنتجات .ويتحقَّق التسليم عند شحن المنتجات إلى الموقع ال ُم َّ
َ
البضائع والخسارة إلى تاجر الجملة ،سواء ق ِب َل تاجر الجملة بالمنتجات وفقا لعقد المبيعات أو انقضاء األحكام المتعلقة بالقبول وإ َّما عند وجود دليل
موضوعي يد ُّل على استيفاء جميع معايير القبول .وتعترف الشركة بالحسابات المدينة عند توريد البضائع إلى تاجر الجملة ،حيث إنَّ ذلك يمثل المرحلة
الزمنية المع َّينة التي يصبح خاللها الحق في العوض غير مشروط ،ذلك أنَّ مرور الوقت فقط هو العنصر الالزم قبل استحقاقية الدفع.
العوض المتغير

يتضمن مبل ًغا متغ ِّيرا ،تُقدِّر الشركة مبلغ العِ َوض الذي ستستحقه نظير تحويل البضائع إلى العميل .ويُج َرى تقدير العِ َوض المتغ ِّير
إذا كان العِ َوض في عقد
َّ
عند بدء العقد ويظل مق َّيدا حتى يصبح من المحتمل بدرجة عالية أنَّ عكس قيد مخصص اإليرادات الها َّمة في مبلغ اإليرادات التراكمية ال ُمعت َرف به لن
وتنص بعض عقود البيع بالجملة على حق العمالء
يتحقَّق حتى الوصول الح ًقا إلى قرار حاسم بشأن حالة عدم التيقن ذات الصلة حيال العِ َوض المتغ ِّير.
ُّ
حددة .وتقدِّم الشركة ً
أيضا خصومات كمية بأثر رجعي إلى بعض العمالء بمجرد شرائهم كمية من المشتريات خالل
في إرجاع البضائع في غضون فترة ُم َّ
فترة  12شه ًرا بحيث تتجاوز الحد المنصوص عليه في العقد ،وينشأ عن حقوق إرجاع البضائع وخصومات الكمية ِع َوض متغ ِّير.
حقوق إرجاع البضائع
وتستخدم الشركة طريقة القيمة المتوقعة لتقدير العِ َوض المتغ ِّير بالنظر إلى العدد الكبير للعقود ذات الخصائص المماثلة ،ثم تُط َّبق الشركة المتطلبات
المتعلقة بتقييد تقديرات العوض المتغير لتحديد قيمة العِ َوض المتغ ِّير الذي يمكن إدراجه ضمن سعر المعاملة ويُعت َرف به كإيرادات .ويُعت َرف بالتزام
استرداد البضائع المتوقع إرجاعها (أي المبلغ غير ال ُمد َرج في سعر المعاملة) .ويُعت َرف ً
أيضا بأصل حق إرجاع البضائع (والتعديل المقابل على تكلفة
المبيعات) للحق في استرداد البضائع من العميل.
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خصومات الكمية
المرجح وإ َّما طريقة القيمة المتوقعة لتقدير العوض المتغير في العقد .وتُستَمد الطريقة المختارة التي يُتو َّقع بها على
تط ِّبق الشركة إ َّما طريقة المبلغ
َّ
ٍ
ٍ
المرجح لتلك العقود ذات حد كمية
المبلغ
ويستخدم
العقد،
في
الواردة
الكميات
حدود
عدد
طريق
عن
رئيسة
بصفة
ر
ي
المتغ
الوجه األمثل مبلغ العِ َوض
ِّ
َّ
واحد ،فيما تُستخدم طريقة القيمة المتوقعة ألولئك الذين لديهم أكثر من ذات حد كمية واحد .ثم تُط َّبق الشركة المتطلبات المتعلقة بتقييد تقديرات
العوض المتغير لتحديد قيمة العِ َوض المتغ ِّير الذي يمكن إدراجه ضمن سعر المعاملة ويُعت َرف به كإيرادات .وتُج َّرى مقاصة خصومات الكمية مقابل المبالغ
ستحقة القبض من العمالء.
ال ُم َ
العنصر التمويلي الهام

ال تتوقع الشركة حصولها على أي عقود تزيد فيها الفترة بين تحويل البضائع المتع َّهد بها إلى العميل وسداد العميل عن سنة واحدة .ونتيجة لذلك ،فال
ً
تعديل على أي من أسعار المعامالت بشأن القيمة الزمنية لألموال.
تجري الشركة
برنامج نقاط الوالء

ٍ
عندئذ استبدال النقاط بخصم
تط ّبق الشركة برنامج «أرباحي» يتيح لعمالئها تجميع نقاط عند شرائهم منتجات من محالت التجزئة التابعة للشركة .ويمكن
على المشتريات المستقبلية .وينشأ عن نقاط الوالء التزام أداء مستقل بذاته؛ إذ إ َّنها تمنح العمي َل ح ًقا ماد ًيا.
ويُوزَّع جزءٌ من سعر المعاملة على نقاط الوالء الممنوحة إلى العمالء بنا ًء على سعر البيع المستقل النسبي وال ُمعت َرف به كالتزام عقد حتى تُستبدل النقاط.
ويُعت َرف باإليرادات عندما يستبدل العميل النقاط بالمنتجات.
ٍ
تحديثات على تقديراتها
وعند تقدير سعر البيع المستقل لنقاط الوالء ،تأخذ الشركة في حسبانها أرجحية أن يستبدل العميل النقاط .وتجرِ ي الشركة
ُحمل أي تعديالت تُج َرى على رصيد التزام العقد مقابل اإليرادات.
بشأن النقاط التي ستُستبدل في كل نهاية فترة القوائم المالية ،وت َّ
أرصدة العقود

الحسابات المدينة
تمثل الحسابات المدينة حق الشركة في مبلغ العِ َوض المشروط (أي يتع َّين فقط مرور وقت قبل أ ْن يُصبِح دفع العِ َوض مستح ًقا).
مطلوبات العقود
تمثل مطلوبات العقد االلتزام بتحويل البضائع إلى عميل نظير قبْض الشركة ِع َوض (أو استحقاق مبلغ العِ َوض) من العميل .ويُعت َرف بمطلوبات العقود
ٍ
كإيرادات عند تنفيذ الشركة بموجب العقد (أي تحويلها السيطرة على البضائع ذات الصلة إلى العميل).
األصول والمطلوبات الناشئة من حقوق استرداد البضائع أو إرجاعها

أصول حق استرداد البضائع
ناقصا أي
يرجعها العمالء .ويُقَاس األصل بالقيمة الدفترية السابقة للمخزون،
يمثل أصل حق استرداد البضائع الحق في استرداد البضائع التي يُتوقع أن ِّ
ً
تكاليف متو َّقعة السترداد البضائع لتغطية البضائع وأي انخفاضات محت َملة في القيمة .وتحدِّث الشركة قياس األصل ألي تعديالت تُج َرى على المستوى
المتوقع من المرتجعات وأي انخفاضات إضافية في قيمة المنتجات المرتجعة.
التزامات االسترداد
ستحق القبض) من العميل .وتنشأ التزامات االسترداد للشركة من حق العميل
يُعت َرف بالتزام االسترداد لاللتزام بر ِّد بعض أو كل العِ َوض المقبوض (أو ُم َ
في إرجاع البضائع .ويُقَاس االلتزام بالقيمة التي تتوقع الشركة في النهاية بأنه سيتع َّين عليها إعادته إلى العميل .وتحدِّث الشركة تقديراتها بشأن التزامات
االسترداد (والتغيير المقابل في سعر المعاملة) في نهاية كل فترة قوائم مالية.
 .جتكلفة مبيعات ومصاريف تشغيلية

تتضمن تكلفة المبيعات التكلفة ال ُمد َرجة ساب ًقا في قياس البضائع المبيعة إلى العمالء .ومصاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد
َّ
بموظفي المبيعات وسيارات التوصيل وإيجار الصيدليات والخسائر االئتمانية المتوقعة .وت َُصن ُ
َّف جميع المصاريف األخرى ،باستثناء تكاليف التمويل،
كمصاريف عمومية وإدارية.
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 .داإليرادات التجارية

مخصصة
لدى الشركة اتفاقيات مع مو ِّردين ،يُستَلم بموجبها خصومات كمية وبدالت حمالت ترويجية وتسويقية وأتعاب أخرى متنوعة متعلقة بشراء بضائع
َّ
للبيع من أولئك المو ِّردين .ويتعلق معظم الدخل من المو ِّردين بالتعديالت على سعر التكلفة األساسي للمنتج ،ومن ث َّم فإ َّنه يعتبر جز ًءا من سعر الشراء
ً
ويتضمن
حددة أو الوفاء ببعض شروط األداء المتعلقة بشراء المنتج.
لذلك المنتج .وأحيا ًنا ما يكون قبض اإليرادات
مشروطا بتنفيذ الشركة إجراءات ُم َّ
َّ
ذلك تحقيق حجم مشتريات أو مبيعات مسته َدف متفَق عليه ،وتوفير المواد واألنشطة الترويجية والتسويقية ووضع المنتجات الترويجية .وعلى الرغم
ُسمى عمو ًما
من عدم وجود تعريف قياسي لهذه الصناعة ،فإنَّ هذه المبالغ ال ُم َ
ستحقة القبض من المو ِّردين فيما يتعلق بشراء البضائع ال ُم َّ
خصصة للبيع ت َّ
إيرادات تجارية.
ويُعت َرف باإليرادات التجارية التي تح ِّققها الشركة عند الوفاء بجميع شروط التزامات تحقيق اإليرادات بحيث يمكن قياس اإليرادات قياس موثو ًقا بنا ًء
على شروط العقد .ويُعت َرف باإليرادات كرصيد دائن ضمن تكلفة المبيعات .وعندما يتعلق الدخل ال ُمحقَّق بالمخزون الذي تحتفظ به الشركة في نهايات
ستحقة المتعلقة باإليرادات
الفترات ،يُد َرج الدخل ضمن تكلفة ذلك المخزون ،ويُعت َرف به في تكلفة المبيعات عند بيع ذلك المخزون .ويُعت َرف بالمبالغ ال ُم َ
التجارية ضمن الحسابات التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى ،باستثناء في الحاالت التي يكون للشركة لها حال ًيا حق قابل للنفاذ نظاميا في
ستحقة إليهم ،حيث ال يُعت َرف في هذه الحالة إال بصافي المبلغ ُمستحق
ستحقة من المو ِّردين مقابل المبالغ ال ُم َ
إجراء المقاصة وتنوي مقاصة المبالغ ال ُم َ
ستحق الدفع.
القبض أو ُم َ
 .هعمالت أجنبية

ُسجل الشركة المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئ ًيا حسب األسعار الفورية ذات الصلة في التاريخ الذي تتأهل فيه المعاملة لالعتراف المبدئي .وتُت ْرجم
ت ِّ
سجلة بالعمالت األجنبية بأسعار صرف العمالت الفوري بتاريخ القوائم المالية .ويُعت َرف بالفروقات الناتجة عن سداد أو
األصول والمطلوبات النقدية ال ُم َّ
تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة.
 .وزكاة وضرائب غير مباشرة

زكاة

حمل على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
يُجنّب مخصص زكاة وف ًقا لألنظمة الزكوية السعودية ويُ َّ
ضريبة القيمة المضافة

يُ ْعتَ َر ُ
ف باألصول والمصاريف بالصافي بعد حسم مبلغ ضريبة القيمة المضافة ،باستثناء:
yعندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتك َّبدة على شراء أصول أو خدمات غير قابلة لالسترداد من مصلحة الضرائب؛ حيث يُعت َرف ،في هذه
الحالة ،بضريبة القيمة المضافة كجزءٍ من تكلفة شراء األصل أو كجزءٍ من بند المصاريف ،حسبما يكون مالئماً.
yوعند إدراج الحسابات المدينة والحسابات الدائنة مع مبلغ ضريبة القيمة المضافة.
yعندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتك َّبدة على شراء أصول أو خدمات غير قابلة لالسترداد من مصلحة الضرائب؛ حيث يُعت َرف ،في هذه
الحالة ،بضريبة القيمة المضافة كجزءٍ من تكلفة شراء األصل أو كجزءٍ من بند المصاريف ،حسبما يكون مالئماً.
yوعند إدراج الحسابات المدينة والحسابات الدائنة مع مبلغ ضريبة القيمة المضافة.
ستحق الدفع لها كجزءٍ من الحسابات المدينة أو الحسابات
ويُد َرج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد من مصلحة الضرائب أو ال ُم َ
الدائنة في قائمة المركز المالي.
 .زتوزيعات أرباح نقدية على المساهمين

تعترف الشركة بااللتزام المتعلق بدفع التوزيعات على المساهمين عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يَ ُع ْد باختيار الشركة .ووف ًقا ألحكام نظام
الشركات ،يُعت َمد التوزيع عند اعتماده من الشركاء .ويُعت َرف بالمبلغ المقابل مباشرة في قائمة التغ ُّيرات في حقوق الملكية.
 .حممتلكات ومعدات

تُد َرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ،بالصافي بعد حسم الخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القيمة ،إ ْن ُو ِج َدت .تُد َرج الممتلكات
وتتضمن تلك التكاليف
والمعدات بالتكلفة ،بالصافي بعد حسم االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القيمة ،إ ْن ُو ِج َدت.
َّ
تكلفة استبدال قِ طع غيار الممتلكات والمعدات وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع طويلة األجل في حال استيفاء معايير االعتراف .وعندما يستلزم
حددة .وبالمثل،
استبدال قِ طع غيار ها َّمة للممتلكات والمعدات على فترات زمنية ،فإنَّ الشركة تستهلك ك ٌل منها على ِحدة بنا ًء على أعمارها اإلنتاجية ال ُم َّ
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عندما يُج َرى فحص رئيس ،يُعت َرف بتكلفته في القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كاستبدال في حالة استيفاء معايير االعتراف ،ويُعت َرف بكافة تكاليف
اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة عند تك ِّبدها.
ويُحتَسب االستهالك من تاريخ إتاحة بند الممتلكات والمعدات لالستخدام المخصص له أو من التاريخ الذي تصبح فيه هذه األصول جاهزة لالستخدام
المستهدف منها بالنسبة لألصول المنشأة ذات ًيا .وال تُستَهلك األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
قدرة لألصول ،على النحو التالي:
ويُحتَسب االستهالك وف ًقا لطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية ال ُم َّ
تحسينات على عقارات مستأجرة

 5سنوات

تجهيزات مكتبية

 6.67سنة

سيارات وعربات توزيع

 5سنوات

أدوات ومكيفات

 6.67سنة

أثاث وتركيبات

 5سنوات

مبنى

 25سنة

ويتوقف االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام معترف به مبدئيا عند البيع أو عند عدم وجود منافع مستقبلية متوقعة من استعماله
أو بيعه .وتُد َرج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن االعتراف باألصل (محتسبَة بالفرق بين صافي إيرادات البيع والقيمة الدفترية لألصل) في
قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف باألصل .وتُج َرى مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات ُ
وطرق استهالكها في
ُعدل بأثر مستقبلي ،متى كان ذلك مالئ ًما.
كل نهاية سنة مالية ،وت َّ
 .طعقود اإليجار

تُق ِّيم الشركة في بداية العقد ما إ ْن كان عقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار .أي إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل
حدد لفترة زمنية معينة مقابل ِعوض.
ُم َّ
الشركة كمستأجر

وتط ِّبق الشركة طريقة واحدة لالعتراف والقياس على جميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة.
وتعترف الشركة بمطلوبات عقود اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار وأصول حق االستخدام التي تمثل حق استخدام األصول األساسية.
(أصول حق استخدام)
متاحا لالستخدام) .وتُقَاس أصول حق
تعترف الشركة بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد
ً
عدلة حسب أي إعادة قياس في التزامات عقد اإليجار.
االستخدام بالتكلفة
ناقصا أي استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة ،و ُم َّ
ً
سددة
وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات عقود اإليجار ال ُمعت َرف بها والتكاليف المباشرة المبدئية المتك َّبدة ومدفوعات اإليجار ال ُم َّ
ناقصا أي حوافز إيجار مستلَمة.
في أو قبل تاريخ بدء عقد اإليجار،
ً
قدرة لألصول ،أيُّهما أقصر ،وذلك على
وتُستَهلك أصول حق االستخدام وف ًقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار أو األعمار اإلنتاجية ال ُم َّ
النحو التالي:
ممتلكات

 19 - 2سنة

أراض

 16.8 - 12.4سنة

وإذا تح َّولت ملكية األصل المستأجر إلى الشركة في نهاية مدة عقد اإليجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء ،يُحتَسب االستهالك باستخدام
قدر لألصل .وال تخضع ً
أيضا أصول حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.
العمر اإلنتاجي ال ُم َّ
إلتزامات إيجار

تعترف الشركة ،عند بدء عقد اإليجار ،بالتزامات اإليجار التي تُقَاس بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تُ َدفع على مدى فترة عقد اإليجار .وتشتمل
ستحقة القبض ومدفوعات اإليجار المتغ ِّيرة
مدفوعات اإليجار على المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة الفعلية)
ً
ناقصا أي حوافز إيجار ُم َ
وتتضمن ً
أيضا مدفوعات اإليجار سعر ممارسة خيار الشراء
المتبقية.
عدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة
التي تعتمد على مؤشر أو ُم َّ
َّ
المؤ َّكد بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة الشركة خيار اإلنهاء.
عدل مع َّين ،كمصاريف (ما لم تُتك َّبد إلنتاج المخزون) في الفترة التي يتسبب خاللها
ويُعت َرف بمدفوعات اإليجار المتغ ِّيرة ،التي ال تعتمد على مؤشر أو ُم َّ
الحدث أو الظرف في إجراء السداد.
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عدل الفائدة
عدل االقتراض اإلضافي لها في تاريخ بدء عقد اإليجار ذلك أنَّ ُم َّ
وعند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ،تستخدم الشركة ُم َّ
المنصوص عليها ضمن ًيا في عقد اإليجار َّ
يتعذر تحديده بيُسر .وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار ،يُزَاد مبلغ التزامات عقد اإليجار ليعكس تزايد الفائدة ويُخفَّض
ً
فضل عن ذلك ،يُ َعاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغ ُّير في ُمدة عقد اإليجار
سددة.
حسب ُدفعات اإليجار ال ُم َّ
عدل ُمستخ َدم في تحديد تلك المدفوعات)
م
أو
مؤشر
في
ر
ي
تغ
بسبب
المستقبلية
المدفوعات
على
رات
ي
تغ
مثال
تطرأ
(كأن
اإليجار
أو تغ ُّير في مدفوعات
ُ َّ
ُّ
ُّ
أو تغ ُّير في تقييم خيار شراء األصل محل العقد.
وإذا تح َّولت ملكية األصل المستأجر إلى الشركة في نهاية مدة عقد اإليجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء ،يُحتَسب االستهالك باستخدام
قدر لألصل .وال تخضع ً
أيضا أصول حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.
العمر اإلنتاجي ال ُم َّ
إلتزامات عقود اإليجار

تعترف الشركة ،عند بدء عقد اإليجار ،بالتزامات اإليجار التي تُقَاس بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تُ َدفع على مدى فترة عقد اإليجار .وتشتمل
ستحقة القبض ومدفوعات اإليجار المتغ ِّيرة
مدفوعات اإليجار على المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة الفعلية)
ً
ناقصا أي حوافز إيجار ُم َ
وتتضمن ً
أيضا مدفوعات اإليجار سعر ممارسة خيار الشراء
المتبقية.
عدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة
التي تعتمد على مؤشر أو ُم َّ
َّ
المؤ َّكد بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة الشركة خيار اإلنهاء.
عدل مع َّين ،كمصاريف (ما لم تُتك َّبد إلنتاج المخزون) في الفترة التي يتسبب خاللها
ويُعت َرف بمدفوعات اإليجار المتغ ِّيرة ،التي ال تعتمد على مؤشر أو ُم َّ
الحدث أو الظرف في إجراء السداد.
عدل الفائدة
عدل االقتراض اإلضافي لها في تاريخ بدء عقد اإليجار ذلك أنَّ ُم َّ
وعند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ،تستخدم الشركة ُم َّ
المنصوص عليها ضمن ًيا في عقد اإليجار َّ
يتعذر تحديده بيُسر .وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار ،يُزَاد مبلغ التزامات عقد اإليجار ليعكس تزايد الفائدة ويُخفَّض
ً
فضل عن ذلك ،يُ َعاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغ ُّير في ُمدة عقد اإليجار
سددة.
حسب ُدفعات اإليجار ال ُم َّ
عدل ُمستخ َدم في تحديد تلك المدفوعات)
أو تغ ُّير في مدفوعات اإليجار (كأن تطرأ مثال تغ ُّيرات على المدفوعات المستقبلية بسبب تغ ُّير في مؤشر أو ُم َّ
أو تغ ُّير في تقييم خيار شراء األصل محل العقد.
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة
إن عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود اإليجار التي تبلغ مدة اإليجار بها  12شه ًرا أو أقل .واألصول منخفضة القيمة تمثل البنود التي ال تفي بالح ِّد
الخاص بالرسملة لدى الشركة وتعتبر غير هامة بالنسبة لقائمة المركز المالي للشركة ككل .ويُ ْعتَ َر ُ
ف بدفعات عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار
األصول منخفضة القيمة وف ًقا لطريقة القسط الثابت في قائمة الربح أو الخسارة.
 .يتكاليف اقتراض

تُ َر ْس َم ُل تكاليف االقتراض ،المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما ،يستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة لتجهيزه لالستخدام المقصود منه أو
ُحمل تكاليف االقتراض األخرى كافة ضمن المصاريف في الفترة التي تُتكبد خاللها .تتألف تكاليف االقتراض من تكاليف
بيعه ،كجزءٍ من تكلفة األصل .وت َّ
الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها منشأة ما على اقتراض األموال وتكاليف الفوائد فيما يتعلق بالتزامات عقود اإليجار.
 .كأصول غير ملموسة

ُقاس األصول غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بها .وبعد االعتراف المبدئي بها ،تُد َرج األصول غير
ت ُ
ناقصا اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القيمة .وال تُ َر ْس َم ُل األصول غير الملموسة المنتجة داخل ًيا،
الملموسة بالتكلفة
ً
باستثناء تكاليف التطوير ال ُم َر ْس َملَة ،وتُظ َهر المصاريف ذات العالقة في قائمة الربح أو الخسارة في الفترة التي تُتكبد خاللها هذه المصاريف.
وتُطفَأ األصول غير الملموسة على مدى العمر االقتصادي اإلنتاجي ،ويُج َرى تقييم االنخفاض في قيمتها عند وجود مؤشر يدل على احتمالية انخفاض
قيمة األصل غير الملموس .وتُج َرى مراجعة فترة إطفاء األصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد وطريقة إطفاءه على األقل على كل األقل في
نهاية كل فترة قوائم مالية .وتُج َرى المحاسبة عن التغ ُّيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي
يتضمنها هذا األصل بتعديل فترة وطريقة اإلطفاء ،ويُعتبر ذلك كتغيرات في التقديرات المحاسبية .ويُعت َرف بمصروف إطفاء األصول غير الملموسة ذات
حددة في قائمة الربح ضمن فئة المصاريف تماش ًيا مع وظيفة األصول غير الملموسة.
األعمار ال ُم َّ
ُقاس األصول غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بها .وبعد االعتراف المبدئي بها ،تُد َرج األصول غير
ت ُ
ناقصا اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القيمة .وال تُ َر ْس َم ُل األصول غير الملموسة المنتجة داخل ًيا،
الملموسة بالتكلفة
ً
باستثناء تكاليف التطوير ال ُم َر ْس َملَة ،وتُظ َهر المصاريف ذات العالقة في قائمة الربح أو الخسارة في الفترة التي تُتكبد خاللها هذه المصاريف.
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وتُطفَأ األصول غير الملموسة على مدى العمر االقتصادي اإلنتاجي ،ويُج َرى تقييم االنخفاض في قيمتها عند وجود مؤشر يدل على احتمالية انخفاض
قيمة األصل غير الملموس .وتُج َرى مراجعة فترة إطفاء األصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد وطريقة إطفاءه على األقل على كل األقل في
نهاية كل فترة قوائم مالية .وتُج َرى المحاسبة عن التغ ُّيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي
يتضمنها هذا األصل بتعديل فترة وطريقة اإلطفاء ،ويُعتبر ذلك كتغيرات في التقديرات المحاسبية .ويُعت َرف بمصروف إطفاء األصول غير الملموسة ذات
حددة في قائمة الربح ضمن فئة المصاريف تماش ًيا مع وظيفة األصول غير الملموسة.
األعمار ال ُم َّ
وفيما يلي فترة إطفاء األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد:
برامج إلكترونية

 6.7سنوات

ويُتوقف االعتراف باألصل غير الملموس عند بيعه أو حينما ال يتوقع تحقق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه .وتُد َرج أي أرباح أو خسائر
ناشئة عند التوقف عن االعتراف باألصل (محتسبة بالفرق بين صافي إيرادات البيع والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة.
 .لانخفاض في قيمة أصول غير مالية

تجري الشركة تقييما ،في تاريخ كل قوائم مالية ،للتأكد ما إن كان هناك مؤشر يدل على احتمالية انخفاض أصل ما .وفي حال وجود أي مؤشر أو عندما
يستلزم إجراء اختبار االنخفاض في القيمة السنوي على األصل ،تُقدِّر الشركة القيمة القابلة لالسترداد .وتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل القيمة
وتحدد ألصل بعينه ،ما لم يحقق األصل تدفقات نقدية
ناقصا تكاليف البيع وقيمته قيد االستخدام ،أيهما أعلى،
العادلة لألصل أو للوحدة ال ُمدِ َّرة للنقد
َّ
ً
داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك المحققة من األصل اآلخر أو مجموعة األصول األخرى .وفي حال تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة ال ُمدِ َّرة
خفضان إلى قيمتهما القابلة لالسترداد.
للنقد قيمته  /قيمتها القابلة لالسترداد ،يُعتَبر األصل أو الوحدة ال ُمدِ َّرة للنقد منخفضي القيمة ،ويُ َّ
قدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة (ما قبل
ُخصم التدفقات النقدية المستقبلية ال ُم َّ
وعند تقييم القيمة قيد االستخدام ،ت َ
ناقصا تكاليف البيع،
الزكاة  /الضريبة) الذي يعكس تقييم السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل .وعند تحديد القيمة العادلة
ً
يُؤخَ ذ في االعتبار معامالت السوق األخيرة .وفي حال تع ُّذر تحديد هذه المعامالت ،تُستخ َدم طريقة تقييم مالئمة ،وتتأكد هذه الحسابات من خالل
مضاعفات التقييم وأسعار األسهم المدرجة في السوق المالية للشركات المطروح أسهمها للتداول العام أو مؤشرات أخرى متاحة حول القيمة العادلة.
ويعتمد حساب الشركة لالنخفاض في القيمة على أساس الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة التي يُج َرى إعدادها بصورة منفصلة لكل وحدة من
ُخصص لها األصول الفردية .وتغطي حسابات الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات .وفيما يتعلق بالسنوات
الوحدات المدرة للنقد بالشركة التي ت َّ
عدل النمو طويل األمد ويُط َّبق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد فترة الموازنة.
األطول ،يُحتسب ُم َّ
ويُ ْعتَ َر ُ
ف بخسائر االنخفاض في قيمة العمليات المستمرة ،بما في ذلك االنخفاض في قيمة رأس المال العاملِ ،إ ْن ُو ِج َد ،في قائمة الربح أو الخسارة
ضمن فئات هذه المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته ،باستثناء العقارات التي أعيد تقييمها ساب ًقا خالل عملية إعادة التقييم
ال ُمدرجة ضمن الدخل الشامل اآلخر .ويُ ْعت َرف باالنخفاض في قيمة هذه العقارات ضمن الدخل الشامل اآلخر لغاية مبلغ أي إعادة تقييم سابقة.
وبصرف النظر عما إذا كان هناك أي مؤشر على وجود انخفاض في القيمة ،تجري الشركة ً
أيضا اختبا ًرا على األصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار
إنتاجية محددة أو األصول غير الملموسة التي لم تصبح متاحة لالستخدام بعد للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها سنو ًيا وذلك بمقارنة قيمتها الدفترية
مع القيمة القابلة لالسترداد .ويمكن إجراء اختبار االنخفاض في القيمة في أي وقت خالل فترة سنوية ،شريطة أن يُج َرى في الوقت ذاته من كل عام.
وفيما يتعلق باألصول ،يجرى التقييم في كل نهاية سنة مالية للتأكد من وجود أي مؤشر يدل على أن خسائر االنخفاض المعترف بها ساب ًقا لم تعد موجودة
أو نقصت .وفي حال وجود هذا المؤشر ،تُقدِّر الشركة القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو للوحدة المدرة للنقد .وال يُع َكس قيد الخسارة الناشئة عن
انخفاض القيمة المعت َرف بها ساب ًقا إال في حالة وجود تغ ُّير في االفتراضات المستخ َدمة لتحديد قيمة األصل القابلة لالسترداد منذ االعتراف بالخسارة
الناشئة عن انخفاض القيمة األخيرة .ويُ َع ُّد عكس القيد هذا محدو ًدا بحيث ال تزيد القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض
تحديدها ،بالصافي بعد حسم االستهالك ،فيما لو لم يُعت َرف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة خالل السنوات السابقة .ويُ ْعتَ َرف بعكس القيد في
قائمة الربح أو الخسارة.
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 .ماألدوات المالية  -االعتراف المبدئي والقياس الالحق والتوقف عن االعتراف

تتمثل األداة المالية في أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
األصول المالية

االعتراف المبدئي والقياس
ت َُصن ُ
ُقاس الح ًقا بالتكلفة ال ُم ْط َف َأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل
َّف األصول المالية عند االعتراف المبدئي وت ُ
الربح أو الخسارة.
ويعتمد تصنيف األصول المالية عند االعتراف المبدئي بها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصول المالية ونموذج العمل الخاص بالشركة
تتضمن عنص ًرا تمويل ًيا ها ًّما أو التي ط َّبقت الشركة تدبي ًرا عمل ًيا لها ،تقيس الشركة مبدئ ًيا أصال مال ًيا
إلدارتها .وباستثناء الحسابات المدينة التي ال
َّ
بقيمته العادلة زائدًا ،في حالة عدم تسجيل أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،تكاليف المعامالت.
ُقاس الح ًقا بالقيمة العادلة (من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة) ،و
تلك التي ت ُ
تتضمن عنص ًرا تمويل ًيا ها ًّما أو التي ط َّبقت الشركة التدبير العملي لها ،وتقاس بسعر المعاملة.
وتُقَاس الحسابات التجارية المدينة التي ال
َّ
ُقاس الح ًقا بالقيمة العادلة (من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة) ،و
تلك التي ت ُ
مالي أو يُصنَّف بالتكلفة المطفَأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يستلزم أ ْن ينشأ عنه تدفقات نقدية
ومن أجل أ ْن يُقاس أص ٌل
ٌ
َ
سدد» .ويُشار إلى هذا التقييم باختبار المدفوعات الحصرية ألصل المبلغ
تمثل «مدفوعات حصرية ألصل المبلغ أو الفائدة على أصل المبلغ غير ال ُم َّ
سدد ،ويُج َرى تنفيذه على مستوى األداة المالية .يعتمد التصنيف على نموذج العمل الخاص بالشركة إلدارة األصول
والفائدة على أصل المبلغ غير ال ُم َّ
المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.
ُقاس بالتكلفة ال ُم ْط َف َأة.
تلك التي ت ُ
حدد نموذج العمل ما إ ْن كانت
ويشير نموذج العمل للشركة المتعلق بإدارة األصول المالية إلى كيفية إدارتها أصولها المالية بهدف تحقيق تدفقات نقدية .ويُ َّ
قاسة بالتكلفة
م
وال
َّفة
ن
ص
م
ال
التدفقات النقدية ستنشأ من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول المالية أو كليْهما .ويُحتفَظ باألصول المالية ُ
ُ َ
المطفَأة ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ باألصول المالية بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،فيما يُحتفَظ باألصول المالية ال ُمصنَّفة
قاسة بالقيمة العادلة ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ باألصول المالية بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.
وال ُم َ
ويُعترف بعمليات شراء أو بيع األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعا َرف عليها في السوق
(المعامالت االعتيادية) بتاريخ التداول ،أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل.
القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق ،تُصنَّف األصول المالية إلى أربع فئات على النحو التالي:
yأصول مالية ُمد َرجة بالتكلفة المطفَأة (أدوات الديْن)

yأصول مالية ُمد َرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المتراكمة (أدوات الدين)  -غير مطبق
على الشركة
yأصول مالية مصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة دوران األرباح والخسائر المتراكمة عند التوقف عن االعتراف
(أدوات حقوق الملكية)
yأصول مالية ُمد َرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -غير منطبقة على الشركة
المد َرجة بالتكلفة المطفَأة (أدوات الد ْين)
األصول المالية ُ
وتُقَاس األصول المالية ال ُمد َرجة بالتكلفة المطفَأة الح ًقا باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،وتخضع لالنخفاض في القيمة .ويُ ْعتَ َر ُ
ف باألرباح والخسائر في
قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.
ستحقة من جهات ذات عالقة والحسابات
وتشتمل األصول المالية للشركة ال ُمد َرجة بالتكلفة المطفَأة على الحسابات المدينة واألرصدة البنكية والمبالغ ال ُم َ
المدينة األخرى.
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األصول المالية المصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكية)
يمكن أن تختار الشركة ،عند االعتراف المبدئي ،تصنيف تصني ًفا غير قابل لإللغاء أدوات حقوق ملكيتها كأدوات حقوق ملكية مصنَّفة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر عند استيفاء االعتراف بحقوق الملكية وف ًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (« )32أدوات حقوق الملكية» :العرض واألدوات غير
حدد التصنيف على أساس كل أداة على ِحدة.
تاجرة .ويُ َّ
المحتفظ بها بغرض ال ُم َ
كدخل آخر في قائمة الربح أو الخسارة
وال يُ َعاد مطلقا توزيع األرباح والخسائر من هذه األصول المالية إلى الربح أو الخسارة .ويُعت َرف بتوزيعات األرباح
ٍ
ُسجل تلك األرباح ،في هذه الحالة،
عند نشوء الحق في دفعها ،ما لم تستف ْد الشركة من هذه
المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي ،حيث ت َّ
َّ
في الدخل الشامل اآلخر .وال تخضع أدوات حقوق الملكية المصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقييم االنخفاض في القيمة.
اختارت الشركة أن تصنف نهائ ًيا استثمارات األسهم المدرجة في السوق المالية تحت هذه الفئة.
التوقف عن االعتراف
يتوقف االعتراف باألصول المالية (أو متى يكون منطب ًقا ،جزء من األصول المالية أو جزء من مجموعة من األصول المالية المشابهة) (أي تُح َذف من
ٍ
قائمة المركز المالي للشركة) بصورةٍ
رئيسة عند:
yانتهاء صالحية حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو
yتحويل الشركة حقوقها في قبض التدفقات النقدية من األصل أو تح ُّملها التزام لسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير
جوهري إلى طرف آخر بموجب «ترتيبات فورية» ،وإ َّما:
 أتحويل الشركة بصورة جوهرية كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل بلم تُح ِّول الشركة أو تحتفظ ،بصورة جوهرية ،بكافة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولكنها ح َّولت السيطرة على األصل.وعند تحويل الشركة حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو إبرامها اتفاقية ترتيبات فورية ،فإنها تُق ِّيم فيما ما إن كانت الشركة
احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية وإلى مدى احتفظت بهما .وعندما ال تح ِّو ُل الشركة مخاطر ومنافع األصل بشكل جوهري وال تحتفظ بهما
أو تُح ِّو ُل سيطرتها على األصل ،فتستمر الشركة في االعتراف باألصل ال ُمح َّول في حدود استمراريتها في التعامل به .وفي تلك الحالة ،تعترف الشركة
ً
قاس األصل ال ُمح َّول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة .وتُقَاس
أيضا بااللتزام المرتبط بذلك .ويُ ُ
استمرارية التعامل التي تأخذ صورة ضمان على األصل ال ُمح َّول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو بالحد األقصى للمبالغ التي قد ت َُطالب الشركة
بسدادها ،أيهما أقل.
تعترف الشركة بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لجميع أدوات الديْن غير ال ُمد َرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .وتُحتَسب الخسائر
المستحقة وف ًقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة قبضها،
االئتمانية المتوقعة على أساس الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية
َ
عدل الفائدة الفعلي األصلي .وستشتمل التدفقات النقدية المتوقعة على التدفقات النقدية المحقَّقة من بيع الضمانات الرهنية
مخصومة حسب تقريب ُم َّ
المحتفَظ بها أو تعزيزات األهلية االئتمانية األخرى التي تمثل جز ًءا ال يتجزأ من الشروط التعاقدية.
ويُعت َرف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مرحلتين؛ ففيما يتعلق بالمخاطر االئتمانية التي لم تتعرض لزيادة جوهرية فيها منذ االعتراف المبدئي بها،
يُجنَّب مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عن الخسائر االئتمانية التي تنشأ من حاالت التخلُّف عن السداد المحتَملة خالل االثني عشر شه ًرا (الخسارة
االئتمانية المتوقعة على مدى  12شه ًرا) ،أ َّما المخاطر االئتمانية التي تع َّرضت لزيادة جوهرية فيها منذ االعتراف المبدئي بها ،يتع َّين تجنيب مخصص
خسارة عن الخسائر االئتمانية على مدى الفترة المتبقية من حالة التع ُّرض ،بصرف النظر عن موعد التخلُّف عن السداد (الخسارة االئتمانية المتوقعة
على ال ُعمر).
مبس َطة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة .وعليه ،فال تت َّبع الشركة التغ ُّيرات في المخاطر
وتط ِّب ُق الشركة على الحسابات التجارية المدينة طريقة َّ
االئتمانية ،بل تعترف بمخصص خسارة بنا ًء على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى ال ُعمر في كل تاريخ قوائم مالية .وقد جنَّبت الشركة جدول
حددة للمدينيين والبيئة االقتصادية.
عدل حسب العناصر المتوقعة ال ُم َّ
مخصصات يعتمد على خبرتها السابقة بشأن الخسائر االئتمانية ،ويُ َّ
وتدرس الشركة حاالت التخلُّف عن سداد أصل مالي عندما ينقضي على موعد سداده التعاقدي أكثر من سنة واحدة .ومع ذلك ،فإنَّ الشركة ،في حاالت
بعينها ،قد تدرس ً
المرجح للشركة أن تقبض بالكامل
أيضا حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية بأنه من غير
َّ
سددة قبل األخذ بعين االعتبار أي تعزيزات في األهلية االئتمانية تحتفظ بها الشركة .ويُ َ
شطب األصل المالي عند عدم وجود
م
ال
غير
المبالغ التعاقدية
ُ َّ
تو ُّقع معقول بشأن استرداد التدفقات النقدية التعاقدية.
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 .نالمطلوبات المالية

االعتراف المبدئي والقياس

ت َُصن ُ
َّف المطلوبات المالية ،عند االعتراف المبدئي بها ،كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقروض أو حسابات دائنة أو أدوات
مالية مشتقة مصنَّفة كأدوات تح ُّوط ،حسبما يكون مالئ ًما.
ويُعت َرف بكافة المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ،وفي حال القروض والحسابات الدائنة ،بالصافي بعد حسم تكاليف المعامالت المرتبطة بها
ً
ارتباطا مباش ًرا.
مطلوبات مالية ُمد َرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -غير منطبقة على الشركة.
ستحقة الدفع والحسابات الدائنة
ستحقة الدفع وضريبة القيمة المضافة ُم َ
وتشتمل المطلوبات المالية للشركة على الحسابات الدائنة والمحتجزات ُم َ
المستحقة إلى جهات ذات عالقة والتزامات عقود اإليجار والحسابات البنكية المكشوفة والقروض قصيرة األجل واألدوات المالية
األخرى والمبالغ
َ
المشتقة.
القياس الالحق

ت َُصن ُ
َّف االلتزامات المالية ،ألغراض القياس الالحق ،إلى فئتين وهما:
yمطلوبات مالية ُمد َرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -غير منطبقة على الشركة

yمطلوبات مالية ُمد َرجة بالتكلفة ال ُمطفَأة (القروض)
المد َرجة بالتكلفة المطفَأة (القروض)
المطلوبات المالية ُ

ُقاس القروض التي تحمل فائدة الح ًقا بالتكلفة ال ُمطفَأة باستخدام طريقة معدل الفائدة
هذه الفئة هي األكثر صلة بالشركة .بعد االعتراف المبدئي ،ت ُ
الفعلي .ويُ ْعتَ َر ُ
ً
ف باألرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند التوقف عن االعتراف بالمطلوبات وأيضا من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي.
وتُحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء وأي أتعاب أو تكاليف تُش ِّكل جز ًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.
ويُد َرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة.
ستحقة الدفع والمحتجزات مستحقة الدفع والحسابات الدائنة األخرى
وتنطبق هذه الفئة بصفة عامة على الحسابات الدائنة وضريبة القيمة المضافة ال ُم َ
ستحقة إلى جهات ذات عالقة والتزامات عقود اإليجار والحسابات البنكية المكشوفة والقروض قصيرة األجل.
والمبالغ ال ُم َ
التوقف عن االعتراف

ستحق ضمن المطلوبات أو إلغائه أو انتهاء مدته .وعند استبدال التزام مالي حالي بآخر من
يتوقف االعتراف بالمطلوبات المالية عند سداد االلتزام ال ُم َ
ُعدل شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهر ًيا ،يُعتبر هذا التغيير أو التعديل على أنه توقف
نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة بصورة جوهرية أو ت َّ
عن االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد .ويُعت َرف بالفرق في القيم الدفترية في قائمة الربح أو الخسارة.
مقاصة األدوات المالية

فصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ نظاميا حالي في إجراء مقاصة
تُج َرى مقاصة األصول المالية والمطلوبات المالية ،ويُ َ
المبالغ ال ُمعت َرف بها ،وهناك نية إ َّما تسويتها على أساس الصافي أو تسييل األصول وسداد المطلوبات في آن واحد.
 .ساألدوات المالية المشتقة

االعتراف المبدئي والقياس الالحق
تستخدم الشركة األدوات المالية المشتقة (التي تتمثل في جميع عقود مقايضة أسعار الفائدة) وذلك بغرض التحوط من تع ِّرضها لمخاطر أسعار الفائدة.
ويُعت َرف بهذه األدوات المالية المشتقة مبدئ ًيا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة المالية المشتقة ،ويُ َعاد قياسها الح ًقا بالقيمة العادلة .وتُد َرج
األدوات المالية المشتقة ضمن األصول المالية في حالة القيمة العادلة اإليجابية ،وضمن االلتزامات المالية في حالة القيمة العادلة السلبية.
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 .عمخزون

المرجح.
صة للبيع .يُق َّي ُم المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل ،على أساس متوسط التكلفة
يتألف المخزون من البضاعة
المخص َ
ّ
َّ
ً
ارتباطا مباش ًرا بذلك (بما في ذلك اإليرادات التجارية) ضمن تكلفة المخزون .ويمثل صافي القيمة القابلة للتحقق
وتُد َرج التكاليف واإليرادات المرتبطة
ناقصا أي تكاليف متوقعة لإلنجاز والتكاليف المتوقعة الالزمة إلجراء عملية البيع.
سعر البيع التقديري في سياق العمل العادي،
ً
 .فاألرصدة البنكية والنقدية

تتألف األرصدة البنكية والنقدية ال ُمد َرجة في قائمة المركز المالي من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق ،حيث تخضع لمخاطر تغ ُّيرات ضئيلة
في القيمة.
 .صاالحتياطي نظامي

المرحلة في كل سنة لتكوين احتياطي يُعادل
طب ًقا لنظام الشركات السعودي ،يجب على الشركة أ ْن تُجنِّب نسبة  %10من صافي دخلها بعد حسم الخسائر
َّ
نسبة  %30من رأس المال .واالحتياطي غير قابل للتوزيع ،باستثناء الحاالت المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي .وقد ق َّررت اإلدارة في السنوات
الماضية اإلبقاء على االحتياطي عند نسبة  %50من رأس المال.
 .قمخصصات

يُعت َرف بالمخصصات عند وجود التزام حالي (نظامي أو ضمني) على الشركة ناتج عن حدث سابق ،ومن المحتمل أن يتطلب األمر تدفقا خارجيا للموارد
التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام ،وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة .وعندما تتوقع الشركة استرداد المخصصات جزئ ًيا أو
كل ًيا ،على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،فإنه يُعت َرف بالمبالغ ال ُمست َردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعل ًيا .ويُد َرج
المصروف المتعلق بمخصص في قائمة الربح أو الخسارة ،بالصافي بعد حسم أي مبالغ مست َردة.
وإذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريا ،تُخصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة (الزكاة) الحالي الذي يعكس ،متى كان ذلك مالئ ًما،
المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام .وعند استخدام الخصم ،يُعت َرف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.
يُعت َرف بالمخصصات عند وجود التزام حالي (نظامي أو ضمني) على الشركة ناتج عن حدث سابق ،ومن المحتمل أن يتطلب األمر تدفقا خارجيا للموارد
التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام ،وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة .وعندما تتوقع الشركة استرداد المخصصات جزئ ًيا أو
كل ًيا ،على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،فإنه يُعت َرف بالمبالغ ال ُمست َردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعل ًيا .ويُد َرج
المصروف المتعلق بمخصص في قائمة الربح أو الخسارة ،بالصافي بعد حسم أي مبالغ مست َردة.
وإذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريا ،تُخصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة (الزكاة) الحالي الذي يعكس ،متى كان ذلك مالئ ًما،
المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام .وعند استخدام الخصم ،يُعت َرف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.
 .رمكافآت موظفين

التزامات قصيرة األجل

إنَّ التزامات األجور والرواتب بما في ذلك المكافآت غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر الطيران المتوقع سدادها كاملة خالل االثني عشر شه ًرا
بعد نهاية الفترة التي يقدِّم خاللها الموظفون الخدمة ذات العالقة يُعت َرف بها في خدمات الموظفين حتى نهاية فترة القوائم المالية ،وتُقَاس بالمبالغ
المستحقة الدفع.
المتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات .وتُظ َهر االلتزامات كالتزامات مكافآت موظفين متداولة في قائمة المركز المالي ضمن المصاريف
َ
مكافآت نهاية خدمة للموظفين

صن ُ
َّف كالتزام مكافآت محددة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ()19
تستخدم الشركة خطة غير ممولة لمكافآت نهاية خدمة للموظفين ،والتي يُ َ
«مكافآت الموظفين» .وتُع ُّد خطة المكافآت المحددة خطة مختل ًفة عن خطة المساهمات المحددة .ويمثل االلتزام ال ُم ْعتَ َرف به في قائمة المركز المالي
ناقصا القيمة العادلة ألصول الخطط في ذلك
المتعلق بخطة المكافآت المحددة القيمة الحالية اللتزام المكافآت المحددة في نهاية فترة القوائم المالية
ً
التاريخ.
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ويعاد قياس التزام المكافآت المحددة بمعرفة اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة .وت َُح َّد ُد القيمة الحالية اللتزام المكافآت
المحددة بخصم التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة باستخدام عائدات السوق في نهاية فترة القوائم المالية لسندات الشركات ذات الجودة العالية
والتي لها فترات استحقاق تقارب المدة ال ُمق ََّد َرة اللتزامات مكافآت ما بعد التوظيف .ويُحتسب صافي تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي
رصيد التزام المكافآت المحددة والقيمة العادلة ألصول الخطط .وتُد َرج هذه التكلفة في مصروف مكافآت الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة بمعرفة
اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة .وت َُح َّد ُد القيمة الحالية اللتزام المكافآت المحددة بخصم التدفقات النقدية الخارجية
المتوقعة باستخدام عائدات السوق في نهاية فترة القوائم المالية لسندات الشركات ذات الجودة العالية والتي لها فترات استحقاق تقارب المدة ال ُمق ََّد َرة
اللتزامات مكافآت ما بعد التوظيف .ويُحتسب صافي تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المكافآت المحددة والقيمة العادلة
ألصول الخطط .وتُد َرج هذه التكلفة في مصروف مكافآت الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة.
ويُعت َرف بأرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التغ ُّيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تنشأ خاللها في الدخل الشامل اآلخر .ويُعت َرف
حددة الناشئة عن تعديالت الخطط أو تقليصها مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة
بالتغ ُّيرات في القيمة الحالية اللتزام المكافآت ال ُم َّ
سابقة.
وفيما يتعلق بالتزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفين ،تُراعي عملية التقييم االكتوارية أحكام نظام العمل والعمال السعودي وسياسة الشركة.
 .شالتزامات محتملة

يُعت َرف بااللتزامات المحت َملة في القوائم المالية ،وال يُف ِْص ُح عنها ما لم يكن احتمال التدفق الخارجي للموارد المتض ِّمن منافع اقتصادية مستبعدًا .وت َُس َّج ُل
ستحقة الدفع .وال يُ ْعتَ َر ُ
ف باألصل ال ُمحت َمل في القوائم المالية ،بل يُف ِْص ُح
االلتزامات المحت َملة في قائمة المركز المالي ِض ْمن الحسابات الدائنة والمبالغ ُم َ
عنه عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية داخلية.
عدلة
 .تالمعايير والتفسيرات الجديدة
والم َّ
ُ

ط َّبقت الشركة للم ِّرة األولى بعض المعايير والتعديالت التي تسري على الفترات السنوية ابتدا ًء من تاريخ  1يناير 2020م أو بعد ذلك التاريخ .ولم تط ِّبق
الشركة تطبيقا مب ِّك ًرا أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر ،لكنَّه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( :)3تعريف المنشأة

ِّ
يوضح التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( « )3عمليات تجميع المنشآت» أ َّنه لكي تعتبر األعمال منشأة ،فإنَّ مجموعة متكاملة من النشاطات
تتضمن كحدٍّ أدنى مدخالت وعملية واقعية تساهم م ًعا مساهمة كبيرة في القدرة على إنشاء المخرجات .عالوة على ذلكِّ ،
يوضح التعديل
ن
أ
يجب
واألصول
ْ
َّ
أنَّ المنشأة يمكن أن تكون قائمة بدون تضمين جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء المخرجات .ولم يك ْن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم
المالية للشركة ،لكنَّها قد تؤ ِّثر على الفترات المستقبلية في حال دخلت الشركة في أي عمليات تجميع منشآت.
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )7والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9ومعيار المحاسبة الدولي رقم (:)39
عدل الفائدة
إصالح معيار ُم َّ

تقدِّم التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)39األدوات المالية« :االعتراف والقياس» عد ًدا من اإلعفاءات
عدل الفائدة .وتتأ َّثر عالقة التح ُّوط إذا نشأ عن اإلصالح حالة عدم تيقُّن حيال
تنطبق على جميع عالقات التح ُّوط التي تتأثر مباشرة بإصالحات معايير ُم َّ
توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية المعيارية للبند المتح َّوط له أو أداة التح ُّوط .وليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية للشركة.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( - )8تعريف األهمية النسبية

ينص على أنَّ «المعلومات تُع ُّد جوهرية إذا جرى حذفها أو تحريفها أو شابها الغموض بحيث يُتوقع
تقدِّم التعديالت تعري ًفا جديدًا بشأن األهمية النسبية ُّ
لها إلى حدٍّ معقول أ ْن ت ِّؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية ذات األغراض العامة بنا ًء على تلك القوائم المالية التي
ِّ
وتوضح التعديالت أنَّ األهمية النسبية ستعتمد على طبيعة المعلومات أو حجمها ،سواء
توفر معلومات مالية بشأن منشأة معينة ُمعِ َّدة للقوائم المالية».
بمفردها أو باالشتراك مع معلومات أخرى ،في سياق القوائم المالية .ويُ َع ُّد الخطأ في المعلومات أم ًرا جوهر ًيا إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن يؤ ِّثر
على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون .ولم يك ْن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية للشركة ،وليس من المتوقع أن ينشأ عنها أي
تأثير مستقبلي على الشركة.
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اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر بتاريخ  29مارس 2018م

اإلطار المفاهيمي ليس معيا ًرا في حد ذاته ،وال تلغي أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار ،إ ْذ يتمثل الغرض منه في
مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية على تطوير المعايير ومساعدة فِ َرق اإلعداد على تطوير سياسات محاسبية متسقة في حالة عدم وجود معيار
قابل للتطبيق ومساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها .وسيؤ ِّثر ذلك على المنشآت التي وضعت سياساتها المحاسبية بنا ًء على اإلطار
ِّ
ويوضح بعض المفاهيم
حدثَة باألصول والمطلوبات
المفاهيمي.
عدل بعض المفاهيم الجديدة وتعريفات ومعايير اعتراف ُم َّ
ويتضمن اإلطار المفاهيمي ال ُم َّ
َّ
الها َّمة .ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية للشركة
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( :)16إعفاءات اإليجار المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-

ً
تعديل على المعيار الدولي
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ،بتاريخ  28مايو 2020م ،إعفاءات إيجار متعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-
للتقرير المالي رقم ( - )16عقود اإليجار ،إ ْذ تقدِّم التعديالت إعفا ًء للمستأجرين من تطبيق توجيهات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16بشأن
المستأجر عدم تقييم ما إن كان إعفاء
المحاسبة عن تعديل إعفاءات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لجائحة «كوفيد .»19-وكإجراء عملي ،قد يختار
ِ
ً
المستأجر ،الذي يُحدِّد هذا الخيار ،المحاسبة
تعديل على عقد اإليجار .ويجري
المؤجر يُ َع ُّد
اإليجار المتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-من
ِ
ِّ
عن أي تغ ُّير في مدفوعات اإليجار الناشئة عن إعفاء اإليجار المتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-بالطريقة ذاتها التي بموجبها تجري المحاسبة
ً
تعديل على عقد اإليجار.
عن التغير وف ًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)16إذا لم يمثل التغ ُّير
ويُط َّبق التعديل على فترات القوائم المالية السنوية ابتدا ًء من تاريخ  1يونيو 2020م أو بعد ذلك التاريخ .ويُس َمح بالتطبيق تطبي ًقا مب ِّك ًرا .ولم يكن لهذا
التعديل أي تأثير على القوائم المالية للشركة.
الهامة
 .ثالتقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية
َّ

يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة قيام اإلدارة باستخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المفصح عنها من اإليرادات
ُ
والمصاريف واألصول وااللتزامات واإلفصاحات المرتبطة بها .وقد ينشأ عن عدم التيقن حيال هذه االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل
جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو المطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلية.
وتستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يُعتقَد بأ َّنها معقولة في ظل الظروف ،وتُستَخدم للحكم على القيم الدفترية
لألصول والمطلوبات التي ال تتضح بسهولة من مصادر أخرى .وتُج َرى باستمرار مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية .ويُعت َرف بالتعديالت على
ُعدل فيها التقديرات أو في فترة التنقيحات والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات التي تعرضت للتغيير تؤثر
التقديرات المحاسبية في الفترة التي ت َّ
على الفترات الحالية والمستقبلية.
 .خاألحكام المحاسبية

في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ،وضعت اإلدارة األحكام المحاسبية التالية التي لها التأثير الهام للغاية على المبالغ ال ُمعت َرف بها في القوائم
المالية:
تحديد أسعار المعامالت وتوزيعها

يتع َّين على الشركة تحديد سعر المعاملة في كل عقد من عقودها ال ُمب َرمة مع العمالء .وعند إجراء هذا الحكم المحاسبي ،تقيم الشركة تأثير أي ِع َوض
ُمتغ ِّير في العقد بسبب الخصومات وحق إرجاع المنتجات وبرنامج الوالء للعميل .وتستخدم الشركة طريقة القيمة المتوقعة لتقدير البضائع التي سيجري
إرجاعها وخصومات الكمية ،ذلك أنَّ هذه الطريقة تتنبأ على الوجه األمثل بمبلغ العِ َوض المتغ ِّير الذي ستستحقه الشركة.
وفيما يتعلق ببرنامج والء العميل ،يُوزَّع سعر المعاملة بين المنتج والنقاط على أساس سعر البيع المستقل النسبي .وتقدِّر اإلدارة سعر البيع المستقل لكل
نقطة بنا ًء على الخصم الممنوح عند استبدال النقاط وعلى أساس أرجحية استبدالها ،بناء على الخبرة السابقة.
قدر سعر البيع المستقل للمنتج المبيع على أساس سعر التجزئة.
ويُ َّ
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كمستأجر
تحديد مدة عقود اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء  -الشركة
ِ

تُحدِّد الشركة مدة عقد اإليجار كمدة عقد إيجار غير قابلة لإللغاء مع أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان مؤ َّكدًا بصورة معقولة ممارسته
أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان مؤ َّكدا بصورة معقولة عدم ممارسته.
ولدى الشركة عقد إيجار يشتمل على خيار التمديد واإلنهاء .وتط ِّبق الشركة تقديرها المحاسبي عند تقييم ما إ ْن كان من المؤ ِّكد إلى حدٍّ معقول ممارسة
خيار التجديد أو اإلنهاء من عدمه .وهذا يعني أ َّنها تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزًا اقتصاد ًيا لها لممارسة خيار التجديد
أو اإلنهاء .وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار ،تعيد الشركة تقييم مدة عقد اإليجار لتحديد ما إ ْن كان هناك حدث هام أو تغ ُّير جوهري في الظروف التي تقع
تحت سيطرتها ويؤثر على قدرتها على ممارسة خيار تجديد العقد أو إنهاءه.
أجزاء مكونات الممتلكات والمعدات

تُستَهلك أصول الشركة ،ال ُمصنَّفة ضمن الممتلكات والمعدات ،على أساس طريقة القسط الثابت على مدى عمارها اإلنتاجية االقتصادية .وعند تحديد
قسم إلى أجزاء مكونات هامة بحيث يُستَهلك كل جزء هام بصورة منفصلة .ويتع َّين إبداء األحكام عند التحقق
العمر اإلنتاجي االقتصادي لألصل ،فإنه يُ َّ
َّ
من المكونات الهامة ألصل أكبر ،وأثناء تحديد أهمية البند ،فإن اإلدارة تأخذ في االعتبار األهمية الكمية النسبية للجزء المركب باإلضافة إلى العوامل
النوعية مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصل ذي العالقة وطريقة استهالكه ودورة إحالله  /جدول صيانته.
 .ذالتقديرات واإلفتراضات

فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسة األخرى لحالة عدم التيقن حيال التقديرات بتاريخ قائمة المركز المالي التي تُش ِّكل
مخاطر جوهرية مما ينشأ عنها تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول والمطلوبات خالل السنة المالية التالية .وقد استندت الشركة في افتراضاتها
وتقديراتها إلى المعطيات المتاحة عند إعداد القوائم المالية .ومع ذلك ،فإنَّ الظروف واالفتراضات الحالية حيال التطورات المستقبلية قد تتغير نظ ًرا
للتغيرات السوقية أو الظروف الناشئة الخارجة عن إرادة الشركة .وقد تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند ظهورها.
األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات

حدد ذلك التقدير بعد دراسة االستخدام المتوقع لألصل أو
قدرة لممتلكاتها ومعداتها بغرض حساب االستهالك .ويُ َّ
تُحدِّد اإلدارة األعمار اإلنتاجية ال ُم َّ
حمل المستقبلي عندما تعتقد
االهتراء المادي .وتجري اإلدارة سنو ًيا مراجعة على القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية لهذه األصول ويُ َّ
عدل االستهالك ال ُم َّ
اإلدارة أن هناك فرق بين األعمار اإلنتاجية والتقديرات السابقة.
اختبار االنخفاض في قيمة األصول غير المالية

يتحقق االنخفاض في قيمة األصول غير المالية عند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة ال ُمدِ َّرة للنقد قيمته  /قيمتها القابلة لالسترداد ،التي تمثل
ناقصا تكاليف البيع بنا ًء على البيانات
ناقصا تكاليف البيع وقيمته  /قيمتها قيد االستخدام ،أيُّهما أعلى .وتُحتَسب القيمة العادلة
قيمته  /قيمتها العادلة
ً
ً
ناقصا التكاليف اإلضافية لبيع
للمالحظة
القابلة
السوق
أسعار
أو
مماثلة
ألصول
تجاري،
أساس
على
ى
ر
ُج
ت
التي
الملزمة،
البيع
المتاحة من معامالت
ً
َ
األصل .وتُحتسب القيمة قيد االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدية غير المخصومة .وتُستمد التدفقات النقدية من الموازنة وخطة العمل للخمس
سنوات الالحقة ،وال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة غير الملزمة بعد على الشركة أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء الوحدة
ال ُمدِ َّرة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة .وتُ َع ُّد القيمة القابلة لالسترداد حساسة لمعدل الخصم المستخ َدم في طريقة التدفقات النقدية
المخصومة باإلضافة إلى صافي التدفقات النقدية الداخلية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخ َدم ألغراض التقدير االستقرائي.
مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للحسابات التجارية المدينة

تستخدم الشركة جدول مخصصات الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للحسابات التجارية المدينة .وتُحتَسب معدالت المخصصات بنا ًء على أيام
التأخُّ ر في السداد لمجموعات مختلف قطاعات العمالء التي تمتاز بأنماط خسارة مشابهة (أي حسب القطاع الجغرافي ونوع المنتج ونوع العميل وتغطيتها
باعتمادات مستندية واألشكال األخرى من التأمين االئتماني).
ويُحتَسب جدول المخصصات مبدئ ًيا على أساس المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّ ر في السداد لدى الشركة .وستعاير الشركة الجدول بهدف ضبط
خبرة الخسائر االئتمانية التاريخية مع المعلومات المتوقعة ،فعلى سبيل المثال ،إذا كانت األوضاع االقتصادية المتوقعة (مثل إجمالي المنتَج المحلي)
متوقع تدهورها على مدى السنة التالية ما يمكن أن يترتب عليها عدد متزايد من حاالت التأخُّ ر في السداد في قطاع التصنيع ،يُج َرى تعديل المعدالت
التاريخية للتأخُّ ر في السداد .وفي كل تاريخ قوائم مالية ،يُج َرى تحديث المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّ ر في السداد ،وتخضع التغ ُّيرات في التقديرات
المتوقعة للتحليل.

114

ويُم ِّثل تقييم العالقة بين المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّ ر في السداد واألوضاع االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة تقدي ًرا ها ًّما .ويُ َع ُّد
اسا للتغ ُّيرات في الظروف واألوضاع االقتصادية المتوقعة .وقد ال تمثل ً
أيضا خبرة الخسائر االئتمانية التاريخية
حس ً
مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة َّ
لدى الشركة واألوضاع االقتصادية المتوقعة لديها تأخُّ ر العمالء في السداد مستقبال.
تقييم مكافآت نهاية خدمة للموظفين

ت َُح َّد ُد تكلفة خطة المكافآت المحددة لمعاش التقاعد والمزايا األخرى لما بعد التوظيف والقيمة الحالية اللتزام معاش التقاعد باستخدام التقييمات
االكتوارية .ويتضمن التقييم االكتواري وضع عدة افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .ويشمل ذلك تحديد معدل الخصم والزيادات
المستقبلية في الرواتب واالفتراضات األخرى .ونظ ًرا للتعقيدات التي يتضمنها التقييم وطبيعته الطويلة األجل ،فإن التزام المكافآت المحددة شديد
الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات .وتخضع كافة االفتراضات للمراجعة في كل تاريخ قوائم مالية.
قياس ِ
القيمة العادلة لألدوات المالية

سجلة في قائمة المركز المالي بنا ًء على األسعار ال ُمد َرجة في األسواق النشطة،
في حال تعذر قياس القيمة العادلة لألصول المالية والمطلوبات المالية ال ُم َّ
تُح َّدد القيمة العادلة باستخدام طرق تقييم فنية تتضمن نموذج التدفقات النقدية المخصومة .وتُستمد مدخالت هذه الطرق من أسواق قابلة للمالحظة،
وتتضمن التقديرات اعتبارات مدخالت مثل
حيثما كان ذلك ممكنا ،ولكن في حال عدم جدوتها ،فإنَّ ذلك يتطلب درجة من التقدير لتحديد القيم العادلة.
َّ
فصح عنها
م
ال
العادلة
القيمة
على
العوامل
بهذه
مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان وتقلبات األسعار .ويمكن أن تؤثر التغييرات في االفتراضات المتعلقة
ُ َ
لألدوات المالية.
االعتراف باإليرادات ِ -
الع َوض المتغيِّ ر التقديري إلرجاع البضائع وخصومات الكمية

تقدِّر الشركة األعواض المتغ ِّيرة إلدراجها ضمن سعر معاملة البيع بالجملة مع حقوق إرجاع البضائع وخصومات الكميات.
نموذجا إحصائ ًيا للتنبؤ بمرتجعات المبيعات ،حيث يستخدم النموذج بيانات السابقة إلرجاع البضائع لكل منتج للتوصل إلى نسب
وقد وضعت الشركة
ً
مرتجعات متوقعة .وتُط َّبق هذه النسب لتحديد القيمة المتوقعة من العِ َوض المتغ ِّير .وستؤ ِّثر أي تغ ُّيرات جوهرية في الخبرة السابقة مقارنة بأنماط
المرتجعات التاريخية على نِسب المرتجعات المتوقعة التي تقدِّرها الشركة.
ويُج َرى تحليل خصومات الكمية المتوقعة لدى الشركة على أساس كل عميل على ِحدة للعقود الخاضعة لحد كمية واحد .ويتوقف تحديد ما إ ْن كان العميل
يستحق خص ًما على استحقاقيته الخصومات التاريخية ومشترياته التراكمية حتى تاريخه.
وقد ط َّبقت الشركة النموذج اإلحصائي لتقدير خصومات الكمية المتوقعة للعقود التي بها أكثر من حد كمية واحد ،حيث يستخدم النموذج أنماط الشراء
التاريخية واستحقاقية العميل الخصومات لتحديد نِسب الخصومات المتوقعة والقيمة المتوقعة من العِ َوض المتغ ِّير .وستؤ ِّثر أي تغ ُّيرات جوهرية في
الخبرة السابقة مقارنة بأنماط الشراء التاريخية واستحقاقات العمالء للخصومات على نِسب الخصومات المتوقعة التي تقدِّرها الشركة.
وتحدِّث الشركة تقييمها بشأن المرتجعات المتوقعة وخصومات الكميات في نهاية كل فترة قوائم مالية .وتقديرات المسترجعات المتوقعة وخصومات
الكمية حساسة للتغيرات في الظروف ،وقد ال تمثل خبرة الشركة السابقة فيما يتعلق بالعائدات واستحقاق الخصم عائدات العمالء الفعلية واستحقاقهم
الخصم في المستقبل.

االعتراف باإليرادات  -تقدير سعر البيع المستقل  -برنامج «أرباحي»
تقدر الشركة سعر البيع المستقل لنقاط الوالء الممنوحة بموجب برنامج «أرباحي» .ويُحت ََس ُب سعر البيع المستقل لنقاط الوالء الصادرة بضرب معدل
االسترداد التقديري والقيمة النقدية المخصصة لنقاط الوالء .وعند تقدير معدل االسترداد ،تأخذ الشركة في االعتبار مقدار الكسر الذي يمثل جز ًءا
من النقاط الصادرة التي لن تُستب َدل أبدًا .وتطبق الشركة طرق اإلسقاط اإلحصائي في تقديرها باستخدام أنماط االسترداد التاريخية للعمالء ك ُمدخل
عدل االلتزام مقابل النقاط غير المستردة وف ًقا لذلك .وعند تقدير قيمة النقاط الصادرة ،تراعي الشركة
رئيسي .ويجري تحديث معدل االستبدال سنو ًيا ويُ َّ
عدد متنوع من المنتجات التي ستكون متاحة في المستقبل مقابل نقاط الوالء وتفضيالت العمالء .وتضمن الشركة أن القيمة المخصصة لنقاط الوالء
تتناسب مع سعر البيع المستقل للمنتجات المؤهلة لالسترداد (أي أن قيمة كل نقطة تعادل سعر البيع المستقل ألي منتجات مؤهلة لالسترداد مقسمة
على عدد النقاط المطلوبة).

115

 .ضمخصصات

تعتمد المخصصات ،بحسب طبيعتها ،على تقديرات وتقييمات للتأكد من استيفاء معايير االعتراف ،بما في ذلك تقديرات احتمالية التدفقات النقدية
الخارجية .وتتضمن المخصصات المتعلقة بالمطلوبات غير المؤكدة أفضل تقديرات اإلدارة فيما إذا كان من المحتمل تحقُّق التدفقات النقدية الخارجية.
عقود إيجار  -تقدير معدل االقتراض اإلضافي

َّ
عدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات اإليجار.
عدل الفائدة الضمني في اتفاقية إيجار ،ولذا فإ َّنها تستخدم ُم َّ
يتعذر على الشركة أن تُحدِّد بسهولة ُم َّ
عدل الفائدة الذي يتع َّين على الشركة دفعه القتراض ،على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل ،األموال الالزمة للحصول
عدل االقتراض اإلضافي هو ُم َّ
و ُم َّ
عدل االقتراض اإلضافي هو ما «يتعين على الشركة دفعه» ،وهو
م
فإن
ولذلك،
مماثلة.
اقتصادية
بيئة
في
االستخدام
حق
ألصل
مماثلة
قيمة
ذي
أصل
على
ُ َّ
ما يتطلب تقدي ًرا عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة (مثل الشركات التابعة التي ال تدخل في معامالت تمويل) أو عندما تحتاج إلى إجراء تعديل عليها
عدل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت القابلة للمالحظة (مثل أسعار الفائدة في السوق)
لتعكس شروط عقد اإليجار وأحكامه .وتُقدِّر الشركة ُم َّ
حددة لكل منشأة.
عند توفرها ،ويتع َّين وضع تقديرات مؤكدة ُم َّ
 .غإيرادات تجارية

يتع َّين على اإلدارة وضع تقديرات لتحديد مبلغ وموعد االعتراف باإليرادات التجارية لبعض المعامالت مع المو ِّردين .وعند تحديد مبلغ خصومات الكمية
ال ُمعت َرف به في أي فترة ،تقدِّر اإلدارة احتمالية تحقيق الشركة الكميات ال ُمسته َدفة التعاقدية بنا ًء على األداء التاريخي والمتوقع .ويقتصر ذلك على التقدير
الذي يشتمل على االعتراف باإليرادات لمخصصات الحمالت الترويجية والمخصصات األخرى .وتُق ِّيم اإلدارة أدا َءها مقابل االلتزامات التي تتوقف على
شرط تحقيق الدخل ،سواء كان الدخل ال ُمعت َرف به على مدى فترة زمنية عند استيفاء االلتزامات أو ال ُمعت َرف به عند مرحلة استيفاء جميع االلتزامات،
حسب االشتراطات التعاقدية.
ويُعت َرف باإليرادات التجارية كرصيد دائن ضمن تكلفة المبيعات .وعندما يتعلق الدخل ال ُمحقَّق بالمخزون الذي تحتفظ به الشركة في نهايات الفترات،
يُد َرج الدخل ضمن تكلفة ذلك المخزون ،ويُعت َرف به في تكلفة المبيعات عند بيع ذلك المخزون .وترى اإلدارة أنَّ تكلفة المخزون المباع (الذي يشتمل على
اإليرادات التجارية) ،تعطي قياسا ثابتا وكامال لتأثير قائمة الدخل لجميع عالقات الموردين.
6-4العوامل المؤثرة على نشاط ومجرى عمل الشركة
-4-1

6العوامل االقتصادية الكليّ ة

قد يتأثر األداء المالي للشركة بشكل مباشر بالظروف االقتصادية العامة في المملكة العربية السعودية ،مما يؤ ّثر على القوة الشرائية للمستهلكين ويقلّل
من قدرة اإلنفاق المتو ّفرة لدى المستهلكين .إن قدرة اإلنفاق المتو ّفرة لدى المستهلكين لديها تأثير مباشر على متوسط مشترياتهم.
عالوة على ذلك ،فإنّ أي أنشطة تقوم بها الحكومة لتخفيف الضغط المالي ،على سبيل المثال ال الحصر ،تخفيض إضافي للدعم الحكومي على الوقود
أو الخدمات العامة األخرى أو فرض ضرائب جديدة على المقيمين وغيرها قد تؤثر على األعمال .حيث قد يؤدي تخفيض الدعم الحكومي أو إلغاؤه إلى
زيادة أسعار الخدمات العامة والوقود والسلع مما قد يؤثر على إنفاق المستهلكين ويزيد من تكلفة ممارسة األعمال التجارية للشركة .باإلضافة إلى ذلك،
فإن أي ضرائب  /رسوم جديدة على الوافدين قد يكون لها تأثير مباشر على إجمالي عدد المعامالت في صيدليات الشركة ومن الممكن أن تؤدي أيضاً
إلى ارتفاع في المصاريف .عالوة على ذلك ،فإن المناسبات االجتماعية التي تقام في المملكة (مثل مواسم الرياض وجدة وغيرها) والتغييرات الجديدة
في السياسات المطبقة في الدولة (مثل إصدار التأشيرات السياحية وما إلى ذلك) تؤثر ً
أيضا على النشاط االقتصادي.
يجب اإلشارة إلى أنّ تأثير العوامل اإلقتصادية المذكورة على أعمال الشركة بعتبر محدوداً مقارنة بشركات أخرى ،نظراً إلى أنّ منتج الشركة الرئيسي
«األدوية» يعتبر منتجاً حيوياً .وعلى الرغم من أنّ مبيعات الشركة قد تشهد تغيرات دورية أو موسمية ،إال أن مبيعات الشركة ال تشهد عاد ًة تقلبات ملحوظة
حيث أنّ حجم اإلستهالك لألدوية يحافظ على مستوى معين من اإلستقرار نظراً إلى أهمية المنتج للمستهلكين.
لمزيد من المعلومات حول تأثير العوامل االقتصادية ،الرجاء مراجعة القسم رقم « 1-1-2المخاطر المتعلقة بارتباط أداء الشركة بقطاع بيع األدوية
بالتجزئة ومستوى اإلنفاق» والقسم رقم« 4-2-2المخاطر المتعلقة باقتصاد المملكة والشرق األوسط».

116

-4-2

6موسمية األعمال

تشهد أعمال الشركة تقلباً بين المواسم .على سبيل المثال ،فإن استهالك األدوية والمستلزمات الطبية يشهد ارتفاعاً خالل المناسبات الدينية مثل شهر
رمضان المبارك (والذي يبدأ اإلستعداد له من منتصف شهر شعبان من كل عام) وأوقات الحج (والذي يبدأ االستعداد لها منتصف ذو العقدة من كل عام).
كما تتأثر مستويات المبيعات في بعض األحيان بتوقيت بداية ونهاية موسم العودة للدراسة حيث عادة ما ترتفع نسبة المبيعات في الفترات التي تسبق
بداية الموسم الدراسي.
لمزيد من المعلومات حول تأثير موسمية األعمال ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 7-1-2المخاطر المتعلقة بالعوامل الموسمية».
-4-3

6تفشي األمراض المعدية

بشكل عام قد يكون لتفشي األمراض المعدية أو تهديد مماثل للصحة العامة أو الخوف من هذه األحداث تأثير على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
تم اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في مدينة ووهان بمقاطعة هوبى في الصين في ديسمبر 2019م .وقد انتشر هذا المرض
في أغلب دول العالم ،األمر الذي أ َدى إلى إقدام العديد من الدول ،بما فيها المملكة ،إلى اتّخاذ تدابير متعددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد
(كوفيد )19-والتي تضمنت فرض قيود مؤقتة مثل منع السفر وفرض حظر التجول وإلزام األشخاص القادمين من دول أخرى بالحجر الصحي لمدة زمنية
محددة .كما تأثرت الشركة من قيود وقائية قد سبق وتم فرضها من قبل السلطات المعنية على تحركات األعمال داخل المملكة إذ نتج عن ذلك اإلغالق
المؤقت لبعض المواقع في قطاع خدمات المشاريع .ويرتبط حجم تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-على أعمال الشركة بتطور األحداث الحالية
والمعلومات الجديدة التي قد تظهر فيما يتعلق بدرجة خطورة الفيروس واإلجراءات الالزمة الحتوائه أو تدارك تأثيره وفي حال ازداد تفشي الفيروس
واستمرت القيود المفروضة للحد من انتشاره أو تم إعالن قيود جديدة الحتوائه أعلى صرامة ،فسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة
ووضعها المالي ونتائج عملياتها ونموها المستقبلي.
يجب اإلشارة إلى أنّ أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-لم تترك أي أثر سلبي على أعمال الشركة بل ساهمت بازدهار نشاط العمل وارتفاع
اإليرادات في العام 2020م والربع األول من العام 2021م .يعود السبب إلى أهمية المنتج التي تقوم الشركة ببيعه باإلضافة إلى أنّ الصيدليات هي واحدة
من المؤسسات التي سمح لها بالعمل ضمن فترات اإلغالق الجزئي والكلي عقب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-األمر الذي أ ّدى
إلى تضاعف الطلب على كل منتجات الصيدليات.
لمزيد من المعلومات حول تأثير أزمة تفشي جائحة الكورونا ،الرجاء مراجعة القسم رقم « 16-1-2المخاطر المتعلقة بتطبيق اإلجراءات االحترازية
المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد.»)19-
-4-4

6الخصومات

ال ترتبط الخصومات بشكل مباشر بعوامل التكلفة ،وأي تغّير في الخصومات في المستقبل من شأنه أن يكون له أثر على هامش الربح التشغيلي للشركة.
تتأثر مستويات الخصومات بعدة عوامل منها عامل المنافسة ،موازنات الصرف ،دخول منافسين جدد في األسواق وانخفاض قيمة العالمة التجارية،
التعاقد مع عمالء جدد وارتفاع كمية المبيعات للعمالء الحاليين.
لمزيد من المعلومات حول تأثير مستويات الخصومات ،الرجاء مراجعة القسم رقم « 39-1-2المخاطر المتعلقة بالخصومات التجارية التي تمنحها
الشركة لعمالء التجزئة والجملة».
-4-5

6المنافسة

تش ّكل المنافسة إحدى العوامل التي تؤثر على عدد من جوانب سير عمل الشركة وقرارات إدارتها .تظهر آثار المنافسة المذكورة على أكثر من مستوى
ضمن سياق العمل العادي .أحد أشكال المنافسة التي تتعامل معها الشركة هي المنافسة المناطقية أو الجغرافية حيث تختلف قدرة الشركة على المنافسة
بين منطقة وأخرى (على سبيل المثال عادة ما تكون قدرة الشركة على المنافسة عالية في مناطق محددة كأبها ومناطق المنطقة الشرقية األخرى نظراً
للتواجد التاريخي التي تملكه الشركة في هذه المناطق .تنخفض قدرة الشركة على المنافسة في مناطق أخرى كمنطقة جدة والتي تستقطب عدداً ملحوظاً
من منافسي الشركة).
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باإلضافة إلى المنافسة المناطقية أو الجغرافية ،تظهر آثار المنافسة من خالل مبيعات وأرباح المنتجات المتنوعة التي تقوم الشركة ببيعها حيث عاد ّة ما
تتأثر هوامش ربح المنتجات المختلفة التي تقوم الشركة ببيعها باألسعار والعروضات المقدمة من قبل الشركات المنافسة .على سبيل المثال انخفضت
هوامش الربح المرتبطة بمبيعات منتجات العناية باألطفال خالل السنوات الماضية نتيجة ارتفاع المنافسة المرتبطة بالمنتجات المذكورة).
لمزيد من المعلومات حول تأثير المنافسة ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 2-2-2المخاطر المتعلقة بالعوامل التنافسية العالية في القطاع الذي تعمل
فيه الشركة».
-4-6

6تقلب عدد الصيدليات بشكل دوري

تتأثر إيرادات الشركة نسبياً بعدد الصيدليات العاملة سنوياً ويتقلب العدد بشكل دوري نتيجة افتتاح صيدليات جديدة وإغالق فروع أخرى .يقوم فريق
التسويق التابع للشركة بتقييم وضع السوق بشكل دوري من أجل دارسة فرص األعمال ورصد األمكنة واألسواق التي تشكل خيارات مربحة تجارياً والتي
يمكن أن تش ّكل بيئة مبيعات خصبة للشركة .فيما يتعلق بعمليات إغالق الصيدليات ،تقوم الشركة بشكل دوري بإغالق الصيدليات التي تكون قد أصبحت
قديمة بهدف استبدالها بصيدليات جديدة ذات مواصفات أفضل بهدف تشكيل عامل جذب ألكبر عدد ممكن من العمالء.
لمزيد من المعلومات حول تأثير تقلب عدد الصيدليات ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 4-1-2المخاطر المتعلقة باستراتيجية الشركة التوسعية».
-4-7

6المخاطر المرتبطة بالسياسات الحكومية

ترتبط بعض أعمال الشركة بالتعامالت مع الجهات الحكومية وتحديداً وزارة الصحة وأحد عمالء الشركة الشبه حكومي لتشغيل منصة «وصفتي» .ونظراً

الرتباط بعض أعمال الشركة مع الجهات الحكومية ،فقد تتأثر إيرادات الشركة بأوضاع الجهات الحكومية ومستوى اإلنفاق الحكومي والسياسات الحكومية
المتعلقة بالميزانية أو القيود التنظيمية أو التغيٌرات في السياسات المالية أو النقدية أو التعاقدية الحكومية أو قيود اإلنفاق العام أو أي عوامل أخرى.
ويمكن أن يكون لهذه التغيٌرات في السياسات الحكومية تأثير كبير على حجم المبيعات مع العمالء أو حجم المشتريات من الموردين ،األمر الذي من شأنه
أن يترك تأثيراً سلبياً على مستوى األعمال التي تحصل عليها الشركة من حجم المبيعات للعمالء أو حجم المشتريات من الموردين.
لمزيد من المعلومات حول مخاطر السياسات الحكومية ،الرجاء مراجعة القسم رقم « 15-1-2المخاطر المتعلقة بتعامالت الشركة مع الجهات
الحكومية».
6-5مؤشرات األداء الرئيسية
يوضح الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
	  (6-1):لودجلامؤشرات األداء الرئيسية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

مؤشرات األداء الرئيسية المالية
معدل نمو اإليرادات

%12.5

%4.4

%25.2

معدل نمو صافي الربح

%9.9

%2.1

%5.7

هامش الربح اإلجمالي

%٣٨٫٩

%٤٠٫١

%٣٧٫٩

هامش الربح التشغيلي

%٧٫٧

%٧٫٥

%٧٫٩

هامش الربح الصافي

%٦٫٠

%٥٫٩

%٥٫٠

العائد على حقوق الملكية

%٢٦٫٥

%٢٤٫١

%٢٢٫٢

العائد على األصول

%٧٫٦

%٧٫٤

%٧٫٠

األصول المتداولة /المطلوبات المتداولة

%١١١٫١

%١١١٫٦

%١٠٨٫١

القروض/حقوق الملكية

%٨١٫٠

%٧٤٫٣

%٨٠٫١

اإليراد التجاري  /صافي الدخل

%158.8

%190.0

%132.2

عدد الصيدليات

٨٣٣٫٠

٨٤٧٫٠

865,0

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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6-6قائمة الدخل
يوضح الجدول التالي قائمة الدخل للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-2):لودجلانتائج العمليات – قائمة الدخل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

2019م

2018م

2020م

زيادة ( /نقص)
ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

النمو
المركب /
2018م2020-م

اإليرادات
اإليرادات

٣,٧٩٧٫٢

٣,٩٦٢٫٤

٤,٩٦٢٫١

%٤٫٤

%٢٥٫٢

%١٤٫٣

تكلفة المبيعات

()٢,٣١٨٫٥

()٢,٣٧٥٫٥

()٣,٠٨٠٫٨

%٢٫٥

%٢٩٫٧

%١٥٫٣

اجمالي الربح

١,٤٧٨٫٧

١,٥٨٧٫٠

١,٨٨١٫٣

%٧٫٣

%١٨٫٥

%١٢٫٨

مصاريف بيع وتوزيع

()١,٠٩٢٫٦

()١,١٩٥٫٩

()١,٣٨١٫٢

%٩٫٥

%١٥٫٥

%١٢٫٤

مصاريف عمومية وإدارية

()٩٢٫٦

()٩٥٫٢

()١٠٧٫١

%٢٫٨

%١٢٫٥

%٧٫٦

الربح التشغيلي

٢٩٣٫٥

٢٩٥٫٩

٣٩٢٫٩

%٠٫٨

%٣٢٫٨

%١٥٫٧

خسارة القیمة العادلة من التزامات مشتقات عقود مقایضة

()٥٫٧

()١٥٫٦

()٩٤٫٩

%١٧٦٫٤

%٥٠٦٫٨

%٣٠٩٫٦

تكالیف تمویل  -أخرى

()٦٧٫٢

()٦٥٫٩

()٦٠٫٣

()%١٫٩

()%٨٫٥

()%٥٫٣

دخل آخر (بالصافي)

٩٫٠

٢٩٫٦

٢٣٫٤

%٢٢٩٫٩

()%٢٠٫٩

%٦١٫٥

صافي الربح قبل الزكاة

٢٢٩٫٦

٢٤٤٫٠

٢٦١٫١

%٦٫٢

%٧٫٠

%٦٫٦

الزكاة

()١٫٣

()١٠٫٨

()14٫7

%722٫4

%36.1

%234.5

صافي ربح السنة

٢٢٨٫٣

٢٣٣٫٢

246٫4

%٢٫١

%٥٫٧

%٣٫٩

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

سجلت الشركة إيرادات مبيعات بقيمة  3,797.2مليون ريال سعودي و 3,962.4مليون ريال سعودي خالل العام 2018م والعام 2019م على التوالي .ترتبط
ّ
المحصلة من مبيعات الصيدليات والتي تش ّكل الجزء األكبر من نشاط ومبيعات الشركة .كما تشتمل إيرادات
إيرادات الشركة بشكل رئيسي باإليرادات
ّ
الشركة على اإليرادات المتحصلة من مبيعات التوزيع والمرتبطة بشكل رئيسي بعدد من المنتجات التي تعتبر الشركة الموزع أو الوكيل الحصري لها في
المملكة العربية السعودية .ارتفعت اإليرادات بنسبة  %4.4أو بقيمة  165.2مليون ريال سعودي من  3,797.2مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى
 3,962.4مليون ريال سعودي في العام 2019م .كان اإلرتفاع متركزا في ارتفاع مبيعات الصيدليات والتي ارتفعت بنسبة  %6.5أو بقيمة  246.6مليون ريال
سعودي من  3,776.8مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  4,023.4مليون ريال سعودي في العام 2019م .وقد جاء ارتفاع مبيعات الصيدلية مدفوعاً
بشكل رئيسي بارتفاع مبيعات شركات التأمين والشركات التجارية الخاصة باإلضافة إلى ارتفاع عدد الصيدليات التي تديرها الشركة.
في العام 2020م ،تابعت إيرادات الشركة ارتفاعها بنسب  %25٫2أو بقيمة  999٫7مليون ريال سعودي من  3,962.4مليون ريال سعودي في العام 2019م
إلى  4,962.1في العام 2020م .كان ارتفاع اإليرادات في العام 2020م مرتبطاً بعدد من العوامل التي شملت بشكل رئيسي تعاظم الدور التي لعبته صيدليات
الشركة خالل فترات اإلغالق والحجر بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19-كانت الصيدليات إحدى المؤسسات القليلة التي تم
استثناءها من قرارا الحجر واإلغالق ،فش ّكلت الصيدليات مالذاً للمستخدمين خالل الفترات المذكورة .يجب اإلشارة إلى أنّ انتشار جائحة فيروس كورونا
المستجد (كوفيد )19-لم يؤدي فقط إلى ارتفاع مبيعات المنتجات المرتبطة بهذه الجائحة فحسب ،بل أ ّدى أيضاً إلى ارتفاع الطلب على القسم األكبر من
األدوية والمستلزمات الطبية المباعة في هذه الصيدليات .كما أنّ ارتفاع اإليرادات تأ ّثر أيضاً بارتفاع اإليرادات المتحصلة من أحد عمالء الشركة الشبه
حكومي من  83٫8مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  345٫1مليون ريال سعودي في العام 2020م .لمزيد من المعلومات حول العالقة مع أحد عمالء
الشركة الشبه حكومي ،يمكن الرجوع إلى قسم« 1-6-6اإليرادات» من هذه النشرة.
تألفت تكلفة المبيعات بشكل رئيسي من تكلفة البضاعة والمنتجات التي تقوم الشركة بشرائها بهدف بيعها للعمالء الحقاً .تتألف البضاعة المشتراة من
قبل الشركة بشكل رئيسي من األدوية والمستلزمات الطبية .كما تشمل البضاعة مستحضرات تجميل ومنتجات تستخدم للعناية الشخصية .لم تشهد
تكلفة المبيعات أي ارتفاع ملحوظ ما بين العام 2018م والعام 2019م بل تم تسجيل ارتفاع بنسبة  %2.5أو بقيمة  57.0مليون ريال سعودي من 2,318.5
مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  2,375.5مليون ريال سعودي في العام 2019م .كان اإلرتفاع متماشياً مع ارتفاع اإليرادات ومدفوعاً بشكل رئيسي
سجلت تكلفة المبيعات ارتفاعاً
بارتفاع نسبي في كمية البضاعة التي اشترتها الشركة من أجل مواكبة ارتفاع اإليرادات ما بين العامين 2018م و2019مّ .
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إضافياً في العام 2020م بنسبة  %29٫7أو بقيمة  705٫3مليون ريال سعودي من  2,375.5مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  3,080.8مليون ريال
سعودي في العام 2020م .كما في حالة العام 2019م ،كان ارتفاع تكلفة المبيعات متركزاً في تكلفة البضائع والمستلزمات المشتراة والتي ارتفع حجمها
وقيمتها لمواكبة االرتفاع في مستوى النشاط واإليرادات.
ارتفع إجمالي الربح بنسبة  %7.3أو بقيمة  108٫3مليون ريال سعودي من  1,478.7مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  1,587.0مليون ريال سعودي
في العام 2019م .كما ارتفع هامش الربح اإلجمالي من  %38.9في العام 2018م إلى  %40.1في العام 2019م .جاء اإلرتفاع في إجمالي الربح وهامش
الربح اإلجمالي بين العامين مرتبطاً بشكل رئيسي بارتفاع اإليرادات .يجب اإلشارة إلى أنّ ارتفاع هامش الربح اإلجمالي المشار إليه تأثر بشكل رئيسي
بالخصومات التي استطاعت الشركة الحصول عليها من الموردين خالل العام 2019م حيث منحت الشركةخصومات متنوعة صنّفت بشكل رئيسي تحت
سجل الريح اإلجمالي ارتفاعاً إضافياً بنسبة  %18٫5أو بقيمة  294٫3مليون ريال سعودي من  1,587.0في
بند اإليراد التجاري ضمن فئة تكلفة المبيعاتّ .
العام 2019م إلى  1,881.3في العام 2020م ،وكان االرتفاع متماشياً مع ومدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع اإليرادات ما بين العامين المذكورين.
تألفت المصاريف التشغيلية التي تكبدتها الشركة خالل الفترة الممتدة بين العامين 2018م و2020م من مصاريف البيع والتوزيع والتي ش ّكلت ما نسبته
 %92.2و %92.6و %92٫8من إجمالي المصاريف التشغيلية في العام 2018م والعام 2019م والعام 2020م على التوالي .شملت المصاريف التشغيلية
األخرى المصاريف اإلدارية والعمومية.
تألفت مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من مصاريف الرواتب والمزايا التابعة للموظفين المسؤولين عن إدارة الصيدليات والمستودعات التابعة
للشركة .كما تضمنت مصاريف البيع والتسويق مصاريف اإلستهالك المرتبطة بأصول حق اإلستخدام ومصاريف إهالك الممتلكات والمعدات .ارتفعت
مصاريف البيع والتسويق بنسبة  %9.5أو بقيمة  103.3مليون ريال سعودي من  1,092.6مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  1,195.9مليون ريال
سعودي في العام 2019م .كان اإلرتفاع مدفوعاً بارتفاع تكلفة الموظفين (نتيجة ارتفاع أعداد الموظفين) ،ارتفاع مصاريف إهالك الممتلكات والمعدات
وارتفاع مصاريف الترويج والتسويق واإلعالن والمبيعات .يجب اإلشارة إلى أ ّنه وبينما ارتفعت مصاريف تكلفة الموظفين بنسبة  %8٫4ما بني العام 2018م
و2019م ،ارتفعت مصاريف إهالك الممتلكات والمعدات بنسبة  %7٫7خالل الفترة نفسها .كما ارتفعت مصاريف الترويج بنسبة  %17٫8ما بين العامين
المذكورين.
تابعت مصاريف البيع والتوزيع ارتفاعها بنسبة  %15٫5أو بقيمة  185٫4مليون ريال سعودي من  1,195.9في العام 2019م إلى  1,381.2مليون ريال
سعودي في العام 2020م .كان االرتفاع المذكور مرتبطاً بشكل رئيسي بارتفاع تكلفة الموظفين نتيجة تعيين عدد جديد من الموظفين لمواكبة ارتفاع مستوى
النشاط وتحسين آداء الخدمة .وفد ارتفعت مصاريف تكلفة الموظفين بنسبة  %27٫6ما بين العام 2019م والعام 2020م.
تألفت المصاريف اإلدارية والعمومية من رواتب ومزايا الموظفين اإلداريين الذين يشغلون أقسام المحاسبة والشؤون اإلدارية والقانونية .ارتفعت المصاريف
اإلدارية والعمومية بنسبة  %2.8أو بقيمة  2.6مليون ريال سعودي من  92.6مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  95.2مليون ريال سعودي في العام
سجلت المصاريف اإلدارية والعمومية ارتفاعاً إضافياً
2019م .جاء اإلرتفاع متأثراً بشكل رئيسي بارتفاع األتعاب المهنية والمصاريف المتنوعة األخرىّ .
بنسبة  %12٫5مليون ريال سعودي أو بقيمة  11٫9مليون ريال سعودي من  95٫2مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  107٫1مليون ريال سعودي في
العام 2020م .جاء االرتفاع كنتيجة الرتفاع عدة مكونات شملت بشكل رئيسي مصاريف خدمات التكنولوجيا ومصاريف متنوعة أخرى.
ارتفع الربح التشغيلي بنسبة  %0.8أو بقيمة  2.4مليون ريال سعودي من  293.5مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  295.9مليون ريال سعودي
في العام 2019م .كان ارتفاع الربح التشغيلي متماشياً مع ارتفاع اإليرادات بين العامين .في مقابل ارتفاع الربح التشغيلي ،انخفض هامش الربح التشغيلي
من  %7.7في العام 2018م إلى  %7.5في العام 2019م بعد ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  %9.5بين العامين .تابع الربح التشغيلي ارتفاعه بنسبة
 %32٫8أو بقيمة  97٫0مليون ريال سعودي من  295٫9مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  392٫9مليون ريال سعودي في العام 2020م وذلك بسبب
ارتفاع اإليرادات بشكل رئيسي .كما ارتفع هامش الربح التشغيلي من  %7٫5في العام 2019م إلى  %7٫9في العام 2020م.
ارتبطت خسارة القيمة العادلة من التزامات مشتقات عقود مقايضة بعقود مقايضة مشتقة لعملة أجنبية (الدوالر األمريكي) وعقود مقايضة أسعار فائدة
أبرمتها الشركة .تقيس الشركة تلك األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بنا ًء على المدخالت القابلة للمالحظة الها َّمة (المستوى الثاني) نظ ًرا لعدم
سجلت الشركة تكلفة تمويل (خسارة القيمة العادلة غير المحققة من التزامات
وجود تحويالت بين المستويات عند قياس القيمة العادلة خالل السنةّ .
مشتقات عقود مقايضة) بقيمة  5٫7مليون ريال سعودي في العام 2018م .ارتفعت قيمة الخسارة بنسبة  %176٫4أو بقيمة  9٫9مليون ريال سعودي من
 5٫7مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  15٫6مليون ريال سعودي في العام 2019م ،مع ارتفاع إضافي بنسبة  %506٫8أو بقيمة  79٫3مليون ريال
سعودي إلى  94٫9مليون ريال سعودي في العام 2020م .نتجت هذه الخسارة بشكل رئيسي عن تدهور سعر فائدة الليبور بعد انتشار جائحة فيروس كورونا
المستجد (كوفيد )19-خالل العام 2020م.
ارتبطت تكاليف التمويل األخرى بشكل رئيسي بالقروض التي حصلت عليها الشركة ما بين العامين 2018م و2020م بهدف دعم متطلبات رأس المال العامل
ومتطلبات المشاريع المختلفة .كما تضمنت تكاليف التمويل المذكورة الفوائد المتعلقة بالتزامات عقود اإليجار وتكلفة الفائدة المتعلقة بمكافآت نهایة
خدمة للموظفین .انخفضت تكاليف التمويل األخرى بنسبة  %1.9أو بقيمة  1.3مليون ريال سعودي من  67.2مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى
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 65.9مليون ريال سعودي في العام 2019م ،مع انخفاض إضافي بنسبة  %8٫5أو بقيمة  5٫6مليون ريال سعودي إلى  60٫3مليون ريال سعودي في العام
2020م .يرتبط اإلنخفاض التدريجي في تكاليف التمويل األخرى مرتبطاً بشكل رئيسي بانخفاض تكلفة التمويل المرتبطة بعقود اإليجار والتي انخفضت
ما بين العام 2018م والعام 2020م نتيجة إغالق عدد من الصيدليات .كما تأثر انخفاض تكاليف التمويل األخرى في العام 2020م بإعفاء الشركة من رسوم
نقاط البيع ورسوم ماكينات الصراف اآللي وانخفاض تكاليف التمويل المرتبط بقرض بنك الراجحي .تجدر اإلشارة إلى أنّ عدداً من البنوك قد أطلقوا
بعض المبادرات خالل فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-بهدف دعم الشركات وتخفيف أعبائهم المالية.
يم ّثل الدخل اآلخر إيرادات متنوعة يتم تسجيلها خالل سياق العمل الطبيعي من مصادر متفرقة ال تكون مرتبطة بشكل وثيق بنشاط الشركة الرئيسي.
اشتمل الدخل آلخر الذي تم تسجيله ما بين العام 2018م والعام 2020م بشكل رئيسي على مكاسب محققة مرتبطة بعقود مقايضة المشتقات ،رسوم
مسجلة كمطلوبات للموردين تم شطبها .عاد الدخل اآلخر وانخفض بنسبة  %20٫9أو بقيمة
حكومية تم دفعها للشركة لدعم متطلبات الموظفين ومبالغ
ّ
 6٫2مليون ريال سعودي من  29٫6مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  23٫4مليون ريال سعودي في العام 2020م .كان اإلنخفاض في العام 2020م
ناتجاً بشكل رئيسي عن انخفاض إيرادات الرسوم الحكومية وغياب أي إيراد عكس قيد التزامات انتفى الغرض منها كما كان الحال في العام 2019م.
ارتفع صافي الربح قبل الزكاة بنسبة  %6.2أو بقيمة  14.3مليون ريال سعودي من  229.6مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  244.0مليون ريال
سجل صافي الربح قبل الزكاة ارتفاعاً إضافياً بنسبة  %7٫0أو
سعودي في العام 2019م بعد ارتفاع اإليرادات واإليرادات األخرى بين العامين المذكورينّ .
بقيمة  17٫1مليون ريال سعودي من  244٫0مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  261٫1مليون ريال سعودي في العام 2020م .ارتبط االرتفاع المذكور
بشكل رئيسي بارتفاع اإليرادات ما بين العامين 2019م و2020م.
ارتفعت مصاريف الزكاة بنسبة  %722.4أو بقيمة  9.5مليون ريال سعودي من  1.3مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  10.8مليون ريال سعودي في
العام 2019م .كانت مصاريف الزكاة التي تم تسجيلها في العام 2018م منخفضة استثنائيا نتيجة عكس مصاريف ومخصصات زكاة كانت قدحجزت في
أعوام سابقة .في العام 2020م ،ارتفعت مصاريف الزكاة بنسبة  %36٫1أو بقيمة  3٫7مليون ريال سعودي من  10٫8مليون ريال سعودي في العام 2019م
إلى  14٫7مليون ريال سعودي في العام 2020م ،حيث كان االرتفاع متماشياً إلى حد كبير مع ارتفاع اإليرادات ومستوى النشاط خالل العام المذكور.
ارتفع صافي الربح بنسبة  %2.1أو بقيمة  4.9مليون ريال سعودي من  228.3مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  233.2مليون ريال سعودي في
العام 2019م .انخفض هامش صافي الربح بشكل طفيف من  %6.0في العام 2018م إلى  %5.9في العام 2019م .بينما كان ارتفاع صافي الربح متماشياً
مع ارتفاع اإليرادات واإليرادات األخرى ،جاء اإلنخفاض في هامش صافي الربح بنسبة  %0.1متأثراً بارتفاع مصاريف الزكاة بين العام 2018م والعام
2019م .تابع صافي الربح ارتفاعه بنسبة  %5٫7أو بقيمة  13٫2مليون ريال سعودي من  233٫2مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  246٫4مليون
ريال سعودي في العام 2020م ،نتيجة ارتفاع اإليرادات بشكل رئيسي .في مقابل ارتفاع الربح الصافي في العام 2020م ،انخفض هامش الربح الصافي إلى
 %5٫0نتيجة هوامش الربح المنخفضة المرتبطة بمبيعات «برنامج وصفتي» مع أحد عمالء الشركة الشبه حكومي .كما ذكرنا سابقاً ،ارتفعت اإليرادات
المحققة من هذا العميل من  83٫8مليون ريال سعودي خالل العام 2019م إلى  345٫1مليون ريال سعودي خالل العام 2020م.
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6اإليرادات

يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-3):لودجلاتفاصيل اإليردات
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

اإليرادات  -التجزئة

3,776.8

4,023.4

5,243.8

%٦٫٥

%٣٠٫٣

%١٧٫٨

اإليرادات  -الجملة

١٣٥٫٩

١٣٨٫٢

١٥٧٫٠

%١٫٦

%١٣٫٦

%٧٫٥

إجمالي اإليرادات

3,912.7

4,161.6

5,400.7

%٦٫٤

%٢٩٫٨

%١٧٫٥

ناقص:
الخصومات التجارية

()٨٠٫٢

()١٦٥٫٧

()٣٩١٫٣

%١٠٦٫٧

%١٣٦٫٢

%١٢١٫٠

برنامج والء العمالء

()٣١٫٨

()٢٨٫٦

()٣٩٫٥

()%١٠٫١

%٣٧٫٩

%١١٫٣

الخصومات

()٣٫٥

()٤٫٩

()٧٫٨

%٣٨٫١

%٦١٫١

%٤٩٫١

إجمالي الخصومات

()١١٥٫٥

()١٩٩٫٢

()٤٣٨٫٧

%٧٢٫٤

%١٢٠٫٣

%٩٤٫٩

صافي اإليرادات

3,797.2

3,962.4

4,962.1

%٤٫٤

%٢٥٫٢

%١٤٫٣

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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ترتبط إيرادات الشركة بمجموعة من المنتجات والمستحضرات واألدوات الطبية التي يمكن أن تصنف ضمن أكثر من مجموعة أو فئة .غير أ ّنه يتم تصنيف
مبيعات الشركة بشكل عام بين مبيعات التجزئة ومبيعات الجملة.
تشتمل مبيعات التجزئة بشكل عام على مبيعات الصيدليات التي تديرها الشركة ،مبيعات المستودع الرئيسي التي تمتلكه الشركة والواقع في منطقة سدير
في الرياض باإلضافة إلى مبيعات مستحضرات نوفوال.
جاء االرتفاع في إجمالي اإليرادات بنسبة  %6.4أو بقيمة  248.9مليون ريال سعودي من  3,912.7مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى 4,161.6
مليون ريال سعودي في العام 2019م متأثراً بشكل رئيسي بارتفاع إيرادات مبيعات التجزئة بنسبة  %6.5أو بقيمة  246.6مليون ريال سعودي من 3,776.8
مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  4,023.4مليون ريال سعودي في العام 2019م .كما ساهم ارتفاع ايرادت مبيعات الجملة بنسبة  %1.6أو بقيمة
 2.2مليون ريال سعودي من  135.9مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  138.2مليون ريال سعودي في العام 2019م في ارتفاع إجمالي اإليرادات.
تأثر ارتفاع اإليرادات المتحصلة من مبيعات التجزئة بارتفاع المبيعات الخاصة بشركات التأمين والشركات التجارية الخاصة ومبيعات عمالء الصيدليات
باإلضافة إلى ارتفاع مبيعات أحد عمالء الشركة الشبه حكومي (برنامج وصفتي) .في المقابل ،تأثر ارتفاع إيرادات مبيعات الجملة بارتفاع طفيف طرأ
على مبيعات المنتجات التي تع ّد الشركة وكيال لها في المملكة العربية السعودية.
كان ارتفاع اإليرادات في العام 2020م متركزاً في ارتفاع إيرادات التجزئة التي ارتفعت بنسبة  %30٫3أو بقيمة  1,220.3مليون ريال سعودي من 4,023.4
مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  5,243.8مليون ريال سعودي في العام 2020م .كان االرتفاع المذكور مرتبطاً بشكل رئيسي بارتفاع اإليرادات
وتوسع الدور
المسجلة من الصيدليات خالل العام 2020م ،والذي نتج عن ارتفاع في مبيعات المنتجات الخاصة فيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-
ّ
ّ
يخص إيرادات الجملة ،فقد
فيما
(كوفيد.)19-
المستجد
كورونا
فيروس
جائحة
انتشار
عقب
والكلي
الجزئي
اإلغالق
فترة
خالل
الصيدليات
مارسته
الذي
ّ
كان االرتفاع بنسبة  %13٫6أو بقيمة  18٫8مليون ريال سعودي من  138٫2مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  157٫0مليون ريال سعودي في العام
2020م مدفوعاً بارتفاع اإليرادات المتحصلة من عدد من عمالء الجملة الرئيسيين.
تقوم الشركة بمنح خصومات متنوعة لعمالئها ضمن سياق العمل الطبيعي .تختلف نوعية هذه الخصومات وقيمتها بحسب اختالف قيمة ونوع المبيعات.
تشكل الخصومات التجارية المكون الرئيسي للخصومات التي تمنحها الشركة .تم ّثل هذه الخصومات عروض وحسميات تعطى لعمالء التجزئة والجملة.
ارتفعت هذه الخصومات بنسبة  %106.7أو بقيمة  85.5مليون ريال سعودي من  80.2مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  165.7مليون ريال
سعودي في العام 2019م ،مع ارتفاع إضافي بنسبة  %136٫2أو بقيمة  225٫7مليون ريال سعودي إلى  391٫3مليون ريال سعودي في العام 2020م .ارتبط
االرتفاع المذكور بخصومات منحت لعميلين رئيسيين (عميل تجزئة وعميل جملة) يعتبران من أهم عمالء الشركاء اإلئتمانيين .عميل التجزئة والتي تتعامل
معه الشركة كمم ّثل عن وزارة الصحة والقطاع الصحي العام ،وقد تم منح هذا العميل والذي يع ّد عمي ً
ال شبه حكومياً خصومات عالية القيمة ما بين العام
2019م والعام 2020م .العميل اآلخر (عميل الجملة) هو شركة أدوات ومعدات طبية منحتها الشركة خصومات مرتفعة القيمة في العام 2020م نتيجة
شراؤها مستلزمات وأدوات طبية بقيمة عالية خالل العام المذكور.
ينص على منح عمالء الشركة نقاط أرباح مرتبطة بمشترياتهم .ينص برنامج والء العمالء على أنّ العميل
برنامج والء العمالء هو برنامج أرباح وخصومات ّ
يفصل برنامج والء العمالء عدد النقاط المرتبطة التي يمكن للعميل الحصول
يستطيع جمع نقاط معينة ترتبط بشكل أساسي بحجم وقيمة مشترياتهّ .
عليها لدى الشراء بقيمة معينة بحيث أنّ عدد النقاط يرتفع تدريجياّ بارتفاع قيمة المشتريات .يحق للعميل في مراحل الحقة استبدال النقاط المتراكمة
بخصومات على المشتريات المستقبلية .انخفضت الخصومات الممنوحة ضمن برناج والء بنسبة  %10.1أو بقيمة  3.2مليون ريال سعودي من 31.8
مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  28.6مليون ريال سعودي في العام 2019م .ث ّم عادت الخصومات المذكورة وارتفعت بنسبة  %37٫9أو بقيمة
 10٫9مليون ريال سعودي إلى  39٫5مليون ريال سعودي في العام 2020م .يجب اإلشارة إلى أنّ الخصومات الممنوحة ضمن برنامج الوالء ال تتأثر بشكل
حصري بحجم المبيعات بل ترتبط أيضاّ بعدد العمالء المسجلين ضمن برنامج والء ونطاق استعمالهم للنقاط الذين استطاعوا اكتسابها.
الخصومات األخرى (خصومات كمية) التي بلغت قيمتها  3.5مليون ريال سعودي و 4.9مليون ريال سعودي في العام 2018م والعام 2019م هي خصومات
متنوعة تمنح لعمالء الجملة .كان اإلرتفاع في هذه الخصومات بنسبة  %38.1أو بقيمة  1.4مليون ريال سعودي بين العامين 2018م و2019م وبنسبة
 %61٫1أو بقيمة  3٫0مليون ريال سعودي في العام 2020م مرتبطاً بارتفاع حجم المشتريات من قبل عمالء الجملة .يجب اإلشارة إلى أنّ الخصومات
المذكورة تمنح لعمالء الجملة لدى شرائهم كميات معينة من المشتريات يجري اإلتفاق عليها بين الشركة والعمالء.
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يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات التجزئة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
	  (6-4):لودجلاتفاصيل إيرادات التجزئة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي
الصيدليات

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

3,769.6

4,013.7

5,186.0

%6.5

%29.2

%١٧٫3

المستودع الرئيسي

0.3

6٫2

٥٥٫٩

%2,019.1

%807.8

%1,287.0

مبيعات نوفوال

٦٫٩

3٫6

١٫٨

()%47.8

()%50.6

()%٤٩٫٢

3,776٫8

4,023.4

5,243.8

%٦٫5

%٣٠٫3

%١٧٫8

إجمالي اإليرادات
المصدر :معلومات اإلدارة

كما ذكر سابقاً ،تتألف اإليرادات المرتبطة بمبيعات التجزئة من مبيعات الصيدليات بشكل رئيسي والتي ش ّكلت ما نسبته  %99.8من إجمالي مبيعات التجزئة
في كال العامين 2018م و2019م و %98٫9من إجمالي المبيعات في العام 2020م .مبيعات الصيدلية هي المبيعات اليومية التي يتم تحصيلها من العمالء
والمرضى المختلفين الذين يقومون بزيارة الصيدليات بشكل يومي لشراء األدوية والمستحضرات واألدوات الطبية المختلفة .يتضمن هؤالء العمالء المرضى
الذين يتم تحويلهم من قبل المستشفيات الحكومية والخاصة لصرف وصفات طبية ممنوحة لهم والعمالء اآلخرين الذين يقومون بزيارة الصيدليات يومياً لشراء
األدوية والمستلزمات التي ال تحتاج إلى وصفات طبية .غير أ ّنه يجب اإلشارة إلى أنّ مبيعات الصيدلية ال تنحصر بزائريها اليوميين بل تشمل أيضاّ مبيعات
المحصلة من مبيعات الصيدليات
إلى عيادات خارجية ومراكز طبية يتم تزويدها بكميات من األدويات والمستلزمات الطبية بشكل دوري .ارتفعت اإليرادات
ّ
بنسبة  %6.5أو بقيمة  244.1مليون ريال سعودي من  3,769.6مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  4,013٫7مليون ريال سعودي في العام 2019م .كان
اإلرتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع المبيعات إلى شركات التأمين والشركات التجارية الخاصة التي تتعامل مع الشركة.
سجلت إيرادات الصيدليات ارتفاعاً جديداً بنسبة  %29.2أو بقيمة  1,172.4مليون ريال سعودي من  4,013.7مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى
ّ
ً
 5,186.0في العام 2020م .كان االرتفاع المذكور مدفوعا بعدة عوامل:
yالعامل األول هو ارتفاع أهمية الدور الذي لعبته الصيدليات خالل فترات اإلغالق الكلي والجزئي وفترات الحجر التي شهدتها المملكة خالل
انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19-باإلضافة الى ارتفاع مبيعات المنتجات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد ،)19-ارتفع الطلب بشكل عام على كل منتجات األدوية واإلستعمال الشخصي والمنتجات المختلفة المباعة في الصيدليات .يجب
اإلشارة إلى أ ّنه وباإلضافة إلى محالت السوبرماكت التي سمح لها بالعمل خالل فترات اإلغالق والحجر ،كانت الصيدليات إحدى المؤسسات
القليلة التي تم استثناءها من قرارات اإلقفال ،األمر الذي أ ّدى إلى ارتفاع مستوى النشاط والمبيعات بشكل عام حيث ش ّكلت الصيدليات خياراً
حتمياً للمستهلكين خالل فترات الحجر التي شهدت صعوبة في التنقل لمسافات وأوقات طويلة.
yالعامل الثاني هو مبيعات منتجات فيروس كورونا المستجد (كوفيد :)19-خالل العام 2020م ،ارتفعت كميات مبيعات المنتجات والبضائع
المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19-تضمنت هذه المنتجات معقمات وكمامات وقفازات طبية ومنتجات تعقيم ووقاية
مختلفة لجأ الناس الى استخدامها خالل فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19-يجب اإلشارة إلى أنّ المنتجات المذكورة
لطالما ش ّكلت جزءاً من المنتجات المباعة في الصيدليات ،غير أنّ الطلب على هذه المنتجات والكميات المباعة خالل العام 2020م ارتفع
بشكل ملحوظ.
yالعامل الثالث الذي ساهم في ارتفاع اإليرادات هو افتتاح عدد من الصيدليات الجديدة والتي بلغ عددها  40صيدلية في العام 2020م.
yالعامل الرابع هو ارتفاع مبيعات أحد عمالء الشركة الشبه حكومي المرتبطة ببرنامج «وصفتي» .يذكر أنّ التعامالت مع أحد عمالء الشركة
الشبه حكومي بدأت في أواخر العام 2018م وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً في العام 2019م.
يقع المستودع الرئيسي للشركة في منطقة سدير في الرياض وهو يعتبر المستودع األساسي للشركة المسؤول عن تزويد الجزء األكبر من فروع وصيدليات
الشركة باألدوية والمستحضرات والمنتجات الالزمة .اإليرادات المتحصلة من المستودع الرئيسي مرتبطة بشكل رئيسي بمبيعات مرتفعة الحجم يتم
شرائها من قبل بعض العمالء بشكل مباشر من المستودع .حتى العام 2018م ،كانت مبيعات المستودع مرتبطة بشكل رئيسي بمبيعات الجملة ولم تكن
مبيعات التجزئة تتضمن إيرادات خاصة بمبيعات المستودع .غير أ ّنه ابتدا ًء من الربع األخير من العام 2018م ،قامت الشركة بإعتماد سياسة جديدة
سمحت للعمالء (تحديداً الشركات والعيادات التي تتعامل معها الشركة) الذين يكونون بحاجة لكميات مرتفعة نسبياً من األدوية والمستلزمات بشراء هذه
الكميات بشكل مباشر من المستودع .ارتفعت إيرادات المستودع بنسبة  %2,019.1أو بقيمة  5.9مليون ريال سعودي من  0.3مليون ريال سعودي في
العام 2018م إلى  6.2مليون ريال سعودي في العام 2019م حيث اعتمدت السياسة الجديدة المذكورة في نهاية العام 2018م وكانت مبيعات المستودعات
المباشرة ناشطة نسبياً في العام 2019م.
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سجلت مبيعات المستودع الرئيسي ارتفاعاً إضافياً بنسبة  %807٫8أو بقيمة  49٫7مليون ريال سعودي من  6٫2مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى
ّ
 55.9مليون ريال سعودي في العام 2020م .يمكن القول بأنّ ارتفاع المبيعات ارتبط بعدد من الطلبيات العالية القيمة التي أجريت في العام 2020م مع
عدد من العمالء المتواجدين ضمن النطاق الجغرافي للمستودع .تضمنت هذه الطلبيات كميات مرتفعة نسبياً من البضائع استحضرت من المستودع نظراً
الرتفاع الكميات المطلوبة وقرب المسافة الجغرافية بين موقع المستودع وموقع العمالء المذكورين.
مبيعات نوفوال هي مبيعات مستحضرات وأدوات تجميلية يتم تصنيعها باستخدام مس ّمى العالمة التجارية «نوفوال» وتقوم الشركة بتوزيعها وبيعها من خالل
سلسلة محالت تجارية .انخفضت هذه المبيعات بنسبة  %47.8أو بقيمة  3.3مليون ريال سعودي من  6.9مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى 3.6
مليون ريال سعودي في العام 2019م نتيجة إغالق عدد من المتاجر بعد قرار اإلدارة إيقاف هذا النشاط تدريجي ًأ لغياب اإليرادات المرجوة .شهدت مبيعات
نوفوال انخفاضاً إضافياً بنسبة  %50٫6أو بقيمة  1٫8مليون ريال سعودي من  3٫6مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  1٫8مليون ريال سعودي في
العام 2020م .يجب اإلشارة إلى أنّ عدد المحالت المرتبطة بمبيعات نوفوال انخفض من ثالثة محالت في العام 2018م إلى محلين في العام 2019م ومحل
واحد في أوائل العام 2020م قبل أن يتم إغالقه في أواخر العام 2020م.
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6إيرادات التجزئة حسب نوع العميل

يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات التجزئة قبل الخصم حسب نوع العميل للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-5):لودجلاإيرادات التجزئة حسب نوع العميل
زيادة ( /نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو
المركب /
2018م2020-م

زائري الصيدليات

3,572.8

3,604.9

4,391.0

%٠٫٩

%٢١٫٨

%١٠٫٩

شركات التأمين

١٩٢٫٢

٢٦٨٫٣

٣٤٤٫٧

%٣٩٫٦

%٢٨٫٥

%٣٣٫٩

عمالء اإلئتمان

١١٫٧

٩٠٫٤

٣٥٠٫٧

%٦٧١٫٥

%٢٨٧٫٨

%٤٤٧٫٠

-

٥٩٫٨

١٥٧٫٣

-

%١٦٣٫٣

-

3,776.8

4,023.4

5,243.8

%٦٫٥

%٣٠٫٣

%١٧٫٨

مليون ريال سعودي

مبيعات عبر اإلنترنت
إجمالي اإليرادات
المصدر :معلومات اإلدارة

تحصلها الشركة هو التصنيف حسب نوعية العميل .يش ّكل زائري
التصنيف اآلخر الذي يمكن اعتماده من أجل تصنيف إيرادات مبيعات التجزئة التي
ّ
الصيدليات عمالء الشركة الرئيسيين وتش ّكل اإليرادات المتحصلة من هؤالء العمالء ما نسبته  %94.6و %89.6و %83٫7من إجمالي إيرادات مبيعات
التجزئة خالل العام 2018م والعام 2019م والعام 2020م على التوالي .كما ذكر سابقاُ ،يشمل زائري الصيدليات المرضى والعمالء الذين يزورون الصيدلية
بشكل يومي لصرف الوصفات الطبية وشراء المستلزمات الطبية واألدوية الالزمة.
سجلت اإليرادات المتحصلة من زائري الصيدليات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة  %0.9أو بقيمة  32.1مليون ريال سعودي من  3,572٫8مليون ريال سعودي في
ّ
ّ
العام 2018م إلى  3,604.9مليون ريال سعودي في العام 2019م .يجب اإلشارة إلى أنّ اإليرادات المتحصلة من زائري الصيدليات عاد ّة ما تتأثر بعدد
الصيدليات التي يتم افتتاحها وإغالقها سنوياّ .كما أنّ المبيعات السنوية ألي صيدلية يجب أن تنمو سنوياّ نظراً إلى أنّ عدد العمالء الذين تستقطبهم
الصيدلية في محيطها الجغرافي عاد ّة ما يرتفع بين سنة وأخرى ،كما أنّ مستوى والء العمالء عادة ما ينمو تدريجياً إ ّال في حاالت استثنائية ترتبط
سجلت اإليرادات المتحصلة من الصيدليات ارتفاعاً إضافياً بنسبة  %21٫8أو بقيمة  786٫1مليون ريال سعودي من 3,604.9
بانخفاض أداء الصيدليةّ .
مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  4,391.0مليون ريال سعودي في العام 2020م .كما ذكر أعاله ،ارتبط االرتفاع الذكور بازدهار مبيعات منتجات
فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-وارتفاع عدد زائري الصيدليات خالل فترات الحجر واإلغالق بشكل عام.
ارتبطت اإليرادات المتحصلة من شركات التأمين بفواتير المرضى والعمالء المشمولين بتغطية عدد من شركات التأمين .تملك الشركة عقود مع عدد من
شركات التأمين الرئيسية في السوق السعودي ويتم تجديد هذه اإلتفاقيات بشكل دوري .ارتفعت اإليرادات المتحصلة من شركات التأمين بنسبة %39.6
أو بقيمة  76.1مليون ريال سعودي من  192.2مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  268.3مليون ريال سعودي في العام 2019م .تابعت اإليرادات
المتحصة من عمالء التأمين ارتفاعها بنسبة  %28٫5أو بقيمة  76٫4مليون ريال سعودي من  268٫3مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى 344٫7
مليون ريال سعودي في العام 2020م .كانت اإلرتفاعات المذكورة مرتبطة بارتفاع الحصة السوقية لشركات التأمين التي تتعامل معها الشركة حيث ارتفع
عدد المواطنين المشمولين ضمن التغطية التأمينية التي تؤمنها الشركات المذكورة .كما تأثرت هذه االرتفاعات بارتفاع أعداد الصيدليات خالل األعوام
2019م و2020م.
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كما ذكر أعاله ،يشتمل عمالء اإلئتمان على عدد من الشركات والعيادات الطبية التي تقوم الشركة بتزويدهم بنوعيات مختلفة من األدوية والمستحضرات
والمستلزمات الطبية .ارتفعت اإليرادات المتحصلة من عمالء الشركة بنسبة  %671.5أو بقيمة  78.7مليون ريال سعودي من  11.7مليون ريال سعودي
في العام 2018م إلى  90.4مليون ريال سعودي في العام 2019م .كان اإلرتفاع مرتبطاّ باإليرادات المرتبطة ببرنامج «وصفتي» مع أحد عمالء الشركة
الشبه حكومي والتي بلغت  345٫1مليون ريال سعودي في العام 2020م.
تابعت اإليرادات المتحصلة من عمالء اإلئتمان ارتفاعها في العام 2020م وبنسبة  %287٫8أو بقيمة  260٫3مليون ريال سعودي من  90٫4مليون ريال
سعودي في العام 2019م إلى  350٫7مليون ريال سعودي في العام 2020م .كان االرتفاع المذكور في العام 2020م مرتبطاً بالعميل الشبه حكومي نفسه
وتنص اإلتفاقية
الذي تعاملت معه الشركة في العام 2019م .يجب اإلشارة إلى أنّ العميل المذكور يعتبر أحد ممثلي وزارة الصحة والقطاع الصحي العام
ّ
المبرمة بين الشركة والعميل على تحويل جميع المرضى الذين يتم عالجهم في المشتفيات والمراكز الطبية على صيدليات الشركة من أجل صرف
وصفاتهم الطبية.
ارتبطت مبيعات اإلنترنت التي تم تسجيلها في العام 2019م بمبيعات تم شرائها عبر االنترنت .ارتفعت مبيعات اإلنترنت بنسبة  %163٫3أو بقيمة 97٫6
مليون ريال سعودي من  59٫8مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  157٫3مليون ريال سعودي في العام 2020م نتيجة ازدهار المبيعات عبر االنترنت
خالل فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19-يجب اإلشارة إلى أنّ مبيعات اإلنترنت تتم من خالل تطبيق يتم تحميله من قبل العمالء،
بحيث يسمح هذا التطبيق للعمالء اختيار المنتج المطلوب وإكمال عملية الدفع عبر بطاقاتهم اإلئتمانية .يتم توصيل المنتجات المشتراه من قبل الشركة
إلى موقع العميل.
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6إيرادات شركات التأمين

يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات شركات التأمين حسب العميل للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-6):لودجلاإيرادات شركات التأمين حسب العميل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي
عميل التأمين 1

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

٨٧٫٦

١٢٣٫٨

١٦٨٫١

%٤١٫٣

%٣٥٫٨

%٣٨٫٥

عميل التأمين 2

٣٨٫١

٤٠٫٣

٥١٫٢

%٥٫٨

%٢٦٫٨

%١٥٫٩

عميل التأمين 3

٩٫٧

٢١٫٨

٢٣٫٧

%١٢٥٫٧

%٨٫٥

%٥٦٫٥

عميل التأمين 4

١٠٫٥

١٩٫٠

١٢٫٠

%٨٠٫٩

()%٣٦٫٨

%٧٫٠

عميل التأمين 5

٦٫٠

١٧٫٨

٢١٫٥

%١٩٦٫٧

%٢٠٫٩

%٨٩٫٤

عميل التأمين 6

١٠٫٥

١١٫٨

١٣٫٣

%١٢٫٠

%١٣٫٠

%١٢٫٥

عميل التأمين 7

١٫٦

٧٫٣

١٩٫٤

%٣٤٨٫٤

%١٦٣٫٣

%٢٤٣٫٦

عميل التأمين 8

٣٫٨

٧٫٢

١٠٫٣

%٩٢٫٣

%٤٢٫٩

%٦٥٫٧

عميل التأمين 9

٧٫٢

٧٫١

٦٫٦

()%١٫٦

()%٧٫٣

()%٤٫٥

عميل التأمين 10

٧٫٧

٦٫٧

١٣٫٤

()%١٣٫١

%٩٩٫١

%٣١٫٥

عميل التأمين 11

٧٫٧

٥٫٤

٥٫٤

()%٢٩٫٤

()%٠٫٧

()%١٦٫٣

عميل التأمين 12

١٫١

-

-

()%١٠٠٫٠

-

()%١٠٠٫٠

عميل التأمين 13

٠٫٧

-

-

()%١٠٠٫٠

-

()%١٠٠٫٠

إجمالي

١٩٢٫٢

٢٦٨٫٣

٣٤٤٫٧

%٣٩٫٦

%٢٨٫٥

%٣٣٫٩

المصدر :معلومات اإلدارة

تركزت اإليرادات المتحصلة من شركات التأمين باإليرادات المرتبطة بالعميل  1والعميل  .2م ّثلت اإليرادات المتحصلة من هذين العميلين ما نسبته %65٫4
و %61٫2و %63٫6من إجمالي اإليرادات التي حصلتها الشركة من شركات التأمين في العام 2018م والعام 2019م والعام 2020م على التوالي.
ارتفعت اإليرادات المتحصلة من شركات التأمين بنسبة  %39.6أو بقيمة  76.1مليون ريال سعودي من  192.2مليون ريال سعودي خالل العام 2018م
إلى  268.3مليون ريال سعودي خالل العام 2019م .تابعت اإليرادات ارتفاعها بنسبة  %28٫5أو بقيمة  76٫4مليون ريال سعودي من  268٫3مليون ريال
سعودي في العام 2019م إلى  344٫7مليون ريال سعودي في العام 2020م .ارتبط اإلرتفاع بزيادة الحصة السوقية التابعة لشركات التأمين بعد ارتفاع عدد
المرضى والعمالء المشمولين بالتغطية المؤمنة من شركات التأمين هذه وارتفاع عدد الصيدليات العاملة ما بين العام 2018م والعام 2020م.
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6إيرادات عمالء اإلئتمان

يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات عمالء اإلئتمان للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-7):لودجلاإيرادات عمالء اإلئتمان
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

عميل 1

١٫١

٨٣٫٨

٣٤٥٫١

%7,518.2

%311.8

%15,586.4

أخرى

١٠٫٦

٦٫٦

٥٫٥

()%37.7

()%16.7

()%74.1

إجمالي

١١٫٧

٩٠٫٤

٣٥٠٫٧

%672.6

%٢٨٧٫٨

%1,398٫3

المصدر :معلومات اإلدارة

ما قبل العام 2019م كانت إيرادات عمالء اإلئتمان موزعة بين عدة شركات وعمالء تجاريين .أصبحت اإليرادات المتحصلة من عمالء اإلئتمان متركزة في
اإليرادات من عميل  1بين العام 2019م والعام 2020م .قامت الشركة بإبرام عقد مع عميل  1في شهر ديسمبر 2018م وارتفعت اإليرادات المتحصلة من
هذا العميل بنسبة  %7,518٫2أو بقيمة  82٫7مليون ريال سعودي من  1٫1مليون ريال سعودي خالل العام 2018م إلى  83٫8مليون ريال سعودي خالل
العام 2019م نظراً إلى أنّ العقد أبرم في نهاية العام 2018م ما أدى إلى زيادة كبيرة اإليرادات خالل العام 2019م مقابل تسجيل إيرادات شهر واحد فيما
يخص العام 2018م.
ّ
تابعت اإليرادات المتحصلة من عمالء اإلئتمان ارتفاعها في العام 2020م بنسبة  %287٫8أو بقيمة  260٫3مليون ريال سعودي من  90.4مليون ريال
سعودي في العام 2019م إلى  350٫7مليون ريال سعودي في العام 2020م نتيجة ارتفاع إيرادات عميل  1بنسبة  %311٫8أو بقيمة  261٫4مليون ريال
سعودي من  83٫8مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  345٫1مليون ريال سعودي في العام 2020م .تم تعيين عميل  1من قبل وزارة الصحة السعودية
إلدارة شؤون المرضى الذين يتم عالجهم في المتشفيات والمراكز الطبية الحكومية .بموجب العقد المبرم بين الشركة وعميل  ،1يتم تحويل المرضى الذين
يتعاملون مع المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية األخرى إلى صيدليات شركات الدواء من أجل تأمين وصفاتهم الطبية.
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6إيرادات عمالء الجملة

يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات عمالء الجملة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-8):لودجلاإيرادات عمالء الجملة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

عميل جملة 1

-

١٠٫٢

١١٫١

-

%٨٫٠

-

عميل جملة 2

٧٫٤

٩٫٧

١٠٫٦

%٣٠٫١

%٩٫٧

%١٩٫٤

عميل جملة 3

٤٫٤

٦٫٨

٨٫٨

%٥٤٫٧

%٣٠٫٨

%٤٢٫٣

عميل جملة 4

١٫٤

٣٫٥

٣٫٧

%١٤٥٫٨

%٤٫٢

%٦٠٫١

عميل جملة 5

٥٫١

٤٫١

٣٫٦

()%٢٠٫٣

()%١٣٫٣

()%١٦٫٩

عميل جملة 6

٤٫٧

٢٫٩

٣٫٤

()%٣٧٫٧

%١٥٫٢

()%١٥٫٣

عميل جملة 7

٢٫٢

٢٫٤

٢٫٣

%٥٫٨

()%٣٫١

%١٫٣

عميل جملة 8

٠٫١

١٫٩

١٫٩

%1,327.0

%٤٫٣

%٢٨٥٫٧

عميل جملة 9

٠٫٤

١٫٠

١٫٩

%١٥٦٫٦

%٨٣٫٤

%١١٧٫٠

عميل جملة 10

-

-

١٫٩

-

-

-

أخرى

١١٠٫١

٩٥٫٧

١٠٧٫٨

()%١٣٫١

%١٢٫٧

()%١٫٠

إجمالي

١٣٥٫٩

١٣٨٫٢

١٥٧٫٠

%١٫٦

%١٣٫٦

%٧٫٥

المصدر :معلومات اإلدارة
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ارتفعت إيرادات عمالء الجملة بنسبة  %1٫6أو بقيمة  2٫2مليون ريال سعودي من  135٫9مليون ريال سعودي خالل العام 2018م إلى  138.2مليون ريال
سعودي في العام 2019م .كان اإلرتفاع الطفيف مدفوعاً بشكل رئيسي بعقد أبرمته الشركة مع عميل جديد كما تأ ّثر اإلرتفاع باإليرادات التي حصلتها
الشركة من وزارة الصحة والتي ارتبطت بعدد من المناقصات التي اطلقتها الوزارة والتي شاركت بها الشركة.
أكملت إيرادات عمالء الجملة ارتفاعها بنسبة  %13٫6أو بقيمة  18٫8مليون ريال سعودي من  138٫2مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى 157.0
مليون ريال سعودي في العام 2020م نتيجة ارتفاع اإليرادات المتحصلة من ثالثة عمالء :العميل  1والعميل  2والعميل  .3ارتبط اإلرتفاع المذكور في
اإليرادات المتحصلة من هؤالء العمالء بزيادة عدد فروعهم وبشرائهم منتجات جديدة من الشركة (مكسرات ومنتجات أخرى).
6اإليرادات حسب المنتج
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يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات حسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-9):لودجلاإيرادات المنتجات
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

2018م

2020م

2019م

زيادة ( /نقص)
ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

منتجات التجزئة
منتجات الصحة والمنتجات األخرى

2,776.3

2,768.8

٣,٤٢٣٫٨

()%0٫3

%٢٣٫٧

%١١٫١

المنتجات الصيدلية

1,000.5

1,254.6

1,819.9

%٢٥٫٤

%٤٥٫١

%٣٤٫٩

المجموع

3,776.8

4,023.4

5,243.8

%٦٫٥

%٣٠٫٣

%١٧٫٨

منتجات الجملة
منتجات المستهلكين والمنتجات
األخرى

85.1

76.5

94.2

()%10٫1

%٢٣٫١

%٥٫٢

منتجات العناية بالصحة

٥٠٫٩

٦١٫٧

٦٢٫٨

%٢١٫٢

%١٫٨

%١١٫١

المجموع

١٣٥٫٩

١٣٨٫٢

١٥٧٫٠

%١٫٦

%١٣٫٦

%٧٫٥

خصومات

()١١٥٫٥

()١٩٩٫٢

()٤٣٨٫٧

%٧٢٫٤

%١٢٠٫٣

%٩٤٫٩

إجمالي

3,797.2

3,962.4

4,962.1

%٤٫٤

%٢٥٫٢

%١٤٫٣

المصدر :معلومات اإلدارة

تتألف إيرادات مبيعات التجزئة من إيرادات منتجات الصحة والمنتجات األخرى والمنتجات الصيدلية .ارتفعت اإليرادات المحصلة من مبيعات التجزئة
بنسبة  %6٫5أو بقيمة  246٫6مليون ريال سعودي من  3,776٫8مليون ريال سعودي خالل العام 2018م إلى  4,023٫4مليون ريال سعودي خالل العام
2019م حيث كان اإلرتفاع المذكور مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع مبيعات المنتجات الصيدلية .ارتبط اإلرتفاع المذكور بعدة عوامل تضمنت افتتاح
المحصلة من شركات التأمين .تابعت إيرادات مبيعات التجزئة ارتفاعها بنسبة
صيدليات جديدة وإبرام عقود مع عمالء تجاريين جدد وارتفاع اإليرادات
ّ
 %30٫3أو بقيمة  1,220.3من  4,023.4مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  5,243.8مليون ريال سعودي في العام 2020م .ارتبط االرتفاع المذكور
بارتفاع إيرادات جميع منتجات خانة التجزئة .كما ذكر سابقاً ،كان االرتفاع المذكور مرتبطاً بارتفاع أعداد الصيدليات العاملة وارتفاع المبيعات الخاصة
بمنتجات فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-وارتفاع الطلب على كل منتجات الصيدلية خالل فترات الحجر واإلغالق في فترة انتشار جائحة فيروس
كورونا المستجد (كوفيد.)19-
سجلت مبيعات
ارتبطت اإليرادات
المحصلة من منتجات الجملة باإليرادات المرتبطة بمنتجات العناية بالصحة ومنتجات المستهلكين والمنتجات األخرىّ .
ّ
الجملة ارتفاعاً بنسبة  %1٫6أو بقيمة  2٫3مليون ريال سعودي من  135٫9مليون ريال سعودي خالل العام 2018م إلى  138٫2مليون ريال سعودي خالل
العام 2019م نتيجة ارتفاع طرأ على مبيعات منتجات المستهلكين ومنتجات العناية بالصحة .تابعت إيرادات منتجات مبيعات الجملة ارتفاعها في العام
2020م بنسبة  %13٫6أو بقيمة  18٫8مليون ريال سعودي من  138٫2مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  157٫0مليون ريال سعودي في العام
2020م .كان االرتفاع مرتبطاً بارتفاع كمية البضاعة المشتراة من عدد من عمالء الجملة الذين افتتحوا فروع جديدة لمؤسساتهم وقاموا بشراء أنواع
ومنتجات جديدة من الشركة .نذكر من هؤالء العمالء مجمع أرغاس الطبي ،أسواق بندة (جدة) وشركة العثيم التجارية.
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6اإليرادات حسب حركة الصيدليات
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يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات حسب حركة الصيدليات للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-10):لودجلااإليرادات حسب حركة الصيدليات
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

3,734.3

3,862.3

4,733.4

%٣٫٤

%٢٢٫٦

%١٢٫٦

ايرادات الصيدليات المفتتحة في العام
2018م**

٣٥٫٣

١٢٠٫٥

١٧٨٫٦

%٢٤١٫٤

%٤٨٫٣

%١٢٥٫٠

ايرادات الصيدليات المفتتحة في العام
2019م**

-

٣٠٫٩

١٩٢٫٩

-

%٥٢٣٫٧

-

ايرادات الصيدليات المفتتحة في العام
2020م**

-

-

٨١٫١

-

-

-

3,769.6

4,013.7

5,186.0

%٦٫٥

%٢٩٫٢

%١٧٫٣

المستودع الرئيسي

٠٫٣

٦٫٢

٥٥٫٩

%2,019.1

%٨٠٧٫٨

%1,287.0

نوفوال

٦٫٩

٣٫٦

١٫٨

()%٤٧٫٨

()%٥٠٫٦

()%٤٩٫٢

3,776.8

4,023.4

5,243.8

%٦٫٥

%٣٠٫٣

%١٧٫٨

ايرادات الصيدليات القائمة*

المجموع

إجمالي اإليرادات

* يقصد بالصيدليات القائمة اي تلك الصيدليات التي عملت من  1يناير إلى  31ديسمبر من ذلك العام
** يبلغ عدد الصيدليات المفتتحة في العام 2018م و2019م و2020م ( )30و( )36و( )40على التوالي
المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات من الصيدليات بنسبة  %6٫5أو بقيمة  244٫1مليون ريال سعودي من  3,769٫6مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  4,013٫7مليون
ريال سعودي في العام 2019م .كان اإلرتفاع متركزاً في ارتفاع اإليرادات المتحصلة من الصيدليات القائمة بنسبة طفيفة  %3٫4أو بقيمة  127٫9مليون
ريال سعودي من  3,734٫3مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  3,862٫3مليون ريال سعودي في العام 2019م .يعتبر اإلرتفاع المذكور طفيفاً نظراً
إلى أنّ الشركة قامت بافتتاح  30صيدلية في العام 2018م.
فيما يخص ارتفاع اإليرادات في العام 2020م ،فكما ذكر سابقاً ،ارتفعت اإليرادات المتحصلة من الصيدليات بنسبة  %29.2أو  1,172.4مليون ريال
سعودي من  4,013.7مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  5,186.0مليون ريال سعودي في العام 2020م .كما في حالة العام 2019م ،كان ارتفاع
اإليرادات المذكور متركزاً في الصيدليات القائمة التي ارتفعت إيراداتها بنسبة  %22٫6أو بقيمة  871٫2مليون ريال سعودي من  3,862.3مليون ريال
سعودي في العام 2019م إلى  4,733.4مليون ريال سعودي في العام 2020م.
كما ذكر سابقاً ،فإنّ المبيعات السنوية ألي صيدلية يجب أن تنمو سنوياّ نظراً إلى أنّ عدد العمالء الذين تستقطبهم الصيدلية في محيطها الجغرافي
عاد ّة ما يرتفع بين سنة وأخرى ،كما أنّ مستوى والء العمالء عاد ّة ما ينمو تدريجياّ إ ّال في حاالت استثنائية ترتبط بانخفاض أداء الصيدلية .والجدير
بالذكر أنّ الصيدليات الجديدة التي تفتتح خالل العام تحتاج إلى فترة تتراوح بين الثالثة والستة أشهر من أجل تثبيت موقعها في السوق والبدء في جني
إيرادات ملحوظة .وبالتالي فإنّ ارتفاع اإليرادات خالل عام معين عاد ًة ما يكون متأ ّثراً بارتفاع اإليرادات المتحصلة من الصيدليات القائمة وليس اإليرادات
المتحصلة من الصيدليات المفتتحة خالل العام نفسه.
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6الخصومات
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يوضح الجدول التالي تفاصيل الخصومات للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-11):لودجلاالخصومات
مليون ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2020م

2019م

زيادة ( /نقص)
ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

الخصومات التجارية
خصومات المبيعات

٣٩٫٠

١٢٠٫٣

٣٤٤٫٢

%٢٠٨٫٧

%١٨٦٫١

%١٩٧٫٢

خصومات الكمية

٦٫٢

١٣٫٠

٧٫٧

%١١٠٫٦

()%٤١٫٣

%١١٫٢

خصومات الترويج

٣٥٫٠

٣٢٫٣

٣٩٫٥

()%٧٫٦

%٢٢٫٢

%٦٫٢

المجموع

٨٠٫٢

١٦٥٫٧

٣٩١٫٣

%١٠٦٫٧

%١٣٦٫٢

%١٢١٫٠

برنامج والء العمالء

٣١٫٨

٢٨٫٦

٣٩٫٥

()%١٠٫١

%٣٧٫٩

%١١٫٣

خصومات نهاية العقد

٣٫٥

٤٫٩

٧٫٨

%٣٨٫١

%٦١٫١

%٤٩٫١

١١٥٫٥

١٩٩٫٢

٤٣٨٫٧

%٧٢٫٤

%١٢٠٫٣

%٩٤٫٩

اإلجمالي
المصدر :معلومات اإلدارة

كما ذكر سابقاً ،تتنوع الخصومات التي تمنحها الشركة وتشكل الخصومات التجارية المكون الرئيسي للخصومات.
تتألف الخصومات التجارية من خصومات المبيعات التي تمنح لعمالء مبيعات الجملة والتجزئة .ارتفعت هذه الخصومات بنسبة  %208٫7أو بقيمة 81٫3
مليون ريال سعودي من  39٫0مليون ريال في العام 2018م إلى  120٫3مليون ريال سعودي في العام 2019م .كان اإلرتفاع مرتبطاً بشكل رئيسي بالعقد
الذي أبرمته الشركة مع أحد عمالء الشركة الشبه حكومي .تجدر اإلشارة إلى أنّ الشركة منحت هذا العميل خصومات عالية القيمة مرتبطة باألدوية
سجلت خصومات المبيعات ارتفاعاً إضافياً بنسبة
والمستلزمات التي يحصل عليها موظفي اإلدارات الحكومية ويتم إرسال فواتير بها إلى هذا العميلّ .
 %186٫1أو بقيمة  223٫9مليون ريال سعودي من  120٫3مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  344٫2مليون ريال سعودي في العام 2020م .كان
سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في العام 2020م ،ما أ ّدى الى ارتفاع الخصومات
االرتفاع مرتبطاً بمبيعات عميل الشركة الشبه حكومي (برنامج وصفتي) والتي ّ
الممنوحة للعميل المذكور .كما ذكر سابقاً ،كان ارتفاع اإليرادات المتحصلة من أحد عمالء الشركة الشبه حكومي مرتبطاً بارتفاع نطاق وعدد الخدمات
والمنتجات المباعة والمقدمة إلى مرضى المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والذين يتم خدمتهم وتحويلهم إلى صيدليات الشركة عن طريق أحد
عمالء الشركة الشبه حكومي.
خصومات الكمية يتم منحها لعمالء مبيعات الجملة وترتبط هذه الخصومات بالمنتجات الصيدلية والعناية بالصحة .يتم منح هذه الخصومات على شكل
عينات ومنتجات مجانية لدى شراء كميات معينة من المنتجات والمستلزمات .ارتفعت خصومات الكمية بنسبة  %110٫6أو بقيمة  6٫8مليون ريال سعودي
من  6٫2مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  13٫0مليون ريال سعودي في العام 2019م .كان اإلرتفاع مرتبطاً بشكل رئيسي بتبرعات قامت بها
الشركة ضمن مبادرات الدعم المجتمعي التي أطلقتها وزارة الصحة .عادت خصومات الكمية وانخفضت بنسبة  %41٫3أو بقيمة  5٫3مليون ريال سعودي
من  13٫0مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  7٫7مليون ريال سعودي في العام 2020م .نتج اإلنخفاض عن انخفاض قيمة التبرعات التي منحت
لوزارة الصحة .يجب اإلشارة إلى أنّ قيمة التبرعات التي تمنح للوزارة ال تتبع أي اتجاه معين بل تتقلب وتتأثر بقيمة ونوعية المنتجات الممنوحة للوزارة.
على سبيل المثال ،كانت قيمة التبرعات مرتفعة في العام 2019م نظراً إلى أنّ التبرعات خالل العام المذكور اشتملت على معدات طبية وآالت ومستلزمات
كانت متوفرة مع الشركة التي بادرت إلى التبرع بها إلى الوزارة .في حالة العام 2020م ،شملت التبرعات من أدوية ومنتجات منخفضة القيمة.
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خصومات الترويج هي خصومات تمنح لعمالء مبيعات الجملة .تجدر اإلشارة إلى أنّ هذه الخصومات مرتبطة بشكل حصري بالمنتجات المستوردة
ومنتجات العالمات التجارية الخاصة والتي تتضمن منتجات التجميل ومنتجات الصيدلية ومنتجات أخرى تعتبر الشركة الموزع الرئيسي لها في المملكة
العربية السعودية .تتغير خصومات الترويج صمن سياق العمل الطبيعي حيث أنّ حجم الخصومات الممنوحة يتغير بشكل مستمر ويعتمد أيضاً على تجاوب
العمالء مع هذه الخصومات.
ينص على منح عمالء التجزئة نقاط أرباح مرتبطة بمشترياتهم .انخفضت الخصومات الممنوحة ضمن
برنامج والء العمالء هو برنامج أرباح وخصومات ّ
برنامج والء بنسبة  %10.1أو بقيمة  3.2مليون ريال سعودي من  31.8مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  28.6مليون ريال سعودي في العام 2019م.
المسجلين ضمن برنامج العمالء وعدد النقاط
يجب اإلشارة إلى أنّ هذه الخصومات تتغير ضمن سياق العمل الطبيعي نظراً إلى أ ّنها تتأثر بعدد العمالء
ّ
ّ
المتراكمة من قبل هؤالء العمالء ومدى استخدام العمالء لهذه النقاط .كما يجب اإلشارة إلى أنّ مستوى الخصومات يتأثر ويتماشى مع حجم البيع خالل
سياق العمل العادي .وقد أ ّدى ارتفاع اإليرادات في العام 2020م إلى ارتفاع خصومات برنامج الوالء بنسبة  %37٫9أو بقيمة  10٫9مليون ريال سعودي من
 28٫6مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  39٫5مليون في العام 2020م.
خصومات نهاية العقد التي بلغت قيمتها  3.5مليون ريال سعودي و 4.9مليون ريال سعودي في العام 2018م والعام 2019م هي خصومات متنوعة شملت
تنص عليها العقود المبرمة مع هؤالء العمالء .كان اإلرتفاع في
بشكل أساسي تخفيضات وتنزيالت تمنح لعمالء مبيعات الجملة وترتبط بمنتجات معنية ّ
هذه الخصومات بنسبة  %38.1أو بقيمة  1.3مليون ريال سعودي بين العامين 2018م و2019م مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع كميات المشتريات التي
حصل عليها عمالء مبيعات الجملة .ارتفعت خصومات نهاية العقد بنسبة  %61٫1أو بقيمة  2٫9مليون ريال سعودي من  4٫9مليون ريال سعودي في العام
2019م إلى  7٫8مليون ريال سعودي في العام 2020م .كان االرتفاع مرتبطاً بارتفاع اإليرادات من عمالء الجملة ما بين العامين المذكورين.
6تكلفة اإليرادات
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يوضح الجدول التالي تفاصيل تكلفة اإليرادات للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-12):لودجلاتكلفة اإليرادات
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

٢,٥٥٢٫٨

٢,٧٠٤٫٥

٣,٢٦٣٫٣

%٥٫٩

%٢٠٫٧

%١٣٫١

مبيعات الجملة

٧١٫٧

٦٦٫٧

٨٦٫٢

()%٧٫٠

%٢٩٫٢

%٩٫٦

إعادة تقييم وفروقات أسعار وعجز مخزون

٣٧٫٣

٤٧٫٦

٤٣٫٨

%٢٧٫٥

()%٨٫١

%٨٫٣

المنتجات المنتهية الصالحية أو التالفة

١٩٫٤

١١٫٩

١٨٫٥

()%٣٨٫٨

%٥٦٫١

()%٢٫٣

عينات مجانية

٠٫٨

٣٫١

١٫٥

%٢٩١٫٠

()%٥٢٫١

%٣٦٫٩

المرتجع
حق في األصل
َ

٣٫٠

٠٫٣

()٠٫٧

()%٨٩٫٣

()%٣١٩٫٨

ال ينطبق

تكاليف إضافية على الشحن

٠٫٦

٠٫٠

٠٫٧

()%٩٥٫٨

%٢,٩١٦٫٢

%١٢٫٢

مخزون بطئ الحركة

٨٫٣

()٦٫٠

-

()%١٧٢٫٣

()%١٠٠٫٠

()%١٠٠٫٠

خصومات مكتسبة

()١٣٫٠

()٩٫٧

()٦٫٨

()%٢٥٫٦

()%٢٩٫٥

()%٢٧٫٦

إيراد تجاري

()٣٦٢٫٥

()٤٤٣٫١

()٣٢٥٫٨

%٢٢٫٢

()%٢٦٫٥

()%٥٫٢

اإلجمالي

2,318.5

2,375.5

3,080.8

%٢٫٥

%٢٩٫٧

%١٥٫٣

الصيدليات والمستودع الرئيسي

المصدر :معلومات اإلدارة

تتألف تكلفة اإليرادات من تكلفة الصيدليات والمستودع الرئيسي والتي تم ّثل تكلفة األدوية والمستلزمات الطبية الموضوعة في الصيدليات والمستودعات
التي تديرها الشركة .ارتفعت هذه التكلفة بنسبة  %5٫9أو بقيمة  151٫7مليون ريال سعودي من  2,552٫8مليون ريال سعودي خالل العام 2018م إلى
 2,704٫5مليون ريال سعودي خالل العام 2019م ،حيث يعتبر هذا اإلرتفاع متماشيا ُ مع ارتفاع اإليرادات بحيث ارتفعت كمية المشتريات والمنتجات التي
سجلت تكلفة الصيدليات والمستودع الرئيسي ارتفاعاً إضافياً بنسبة  %20٫7أو بقيمة  558٫8مليون
اقتنتها الشركة من أجل مواكبة إرتفاع المبيعاتّ .
ريال سعودي من  2,704,5في العام 2019م إلى  3,263٫3مليون ريال سعودي في العام 2020م .كان االرتفاع المذكور متماشياً مع الزيادة اإلضافية التي
سجلتها اإليرادات بين العامين المذكورين.
ّ
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ارتفعت تكلفة المبيعات المرتبطة بمبيعات الجملة التي تبيعها الشركة إلى عمالء الجملة بشكل رئيسي من مستودعات الشركة .انخفضت تكلفة المبيعات
بنسبة  %7٫0أو بقيمة  5٫0مليون ريال سعودي من  71٫7مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  66٫7مليون ريال سعودي في العام 2019م .يجب
اإلشارة إلى أنّ منتجات الجملة التي تم بيعها في العام 2019م كانت منتجات ذو هوامش ربح أعلى مقارنة مع المنتجات التي تم بيعها في العام 2018م،
األمر الذي أ ّدى إلى انخفاض تكلفة مبيعات الجملة في العام 2019م .في العام 2020م ،ارتفعت تكلفة مبيعات الجملة بنسبة  %29٫3أو بقيمة  19٫5مليون
ريال سعودي من  66٫7مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  86٫2مليون ريال سعودي في العام 2020م .وقد كان االرتفاع المذكور مرتبطاً بشكل
رئيسي بارتفاع مبيعات الجملة.
مصاريف إعادة التقييم هي مصاريف مرتبطة بحساب تستخدمه الشركة من أجل تعديل تكاليف المنتجات لعكس الفرق بين السعرالفعلي والسعر الممنوح
لعمالء مبيعات الجملة .تكاليف فروقات األسعار وعجز المخزون هي تكاليف مرتبطة بالفروقات التي يتم رصدها بين أسعار المخزون المقدرة في طلبات
الشراء وأسعار المخزون المذكورة في الفواتير التي تصدر من قبل الموردين .يجب اإلشارة إلى أنّ طلبات الشراء التي ترفع من قبل الشركة لدى شراء المخزون
ال تتضمن السعر الفعلي النهائي للبضاعة المشتراة بل تتضمن تقديرات أسعار ،بينما تتضمن الفواتير المرفوعة من قبل الموردين األسعار الفعلية للبضاعة
التي تسددها الشركة .يتم تسجل وعكس الفروقات التي يتم رصدها بين األسعار الفعلية واألسعار المقدرة ضمن تكاليف فروقات األسعار والمخزون .ارتفعت
هذه المصاريف بنسبة  %27٫5أو بقيمة  10٫3مليون ريال سعودي من  37٫3مليون ريال سعودي خالل العام 2018م إلى  47٫6مليون ريال سعودي خالل العام
2019م ،ثم انخفضت بنسبة  %8٫1أو بقيمة  3٫8مليون ريال سعودي إلى  43٫8مليون ريال سعودي في العام 2020م .تأ ّثر االنخفاض في العام 2020م بالتطور
والتحسن الذي طرأ على السياسات والضوابط التي وضعتها الشركة من أجل إدارة والتحكم بمستويات التكلفة المتكبدة.
ّ
تسجل للمنتجات التي يتم استيرادها وللمنتجات ذات العالمات التجارية الخاصة نظراً
تكاليف المنتجات منتهية الصالحية أو التالفة مرتبطة بمخصصات ّ

إلى أنّ المنتجات منتهية الصالحية والتالفة التي تحصل عليها الشركة من الموردين المحليين يمكن إعادتها إلى الموردين من دون تكبد أي مصاريف.
انخفضت التكاليف المذكورة بنسبة  %38٫8أو بقيمة  7٫5مليون ريال سعودي من  19٫4مليون ريال سعودي خالل العام 2019م إلى  11٫9مليون ريال
تحسن أساليب إدارة المخزون التي اتبعتها الشركة من أجل التعامل وإدارة المخزون التالف والمنتهي
سعودي في العام 2019م .وقد نتج هذا اإلنخفاض عن ّ
الصالحية .عادت تكلفة المنتجات منتهية الصالحية أو التالفة وارتفعت بنسبة  %56٫1أو بقيمة  6٫7مليون ريال سعودي إلى  18٫5مليون ريال سعودي
في العام 2020م .ارتبط اإلرتفاع المذكور بارتفاع حجم المنتجات ذات العالمات التجارية الخاصة التي تم استيرادها من أجل بيعها في السوق السعودي.
تكاليف العينات المجانية هي تكاليف العينات التي توزعها الشركة والمرتبطة بمنتجات العالمات التجارية والمنتجات التي تعتبر الشركة الموزع الحصري
لها .تش ّكل قيمة هذه العينات ما نسبته  %3٫0من قيمة مبيعات الجملة ضمن سياق العمل الطبيعي .ارتفعت تكاليف العينات المجانية بنسبة  %291٫0أو
بقيمة  2٫3مليون ريال سعودي من  0٫8مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  3٫1مليون ريال سعودي في العام 2019م بهدف إعطاء دفع لمبيعات
منتجات العالمات التجارية .انخفضت تكاليف العينات المجانية بنسبة  %52٫1أو بقيمة  1٫6مليون ريال سعودي من  3٫1مليون ريال سعودي في العام
2019م إلى  1٫5مليون ريال سعودي في العام 2020م .كان اإلنخفاض المذكور مرتبطاً بشكل رئيسي بانخفاض حجم العينات المجانية التي تم توزيعها
خالل فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
تكاليف الحق في األصل المرتجع هي مخصصات تقوم الشركة بحجزها إللتزامات اإلسترداد والتي ترتبط بحق العمالء في إرجاع المنتجات ،وتعترف
الشركة بالتزام االسترداد بمبلغ العِ َوض المقبوض الذي ال تتوقع المنشأة استحقاقه .انخفضت تكاليف الحق في األصل المرتجع بنسبة  %89٫3أو بقيمة
سجلت الشركة
 2٫7مليون ريال سعودي من  3٫0مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  0٫3مليون ريال سعودي في العام 2019م .في العام 2020مّ ،
إيراد أصل مرتجع بقيمة  0٫7مليون ريال سعودي .يجب اإلشارة إلى أنّ قيمة تكاليف الحق في األصل المرتجع تتقلب خالل سياق العمل العادي وال تتبع
اتجاه معين نظراً إلى أنّ حركة هذا الحساب مرتبطة بحجم المرتجعات والتي بدورها معرضة لتقلب مستمر خالل السنة.
التكاليف اإلضافية على الشحن مرتبطة بالفروقات بين أسعار الشحن والتكاليف الجمركية المقدرة واألسعار الفعلية التي تتكبدها الشركة .ال تتبع هذه
التكاليف أي اتجاه معين بل تتقلب ضمن سياق العمل العادي.
تكاليف المخزون بطيء الحركة هي مرتبطة بالمخزون بطيء الحركة الذي يتم رصده ضمن المخزون لفترة تتجاوز السنة .تم تسجيل مخصصات بقيمة
 8٫3مليون ريال سعودي في العام 2018م قبل أن يتم عكس مصروف بقيمة  6٫0مليون ريال سعودي في العام 2019م .ارتبط عكس المصروف بسياسة
ونصت على نقل المخزون بطيء الحركة من الصيدليات التي تشهد مستوى طلب منخفض إلى صيدليات تشهد مستوى طلب مرتفع.
جديدة اتبعتها الشركة ّ
أ ّدت هذه السياسة إلى انخفاض كميات المخزون بطيء الحركة ،األمر الذي نتج عنه عكس المخصص في العام 2019م .لم يتم تسجيل أي تكاليف مخزون
بطئ في العام 2020م بحيث لم تقم الشركة بتسجيل أو عكس مخصص مرتبط بالمخزون بطئ الحركة أو التالف خالل العام 2020م .يجب اإلشارة إلى
أنّ مخصص المخزون بطئ الحركة بقي ثابتاً بقيمة  15٫6مليون ريال سعودي بين  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م.
الخصومات المكتسبة هي خصومات دفع مبكر يمنحها الموردون إلى الشركة لدى قيام اإلدارة بتسديد الدفعات الدائنة إلى هؤالء الموردين بشكل مبكر أو
متسارع .انخفضت هذه الخصومات المتكسبة بنسبة  %25٫6أو بقيمة  3٫3مليون ريال سعودي من  13٫0مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى 9٫7
مليون ريال سعودي في العام 2019م ،مع انخفاض إضافي بنسبة  %29٫5أو بقيمة  2٫9مليون ريال سعودي إلى  6٫8مليون ريال سعودي في العام 2020م.
نتج االنخفاض التدريجي ما بين العام 2018م والعام 2020م عن انخفاض مستوى الخصومات الممنوحة للشركة من قبل الموردين.
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اإليراد التجاري المصنف ضمن تكاليف اإليرادات هو إيراد متفرق تحصل عليها الشركة من الموردين مقابل تدريب األطباء وموظفي الصيدلية .ارتفع
اإليراد التجاري بنسبة  %22.2أو بقيمة  80.6مليون ريال سعودي من  362.5مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  443.1مليون ريال سعودي في العام
2019م ،ث ّم انخفض بنسبة  %26.5أو بقيمة  117.3مليون ريال سعودي إلى  325.8مليون ريال سعودي في العام 2020م .كان اإلرتفاع في العام 2019م
مدفوعاً بمتحصالت إضافية حصلت عليها الشركة مقابل توزيع البضائع إلى مستودعات وصيدليات الشركة .تجدر اإلشارة إلى أنّ توزيع البضائع ما بين
المستودع الرئيسي والصيدليات كان يع ّد إحدى مهمات الموردين الرئيسية حتى العام 2018م ،غير أ ّنه وابتدا ًء من العام 2019م أصبحت الشركة تتولى
مهمة التوزيع تحت إشراف وإدارة فريق اإلدارة اللوجستية ،ما أ ّدى إلى رفع الرسوم والتكاليف المح ّملة إلى الموردين .كما ت ّأثر ارتفاع اإليراد التجاري في
العام 2019م برسوم تدريب وتعليم تقاضتها الشركة ارتبطت بمنتجات جديدة (مكمالت غذائية ومنتجات غذائية أخرى) عرضت في الصيدليات وتطلبت
إجراء تدريبات للموظفين نظراً إلى أنّ الصيادلة ملزمين بإعطاء إرشادات ونصائح لمستخدمي هذه المنتجات.
6مصاريف البيع والتوزيع
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يوضح الجدول التالي تفاصيل مصاريف البيع والتوزيع للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-13):لودجلامصاريف البيع والتوزيع
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

تكلفة موظفين

٦١٨٫١

٦٧٠٫١

٨٥٥٫١

%٨٫٤

%٢٧٫٦

%١٧٫٦

استهالك أصول حق استخدام

١٦٣٫٧

١٦١٫٧

١٦٦٫٠

()%١٫٢

%٢٫٧

%٠٫٧

استهالك ممتلكات ومعدات

١٣٣٫٣

١٤٣٫٧

١٣٧٫٣

%٧٫٧

()%٤٫٤

%١٫٥

تسويق ودعاية وإعالن وترويج مبيعات

٥٨٫٤

٦٨٫٨

٦٥٫٧

%١٧٫٨

()%٤٫٥

%٦٫١

منافع خدمية

٢٩٫٢

٣٥٫٠

٣٤٫٠

%١٩٫٨

()%٣٫٠

%٧٫٨

إصالح وصيانة

٣٢٫٥

٢٩٫٩

٣٠٫١

()%٨٫١

%٠٫٨

()%٣٫٧

رسوم حكومية

٩٫٣

١٥٫٢

١٧٫٧

%٦٤٫٥

%١٥٫٩

%٣٨٫١

شطب ممتلكات ومعدات

٤٫٨

٧٫٨

١٠٫٩

%٦٥٫٠

%٣٩٫٥

%٥١٫٧

سفر ونقل

٧٫٠

٨٫٦

١٠٫٥

%٢٣٫٨

%٢١٫٤

%٢٢٫٦

عموالت منافذ بيع

٩٫٣

١٠٫٤

٧٫٤

%١١٫١

()%٢٨٫٥

()%١٠٫٩

قرطاسية وطباعة

٢٫٨

٣٫٥

٥٫٠

%٢٥٫٨

%٤٣٫٧

%٣٤٫٥

تكاليف شحن وتغليف وتعبئة

٤٫٤

٤٫٣

٤٫٩

()%١٫٢

%١٤٫٥

%٦٫٤

تأمين

٣٫٦

٣٫١

٣٫٦

()%١٥٫٨

%١٨٫٢

()%٠٫٣

-

١٫٣

١٫٨

-

%٤٣٫٢

-

هدايا وعينات منتجات مجانية

٠٫٥

٠٫٧

١٫٠

%٣٠٫٨

%٥٥٫٨

%٤٢٫٨

مصروف متعلق بعقود إيجار قصيرة األجل

٠٫٧

١٫٠

٠٫٩

%٤٣٫٤

()%١٦٫١

%٩٫٧

مخصص خسارة ائتمانية متوقعة

()٣٫٤

٣٫٨

٠٫٨

()%٢١٢٫٢

()%٨٠٫٢

-

إيجار سيارات ومصاريف

٠٫٥

٠٫٤

٠٫٥

()%٢٣٫٠

%١٧٫٨

()%٤٫٧

أخرى

١٧٫٩

٢٦٫٥

٢٨٫٠

%٤٨٫٥

%٥٫٦

%٢٥٫٢

1,092.6

1,195.9

1,381.2

%٩٫٥

%١٥٫٥

%١٢٫٤

خدمات تقنية معلومات

اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تركزت مصاريف البيع والتوزيع في ثالثة مكونات هي تكلفة موظفين ،استهالك أصول حق إستخدام وإستهالك ممتلكات ومعدات ،حيث م ّثلت هذه
المكونات الثالثة المذكورة ما نسبته  %83.8و %81.6و %83٫9من إجمالي مصاريف البيع والتوزيع خالل العام 2018م والعام 2019م والعام 2020م على
التوالي.
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كما ذكر سابقاً ،فإنّ تكلفة الموظفين تتضمن الرواتب والمزايا المرتبطة بالموظفين المسؤولين عن إدارة شؤون الصيدليات والمستودعات التابعة للشركة.
ارتفعت تكلفة الموظفين بنسبة  %8.4أو بقيمة  52.0مليون ريال سعودي من  618.1مليون ريال سعودي خالل العام 2018م إلى  670.1مليون ريال
سعودي في العام 2019م .تأثر اإلرتفاع بارتفاع عدد الموظفين من  4,471موظف في العام 2018م إلى  4,863موظف في العام 2019م بعد تعيين عدد
من الموظفين الجدد لمواكبة ارتفاع نشاط الشركة وإدارة الصيدليات الجديدة التي تم افتتاحها في العام 2019م .كما تأ ّثر اإلرتفاع في تكلفة الموظفين
بارتفاع العموالت التي تم تسديدها لمندوبي الشركة الذين ساهموا في رفع حجم المبيعات واإليرادات المحققة في العام 2019م .ما بين العام 2019م
والعام 2020م ،ارتفعت تكلفة الموظفين بنسبة  %27٫6او بقيمة  185٫0مليون ريال سعودي من  670٫1مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى 855٫1
مليون ريال سعودي في العام 2020م .كان االرتفاع المذكور مدفوعاً بارتفاع عدد الموظفين الذين تم تعيينهم لمواكبة ارتفاع األعمال واألنشطة بشكل عام.
يجب اإلشارة إلى أنّ التوجه الجديد لدى الشركة يقضي بتعيين أكثر من صيدلي ضمن الصيدلية الواحدة (صيدليين أو ثالثة صيدليين) حرصاً على
تقديم مستوى أفضل من الخدمات.
مصاريف إستهالك أصول حق اإلستخدام هي مصاريف مرتبطة بالصيدليات المستأجرة من قبل الشركة .انخفضت هذه المصاريف بنسبة  %1.2أو بقيمة
 2.0مليون ريال سعودي من  163.7مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  161٫7مليون ريال سعودي في العام 2019م بعد إغالق عدد من الصيدليات
ما بين العامين 2018م و2019م (بلغ عدد الصيدليات المغلقة  23و 22صيدلية في العام 2018م والعام 2019م على التوالي) وتعديل مدة وقيمة عدد من
العقود .وعلى الرغم من افتتاح عدد من الصيدليات الجديدة ،تأ ّثر اإلنخفاض المذكور بواقع أنّ معظم الصيدليات التي تم افتتاحها في العام 2019م
افتتحت في النصف الثاني من السنة بينما حدث أنّ الصيدليات التي أغلقت في العام 2019م تم إغالقها في النصف األول من العام ،فكانت النتيجة
اإلجمالية انخفاض في مصاريف استهالك أصول حق اإلستخدام .عادت مصاريف إستهالك أصول حق اإلستخدام وارتفعت بنسبة  %2٫7أو بقيمة 4٫3
مليون ريال سعودي في العام 2020م نتيجة ارتفاع عدد الصيدليات التي افتتحت خالل العام 2020م والتي بلغ عددها  40صيدلية مقارنة بعدد الصيدليات
الي تم إغالقها والتي بلغ عددها  42صيدلية في العام 2020م.
ترتبط مصاريف إستهالك الممتلكات والمعدات المصنفة ضمن مصاريف البيع والتوزيع بمصاريف استهالك األصول المستخدمة في الصيدليات التي
تتم إدارتها من قبل الشركة .ويجب اإلشارة إلى أنّ مصاريف اإلستهالك المذكورة مرتبطة بشكل رئيسي بعمليات التحسين والتجديد التي يتم تنفيذها في
هذه الصيدليات .ارتفعت مصاريف إستهالك الممتلكات والمعدات بنسبة  %7.7أو بقيمة  10.3مليون ريال سعودي من  133.3مليون ريال سعودي في
العام 2018م إلى  143٫7مليون ريال سعودي في العام 2019م نتيجة افتتاح عدد من الصيدليات الجديدة ،األمر الذي أ ّدى تلقائياً إلى ارتفاع قيمة األصول
الجديدة المستخدمة في هذه الصيدليات .انخفضت مصاريف إستهالك الممتلكات والمعدات بنسبة  %4٫4أو بقيمة  6٫4مليون ريال سعودي إلى 137٫3
مليون ريال سعودي في العام 2020م .كان اإلنخفاض المذكور متأثراً بشطب أصول ومعدات كانت موضوعة في الصيدليات التي أغلقت خالل العام نفسه.
تتضمن مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن وترويج المبيعات المصاريف المتعلقة بالحمالت التسويقية والعروض الترويجية التي تقوم الشركة بتنظيمها
بشكل دوري .ارتفعت هذه المصاريف بنسبة  %17.8أو بقيمة  10.4مليون ريال سعودي من  58.4مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  68.8مليون
ريال سعودي في العام 2019م نتيجة افتتاح عدد من الصيدليات الجديدة ،األمر الذي أ ّدى تلقائياً إلى ارتفاع حجم النشاط الترويجي المرتبط بهذه
الصيدليات .عادت مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن وترويج المبيعات وانخفضت بنسبة  %4٫5أو بقيمة  3٫1مليون ريال سعودي إلى  65٫7مليون
ريال سعودي في العام 2020م .كان اإلنخفاض في هذه المصاريف مرتبطاً بانخفاض حجم ونطاق وعدد الحمالت الترويجية التي نظمتها وشاركت بها
الشركة خالل فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-خالل العام 2020م.
مصاريف المنافع الخدمية هي مصاريف المياه والكهرباء التي يتم تكبدها في الصيدليات التي تديرها الشركة .ارتفعت هذه المصاريف بنسبة  %19.8أو
بقيمة  5٫8مليون ريال سعودي من  29.2مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  35.0مليون ريال سعودي في العام 2019م نتيجة ارتفاع عدد الصيدليات
التي تديرها الشركة بين العامين 2018م و2019م والتشغيل الكامل لمستودع سدير خالل العام 2019م .عادت مصاريف المنافع الخدمية وانخفضت بنسبة
 %3٫0أو بقيمة مليون ريال سعودي من  35٫0مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  34٫0مليون ريال سعودي في العام 2020م نتيجة انخفاض عدد
ساعات العمل في المستودع الرئيسي للشركة خالل فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
مصاريف اإلصالح والصيانة هي المصاريف التي يتم تكبدها خالل عمليات الصيانة التي تجرى في الصيدليات والمستودعات .انخفضت هذه المصاريف
بنسبة  %8.1أو بقيمة  2.6مليون ريال سعودي من  32.5مليون ريال سعودي خالل العام 2018م إلى  29.9مليون ريال سعودي في العام 2019م نتيجة
اتباع سياسات أكثر تشدداً فيما يتعلق بالمصاريف .لم تشهد مصاريف اإلصالح والصيانة أي تقلبات جوهرية ما بين العام 2019م والعام 2020م ،بل
تم تسجيل ارتفاع بنسبة  %0٫8أو بقيمة  0٫2مليون ريال سعودي من  29٫9مليون ريال سعودي إلى  30٫1مليون ريال سعودي بين العامين المذكورين.
تتضمن الرسوم الحكومية رسوم استخراج وتجديد التراخيص بشكل رئيسي باإلضافة إلى مصاريف مرتبطة أخرى .ارتفعت هذه المصاريف بنسبة %64.5
أو بقيمة  6٫0مليون ريال سعودي من  9.3مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  15٫2مليون ريال سعودي في العام 2019م ،حيث ارتبط اإلرتفاع
بتكاليف التراخيص التابعة للصيدليات الجديدة التي افتتحت خالل العام 2019م .عادت الرسوم الحكومية وارتفعت بنسبة  %15٫9إلى  17٫7مليون ريال
سعودي في العام 2020م .ارتبط االرتفاع بالرسوم الحكومية التي تم تكبدها لدى استخراج رخص للصيدليات الجديدة.
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ارتبطت مصاريف شطب الممتلكات والمعدات بعمليات شطب التحسينات المرتبطة بالصيدليات التي تم إغالقها بين العامين 2018م و2019م .عندما
يتم إغالق أي صيدلية ،فإنّ مصاريف التحسينات المرتبطة بهذه الصيدلية والتي بقيت غير مستهلكة لدى إغالق الصيدلية يتم شطبها .ارتفعت مصاريف
شطب الممتلكات والمعدات بنسبة  %65.0أو بقيمة  3٫1مليون ريال سعودي من  4٫8مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  7.8مليون ريال سعودي
خالل العام 2019م نتيجة ارتفاع عدد الصيدليات التي تم إغالقها بين العامين .عادت مصاريف شطب الممتلكات والمعدات وارتفعت بنسبة  %39٫5أو
بقيمة  3٫1مليون ريال سعودي إلى  10٫9مليون ريال سعودي في العام 2020م نتيجة ارتفاع أعداد الصيدليات التي تم إقفالها في العام 2020م.
مصاريف السفر والنقل تتضمن مصاريف إقامة وسفر وتنقالت يتم تكبدها خالل رحالت عمل فريق عمل التسويق والمبيعات ضمن المملكة العربية
السعودية بهدف مراقبة أداء الصيدليات القديمة والجديدة .ارتفعت هذه المصاريف بنسبة  %23٫8أو بقيمة  1.7مليون ريال سعودي من  7٫0مليون
ريال سعودي خالل العام 2018م إلى  8٫6مليون ريال سعودي في العام 2019م نتيجة ارتفاع عدد موظفي فريق البيع والتسويق ،باإلضافة إلى ارتفاع
سجلت مصاريف السفر والنقل ارتفاعاً بنسبة  %21٫4أو بقيمة 1٫8
عدد الرحالت التي قام بها فريق العمل من أجل مواكبة افتتاح الصيدليات الجديدةّ .
ً
مليون ريال سعودي إلى  10٫5مليون ريال سعودي في العام 2020م .كان اإلرتفاع مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع مصاريف اإلقامة في الفنادق بحيث أنّ
عدداً من المشرفين والموظفين المكلفين بالتنقل بين مختلف مدن المملكة العربية السعودية تم تمديد إقامتهم في الفنادق نتيجة قيود السفر والتنقل
التي فرضت في العام 2020م بعد انتشار جائحة ا فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19-أ ّدى هذا األمر إلى ارتفاع تكاليف اإلقامة التي تكبدتها الشركة
في العام 2020م.
ترتبط عموالت منافذ البيع بالرسوم التي تدفعها الشركة والتي ترتبط بالمعامالت التي يتم إجراءها باستخدام آالت الصرف اآللي الموضوعة في
الصيدليات وأماكن بيع أخرى .ارتفعت هذه العموالت بنسبة  %11.1أو بقيمة  1٫0مليون ريال سعودي من  9.3مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى
 10.4مليون ريال سعودي في العام 2019م نتيجة ارتفاع حجم المبيعات والتعامالت ما بين العامين المذكورين .عادت هذه العموالت وانخفضت بنسبة
 %28٫5أو بقيمة  3٫0مليون ريال سعودي إلى  7.4مليون ريال سعودي في العام 2020م .تأ ّثر االنخفاض المذكور بقرار البنوك إعفاء الشركات من رسوم
وعموالت نقاط البيع لفترة ستة أشهر خالل العام 2020م بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
ترتبط مصاريف القرطاسية والطباعة بالمصاريف اليومية التي يتم تكبدها في الصيدليات المختلفة التي تديرها الشركة .ارتفعت هذه المصاريف بنسبة
 %25٫8أو بقيمة  0٫7مليون ريال سعودي من  2٫8مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  3٫5مليون ريال سعودي في العام 2019م ،وقد ارتبط هذا
اإلرتفاع بالصيدليات الجديدة التي تم افتتاحها خالل العام 2019م .ارتفعت مصاريف القرطاسية والطباعة بنسبة  %43٫7أو بقيمة  1٫5مليون ريال
سعودي إلى  5٫0مليون ريال سعودي في العام 2020م نتيجة افتتاح صيدليات جديدة وتكبد مصاريف قرطاسية وطباعة إضافية.
تكاليف الشحن والتغليف والتعبئة هي مصاريف األكياس وصناديق الكرتون التي تستخدم لتوضيب وتعبئة األدوية والمستلزمات التي يتم بيعها للعمالء .تم
تسجيل انخفاض بنسبة  %1٫2أو بقيمة  0٫1مليون ريال سعودي من  4٫4مليون ريال سعودي إلى  4٫3مليون ريال سعودي ما بين عامي 2018م و2019م.
ارتفعت مصاريف شحن التكاليف والتغليف والتعبئة بنسبة  %14٫5أو بقيمة  0٫6مليون ريال سعودي من  4٫3مليون ريال سعودي خالل العام 2019م إلى
 4٫9مليون ريال سعودي في العام 2020م .نتج االرتفاع عن استخدام وسائل تعقيم وأكياس خاصة لتوضيب األدوية والمبيعات األخرى للحد من خطر
انتقال الفيروسات خالل فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
ترتبط مصاريف التأمين بتأمين المركبات المستخدمة من قبل فريق البيع والتوزيع وبتأمين المخزون التابع للشركة .انخفضت هذه المصاريف بنسبة
 %15٫8أو بقيمة  0٫6مليون ريال سعودي من  3٫6مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  3٫1مليون ريال سعودي خالل العام 2019م بعد بيع عدد من
السيارات خالل العام 2019م .ارتفعت مصاريف التأمين بنسبة  %18٫2أو بقيمة  0٫6مليون ريال سعودي إلى  3٫6مليون ريال سعودي في العام 2020م
بحيث ارتبط االرتفاع المذكور باإلضافات التي طرأت على السيارات في العام 2020م.
مصاريف خدمات تقنية المعلومات هي مصاريف تم تكبدها خالل العام 2019م بهدف تحسين المستوى التقني لموقع الشركة اإللكتروني .ارتفعت هذه
المصاريف بنسبة  %43٫2أو بقيمة  0٫5مليون ريال سعودي من  1٫3مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  1٫8مليون ريال سعودي في العام 2020م
نتيجة تكبد مصاريف تحسين وتطوير على تطبيق «صيدلية الدواء» المستخدمة من قبل عمالء الشركة.
تم ّثل مصاريف الهدايا وعينات المنتجات المجانية مصاريف الهدايا والتبرعات والمنتجات المجانية التي تقوم الشركة بتوزيعها خالل سياق العمل
الطبيعي .ارتفعت هذه المصاريف بنسبة  %30٫8أو بقيمة  0.2مليون ريال سعودي من  0٫5مليون ريال سعودي خالل العام 2018م إلى  0٫7مليون ريال
سعودي خالل العام 2019م .ارتفعت مصاريف الهدايا وعينات المنتجات المجانية بنسبة  %55٫8أو بقيمة  0٫3مليون ريال سعودي من  0٫7مليون ريال
سعودي في العام 2019م إلى  1٫0مليون ريال سعودي في العام 2020م نتيجة ارتفاع العينات المجانية المرتبطة بمنتجات الشركة ذات العالمات التجارية
الخاصة والتي ارتفعت مبيعاتها خالل العام 2020م.
عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود مرتبطة بمكاتب الشركة اإلدارية .ارتفع المصروف المتعلق بعقود اإليجار قصيرة األجل بنسبة  %43٫4أو بقيمة
 0٫3مليون ريال سعودي من  0٫7مليون ريال سعودي خالل العام 2018م إلى  1٫0مليون ريال سعودي خالل العام 2019م .ارتبط اإلرتفاع المذكور بعدد
من المكاتب (مكتبين) تم افتتاحهما بالقرب من مستودع سدير .يجب اإلشارة إلى أنّ اإليجارات المرتبطة بالمكاتب المذكورة ال يتم تسجيلها أو التعامل
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معها حسب المعيار الدولي للتقرير رقم « 16عقود اإليجار» نظراً إلى أنّ هذه المكاتب يتم استئجارها لفترات أقل من سنة .بقيت مصاريف اإليجار شبه
ثابتة بين العام 2019م والعام 2020م.
يرتبط مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة التي يتم تسجيله أو عكسه ضمن سياق العمل الطبيعي بالذمم المدينة .قامت الشركة بعكس مخصص بقيمة
 3٫4مليون ريال سعودي في العام 2018م بينما قامت بتسجيل مخصص بقيمة  3٫8مليون ريال سعودي و 0٫8مليون ريال سعودي في العام 2019م والعام
تسجله الشركة بأرصدة الذمم المدينة المتقادمة حيث تقوم الشركة بشكل سنوي بتقييم حالة هذه األرصدة وتقييم
2020م .يرتبط هذا المخصص التي
ّ
مدى سرعة التحصيل وتحديد األرصدة المشكوك بتحصليها إن وجدت .كما يعكس االرتفاع في أرصدة مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة حرص
اإلدارة على توفير غطاء عبر تكوين مخصص من شأنه تغطية أي خسائر من الممكن أن تواجهها الشركة في المستقبل نتيجة عدم تحصيل أي أرصدة.
مصاريف إيجار السيارات والمصاريف المرتبطة هي مصاريف السيارات التي يتم استئجارها من مندوبي ومراقبي الشركة الذين يقومون برحالت بين
المدن بهدف مراقبة عمل الصيدليات .لم تشهد هذه المصاريف أي تغيرات ملحوظة ما بين العامين 2018م و2020م .انخفضت مصاريف إيجار السيارات
بنسبة  %23٫0أو بقيمة  0٫1مليون ريال سعودي من  0٫5مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  0٫4مليون ريال سعودي في العام 2019م ،ث ّم ارتفعت
مجدداً بنسبة  %17٫8أو بقيمة  0٫1مليون ريال سعودي إلى  0٫5مليون ريال سعودي في العام 2020م.
المصاريف األخرى هي مصاريف أمن ،مصاريف هاتف وبريد ،مصاريف أعمال هندسة ،مصاريف تدريب ومصاريف ترفيه .ارتفعت هذه المصاريف بنسبة
 %48.5أو بقيمة  8.7مليون ريال سعودي من  17٫9مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  26.5مليون ريال سعودي في العام 2019م ،وكان اإلرتفاع
متركزاً في مصاريف البريد والهاتف ومصاريف األمن ومصاريف استخراج الرخص .وقد ارتبط ارتفاع المصاريف المذكورة بالصيدليات الجديدة التي تم
سجلت المصاريف األخرى ارتفاعاً إضافياً بنسبة  %5٫6أو بقيمة  1٫5مليون ريال سعودي من  26٫5مليون ريال سعودي في
افتتاحها في العام 2019مّ .
العام 2019م إلى  28٫0مليون ريال سعودي في العام 2020م وقد تأ ّثر االرتفاع بشكل رئيسي بتوسع حجم نشاط العمل ما بين العامين.
6المصاريف اإلدارية والعمومية
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السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

تكلفة الموظفين

٤٧٫٤

٤٥٫٤

٤٩٫٤

()%٤٫٣

%٨٫٩

%٢٫١

خدمات تقنية المعلومات

١٥٫١

١٥٫٢

٢٣٫٧

%٠٫٦

%٥٥٫٩

%٢٥٫٢

هدايا وتبرعات

١٫٨

١٫٨

٥٫١

()%٠٫٩

%١٨٣٫٠

%٦٧٫٥

أتعاب مهنية

٤٫٥

٦٫٤

٤٫٤

%٤٢٫٤

()%٣١٫٧

()%١٫٤

مصروف متعلق بعقود إيجار قصيرة األجل

٦٫٨

٥٫٠

٤٫٢

()%٢٥٫٧

()%١٦٫١

()%٢١٫٠

إطفاء أصول غير ملموسة

٣٫٣

٤٫٤

٣٫٩

%٣٥٫٢

()%١٢٫٠

%٩٫١

إستهالك ممتلكات ومعدات

٣٫١

٣٫٠

١٫٩

()%٣٫٧

()%٣٧٫٣

()%٢٢٫٣

سفر

١٫١

٢٫١

٠٫٩

%٨٢٫٠

()%٥٣٫٧

()%٨٫٢

مجلة الدواء والمسؤولية االجتماعية

٤٫٥

١٫٤

٠٫٧

()%٦٨٫٢

()%٥٤٫١

()%٦١٫٨

مصاريف سيارات

٠٫٨

٠٫٩

٠٫٦

%١٧٫٥

()%٣٠٫٢

()%٩٫٤

أخر ى

٤٫٢

٩٫٦

١٢٫٤

%١٢٦٫٨

%٢٨٫٦

%٧٠٫٨

اإلجمالي

٩٢٫٦

٩٥٫٢

١٠٧٫١

%٢٫٨

%١٢٫٥

%٧٫٦

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تركزت المصاريف العمومية واإلدارية في تكلفة الموظفين التي م ّثلت ما نسبته  %51.2و %47.6و %46٫1من إجمالي المصاريف المذكورة في العام 2018م
والعام 2019م والعام 2020م على التوالي.
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تتضمن تكلفة الموظفين الرواتب والمزايا الخاصة بالموظفين اإلداريين الذين يتوزعون على إدارة قسم المحاسبة ،إدارة الشؤون القانونية ،وإدارة شؤون
الموظفين واإلدارة العامة .انخفضت تكلفة الموظفين بنسبة  %4٫3أو بقيمة  2٫0مليون ريال سعودي من  47٫4مليون ريال سعودي خالل العام 2018م
إلى  45٫4مليون ريال سعودي في العام 2019م ،وقد ارتبط اإلنخفاض المذكور بانخفاض أعداد الموظفين اإلداريين من  178موظف إلى  144موظف
بين العامين المذكورين .نتج اإلنخفاض المذكور في أعداد الموظفين اإلداريين عن نقل عدد من موظفي الخدمات المساندة إلى مواقع إدارة الصيدليات.
سجلت تكلفة الموظفين ارتفاعاً بنسبة  %8٫9أو بقيمة  4٫0مليون ريال سعودي من  45٫4مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  49٫4مليون ريال
ّ
سعودي في العام 2020م .تأ ّثر االرتفاع المذكور بعوامل عدة وهي :العامل األول هو المكافآت التي منحت لموظفي الشركة والتي ش ّكلت  %50من الراتب
األساسي عن شهر واحد لكل موظف ،حيث منحت الشركة مكافأة لجميع موظفي الشركة تقديراً للجهد الذين بذلوه والذي سمح للشركة بتحقيق نتائج
جيدة وأ ّدى الى ارتفاع مستوى األنشطة واإليرادات على الرغم من أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
مصاريف خدمات تقنية المعلومات هي مصاريف يتم دفعها بشكل رئيسي لشركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات (طرف ذو عالقة) .تقوم هذه
الشركة بتقديم خدمات تقنية معلومات للشركة بناء على عقد مبرم بين الطرفين .حيث بلغت المصاريف المذكورة  15٫1مليون ريال سعودي و 15٫2مليون
ريال سعودي في العام 2018م والعام 2019م على التوالي .ارتفعت مصاريف خدمات تقنية المعلومات بنسبة  %55٫9أو بقيمة  8٫5مليون ريال سعودي
من  15٫2مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  23٫7مليون ريال سعودي في العام 2020م .ارتبط االرتفاع بعملية مراجعة العقد المبرم مع شركة
نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات بحيث أ ّدت هذه المراجعة إلى رفع الرسوم الشهرية التي تدفع لهذه الشركة من  1٫1مليون ريال سعودي إلى 1٫5
مليون ريال سعودي.
تتضمن الهدايا والتبرعات الهدايا والتبرعات التي تقوم الشركة بمنحها للعمالء ضمن سياق العمل الطبيعي .تتضمن هذه التبرعات والهدايا سحوبات على
سيارات وهدايا أخرى ضمن فترات األعياد .لم تشهد هذه المصاريف أي تغييرات ما بين العام 2018م والعام 2019م .ارتفعت مصاريف الهدايا والتبرعات
بنسبة  %183٫0أو بقيمة  3٫3مليون ريال سعودي من  1٫8مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  5٫1مليون ريال سعودي في العام 2020م نتيجة قيام
الشركة بالتبرع بعدد من المعدات واآلالت والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة لدعم جهود الوزارة لمحاربة انتشار وباء الكورونا.
تتضمن األتعاب المهنية مصاريف التدقيق ومصاريف الدراسات القانونية ومصاريف اإلستشارات المالية باإلضافة إلى المصاريف المرتبطة بنظام
تخطيط موارد المنشأة ( .)SAPارتفعت هذه المصاريف بنسبة  %42٫4أو بقيمة  1٫9مليون ريال سعودي من  4٫5مليون ريال سعودي خالل العام 2018م
إلى  6٫4مليون ريال سعودي خالل العام 2019م نتيجة تكبد مصاريف استشارات مرتبطة بدراسات تقييم رأس المال تم إجراءها من قبل مستشار خارجي
خالل العام 2019م .تم إكمال هذه الدراسات في نهاية العام 2019م األمر الذي أ ّدى إلى انخفاض األتعاب المهنية بنسبة  %31٫7أو بقيمة  2٫0مليون ريال
سعودي إلى  4٫4مليون ريال سعودي في العام 2020م.
المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل هي مصاريف اإليجار المرتبطة بمبنى الشركة اإلداري والمكاتب األخرى التي يشغلها الموظفين اإلداريين
التابعين للشركة .انخفض المصروف المتعلق بعقود اإليجار قصيرة األجل بنسبة  %25٫7أو بقيمة  1٫8مليون ريال سعودي من  6٫8مليون ريال سعودي
في العام 2018م إلى  5٫0مليون ريال سعودي في العام 2019م نظراً إلى أنّ الشركة قامت بمراجعة عقود اإليجار وتم تخفيض قيمة اإليجار بعد مفاوضات
سجل المصروف المتعلق بعقود اإليجار قصيرة األجل بنسبة  %16٫1أو بقيمة  0٫8مليون ريال سعودي من  5٫0مليون
جرت مع أصحاب األماكن المؤجرةّ .
ريال سعودي في العام 2019م إلى  4٫2مليون ريال سعودي في العام 2020م بعد إنهاء عقدي إيجار مكتبين كانت الشركة تشغلهما سابقاً.
مصاريف إطفاء األصول غير الملموسة هي مرتبطة بمصاريف استهالك نظام تخطيط موارد المنشأة ( )SAPارتفعت هذه المصاريف بنسبة  %35٫2أو
بقيمة  1٫1مليون ريال سعودي من  3٫3مليون ريال سعودي خالل العام 2018م إلى  4٫4مليون ريال سعودي خالل العام 2019م نتيجة الزيادات التي
طرأت على أصول البرمجيات والتي بلغت قيمتها  0٫3مليون ريال سعودي خالل العام 2019م .وقد ارتبطت الزيادات بتراخيص جديدة ارتبطت ببرنامج
حماية ضد الفيروسات اإللكترونية (ترند مايكرو) وبرنامج نقطة التعادل الذين تم شراءهما خالل العام 2019م بهدف تحسين مستوى عمل البرمجيات.
عادت مصاريف إطفاء األصول غير الملموسة وانخفضت بنسبة  %12٫0أو بقيمة  0٫5مليون ريال سعودي من  4٫4مليون ريال سعودي في العام 2019م
إلى  3٫9مليون ريال سعودي في العام 2020م نتيجة اإلضافات التي طرأت على البرمجيات والتي ارتبطت بتحسينات أجرتها الشركة على عدد من
تطبيقات البرمجيات.
تتضمن مصاريف إستهالك الممتلكات والمعدات (المصنفة ضمن المصاريف اإلدارية والعمومية) مصاريف استهالك المركبات واألثاث والمفروشات
واألدوات والمعدات وأجهزة التكييف والتحسينات .لم تشهد مصاريف اإلستهالك المذكورة تغييرات جوهرية ما بين العام 2018م والعام 2019م .وقد
سجلت مصاريف إستهالك
ارتبط اإلنخفاض في هذه المصاريف والذي بلغت قيمته  0.1مليون ريال سعودي ببيع عدد من السيارات المستهلكة بالكاملّ .
الممتلكات والمعدات انخفاضاً بنسبة  %37٫3أو بقيمة  1٫1مليون ريال سعودي من  3٫0مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  1٫9مليون ريال سعودي
في العام 2020م نتيجة عمليات الشطب التي طالت عدد من المعدات المكتبية ومعدات التكييف الموجودة في المكاتب اإلدارية.
مصاريف السفر تتضمن مصاريف تذاكر السفر ،مصاريف التنقالت ومصاريف اإلقامة التي يتم تكبدها خالل رحالت العمل التي يقوم بها الموظفين
اإلداريين .ارتفعت هذه المصاريف بنسبة  %82.0أو بقيمة  1٫0مليون ريال سعودي من  1٫1مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  2٫1مليون ريال
سعودي في العام 2019م نتيجة ارتفاع عدد رحالت العمل التي قام بها عدد من الموظفين اإلداريين لمواكبة ومراقبة عمل الصيدليات الجديدة .انخفضت
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مصارف السفر بنسبة  %53٫7أو بقيمة  1٫1مليون ريال سعودي من  2٫1مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  0٫9مليون ريال سعودي في العام
2020م نظراً النخفاض وتيرة السفر خالل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-خالل العام 2020م.
انخفضت المصاريف المرتبطة بمجلة الدواء والمسؤولية اإلجتماعية بنسبة  %68.2بين العامين 2018م و2019م أو بقيمة  3٫1مليون ريال سعودي من
 4٫5مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  1٫4مليون ريال سعودي في العام 2019م حيث اكتفت الشركة بإصدار منشورات خالل العام 2019م ولم يتم
سجلت مرتبطة حصراً بمصاريف رعاية مؤتمرات وفعاليات ومساهمة في رعاية أنشطة
إصدار أي مجالت خالل العام المذكور وكانت المصاريف التي ّ
ً
ً
سجلت هذه المصاريف انخفاضا إضافيا بنسبة  %54٫1أو بقيمة  0٫7مليون ريال سعودي إلى  0٫7مليون ريال
وزارة صحة وجمعيات خيرية متنوعةّ .
سعودي في العام 2020م نتيجة إعادة تصنيف قسم كبير من المصاريف المشار إليها ضمن خانة التبرعات.
مصاريف السيارات تتضمن مصاريف الوقود والصيانة والتأمين والتصليحات المرتبطة بالسيارات التي تستأجرها الشركة من أجل استخدام الفريق
اإلداري .ارتفعت هذه المصاريف بنسبة  %17.5أو بقيمة  0.1مليون ريال سعودي من  0٫8مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  0.9مليون ريال
سعودي خالل العام 2019م ويندرج هذا اإلرتفاع ضمن سياق العمل الطبيعي .عادت مصاريف السيارات وانخفضت بنسبة  %30٫2أو بقيمة  0٫3مليون
ريال سعودي إلى  0٫6مليون ريال سعودي في العام 2020م نتيجة انخفاض نطاق التنقالت عقب القيود التي فرضت خالل انتشار جائحة فيروس كورونا
المستجد (كوفيد.)19-
تتضمن المصاريف األخرى مصاريف متفرقة كمصاريف استخراج التراخيص ،مصاريف الغرفة التجارية ،المصاريف المكتبية ،مصاريف ضيافة ونظافة،
مصاريف اشتراكات مختلفة ومصاريف أخرى متنوعة .ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة  %126.8أو بقيمة  5٫4مليون ريال سعودي من  4٫2مليون ريال
سعودي في العام 2018م إلى  9٫6مليون ريال سعودي في العام 2019م .كان اإلرتفاع مرتبطاً بالمصاريف التي تكبدتها الشركة بهدف نقل السجالت
التجارية التي كانت الشركة قد استأجرتها إلى ملكية الشركة .ارتفعت المصاريف األخرى بشكل متواصل بنسبة  %28٫6أو بقيمة  2٫8مليون ريال سعودي
من  9٫6مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  12٫4مليون ريال سعودي في العام 2020م نتيجة تكبد الشركة لمصاريف تكنولوجيا معلومات دفعت إلى
شركة خارجية زودت الشركة بخدمات من أجل تحسين نوعية شبكة اإلنترنت وتسهيل عملية العمل عن بعد خالل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد.)19-
-6-13

6خسارة القیمة العادلة من التزامات مشتقات عقود مقایضة

التكاليف المرتبطة بالتغير في القيمة العادلة لمشتقات المقايضة هي متعلقة بعقود مقايضة مشتقة لعملة أجنبية (الدوالر األمريكي) وعقود مقايضة
أسعار فائدة حصلت عليها الشركة .ارتفعت قيمة التغير في القيمة العادلة لمشتقات المقايضة بنسبة  %176٫4أو بقيمة  10.0مليون ريال سعودي من
سجلت الشركة خسارة
 5.7مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  15.6مليون ريال سعودي في العام 2019م ،نتيجة الزيادة في تقلبات أسعار الفائدةّ .
إضافية غير محققة بقيمة  94٫9مليون ريال سعودي في العام 2020م بحيث نتجت هذه الخسارة عن تدهور سعر فائدة الليبور بعد انتشار جائحة فيروس
كورونا المستجد (كوفيد )19-خالل العام 2020م.
-6-14

6تكاليف التمويل

يوضح الجدول التالي تفاصيل تكاليف التمويل للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-15):لودجلاتكاليف التمويل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

2018م

2019م

2020م

زيادة ( /نقص)
ديسمبر 2019م ديسمبر 2020م

النمو
المركب /
2018م2020-م

فائدة مستحقة على القروض وحسابات بنكية مكشوفة

٣٢٫٥

٣٢٫٣

٢٨٫٩

()%٠٫٧

()%١٠٫٦

()%٥٫٨

ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود إيجار

٣١٫٢

٣٠٫٤

٢٨٫٣

()%٢٫٣

()%٦٫٩

()%٤٫٦

ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺂت نهاية ﺧدﻣﺔ للموظفين

٣٫٥

٣٫١

٣٫١

()%١٠٫١

()%٣٫٠

()%٦٫٦

اإلجمالي

٦٧٫٢

٦٥٫٩

٦٠٫٣

()%١٫٩

()%٨٫٥

()%٥٫٣

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تتركز تكاليف التمويل التي تكبدتها الشركة بين العامين 2018م و2020م في الفوائد والتكاليف المرتبطة بالقروض التي حصلت عليها الشركة والفوائد
المتعلقة بعقود اإليجار المختلقة التي أبرمتها الشركة .ش ّكل هذا المكونان ما نسبته  %94.8و %95.2و %94٫9من إجمالي التكاليف التمويلية في العام
2018م والعام 2019م والعام 2020م على التوالي.
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ترتبط الفائدة المستحقة على القروض والحسابات البنكية المكشوفة بالقروض التي حصلت عليها الشركة ما بين العام 2018م والعام 2020م .حصلت
الشركة على عدة أنواع من القروض والسحوبات من عدة بنوك بهدف تمويل متطلبات رأس المال العامل بشكل رئيسي .لم تشهد مصاريف الفائدة
المستحقة على القروض والحسابات البنكية المكشوفة أي تغييرات ملحوظة ما بين العام 2018م والعام 2019م .انخفضت مصاريف الفائدة المستحقة
تحسن إدارة القروض
على القروض والحسابات البنكية المكشوفة بنسبة  %10٫6إلى  28٫9مليون ريال سعودي في العام 2020م .جاء اإلنخفاض نتيجة
ّ
من قبل الشركة التي استطاعت تأجيل عدد من الدفعات المستحقة بعدما أبدت البنوك إستعدادها لدعم الشركات خالل فترة انتشار جائحة فيروس
كورونا المستجد (كوفيد.)19-
قامت الشركة باعتماد المعيار الدولي للتقرير رقم « 16عقود اإليجار» نتيجة اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقاريرالمالية والمعايير واإلصدارات األخرى
ينص المعيار رقم  16على قياس قيمة اإليجار عبر اعتماد القيمة الحالية المرتبطة بعقود اإليجار
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينّ .
والمطلوبات الذي يجب تسجيلها في قائمة المركز المالي في هذا الصدد .ت ّمثل الفوائد المرتبطة بعقود اإليجار الفوائد المتراكمة منذ سريان مفعول
العقد .انخفضت الفائدة على المتعلقة بإلتزامات عقود إيجار بنسبة  %2٫3أو بقيمة  0٫8مليون ريال سعودي من  31٫2مليون ريال سعودي في العام 2018م
إلى  30٫4مليون ريال سعودي في العام 2019م مع انخفاض إضافي بنسبة  %6٫9إلى  28٫3مليون ريال سعودي في العام 2020م .وقد نتجت اإلنخفاضات
المذكورة عن اغالق عدد من الصيدليات ما بين العام 2018م والعام 2020م .بلغ عدد الصيدليات التي أغلقت خالل الفترة  23و 22و 42صيدلية في العام
2018م والعام 2019م والعام 2020م على التوالي.
تكلفة الفائدة المتعلقة بمكافآت نهاية خدمة للموظفين هي الفائدة التي يتم احتسابها باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المخططة والمنصوص عليها في
المعيار الدولي للتقرير رقم -19منافع الموظفين .تم ّثل هذه الفائدة التغير في القيمة الحالية إللتزام المزايا المحددة والمتعلقة بالوقت المنقضي منذ
آخر عملية احتساب .بلغت تكلفة الفائدة المتعلقة بمكافآت نهاية خدمة للموظفين  3٫5مليون ريال سعودي في العام 2018م ،ث ّم انخفضت التكلفة بنسبة
 %3٫0أو بقيمة  0٫4مليون ريال سعودي إلى  3٫1مليون ريال سعودي في العام 2019م .بقيت هذه التكلفة ثابتة عند  3٫1مليون ريال سعودي ما بين العام
2018م والعام 2019م.
-6-15

6اإليرادات األخرى

يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات األخرى للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-16):لودجلااإليرادات األخرى
زيادة ( /نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو
المركب /
2018م2020-م

ربح متعلق بأدوات مشتقة لعقود مقايضة

٢٫٧

٨٫٦

٧٫١

%٢٢٢٫٩

()%١٧٫٥

%٦٣٫٢

مسترد من صندوق تنمية الموارد البشرية

-

٢٫١

٤٫٥

-

%١١٢٫٠

-

إيرادات توزيعات أرباح من أدوات حقوق الملكية مصنفة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

-

٣٫٣

-

-

-

٢٫٤

٢٫٧

٢٫٧

%١٥٫٥

()%١٫٠

%٦٫٩

-

()١٫١

٢٫٤

-

()%٣٢٠٫٠

-

فحص مخبري

١٫٣

١٫٤

١٫٨

%٨٫٥

%٢٣٫١

%١٥٫٦

ربح من بيع ممتلكات والمعدات

٠٫٢

١٫٧

٠٫٦

%٩٣٦٫٩

()%٦١٫٧

%٩٩٫٣

تسوية مطالبات التأمين

٠٫١

٠٫٦

٠٫٥

%٣١٣٫٢

()%٢٢٫٨

%٧٨٫٦

-

()٠٫٦

()٣٫٣

-

%٤٧٩٫٨

-

استرداد ديون معدومة مشطوبة سابقاً

٠٫٤

١٫١

-

%١٦٤٫٧

()%١٠٠٫٠

()%١٠٠٫٠

استرداد رسوم حكومية متعلقة بوظفين

-

٤٫٤

-

-

()%١٠٠٫٠

-

عكس قيد مخصص مطلوبات لم يعد الزماً

-

٣٫٧

-

-

()%١٠٠٫٠

-

أخرى (بالصافي)

١٫٩

٤٫٩

٣٫٨

%١٥٩٫٩

()%٢٢٫٦

%٤١٫٩

اإلجمالي

٩٫٠

٢٩٫٦

٢٣٫٤

%٢٢٩٫٩

()%٢٠٫٩

%٦١٫٥

مليون ريال سعودي

خدمات إدارية
ربح ( /خسارة) من توقف اعتراف نتيجة إنهاء عقود إيجار

خسارة من تحويل العمالت األجنبية

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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تتضمن اإليرادات األخرى إيرادات متنوعة ومرتبطة بمصادر مختلفة ضمن سياق العمل الطبيعي .عاد ًة ما ترتبط هذه اإليرادات بأنشطة ال تكون متعلقة
بشكل وثيق بأنشطة وأعمال الشركة الرئيسية.
الربح المتعلق بأدوات مشتقة لعقود مقايضة مرتبط بعقود حصلت عليها الشركة لتأمين تغطية مرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة .ارتفعت هذه المكاسب
بنسبة  %222.9أو بقيمة  6٫0مليون ريال سعودي من  2٫7مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  8٫6مليون ريال سعودي في العام 2019م .عاد الربح
وانخفض بنسبة  %17٫5أو بقيمة  1٫5مليون ريال سعودي من  8٫6مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  7٫1مليون ريال سعودي في العام 2020م.
يجب اإلشارة إلى أنّ قيمة هذه األرباح تتقلب ضمن سياق العمل العادي حسب تقلب اتجاه أسعار الفائدة.
المسترد من صندوق تنمية الموارد البشرية يتضمن تحفيزات حصلت عليها الشركة بهدف دعم متطلبات تدريب الموظفين السعوديين .لم يتم تسجيل
إيرادات مماثلة في العام 2018م حيث لم تقم الشركة بتقديم بعض المستندات المطلوبة حتى تتمكن من الحصول على ذالك الدعم .ارتفع المسترد المذكور
بنسبة  %112٫0أو بقيمة  2٫4مليون ريال سعودي من  2٫1مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  4٫5مليون ريال سعودي في العام 2020م نتيجة
ارتفاع أعداد موظفي الشركة وتحصيل الشركة لدخل إضافي مرتبط بسنوات سابقة بعد تسليم المستندات واألوراق المطلوبة الالزمة في تلك السنة.
سجلتها الشركة في العام 2020م بقيمة 3٫3
إيرادات توزيعات أرباح من أدوات حقوق الملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي ّ
مليون ريال سعودي هي إيرادات مرتبطة باإلستثمارات في أسهم حقوق ملكية شركات ُمد َرجة في السوق المالية السعودية .كما ذكر سابقاً ،الشركات
المدرجة التي استثمرت فيها الشركة هي شركة الزيت العربية السعودية («أرامكو السعودية») والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
(«سبيماكو الداوئية»).
اإليرادات المرتبطة بالخدمات اإلدارية هي إيرادات متعلقة بخدمات إدارية تقدمها الشركة لشركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات (شركة شقيقة).
لم تشهد هذه اإليرادات أي تقلبات جوهرية خالل الفترة الممتدة ما بين العام 2018م والعام 2020م .تشمل هذه الخدمات تنظيم شؤون الموظفين وتنفيذ
بعض المهمات اليومية المرتبطة بأعمال المحاسبة .ارتفعت اإليرادات المرتبطة بالخدمات اإلدارية بنسبة  %15٫5أو بقيمة  0٫4مليون ريال سعودي من
 2٫4مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  2٫7مليون ريال سعودي في العام 2019م والعام 2020م نتيجة ارتفاع نطاق الخدمات المقدمة من طرف
الشركة إلى الشركة الشقيقة المذكورة .تجدر اإلشارة إلى أنّ نطاق الخدمات المذكورة يتقلب ضمن سياق العمل بطريقة دورية وال يتبع اتجاه محدد.
الربح والخسارة من توقف اعتراف نتيجة إنهاء عقود إيجار هي أرباح وخسائر مرتبطة بأصول اإلستخدام المتعلقة بالصيدليات التي أغلقت ما بين العامين
2018م و2019م .الفروقات ما بين مطلوبات اإليجار الرأسمالي وأصول حق اإلستخدام المرتبطة بالصيدليات التي أغلقت تم تسجيلها كخسارة في قائمة
سجلتها الشركة والتي بلغت قيمتها  1٫1مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى ربح بقيمة  2٫4مليون ريال سعودي في
الدخل .تحولت الخسارة التي ّ
العام 2020م .ارتبط الربح المذكور بالصيدليات التي أغلقت في العام 2020م بحيث كانت أصول حق اإلستخدام المرتبطة بالصيدليات المذكورة أعلى
من مطلوبات التزامات إيجار الخاصة بهذه الصيدليات.
اإليرادات المرتبطة بعمليات الفحص المخبري هي إيرادات متعلقة ببعض اآلالت الطبية الموجودة في الصيدليات والتي يتم استخدامها من قبل العمالء
من أجل إجراء بعض الفحوصات والتي تتضمن فحوص قياس الوزن والطول وضغط الدم .ارتفعت اإليرادات من عمليات الفحص المخبري من 1٫3
مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  1٫4مليون ريال سعودي في العام 2019م مع ارتفاع إضافي إلى  1٫8مليون ريال سعودي في العام 2020م .كانت
االرتفاعات المذكورة مرتبطة بارتفاع حجم النشاط وارتفاع اإليرادات بشكل عام.
الربح من بيع الممتلكات والمعدات هو ربح ناتج عن بيع سيارات مستهلكة بالكامل بين العام 2018م والعام 2020م .عاد ًة ما تكون هذه السيارات تابعة
لموظفي الصيدليات التي أغلقت ما بين العامين .تتقلب هذه األرباح سنوياً وتتأثر بعدد وقيمة السيارات أو الممتلكات والمعدات المباعة .ارتفع الربح من
بيع تلك الممتلكات والمعدات بقيمة  1٫5مليون ريال سعودي من  0٫2مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  1٫7مليون ريال سعودي في العام 2019م،
ث ّم عادت وانخفضت بقيمة  1٫1مليون ريال سعودي إلى  0٫6مليون ريال سعودي في العام 2020م .يجب اإلشارة إلى أنّ قيمة هذه األرباح ال تتبع اتجاه
معين بل تتقلب وتتأثر بعدد السيارات أو األصول التي يتم بيعها خالل العام.
سجلت في عدد من الصيدليات باإلضافة إلى عدد
تسوية مطالبات التأمين هي تعويضات حصلت عليها الشركة وكانت مرتبطة بحوادث سرقة مختلفة ّ
من حوادث السيارات المختلفة التي تم تسجيلها خالل سياق العمل الطبيعي .تقلبت قيمة تسوية مطالبات التأمين ما بين العام 2018م والعام 2020م،
فارتفعت بنسبة  %313٫2أو بقيمة  0٫5مليون ريال سعودي من  0٫1مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  0٫6مليون ريال سعودي في العام 2019م،
قبل أن تنخفض مجدداً إلى  0٫5مليون ريال سعودي في العام 2020م .تتقلب قيمة اإليرادات من تسويات مطالبات التأمين ضمن سياق العمل العادي
تسجل خالل العام.
وتتأثر بعدد الحوادث (حوادث السيارة وحوادث السرقات) التي
ّ
سجلتها الشركة من تحويل العمالت األجنبية بعمليات تقلب العملة األجنبية مقابل الريال السعودي .ارتفعت الخسارة من تحويل
ارتبطت الخسارة التي ّ
العمالت األجنبية بنسبة  %479٫8أو بقيمة  2٫7مليون ريال سعودي من  0٫6مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  3٫3مليون ريال سعودي في العام
2020م نتيجة تقلب أسعار صرف اليورو.
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تتعلق عمليات إسترداد الديون المعدومة المشطوبة سابقاً بديون تم استردادها من عمالء مبيعات الجملة .الديون المشار إليها هي ديون كان قد تم
تصنيفها على أ ّنها ديون غير قابلة للتحصيل .قامت الشركة برفع عدد من الدعاوي القضائية ضد العمالء المذكورين ،األمر الذي أ ّدى إلى تحصيل جزء
سجلت على أ ّنها إيراد استرداد ديون معدومة .بلغت قيمة اإليرادات التي نتجت عن استرداد الديون المعدومة  0٫4مليون ريال سعودي
من هذه الديون ّ
في العام 2018م و 1٫1مليون ريال سعودي في العام 2019م .لم يتم تسجيل أي ايرادات من عمليات استرداد الديون المعدومة في العام 2020م .تجدر
اإلشارة إلى أنّ اإليرادات المذكورة ال تتبع اتجاه معين وال تتأثر بشكل مباشر بحركة اإليرادات بل ترتبط بعدة عوامل تشمل قيمة الديون المعدومة التي
تم شطبها في فترات سابقة ونسبة هذه الديون التي استطاعت الشركة إعادة تحصيلها.
ارتبطت اإليرادات من استرداد الرسوم الحكومية المتعلقة بالموظفين والتي بلغت قيمتها  4٫4مليون ريال سعودي في العام 2018م بتعويضات عن مبالغ
سبق للشركة أن سددتها لوزارة العمل .وقد ارتبطت المبالغ المسددة بمصاريف إقامة ورخص عمل كانت الشركة قد سددتها في سنوات سابقة لدى
استقدام موظفين أجانب .يجب اإلشارة إلى أنّ هذه التعويضات كانت قد سددت للشركات التي حققت مستويات التوطين المطلوبة وتحديداً مستوى
التوطين البالتيني.
عكس قيد مخصص مطلوبات لم يعد الزماً والتي بلغت قيمتها  3٫7مليون ريال سعودي في العام 2018م هي مبالغ كانت دائنة لعدد من الموردين الذين
تعاملت معهم الشركة والذين زودوا الشركة بأدوية ومستلزمات مختلفة .تم عكس اإللتزامات بعدما حصلت الشركة على خصومات حيث أنّ الموردين
المذكورين تأخروا في شحن المنتجات المطلوبة للشركة ،األمر الذي أ ّدى إلى منح الشركة الخصومات المطلوبة.
اإليرادات األخرى تضم إيرادات متنوعة تتضمن على سبيل المثال الفروقات في حسابات الصيدليات واإليرادات الناتجة عن بيع العلب والكراتين غير
المستعملة .ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة  %159٫9أو بقيمة  3٫0مليون ريال سعودي من  1٫9مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  4٫9مليون
ريال سعودي في العام 2019م نتيجة بيع بعض األلواح الخشبية التي كانت موضوعة في مستودع سدير .انخفضت اإليرادات بنسبة  %22٫6أو بقيمة 1٫1
مليون ريال سعودي من  4٫9مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  3٫8مليون ريال سعودي في العام 2020م نتيجة انخفاض الفروقات في حسابات
الصيدليات خالل العام 2020م.
6الزكاة
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يتم احتساب الوعاء الزكوي بنا ًء على فهم الشركة لألنظمة الزكوية المعمول بها في المملكة العربية السعودية .وتخضع األنظمة الزكوية في المملكة العربية
السعودية لتفسيرات متباينة .وقد تختلف الربوط التي تصدرها الهيئة عن اإلقرارات المقدمة من الشركة .ارتفعت مصاريف الزكاة بنسبة  %730.8أو
بقيمة  9٫5مليون ريال سعودي من  1٫3مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  10٫8مليون ريال سعودي في العام 2019م .كانت المصاريف المنخفضة
سجلت مصاريف الزكاة ارتفاعاً بنسبة  %36٫1أو بقيمة  3٫8مليون ريال سعودي
في العام 2018م مرتبطة بتسويات سنوات سابقة قامت الشركة بتسجيلهاّ .
ً
من  10٫8مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  14٫7مليون ريال سعودي وقد كان االرتفاع المذكور متماشيا مع ارتفاع االيرادات ما بين العامين.
6صافي الربح
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ارتفع صافي الربح بنسبة  %2٫1أو بقيمة  4٫9مليون ريال سعودي من  228٫3مليون ريال سعودي خالل العام 2018م إلى  233.2مليون ريال سعودي في
العام 2019م .كان اإلرتفاع متأثراً بشكل رئيسي بارتفاع اإليرادات واإليرادات األخرى ما بين العامين المذكورين .أكمل صافي الربح ارتفاعه بنسبة %5٫7
أو بقيمة  13٫3مليون ريال سعودي من  233٫2مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  246٫4مليون ريال سعودي في العام 2020م .وتأ ّثر صافي الربح
سجلها الشركة ما بين العامين المذكورين.
بشكل رئيسي بارتفاع اإليرادات التي ّ
6-7قائمة المركز المالي
يوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي للشركة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
	  (6-17):لودجلاملخص قائمة المركز المالي
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

األصول الغير متداولة

1,359.9

1,442.5

1,651.0

%٦٫١

%١٤٫٥

%١٠٫٢

األصول المتداولة

1,649.1

1,696.6

1,893.5

%٢٫٩

%١١٫٦

%٧٫٢

إجمالي األصول

3,009.1

3,139.1

3,544.5

%٤٫٣

%١٢٫٩

%٨٫٥

إجمالي حقوق الملكية

٨٦٣٫٢

٩٦٩٫٤

1,112.8

%١٢٫٣

%١٤٫٨

%١٣٫٥
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السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

المطلوبات غير المتداولة

٦٦١٫٩

٦٥٠٫١

٦٨٠٫١

()%١٫٨

%٤٫٦

%١٫٤

المطلوبات المتداولة

1,483.9

1,519.7

1,751.6

%٢٫٤

%١٥٫٣

%٨٫٦

إجمالي المطلوبات

2,145.8

2,169.8

2,431.7

%١٫١

%١٢٫١

%13.3

إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

3,009.1

3,139.1

3,544.5

%٤٫٣

%١٢٫٩

%٨٫٥

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

ارتفعت أرصدة األصول بنسبة  %4.3أو بقيمة  130.1مليون ريال سعودي من  3,009.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  3,139.1مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة ارتفاع األصول غير المتداولة بنسبة  %6.1أو بقيمة  82.6مليون ريال سعودي من  1,359.9مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2018م إلى  1,442.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .كما تأثر هذا اإلرتفاع بارتفاع األصول المتداولة بنسبة  %2٫9أو
بقيمة  47٫5مليون ريال سعودي من  1,649.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  1,696٫6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م.
أكمل رصيد األصول ارتفاعه كما في  31ديسمبر 2020م حيث ارتفعت األصول بنسبة  %12٫9أو بقيمة  405,4من  3,139.1مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2019م إلى  3,544.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة ارتفاع األصول المتداولة وارتفاع األصول غير المتداولة على
حد سواء بينما ارتفعت األصول غير المتداولة بنسبة  %14٫5أو بقيمة  208٫5مليون ريال سعودي من  1,442.5مليون ريال سعودي كما في  31ديمسبر
2019م إلى  1,651٫0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،ارتفعت أرصدة األصول المتداولة بنسبة  %11٫6أو بقيمة  196٫9مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.
ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة  %12٫3أو بقيمة  106.2مليون ريال سعودي من  863٫2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى 969.4
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .وقد تأ ّثر اإلرتفاع المذكور خالل الفترة بارتفاع األرباح المتراكمة .تابع إجمالي حقوق الملكية ارتفاعه
بنسبة  %14.8أو بقيمة  143٫5مليون ريال سعودي من  969٫4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  1,112.8مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمير 2020م .تأثر االرتفاع المذكور بارتفاع األرباح المتراكمة وارتفاع رصيد أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
ارتفعت أرصدة اجمالي المطلوبات بنسبة  %1.1أو بقيمة  23.9مليون من  2.145٫8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  2,169.8مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة ارتفاع أرصدة المطلوبات المتداولة وغير المتداولة .انخفضت المطلوبات غير المتداولة بنسبة %1٫8
أو بقيمة  11٫8مليون ريال سعودي من  661٫9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  650٫1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .في
المقابل ،ارتفعت المطلوبات المتداولة بنسبة  %2٫4أو بقيمة  35٫7مليون ريال سعودي من  1,483٫9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى
 1,519٫7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .تابع رصيد مجموع المطلوبات ارتفاعه بنسبة  %12٫1أو بقيمة  261٫9مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2020م نتيجة ارتفاع المطلوبات المتداولة بنسبة  %15٫3أو بقيمة  232٫0مليون ريال سعودي من  1,519.7مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م إلى  1,751٫5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.
6األصول غير المتداولة
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يوضح الجدول التالي األصول غير المتداولة للشركة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م .
	  (6-18):لودجلااألصول غير المتداولة
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م
%٤٫٥

ممتلكات والمعدات

٦٠٢٫٦

٦٠٣٫٥

٦٥٨٫٠

%٠٫١

%٩٫٠

أصول حق االستخدام

٧٤٢٫٨

٧٢١٫٥

٧٥٦٫٣

()%٢٫٩

%٤٫٨

%٠٫٩

أصول غير ملموسة

١٤٫٣

١٢٫٩

١٩٫٢

()%٩٫٩

%٤٩٫٧

%١٦٫١

استثمار في شركات تابعة غير موحدة
أدوات حقوق الملكية مصنفة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

٠٫٢

٠٫٢

٠٫٢

-

-

-

-

١٠٤٫٥

٢١٧٫٢

-

%١٠٧٫٩

-

1,359.9

1,442.5

1,651.0

%٦٫١

%١٤٫٥

%١٠٫٢

إجمالي األصول غير متداولة

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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تألفت األصول غير المتداولة بشكل رئيسي من الممتلكات والمعدات وأصول حق اإلستخدام حيث ش ّكل المكونان ما نسبته  %98.9و %91٫9و %85٫7من
إجمالي األصول غير المتداولة.
ارتفعت أرصدة األصول غير المتداولة بنسبة  %6٫1أو بقيمة  82٫6مليون ريال سعودي من  1,359.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى
 1,442٫5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م حيث كان اإلرتفاع مدفوعاً بأدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تتضمن أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
والتي بلغت قيمتها  104٫5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م.
َّ
ً
اآلخر استثمارات في أسهم حقوق ملكية شركات ُمد َرجة في السوق المالية السعودية .وهذه االستثمارات ُمصنَّفة تصنيفا نهائ ًيا بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر نظ ًرا ألنَّ الشركة تعتبر هذه االستثمارات ذات طبيعة استراتيجية .ما بين  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م ،ارتفع رصيد
األصول غير المتداولة بنسبة  %14٫5أو بقيمة  208٫5مليون ريال سعودي من  1,442.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى 1,651.0
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م نتيجة ارتفاع قيمة أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
.

أالممتلكات والمعدات

يوضح الجدول التالي الممتلكات والمعدات للشركة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-19):لودجلاالممتلكات والمعدات
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

أراضي

٣٤٫٥

٣٤٫٥

٣٧٫١

-

%٧٫٥

%٣٫٧

تحسينات على العقارات المستأجرة

٢١٧٫٠

١٨٦٫١

١٨٨٫٥

()%١٤٫٢

%١٫٣

()%٦٫٨

السيارات وسيارات التوزيع

٢٦٫٢

٢١٫١

٣١٫٥

()%١٩٫٣

%٤٩٫١

%٩٫٧

اثاث وتركيبات

٦٨٫٧

٧٢٫٢

٨١٫٧

%٥٫٠

%١٣٫٢

%٩٫٠

التجهيزات المكتبية

١٧٫٤

١٩٫٨

٢٧٫٣

%١٣٫٥

%٣٨٫١

%٢٥٫٢

مبنى

٢١١٫٧

١٩٨٫٧

١٨٥٫٤

()%٦٫١

()%٦٫٧

()%٦٫٤

األدوات والمكيفات

٢٠٫٦

١٨٫٨

٢٠٫٩

()%٨٫٧

%١١٫١

%٠٫٧

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

٦٫٥

٥٢٫٣

٨٥٫٦

%٧٠٦٫٢

%٦٣٫٧

%٢٦٣٫٣

صافي القيمة الدفترية

٦٠٢٫٦

٦٠٣٫٥

٦٥٨٫٠

%٠٫١

%٩٫٠

%٤٫٥

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

ش ّكلت التحسينات على العقارات المستأجرة والمبنى المكونان الرئيسيان للممتلكات والمعدات بين  31ديسمبر 2018م و2020م .م ّثل هذان المكونان ما
نسبته  %71.1و %63.8و %56٫8من إجمالي الممتلكات والمعدات كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
تضمنت األراضي أراضي تقع في مناطق الدمام والخبر وحفر الباطن.
التحسينات على العقارات المستأجرة تتضمن التكاليف المتكبدة على الصيدليات التي تديرها الشركة .كما تتضمن هذه التحسينات مصاريف يتم تكبدها
في المكاتب والمستودعات.
السيارات وسيارات التوزيع تتضمن بشكل رئيسي السيارات والباصات المستخدمة من قبل فريق التوزيع من أجل شحن وتوصيل المنتجات والمستلزمات.
األثاث والتركيبات هي المفروشات والتجهيزات المستخدمة في المكاتب اإلدارية والصيدليات.
التجهيزات المكتبية تتضمن بشكل رئيسي أجهزة الكومبيوتر والطباعة المستخدمة في مكتب الشركة الرئيسي والمكاتب اإلدارية األخرى.
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المبنى يضم بشكل رئيسي مبنى مستودع السدير والذي يعتبر المستودع الرئيسي للشركة.
األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تتضمن التكاليف المرتبطة بالصيدليات الجديدة التي لم تفتتح بعد والتي من المتوقع افتتاحها في الفترات القادمة.
لم تشهد القيمة الصافية للممتلكات والمعدات أي تغييرات ملحوظة خالل الفترة الممتدة ما بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2020م .بينما شهد
الرصيد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة  %0٫1أو بقيمة  0٫9مليون ريال سعودي من  602٫6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  603٫5مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،مع ارتفاع إضافي بنسبة  %9٫0أو بقيمة  54٫5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .ارتبط االرتفاع
المذكور بارتفاع قيمة األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بعد ارتفاع عدد الصيدليات المنوي افتتاحها.
 .بأصول حق اإلستخدام والتزامات عقود اإليجار

يوضح الجدول التالي أصول حق اإلستخدام والتزامات عقود اإليجار للشركة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-20):لودجلاأصول حق اإلستخدام والتزامات عقود اإليجار
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

كما في  1يناير

٧٧٦٫٧

٧٢٦٫٩

٧٣٣٫٢

()%٦٫٤

%٠٫٩

()%٢٫٨

اإلضافات

١١٣٫٠

١٣٥٫٠

١٩٢٫٦

%١٩٫٤

%٤٢٫٧

%٣٠٫٥

التعديالت

()٣٫٩

٥٢٫١

٦٢٫٢

%1,431.2

%١٩٫٤

-

-

()٤٩٫٤

()٦٠٫٧

-

%٢٣٫١

-

تراكم الفائدة

٣١٫٢

٣٠٫٤

٢٨٫٣

()%٢٫٣

()%٦٫٩

()%٤٫٦

مبالغ مدفوعة

()١٩٠٫١

()١٦١٫٨

()١٩١٫٠

()%١٤٫٩

%١٨٫٠

%٠٫٢

كما في  31ديسمبر

٧٢٦٫٩

٧٣٣٫٢

٧٦٤٫٦

%٠٫٩

%٤٫٣

%٢٫٦

متداولة

١٤٧٫١

١٧٢٫٧

١٨٨٫٦

%١٧٫٣

%٩٫٢

%١٣٫٢

غير متداولة

٥٧٩٫٧

٥٦٠٫٥

٥٧٦٫٠

()%٣٫٣

%٢٫٨

()%٠٫٣

اإلجمالي

٧٢٦٫٩

٧٣٣٫٢

٧٦٤٫٦

%٠٫٩

%٤٫٣

%٢٫٦

متوقف اإلعتراف به نتيجة إنهاء عقد

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

ترتبط أصول حق اإلستخدام بعقود إيجار لعدة بنود من العقارات والمباني التي تمتلكها الشركة والمستخدمة في عملياتها .وتتراوح فترات اإليجار الخاصة
بعقود إيجار العقارات عمو ًما بين  2و 19سنة ،فيما تتراوح فترات اإليجار الخاصة بعقود إيجار األراضي بين  12و 16سنة.
يجب اإلشارة إلى أنّ الشركة قامت بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (« )16عقود اإليجار» من أجل احتساب وتسجيل أصول اإلستخدام وقد تم
استثناء عقود اإليجار المرتبطة بفترة أقل من  12شهر وعقود اإليجار المنخفضة القيمة.
بشكل عام ،ارتبطت اإلضافات على أصول حق اإلستخدام بمواقع الصيدليات الجديدة التي قامت الشركة باستئجارها ما بين العام 2018م والعام 2019م.
يجب اإلشارة إلى أنّ اإلضافات المذكورة في العام 2019م تضمنت إضافات مرتبطة بمستودعين جديدين في منطقتي جدة وأبها باإلضافة إلى مكتب
جديد في منطقة أبها .بلغت اإلضافات في العام 2020م  192٫6مليون ريال سعودي ،وارتبطت اإلضافات المذكورة بمباني ومحالت استأجرتها الشركة
من أجل الصيدليات الجديدة باإلضافة إلى مستودعات جديدة استأجرتها الشركة أيضاً.
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 .جأصول غير ملموسة

يوضح الجدول التالي األصول غير الملموسة للشركة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-21):لودجلااألصول غير الملموسة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

2018م

2019م

زيادة ( /نقص)

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

التكلفة:
في بداية السنة

١٤٫٨

٢٤٫٧

٢٧٫٨

%٦٧٫٤

%١٢٫١

%٣٧٫٠

اإلضافات

٨٫٨

٣٫٠

١٠٫٣

()%٦٥٫٧

%٢٤٢٫٣

%٨٫٤

التحويالت من الممتلكات والمعدات

١٫٢

-

-

()%100.0

-

()%100.0

في نهاية العام

٢٤٫٧

٢٧٫٨

٣٨٫٠

%١٢٫١

%٣٧٫٠

%٢٤٫٠

االستهالك المتراكم:
في بداية السنة

٧٫٢

١٠٫٥

١٤٫٩

%٤٥٫٣

%٤٢٫٢

%٤٣٫٧

مح ّمل للسنة

٣٫٣

٤٫٤

٣٫٩

%٣٥٫٢

()%12.0

%٩٫١

في نهاية السنة

١٠٫٥

١٤٫٩

١٨٫٨

%٤٢٫٢

%٢٦٫١

%٣٣٫٩

صافي القيمة الدفترية

١٤٫٣

١٢٫٩

١٩٫٢

()%9.9

%٤٩٫٧

%١٦٫١

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تضمنت األصول غير الملموسة تكلفة شراء برنامج نظام تخطيط موارد المنشأة ( )SAPوالذي تم شراءه في العام 2013م باإلضافة إلى تكلفة برمجيات
أخرى تم اقتناءها خالل العام 2015م .كما تضمنت األصول غير الملموسة التكاليف الخاصة بعدد من الرخص التي حصلت عليها الشركة من أجل رفع
المستوى التقني لنظام تقنية المعلومات.
ارتبطت اإلضافات التي تم تسجيلها في العام 2018م بالمصاريف التي تكبدتها الشركة من أجل إطالق موقعها اإللكتروني واقتناء رخص وبرمجيات
من أجل تحسين المستوى التقني إلدارة تقنية المعلومات .بينما ارتبطت اإلضافات في العام 2019م بمصاريف تجديد عدد من الرخص الخاصة بأمن
تكنولوجيا المعلومات.
ارتفع صافي القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة بنسبة  %49٫7أو بقيمة  6٫4مليون ريال سعودي من  12٫9مليون ريال سعودي كما في  31ديمسبر
2019م إلى  19٫2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .ارتبطت اإلضافات بعمليات رفع مستوى نظام تخطيط موارد المنشأة ( )SAPوعمليات
تحسينات طرأت على تطبيقات أخرى.
االستثمار في الشركات التابعة غير الموحدة

سجلتان في
يُ َم ِّث ُل االستثمار في شركات تابعة غير موحدة استثمار الشركة في كل من رونزاك جي إم بي إتش وهولينز جي إم بي إتش ،وكلتا الشركتين ُم َّ
ألمانيا .وتُزاوِ ُل الشركتان التابعتان أعمال منح تراخيص (تسويق) للمنتجات الصيدالنية وأي بضائع استهالكية ومنتجات غذائية.
ويُ َس َّج ُل االستثمار في شركات تابعة بالتكلفة حيث إن الشركات التابعة لم تبدأ بعد أي عمليات ،وترى اإلدارة أن الحصة في صافي نتائج الشركات التابعة
توحدها الشركة.
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ليست جوهرية بالنسبة للقوائم المالية ولم ِّ
 .دأدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يوضح الجدول التالي أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م
و2019م و2020م.
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	  (6-22):لودجلاأدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

الرصيد  1يناير

-

-

١٠٤٫٥

-

-

-

المشتريات

-

٩٧٫٠

٦٧٫٩

-

()%30.0

-

تغير في القيمة العادلة

-

٧٫٤

٤٤٫٩

-

%٥٠٢٫٨

-

الرصيد في  31ديسمبر

-

١٠٤٫٥

٢١٧٫٢

-

%١٠٧٫٩

-

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تتضمن أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات في أسهم حقوق ملكية شركات ُمد َرجة في السوق
َّ
المالية السعودية .وهذه االستثمارات ُمصنَّفة تصني ًفا نهائ ًيا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر نظ ًرا ألنَّ الشركة تعتبر هذه االستثمارات
ذات طبيعة استراتيجية .ت ُْحت ََسب القيمة العادلة على أساس األسعار المدرجة في سوق إدراج رسمي (السوق المالية السعودية («تداول»)) بتاريخ القوائم
المالية .الشركات المدرجة التي استثمرت فيها الشركة هي شركة الزيت العربية السعودية («أرامكو السعودية») والشركة السعودية للصناعات الدوائية
والمستلزمات الطبية («سبيماكو الداوئية») .ارتفعت قيمة هذه األدوات بنسبة  %107٫9أو بقيمة  112٫8مليون ريال سعودي من  104٫5مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  217٫2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة اقتناء الشركة استثمارات إضافية في الشركات
المذكورة وارتفاع القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات.
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6األصول المتداولة

يوضح الجدول التالي األصول المتداولة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-23):لودجلااألصول المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

مخزون

١,٣٠٤٫٩

١,٢٩١٫٨

١,٣٢٣٫٨

()%1.0

%٢٫٥

%٠٫٧

حسابات مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً

٢٣٤٫٥

317٫2

٥٢٩٫٩

%35.2

%٦٧٫١

%٥٠٫٣

المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة

٠٫٨

١٫٦

٠٫١

%١١٢٫٠

()%93.3

()%62.3

أصول حق استرداد إرجاع

١٫٢

٠٫٩

١٫٦

()%25.6

%٧٥٫٨

%١٤٫٣

أرصدة لدى البنوك ونقدية

١٠٧٫٧

٨٥٫٠

٣٨٫١

()%21.0

()%55.2

()%40.5

مجموع األصول المتداولة

1,649.1

1,696.6

1,893.5

%٢٫٩

%١١٫٦

%٧٫٢

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تتركز األصول المتداولة في المخزون الذي م ّثل ما نسبته  %79.1و %76.1و %69٫9من إجمالي األصول المتداولة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م على التوالي .ارتفعت األصول المتداولة بنسبة  %2٫9أو بقيمة  47٫5مليون ريال سعودي من  1,649٫1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2018م إلى  1,696٫6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م.
سجلت األصول المتداولة ارتفاعاً بنسبة  %11٫6أو بقيمة  196٫9مليون ريال سعودي من  1,696٫6مليون ريال سعودي كما في  31ديمسبر 2019م إلى
ّ
 1,893٫5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .كان االرتفاع متركزاً في ارتفاع المخزون وارتفاع أرصدة حسابات مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً.
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6المخزون

-7-3

يوضح الجدول التالي المخزون للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-24):لودجلاالمخزون
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

1,257.8

1,286.8

1,315.4

%٢٫٣

%٢٫٢

%٢٫٣

٦٨٫٨

٢٠٫٦

٢٤٫٠

()%٧٠٫٠

%١٦٫٧

()%٤٠٫٩

مجموع

1,326.5

1,307.4

1,339.4

()%١٫٤

%٢٫٤

%٠٫٥

ناقص :مخصص بنود المخزون بطيئة الحركة

()٢١٫٦

()١٥٫٦

()١٥٫٦

()%٢٧٫٨

-

()%١٥٫٠

اإلجمالي

١,٣٠٤٫٩

١,٢٩١٫٨

١,٣٢٣٫٨

()%١٫٠

%٢٫٥

%٠٫٧

مخزون متعلق بصيدليات
مخزون متعلق بتوزيع

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

انخفض مجموع المخزون بنسبة  %1٫4أو بقيمة  19٫1مليون ريال سعودي من  1,326٫5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى 1,307.4
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .تأ ّثر اإلنخفاض بشكل رئيسي بانخفاض مخزون التوزيع بنسبة  %70٫0أو بقيمة  48٫2مليون ريال سعودي
من  68٫8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  20٫6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .يجب اإلشارة إلى أنّ اإلنخفاض
في مخزون التوزيع تأ ّثر بشكل رئيسي بانخفاض حجم المستلزمات الطبية التي اقتنتها الشركة خالل الفترة ولم يتم تجديد عدد من العقود الموقعة مع
بعض موردي هذه المستلزمات .يجب اإلشارة إلى أنّ العقود المشار إليها لم تجدد نظراً إلى عدم قبول الموردين بمنح الشركة أسعارا مناسبة وشروط
سداد أكثر مرون ًة .عاد رصيد المخزون المتعلق بالتوزيع وارتفع بنسبة  %16٫7أو بقيمة  3٫4مليون ريال سعودي من  20٫6مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2019م إلى  24٫0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .كان االرتفاع المذكور مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع حجم المنتجات ذات
العالمات الخاصة التي استقدمتها الشركة من أجل بيعها في السوق السعودي.
ارتفع المخزون المتعلق بالصيدليات بنسبة  %2٫3أو بقيمة  29٫1مليون ريال سعودي من  1,257.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى
 1,286.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م نتيجة قيام الشركة بزيادة حجم مشتريات بهدف خدمة الطلب المرتفع ومواكبة ارتفاع مستوى.
ارتفع المخزون المتعلق بالصيدليات بنسبة  %2٫2أو بقيمة  28٫5مليون ريال سعودي من  1,286.8كما في  31ديسمبر 2019م إلى  1,315٫4مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .كان االرتفاع مدفوعا ُ بشكل رئيسي بارتفاع كمية المخزون المشتراة لمواكبة ارتفاع حجم النشاط والطلب .كما تأ ّثر
االرتفاع أيضاً بارتفاع مخزون أصناف منتجات كورونا التي قامت الشركة ببيعها خالل العام 2020م.
يوضح الجدول التالي مخصص بنود المخزون بطيئة الحركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-25):لودجلامخصص بنود المخزون بطيئة الحركة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

في بداية السنة

٣٫٣

٢١٫٦

١٥٫٦

%٥٥٠٫٦

()%٢٧٫٨

%١١٦٫٨

عكس قيد مخصص خالل السنة /خصم السنة

١٨٫٣

()٦٫٠

-

()%١٣٢٫٨

()%١٠٠٫٠

()%١٠٠٫٠

في نهاية السنة

٢١٫٦

١٥٫٦

١٥٫٦

()%٢٧٫٨

-

()%١٥٫٠

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

انخفض مخصص بنود المخزون بطيئة الحركة بنسبة  %27٫8أو بقيمة  6٫0مليون ريال سعودي من  21٫6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م
إلى  15٫6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م بعدما قامت بتسجيل عكس مخصص بقيمة  6٫0مليون ريال سعودي خالل العام 2019م .خالل
العام 2019م ،قامت الشركة بإحصاء كميات المنتجات البطيئة الحركة في عدد من الصيدليات التي كانت تشهد طلب منخفض نسبياً وتم إعادة األدوية
والمستلزمات الطبية المذكورة إلى صيدليات أخرى ذات مستوى طلب أعلى من قبل العمالء .أ ّدى اإلجراء المذكور إلى انخفاض كميات المخزون البطئ
الحركة ،األمر الذي أ ّدى إلى عكس المخصص الخاص بالمخزون ما بين العامين 2018م و2019م.
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لم تقم الشركة بتكوين أي مخصص إضافي مرتبط بأصناف المخزون بطئ الحركة .يجب اإلشارة إلى أنّ الشركة أجرت عملية إحصاء أخرى في العام
2020م لمعاينة حال المخزون وتحديد المنتجات بطيئة الحركة أو بضاعة تالفة وقد بلغت قيمة المنتجات البطيئة الحركة  7٫0مليون ريال سعودي (أقل
من المخصص المكون من أجل المنتجات البطيئة الحركة والتي بلغت قيمته  15٫6مليون ريال سعودي) .نتيجة لذلك ،لم تقم الشركة بتكوين أو عكس أي
مخصص في العام 2020م.
.

أالحق في األصل المرتجع

المرتجع حق الشركة في استرداد المنتجات من العمالء ممن يمارسون حق اإلرجاع حسب سياسة الشركة .ويُقَاس حق اإلرجاع
يُ َم ِّث ُل الحق في األصل
َ
رجعون المنتجات في حالة قابلة
بالرجوع إلى القيم الدفترية السابقة للبضائع .وتعد تكاليف استرداد المنتجات غير جوهرية نظ ًرا ألنَّ العمالء عادة ما يُ ِ
تنص سياسة الشركة على منح
للبيع .ترتبط األصول التي ّ
سجلتها الشركة فيما يتعلق بالحق في األصل المرتجع بمبيعات الجملة بشكل رئيسي حيث ّ
العمالء الحق في إرجاع معظم البضائع خالل مدة ال تتجاوز الثالثة أيام فيما عدا منتجات الحليب واألطعمة حيث يحق للعميل إرجاع المشتريات خالل
مدة ال تتجاوز اليوم الواحد .انخفضت أصول الحق في إرجاع األصول بنسبة  %25٫6أو بقيمة  0٫3مليون ريال سعودي من  1٫2مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2018م إلى  0٫9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .يجب اإلشارة إلى أنّ حركة هذه األصول ال تتبع اتجاه معين بل تتقلب
باستمرار حسب تقلب حجم المبيعات وحجم المرتجعات .عادت أرصدة الحق في األصل المرتجع وارتفعت بنسبة  %75٫8أو بقيمة  0٫7مليون ريال
سعودي من  0٫9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  1٫6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.
ً
مقدما
 .بحسابات مدينة ومبالغ مدفوعة

يوضح الجدول التالي حسابات مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-26):لودجلاحسابات مدينة ومبالغ مدفوعة مقدم ًا
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

حسابات مدينة

١٥٣٫٤

١٨٣٫٠

٢٧٣٫٩

%١٩٫٣

%٤٩٫٧

%٣٣٫٦

ناقص :مخصص خسارة ائتمانية متوقعة

()٢٩٫٣

()٢٨٫٩

()٢٨٫٣

()%1.3

()%2.1

()%1.7

١٢٤٫١

١٥٤٫١

٢٤٥٫٦

%٢٤٫٢

%٥٩٫٣

%٤٠٫٧

دفعات مقدمة إلى موردين

٧٤٫٨

١٢٥٫٥

٢٤٢٫٠

%٦٧٫٧

%٩٢٫٩

%٧٩٫٨

مصاريف مدفوعة مقدما

١٣٫٨

١٤٫٣

١٣٫٥

%٣٫٤

()%5.5

()%1.2

حسابات مدينة أخرى

٢١٫٧

23.3

٢٨٫٧

%٧٫١

%٢٣٫٦

%١٥٫١

المجموع

٢٣٤٫٥

317.2

٥٢٩٫٩

%٣٥٫٢

%٦٧٫١

%٥٠٫٣

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تتألف الحسابات المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً بشكل رئيسي من أرصدة الحسابات المدينة والدفعات المقدمة للموردين حيث م ّثل هذان المكونان
ما نسبته  %84٫8و  %88٫2و %92٫0من إجمالي رصيد الحسابات مدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و31
ديسمبر 2020م .ارتفع إجمالي صافي رصيد الحسابات المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً بنسبة  %35٫2أو بقيمة  82٫6مليون ريال سعودي من 234٫5
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  317٫1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة ارتفاع أرصدة الحسابات المدينة
والدفعات المقدمة للموردين .تابع الرصيد ارتفاعه بنسبة  %67٫1أو بقيمة  212٫8مليون ريال سعودي من  317٫1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م إلى  529٫9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م وكان االرتفاع مدفوعاً بارتفاع أرصدة الحسابات المدينة والدفعات المقدمة للموردين.
أرصدة الحسابات المدينة هي األرصدة المدينة من عمالء الشركة المختلفين وتحديداً من عمالء مبيعات اإلئتمان نظراً إلى أنّ القسم األكبر من مبيعات
الصيدلية تتم على األساس النقدي .ترتبط أرصدة الحسابات المدينة بشكل رئيسي بشركات التأمين والشركات التجارية التي تتعامل الشركة معهم.
ارتفعت أرصدة الحسابات المدينة بنسبة  %19.3أو بقيمة  29٫6مليون ريال سعودي من  153٫4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى
 183٫0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .كان اإلرتفاع متأثراً بشكل رئيسي بارتفاع حجم األرصدة المدينة من شركات التأمين نتيجة
ارتفاع حجم التعامالت مع هذه الشركات باإلضافة إلى ارتفاع األرصدة المدينة من العمالء التجاريين بعد إبرام عدد من العقود مع عمالء تجاريين جدد
في العام 2019م .تابع رصيد الحسابات المدينة ارتفاعه بنسبة  %49٫7أو بقيمة  90٫9مليون ريال سعودي من  183٫0مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م إلى  273٫9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .كان االرتفاع المذكور متماشياً مع زيادة االيرادات من الصيدليات ما بين
العامين المذكورين.
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يوضح الجدول التالي مخصص خسارة االئتمان المتوقعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-27):لودجلامخصص خسارة إئتمانية متوقعة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

كما في  1يناير

٣٤٫٨

٢٩٫٣

٢٨٫٩

()%١٥٫٨

()%١٫٣

()%٨٫٨

مح ّمل خالل السنة

()٣٫٤

٣٫٨

٠٫٨

()%٢١٢٫٢

()%٨٠٫٢

-

مشطوبات

()٢٫١

()٤٫٢

()١٫٤

%٩٩٫٤

()%٦٧٫٥

-

كما في  31ديسمبر

٢٩٫٣

٢٨٫٩

٢٨٫٣

()%١٫٣

()%٢٫١

()%١٫٧

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

سجلته الشركة ما بين العام 2018م والعام 2020م بأرصدة المدينون التجاريون المتقادمة والغير قابلة
يرتبط مخصص خسارة االئتمان المتوقعة التي ّ
ُقدر الخسائر
للتحصيل .تقيس الشركة دائ ًما مخصص خسارة الحسابات المدينة التجارية بمبلغ يعادِ ل الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى ال ُعمر .وت َّ
االئتمانية المتوقعة من الحسابات المدينة التجارية باستخدام برنامج مخصصات خاص بالرجوع إلى الخبرة السابقة لمن تخلف عن السداد وتحليل
حددة للمدينيين والظروف االقتصادية العامة للصناعة التي يعمل بها المدينون وتقييم المؤشر
ُعدل حسب العوامل ال ُم َّ
المركز المالي الحالي للمدِ ين ،وت َّ
الحالي والمتوقع للظروف كما بتاريخ القوائم المالية.
انخفض مخصص خسارة االئتمان المتوقعة بنسبة  %1٫3أو بقيمة  0٫4مليون ريال سعودي من  29٫3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى
سجل
 28٫9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م بعدما قامت الشركة بشطب عدد من األرصدة التي صنفت على أ ّنها غير قابلة للتحصيلّ .
المخصص انخفاضاً إضافياً بنسبة  %2٫1أو بقيمة  0٫6مليون من  28٫9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  28٫3مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2020م.
يوضح الجدول التالي أعمار الذمم المدينة التجارية كما في  31ديسمبر 2020م
	  (6-28):لودجلاأعمار الحسابات المدينة – عمالء التجزئة
 30-0يوم

 60-30يوم

 90-60يوم

 120 - 90يوم

 150 - 120يوم

 180-150يوم

> 180يوم

المجموع

مليون ريال سعودي
عمالء التجزئة

77٫0

74٫8

29٫8

9٫4

3٫2

1٫9

5٫8

201٫9

اإلجمالي

77٫0

74٫8

29٫8

9٫4

3٫2

1٫9

5٫8

201٫9

المصدر :معلومات اإلدارة

تتراوح فترة السماح التي تمنحها الشركة لعمالئها (عمالء الجملة والتجزئة) لتسديد مستحقاتهم بين  30يوم و 90يوم ،غير أنّ جدول أعمار الحسابات
المدينة أعاله يظهر أنّ أرصدة الحسابات المدينة التي بقيت معلقة بعد حلول موعد اإلستحقاق لفترة تتجاوز  90يوم قد بلغت قيمتها  20.3مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،ما يم ّثل  %10.1من إجمالي الحسابات المدينة التجارية كما في التاريخ المذكور.
على الرغم من أنّ فترة السماح الممنوحة للعمالء لتسديد مستحقاتهم ال تتجاوز  90يوماً ،عاد ّة ما يتأخر سداد الحسابات المدينة من عمالء الجملة ضمن
سياق العمل الطبيعي .يتأخر عمالء الجملة في تسديد مستحقاتهم ألسباب عديدة تتضمن عدم توفر سيولة مع هؤالء العمالء أو عمليات مراجعة فواتير
يتم إجراءها قبل تسديد مستحقات الشركة .فيما يتعلق باألرصدة المدينة من عمالء التجزئة ،تتأخر األرصدة المدينة من عمالء التجزئة نتيجة تأخر
عمليات المطابقة التي تجريها شركات التأمين للتأكد من صحة الفواتير المرسلة من قبل الشركة.
	  (6-29):لودجلاأعمار الحسابات المدينة (الصافية) – عمالء الجملة
غير مستحقة

 90-1يوم

 150 - 91يوم

 365 - 151يوم

 730-366يوم

> 730يوم

المجموع

مليون ريال سعودي
عمالء الجملة

36٫1

3٫7

1٫2

2٫0

0٫7

-

43٫6

اإلجمالي

36٫1

3٫7

1٫2

2٫0

0٫7

-

43٫6

مصدر :معلومات اإلدارة
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سجلت كمبالغ
في حالة عمالء الجملة ،فإنّ القسم األكبر من الحسابات المدينة تعتبر ذمم غير مستحقة .غير أنّ الجدول أعاله يظهر أنّ المبالغ التي ّ
مستحقة لفترة تجاوزت  90يوماً بلغت قيمتها  3٫9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .ارتبط التأخير في تحصيل الذمم المدينة من عمالء
الجملة بعجز عدد من هؤالء العمالء عن تسديد مستحقاتهم .وتجدر اإلشارة إلى أنّ المخصص الذي حجزته الشركة فيما يتعلق بالحسابات المدينة
البطيئة التحصيل أو الغير قابلة للتحصيل اشتمل على جميع األرصدة المتسحقة لفترات متأخرة.
تضم الدفعات المقدمة إلى الموردين الدفعات التي تمنحها الشركة للموردين األجانب الذين يزودون الشركة بمستلزمات طبية .يجب اإلشارة إلى أنّ
التعامالت مع الموردين المحليين ال تشمل دفعات تسدد بشكل مقدم .عاد ّة ما يتم تسديد الدفعات المقدمة والتي تتراوح قيمتها ما بين  %5و %10من
إجمالي قيمة المشتريات إلى المورد األجنبي قبل شحن المنتج المطلوب .ارتفعت أرصدة الدفعات المقدمة إلى الموردين بنسبة  %67٫7أو بقيمة 50٫6
مليون ريال سعودي من  74٫8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  125٫5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .كان االرتفاع
سجلت الدفعات
متأ ّثراً برغبة الشركة بالتركيز على دعم بعض أصناف المستلزمات الطبية المستوردة ،ما أ ّدى إلى ارتفاع كميات هذه األصناف المستوردةّ .
المقدمة إلى الموردين ارتفاعاً إضافياً بنسبة  %92٫9أو بقيمة  116٫6مليون ريال سعودي من  125٫5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م
إلى  242٫0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .كان االرتفاع االضافي مدفوعاً بارتفاع حجم المشتريات التي قامت بها الشركة خالل العام
2020م بهدف مواكبة ارتفاع النشاط واألعمال .كما ذكر سابقاً ،إنّ ارتفاع اإليرادات خالل العام 2020م ارتبط بمبيعات كورونا وباإلقبال الذي شهدته
الصيدليات خالل مرحلة انتشار الجائحة.
يوضح الجدول التالي المصاريف المدفوعة مقدماً والحسابات المدينة األخرى للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-30):لودجلاالمصاريف المدفوعة مقدم ًا وحسابات مدينة أخرى
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

مصاريف حكومية

٤٫٦

٣٫٧

٢٫٥

()%٢٠٫٦

()%٣٠٫٨

()%٢٥٫٩

مصاريف تأمين

٦٫٣

٧٫٢

٧٫٩

%١٣٫٤

%١٠٫٣

%١١٫٩

مصاريف إيجار

١٫٣

١٫٢

٢٫٢

()%١٣٫٥

%٩١٫٢

%٢٨٫٦

مبالغ مودعه

٢٫٢

٢٫٣

٢٫٠

%٦٫٦

()%١٤٫٥

()%٤٫٥

عهد مستدامة

٣٫٢

٣٫٢

٣٫٨

()%١٫٢

%٢٠٫٨

%٩٫٢

سلف موظفين

٤٫٦

٩٫٢

٧٫٨

%١٠٠٫٧

()%١٥٫٨

%٣٠٫٠

مصاريف أخرى

٣٫٠

٣٫٢

١٫٧

%٥٫٤

()%٤٧٫٨

()%٢٥٫٨

إعانات مستحقة

١٠٫٣

٧٫٧

١٤٫٣

()%٢٥٫٤

%٨٧٫٣

%١٨٫٢

اإلجمالي

٣٥٫٥

٣٧٫٥

٤٢٫٢

%٥٫٦

%١٢٫٦

%٩٫٠

المصدر :معلومات اإلدارة
مالحظة :يجب مطابقة اإلجمالي في الجدول أعاله مع إجمالي أرصدة المصاريف المدفوعة مقدماً وأرصدة الحسابات المدينة األخرى في الجدول 30- 6

تتألف المصاريف المدفوعة مقدماً من المصاريف الحكومية ومصاريف التأمين حيث ش ّكل هذا المكونان ما نسبته  %43٫3و %36٫3و %37٫5من إجمالي
المصاريف المدفوعة مقدماً كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي.
المصاريف الحكومية هي مصاريف استخراج رخص وسجالت تجارية .انخفضت المصاريف الحكومية بنسبة  %20٫6أو بقيمة  0٫9مليون ريال سعودي
سجلت
من  4٫6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  3٫7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م نتيجة إطفاء هذه المصاريفّ .
المصاريف الحكومية انخفاضاً إضافياً بنسبة  %30٫8أو بقيمة  1٫2مليون ريال سعودي إلى  2٫5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة
اإلطفاء المتراكم .يجب اإلشارة إلى أنّ مصاريف استخراج الرخص والسجالت التجارية تدفع مرة واحدة لدى بدء عملية اإلستخراج ويتم إطفاءها
(إهالكها أو بمعنى استخدامها) في فترات الحقة ،ما يؤدي الى انخفاض المبلغ الذي تم تسجيله كمبلغ مدفوع مقدم.
مصاريف التأمين هي المصاريف المتكبدة على التأمين الطبي التي منحته الشركة لموظفيها .ارتفعت أرصدة هذه المصاريف بنسبة  %13٫4أو بقيمة 0٫9
مليون ريال سعودي من  6٫3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  7٫2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م نتيجة ارتفاع أعداد
الموظفين من  4,883موظف في العام 2018م إلى  5,164موظف في العام 2019م .تابعت المصاريف المذكورة ارتفاعها بنسبة  %10٫3أو بقيمة  0٫7مليون
ريال سعودي إلى  7٫9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بعد ارتفاع إجمالي عدد موظفي الشركة إلى  5,774موظف خالل العام 2020م.
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مصاريف اإليجار هي مرتبطة بإيجار المكتب اإلداري الرئيسي للشركة .لم تشهد هذه المصاريف أي تغييرات جوهرية ما بين العام 2018م والعام 2019م.
يتم تجديد العقد بين الشركة والمؤجر بشكل سنوي .ارتفعت هذه المصاريف بنسبة  %13٫5أو بقيمة مليون ريال سعودي من  1٫2مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2019م إلى  2٫2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .كان االرتفاع مرتبطاً باستئجار أرض من الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية «مدن» بهدف إنشاء مستودعات .كانت دفعات اإليجار المرتبطة باألرض المذكورة يتم تسديدها بشكل دوري ،غير أنّ الشركة لم
تباشر ببناء الصيدليات التي كان من المتوقع بناءها خالل المدة المذكورة في عقد اإليجار .على هذا األثر ،تم تسجيل دفعات اإليجار التي دفعت مقدماً
للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» ضمن مصاريف اإليجار المدفوعة مقدماً نظراً إلى أنّ الشركة تتوقع إعادة تحصيل هذه المبالغ.
مبالغ مودعة مع مؤجري المكاتب والصيدليات التي قامت الشركة باستئجارها حيث يتم إيداع جزء من قيمة اإليجار كضمانات مع أصحاب المكاتب
والصيدليات.ارتفع الرصيد بنسبة  %6٫6أو بقيمة  0٫1مليون ريال سعودي من  2٫2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  2٫3مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .ارتبط اإلرتفاع بارتفاع عدد الصيدليات المستأجرة ما بين الفترتين المذكورتين .انخفضت المبالغ المودعه مع
الغير بنسبة  %14٫5أو بقيمة  0٫3مليون ريال سعودي من  2٫3مليون ريال سعودي كما في  31ديمسبر 2019م إلى  2٫0مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م ضمن سياق العمل العادي .الجدير بالذكر أنّ االنخفاض نتج بشكل رئيسي عن إنهاء عدد من عقود المكاتب المؤجرة والصيدليات التي
تم استئجارها ما أ ّدى إلى استرداد الشركة المبالغ المودعة مع مؤجري هؤالء المكاتب والصيدليات.
العهد النقدية المستدامة هي مبالغ نقدية يتم وضعها بتصرف األطباء المسؤولين عن إدارة الصيدليات من أجل تلبية حاجات الصيدليات اليومية .يتم
تجديد هذه األرصدة عند الحاجة .تشتمل هذه اإلحتياجات أكياس ومستلزمات تنظيف وحاجيات يومية أخرى.
سلف الموظفين هي قروض مبالغ صغيرة ممنوحة للموظفين .تنص سياسة الشركة على منح قروض وسلف ضمن سياق العمل الطبيعي .يتم خصم هذه
السلف من رواتب الموظفين بشكل تدريجي وعلى دفعات .ارتفعت أرصدة سلف الموظفين بنسبة  %100٫7أو بقيمة  4٫6مليون ريال سعودي من 4٫6
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  9٫2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،حيث كان اإلرتفاع مدفوعاً بارتفاع إجمالي عدد
موظفي الشركة ما بين العامين 2018م و2019م وارتفاع عدد طلبات السلف التي تم الموافقة عليها من قبل اإلدارة.
عادت سلف الموظفين وانخفضت بنسبة  %15٫8أو بقيمة  1٫4مليون ريال سعودي إلى  7.8مليون ريال سعودي كما في  31ديمسبر 2020م حيث اصبح
منح قروض للموظفين يتم في حاالت استثنائية.
تشمل المصاريف األخرى إيداعات يتم وضعها في عهدة مراقبي العمل المسؤولين عن مراقبة عمل الصيدليات وشحن البضائع .هذه المبالغ تستخدم
لمواكبة المصاريف اليومية الخاصة بالصيدليات.
مبالغ اإلعانة المستحقة هي عبارة عن مبالغ دعم وتعويضات حصلت عليها الشركة من وزارة المالية .قامت وزارة المالية بفترات سابقة بإصدار تعليمات تقضي
ببيع منتجات الحليب بأسعار مدعومة ومنخفضة على أن تمنح الشركة تعويضات بقيمة الخصومات الممنوحة للعمالء .انخفضت أرصدة اإلعانة المستحقة
بنسبة  %25٫4أو بقيمة  2٫6مليون ريال سعودي من  10٫3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  7٫7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م .يجب اإلشارة إلى أنّ برنامج الدعم الذي كانت تديره الشركة كان يشمل أصناف عديدة من منتجات الحليب ،غير أ ّنه وابتدا ًء من العام 2019م تم
تخفيض عدد األصناف المشمولة ضمن برنامج الدعم المشار إليه ،األمر الذي أ ّدى إلى انخفاض مبالغ اإلعانة المستحقة .عادت أرصدة اإلعانة المستحقة
وارتفعت بنسبة  %87٫3أو بقيمة  6٫6مليون ريال سعودي إلى  14٫3مليون ريال سعودي من  31ديسمبر 2020م بحيث كان االرتفاع متماشياً مع ارتفاع اإليرادات.
المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة هي مبالغ مستحقة من شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات بشكل رئيسي وشركات شقيقة أخرى.
كما تتضمن هذه المبالغ مبالغ مدينة من أحد شركاء الشركة .لمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 8-6المعامالت مع الجهات ذات العالقة
وأرصدتها» من هذه النشرة.
 .جالنقد وما في حكمه

يوضح الجدول التالي رصيد النقد وما في حكمه للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-31):لودجلاالنقد وما في حكمه
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

أرصدة لدى البنوك

١٠٠٫٤

٧٨٫٤

٣٢٫٦

()%21.9

()%58.5

()%43.1

نقد في الصندوق

٧٫٣

٦٫٧

٥٫٥

()%8.4

()%16.9

()%12.8

اإلجمالي

١٠٧٫٧

٨٥٫٠

٣٨٫١

()%21.0

()%55.2

()%40.5

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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تتألف أرصدة الشركة النقدية بشكل رئيسي من األرصدة المودعة في حسابات مصرفية .م ّثلت هذه األرصدة ما نسبته  %93.2و %92.2و %85٫5من
إجمالي النقد في الصندوق ولدى البنوك كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي.
يم ّثل النقد في الصندوق مبالغ مالية تم تحصليها من قبل الصيدليات ويتم إيداعها بالحسابات البنكية باليوم التالي لعملية التحصيل .يتم تحصيل المبالغ
الموجودة في الصيدليات والمرتبطة بعمليات البيع اليومية بعد تقييم تقاريرالمبيعات .يتم إيداع هذه المبالغ في حسابات الشركة في اليوم التالي.
تتوزع أرصدة البنوك على عدة بنوك تتعامل معها الشركة من أجل تحصيل مستحقاتها وتسديد المبالغ الدائنة عليها.
انخفضت األرصدة لدى البنوك بنسبة  %21٫0أو بقيمة  22٫6مليون ريال سعودي من  107٫7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى 85٫0
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وقد ارتبط اإلنخفاض بالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية واإلستثمارية حيث قامت الشركة بتوزيع
أرباح للشركاء ،وشراء ممتلكات ومعدات وتسديد متطلبات عقود اإليجار باإلضافة إلى شراء أسهم واستثمارات في شركات مدرجة.
انخفض اجمالي رصيد النقد وما في حكمه بنسبة  %55٫2أو بقيمة  47٫0مليون ريال سعودي من  85٫0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م
إلى  38٫1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .تأثر االنخفاض المذكور بشكل رئيسي بانخفاض النقد المتدفق من األنشطة التشغيلية للشركة
مقابل ارتفاع النقد الخارج من األنشطة االستثمارية .يجب اإلشارة إلى أنّ النقد المتدفق من األنشطة التشغيلية قد انخفض من  515٫0مليون ريال سعودي
في العام 2019م إلى  406٫8مليون ريال سعودي في العام 2020م نتيجة ارتفاع الذمم المدينة وقيام الشركة بتسريع تسديد مستحقات الموردين .من جهة
أخرى ،ارتفع التدفق التقدي الخارج من األنشطة االستثمارية من  253٫8مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  282٫2مليون ريال سعودي في العام
2020م نتيجة قيام الشركة بشراء معدات وآالت وسيارات ومفروشات وممتلكات أخرى.
-7-4

6حقوق الملكية

يوضح الجدول التالي حقوق الملكية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-32):لودجلاحقوق الملكية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

رأس المال

١٠٫٠

١٠٫٠

١٠٫٠

-

-

-

الزيادة المقترحة في رأس المال

٥١٫٥

٥١٫٥

٥١٫٥

-

-

-

إحتياطي نظامي
أرباح مبقاة
احتياطي قيمة عادلة بأدوات حقوق
ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
إجمالي حقوق الملكية

٥٫٠

٥٫٠

٥٫٠

-

-

-

٧٩٦٫٧

٨٩٥٫٤

٩٩٤٫٠

%١٢٫٤

%١١٫٠

%١١٫٧

-

٧٫٤

٥٢٫٣

-

%٦٠٢٫٨

-

٨٦٣٫٢

٩٦٩٫٤

1,112.8

%١٢٫٣

%١٤٫٨

%١٣٫٥

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
.

أرأس المال

يتك ّون رأس المال من  200,000حصة ُمد َرجة بقيمة  50ريال سعودي للحصة الواحدة .لم يشهد رأس المال أية تغييرات ما بين  31ديسمبر 2018م و2020م
(للمزيد من المعلومات حول ذلك ،الرجاء مراجعة القسم رقم « 2-1-4تاريخ الشركة وتطور رأس المال» من هذه النشرة).
 .بالزيادة المقترحة في رأس المال

ق ّرر الشركاء في الشركة خالل عام 2008م رسملة حسابات الشركاء كزيادة مقترحة في رأس المال .عل ًما بأن اإلجراءات النظامية المتعلقة بالزيادة
المقترحة في رأس المال لم تبدأ بعد .على هذا األثر ،بقي رصيد الزيادة المقترحة في رأس المال ثابتاً ما بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2020م.
 .جإحتياطي نظامي

طب ًقا ألحكام نظام الشركات السعودي ،يجب على الشركة أن تح ّول  %10من صافي دخلها في كل سنة ،بعد حسم خسائر المرحلة ،لتكوين احتياطي يُعادل
 %30من رأس المال .واالحتياطي غير قابل للتوزيع .وقد َق َّر َر الشركاء في السنوات السابقة إبقاء االحتياطي النظامي عند نسبة  %50من رأس المال .بقي
رصيد االحتياطي ثابتاً خالل الفترة ما بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2020م.
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 .دأرباح مبقاة

ارتفعت األرباح المبقاة بنسبة  %12.4أو بقيمة  98.7مليون ريال سعودي من  796.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  895.4مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .وقد ارتبط اإلرتفاع بارتفاع صافي الدخل الذي حققته الشركة بنسبة  %2٫1أو بقيمة  4٫9مليون ريال سعودي من 228٫3
سجلت األرباح المتراكمة ارتفاعاً إضافياً بنسبة  %11٫0أو بقيمة 98٫6
مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  233٫2مليون ريال سعودي في العام 2019مّ .
مليون ريال سعودي من  895٫4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  994٫0مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م .كان االرتفاع مدفوعاً
بشكل رئيسي بارتفاع األرباح السنوية التي حققتها الشركة من  233٫2مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  246٫4مليون ريال سعودي في العام 2020م.
6المطلوبات غير المتداولة
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يوضح الجدول التالي المطلوبات غير المتداولة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-33):لودجلاالمطلوبات غير المتداولة
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

٥٧٩٫٧

٥٦٠٫٥

٥٧٦٫٠

()%٣٫٣

%٢٫٨

()%٠٫٣

مكافآت نهاية خدمة للموظفين

٨٢٫٢

٨٩٫٦

١٠٤٫١

%٩٫٠

%١٦٫٢

%١٢٫٦

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

٦٦١٫٩

٦٥٠٫١

٦٨٠٫١

()%١٫٨

%٤٫٦

%١٫٤

إلتزامات عقود اإليجار

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تتركز المطلوبات غير المتداولة في الجزء غير المتداول من إلتزامات عقود اإليجار الذي م ّثلت ما نسبته  %87.6و %86.2و %84٫7من إجمالي المطلوبات
غير المتداولة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م .ارتفعت المطلوبات غير المتداولة بنسبة  %1٫8أو بقيمة  11٫8مليون ريال سعودي من 661٫9
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  650٫1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م .كان اإلرتفاع متأثراً بارتفاع مخصص نهاية الخدمة
للموظفين وارتفاع الجزء غير المتداول من إلتزامات عقود اإليجار ما بين العامين.
تابعت المطلوبات غير المتداولة بنسبة  %4٫6أو بقيمة  30٫0مليون ريال سعودي من  650٫1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى 680٫1
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .كان االرتفاع المذكور مدفوعاً بزيادة مخصص نهاية الخدمة للموظفين بنسبة  %16٫2أو بقيمة 14٫5
مليون ريال من  89٫6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  104٫1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.
.

أأصول حق االستخدام وإلتزامات عقود اإليجار

يوضح الجدول التالي الجزء غير المتداول من إلتزامات عقود اإليجار للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-34):لودجلاالجزء غير المتداول من إلتزمات عقود اإليجار
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)
النمو المركب /
2018م2020-م

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

كما في  1يناير

٧٧٦٫٧

٧٢٦٫٩

٧٣٣٫٢

()%٦٫٤

%٠٫٩

()%٢٫٨

اإلضافات

١١٣٫٠

١٣٥٫٠

١٩٢٫٦

%١٩٫٤

%٤٢٫٧

%٣٠٫٥

التعديالت

()٣٫٩

٥٢٫١

٦٢٫٢

()% 1,483.9

%١٩٫٤

-

متوقف اإلعتراف به نتيجة إنهاء عقد
تراكم الفائدة
مبالغ مدفوعة

-

()٤٩٫٤

()٦٠٫٧

-

%٢٣٫١

-

٣١٫٢

٣٠٫٤

٢٨٫٣

()%٢٫٣

()%٦٫٩

()%٤٫٦

()١٩٠٫١

()١٦١٫٨

()١٩١٫٠

()%١٤٫٩

%١٨٫٠

%٠٫٢

كما في  31ديسمبر

٧٢٦٫٩

٧٣٣٫٢

٧٦٤٫٦

%٠٫٩

%٤٫٣

%٢٫٦

متداولة

١٤٧٫١

١٧٢٫٧

١٨٨٫٦

%١٧٫٣

%٩٫٢

%١٣٫٢

غير متداولة

٥٧٩٫٧

٥٦٠٫٥

٥٧٦٫٠

()%٣٫٣

%٢٫٨

()%٠٫٣

اإلجمالي

٧٢٦٫٩

٧٣٣٫٢

٧٦٤٫٦

%٠٫٩

%٤٫٣

%٢٫٦

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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كما ذكر سابقاً ،لدى الشركة عقود إيجار لعدة بنود من العقارات والمباني المستخدمة في عملياتها .وتتراوح فترات اإليجار الخاصة بعقود إيجار العقارات
عمو ًما بين  2و 19سنة ،فيما تتراوح فترات اإليجار الخاصة بعقود إيجار األراضي بين  12و 16سنة.
انخفضت قيمة الجزء غير المتداول من إلتزامات عقود اإليجار بنسبة  %3٫3أو بقيمة  19٫2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م من 579.7
مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  560.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م ،نتيجة إغالق وتعديالت طرأت على عدد من عقود
الصيدليات.
عاد الجزء الغير المتداول وارتفع بنسبة  %2٫8أو بقيمة  15٫4مليون ريال سعودي من  560٫5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى
 576٫0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .كان اإلرتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بإضافات جرت على المباني والصيدليات التي قامت الشركة
باستئجارها ما بين العام 2018م والعام 2020م.
 .بمخصص نهاية الخدمة للموظفين

تقوم الشركة بتطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة على موظفيها المشمولين تحت هذا النظام .يخول هذا النظام لألعضاء استالم مبلغ مقطوع مرتبط بطول
مدة الخدمة والراتب في وقت التقاعد أو االستقالة أو الوفاة .يتم احتساب إلتزامات منافع الموظفين عبر خبير اكتواري يقوم بإجراء دراسات اكتوارية من
أجل احتساب الرصيد المطلوب إلى الموظفين .وتتضمن الدراسات التي يتم إجراءها عدد من اإلفتراضات التي تتبدل بشكل دوري.
ارتفع مخصص نهاية الخدمة للموظفين بنسبة  %9.0أو بقيمة  7.4مليون ريال سعودي من  82.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى
 89.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م بعد ارتفاع أعداد موظفي الشركة من  4,883موظف في العام 2018م إلى  5,164في العام 2019م
نتيجة تعيين عدد من الموظفين لمواكبة اإلرتفاع في احتياجات العمل .تابع مخصص نهاية الخدمة ارتفاعه بنسبة  %16٫3أو بقيمة  14٫5مليون ريال
سعودي من  89٫6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  104٫1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وقد جاء االرتفاع كنتيجة
الرتفاع العدد اإلجمالي لموظفي الشركة من  5,164موظف في العام 2019م إلى  5,774موظف في العام 2020م.
6المطلوبات المتداولة
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يوضح الجدول التالي المطلوبات المتداولة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-35):لودجلاالمطلوبات المتداولة
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

٢٫٢

١٫٦

٢٫٨

()%27٫3

%٧٧٫١

%١٤٫٤

حسابات دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

٥٨٦٫٥

٥٥٧٫٤

٤٥٦٫٢

()%٥٫٠

()%١٨٫٢

()%١١٫٨

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

٩٫٣

٧٫٨

٣٨٫٢

()%١٦٫٥

%٣٩١٫٧

%١٠٢٫٧

١٤٧٫١

١٧٢٫٧

١٨٨٫٦

%١٧٫٣

%٩٫٢

%١٣٫٢

مطلوبات العقود

٢٥٫٠

٢٨٫٢

٣٩٫٦

%١٢٫٨

%٤٠٫٧

%٢٦٫٠

السحب على المكشوف

٠٫٢

-

-

()%١٠٠٫٠

-

()%١٠٠٫٠

التزام استرداد

الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

٦٩٩٫٠

٧٢٠٫٠

٨٩١٫٠

%٣٫٠

%٢٣٫٨

%١٢٫٩

التزامات أدوات عقود مقايضة مشتقة

٤٫٣

٢٠٫٠

١١٤٫٩

%٣٦٢٫٩

%٤٧٥٫٧

%٤١٦٫٢

حسابات بنكية مكشوفة وقروض قصيرة األجل
مخصص الزكاة

١٠٫٤

١٢٫٢

٢٠٫٣

%١٧٫٣

%٦٦٫٦

%٣٩٫٨

١,٤٨٣٫٩

١,٥١٩٫٧

١,٧٥١٫٦

%٢٫٤

%١٥٫٣

%٨٫٦

اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

تألفت المطلوبات المتداولة من الحسابات الدائنة والمبالغ المستحق الدفع باإلضافة إلى الحسابات البنكية المكشوفة والقروض قصيرة األجل حيث
ش ّكل هذان المكونان ما نسبته  %84٫1 %86٫6و %76٫9من إجمالي المطلوبات المتداولة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م على التوالي.
ارتفع رصيد المطلوبات المتداولة بنسبة  %2٫4أو بقيمة  35٫7مليون ريال سعودي من  1,483.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى
 1,519.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م نتيجة ارتفاع الجزء المتداول من التزامات عقود االيجار وارتفاع أرصدة الحسابات البنكية
المكشوفة والقروض قصيرة األجل ما بين الفترتين المذكورتين.
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تابعت المطلوبات المتداولة ارتفاعها بنسبة  %15٫3أو بقيمة  232٫0مليون ريال سعودي من  1,519.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م
سجلته أرصدة الحسابات البنكية المكشوفة والقروض قصيرة األجل
إلى  1,751.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة ارتفاع اضافي ّ
بنسبة  %23٫8أو بقيمة  171٫0مليون ريال سعودي من  720٫0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  891٫0مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2020م.
.

أالتزام االسترداد

يتعلق التزام االسترداد بحق العمالء في إرجاع المنتجات ،وتعترف الشركة بالتزام االسترداد بمبلغ العِ َوض المقبوض الذي ال تتوقع المنشأة استحقاقه.
انخفض الرصيد بنسبة  %26٫1أو بقيمة  0.6مليون ريال سعودي من  2٫2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  1٫6مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2019م .عاد رصيد التزام االسترداد وارتفع بنسبة  %77٫1أو بقيمة  1٫2مليون ريال سعودي من  1٫6مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م إلى  2٫8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .يجب اإلشارة إلى أنّ رصيد التزام االسترداد يتقلب خالل سياق العمل العادي
تسجلها الشركة ،بل يتأثر بعدة عوامل بحيث أنّ عملية إعادة البضائع من قبل العمالء تتنوع أسبابها
وال يتأثر فقط بحجم النشاط أو مستوى اإليرادات التي ّ
وتشمل على سبيل المثال :بضائع تالفة وطلبات قد تكون صرفت مرتين أو بالخطا مكررة وأسباب أخرى متنوعة.
 .بحسابات دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

يوضح الجدول التالي الحسابات الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
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حسابات دائنة
مصاريف مستحقة الدفع
ضريبة قيمة مضافة مستحقة الدفع (بالصافي)

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

انخفضت أرصدة الحسابات الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع بنسبة  %5٫0أو بقيمة  29٫1مليون ريال سعودي من  586٫5مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2018م إلى  557٫4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م نتيجة انخفاض أرصدة الحسابات الدائنة والمحتجزات المستحقة الدفع ما بين
سجلت الشركة انخفاض اضافي بنسبة  %18٫3أو بقيمة  101٫2مليون ريال سعودي من  557٫4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م
الفترتينّ .
سجلت أرصدة الحسابات الدائنة انخفاض متواصل بنسبة  %33٫6أو بقيمة 146٫2
إلى  456.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بعدما ّ
مليون ريال سعودي من  435٫6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  289.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.
تتضمن أرصدة الحسابات الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع الذمم الدائنة إلى الموردين الذين تتعامل معهم الشركة باإلضافة إلى المصاريف المستحقة
المختلفة المتكبدة ضمن سياق العمل الطبيعي .تتضمن المصاريف المستحقة رواتب الموظفين المستحقة ومصاريف التأمينات اإلجتماعية باإلضافة
إلى مزايا ومصاريف مستحقة أخرى.
تتعامل الشركة مع مجموعة من الموردين المحليين واألجانب من أجل شراء األدوية والمستلزمات الطبية .بينما يتم شراء القسم األكبر من األدوية من
الموردين المحليين ،تلجأ الشركة إلى الموردين األجانب لتلبية احتياجاتها من المستلزمات الطبية .انخفض رصيد الحسابات الدائنة بنسبة  %4٫3أو بقيمة
 19٫7مليون ريال سعودي من  455٫3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  435٫6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .تأ ّثر
اإلنخفاض بتراجع المبالغ الدائنة إلى الموردين المحليين واألجانب .كان اإلنخفاض في الذمم الدائنة إلى الموردين المحليين مرتبطاً بخصومات منحها
الموردين للشركة ،بينما كان اإلنخفاض في المبالغ الدائنة للموردين األجانب ناتجاً عن تسديد قيمة المشتريات لهؤالء الموردين بشكل مقدم ومتسارع
لتجنب أي تأخير في عمليات الشحن .يجب اإلشارة إلى أنّ الشركة استطاعت الحصول على خصومات بنسبة عالية نسبياً نتيجة شراء كميات كبيرة من
المنتجات والمستلزمات لمواكبة ارتفاع مستوى األعمال.
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تترواح مدة السماح الممنوحة من قبل الموردين المحليين واألجانب للشركة من أجل تسديد المبالغ الدائنة عليها ما بين  30يوم و 120يوم .عادة ما يتم تسديد
المبالغ الدائنة للموردين ضمن سياق العمل الطبيعي ومن دون أي تأخيرا ملحوظ لضمان عدم حصول تأخير في شحن األدوية والمستلزمات الطبية.
سجلت مبالغ الحسابات الدائنة انخفاضاً إضافياً بنسبة  %33٫6أو بقيمة  146٫2مليون ريال سعودي من  435٫6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
ّ
2019م إلى  289٫4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .كان االنخفاض المذكور نتيجة لعمليات سداد متتالية قامت بها الشركة لصالح عدد
من الموردين حيث كانت األولوية في العام 2020م لتسديد مستحقات الموردين.
 .جمصاريف مستحقة الدفع

يوضح الجدول التالي مصاريف مستحقة الدفع للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
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المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م 2020م.

تتألف المصاريف المستحقة الدفع بشكل رئيسي من الرواتب المستحقة للموظفين والتي م ّثلت  %58٫2و 69,0و %69٫8من إجمالي المصاريف المستحقة
كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
تم ّثل الرواتب المستحقة الرواتب غير المسددة كما في  31ديسمبر 2018م و2020م .عادة ما يتم تسديد القسم األكبر من رواتب ومزايا الموظفين ما
قبل نهاية الشهر ،غير أ ّنه يتم تسجيل الرواتب الغير المسددة ضمن المصاريف المستحقة في حال لم تسدد والتي تكون عادة في الشهر األخير من العام
سجلت الرواتب المستحقة ارتفاعاً بنسبة  %17٫9أو بقيمة  8٫9مليون ريال سعودي من  49٫6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى 58٫5
ّ
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م وقد ارتبط االرتفاع المذكور بارتفاع أعداد موظفي الشركة ما بين الفترتين المذكورتين.
تتضمن المزايا المستحقة مصاريف تذاكر السفر ومصاريف ال ُعطلة السنوية التي يتم منحها للموظفين .يجب اإلشارة إلى أنّ حركة هذه المزايا ال تتبع
اتجاهاً معينة بل تتأثر بعدد الموظفين الذين يأخذون عطلهم السنوية .لم تشهد المزايا المستحقات أي تقلبات جوهرية خالل الفترة الممتدة ما بين 31
ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2020م .انخفصت هذه المزايا المستحقة بنسبة  %2٫7أو بقيمة  0٫4مليون ريال سعودي من  14٫5مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2018م إلى  14٫1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م نتيجة ارتفاع جزئي طرأ على عدد الموظفين الذين استخدموا جزء
من إجازاتهم .عاد رصيد المزايا المستحقة وارتفع بنسبة  %11٫2أو بقيمة  1٫6مليون ريال سعودي .وقد تأثر االرتفاع المذكور بانخفاض عدد الموظفين
الذين استخدموا إجازاتهم بعد فرض القيود خالل فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
مصاريف التأمينات اإلجتماعية هي المصاريف الدائنة إلى المؤسسة العامة للتأمنيات اإلجتماعية .تتقلب هذه المصاريف ضمن سياق العمل الطبيعي.
بلغت هذه المصاريف  2٫7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ث ّم انخفض بنسبة  %11٫0أو بقيمة  0٫3مليون ريال سعودي إلى  2٫4مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م نتيجة تسديد الشركة جزء من المبالغ المستحقة .عاد الرصيد المستحق وارتفع بنسبة  %29٫6أو بقيمة 0٫7
مليون ريال سعودي إلى  3٫1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .ارتبط االرتفاع المذكور بارتفاع عدد الموظفين بين الفترتين.
المصاريف المستحقة األخرى هي مصاريف متنوعة تشمل بشكل رئيسي مصاريف عموالت ومصاريف رسوم مهنية باإلضافة إلى رسوم فوائد مستحقة.
انخفضت هذه المصاريف بنسبة  %61٫1أو بقيمة  9٫0مليون ريال سعودي من  14٫7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  5٫7مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .قبل العام 2019م ،كانت العموالت تدفع لمندوبي الشركة وأعضاء فرق البيع بشكل سنوي وكانت مصاريف العموالت
تدفع بعد نهاية العام .ابتدا ًء من العام 2019م ،أصبحت هذه العموالت تدفع بشكل ريع سنوي .عادت المصاريف المستحقة األخرى وارتفعت بنسبة %13٫9
أو بقيمة  0٫8مليون ريال سعودي من  5٫7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  6٫5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .كان
االرتفاع المذكور ناتجاً عن بعض الدفعات التي سددتها الشركة بهدف إنهاء إيجار عدد من الصيدليات التي أغلقت خالل العام نفسه.
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 .دضريبة قيمة مضافة مستحقة الدفع

ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع هي الضريبة المستحقة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .ارتفع الرصيد بنسبة  %677٫4أو بقيمة 30٫1
مليون ريال سعودي من  4٫4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  34٫5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .كان االرتفاع
مدفوعاً بارتفاع القيمة المضافة من  %5إلى  %15باإلضافة إلى ارتفاع حجم المبيعات التي تم تسجيلها خالل شهر ديسمبر 2020م مقارن ًة بشهر ديسمبر
2019م.
 .همحتجزات مستحقة الدفع

المحتجزات المستحقة الدفع هي مبالغ دائنة ألحد مقاولي الباطن الذي عينته الشركة من أجل تنفيذ أعمال بناء قرب مقر مستودع الشركة الرئيسي في
سدير .تم ّثل المبالغ المحتجزة الدائنة لهذا المقاول خصومات تترواح نسبتها بين  %5و %10من الفواتير التي ترفع للمقاول .تجدر اإلشارة إلى أنّ الشركة
في طور بناء مسجد ومكتب إداري جديد قرب المستودع الرئيسي للشركة .انخفضت مبالغ المحتجزات المستحقة الدفع بشكل تدريجي من  18٫7مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  9٫8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .كان االنخفاض التدريجي مرتبطاً بانهاء قسم كبير من
األعمال المزمع تنفيذها ،األمر الذي أ ّدى إلى تسديد الجزء األكبر من مبالغ المحتجزات المتستحقة للدفع.
 .وحسابات دائنة أخرى

الحسابات الدائنة األخرى تتضمن مبالغ دائنة إلى عدد من موردي الخدمات كخدمات األمن والصيانة والتأمين وخدمات مختلفة أخرى .يجب اإلشارة
إلى أنّ هذه الحسابات الدائنة األخرى تشمل األرصدة الدائنة إلى موردي خدمات متفرقة ،بينما يتم تسجيل األرصدة المستحقة إلى موردي األدوية
والمستلزمات الطبية ضمن بند الحسابات الدائنة .انخفضت أرصدة الحسابات الدائنة األخرى بنسبة  %5٫2أو بقيمة  1,8مليون ريال سعودي من 36٫1
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  34٫3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م نتيجة تسديدات قامت بها الشركة لعدد من
الموردين .عادت هذه األرصدة وارتفعت بنسبة  %13٫1أو بقيمة  4٫4مليون ريال سعودي إلى  38٫7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م حيث
ارتبط اإلرتفاع المذكور بأعمال الصيانة والتنظيف والبناء التي تجري في مستودع سدير.
 .زمبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

ارتبط رصيد المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة بمبالغ دائنة إلى شركات شقيقة وبعض المساهمين .انخفض رصيد المطلوب إلى جهات ذات
عالقة بنسبة  %16.5أو بقيمة  1٫5مليون ريال سعودي من  9٫3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  7٫8مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م نتيجة التسديد المستمر للمبالغ المستحقة .أكمل رصيد المطلوب إلى جهات ذات عالقة ارتفاعه بنسبة  %391٫7أو بقيمة  30٫4مليون
ريال سعودي من  7٫8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  38٫2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .كان االرتفاع مدفوعاً
بأعمال إضافية تم تنفيذها لصالح الشركة من قبل عدد من الشركات الشقيقة .لمزيد من المعلومات حول طبيعة المعامالت مع األطراف ذات العالقة
وحركتها ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 8-6المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها» من هذه النشرة.
 .حالجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

يرتبط الجزء المتداول من إلتزامات عقود اإليجار بعقود المباني والصيدليات التي قامت الشركة باستئجارها ما بين العام 2018م والعام 2020م .ارتفع
الرصيد بنسبة  %17٫3أو بقيمة  16٫0مليون ريال سعودي من  147٫1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  172٫7مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2019م ،مع ارتفاع إضافي بنسبة  %9٫2أو بقيمة  16٫0مليون ريال سعودي إلى  188٫6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.
كانت االرتفاعات المذكورة مرتبطة بارتفاع عدد الصيدليات العاملة خالل الفترة الممتدة ما بين العام 2018م والعام 2020م .تجدر اإلشارة إلى أنّ عدد
الصيدليات الجديدة التي تم افتتاحها بلغ  30و 36و 40صيدلية في العام 2018م والعام 2019م والعام 2020م.
 .طمطلوبات العقود

يُ ْعت َرف بالتزامات العقود المتعلقة بالنقاط الممنوحة إلى العمالء ،إذ تمنح هذه النقاط مزايا إلى العمالء ال يمكنهم الحصول عليها دون إبرام عقد شراء،
ومن ث َّم يُعتبَر التعهد بمنح نقاط الوالء إلى العميل التزام أداء مستقل بذاته .ارتفع الرصيد بنسبة  %12٫8أو بقيمة  3٫2مليون ريال سعودي من 25٫0
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  28٫2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .كان اإلرتفاع متماشياً مع ارتفاع حجم نشاط
سجلت مطلوبات العقود ارتفاعاً إضافياً بنسبة  %40٫7أو بقيمة  11٫5مليون ريال سعودي إلى  39٫6مليون ريال سعوي كما
الشركة ومستوى مبيعاتهاّ .
ً
سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خالل العام المذكور .كما ذكر
والتي
2020م
العام
في
اإليرادات
حركة
مع
ا
متماشي
المذكور
االرتفاع
في  31ديسمبر 2020م .كان
ّ
سابقاً ،ارتبط ارتفاع االيرادات خالل العام 2020م بارتفاع مبيعات المنتجات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-وارتفاع حجم وأهمية الدور
الذي لعبته الصيدليات خالل فترات الحجر واإلغالق.

156

 .يالسحب على المكشوف

يرتبط السحب على المكشوف بأحد القروض التي حصلت عليها الشركة من مجموعة سامبا المالية بهدف دعم متطلباتها .لمزيد من المعلومات ،الرجاء
مراجعة القسم رقم« 9-6القروض» من هذه النشرة».
 .كالتزامات أدوات عقود مقايضة مشتقة

ترتبط هذه االلتزامات بعقود مقايضة مشتقة لعملة أجنبية (الدوالر األمريكي) وعقود مقايضة أسعار فائدة .تُقَاس تلك األدوات المالية المشتقة بالقيمة
العادلة بنا ًء على المدخالت القابلة للمالحظة الها َّمة (المستوى الثاني) نظ ًرا لعدم وجود تحويالت بين المستويات عند قياس القيمة العادلة خالل السنة.
ارتفع رصيد التزامات أدوات عقود مقايضة مشتقة بمشتقات المقايضة بنسبة  %362٫9أو بقيمة  15٫6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م
إلى  20٫0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،مع ارتفاع إضافي بنسبة  %475٫7أو بقيمة  94٫9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م .كان ارتفاع الرصيد خالل الفترة المذكورة مرتبطاً بإبرام الشركة عقود مقايضة إضافية لتوفير غطاء يحمي الشركة من تقلبات أسعار الفائدة.
 .لمخصص الزكاة

ارتفع مخصص الزكاة بنسبة  %17٫3من  10٫4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  12٫2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م
سجل مخصص الزكاة ارتفاغاً إضافياً بنسبة  %66٫6أو بقيمة  8٫1مليون ريال سعودي إلى  20٫3مليون ريال سعودي كما
تماشياً مع ارتفاع اإليراداتّ .
ً
في  31ديسمبر 2020م .باإلضافة الى ارتفاع االيرادات ما بين العام 2018م و2020م ،كان ارتفاع مصاريف الزكاة خالل الفترة المذكورة مرتبطا بارتفاع
الوعاء الزكوي والذي بدوره ارتفع طبقاً للوعاء الزكوي المحتسب.
6-8المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
يوضح الجدول التالي المعامالت مع الجهات ذات العالقة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-38):لودجلاالمعامالت مع الجهات ذات العالقة
مليون ريال سعودي

الجهة ذات
العالقة

طبیعة المعاملة

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

إسم الشركة
مشراف للمقاوالت العامة

جهة منتسبة

قيمة إنشاء صيدليات جديدة

()٢٫٥

()٥٥٫٠

١١٠٫٧

وكالة سفريات كالسيك للسفر والسياحة

جهة منتسبة

مصاريف معاد تحميلها للشركة

()١٩٫٤

()٢٧٫٤

٢١٫٩

شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات

جهة منتسبة

خدمات تقنية المعلومات المقدمة للشركة

()١٥٫١

()١٥٫٢

()٢٣٫٧

خدمات إدارية مقدمة من الشركة

٢٫٤

٢٫٧

٢٫٧

مساهم

مساهم

مكاسب من نقل الممتلكات والمعدات

٠٫٠

-

-

موظفي اإلدارة الرئيسيين

مدراء تنفيذيين

مكافآت موظفين قصيرة االجل

١٫٦

٣٫٠

٣٫٠

موظفي اإلدارة الرئيسيين

مدراء تنفيذيين

مكافآت نهاية الخدمة

٠٫١

٠٫١

٠٫١

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

سجلت الشركة معامالت مختلفة القيمة مع شركاتها الشقيقة واألطراف ذات العالقة .تقلبت قيمة هذه المعامالت التي اتخذت أشكال عديدة وارتبطت
ّ
بجوانب عمل متعددة .تتقلب قيمة هذه المعامالت خالل سياق العمل العادي وتختلف نوعيتها بين شركة شقيقة وأخرى .يجب اإلشارة إلى أنّ اختالف
تسجل المعاملة
اتجاه المعاملة بين سنة وأخرى ،يتأثر بحركة الدفعات التي تسددها الشركة (حين تقوم الشركة بتسديد دفعات إلى الشركات ذات العالقةّ ،
على أ ّنها تدفق خارج وحين تعكس المعاملة قيمة الخدمات المقدمة إلى الشركة ،يتم تسجيل مبلغ المعاملة على أ ّنه تدفق داخل).
yشركة مشراف للمقاوالت العامة

ارتبطت المعامالت مع شركة مشراف للمقاوالت العامة بأعمال تحسينات متعلقة بالصيدليات الجديدة التي افتتحتها الشركة ما بين العام 2018م والعام
2019م .بشكل عام ،ارتفعت قيمة المعامالت مع شركة مشراف للمقاوالت العامة من  2٫5مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  55٫0مليون ريال
سعودي في العام 2019م ،مع ارتفاع إضافي إلى  110٫7مليون ريال سعودي في العام 2020م .يمكن ربط االرتفاع المذكور بارتفاع قيمة ونطاق األعمال
المرتبطة بالصيدليات الجديدة التي افتتحتها الشركة على مدار األعوام المذكورة وأعمال الصيانة والتجديد الجزئية والواسعة النطاق التي أجرتها الشركة
في عدد من الصيدليات ما بين 2018م و2020م.
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yوكالة سفريات كالسيك للسفر وللسياحة

ارتبطت المعامالت مع وكالة السفر والسياحة الكالسيكية بمعامالت حجز تذاكر توفرها الشركة الشقيقة للشركة فيما يتعلق بحجوزات الموظفين
المغادرين في عطالت شخصية أو رحالت عمل .تقلبت قيمة المعامالت التي أجرتها الشركة مع شركة وكالة السفر والسياحة الكالسيكية خالل الفترة
ما بين العام 2018م والعام 2020م .ارتفعت قيمة هذه المعامالت من  19٫4مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  27٫4مليون ريال سعودي في العام
2019م نتيجة ارتفاع عدد سفرات ورحالت عمل موظفي الشركة التي ارتفعت وتيرتها خالل العام 2019م لمواكبة التوسعة وارتفاع نشاط العمل في جميع
مناطق المملكة خالل العام .انخفضت قيمة المعامالت مع الشركة الشقيقة إلى  21٫9مليون ريال سعودي في العام 2020م نتيجة انخفاض وتيرة السفر
خالل فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
yشركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات

ارتبطت المعامالت مع شركة نظم األعمال الرقمية بنوعين من المعامالت .القسم األكبر من هذه المعامالت مرتبط بخدمات تقنية المعلومات التي تقدمها
الطرف ذو العالقة للشركة .تقدم هذه الخدمات حسب عقد خدمات مشترك أبرم بين الطرفين في العام 2018م ويتم تجديده بشكل سنوي .ارتفعت قيمة
المعامالت مع الشركة الشقيقة من  15٫1مليون ريال سعودي في العام 2018م و 15٫2مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  23٫7مليون ريال سعودي
في العام 2020م .كان االرتفاع في العام 2020م مرتبطاً بارتفاع الرسوم السنوية للخدمات المقدمة من قبل شركة نظام األعمال الرقمية نظراً إلى أنّ
العقد المبرم مع الشركة تمت مراجعته خالل العام.
النوع الثاني من المعامالت يرتبط بخدمات إدارية واستراتيجة تقدمها الشركة لشركة نظام األعمال الرقمية ضمن سياق العمل الطبيعي .لم تشهد قيمة
المعامالت المرتبطة بالخدمات اإلدارية أي تغيير ملحوظ خالل الفترة الممتدة ما بين العام 2018م والعام 2020م .بلغت قيمة المعامالت  2٫4مليون ريال
سعودي 2٫7 ،مليون ريال سعودي و 2٫7مليون ريال سعودي في العام 2018م 2019م 2020م على التوالي.
yمساهم

تم تسجيل معامالت غير مادية مع أحد مساهمي الشركة في العام 2018م والتي كانت مرتبطة برسوم نقل ممتلكات وسيارات كانت الشركة قد دفعتها
نيابة عن الشريك .بلغت قيمة المعامالت  25,800ألف ريال سعودي في العام 2018م.
yموظفي اإلدارة

ترتبط المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين برواتب ومزايا اإلدارة التنفيذية ومطلوبات نهاية الخدمة .لم تشهد قيمة المعامالت المذكورة أي تغييرات
ملحوظة ما بين العام 2018م والعام 2020م.
يوضح الجدول التالي األرصدة مع الجهات ذات العالقة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-39):لودجلااألرصدة مع الجهات ذات العالقة
مليون ريال سعودي

الجهة ذات العالقة

السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م

2019م

2020م

المبالغ المطلوبة من أطراف ذوي عالقة
شركة تطوير التقنيات الذكية

أطراف ذات عالقة

-

شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات

-

0٫1

أطراف ذات عالقة

-

1.6

-

مساهم

مساهم

0٫4

-

-

أخرى

-

0٫4

٠٫٠

٠٫٠

0٫8

1٫6

0٫1

اإلجمالي
المبالغ المطلوبة إلى أطراف ذوي عالقة

٠٫١

٤٫٤

٢٤٫٥

مشراف للمقاوالت العامة

مساهم

١٫٥

١٫٤

٢٫٨

وكالة سفريات كالسيك للسفر والسياحة

أطراف ذات عالقة

٢٫٧

١٫٦

٠٫٦

شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات

أطراف ذات عالقة

٤٫٣

-

١٠٫٢

-

٠٫٨

٠٫٤

-

٩٫٣

٧٫٨

٣٨٫٢

مساهم

أخرى

أطراف ذات عالقة

اإلجمالي
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-8-1

6المبالغ المطلوبة من أطراف ذوي عالقة

ارتبطت المبالغ المطلوبة من أطراف ذوي عالقة كما في  31ديسمبر 2018م بمبالغ مستحقة من مساهم ومبالغ مستحقة من عدد من األطراف ذوي
العالقة .المبالغ المستحقة من المساهم هي مبالغ مدينة من أحد الشركاء حيث ارتبطت هذه األرصدة بمبالغ سددتها الشركة نيابة عن المساهم وكانت
متعلقة بمصاريف تأمين وصيانة سياراته .ارتفعت المبالغ المطلوبة من األطراف ذوي العالقة بقيمة  1٫0مليون ريال سعودي من  0٫8مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2018م إلى  1٫6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .كان اإلرتفاع متأ ّثرا بمبالغ مدينة من شركة نظم األعمال الرقمية
التي كانت الشركة قد زودتها بخدمات إدارية مختلفة .انخفضت أرصدة المبالغ المطلوبة من األطراف ذوي العالقة بقيمة  1٫5مليون ريال سعودي من
 1٫6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  0٫1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة تسديد قامت بها شركة نظم األعمال
الرقمية لتقنية المعلومات.
-8-2

6المبالغ المطلوبة إلى أطراف ذوي عالقة

كما في  31ديسمبر 2018م ،ارتبطت المبالغ المطلوبة إلى أطراف ذوي عالقة بالمبالغ الدائنة إلى شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات ووكالة
سفريات كالسيك للسفر والسياحة .بينما كانت المبالغ الدائنة إلى وكالة سفريات كالسيك للسفر والسياحة والتي تتعامل معها الشركة لحجز تذاكر
سفر موظفيها خالل رحالتهم الشخصية ورحالت العمل ،كانت المبالغ الدائنة إلى شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات مرتبطة بخدمات تقنية
المعلومات التي تقدمها األطراف ذوي العالقة للشركة .انخفضت المبالغ المطلوبة إلى األطراف ذوي العالقة بقيمة  1٫5مليون ريال سعودي من 9٫3
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  7٫8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .ارتفعت األرصدة المطلوبة إلى األطراف ذوي
العالقة بقيمة  30٫4مليون ريال سعودي إلى  38٫2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة ارتفاع المستحقة لشركة مشراف للمقاوالت
العامة وشركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات .يجب اإلشارة إلى أنّ االرتفاع المذكور لم يكن مرتبطاً فقط بارتفاع نطاق الخدمات المقدمة إلى
الشركة بل بتأجيل عملية الدفع نظراً إلى أنّ أولوية الشركة في نهاية العام كانت لتسديد مستحقات الموردين.
6-9القروض
يوضح الجدول التالي تفاصيل القروض والمديونية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-40):لودجلاالقروض
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر

ألف ريال سعودي

2018م

2019م

2020م

مصرف اإلنماء

130٫0

100٫0

145٫0

بنك البالد

69٫0

-

-

البنك العربي الوطني

٤٠٫٢

-

0٫1

-

45٫0

-

بنك الخليج الدولي

20٫0

-

75٫0

البنك األهلي السعودي

١٣٠٫٠

١٥٥٫٠

190٫0

مصرف الراجحي

150٫0

120٫0

225٫0

البنك السعودي البريطاني

30٫0

-

20٫0

بنك سامبا

10٫0

60.0

90٫9

البنك األول «البنك السعودي الهولندي سابق ًا»

120.0

120.0

-

بنك ابوظبي االول لقروض االسكان

-

70.0

-

بنك اإلمارات دبي الوطني

-

50.0

75٫0

البنك السعودي الفرنسي

-

-

70٫0

٦٩٩٫٢

720.0

891٫0

بنك الجزيرة

اإلجمالي
المصدر :معلومات اإلدارة
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حصلت الشركة على الحسابات البنكية المكشوفة وقروض التورق والمرابحة والتيسير قصيرة األجل من بنوك تجارية .إنّ جميع القروض والتسهيالت
مكفولة بضمانات ت َ
َضا ُم ِن َّية وتَكا ُف ِل َّية شخصية من الشركاء وبسندات إذنية وبالتنازل عن الحقوق الناشئة من بوالص تأمين .وتحمل هذه التسهيالت تكاليف
اقتراض بمتوسط معدالت نسبته  %1.36زائدًا سعر العمولة للتعامل بين البنوك السعودية (سايبور) .وتحمل الحسابات البنكية المكشوفة تكاليف اقتراض
بمتوسط معدالت نسبته .%5٫0
تنص تعهدات بعض القروض القصيرة وطويلة األجل على أن تلتزم الشركة بمستوى معين من الشروط المالية وبعض المتطلبات األخرى .يجب اإلشارة
ّ
إلى أنّ الشركة التزمت بشكل عام بالتعهدات المذكورة في اإلتفاقيات المبرمة مع البنوك.
ولمزيد من المعلومات حول القروض ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 8-5-12اتفاقيات التمويل» ،وللمخاطر المتعلقة بالتمويل ،الرجاء مراجعة القسم رقم
« 29-1-2المخاطر المتعلقة بالتمويل» والقسم رقم« 5-2-2المخاطر المتعلقة بالتغييرات السلبية في تكلفة التمويل» من هذه النشرة.
كان الغرض األساسي من هذه القروض دعم متطلبات العمل ومتطلبات الصيدليات الجديدة التي تم افتتاحها ما بين العام 2018م والعام 2019م .ارتفعت
أرصدة القروض بنسبة  %3٫0أو بقيمة  20٫8مليون ريال سعودي من  699.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  720.0مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .كان االرتفاع مدفوعاً بقروض إضافية حصلت عليها الشركة من أجل دعم متطلبات رأس المال العامل بشكل رئيسي.
سجلت أرصدة القروض بنسبة  %23٫8أو بقيمة  171٫0مليون ريال سعودي إلى  891٫0مليون ريال سعودي كما في ديسمبر 2020م بعدما استخرجت
ّ
الشركة قروض إضافية لدعم متطلبات العمل اليومية ودعم بناء الصيدليات الجديدة التي تزمع الشركة افتتاحها والتي تم افتتاحها خالل العام 2020م.
6-10التدفق النقدي
يوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-41):لودجلاالتدفق النقدي
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

٤٢٣٫٥

٥١٥٫٠

٤٠٦٫٨

%٢١٫٦

()%21.0

()%2.0

صافي النقد المتوفر من األنشطة اإلستثمارية

()١٤٧٫٤

()٢٥٣٫٨

()٢٨٢٫٢

%٧٢٫٢

%١١٫٢

%٣٨٫٤

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()٢٥٠٫٢

()٢٨٣٫٩

()١٧١٫٥

%١٣٫٥

()%39.6

()%17.2

صافي التدفق النقدي للفترة

٢٦٫٠

()٢٢٫٦

()٤٧٫٠

()%187.0

%١٠٧٫٥

-

النقد وما في حكمه في بداية السنة

٨١٫٧

١٠٧٫٧

٨٥٫٠

%٣١٫٩

()%21.0

%٢٫١

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

١٠٧٫٧

٨٥٫٠

٣٨٫١

()%21.0

()%55.2

()%40.5

صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

انخفض رصيد النقد وما في حكمه بنسبة  %21.0أو بقيمة  22.6مليون ريال سعودي من  107.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى
 85.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .ارتبط اإلنخفاض بارتفاع التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية والتمويلية ما بين العامين
2018م والعام 2019م.
ارتفعت التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة اإلستثمارية بنسبة  %72٫2أو بقيمة  106٫4مليون ريال سعودي من  147٫4مليون ريال سعودي في العام
2018م إلى  253.8مليون ريال سعودي في العام 2019م حيث تأ ّثر اإلرتفاع بشراء أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
في المقابل ،ارتفعت التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة التمويلية بنسبة  %13٫5أو بقيمة  33٫7مليون ريال سعودي من  250٫2مليون ريال سعودي
في العام 2018م إلى  283٫9مليون ريال سعودي في العام 2019م .تأ ّثر اإلرتفاع بشكل رئيسي بأرباح وزعتها الشركة خالل العام 2019م على الشركاء.
يجب اإلشارة إلى أنّ اإلرتفاعات المذكورة في التدفقات النقدية الخارجة والمرتبطة باألنشطة اإلستثمارية والتمويلية قابلها ارتفاع في التدفقات النقدية
المرتبطة باألنشطة التشغيلية بنسبة  %21٫6أو بقيمة  91٫5مليون ريال سعودي من  423٫5مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  515٫0مليون ريال
سعودي في العام 2019م نتيجة ارتفاع قيمة الربح قبل الزكاة وانخفاض المخزون وارتفاع قيمة اإلهالك المرتبط بالممتلكات والمعدات.
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انخفض النقد وما في حكمه بنسبة  %55٫2أو بقيمة  47٫0مليون ريال سعودي من  85٫0مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  38٫1مليون ريال
سعودي في العام 2020م حيث تأثر االنخفاض المذكور بعاملين .العامل األول هو انخفاض النقد المتدفق من األنشطة التشغيلية بنسبة  %21٫0أو بقيمة
 108٫2مليون ريال سعودي من  515٫0مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  406٫8مليون ريال سعودي في العام 2020م نتيجة ارتفاع الذمم المدينة
واألرصدة المدينة األخرى وانخفاض األرصدة الدائنة المستحقة للموردين .العامل الثاني هو ارتفاع النقد الخارج من األنشطة اإلستثمارية بنسبة %11٫3
أو بقيمة  28٫4مليون ريال سعودي من  253٫8مليون ريال سعودي في العام 2019م إلى  282٫2مليون ريال سعودي في العام 2020م نتيجة اقتناء الشركة
ألصول ومعدات جديدة.
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6التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

يوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-42):لودجلاالتدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي
الربح قبل حساب الزكاة

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر
2019م

ديسمبر
2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

٢٢٩٫٦

٢٤٤٫٠

٢٦١٫١

%٦٫٢

%٧٫٠

%٦٫٦

التعديالت لتسوية الربح قبل حساب الزكاة مع صافي التدفقات النقدية
استهالك ممتلكات ومعدات

١٣٦٫٥

١٤٦٫٧

١٣٩٫٢

%٧٫٥

()%5.1

%١٫٠

استهالك أصول حق استخدام

١٦٦٫٦

١٦١٫٧

١٦٦٫٠

()%2.9

%٢٫٧

()%0.2

ربح من بيع ممتلكات ومعدات

()٠٫٢

()١٫٧

()٠٫٦

%٩٣٦٫٩

()%61.7

%٩٩٫٣

-

١٫١

()٢٫٤

-

()%320.0

-

شطب ممتلكات ومعدات

٤٫٨

٧٫٨

١٠٫٩

%٦٥٫٠

%٣٩٫٥

%٥١٫٧

إطفاء أصول غير ملموسة

٣٫٣

٤٫٤

٣٫٩

%٣٥٫٢

()%12.0

%٩٫١

مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين

١٤٫٧

١٤٫١

٢٠٫٢

()%4.2

%٤٣٫٥

%١٧٫٢

تكاليف تمويل – أخرى

٧٢٫٩

٦٥٫٩

٦٠٫٣

()%9.6

()%8.5

()%9.0

-

١٥٫٦

٩٤٫٩

-

%٥٠٦٫٨

-

(ربح)  /خسارة من توقف اعتراف نتيجة إنهاء عقود إيجار

تكاليف تمويل  -خسارة القيمة العادلة من التزامات مشتقات عقود
مقايضة
تعديالت رأس المال العامل:

()٨٥٫٥

١٣٫١

()٣٢٫٠

()%115.3

()%343.8

()%38.9

مخزون

٣٫٠

٠٫٣

()٠٫٧

()%89.3

()%319.8

ال ينطبق

حسابات مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً

()٢٣٫١

()٨٢٫٧

()٢١٢٫٧

%٢٥٨٫٤

%١٥٧٫٣

%٢٠٣٫٧

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

٣٫٦

()٠٫٩

١٫٥

()%124.0

()%276.6

()%34.8

حسابات دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

()٤٠٫٠

()٢٩٫١

()١٠١٫٢

()%27.1

%٢٤٧٫٣

%٥٩٫١

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

٥٫٢

()١٫٥

٢٦٫٦

()%129.4

()%1،839.1

%١٢٥٫٩

مطلوبات عقود

١٫٦

٣٫٢

١١٫٥

%١٠٠٫٢

%٢٥٨٫١

%١٦٧٫٧

التزام استرداد

()٥٫٥

()٠٫٦

١٫٢

()%89.7

()%318.3

-

أصول حق إرجاع بضائع

التدفقات النقدية من العمليات
تكاليف تمويل مدفوعة

()٣٢٫٥

()٣٢٫٣

()٢٨٫٩

()%0.7

()%10.6

()%5.8

مكافآت نهاية خدمة مدفوعة للموظفين

()١٦٫٨

()٥٫٣

()٥٫٦

()%68.5

%٥٫٢

()%42.4

زكاة مدفوعة

()١٤٫٧

()٩٫٠

()٦٫٦

()%38.8

()%26.9

()%33.1

صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

٤٢٣٫٥

٥١٥٫٠

٤٠٦٫٨

%٢١٫٦

()%21.0

()%2.0

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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ما بين العامين 2018م و2019م ،ارتفع النقد المتدفق من األنشطة التشغيلية بنسبة  %21٫6أو بقيمة  91٫5مليون ريال سعودي من  423٫5مليون ريال
سعودي في العام 2018م إلى  515٫0مليون ريال سعودي في العام 2019م .كان االرتفاع المذكور متأثراً بانخفاض المخزون وارتفاع الربح قبل حساب الزكاة
سجلته الشركة .كان ارتفاع الربح قبل حساب الزكاة الذي حققته الشركة مدفوعاً بارتفاع اإليرادات ما بين العام 2018م والعام 2020م.
الذي ّ
عاد النقد المتدفق من األنشطة التشغيلية وانخفض بنسبة  %21٫0أو بقيمة  108٫2مليون ريال سعودي من  515٫0مليون ريال سعودي في العام 2019م
إلى  406٫8مليون ريال سعودي في العام 2020م نتيجة ارتفاع الحسابات المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً تماشياً مع ارتفاع اإليرادات ما بين العامين.
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6التدفق النقدي من األنشطة اإلستثمارية

يوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-43):لودجلاالتدفق النقدي من األنشطة اإلستثمارية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي
شراء الممتلكات والمعدات
إيرادات متحصلة من بيع ممتلكات ومعدات
إضافات على أصول غير ملموسة
شراء أدوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات
اإلستثمارية

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب /
2018م2020-م

()١٣٩٫٢

()١٥٥٫٦

()٢٠٤٫٨

%١١٫٨

%٣١٫٦

%٢١٫٣

٠٫٦

١٫٩

٠٫٨

%٢٢٠٫٠

()%59.2

%١٤٫٣

()٨٫٨

()٣٫٠

()١٠٫٣

()%65.7

%٢٤٢٫٣

%٨٫٤

-

()٩٧٫٠

()٦٧٫٩

-

()%30.0

-

()١٤٧٫٤

()٢٥٣٫٨

()٢٨٢٫٢

%٧٢٫٢

%١١٫٢

%٣٨٫٤

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.

ارتبطت التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية بشراء ممتلكات ومعدات للشركة بشكل رئيسي .بلغ التدفق النقدي الخارج من األنشطة اإلستثمارية
 147.4مليون ريال سعودي و 253.8مليون ريال سعودي في العامين 2018م 2019م على التوالي .ارتبطت الزيادات على اآلالت والمعدات بشكل رئيسي
باألعمال تحت التنفيذ والتي ارتبطت بالصيدليات المزمع افتتاحها .يجب اإلشارة إلى أنّ ارتفاع التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة اإلستثمارية بنسبة
 %72٫2أو بقيمة  106٫4مليون ريال سعودي من  147٫4مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  253٫8مليون ريال سعودي في العام 2019م ارتبط أيضاً
بشراء الشركة ألدوات حقوق الملكية مصنفة بالقيمة العادلة والتي تتضمن استثمارات في أسهم حقوق ملكية شركات ُمد َرجة في السوق المالية السعودية.
سجل التدفق النقدي الخارج من األنشطة اإلستثمارية ارتفاعاً بنسبة  %11٫2أو بقيمة  28٫4مليون ريال سعودي من  253٫8مليون ريال سعودي في العام
ّ
2019م إلى  282٫2مليون ريال سعودي في العام 2020م ،حيث ارتبط االرتفاع بأصول ومعدات جديدة اقتنتها الشركة وارتبطت بشكل رئيسي بالصيدليات
الجديدة التي افتتحها وتنوي الشركة افتتاحها.
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6التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

يوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م و2020م.
	  (6-44):لودجلاالتدفق النقدي من األنشطة التمويلية
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
مليون ريال سعودي
صافي حركة في حسابات بنكية مكشوفة وقروض
قصيرة األجل
مسدد من التزامات عقود إيجار
تسوية إلغالق بعض عقود اإليجار للفروع

زيادة ( /نقص)

2018م

2019م

2020م

ديسمبر 2019م

ديسمبر 2020م

النمو المركب
2018 /م2020-م

50.99

٢٠٫٨

١٧١٫٠

()%59.1

%٧٢٢٫٩

%٨٣٫٦

()١٩٠٫١

()١٦١٫٨

()١٩١٫٠

()%14.9

%١٨٫٠

%٠٫٢

-

()٣٫٨

()٤٫٣

()%1,837.1

%١٤٫٠

-

توزيعات أرباح مدفوعة

()١١١٫٠

()١٣٩٫٠

()١٤٧٫٢

%٢٥٫٢

%٥٫٩

%١٥٫٢

صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية

()٢٥٠٫٢

()٢٨٣٫٩

()١٧١٫٥

%١٣٫٥

()%39.6

()%17.2

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالیة المنتهیة في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
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سجلت الشركة تدفقات نقدية من األنشطة التمويلية بقيمة  250٫2مليون ريال سعودي و 283٫9مليون ريال سعودي في العام 2018م والعام 2019م على
ّ
التوالي .ارتبطت هذه التدفقات بشكل رئيسي بتوزيعات أرباح مدفوعة للشركاء خالل العامين واإللتزامات التي سددتها الشركة والمرتبطة يإبجارات
الصيدليات والمكاتب والمستودعات المختلفة .ارتفعت التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة التمويلية بنسبة  %13٫5أو بقيمة  33٫7مليون ريال سعودي
من  250٫2مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى  283٫9مليون ريال سعودي في العام 2019م حيث كان اإلرتفاع مدفوعا بارتفاع قيمة األرباح التي
قامت الشركة بتوزيعها على الشركاء خالل العام 2019م.
انخفض التدفق النقدي الخارج من األنشطة التمويلية بنسبة  %39٫6أو بقيمة  112٫3مليون ريال سعودي من  283٫9مليون ريال سعودي خالل العام 2019م
إلى  171٫5مليون ريال سعودي في العام 2020م نتيجة حصول الشركة على قروض جديدة بهدف دعم متطلبات رأس المال العامل والصيدليات الجديدة.
6-11االلتزامات والمصروفات المحتملة
يوضح الجدول التالي اإللتزامات والمصروفات المحتملة للشركة كما  31ديسمبر 2020م.
	  (6-45):لودجلاااللتزامات والمصروفات المحتملة
مليون ريال سعودي

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2020م

خطابات الضمان

4٫5

4٫6

8٫4

خطابات اإلعتماد

65٫4

56٫8

67٫2

إلتزامات رأسمالية

50٫0

62٫0

160٫0

اإلجمالي

189٫8

184٫8

235٫6

مصدر :معلومات اإلدارة

تألفت خطابات الضمان بشكل رئيسي من خطاب ضمان واحد تم إصداره بالنيابة عن أحد الشركات الشقيقة وتحديداً وكالة السفر والسياحة الكالسيكية،
حيث أصدر خطاب الضمان لصالح الهيئة العامة للطيران المدني.
تألفت خطابات اإلعتماد من خطابات اعتماد تم إصدراها إلى عدد من موردي الشركة الذين يزودون الشركة بمواد ومستلزمات طبية.
ارتبطت اإللتزامات الرأسمالية بأعمال تحت التنفيذ خاصة بالصيدليات المزمع افتتاحها في العام 2021م التي كانت الشركة تقوم بافتتاحها في كل عام.
6-12تحديث قسم مناقشة اإلدارة والتحليل لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
يوضح الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة لفترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
	  (6-46):لودجلامؤشرات األداء الرئيسية
فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو2020م

 30يونيو 2021م

مؤشرات األداء الرئيسية المالية
معدل نمو اإليرادات

ال ينطبق

()%0.2

معدل نمو صافي الربح

ال ينطبق

%68

هامش الربح اإلجمالي

% 39٫4

% 36٫7

هامش الربح التشغيلي

%9

%5.7

%3.2

%5.3

العائد على حقوق الملكية

ال ينطبق

%11.1

هامش الربح الصافي
العائد على األصول

ال ينطبق

%3.6

األصول المتداولة /المطلوبات المتداولة

ال ينطبق

%1.1

القروض/حقوق الملكية

ال ينطبق

0.7

اإليراد التجاري  /صافي الدخل

% 343٫2

%160.1

836

847

عدد الصيدليات
المصدر :القوائم المالية الموجزة المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ومعلومات اإلدارة
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6-13قائمة الدخل
يوضح الجدول التالي قائمة الدخل للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
	  (6-47):لودجلانتائج العمليات – قائمة الدخل
فترة الستة أشهر المنتهية في

مليون ريال سعودي

 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

زيادة (نقص)  30يونيو 2021م

اإليرادات
2,480.2

2,476.5

()%0.2

تكلفة المبيعات

()1,503.1

()1,566.5

%4.2

اإليرادات
اجمالي الربح

977.1

909.9

()%6.9

مصاريف بيع وتوزيع

()698.5

()705.9

%1.1

مصاريف عمومية وإدارية

()55.5

()62.8

()%13.1

الربح التشغيلي

223.1

141.3

()%36.7

ربح (خسارة) القیمة العادلة من التزامات مشتقات عقود مقایضة

()114.8

27.3

()%123.8

تكالیف تمویل – أخرى

()28.7

()34.9

%21.3

دخل آخر (بالصافي)

5.9

4٫5

()%23

الربح قبل حساب الزكاة

85.5

138.3

%61.8

()7

()6.5

()%7.1

78.5

131.8

%68

مصروف زكاة
ربح الفترة

المصدر :القوائم المالية الموجزة المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ومعلومات اإلدارة

انخفضت اإليرادات بنسبة  %0.2أو بقيمة  3.7مليون ريال سعودي من  2.480٫2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
إلى  2,476.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .جاء اإلنخفاض متأث ًرا بارتفاع الخصومات بنسبة  %37أو بقيمة
 84.3مليون ريال سعودي من  228مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  312٫3مليون ريال سعودي في فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م بارتفاع الخصومات التي منحت ألحد العمالء الرئيسيين.
ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة  % 4.2أو بقيمة  63.4مليون ريال سعودي من  1.503٫1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م إلى  1,566.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .كان االرتفاع متركزًا في ارتفاع تكاليف الصيدليات والمستودع
الرئيسي والتي ارتفعت بنسبة  % 3.2أو بقيمة  53مليون ريال سعودي من  1,638.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
إلى  1,619.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .كما تأثر ارتفاع تكلفة المبيعات بارتفاع مصاريف إعادة تقييم
وفروقات أسعار ومخزون بنسبة  %83.2أو بقيمة  14٫7مليون ريال سعودي من  17٫7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م إلى  23,4في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
انخفض إجمالي الربح بنسبة  % 6.9أو بقيمة  67.2مليون ريال سعودي من  977.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
ً
مرتبطا بارتفاع تكلفة اإليرادات
2020م إلى  909.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .كان االنخفاض بشكل رئيسي
بين الفترتين المذكورتين.
ارتفعت المصاريف التشغيلية (مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية) بنسبة  %2أو بقيمة  14.7مليون ريال سعودي من  754مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  768.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .ارتفعت
مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  % 1.1أو بقيمة  7.4مليون ريال سعودي من  698.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
إلى  705.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،نتيجة ارتفاع تكلفة موظفي فريق عمل المبيعات التابع للصيدليات
والمستودع الرئيسي.
سجلت المصاريف العمومية واإلدارية ارتفاعا بنسبة  %13.1أو بقيمة  7.3مليون ريال سعودي من  55.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية
ّ
ً
مرتبطا بارتفاع مصاريف
في  30يونيو 2020م إلى  62.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .كان اإلرتفاع بشكل عام
تكلفة الموظفين وخدمات تقنية المعلومات.
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انخفض الربح التشغيلي بنسبة  %36.7أو بقيمة  81.9مليون ريال سعودي من  223.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م إلى  141.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م .وقد تأثر اإلنخفاض المذكور بشكل رئيسي بارتفاع المصاريف
التشغيلية وتحديدًا المصاريف العمومية واإلدارية .كما تأثر اإلنخفاض في الربح التشغيلي بارتفاع فترة اإليرادات بين الفترتين المذكورتين.
ربح وخسارة القيمة العادلة غير المحققة من إلتزامات مشتقات عقود مقايضة هي مبالغ مرتبطة بعقود مقايضة فائدة أبرمتها الشركة .تحولت الخسارة
سجلتها الشركة والتي بلغت قيمتها  114.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى ربح بقيمة  27.3مليون ريال
التي ّ
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .كان االرتفاع المذكور متأث ًرا بشكل رئيسي بتحسن مع ّدل الليبور خالل النصف األول من العام
2021م.
ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة  %21.3أو بقيمة  6.1مليون ريال سعودي من  28.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
إلى  34.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .يجب اإلشارة إلى أنه في النصف األول من العام 2020م كانت تكاليف
التمويل منخفضة جزئ ًيا بنسبة معينة نتيجة بعض التسهيالت التي قدمتها البنوك خالل فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-والتي
قضت بإعفاء الشركات جزئ ًيا من تكاليف التمويل المرتبطة بالقروض الممنوحة للشركة.
سجلته الشركة بين النصف األول من العام 2020م والنصف األول من العام 2021م تضمن إيرادات متنوعة تألفت بشكل
الدخل األخر (الصافي) الذي ّ
محصلة من شركات التأمين وإيرادات تأجير ألواح
مبالغ
شملت
أخرى
متنوعة
وأرباح
ومصاريف
المشتقات
عقود
اتفاقيات
رئيسي من أرباح متحصلة من
ّ
خشبية .انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة  %23أو بقيمة  1٫4مليون ريال سعودي من  5٫9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م إلى  4٫5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نتيجة تسويات مرتبطة بمصاريف وتكاليف فترات سابقة
تم تسديدها في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
ارتفع الربح قبل حساب الزكاة بنسب  %61.8أو بقيمة  52.7مليون ريال سعودي من  85.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م إلى  138.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .تأثر اإلرتفاع بشكل رئيسي باألرباح من القيمة العادلة من
سجلتها الشركة في النصف األول من العام 2021م والتي بلغت قيمتها  27.3مليون ريال سعودي.
التزامات مشتقات عقود مقايضة التي ّ
انخفض مصروف الزكاة بنسبة  %7٫1أو بقيمة  0٫5مليون ريال سعودي من  7ماليين ريال سعودي في النصف األول من العام 2020م إلى  6٫5مليون ريال
سعودي في النصف األول من العام 2021م .تتقلب مصاريف الزكاة ضمن سياق العمل العادي نتيجة التقلبات التي تطرأ على الوعاء الزكوي والدفعات التي
تسددها الشركة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ارتفع ربح الفترة بنسبة  %68أو بقيمة  53.3مليون ريال سعودي من  78.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى
 131.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نتيجة ارتفاع اإليرادات والربح غير المحقق المرتبط بمشتقات عقود
المقايضة .رافق اإلرتفاع المذكور ارتفاع في هامش ربح الفترة من  %3.2إلى  %5.3ما بين النصف األول من العام 2020م والنصف األول من العام 2021م.
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6اإليرادات

يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
	  (6-48):لودجلاتفاصيل اإليردات
فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

زيادة (نقص)
 30يونيو 2021م

اإليرادات – التجزئة

2,629.2

2,707.1

%3

اإليرادات  -الجملة

79.0

81.7

%3.4

اإلجمالي

2,708.2

2,788.8

%3

الخصومات التجارية

()204.3

()297.5

%45.6

مليون ريال سعودي

ناقص:
برنامج والء العمالء

()20.9

()14.2

()%31.9

الخصومات

()2.8

()٠٫6

()%79.2

إجمالي الخصومات

()228.0

()312.3

%37

صافي اإليرادات

2,480.2

2,476.5

()%0.2

المصدر :معلومات اإلدارة
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انخفض صافي اإليرادات بنسبة  %0.2أو بقيمة  3.7مليون ريال سعودي من  2,480٫2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م إلى  2,476.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .كان اإلنخفاض متأث ًرا بشكل رئيسي بارتفاع إجمالي
الخصومات بنسبة  %37أو بقيمة  %84.3مليون ريال سعودي من  228مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
سجلت إيرادات مبيعات التجزئة وإيرادات مبيعات الجملة ارتفاعات ما بين فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
فيما يتعلق بإيرادات المبيعات فقد ّ
2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
ارتفعت اإليرادات المتحصلة من مبيعات التجزئة بنسبة  %3أو بقيمة  77.9مليون ريال سعودي من  2,629.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  2,707.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .تأثر ارتفاع اإليرادات المتحصلة من
مبيعات التجزئة بارتفاع المبيعات الخاصة بشركات التأمين والشركات التجارية الخاصة .بينما تأثر ارتفاع إيرادات الشركات التجارية الخاصة المبيعات
بارتفاع اإليرادات المرتبطة ببرنامج «وصفتي» التي تديره الشركة بالتعاون مع أحد عمالء الشركة الشبه حكومي ،كان ارتفاع اإليرادات المتحصلة من
ً
مرتبطا بارتفاع الحصة السوقية وعدد المرضى والمشتركين المشمولين ببرامج التأمين التي توفرها الشركات التي تتعامل معها الشركة.
شركات التأمين
رافق ارتفاع إيرادات مبيعات التجزئة ارتفاع إيرادات مبيعات الجملة والتي ارتفعت بنسبة  %3.4أو بقيمة  2٫6مليون ريال سعودي من  79مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  81.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .كان اإلرتفاع
مدفوعا ضمن خطط العمل.
بشكل رئيسي بارتفاع مبيعات منتجات العناية بالصحة بعد تطوير أساليب البيع والتسويق التي يتم اتباعها
ً
ارتفعت الخصومات التجارية بنسبة  %45.6أو بقيمة  93.2مليون ريال سعودي من  204.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
ً
مرتبطا بشكل وثيق بالخصومات اإلضافية التي
2020م إلى  297.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .جاء اإلرتفاع
منحت ألحد عمالء الشركة الشبه حكومي نتيجة ارتفاع المبيعات مع هذا العميل (ارتفعت مبيعات هذا العميل بنسبة  %107.3أو بقيمة  148.3مليون
ريال سعودي من  138.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  286.5مليون في فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2021م).
انخفضت الخصومات الممنوحة ضمن برنامج والء بنسبة  %31.9أو بقيمة  6.7مليون ريال سعودي من  20٫9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  14.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .يجب اإلشارة إلى أن قيمة هذه الخصومات
تتقلب ضمن سياق العمل العادي وتتأثر بعدد النقاط التي يتم استخدامها.
الخصومات األخرى (خصومات كمية) انخفضت قيمتها بنسبة  %79.3أو بقيمة  2.2مليون ريال سعودي من  2.8مليون ريال سعودي في فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  0.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .وقد كان االنخفاض ضمن سياق
العمل العادي.
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6إيرادات التجزئة

يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات التجزئة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
	  (6-49):لودجلاتفاصيل إيرادات التجزئة
مليون ريال سعودي

زيادة (نقص)

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

 30يونيو 2021م

2,605.1

2,707

%3.9

المستودع الرئيسي

٢٢٫7

٠٫1

()%99.4

مبيعات نوفوال

1.3

-

()%100

2,629.2

2,707.1

%3

الصيدليات

إجمالي اإليرادات
المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات المتحصلة من مبيعات الصيدليات بنسبة  %3.9أو بقيمة  101.9مليون ريال سعودي من  2,605.1مليون ريال سعودي في فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  2٫707مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .كما ذكر سابقاً ،تأ ّثر اإلرتفاع
بارتفاع اإليرادات المتحصلة من شركات التأمين والشركات التجارية الخاصة.
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في حالة المستودع الرئيسي ،فقد انخفضت اإليرادات من  22٫7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى صفر في
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .يجب اإلشارة إلى أنّ مبيعات المستودع تتقلب بشكل دوري .في النصف األول في العام 2020م ،تم تسجيل
مبيعات مرتفعة الحجم والقيمة إلى عدد من الموردين .يجب اإلشارة إلى أنّ المبيعات المذكورة قد تم رفع طلب فيها إلى الصيدليات ولكن تم تحويلها إلى
المستودع الرئيسي نظراً إلرتفاع كمية المشتريات المطلوبة ولتسهيل عملية نقل البضائع في ظ ّل قيود التنقل التي كانت بدأت الجهات الرسمية بفرضها
بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19-لم يتم تسجيل طلبات ومعامالت مماثلة خالل النصف من األول من العام 2021م.
انخفضت مبيعات منتجات نوفوال من  1٫3مليون ريال سعودي في النصف األول من العام 2020م إلى صفر في النصف األول من العام 2021م .وقد ذكرنا
سابقاً أنّ الشركة قامت بإغالق المحالت والمتاجر التي تض ّم مبيعات منتجات النوفوال نظراّ لغياب الربحية المرجوة.
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6إيرادات التجزئة حسب نوع العميل

يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات التجزئة قبل الخصم حسب نوع العميل لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م.
	  (6-50):لودجلاإيرادات التجزئة حسب نوع العميل
مليون ريال سعودي

فترة الستة أشهر المنتهية في

زيادة (نقص)

 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

 30يونيو 2021م

زائري الصيدليات

2,260.8

2,188.4

()%3.2

شركات التأمين

155.2

182.0

%17.3

عمالء اإلئتمان

144.5

288.6

%99.7

مبيعات عبر اإلنترنت

68.7

48.2

()%29.8

2,629.2

2,707.1

%3

إجمالي اإليرادات
المصدر :معلومات اإلدارة

شكلت اإليرادات المتحصلة من زائري الصيدليات ما نسبته  %86و  %80.8من إجمالي إيرادات مبيعات التجزئة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30
تسجل إيرادات زائري الصيدليات أي تغيير ملحوظ ما بين الفترتين المذكورتين بل تم
يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .لم
ّ
تسجيل انخفاض بنسبة  %3.2أو بقيمة ( )72.4مليون ريال سعودي من  2,260.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
إلى  2,188.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نتيجة انخفاض جزئي طرأ على مختلف المنتجات المرتبطة بالعناية
الشخصية والحماية من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد( )19-الكمامات الواقية والقفازات) .يجب اإلشارة إلى أنّ الطلب على هذه المنتجات
وعلى منتجات الصيدلية بشكل عام قد بلغ مستويات قياسية بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19-ونظ ًرا إلى أن الصيدلية شكلت
وجهه أساسية لمختلف العمالء في فترات اإلغالق التي شهدتها فترات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19-انخفض حجم الطلب على
المنتجات المذكورة خالل النصف األول من العام 2021م لتراجع مستوى القيود المفروضة وتوفر المنتجات المذكورة في كل محالت السوبرماركت
والمحالت المختلفة.
ارتفعت اإليرادات المتحصلة من شركات التأمين بنسبة  %17.3أو بقيمة  26.8مليون ريال سعودي من  155.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  182مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .لقد ذكرنا ساب ًقا أن إرتفاع اإليرادات
المشار إليه مرتبط بشكل أساسي بتوسع الحصة السوقية لشركات التأمين التي تتعامل معها الشركة حيث ارتفع عدد المواطنين المشمولين بالتغطية
التأمينية التي يوفرها العمالء المذكورين.
ارتفعت اإليرادات المتحصلة من عمالء اإلئتمان بنسبة  %97أو بقيمة  144.1مليون ريال سعودي من  144.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  288.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .تأثر اإلرتفاع بارتفاع اإليرادات المتحصلة
من أحد عمالء الشركة الشبه حكومي .يجب اإلشارة إلى أنّ دور أحد عمالء الشركة الشبه حكومي كممثل عن وزارة الصحة والقطاع الصحي العام
يتوسع بشكل تدريجي ليشمل جميع المرضى الذين يتم عالجهم في المستشفيات والمراكز الطبية ويتم تحويلهم إلى صيدليات الشركة من أجل صرف
وصفاتهم الطبية (ضمن برنامج «وصفتي») .ارتفعت اإليرادات المتحصلة من أحد عمالء الشركة الشبه حكومي بنسبة  %107.3أو بقيمة  148.3مليون
ريال سعودي من  138.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  286.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2021م.
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انخفضت المبيعات عبر اإلنترنت بنسبة  %29.8أو بقيمة  20.5مليون ريال سعودي من  68.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م إلى  48.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .تجدر اإلشارة إلى أنّ المبيعات عبر اإلنترنت ازدهرت
بشكل استثنائي خالل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19-وبالتالي فإنّ اإلنخفاض المشار إليه هو في سياق العمل العادي.
6إيرادات شركات التأمين

-13-4

يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات شركات التأمين لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
	  (6-51):لودجلاإيرادات شركات التأمين
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

 30يونيو 2021م

عميل التأمين 1

79.4

75.0

()%5.6

عميل التأمين 2

24.2

27.7

%14.2

عميل التأمين 3

8.7

15.2

%74

عميل التأمين 4

6.4

13.6

%113.5

عميل التأمين 5

5.2

9.5

%81.7

عميل التأمين 6

8.6

9.2

%7.1

عميل التأمين 7

6.4

9.0

%41.2

عميل التأمين 8

4.7

8.0

%71.1

عميل التأمين 9

2.6

5.1

%96.9

عميل التأمين 10

6.6

4.8

()%27.1

عميل التأمين 11

2.2

4.8

%114.3

إجمالي

155.2

182.0

%17.3

المصدر :معلومات اإلدارة

تركزت اإليرادات المتحصلة من شركات التأمين باإليرادات المرتبطة بالعميل  1والعميل  .2م ّثلت اإليرادات المتحصلة من هذين العميلين ما نسبته %66.9
و %56.5من إجمالي اإليرادات التي حصلتها الشركة من شركات التأمين في النصف األول من العام 2020م النصف األول من العام 2021م.
ارتفعت اإليرادات المتحصلة من شركات التأمين بنسبة  %17.3أو بقيمة  26.8مليون ريال سعودي من  155.2مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  182مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .وقد ذكرنا سابقاً أنّ اإلرتفاع المذكور نتج
بشكل رئيسي عن ارتفاع الحصة السوقية التابعة لشركات التأمين وارتفاع عدد المرضى المشمولين بالتغطية المؤمنة من قبل هذه الشركات.
-13-5

6إيرادات عمالء اإلئتمان

يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات عمالء اإلئتمان لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
	  (6-52):لودجلاإيرادات عمالء اإلئتمان
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

 30يونيو 2021م

138.2

286.5

%107.3

عمالء أخرين

6.3

2.1

()%67.2

إجمالي

144.5

288.6

%99.7

عميل 1

المصدر :معلومات اإلدارة
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سجلت اإليرادات المتحصلة من عمالء اإلئتمان ارتفاعاً بنسبة  %99.7أو بقيمة  144.1مليون ريال سعودي من  144.5مليون ريال سعودي في فترة الستة
ّ
أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  288.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .كان اإلرتفاع متأثراً بشكل رئيسي
بارتفاع إيرادات عميل  1بحيث أنّ عدد المرضى المشمولين بالخدمات التي توفرها عميل  1بصفتها ممثل عن وزارة الصحة يرتفع بشكل تدريجي وسنوي.
يشمل العمالء اآلخرين شركات تجارية خاصة ،وقد ارتفعت اإليرادات المتحصلة من هؤالء العمالء بنسبة  %67.2أو بقيمة  4.2مليون ريال سعودي من
 6.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  2.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م نتيجة ارتفاع مبيعات الصيدليات لهؤالء العمالء.
6إيرادات عمالء الجملة

-13-6

يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات عمالء الجملة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
	  (6-53):لودجلاإيرادات عمالء الجملة
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

 30يونيو 2021م

عميل جملة 1

2٫٤

2٫٤

()%1

عميل جملة 2

-

1٫9

-

عميل جملة 3

2.3

١٫7

()%27.2

عميل جملة 4

0.8

١٫3

%65.4

عميل جملة 5

3.8

١٫1

()%70٫3

عميل جملة 6

2

١٫1

()%44.5

عميل جملة 7

-

1.1

-

عميل جملة 8

1.4

1.0

()%25.4

عميل جملة 9

٠٫5

1.0

%78.9

عميل جملة 10

٠٫8

1.0

%28.1

أخرى

65.0

68.1

%4.8

إجمالي

79.0

81.7

%3.4

المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت إيرادات عمالء الجملة بنسبة  %3.4أو بقيمة  2٫6مليون ريال سعودي من  79٫0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م إلى  81.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .ارتبط اإلنخفاض المذكور بانخفاض مبيعات العناية بالصحة
بعد تطوير أساليب البيع والتسويق المتبعة من قبل الشركة.
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6اإليرادات حسب المنتج

يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات حسب المنتج لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
	  (6-54):لودجلاإيرادات المنتجات
مليون ريال سعودي

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

زيادة ( /نقص)
 30يونيو 3021م

منتجات التجزئة
منتجات الصحة والمنتجات األخرى

1,735.7

1,630.1

()%6.1

المنتجات الصيدلية

839.5

1,077.0

%20.5

المجموع

2,629.2

2,707.1

%3
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مليون ريال سعودي

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م

زيادة ( /نقص)

 30يونيو 2021م

 30يونيو 3021م

منتجات الجملة
منتجات المستهلكين والمنتجات األخرى

46.0

43.3

()%6

منتجات العناية بالصحة

33.0

38.4

%16.4

المجموع

79.0

81.7

%3.4

خصومات

()228.0

()312.3

%37

إجمالي

2,480.2

2,476.5

()%0٫2

المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات المحصلة من مبيعات التجزئة بنسبة  %3أو بقيمة  77.9مليون ريال سعودي من  2,629.2مليون ريال سعودي خالل النصف األول
من العام 2020م إلى  2,707.1مليون ريال سعودي خالل النصف األول من العام 2021م .كان االرتفاع مرتبطاً بشكل أساسي بارتفاع مبيعات منتجات
الصيدلية والتي ارتفعت بنسبة  %20.5أو بقيمة  183.5مليون ريال سعودي من  893.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م إلى  1٫077مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .نتج اإلرتفاع عن ارتفاع مبيعات أحد عمالء الشركة الشبه
حكومي وشركات التأمين بشكل رئيسي.
سجلت مبيعات الجملة ارتفاعاً بنسبة  %3.4أو بقيمة  2٫6مليون ريال سعودي من  79مليون ريال سعودي خالل النصف األول من العام 2020م إلى 81.7
ّ
ً
مليون ريال سعودي خالل النصف األول من العام 2021م .لقد ذكرنا سابقا أنّ اإلرتفاع نتج عن اتباع أساليب بيع وتسويق أكثر تطو ًرا.
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6اإليرادات حسب حركة الصيدليات

يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات حسب حركة الصيدليات لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2021م.
	  (6-55):لودجلااإليرادات حسب حركة الصيدليات
مليون ريال سعودي

فترة الستة أشهر المنتهية في

زيادة ( /نقص)

 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

 30يونيو 2021م

2,583.4

2,632.9

%1٫9

ايرادات الصيدليات المفتتحة في النصف األول من العام 2020م

21.7

56.0

%158٫5

ايرادات الصيدليات المفتتحة في النصف األول من العام 2021م

-

18.1

-

2,605.1

2,707.01

%3٫9

المستودع الرئيسي

٢٢٫7

٠٫1

()%99٫4

نوفوال

1.3

-

()%١٠٠٫٠

2,629.2

2,707.1

%3٫0

ايرادات الصيدليات القائمة

المجموع

إجمالي اإليرادات
المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت اإليرادات من الصيدليات بنسبة  %3.9أو بقيمة  101.9مليون ريال سعودي من  2,605.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م إلى  2٫707مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .كان اإلرتفاع متركزاً بارتفاع اإليرادات المتحصلة
من الصيدليات القائمة بنسبة  %1.9أو  49.4مليون ريال سعودي من  2,583.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو2020م
إلى  2,632.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .في المقابل ،كان ارتفاع اإليرادات من الصيدليات التي افتتحت
في النصف األول من العام 2020م  24.3مليون ريال سعودي والصيدليات التي افتتحت في النصف األول من العام 2021م  18.1مليون ريال سعودي.
كما ذكر سابقاً ،فإنّ المبيعات السنوية ألي صيدلية من المتوقع أن تزدهر سنوياّ نظراً إلى أنّ عدد العمالء الذين تستقطبهم الصيدلية في محيطها
مرشح لإلرتفاع بين سنة وأخرى وفي سياق العمل العادي ،إ ّال في حال انخفض أداء الصيدلية .وقد ذكرنا أنّ الصيدليات الجديدة التي تفتتح
الجغرافي
ّ
خالل العام تحتاج إلى فترة ستة أشهر من أجل البدء في تسجيل إيرادات ملحوظة.
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-13-9

6الخصومات

يوضح الجدول التالي تفاصيل الخصومات لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
	  (6-56):لودجلاالخصومات
مليون ريال سعودي

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م

زيادة ( /نقص)

 30يونيو 2021م

 30يونيو 2021م

الخصومات التجارية
132.8

246.1

%85.3

خصومات المبيعات
خصومات الكمية

4.5

3.4

()%23.7

خصومات الترويج

67.0

48.0

()%28.4

المجموع

204.3

297.5

%45.6

برنامج والء العمالء

20.9

14.2

()%31.9

خصومات نهاية العقد

2.8

0.6

()%79.2

اإلجمالي

228.0

312.3

%37

المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت الخصومات التجارية بنسبة  %45٫6أو بقيمة  93٫2مليون ريال سعودي من  204٫3مليون ريال في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
إلى  297٫5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نتيجة ارتفاع خصومات المبيعات بنسبة  %85.3أو بقيمة 113٫2
مليون ريال سعودي من  132٫8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  246٫1مليون ريال سعودي في فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م بشكل أساسي بمبيعات أحد عمالء الشركة الشبه حكومي نظ ًرا إلى أنّ هذا العميل يستحوذ على القسم األكبر من
الخصومات التجارية ،كما ذكر سابقا.
انخفضت خصومات الكمية بنسبة  %23.7أو بقيمة  1٫1مليون ريال سعودي من  4.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
ً
مرتبطا بانخفاض حجم التبرعات الممنوحة من
2020م إلى  3.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .كان اإلنخفاض
قبل الشركة.
انخفضت خصومات الترويج بنسبة  %28.4أو بقيمة  19مليون ريال سعودي من  67مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
ً
مرتبطا بانخفاض حجم
إلى  48مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .كما في حالة خصومات الكمية ،كان اإلنخفاض
الحمالت الترويجية والتسويقية في النصف األول من العام 2021م.
انخفضت الخصومات الممنوحة ضمن برنامج والء العمالء بنسبة  %31.9أو بقيمة  6.7مليون ريال سعودي من  20.9مليون ريال سعودي في فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  14٫2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .تتقلب هذه الخصومات ضمن سياق
المسجلين ضمن برنامج والء العمالء وعدد النقاط المتراكمة من قبل هؤالء العمالء ومدى استخدام العمالء
العمل الطبيعي بحيث تتأثر بعدد العمالء
ّ
لهذه النقاط.
انخفضت خصومات نهاية العقد بنسبة  %79.2أو بقيمة  2.2مليون ريال سعودي من  2٫8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م إلى  0.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .يجب اإلشارة إلى أنّ هذه الخصومات ال تتأثر فقط بحجم إيرادات
الجملة بل ترتبط ً
أيضا بنوعية المنتجات المشتراة حيث أنّ هذه الخصومات تشمل منتجات متفق عليها في العقود.
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6 -13-10تكلفة اإليرادات
يوضح الجدول التالي تفاصيل تكلفة اإليرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
	  (6-57):لودجلاتكلفة اإليرادات
مليون ريال سعودي
الصيدليات والمستودع الرئيسي

زيادة ( /نقص)

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

 30يونيو 2021م

1,638.9

1,691.9

%3.2

مبيعات الجملة

45.3

47.0

%3.8

إعادة تقييم وفروقات أسعار ومخزون

17.7

32.4

%83.2

المنتجات المنتهية الصالحية أو التالفة

7.5

8.1

%7.4

عينات مجانية

1.3

٠٫١

()%89.4

تكاليف إضافية على الشحن

٠٫٠

٠٫١

%337.9

()4.5

()2.1

()%54.1

إيراد تجاري

()203.0

()211.0

%3.9

خصومات مكتسبة
اإلجمالي

1,503.1

1,566.5

%4.2

المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت تكلفة الصيدليات والمستودع الرئيسي بنسبة  %3٫2أو بقيمة  53مليون ريال سعودي من  1,638.9مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  1,691.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .كان اإلرتفاع المذكور متماشياً مع
ارتفاع إيرادات الصيدليات والمستودع الرئيسي بين الفترتين المذكورتين.
ارتفعت تكلفة المبيعات المرتبطة بمبيعات الجملة بنسبة  %3.8أو بقيمة  1.7مليون ريال سعودي من  45.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  47مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نتيجة الرتفاع إيرادات مبيعات الجملة.
ارتفع مجموع تكاليف إعادة تقييم وفروقات أسعار وعجز مخزون بنسبة  %83.2أو بقيمة  14.7مليون ريال سعودي من  17.7مليون ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  32.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نتيجة قيام الشركة بعمليات
المسجلة .نتج عن هذا األمر فروقات عالية القيمة تم تسجيلها ضمن تكلفة اإليرادات.
جرد متواصلة بهدف تقييم حالة المخزون ودقة أرقام المخزون
ّ
ارتفعت تكاليف المنتجات المنتهية الصالحية أو التالفة بنسبة  %7.4أو بقيمة  0.6مليون ريال سعودي من  7.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  8.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .لقد ذكرنا سابقاً أنّ الشركة قامت باستيراد
كميات مرتفعة الحجم من المنتجات ذات العالمات التجارية الخاصة بهدف بيعها في السوق السعودية .وقد تم رصد كميات تالفة ومنتهية الصالحية من
هذه المنتجات خالل فترة النصف األول من العام 2021م نتيجة القيود التي فرضت على حركة الشحن ونقل البضائع خالل فترة انتشار جائحة فيروس
كورونا المستجد (كوفيد ،)19-األمر الذي أ ّدى الى ارتفاع مصاريف المنتجات المنتهية الصالحية أو التالفة.
انخفضت تكاليف العينات المجانية بنسبة  %89.4أو بقيمة  1٫2مليون ريال سعودي من  1٫3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م إلى  0٫1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .جاء اإلنخفاض متأ ّثراً بتراجع حجم العينات المجانية التي
تم توزيعها حيث أنّ كمية العينات المجانية انخفضت بشكل تدريجي منذ بدء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
التكاليف اإلضافية على الشحن تم ّثل الفروقات بين أسعار الشحن والتكاليف الجمركية المقدرة واألسعار الفعلية التي تقوم الشركة بتسديدها .وقد ذكرنا
سابقاً أنّ هذه التكاليف تتقلب ضمن سياق العمل العادي.
انخفضت الخصومات المتكسبة بنسبة  %54.1أو بقيمة  2.4مليون ريال سعودي من  4٫5مليون ريال سعودي في النصف األول من العام 2020م إلى 2.1
مليون ريال سعودي في النصف األول من العام 2021م نتيجة انخفاض مستوى الخصومات الممنوحة من قبل الموردين.
ارتفع اإليراد التجاري بنسبة  %3.9أو بقيمة  7.9مليون ريال سعودي من  203مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
إلى  211مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .كان اإلرتفاع متأثراً بارتفاع اإليرادات المرتبطة بالدعم اللوجستي التي
تقاضته الشركة في النصف األول من العام 2021م .يجب ذكر إلى أنّ مكونات اإليراد التجاري تتقلب بشكل مستمر مع اإلشارة إلى أنّ انتشار جائحة
فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-أ ّدى جزئياً إلى انخفاض في عناصر اإليراد التجاري نظراً إلى أنّ قسم أساسي من مكونات هذا اإليراد مرتبط
بعمليات تدريب وأنشطة تسويق كانت قد انخفضت وتيرتها منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
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6 -13-11مصاريف البيع والتوزيع
يوضح الجدول التالي تفاصيل مصاريف البيع والتوزيع لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
	  (6-58):لودجلامصاريف البيع والتوزيع
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

 30يونيو 2021م

تكلفة موظفين

431.1

441.6

%2.4

استهالك أصول حق استخدام

98.4

94.4

()%4

استهالك ممتلكات ومعدات

60.3

63.6

%5.4

تسويق ودعاية وإعالن وترويج مبيعات

24.2

19.9

()%17.9

منافع خدمية

12.7

17.2

%35.5

إصالح وصيانة

10.2

9.3

()%9.1

رسوم حكومية

9.1

8.7

()%4.6

سفر ونقل

6.8

6.3

()%7

عموالت منافذ بيع

2.7

6.3

%135.3

قرطاسية وطباعة

2.9

1.9

()%34.4

شحن تكاليف وتغليف وتعبئة

5.9

١٫4

()%75٫7

تأمين

3.4

٤٫2

%21.2

خدمات تقنية معلومات

3

٠٫3

()%90٫6

هدايا وعينات منتجات مجانية

-

0.7

-

إيجار سيارات ومصاريف

6.7

7.7

%15.4

أخرى

21.1

22.5

%6.6

اإلجمالي

698.5

705.9

%1.1

المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت تكلفة الموظفين بنسبة  %2.4أو بقيمة  10.5مليون ريال سعودي من  431.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م إلى  441.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .تأثر اإلرتفاع المذكور بالتوظيف التدريجي لعدد من الموظفين
الجدد لمواكبة ارتفاع النشاط الذي شهدته الشركة ابتدا ًء من العام 2020م .كما تأثر اإلرتفاع المذكور بعموالت وحوافز تم تسدديها لموظفي الشركة الذين
استطاعوا تحقيق أهداف البيع المرجوة على الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
انخفضت مصاريف استهالك أصول حق استخدام بنسبة  %4أو بقيمة  4مليون ريال سعودي من  98.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2020م إلى  94.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .تأثر االرتفاع بانتهاء مدة عدد من العقود التي لم
تكن قد جددت كما في  30يونيو 2021م.
لم تشهد مصاريف إستهالك الممتلكات والمعدات المصنفة ضمن مصاريف البيع والتوزيع أي تغييرات ملحوظة ما بين فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .كان االرتفاع بنسبة  %5٫4أو بقيمة  3٫3مليون ريال سعودي من  60٫3مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  63٫6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2021مرتبطا بالممتلكات
والمعدات التي تم استحداثها في الصيدليات الجديدة.
انخفضت مصاريف التسويق والدعاية واإلعالن وترويج المبيعات بنسبة  %17.9أو بقيمة  4.3مليون ريال سعودي من  24.2مليون ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  19.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نتيجة االنخفاض الجزئي
في نطاق وحجم الحمالت الترويجية والتسويقية.
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ارتفعت مصاريف المنافع الخدمية بنسبة  %35٫5أو بقيمة  4,5مليون ريال سعودي من  12.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م إلى  17.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .يعتبر هذا اإلرتفاع في سياق العمل العادي كما أنه قد
تأثر بارتفاع عدد الصيدليات ما بين النصف األول من العام 2020م والنصف األول من العام 2021م.
انخفضت مصاريف اإلصالح والصيانة بنسبة  %9.1أو بقيمة  1مليون ريال سعودي من  10.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م إلى  9.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .يمكن القول أنّ اإلنخفاض المذكور تأثر بانخفاض نطاق
وأعمال الصيانة المرتبطة بالسيارات التي تملكها الشركة .الجدير بالذكر أنّ الشركة قد قامت باقتناء سيارات جديدة بشكل تدريجي منذ مطلع العام
2020م ،األمر الذي أ ّدى الى انخفاض عدد ونطاق عمليات الصيانة المطلوبة.
انخفضت الرسوم الحكومية بنسبة  %4.6أو بقيمة  0٫4مليون ريال سعودي من  9.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
إلى  7٫8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .يعود هذا اإلنخفاض إلى انخفاض عدد السجالت التجارية التي قامت
الشركة بتجديدها .يجب اإلشارة إلى أنّ عدد السجالت التجارية التابعة للصيدليات التي تديرها الشركة حاليا قد انخفض تلقائيا نظ ًرا إلى أن إدارة عدد
من الصيدليات تحت مظلة سجل تجاري واحد من دون اإلضطرار إلى إصدار سجالت تجارية منفردة.
انخفضت مصاريف السفر والنقل بنسبة  %7أو بقيمة  0٫5مليون ريال سعودي من  6.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
ناتجا عن
2020م إلى  6٫3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .يعتبر هذا اإلرتفاع في سياق العمل العادي وقد كان ً
انخفاض طفيف في عدد رحالت العمل التي تم تنظيمها بهدف تسويق عمل الشركة.
ارتفعت عموالت منافذ البيع البنكية بنسبة  %135.3أو بقيمة  3٫6مليون ريال سعودي من  2.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م إلى  6٫3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .يجب اإلشارة إلى أنّ عدد العمالء الذين أصبحوا يعتمدون
طرق الدفع اإللكترونية يتزايد بشكل متصاعد منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
سجل انخفاض بنسبة
لم تشهد مصاريف القرطاسية والطباعة أي تغيير جذري ما بين النصف األول من العام 2020م والنصف األول من العام 2021م ،بل ّ
 %34.3أو بقيمة مليون ريال سعودي من  2.9مليون ريال سعودي إلى  1.9مليون ريال سعودي ما بين الفترتين المذكورتين .يعتبر هذا االنخفاض في
سياق العمل العادي.
انخفضت مصاريف شحن التكاليف والتغليف والتعبئة بنسبة  %7٫75أو بقيمة  4.5مليون ريال سعودي من  5.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  1.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .ارتبط االنخفاض الطفيف بانخفاض
مصاريف وسائل تعقيم وأكياس خاصة لتوضيب األدوية والمبيعات .كانت هذه المصاريف مرتفعة نسبيا في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
نظ ًرا لكثرة استخدام وسائل التعقبم وأكياس التوضيب خالل فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-للحد من خطر انتقال الفيروسات.
ارتفعت مصاريف التأمين بنسبة  %21.2أو بقيمة  0.7مليون ريال سعودي من  3.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
إلى  4.2مليون ريال سعودي في فترة التسة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .تأثر االرتفاع بارتفاع قيمة بويصلة تأمين السيارات تظ ًرا إلى أن عدد
السيارات المشمولة بالتأمين ارتفع بشكل ملحوظ بعد قيام الشركة بشراء سيارات جديدة في العام 2020م لمواكبة احتياجات العمل.
انخفضت مصاريف خدمات تقنية المعلومات بنسبة  %90.6أو بقيمة  2.7مليون ريال سعودي من  3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2020م إلى  0.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .كان ارتفاع المصاريف المذكورة في النصف األول
ً
مرتبطا بتكبد مصاريف مرتبطة بالتطبيقات التي استخدمها الموظفين خالل فترة العمل عن بعد نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا
من العام 2020م
المستجد (كوفيد.)19-
ارتفعت مصاريف الهدايا وعينات المنتجات المجانية من صفر في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  0.7مليون ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .وقد ارتبط اإلرتفاع بالعروض الخاصة بمنتجات الشركة ذات العالمات التجارية الخاصة والتي الرتفعت
مبيعاتها خالل النصف األول من العام 2021م.
ارتفع المصروف المتعلق بعقود ايجار السيارات المصاريف المرتبطة بنسبة  %15.4أو بقيمة مليون ريال سعودي من  6.7مليون ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  7.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نتيجة ارتفاع عدد السيارات
المستأجرة والمستخدمة من قبل الشركة.
ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة  %6.6أو بقيمة  1.4مليون ريال سعودي من  21.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م إلى  22٫5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .ارتبط االرتفاع بارتفاع مصاريف الهندسة والضيافة ومصاريف
أخرى متفرقة ضمن سياق العمل العادي.
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6 -13-12المصاريف اإلدارية والعمومية
يوضح الجدول التالي تفاصيل المصاريف اإلدارية والعمومية لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م.
	  (6-59):لودجلاالمصاريف اإلدارية والعمومية
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

 30يونيو 2021م

تكلفة الموظفين

30.6

32.2

%٥٫5

خدمات تقنية المعلومات

9.4

11.3

%20.5

أتعاب مهنية

٠٫5

2٫٨

%416.9

إستهالك ممتلكات ومعدات

1.0

1.6

%64.2

سفر

٠٫4

٠٫6

%35

مصاريف سيارات

٠٫3

٠٫١

()%52.2

أخر ى

13.3

14.0

%5.6

اإلجمالي

55.5

62.8

%13.1

المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت تكلفة الموظفين بنسبة  %5٫5أو بقيمة  1٫7مليون ريال سعودي من  30.6مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
إلى  32.2مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نتيجة ارتفاع الرواتب في بداية العام 2021م.
ارتفعت مصاريف خدمات تقنية المعلومات بنسبة  %20.5أو بقيمة  1.9مليون ريال سعودي من  9.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهي
في  30يونيو 2020م إلى  11.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .كان ارتفاع المصاريف المذكورة مرتبطاً بمراجعة
بعض بنود عقد خدمات تقنيات المعلومات والذي أدى إلى ارتفاع نسبي في المصاريف .ارتفعت مصاريف األتعاب المهنية بنسبة  %416٫9أو بقيمة 2٫3
مليون ريال سعودي من  0٫5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  2٫8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2021م .بعدما تكبدت الشركة مصاريف استشارات مرتبطة بعملية الطرح األولي لالكتتاب العام.
لم تشهد مصاريف إستهالك الممتلكات والمعدات أي تغييرات ملحوظة ما بين فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م .كان االرتفاع بنسبة  %64.2أو بقيمة  0٫6مليون ريال سعودي من  1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م إلى  1٫6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ضمن سياق العمل العادي.
ارتفعت مصاريف السفر بنسبة  %35أو بقيمة  0.2مليون ريال سعودي من  0.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
إلى  0٫6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2021نظ ًرا إلى ارتفاع وتيرة السفر والرحالت الخاصة بفريق العمل اإلداري في
النصف األول من العام 2021م بعدما كانت منخفضة في النصف األول من العام 2020م.
انخفضت مصاريف السيارات من  0٫3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  0٫1مليون ريال سعودي في فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .يجب اإلشارة إلى أنّ المصاريف المذكورة تتقلب ضمن سياق العمل العادي وتتأثر بحركة السيارات وعمليات الصيانة.
ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة  %5.6أو بقيمة  0.7مليون ريال سعودي من  13.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
إلى  14مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نتيجة ارتفاع مصاريف الصيانة واإلصالح ومصاريف القرطاسية والطباعة.
6 -13-13تكاليف التمويل
يوضح الجدول التالي تفاصيل تكاليف التمويل لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
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	  (6-60):لودجلاتكاليف التمويل
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

 30يونيو 2021م

الفوائد على القروض والسحب على المكشوف من البنوك

13.6

18.6

%36.9

الفائدة على التزامات اإليجار

13.6

14.4

%5.9

تكلفة الفائدة على مزايا نهاية الخدمة للموظفين

1٫5

1.8

%20.2

اإلجمالي

28.7

34.9

%21.3

المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفعت مصاريف الفوائد على القروض والسحب على المكشوف من البنوك بنسبة  %36.9أو بقيمة  5مليون ريال سعودي من  13.6مليون ريال سعودي
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  18.6مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .لقد ذكرنا سابقا
في النصف األول من العام 2020م أنّ تكاليف التمويل كانت منخفضة جزئيا نتيجة بعض التسهيالت التي قدمتها البنوك خالل فترة انتشار جائحة فيروس
كورونا المستجد (كوفيد )19-والتي قضت بإعفاء الشركات جزئيا بنسبة معينة من تكاليف التمويل المرتبطة بالقروض الممنوحة للشركة.
ارتفعت مصاريف الفائدة على التزامات اإليجار بنسبة  %5٫9أو بقيمة  0٫8مليون ريال سعودي من  13٫6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2020م إلى  14٫4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م بعد مراجعة عدد من عقود اإليجار وارتفاع نسبة
اإليجار.
ارتفعت مصاريف تكلفة الفائدة على مزايا نهاية خدمة بنسبة  %20٫2أو بقيمة  0٫3مليون ريال سعودي من  1٫5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  1٫8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .يجب اإلشارة إلى أنّ هذه المصاريف تتأثر
بالدراسات اإلكتوارية التي يتم إجراءها بهدف تقييم مزايا نهاية الخدمة للموظفين.
6 -13-14اإليرادات األخرى
يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات األخرى لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
	  (6-61):لودجلااإليرادات األخرى
مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

السنة المالية المنتهية في
 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

 30يونيو 2021م

3.8

2.0

()%47.6

تسويات سنوات سابقة

()١٫4

()5.4

%292.2

خسارة من التخلص من الممتلكات والمعدات

()3.0

()١٫2

()%59.7

أرباح استثمارات

2.3

5.8

%156.3

دخل من صندوق تنمية الموارد البشرية

0.8

1.8

%138.8

أخرى

3.4

1.6

()%54.9

اإلجمالي

5.9

4.5

()%23

مكاسب من عقود مشتقات المقايضة

المصدر :معلومات اإلدارة

انخفضت المكاسب من عقود مشتقات المقايضة بنسبة  %110.6أو بقيمة  4.2مليون ريال سعودي من  3.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2020م إلى ربح بقيمة  2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .تتقلب هذه المكاسب بشكل مستمر.
تسويات السنوات السابقة هي مصاريف فواتير صدرت بفترات سابقة وتم دفعها في فترات الحقة .يتأخر أحيانا تسديد بعض الفواتير ضمن سياق العمل
العادي ألسباب تقنية أو بغية التأكد من دقة قيمة الفواتير.
سجلت الشركة خسارة من التخلص من الممتلكات والمعدات بقيمة  3مليون ريال سعودي و 1.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .وقد ارتبطت بمبيع أصول ومفروشات كانت موضوعة في الصيدليات التي أغلقت خالل
الفترتين المذكورتين.
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سجلت الشركة أرباح استثمارات بقيمة  2٫3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و 5٫8مليون ريال سعودي في فترة
ّ
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .ارتبطت هذه األرباح باإلستثمارات المقتناة في شركة الزيت العربية السعودية («أرامكو السعودية) والشركة
السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية («سبيماكو الداوئية»).
تم تسجيل دخل صندوق تنمية الموارد البشرية بقيمة  0٫8مليون ريال سعودي في النصف األول من العام 2020م و  1٫8مليون ريال سعودي في النصف
األول من العام 2021م .ويرتبط هذا الدخل بالمساهمات التي يوفرها الصندوق للشركة من أجل دعم متطلبات الموظفين السعوديين ويتقلب هذا الدخل
ضمن سياق العمل العادي .تض ّمنت اإليرادات األخرى إيرادات فحص مخبري وإيجار األلواح الخشبية وإيرادات أخرى .انخفضت اإليرادات بنسبة %54.9
أو بقيمة  1٫9مليون ريال سعودي من  3٫4مليون ريال سعودي في فترة التسة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  1.6مليون ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ضمن سياق العمل العادي.
6 -13-15الزكاة
انخفضت مصاريف الزكاة التقديرية بنسبة  % 7٫1أو بقيمة  0٫5مليون ريال سعودي من  7ماليين ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م إلى  6٫5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .لقد ذكرنا ساب ًقا أنّ مصاريف الزكاة تتقلب بشكل مستمر
نتيجة تقلب وعاء الزكاة وحركة التسديدات المستمرة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
6 -13-16صافي الربح
ارتفع صافي الربح بنسبة  %68أو بقيمة  53٫3مليون ريال سعودي من  78.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى
 131٫8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .تأثر إرتفاع صافي الربح بتسجيل الشركة ربح القیمة العادلة الغير محقق
من التزامات مشتقات عقود مقایضة بقيمة  27.3مليون ريال سعودي خالل النصف األول من العام 2021م .شهدت الفترة المذكورة ارتفاعاً في هامش
صافي الربح من  %3٫2إلى  %5٫3ما بين فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
6-14قائمة المركز المالي
يوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي للشركة للسنة المالية المنتهية كما في  31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية كما في  30يونيو 2021م.
	  (6-62):لودجلاالمركز المالي
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2020م

الفترة المنتهية في  30يونيو 2021م

زيادة /نقص
 30يونيو 2021م

األصول الغير متداولة

١,٦٥١٫٠

١,931٫8

%17

األصول المتداولة

١,٨٩٣٫٥

1,795.2

()%5.2

إجمالي األصول

٣,٥٤٤٫٥

٣,٧27.0

%5.1

إجمالي حقوق الملكية

١,١١٢٫٨

١,253٫3

%12.6

المطلوبات غير المتداولة

٦٨٠٫١

805٫6

%18.5

المطلوبات المتداولة

١,٧٥١٫٦

١,668٫1

()%4.8

إجمالي المطلوبات

٢,٤٣١٫٧

٢,473٫٧

%1.7

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

٣,٥٤٤٫٥

٣,٧27.0

%5.1

مليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية الموجزة المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ومعلومات اإلدارة

ارتفعت إجمالي أرصدة األصول بنسبة  %5.1أو بقيمة  182.5مليون ريال سعودي من  3.544٫5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى 3٫727
مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2020م ،نتيجة ارتفاع األصول الغير المتداولة بنسبة  %17أو بقيمة  280.8مليون ريال سعودي من  1,651.0مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  1,931.8مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .في المقابل انخفضت األصول المتداولة بنسبة  %5.2أو
بقيمة  98.3مليون ريال سعودي من  1,893.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  1,795.2مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م.
ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة  %12.6أو بقيمة  140.5مليون ريال سعودي من  1.112٫8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى
 1,253.3مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .وقد تأ ّثر اإلرتفاع المذكور بارتفاع قيمة األرباح المتراكمة من  994مليون ريال سعودي إلى 1,125.8
مليون ريال سعودي بين الفترتين المذكورتين.
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يجب اإلشارة إلى أنّ مساهمي الشركة قد قرروا في تاريخ  28مارس 2021م زيادة رأس مال الشركة من  10مليون ريال سعودي إلى  850مليون ريال سعودي
من خالل تحويل مبلغ إضافي بقيمة  788٫5مليون ريال سعودي من األرباح المبقاة ومبلغ إضافي بقيمة  51٫5مليون ريال سعودي من زيادة مقترحة في
رأس المال إلى رأس المال .وقد استكملت اإلجراءات النظامية المرتبطة بالزيادة خالل الربع األول من العام 2021م.
ارتفعت أرصدة مجموع المطلوبات بنسبة  %1.7أو بقيمة  42مليون من  2,431٫7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  2,473.7مليون
ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ،نتيجة ارتفاع أرصدة المطلوبات غير المتداولة .ارتفعت المطلوبات غير المتداولة بنسبة  %18.5أو بقيمة 125.5
مليون ريال سعودي من  680٫1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  805.6مليون ريال سعودي في  30يونيو 2021م .كما ارتفعت المطلوبات
المتداولة بنسبة  %4.8أو بقيمة  83.5مليون ريال سعودي من  1,751٫6مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  1,668٫1مليون ريال سعودي
في  30يونيو 2021م.
-14-1

6األصول غير المتداولة

يوضح الجدول التالي األصول غير المتداولة للشركة للسنة المالية المنتهية كما في  31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية كما في  30يونيو 2021م.
	  (6-63):لودجلااألصول غير المتداولة
السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في 30
يونيو 2021م

زيادة /نقص
 30يونيو 2021م

الممتلكات والمعدات

٦٥٨٫٠

682.3

%3.7

مليون ريال سعودي
أصول حق االستخدام

٧٥٦٫٣

902.7

%19.4

أصول غير ملموسة

١٩٫٢

١8٫2

()%5.7

االستثمار في الشركات التابعة غير الموحدة

٠٫٢

٠٫٢

-

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢١٧٫٢

328.4

%51.2

مجموع األصول الغير متداولة

١,٦٥١٫٠

١,931٫8

%17

المصدر :القوائم المالية الموجزة المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ومعلومات اإلدارة.

ارتفعت أرصدة األصول غير المتداولة بنسبة  %17أو بقيمة  280.8مليون ريال سعودي من  1,651.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
إلى  1,931.8مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م حيث كان اإلرتفاع مدفوعاً بارتفاع أرصدة أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر .ارتفعت أرصدة أصول حق اإلستخدام بنسبة  %19.4أو بقيمة  146.4مليون ريال سعودي من  756٫3مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2020م إلى  902.7مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة العقود الجديدة للصيدليات المفتتحة خالل الفترة .في المقابل،
ارتفعت أرصدة أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة نتيجة استثمارات إضافية قامت الشركة بشرائها.
.

أالممتلكات والمعدات

يوضح الجدول التالي الممتلكات والمعدات للشركة للسنة المالية المنتهية كما في  31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية كما في  30يونيو 2021م.
	  (6-64):لودجلاالممتلكات والمعدات
مليون ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في  30يونيو
2021م

زيادة /نقص
 30يونيو 2021م

أراضي

٣٧٫١

٣٧٫١

-

تحسينات على العقارات المستأجرة

١٨٨٫٥

193٫9

%2.9

السيارات وسيارات التوزيع

٣١٫٥

٣٣٫1

%5

أثاث وتركيبات

٨١٫٧

٧5٫7

()%7.4

التجهيزات المكتبية

٢٧٫٣

30٫7

%12.3

مبنى

١٨٥٫٤

191٫2

%3.1

األدوات والمكيفات

٢٠٫٩

22٫9

%9.8

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

٨٥٫٦

97٫٧

%14.2

صافي القيمة الدفترية

٦٥٨٫٠

682.3

%3.7

المصدر :القوائم المالية الموجزة المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ومعلومات اإلدارة.
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سجل الرصيد
لم تشهد القيمة الصافية للممتلكات والمعدات أي تغييرات ملحوظة خالل الفترة الممتدة ما بين  31ديسمبر 2020م و 30يونيو2021مّ .
ارتفاعاً طفيفاً بنسبة  %3.7أو بقيمة  24.3مليون ريال سعودي من  658٫0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  682.3مليون ريال سعودي
كما في  30يونيو 2021م .ارتبط االرتفاع المذكور بارتفاع قيمة األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بعد ارتفاع عدد الصيدليات المنوي افتتاحها حيث قامت
الشركة بافتتاح  20صيدلية خالل النصف األول من العام 2021م وال يوجد أي أصول ثابتة مهمة مزمع شراؤها أو استئجارها كما في تاريخ هذه النشرة.
 .بأصول حق اإلستخدام والتزامات عقود اإليجار

يوضح الجدول التالي أصول حق اإلستخدام والتزامات عقود اإليجار للشركة للسنة المالية المنتهية كما في  31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية كما في
 30يونيو 2021م.
	  (6-65):لودجلاأصول حق اإلستخدام والتزامات عقود اإليجار
السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في  30يونيو
2021م

زيادة /نقص
 30يونيو 2021م

الرصيد في بداية الفترة

٧٢١٫٥

٧٥٦٫٣

%٤٫٨

اإلضافات

192٫6

227.8

%٣٣٨٫٠

التعديالت واإلستبعادات

8٫2

5.4

()%34٫1

مصروف استهالك

()166

()86.8

()%47.7

الرصيد في نهاية الفترة

756٫3

902.7

%19.4

مليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية الموجزة المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ومعلومات اإلدارة

ارتفع رصيد أصول حق اإلستخدام بنسبة  %19.4أو بقيمة  146.4مليون ريال سعودي من  756٫3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى
 902.7مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .ارتبط اإلرتفاع بالعقود اإلضافية للصيدليات الجديدة التي افتتحتها الشركة خالل النصف األول
من العام 2021م .كنا قد ذكرنا سابقاً أنّ الشركة قد قامت بتعديل عقود إيجار بعض الصيدليات حيث تغيرت قيمة ومدة اإليجار المرتبطة بعدد من
الصيدليات القائمة.
 .جأصول غير ملموسة

يوضح الجدول التالي األصول غير الملموسة للشركة للسنة المالية المنتهية كما في  31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية كما في  30يونيو 2021م.
	  (6-66):لودجلااألصول غير الملموسة
مليون ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في  30يونيو
2021م

زيادة /نقص
 30يونيو 2021م

التكلفة
في بداية السنة

٢٧٫٨

٣٨٫٠

%٣٧٫٠

اإلضافات

١٠٫٣

2.6

()%74٫5

في نهاية العام (الفترة)

٣٨٫٠

40.7

%6.9

االستهالك المتراكم
في بداية السنة

١٤٫٩

١٨٫٨

%٢٦٫١

مح ّمل للسنة

٣٫٩

3.7

()%4.5

في نهاية السنة

١٨٫٨

22٫5

%19.8

صافي القيمة الدفترية

١٩٫٢

18٫2

()%5.7

المصدر :القوائم المالية الموجزة المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ومعلومات اإلدارة

لم يشهد صافي القيمة الدفترية لألصول غير الملموسة أي تغيير ملحوظ ما بين  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م ،بل تم تسجيل انخفاض طفيف
بنسبة  %5.7أو بقيمة  1٫1مليون ريال سعودي من  19٫2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  %18.2مليون ريال سعودي كما في  30يونيو
سجل خالل النصف األول من العام 2021م.
2021م نتيجة اإلستهالك المتراكم الذي ّ
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 .داالستثمار في الشركات التابعة غير الموحدة

لقد ذكرنا سابقاً أنّ االستثمار في شركات تابعة غير موحدة تتضمن استثمار الشركة في كل من رونزاك جي إم بي إتش وهولينز جي إم بي إتش ،وكلتا
سجلتان في ألمانيا وهما منخرطتان في منح تراخيص (تسويق) للمنتجات الصيدالنية وأي بضائع استهالكية ومنتجات غذائية .لم تشهد قيمة
الشركتين ُم َّ
اإلستثمار أي تغيير في القيمة ما بين  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م.
 .هأدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يوضح الجدول التالي أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للشركة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م.
	  (6-67):لودجلاأدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في  30يونيو
2021م

زيادة /نقص
 30يونيو 2021م

الرصيد في بداية الفترة (السنة)

١٠٤٫٥

٢١٧٫٢

%١٠٧٫٩

المشتريات

٦٧٫٩

23.0

()%66.1

تغير في القيمة العادلة

٤٤٫٩

88.2

%96.6

الرصيد في نهاية الفترة (السنة)

٢١٧٫٢

328.4

%51.2

مليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية الموجزة المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ومعلومات اإلدارة

ارتفعت قيمة أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بنسبة  %51٫2أو بقيمة  111.2مليون ريال سعودي من  217٫2مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  328٫4مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة اقتناء الشركة استثمارات جديدة وارتفاع القيمة
العادلة لهذه اإلستثمارات .ولقد ذكرنا سابقاً أنّ الشركات المشار إليها هي شركة الزيت العربية السعودية («أرامكو السعودية») والشركة السعودية
للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية («سبيماكو الداوئية»).
-14-2

6األصول المتداولة

يوضح الجدول التالي األصول المتداولة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م.
	  (6-68):لودجلااألصول المتداولة
السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في  30يونيو
2021م

زيادة /نقص
 30يونيو 2021م

مخزون

١,٣٢٣٫٨

1,357٫5

%2.6

حسابات مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً

٥٢٩٫٩

339.1

()%36

مبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة

٠٫١

0.0

()%97.5

أصول حق استرداد إرجاع

١٫٦

0٫5

()%67.7

أرصدة لدى البنوك ونقدية

٣٨٫١

98.0

%157.3

إجمالي األصول المتداولة

١,٨٩٣٫٥

1,795٫2

()%5.2

مليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية الموجزة المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ومعلومات اإلدارة

انخفضت األصول المتداولة بنسبة  %5.2أو بقيمة  98.3مليون ريال سعودي من  1,893٫5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى 1,795.2
مليون ريال سعودي في  30يونيو 2021م .كان اإلنخفاض متركزًا في انخفاض أرصدة الحسابات المدينة والمبالغ المدفوعة مقد ًما بنسبة  %36من 529.9
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  339.1مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة انخفاض الدفعات المقدمة لموردين
ً
مرتبطا بعملية
بنسبة  %65من  242مليون ريال سعودي إلى  84.6مليون ريال سعودي ما بين الفترتين .كان انخفاض أرصدة الدفعات المقدمة إلى مورين
تصنيف مستحفات الخصومات التجارية التي تمنح للشركة من قبل الموردين .لمزيد من المعلومات الرجاء العودة للشرح الخاص بالحسابات المدينة
والمبالغ المدفوعة مقد ًما أدناه.
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.

أالمخزون

يوضح الجدول التالي المخزون كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م.
	  (6-69):لودجلاالمخزون
مليون ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في  30يونيو 2021م

زيادة /نقص
 30يونيو 2021م

١,٣١٥٫٤

١,336٫3

%1.6

٢٤٫٠

٣6٫8

%53.3

مخزون متعلق بصيدليات
مجموع

١,٣٣٩٫٤

١,373٫2

%2.5

ناقص :مخصص بنود المخزون بطيئة الحركة

()١٥٫٦

()١٥٫٦

-

اإلجمالي

١,٣٢٣٫٨

١,357٫5

%2.6

مخزون متعلق بتوزيع

المصدر :معلومات اإلدارة

ارتفع مجموع المخزون بنسبة  %2.6أو بقيمة  %33.8مليون ريال سعودي من  1,323٫8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  1,357.5مليون
ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .وقد أشرنا إلى أن االرتفاع المذكور مرتبط بسياسة الشركة التي عاد ًة ما يرتفع مستوى مشترياتها خالل النصف
األول من العام نظ ًرا إلى أن حجم طلبات العمالء عاد ًة ما يرتفع خالل الفترة المذكورة ،وبالتالي تقوم الشركة بتوفير البضائع والمخزون لتلبية حاجات
العمالء المتوقعة .لم يشهد رصيد مخصص بنود المخزون البطيئة الحركة أي تغيير ملحوظ ما بين  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م.
ً
مقدما
 .بحسابات مدينة ومبالغ مدفوعة

يوضح الجدول التالي الحسابات المدينة والمبالغ المدفوعة مقدما كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م.
	  (6-70):لودجلاحسابات مدينة ومبالغ مدفوعة مقدم ًا
السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في  30يونيو 2021م

زيادة /نقص
 30يونيو 2021م

حسابات مدينة

٢٧٣٫٩

237.2

()%13.4

ناقص :مخصص خسارة االئتمان المتوقعة

مليون ريال سعودي

()٢٨٫٣

()٢٨٫٣

-

٢٤٥٫٦

208.9

()%14.9

دفعات مقدمة لموردين

٢٤٢٫٠

84.6

()%65

مصاريف مدفوعة مقدما

١٣٫٥

29.4

%117.6

حسابات مدينة أخرى

٢٨٫٧

16.2

()%43٫6

المجموع

٥٢٩٫٩

339٫1

()%36

المصدر :معلومات اإلدارة

انخفض إجمالي صافي رصيد الحسابات المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً بنسبة  %36٫0أو بقيمة  190.8مليون ريال سعودي من  529٫9مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  339.1مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ،نتيجة انخفاض أرصدة الدفعات المقدمة لموردين بنسبة
 %65أو بقيمة 157.4مليون ريال سعودي من  242٫0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  84٫6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو
2021م .كان انخفاض أرصدة الدفعات المقدمة إلى موردين مرتبطاً بعملية تصنيف مستحقات الخصومات التجارية التي تمنح للشركة من قبل الموردين.
تسجل تحت خانة اإليراد التجاري ضمن تكلفة المبيعات .خالل العام تقوم اإلدارة
لقد ذكرنا سابقاً انّ الشركة تحصل على خصومات تجارية من الموردين
ّ
بتسجيل هذه الخصومات في حساب مج ّمع وفي نهاية العام يتم توزيع هذه الخصومات على حسابات الموردين المعنيين ويقوم المدقق الخارجي بتصنيف
هذه الخصومات ضمن فئة المبالغ المدفوعة مقدماّ .كما في  30يونيو 2021م ،لم تكن اإلدارة قد أجرت عملية التصنيف والتوزيع للخصومات المذكورة
ً
عوضا عن أنّ يتم تصنيفه كمبلغ
بل اكتفت بتسجيلها ضمن خانة حساب مج ّمع .على إثر ذلك تم خصم المبلغ المذكور من حسابات الموردين الدائنة
مدفوع مقدماّ للمورد ،ما أ ّدى إلى اإلنخفاض الملحوظ في رصيد المبالغ المسددة مقدماً إلى الموردين ما بين  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م.
ارتفع رصيد المصاريف المدفوعة مقد ًما بنسبة  %117.6أو بقيمة  15.9مليون ريال سعودي من  13٫5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
إلى  29.4مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .نتج االرتفاع المذكور عن ارتفاع مصاريف التأمين المدفوعة مقد ًما بنسبة  %226.9أو بقيمة 18
مليون ريال سعودي من  7٫9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  25.9مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة تجديد معاهدات
التأمين التي عاد ًة ما يتم تجديدها في شهر مايو من كل عام .أرصدة الحسابات المدينة األخرى التي تم تسجيلها ما بين في  31ديسمبر 2020م و30
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يونيو 2021م تتضمن بشكل رئيسي أرصدة مدينة من صندوق تنمية الموارد البشرية ،بحيث ترتبط هذه األرصدة بالدعم الذي يقدمه الصندوق للشركة
من أجل المساهمة في تأمين موراد ومتطلبات الموظفين السعوديين .تتضمن الحسابات المدينة األخرى أيضاً مبالغ مدينة مستحقة من موظفي عدد
تسجل أي تغييرات ملحوظة ما بين  31ديمسبر 2020م و 30يونيو 2021م .تتقلب هذه
من الصيدليات .الجدير بالذكر أنّ أرصدة الحسابات المدينة لم
ّ
ناتجا عن انخفاض األرصدة
األخرى
المدينة
الحسابات
أرصدة
في
إليه
المشار
االنخفاض
األرصدة ضمن سياق العمل العادي وال تتبع إتجاه معين .كان
ً
المدينة من الموظفين (سلف الموظفين) وانخفاض أرصدة اإلعانة المدينة ما بين الفترتين المذكورتين.
يوضح الجدول التالي مخصص خسارة االئتمان كما في  31ديسمبر 2020م و  30يونيو 2021م.
	  (6-71):لودجلامخصص خسارة إئتمانية متوقعة
السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في  30يونيو
2021م

زيادة /نقص
 30يونيو 2021م

في بداية العام (الفترة)

٢٨٫٩

٢٨٫٣

()%3.3

مح ّمل خالل السنة

٠٫٨

-

()%100.0

مشطوبات

()١٫٤

-

()%100.0

المجموع

٢٨٫٣

٢٨٫٣

-

مليون ريال سعودي

المصدر :معلومات اإلدارة

لم يشهد مخصص خسارة االئتمان المتوقعة أي تغيير ما بين  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م بل بقي الرصيد ثابتاً عند  28٫3مليون ريال سعودي
ما بين الفترتين .عاد ًة ما يتم إعادة تقييم الرصيد في نهاية العام بعد إجراء عملية تقييم شاملة لألرصدة المدينة ومدى القدرة على تحصيلها.
يوضح الجدول التالي أعمار الذمم المدينة التجارية كما في  30يونيو 2021م.
	  (6-72):لودجلاأعمار الحسابات المدينة (الصافية) – عمالء التجزئة
 30-0يوم

 60-30يوم

 90-60يوم

 120 - 90يوم

 150 - 120يوم

 180-150يوم

> 180يوم

المجموع

مليون ريال سعودي
عمالء التجزئة

122.6

2.4

12

6.8

3

0٫4

4.4

151.7

اإلجمالي

122.6

2.4

12

6.8

3

0٫4

4.4

151.7

المصدر :معلومات اإلدارة

جدول أعمار الحسابات المدينة أعاله يظهر أنّ أرصدة الحسابات المدينة التي بقيت معلقة بعد حلول موعد اإلستحقاق لفترة تتجاوز  90يوم قد بلغت
قيمتها  14.6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ،ما يم ّثل  %9.6من إجمالي الحسابات المدينة التجارية كما في التاريخ المذكور .كما ذكر
سابقاً ،فإنّ األرصدة المتأخرة هي أرصدة مدينة من شركات التأمين ومرتبطة بعدد من الفواتير التي ال تزال تخضع لتقييم إدارة هذه الشركات قبل
تسديد المبالغ المطلوبة.
	  (6-73):لودجلاأعمار الحسابات المدينة (الصافية) – عمالء الجملة
غير مستحقة

 90-1يوم

 150 - 91يوم

> 150يوم

المجموع

مليون ريال سعودي
عمالء الجملة

46.6

7.3

1.5

1.8

57.3

اإلجمالي

46.6

7.3

1.5

1.8

57.3

المصدر :معلومات اإلدارة

سجلت كمبالغ مستحقة لفترة تجاوزت  90يوماً بلغت قيمتها  3٫3مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .ارتبط
الجدول أعاله يظهر أنّ المبالغ التي ّ
ً
ً
التأخير بعدد من الفواتير التي تأخر العمالء في سدادها .وكنّا قد ذكرنا سابقا أنّ المخصص الذي حجزته الشركة والذي بقي ثابتا ما بين  31ديسمبر
2020م و 30يونيو 2021م اشتمل على جميع األرصدة المتسحقة لفترات متأخرة.
يوضح الجدول التالي المصاريف المدفوعة والحسابات المدينة األخرى مقدماً كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م.
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	  (6-74):لودجلاالمصاريف المدفوعة مقدم ًا وحسابات مدينة أخرى
السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في  30يونيو2021م

زيادة /نقص
 30يونيو 2021م

مصاريف حكومية

٢٫٥

١٫٧

()%٣1٫2

مصاريف تأمين

٧٫٩

25.9

%226.9

مصاريف إيجار

٢٫٢

١٫3

()%40٫2

مصاريف تأشيرات

٠٫٢

٠٫2

()%39٫5

مصاريف أخرى

٠٫٦

٠٫6

()%57٫8

اإلجمالي

١٣٫٥

29.4

%117.6

مليون ريال سعودي

المصدر :معلومات اإلدارة

انخفضت المصاريف الحكومية بنسبة  %31٫2أو بقيمة  0٫8مليون ريال سعودي من  2٫5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  1٫7مليون
ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة اإلطفاء المستمر لهذه المصاريف.
ارتفعت مصاريف التأمين بنسبة  %226.9أو بقيمة  18مليون ريال سعودي من  7٫9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  25.9مليون ريال
سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة تجديد عقود التأمين .يجب اإلشارة إلى أنّ عقود التأمين الطبي يتم تجديدها خالل شهر مايو من كل عام .كما
ذكر سابقاً ،فإنّ مصاريف التأمين المصنفة ضمن المصاريف المدفوعة مقدماً هي مصاريف تأمين طبي بشكل رئيسي.
انخفضت مصاريف اإليجار بنسبة  %40.2أو بقيمة  0.9مليون ريال سعودي من  2.2مليون ريال سعودي م كما في  31ديسمبر 2020م إلى  1٫3مليون
ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة انتقال الشركة إلى مكتب إداري جديد ذات إيجار سنوي أقل قيمة.
مصاريف التأشيرات هي المصاريف التي تتكبدها الشركة لدى إصدار تأشيرات العمل الموظفين األجانب الذين يتم تعيينهم خالل سياق العمل العادي.
لم تشهد مصاريف التأشيرات أي تغيير جوهري ما بين  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م.
المصاريف األخرى هي مصاريف متنوعة تتقلب ضمن سياق العمل العادي وقد تم تسجيل انخفاض طفيف بقيمة  0٫3مليون ريال سعودي من  0٫6مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  0.3مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م.
 .جمبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

انخفضت المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة من  0٫1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى شبه صفر ريال سعودي كما في 30
يونيو 2021م .كان الرصيد كما في  31ديسمبر 2020م مستح ًقا من شركة تطوير التقنيات الذكية والتي تعد طرف ذو عالقة نظ ًرا على أنها شركة مملوكة
من قبل مالكي الشركة .ارتبطت الذمم المستحقة من الشركة المذكورة بمبالغ ومصاريف تأمين موظفين دفعت نيابة عن الطرف ذو العالقة.
 .دأصول حق استرداد إرجاع

ارتفعت أصول حق استرداد إرجاع بنسبة  %67.7أو بقيمة  1.1مليون ريال سعودي من  1٫6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى 0.5
مليون ريال سعودي في  30يونيو 2021م .كنّا قد أشرنا إلى أنّ حركة هذه األصول ال تتبع اتجاه معين بل تتقلب باستمرار حسب تقلب حجم المبيعات
وحجم المرتجعات.
 .هأرصدة لدى البنوك ونقدية

يوضح الجدول األرصدة لدى البنوك والنقدية للشركة للسنة المالية المنتهية كما في  31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية كما في  30يونيو 2021م.
	  (6-75):لودجلاالنقد وما في حكمه
السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في  30يونيو
2021م

زيادة /نقص
 30يونيو 2021م

أرصدة بنكية

٣٢٫٦

90.4

%177.5

مليون ريال سعودي
نقد في الصندوق

٥٫٥

7.6

%38.2

اإلجمالي

٣٨٫١

98.0

%157.3

المصدر :معلومات اإلدارة

183

ارتفعت األرصدة لدى البنوك والنقدية بنسبة  %157.3أو بقيمة  95.9مليون ريال سعودي من  38٫1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى
 98مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ،وقد نتج اإلرتفاع عن ارتفاع التدفقات النقدية عن األنشطة التشغيلية بنسبة  %172.6أو بقيمة 215.6
مليون ريال سعودي من  153.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  419.5مليون ريال سعودي في فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
-14-3

6حقوق الملكية

يوضح الجدول التالي حقوق الملكية للشركة للسنة المالية المنتهية كما في  31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية كما في  30يونيو 2021م.
	  (6-76):لودجلاحقوق الملكية
السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في 30
يونيو 2021م

زيادة /نقص
 30يونيو 2021م

رأس المال

١٠٫٠

850.0

%٨٫٤٠٠٫٠

الزيادة المقترحة في رأس المال

٥١٫٥

-

()%100

إحتياطي نظامي

٥٫٠

٥٫٠

-

أرباح مبقاة

٩٩٤٫٠

257.8

()%٧٤٫1

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

٥٢٫٣

140.5

%168.6

١,١١٢٫٨

١,253٫3

%12.6

مليون ريال سعودي

إجمالي حقوق الملكية

المصدر :القوائم المالية الموجزة المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ومعلومات اإلدارة

رأس المال

يتك ّون رأس المال من  85مليون حصة ُمد َرجة بقيمة  10ريال سعودي للحصة الواحدة .كنا قد ذكرنا أنّ مساهمي الشركة قد قرروا في تاريخ  28مارس
2021م زيادة رأس مال الشركة من  10مليون ريال سعودي إلى  850مليون ريال سعودي من خالل تحويل مبلغ إضافي بقيمة  788٫5مليون ريال سعودي
من األرباح المبقاة ومبلغ إضافي بقيمة  51٫5مليون ريال سعودي من زيادة مقترحة في رأس المال إلى رأس المال .وقد استكملت اإلجراءات النظامية
المرتبطة بالزيادة خالل الربع الثاني من العام 2021م (للمزيد من المعلومات حول ذلك ،الرجاء مراجعة القسم رقم « 2-1-4تاريخ الشركة وتطور رأس
المال» من هذه النشرة).
الزيادة المقترحة في رأس المال

كما أشرنا سابقاً ،فقد أق ّر الشركاء في شركاء عملية زيادة رأس مال الشركة من  10٫0مليون ريال سعودي إلى  850٫0مليون ريال سعودي خالل الربع
األول من العام 2021م .وقد تم إجراء الزيادة من خالل تحويل مبلغ إضافي قدره  788٫5مليون ريال سعودي من األرباح المبقاة إلى زيادة مقترحة في
رأس المال .استكملت اإلجراءات التظامية الخاصة بالعملية خالل الربع الثاني من العام 2021م (للمزيد من المعلومات حول ذلك ،الرجاء مراجعة القسم
رقم « 2-1-4تاريخ الشركة وتطور رأس المال» من هذه النشرة).
إحتياطي نظامي

بقي رصيد االحتياطي ثابتاً خالل الفترة ما بين  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م.
أرباح مبقاة

انخفضت األرباح المتراكمة بنسبة  %74.1أو بقيمة  736.2مليون ريال سعودي من  994.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى 257.8
مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .وقد نتج اإلنخفاض عن تحويل  788٫5مليون ريال سعودي بهدف زيادة رأس المال كما ذكر أعاله.
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6المطلوبات غير المتداولة

-14-4

يوضح الجدول التالي المطلوبات غير المتداولة للشركة للسنة المالية المنتهية كما في  31ديسمبر 2020م والفترة المنتهية كما في  30يونيو 2021م.
	  (6-77):لودجلاالمطلوبات غير المتداولة
السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في 30
يونيو2021م

زيادة /نقص
 30يونيو 2021م

إلتزمات عقود اإليجار

٥٧٦٫٠

689٫7

%19٫8

مكافآت نهاية خدمة للموظفين

١٠٤٫١

115.8

%11٫3

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

٦٨٠٫١

805.6

%18٫5

مليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية الموجزة المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ومعلومات اإلدارة

ارتفعت المطلوبات غير المتداولة بنسبة  %18.5أو بقيمة  122.5مليون ريال سعودي من  680٫1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى
 805.6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .كان اإلرتفاع متأثراً بارتفاع الجزء غير المتداول من إلتزامات عقود اإليجار ما بين العامين نتيجة
افتتاح عدد من الصيدليات الجديدة.
.

أإلتزمات عقود اإليجار

يوضح الجدول التالي إلتزمات عقود اإليجار كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م.
	  (6-78):لودجلاإلتزمات عقود اإليجار
السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في  30يونيو2021م

زيادة /نقص
 30يونيو 2021م

الرصيد في بداية الفترة

٧٣٣٫٢

٧٦٤٫٦

%٤٫٣

اإلضافات

192٫6

227.8

%18.3

التعديالت واإلستبعادات

1٫5

3٫8

%153٫3

تراكم فائدة

28٫3

14.4

()%49.1

مبالغ مدفوعة

()191.0

()103.5

()%45.8

الرصيد في نهاية الفترة

764٫6

907.1

%١٨٫6

مليون ريال سعودي

المصدر :القوائم المالية الموجزة المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ومعلومات اإلدارة

ارتفعت قيمة إلتزامات عقود اإليجار بنسبة  %18٫6أو بقيمة  142٫6مليون ريال سعودي من  764.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى
 907.1مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .ارتبط اإلرتفاع بعقود اإليجار التابعة للصيدليات الجديدة التي افتتحت خالل النصف األول من العام
2021م .يجب اإلشارة إلى أنّ الرصيد في نهاية الفترة المذكورة في الجدول أعاله يشكل إجمالي اإللتزامات المتداولة وغير المتداولة المرتبطة بعقود
الصيدليات التي أبرمتها الشركة.
 .بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين

ارتفع رصيد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بنسبة  %11.3أو بقيمة  11.7مليون ريال سعودي من  104.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
إلى  115.8مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .تجدر اإلشارة إلى أنّ الشركة لم تقم بإجراء أي دراسة إكتوارية في النصف األول من العام
2021م بل تم تسجيل مخصص نهاية الخدمة للموظفين بنا ًء على اإلفتراضات التي ذكرت في الدراسة اإلكتوارية السنوية التي أجريت في العام 2020م.
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-14-5

6المطلوبات المتداولة

يوضح الجدول التالي المطلوبات المتداولة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م.
	  (6-79):لودجلاالمطلوبات المتداولة
مليون ريال سعودي
التزام استرداد

السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في  30يونيو
2021م

زيادة /نقص
 30يونيو 2021م

٢٫٨

1.2

()%58.8

حسابات دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

٤٥٦٫٢

447.4

()%1.9

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

٣٨٫٢

22.4

()%41.2

الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

١٨٨٫٦

217.4

%15.2

مطلوبات العقود

٣٩٫٦

39.5

()%0.2

حسابات بنكية مكشوفة وقروض قصيرة األجل

٨٩١٫٠

839.0

()%5.8

التزامات أدوات عقود مقايضة مشتقة

١١٤٫٩

87.6

()%23.8

مخصص الزكاة

٢٠٫٣

13.6

()%32.8

١,٧٥١٫٦

١,668٫1

()%4.8

اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية الموجزة المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.

انخفض رصيد المطلوبات المتداولة بنسبة  %4.8أو بقيمة  83.5مليون ريال سعودي من  1,751.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
إلى  1,668.1مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة انخفاض أرصدة الحسابات البنكية المكشوفة وقروض قصيرة األجل بنسبة  %5.8أو
بقيمة  52مليون ريال سعودي من  891.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  839٫0مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .
كما تأثر انخفاض رصيد المطلوبات المتداولة بانخفاض رصيد إلتزامات أدوات عقود مقايضة مشتقة بنسبة  %23.8أو بقيمة  27.3مليون ريال سعودي
من  114.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م إلى  87.6مليون ريال سعودي في  30يونيو 2021م .بينما كان انخفاض أرصدة الحسابات بنكية
مكشوفة وقروض قصيرة األجل متأث ًرا بالتسديدات المتالحقة التي قامت بها الشركة ،جاء انخفاض رصيد التزامات أدوات عقود مقايضة مشتقة ضمن
سياق العمال العادي.
.

أالتزام االسترداد

انخفض رصيد التزام اإلسترداد بنسبة  %58.8أو بقيمة  1.6مليون ريال سعودي من  2٫8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  1.2مليون
ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م.
تسجلها الشركة ،بل يتأثر بعدد من
كنا قد ذكرنا أنّ رصيد التزام االسترداد يتقلب بشكل متواصل وال يتأثر فقط بحجم النشاط أو مستوى اإليرادات التي
ّ
العوامل نظراً إلى أنّ عملية إعادة البضائع من قبل العمالء تتنوع أسبابها وتشمل كما ذكر من قبل :بضائع تالفة ،طلبات مكررة ،بضائع منتهية الصالحية
وأسباب أخرى متنوعة.
 .بحسابات دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

يوضح الجدول التالي الحسابات الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م.
	  (6-80):لودجلاالحسابات الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع
مليون ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في  30يونيو
2021م

زيادة /نقص
 30يونيو 2021م

حسابات دائنة

٢٨٩٫٤

359.5

%24.2

مصاريف مستحقة الدفع

٨٣٫٨

36.7

()56.3

ضريبة قيمة مضافة مستحقة الدفع (بالصافي)

٣٤٫٥

١٫6

()%٩5٫٥

محتجزات مستحقة الدفع

٩٫٨

٥٫5

()%٤3٫1

حسابات دائنة أخرى

٣٨٫٧

44.1

%13.9

اإلجمالي

٤٥٦٫٢

447.4

()%1.9

المصدر :معلومات اإلدارة

186

انخفضت أرصدة الحسابات الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع بنسبة  %1.9أو بقيمة  8٫8مليون ريال سعودي من  456٫2مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2020م إلى  447.4مليون ريال سعودي في  30يونيو 2021م نتيجة انخفاض أرصدة المصاريف المستحقة الدفع بنسبة  %56٫2أو بقيمة
 47٫1مليون ريال سعودي من  83٫8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  36٫7مليون ريال سعودي في  30يونيو 2021م وانخفاض رصيد
ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع (بالصافي) بنسبة  %95٫5أو بقيمة  32٫9مليون ريال سعودي من  34٫5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2021م إلى  1٫6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .جاء انخفاض المصاريف المستحقة الدفع متأث ًرا بانخفاض مصاريف تذاكر السفر ومزايا
الموظفين .من جهة أخرى ،جاء انخفاض ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع (بالصافي) متأث ًرا بارتفاع حجم المشتريات من الموردين وارتفاع رصيد
ضريبة القيمة المضافة المدينة للشركة ،األمر الذي أ ّدى الى انخفاض رصيد الضريبة الدائن.
 .جمصاريف مستحقة الدفع

يوضح الجدول التالي مصاريف مستحقة الدفع كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م.
	  (6-81):لودجلامصاريف مستحقة الدفع
السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في  30يونيو 2021م

زيادة /نقص
 30يونيو 2021م

رواتب مستحقة

٥٨٫٥

24.0

()%59

مزايا موظفين مستحقة

١٥٫٧

7.6

()%51٫7

مصاريف تأمينات اجتماعية

٣٫١

١٫٥

()%٥١٫٨

مصاريف مستحقة أخرى

٦٫٥

3.7

()%44

اإلجمالي

٨٣٫٨

36.7

()56.2

مليون ريال سعودي

المصدر :معلومات اإلدارة

انخفضت الرواتب المستحقة بنسبة  %59أو بقيمة  34.5مليون ريال سعودي من  58٫5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  24مليون ريال
سعودي كما في  30يونيو 2021م حيث ارتبط اإلنخفاض بتوقيت عملية دفع الرواتب .لقد ذكرنا سابقاً أنّ تسديد رواتب شهر ديسمبر يتأخر في سياق
العمل العادي نتيجة عملية إغالق الحسابات السنوية والتي تمتد حتى مطلع العام التالي ،ما يؤدي إلى تأخر إجراءات تسديد الرواتب وارتفاع قيمة الرواتب
المسجلة في  31ديسمبر من كل عام.
المستحقة
ّ
انخفضت مصاريف المزايا المستحقة (مصاريف تذاكر السفر ومصاريف ال ُعطلة السنوية) بنسبة  %51٫7أو بقيمة  8٫1مليون ريال سعودي من  15٫7مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  7٫6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة حصول عدد كبير من الموظفين على عطالتهم السنوية
وحصولهم على مزاياهم الخاصة باألعطال السنوية .انخفصت مصاريف التأمينات اإلجتماعية بنسبة  %51٫8أو بقيمة  1٫6مليون ريال سعودي من  3٫1مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  1٫5مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة تسديد الشركة جزء من المبالغ المستحقة.
انخفضت المصاريف المستحقة األخرى بنسبة  %44أو بقيمة  2.8مليون ريال سعودي من  6٫5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى 3.7
سجلت كمبالغ مستحقة إلدارة الشركة العليا كما
مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .كان االنخفاض المذكور ناتجاً عن تسديد المكافآت التي ّ
في  31ديسمبر 2020م.
 .دضريبة قيمة مضافة مستحقة الدفع

انخفض رصيد القيمة المضافة المستحقة الدفع بنسبة  %95٫5أو بقيمة  32.9مليون ريال سعودي من  34٫5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م إلى  1.6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .كان اإلنخفاض المذكور مرتبطاً بارتفاع كميات المخزون المقتناة في النصف األول من
العام 2021م ما أ ّدى الى ارتفاع قيمة ضريبة القيمة المضافة القابلة للتحصيل من قبل الشركة .نتج عن ذلك انخفاض رصيد ضريبة القيمة المضافة
المستحقة الدفع كما في  30يونيو 2021م.
 .همحتجزات مستحقة الدفع

انخفضت مبالغ المحتجزات المستحقة الدفع بنسبة  %43٫1أو بقيمة  4.3مليون ريال سعودي من  9٫8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
إلى  5٫5مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .كان االنخفاض التدريجي مرتبطاً بتنفيذ قسم كبير من األعمال المطلوبة من قبل المقاول الباطن،
األمر الذي أ ّدى إلى تسديد الجزء األكبر من مبالغ المحتجزات المتسحقة للدفع .كما ذكرنا سابقاً ،ارتبطت مبالغ المحتجزات المستحقة الدفع بأعمال
المقاولة وبالبناء التي يجريها أحد مقاولي الباطن قرب مستودع الشركة الرئيسي في مدينة سدير.
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 .وحسابات دائنة أخرى

ارتفعت أرصدة الحسابات الدائنة األخرى بنسبة  %13.9أو بقيمة  5.4مليون ريال سعودي من  38٫7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
إلى  44.1مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة ارتفاع نطاق أعمال الصيانة والتنظيف والبناء التي يجريها عدد من موردي الخدمات في
مستودع مدينة سدير.
 .زمبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

انخفض رصيد المبالغ المسحقة إلى جهات ذات عالقة بنسبة  %41.2أو بقيمة  15.7مليون ريال سعودي من  38٫2مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م إلى  22.4مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .كان اإلنخفاض متأ ّثراً بالتسديدات التي أجرتها الشركة ضمن سياق العمل العادي.
الرجاء مراجعة القسم رقم« 15-6المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها» من هذه النشرة.
 .حالجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

ارتفعت قيمة إلتزامات عقود اإليجار بنسبة  %15.2أو بقيمة  28.8مليون ريال سعودي من  188٫6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى
 217.4مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .ارتبط اإلرتفاع بعقود اإليجار المتعلقة بالصيدليات الجديدة التي افتتحت في النصف األول من
العام 2021م.
 .طمطلوبات العقود

ارتفع رصيد مطلوبات العقود بشكل طفيف بنسبة  %0٫2أو بقيمة  0٫1مليون ريال سعودي من  39٫6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى
 39٫5مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .يعتبر هذا اإلرتفاع الطفيف ضمن سياق العمل العادي ،وكنّا قد ذكرنا أنّ حركة مطلوبات العقود ال
تتأثر حصراً بحركة اإليرادات واألعمال بل تتأ ّثر أيضاً بعدد النقاط المستخدمة من قبل العميل.
 .يحسابات بنكية مكشوفة وقروض قصيرة األجل

يرتبط السحب على المكشوف بأحد القروض التي حصلت عليها الشركة بهدف دعم متطلباتها .لمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم رقم9-6
«القروض» من هذه النشرة.
 .كالتزامات أدوات عقود مقايضة مشتقة

انخفض رصيد التزامات أدوات عقود مقايضة مشتقة بمشتقات المقايضة بنسبة  %23.8أو بقيمة  27.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
من  114٫9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  87.6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .كان اإلنخفاض متأ ّثراً بارتفاع معدل
الليبور خالل فترة الربع األول من العام 2021م.
 .لمخصص الزكاة

ارتفع مخصص الزكاة بنسبة  %32.8بقيمة  6.6مليون ريال سعودي من  20٫3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  13.6مليون ريال
سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة تسديد مدفوعات زكاة بقيمة 13.1مليون ريال سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
6-15المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
يوضح الجدول التالي المعامالت مع الجهات ذات العالقة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
	  (6-82):لودجلاالمعامالت مع الجهات ذات العالقة
مليون ريال سعودي

طبیعة المعاملة

الجهة ذات العالقة

فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م

2021م

()28.1

()70.1
()13.3
()11.6

1.4

1.4

إسم الشركة
مشراف للمقاوالت العامة

جهة منتسبة

قيمة إنشاء صيدليات جديدة

وكالة سفريات كالسيك للسفر والسياحة

جهة منتسبة

مصاريف تذاكر وسفريات أخرى

()12.6

شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات

جهة منتسبة

خدمات تقنية المعلومات المقدمة للشركة

()12.4

خدمات إدارية مقدمة من الشركة
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الجهة ذات العالقة

مليون ريال سعودي

فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو

طبیعة المعاملة

شركة الموارد التجارية المحدودة

جهة منتسبة

مشتريات

السيدة نوف سعد الفراج

مساهمة

إيجار

مؤسسة تسعمائة ستة وستون للسيارات

جهة منتسبة

خدمات مقدمة

كبار موظفي اإلدارة

-

مكافآت موظفين قصيرة االجل

كبار موظفي اإلدارة

-

2021م

2020م
-

()1.5

()0.2

()0.2

()4.4

()2.0

1.5

1.5

مكافآت نهاية الخدمة

٠٫١

٠٫١

المصدر :القوائم المالية الموجزة المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ومعلومات اإلدارة.
yشركة مشراف للمقاوالت العامة

ارتفعت قيمة المعامالت مع شركة مشراف للمقاوالت العامة من  28.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى 70.1
مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .ارتبط االرتفاع المذكور بارتفاع نطاق األعمال المرتبطة بالصيدليات الجديدة
التي افتتحتها الشركة ما بين الفترتين المذكورتين.
yوكالة سفريات كالسيك للسفر وللسياحة

ارتفعت قيمة المعامالت مع وكالة سفريات كالسيك للسفر وللسياحة من  12.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى
 13.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نظراً إلى أنّ وتيرة الرحالت والسفرات ارتفعت ما بين الفترتين المذكورتين
بعد تخفيف قيود السفر التي فرضت نتيجة انتشار جائحة الكورنا.
yشركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات

لم تشهد قيمة المعامالت مع شركة نظم األعمال الرقمية والمرتبطة بخدمات تقنية المعلومات والخدمات اإلدارية واالستراتيجة أي تقلبات ملحوظة بين
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
yشركة الموارد التجارية المحدودة

شركة الموارد التجارية المحدودة هي شركة مملوكة من قبل أحد شركاء ومساهمي الشركة .ارتبطت المعامالت التي بلغت قيمتها  1٫5مليون ريال سعودي
في النصف األول من العام 2021م بمنتجات عناية شخصية ومستحضرات تجميل قامت الشركة بشراءها من شركة الموارد التجارية المحدودة.
yالسيدة نوف سعد الفراج

السيدة نوف سعد الفراج هي أحد المساهمين في الشركة .ارتبطت المعامالت مع السيدة نوف بإيجار المكتب الرئيس ي اإلداري في منطقة الخبر.
yمؤسسة تسعمائة ستة وستون للسيارات

مؤسسة تسعمائة ستة وستون للسيارات هي شركة مملوكة من قبل أحد شركاء ومساهمي الشركة .ارتبطت المعامالت مع المؤسسة بخدمات تظليل
سيارات قدمتها المؤسسة للشركة.
yموظفي اإلدارة

ترتبط المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين برواتب ومزايا اإلدارة التنفيذية ومطلوبات نهاية الخدمة .لم تشهد قيمة المعامالت المذكورة أي تغييرات
ملحوظة ما بين فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
يوضح الجدول التالي األرصدة مع الجهات ذات العالقة كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م.
	  (6-83):لودجلااألرصدة مع الجهات ذات العالقة
مليون ريال سعودي

الجهة ذات العالقة

السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في  30يونيو
2021م

المبالغ المطلوبة من أطراف ذوي عالقة
شركة التقنيات المتخصصة للتجهيزات الصناعية المحدودة*

جهة منتسبة

-

0.0

شركة تطوير التقنيات الذكية

جهة منتسبة

0٫1

-
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الجهة ذات العالقة

السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في  30يونيو
2021م

أخرى**

-

0.0

-

اإلجمالي

-

0٫1

0.0

مليون ريال سعودي

المبالغ المطلوبة إلى أطراف ذوي عالقة
مشراف للمقاوالت العامة

جهة منتسبة

24٫5

15٫9

وكالة سفريات كالسيك للسفر والسياحة

جهة منتسبة

0٫٦

3.7

شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات

جهة منتسبة

10٫2

1.6

شركة الموارد التجارية المحدودة

جهة منتسبة

-

1.3

مساهم

2٫8

-

38٫2

22.4

مساهم
اإلجمالي

* يوجد رصيد مدين من شركة التقنيات المتخصصة للتجهيزات الصناعية المحدودة بقيمة ثالثة آالف ريال ( )753٫2كما في  30يونيو 2021م
** يوجد رصيد مدين من شركات أخرى بقيمة ثالثة آالف ريال ( )3,133كما في  31ديسمبر 2020م
المصدر :القوائم المالية الموجزة المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ومعلومات اإلدارة

المبالغ المطلوبة من أطراف ذوي عالقة

انخفضت المبالغ المطلوبة من أطراف ذوي عالقة من  0٫1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  2,753ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م
بعد تحصيل المبالغ المدينة من شركة تطوير التقنيات الذكية .ارتبطت المعامالت مع شركة تطوير التقنيات الذكية بمصاريف دفعت نيابة عن الشركة.
المبالغ المطلوبة إلى أطراف ذوي عالقة

انخفضت المبالغ المطلوبة إلى أطراف ذوي عالقة بنسبة  %41.2أو بقيمة  15.8مليون ريال سعودي من  38٫2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م إلى  22.4مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .كان اإلنخفاض مرتبطاً بانخفاض الرصيد الدائن إلى شركة مشراف للمقاوالت العامة
وشركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات نتيجة التسديدات التي قامت بها الشركة خالل النصف األول من العام 2021م.
6-16القروض
يوضح الجدول التالي تفاصيل القروض والمديونية كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م.
	  (6-84):لودجلاالقروض
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في  30يونيو 2021م

مصرف اإلنماء

145

158

مليون ريال سعودي
البنك العربي الوطني

0٫1

-

بنك الخليج الدولي

75

135

البنك األهلي التجاري

190

118

مصرف الراجحي

225

219

البنك السعودي البريطاني

20

80

90٫9

-

بنك اإلمارات دبي الوطني

75

52

البنك السعودي الفرنسي

70

77

اإلجمالي

891

839

بنك سامبا

المصدر :معلومات اإلدارة

انخفض رصيد القروض بنسبة  %5.8أو بقيمة  52مليون ريال سعودي من  891مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  839مليون ريال
تنص على أن تلتزم الشركة بمستوى معين من الشروط المالية وبعض
سعودي كما في  30يونيو 2021م .كنا قد ذكرنا أنّ عدداً من القروض تتضمن تعهدات ّ
المتطلبات األخرى .يجب اإلشارة إلى أنّ الشركة التزمت بشكل كامل بالتعهدات المذكورة في اإلتفاقيات المبرمة مع البنوك كما في  30يونيو 2021م.
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وكما ذكر سابقاً فإنّ جميع القروض والتسهيالت مكفولة بضمانات ت َ
َضا ُم ِن َّية وتَكا ُف ِل َّية شخصية من الشركاء وبسندات إذنية وبالتنازل عن الحقوق الناشئة
من بوالص تأمين.
ولمزيد من المعلومات حول القروض ،الرجاء مراجعة القسم رقم « 8-5-12اتفاقيات التمويل» ،وللمخاطر المتعلقة بالتمويل ،الرجاء مراجعة القسم
29-1-2 «المخاطر المتعلقة بالتمويل» و القسم رقم« 5-2-2المخاطر المتعلقة بالتغييرات السلبية في تكلفة التمويل» من هذه النشرة.
6-17التدفق النقدي
يوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
	  (6-85):لودجلاالتدفق النقدي
فترة الستة أشهر المنتهية في

مليون ريال سعودي

زيادة ( /نقص)

 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

 30يونيو 2021م

صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

153.9

419.5

%173٫6

صافي النقد المتوفر من األنشطة اإلستثمارية

()104.7

()123.9

()%18.3

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

89.3

()235.7

()%364

صافي التدفق النقدي للفترة

138٫4

59٫9

()56٫7

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

٨٥٫٠

٣٨٫١

()%٥٥٫٢

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

223٫5

98.0

()%56٫2

المصدر :القوائم المالية الموجزة المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ومعلومات اإلدارة

انخفض رصيد النقد وما في حكمه في نهاية الفترة بنسبة  %56.2أو بقيمة  125٫5مليون ريال سعودي من  223.5مليون ريال سعودي في فترة الستة
مدفوعا بشكل رئيسي
أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  98مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .كان االنخفاض
ً
بتحول النقد الناتج من األنشطة التمويلية والتي بلغت قيمته  89٫3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى نقد خارج
بقيمة  235٫7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .تأثر هذا التحول بشكل رئيسي بتسديدات القروض وتسديدات
التزامات عقود اإليجار في النصف األول من العام 2021م.
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6التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

يوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021م.
	  (6-86):لودجلاالتدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
فترة الستة أشهر المنتهية في

مليون ريال سعودي

زيادة (نقص)

 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

 30يونيو 2021م

85.5

138.3

%61.8

استهالك ممتلكات ومعدات

71.1

72.8

%24.3

استهالك أصول حق استخدام

80.9

86٫8

%7.3

الربح قبل حساب الزكاة
التعديالت لتسوية الربح قبل حساب الزكاة مع صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

()0.6

-

()%100

ربح /خسارة من توقف اعتراف نتيجة إنهاء عقود إيجار

0.5

()1.0

()%299.7

ربح من بيع ممتلكات ومعدات
شطب ممتلكات ومعدات

2.9

1.2

()%59

إطفاء أصول غير ملموسة

2.2

3.7

%68

مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين

10.1

12.0

%19.1

تكاليف تمويل

28.7

34.9

%21.3

(ربح) خسارة القيمة العادلة من التزامات مشتقات عقود مقايضة

114.8

()27.3

()%123.8
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فترة الستة أشهر المنتهية في

مليون ريال سعودي

زيادة (نقص)

 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

 30يونيو 2021م

()631.0

()33.8

()%94.6

حسابات مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما

27.6

190.8

()%590٫8

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

0.6

0.1

()%82٫5

-

1.1

-

حسابات دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

361.5

()8.8

()%102٫4

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

5٫٢

()15.7

()%404٫2

مطلوبات عقود

9.9

()0.1

()%101

تعديالت رأس المال العامل:
مخزون

أصول حق إرجاع بضائع

-

()1.7

-

التدفقات النقدية من العمليات

169.8

453.3

()%166.9

التزام استرداد
تكاليف تمويل مدفوعة

()13.6

()18٫6

%37٫2

مكافآت نهاية خدمة مدفوعة للموظفين

()2.4

()2.1

()%12.1

-

()13.1

-

153.9

419.5

%172٫6

زكا ة مدفوعة
صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

المصدر :القوائم المالية الموجزة المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ومعلومات اإلدارة.

ارتفع صافي النقدية من األنشطة التشغيلية بنسبة  %172.6أو بقيمة  265.6مليون ريال سعودي من  153.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  419.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .وقد ذكرنا سابقاً أنّ اإلرتفاع المشار
إليه تأ ّثر بارتفاع الربح قبل حساب الزكاة وانخفاض أرصدة الحسابات المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً.
ارتفع الدخل قبل حساب الزكاة من  85٫5مليون ريال سعودي إلى  138٫3مليون ريال سعودي ما بين النصف األول من العام 2020م والنصف األول من
العام 2021م ،نتيجة تسجيل ربح غير محقق من القيمة العادلة من التزامات مشتقات عقود مقايضة بقيمة  27.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2021م .في المقابل ،انخفضت أرصدة الحسابات المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً بنسبة  %36أو بقيمة  190.8مليون ريال سعودي
من  529٫9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  339٫1مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م.
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6التدفق النقدي من األنشطة اإلستثمارية

يوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م.
	  (6-87):لودجلاالتدفق النقدي من األنشطة اإلستثمارية
فترة الستة أشهر المنتهية في

مليون ريال سعودي

زيادة (نقص)

 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

 30يونيو 2021م

()66.7

()98.3

%47.2

0.8

-

()%100

إضافات على أصول غير ملموسة

()2.7

()2.6

()%2.1

شراء أدوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()36.1

()23.0

()%36٫3

صافي النقدية المستخدمة في النشاطات اإلستثمارية

()104.7

()123.9

%18.3

شراء الممتلكات والمعدات
إيرادات متحصلة من بيع ممتلكات ومعدات

المصدر :القوائم المالية الموجزة المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ومعلومات اإلدارة

سجل التدفق النقدي الخارج من األنشطة اإلستثمارية انخفاضاً بنسبة  %18.3أو بقيمة  19.2مليون ريال سعودي من  104.7مليون ريال سعودي في فترة
ّ
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى  123.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نتيجة ارتفاع قيمة مشتريات
الممتلكات والمعدات التي اقتنتها الشركة لدعم متطلبات العمل.
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6التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

يوضح الجدول التالي تفاصيل التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021م.
	  (6-88):لودجلاالتدفق النقدي من األنشطة التمويلية
فترة الستة أشهر المنتهية في

مليون ريال سعودي

زيادة (نقص)

 30يونيو 2020م

 30يونيو 2021م

 30يونيو 2021م

صافي حركة في حسابات بنكية مكشوفة وقروض قصيرة األجل

269.2

()52.0

()%119٫3

مسدد من التزامات عقود إيجار

()98.4

()103.5

%5.1

تسوية إلغالق بعض عقود اإليجار للفروع

()1.2

()0.7

()%39.8

توزيعات أرباح مدفوعة

()80.3

()79.5

()%100

صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية

89.3

()235.7

()%364

المصدر :القوائم المالية الموجزة المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ومعلومات اإلدارة

تحول التدفق النقدي الناتج من األنشطة التمويلية التي بلغت قيمته  89.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م إلى
سجلت
تدفق نقدي خارج بقيمة  235.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نتيجة تسديدات القروض عالية القيمة ّ
في النصف األول من العام 2021م.
6-18االلتزامات والمصروفات المحتملة
يوضح الجدول التالي اإللتزامات والمصروفات المحتملة للشركة كما  30يونيو 2021م .
	  (6-89):لودجلاااللتزامات والمصروفات المحتملة
 30يونيو 2021م

مليون ريال سعودي
إلتزامات رأسمالية

128

اإلجمالي

128

المصدر :معلومات اإلدارة

اشتملت اإللتزامات والمصروفات المحتملة كما في  30يونيو 2021م اإللتزامات الرأسمالية المرتبطة بتنفيذ الصيدليات المزمع افتتاحها بين شهري يوليو
وديسمبر 2021م .بلغت قيمة هذه اإللتزامات  128مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م.
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7سياسة توزيع األرباحتمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التي تلي ذلك.
وتعتزم الشركة توزيع أرباح سنوية على مساهميها بهدف تعزيز القيمة التي يحصل عليها هؤالء المساهمين بما يتناسب مع أرباح الشركة ،ووضعها المالي،
والقيود التي تخضع لها عملية توزيع األرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين ،ونتائج نشاطات الشركة ،واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقب ً
ال،
وخطط التوسع ومتطلبات استثمار الشركة ،وغيرها من العوامل األخرى بما في ذلك تحليل الفرص االستثمارية ومتطلبات إعادة االستثمار لدى الشركة،
والمتطلبات النقدية والرأسمالية ،والتوقعات التجارية وتأثير أي توزيعات من هذا القبيل على أي من االعتبارات القانونية والنظامية .إضافة لذلك ،يتعين
على المستثمرين الراغبين في االستثمار في أسهم الطرح أن يدركوا أن سياسة توزيع األرباح يمكن أن تتغير من وقت آلخر.
وبالرغم من عزم الشركة على توزيع أرباح سنوية على مساهميها ،إال أنه ال توجد أي ضمانات لتوزيع فعلي لألرباح ،كما ال يوجد أي ضمان بشأن المبالغ
التي ستدفع في أي سنة .هذا ويتم توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على النحو التالي:
1يجنب  %10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور %30من رأس مال الشركة المدفوع.
2يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ( )%5من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لألغراضالتي تحددها الجمعية العامة.
3يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكانعلى المساهمين .وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون
قائماً من هذه المؤسسات.
4يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن  %3من رأسمال الشركة المدفوع.ويوضح الجدول التالي ملخص األرباح التي قامت الشركة بتوزيعها خالل السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م:
	  (7-1):لودجلاتوزيعات األرباح النقدية خالل السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م
وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
السنة المالية 2018م

السنة المالية 2019م

السنة المالية 2020م

النصف األول 2021م

بالريال سعودي
صافي الدخل

228,330,616

233,203,768

246,435,261

131,776,255

األرباح المعلنة خالل الفترة

111,000,000

139,000,000

151,000,000

79,500,000

األرباح الموزعة خالل الفترة

111,000,000

139,000,000

147,225,000

79,500,000

%48.6

%59.6

%61.3

%60.0

نسبة األرباح المعلنة إلى صافي الدخل
المصدر :الشركة
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8استخدام متحصالت الطرحتقدر مجموع متحصالت الطرح بحوالي مليار وثمانمائة وواحد وستون مليون وخمسمائة ألف ( )1,861,500,000ريال سعودي ،سيستخدم منها مبلغ يقدر
بحوالي ثالثين مليون ( )30,000,000ريال سعودي لتسوية جميع المصاريف المتعلقة بالطرح ويشمل ذلك أتعاب المستشار المالي ،ومدير االكتتاب ،ومتعهد
التغطية ،والمستشار القانوني والمستشار القانوني لمتعهدي التغطية ،ومراجع الحسابات ،والجهات المستلمة ،ومستشار دراسة السوق ،وكذلك أتعاب
التسويق والطباعة والتوزيع ،واألتعاب والمصاريف األخرى المتعلقة بعملية الطرح .وسوف يعود صافي متحصالت الطرح المقدر بحوالي مليار وثمانمائة
وواحد ووثالثون مليون وخمسمائة ألف ( )1,831,500,000ريال سعودي للمساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من قبل كل
منهم في الطرح ،لن تستلم الشركة أي جزء من متحصالت الطرح .وسيتحمل المساهمون البائعون كافة األتعاب والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح.
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9رسملة رأس مال الشركة والمديونيةيوضح الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر في القوائم المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .علماً بأنه يجب قراءة الجدول التالي مع القوائم المالية المعنية بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها والواردة في
القسم رقم« 19القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات حولها» من هذه النشرة.
	  (9-1):لودجلارسملة رأس مال الشركة والمديونية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م
و2020م والفترة المالية المنتهية في  30يونيو 2021م
السنة المالية 2018م

السنة المالية 2019م

السنة المالية 2020م

النصف األول 2021م

(ألف ريال سعودي)
الجزء المتداول من التزامات عقود التأجير

147,145,821

172,662,169

188,620,656

217,378,424

الجزء غير المتداول من التزامات عقود التأجير

579,737,560

560,526,708

575,954,404

689,749,872

قروض قصيرة األجل وحسابات بنكية مكشوفة

699,213,058

719,997,838

891,040,409

839,000,000

إجمالي القروض والتزامات عقود التأجير

1,426,096,439

1,453,186,715

1,655,615,469

1,746,128,296

حقوق المساهمين
رأس المال

10,000,000

10,000,000

10,000,000

850,000,000

احتياطي نظامي

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

زيادة مقترحة في رأس المال

51,500,000

51,500,00

51,500,000

-

أرباح مبقاة ( /خسائر متراكمة)

796,719,393

895,429,227

994,021,140

257,797,395

-

7,442,636

52,308,892

140,504,242

إجمالي حقوق الملكية

863,219,393

969,371,863

1,112,830,032

1,253,301,637

إجمالي الرسملة (إجمالي القروض  +إجمالي حقوق المساهمين)

2,289,315,832

2,422,558,578

2,768,445,501

2,999,429,933

%62.3

%60.0

%59.8

%58.2

احتیاطي قیمة عادلة متعلق بأدوات حقوق ملكیة مصنفَّ ة بالقیمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

إجمالي القروض  /إجمالي الرسملة
المصدر :الشركة

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
1ال يخضع أي من أسهم الشركة ألي حقوق خيار.2ليس لدى الشركة أي أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة.3أن رصيد الشركة وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة اثني عشر ()12شهراً على األقل من تاريخ نشر هذه النشرة ،مع مراعاة أي تغيير سلبي وجوهري في أعمال الشركة.
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	 10-إفادات الخبراء
قدم جميع المستشارون الواردة أسمائهم في الصفحات رقم (ز) و(ح) من هذه النشرة موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم
وعلى نشر إفاداتهم في هذه النشرة ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة ،كما أن جميع المستشارين والعاملين لديهم – من ضمن فريق
العمل القائم على تقديم خدمات للشركة – أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو الشركات
التابعة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.
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	 11-اإلقرارات
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
1لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو الشركات التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل االثنيعشر ( )12شهراً األخيرة.
2لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو الشركات التابعة خالل السنوات الثالث ()3السابقة مباشر ًة لتاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.
3لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة والشركات التابعة خالل السنوات الثالث ( )3السابقة مباشرة لتاريختقديم طلب تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة ،إضاف ًة إلى الفترة التي يشملها تقرير مراجع الحسابات حتى اعتماد نشرة
اإلصدار.
4االلتزام بالعمل طبقاً للمواد الحادية والسبعين ( )71والثانية والسبعين ( )72من نظام الشركات ،والمواد الرابعة واألربعين ( )44والسادسةواألربعين ( )46من الئحة حوكمة الشركات.
5بخالف ما ورد في القسم رقم « 7-5المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية» من هذه النشرة ،ليسألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو الشركات التابعة.
6كما في تاريخ هذه النشرة ،لم يشارك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أي أنشطة مماثلة أو منافسة للشركة ،ويتعهد أعضاء مجلس اإلدارةً
مستقبل وف ًقا للمادة الثانية والسبعين ( )72من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة
بااللتزام بهذا المتطلب النظامي
حوكمة الشركات.
7يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركةعلى أن يسجل ذلك في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.
8أن كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل سوف تتم على أساس تنافسي تطبيقاً لنص المادة الثانية والسبعين من نظامالشركات.
9كما في تاريخ هذه النشرة ال يوجد أي معامالت امتلك فيها أو سيمتلك فيها أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار مسؤوليها التنفيذيينأو المساهمين الحاليين أو أي من أقاربهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة غير مفصح عنها في هذه النشرة كما ال توجد أي معامالت
قائمة على أسس تجارية غير عادلة.
	10-أن الشركة ال ترتبط بأي تعامالت أو اتفاقيات أو عالقات تجارية أو صفقات عقارية مع طرف ذي عالقة باستثناء ما تم ذكره في القسم رقم
« 6-12االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة.
	11-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم« 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،أن جميع االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة الموضحة
في القسم رقم « 6-12االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة ال تشتمل على أي شروط تفضيلية وأنها قد تمت
بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة.
	12-أن كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة سوف تتم على أساس تجاري وسيتم التصويت على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات
العالقة في اجتماعات مجلس اإلدارة – وفي حال تطلب النظام ذلك – الجمعية العامة للشركة مع امتناع عضو مجلس اإلدارة عن التصويت على
القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون له مصلحة مباشرة أو غير المباشرة فيها سواء في مجلس اإلدارة
أو الجمعية العامة وف ًقا للمادة الحادية والسبعين ( )72من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة حوكمة الشركات.
	13-ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت على األتعاب والمكافآت الممنوحة لهم.
	14-ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت على عقد أو اقتراح له فيه مصلحة.
	15-ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين االقتراض من الشركة أو أن تضمن الشركة أي قرض يحصل عليه أي من أعضاء
مجلس اإلدارة.
	16-لدى الشركة منفرد ًة أو بالمشاركة مع الشركات التابعة رأس مال عامل يكفي مدة اثني عشر ( )12شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر
نشرة اإلصدار.
	17-إن الشركة قادرة على إعداد التقارير المطلوبة في أوقاتها المحددة حسب اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
	18-تم الحصول على جميع الموافقات الالزمة لطرح اسهم الشركة في السوق المالية وأن تكون شركة مساهمة عامة.
	19-أن الشركة قدمت وستقدم إلى الهيئة جميع المستندات المطلوبة بمقتضى نظام السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة.
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	20-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم« 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،أنهم قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظم من شأنها أن تمكن
الشركة من استيفاء متطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة ،ومن ضمنها نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
	21-كما في تاريخ هذه النشرة ،ليس هنالك أي برامج أسهم لموظفي الشركة من شأنها أن تشرك الموظفين في رأس مال الشركة ،وليس هنالك
أي ترتيبات أخرى مشابهة قائمة.
	22-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم« 2عوامل المخاطرة» والقسم رقم« 4-6العوامل المؤثرة على نشاط ومجرى عمل الشركة» من
هذه النشرة ،ليست الشركة على دراية بأي معلومات تتعلق بأي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى
أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري (مباشر أو غير مباشر) على عملياتها.
	23-أن ،وعلى حسب علمهم واعتقادهم ،ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة – بخالف ما ذكر في القسم رقم« 2عوامل
المخاطرة» من هذه النشرة – قد تؤثر في قرارات المستثمرين المتعلقة باالستثمار في أسهم الطرح.
	24-لم يطرأ أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنوات المالية الثالث ( )3السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب
التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة ،إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد هذه النشرة،
بإستثناء ما ورد في القسم رقم« 6مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات» والقسم رقم« 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة.
	25-أن المعلومات اإلحصائية المستخدمة في القسم رقم « 3معلومات عن السوق» والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية تمثل أحدث
المعلومات المتاحة من مصدرها المعني.
	26-أن وثائق التأمين الخاصة بالشركة توفر غطاء تأميني بحدود كافية لممارسة الشركة ألعمالها ،وتقوم الشركة بتجديد وثائق وعقود التأمين
بشكل دوري لضمان وجود تغطية تأمينية بشكل مستمر.
	27-تم اإلفصاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تعتقد الشركة بأهميتها أو جوهريتها أو التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين
باالستثمار في أسهم الطرح ،وال يوجد هناك أي عقود اتفاقيات جوهرية أخرى لم يتم اإلفصاح عنها في هذه النشرة.
	28-ال يخالف الطرح األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة.

بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.
	29-ال يخل الطرح ّ
	30-تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في النشرة.
	31-بخالف ما ورد في القسم رقم« 10-12الدعاوى والمطالبات القضائية» من هذه النشرة ،ال تخضع الشركة والشركات التابعة ألي دعاوى أو
إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو الشركات التابعة أو في وضعهم المالي.

	32-ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو الشركات التابعة
أو في وضعهم المالي.
	33-بخالف ما ورد في القسم رقم« 7-12العقارات» من هذه النشرة ،ال يوجد أي عقارات مملوكة من قبل الشركة.
	34-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم« 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،أن جميع موظفي الشركة هم تحت كفالتها.
	35-أن الملكية القانونية والنفعية ،المباشرة وغير المباشرة ،لألسهم في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة تعود لألشخاص الواردة أسمائهم في
القسم رقم« 1-2-12هيكل المساهمين» من هذه النشرة.
	36-أن جميع الزيادات التي طرأت على رأس مال الشركة ال تتعارض مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
	37-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم« 7-2-2المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح والموافقات» والقسم رقم« 3-12التراخيص
الجوهرية» ،فإن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.
	38-ال يوجد لدى الشركة أي قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية ،كما يقرون بعدم وجود أي
إلتزامات ضمان (بما في ذلك الضمان الشخصي أو غير المشمولة بضمان شخصي أو المضمونة برهن أو غير المضمونة برهن) أو التزامات
تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري ،باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم 9-6و« 16-6القروض» والقسم رقم
« 8-5-12اتفاقيات التمويل» من هذه النشرة.
	39-ال يوجد لدى الشركة أي أدوات دين صادرة أو قائمة أو لم يتم إصدارها بإستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم 9-6و« 16-6القروض»
والقسم رقم« 8-5-12اتفاقيات التمويل» من هذه النشرة.
	40-ال تملك الشركة أي ممتلكات بما في ذلك أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من
قيمتها مما قد يؤثر بشكل كبير على تقييم الموقف المالي باستثناء ما تم ذكره في القسم رقم« 13-6-6خسارة القیمة العادلة من التزامات
مشتقات عقود مقایضة» من هذه النشرة.
	41-ال توجد أسهم تحت عقد خيار للشركة أو شركاتها التابعة.
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	42-ليس لدى الشركة أي أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة.
	43-كما في تاريخ هذه النشرة ،ليس لدى الشركة سياسة بشأن األبحاث والتطوير .
	44-كما في تاريخ هذه النشرة ،ال يوجد هناك أي إخالل للشروط واألحكام التعاقدية بموجب االتفاقيات مع الجهات المانحة لجميع القروض
والتسهيالت والتمويل ،وتلتزم الشركة بجميع تلك الشروط واألحكام.
	45-أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من أطراف أخرى ،بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من
تقرير دراسة السوق التي أعدها مستشار دراسة السوق يمكن االعتماد عليها وال يوجد أي سبب يدعو الشركة لالعتقاد بأن تلك المعلومات
غير دقيقة بشكل جوهري.
	46-أن هذه النشرة تتضمن جميع المعلومات المطلوب تضمينها بمقتضى قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،وال توجد أي وقائع
أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل وطرح األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة.
	47-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم « 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،أن أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية قد أعدت من قبل
الشركة على أسس سليمة حيث تم وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة والتي تشمل إساءة استخدام
أصول الشركة وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة .باإلضافة إلى ذلك ،قامت الشركة بالتأكد من سالمة األنظمة
المالية والتشغيلية ومن تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر وفقاً لمتطلبات الباب الخامس من الئحة حوكمة الشركات .كما يقوم
أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة سنوية إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
	48-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم« 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،أن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات
كافية ومالئمة.
	49-أن المعلومات المالية الواردة في القسم رقم « 6مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات» قد تم استخراجها دون تعديالت
جوهرية وعرضها بصيغة تتسق مع القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والقوائم
المالية الموجزة المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م واإليضاحات المرفقة بها والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية
للتقرير المالي الصادرة عنمجلس معايير المحاسبة الدولي المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين دون إجراء أي تعديل جوهري عليها.
	50-لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو عوض غير نقدي من قبل الشركة أو شركاتها التابعة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة
أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين أو القائمين بعرض أو طرح األوراق المالية أو الخبراء خالل السنوات المالية الثالث
التي تسبق مباشرة تاريخ تقديم تسجيل وطرح األوراق المالية وحتى تاريخ إعتماد هذه النشرة.
	51-يُقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه -وعلى حد علمهم -ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة وشركاتها التابعة
كما في تاريخ هذه النشرة ،باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم رقم 9-6و« 16-6القروض» والقسم رقم« 8-5-12اتفاقيات التمويل»
من هذه النشرة.
	52-ال تنوي الشركة إجراء تغييرات جوهرية على أنشطة الشركة في المستقبل.
	53-تم اإلفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي في هذه النشرة ،وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات أو حقائق
أخرى لو تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مضللة.
	54-يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنّ الشركة تمتلك استثمارات في شركات تابعة هي شركة رونزاك وشركة هولينز .تمتلك الشركة استثمار بنسبة
 %100في كلتا الشركتين ،غير أنّ الشركة لم تقم بإصدار قوائم مالية موحدة فيما يخص هذه اإلستثمارات نظراً إلى أنّ الشركتان المذكورتان
لم تباشرا أي عمليات بعد .كما أنّ الشركة تعتبر أنّ الموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركتين ليست جوهرية بالنظر إلى القوائم المالية
للشركة.
	55-يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أصول ثابتة مهمة من المقرر شراؤها أو استئجارها من قبل الشركة والشركات التابعة لها كما في تاريخ
هذه النشرة وكما في  30يونيو 2021م خارج نطاق نشاطاتها االعتيادية.
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	 12-المعلومات القانونية
	 12-1اإلقرارات القانونية
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
1-ال يخالف الطرح األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة.

بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.
2ال يخل الطرح ّ3تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في النشرة.4بخالف ما ورد في القسم رقم« 10-12الدعاوى والمطالبات القضائية» من هذه النشرة ،ال تخضع الشركة والشركات التابعة ألي دعاوى أوإجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو الشركات التابعة أو في وضعهم المالي.

5ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو الشركات التابعةأو في وضعهم المالي

	 12-2الشركة
شركة الدواء للخدمات الطبية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تحولت بموجب القرار الوزاري رقم  361وتاريخ 1442/10/27هـ (الموافق 2021/06/08م)،
وتأسست بموجب السجل التجاري رقم  2051025701وتاريخ 1422/09/23هـ (الموافق 2001/12/08م) وعنوانها المسجل هو ص.ب ،4326 .مدينة
الخبر ،31952 ،المملكة العربية السعودية.
تأسست الشركة ابتدا ًء تاريخ 1412/01/16هـ (الموافق 1991/07/28م) كمؤسسة فردية باسم «مؤسسة محمد سعد الفراج التجارية» مقيدة بالسجل
التجاري لمدينة الخبر بالرقم  2051014940وتاريخ 1412/01/16هـ (الموافق 1991/07/28م) ،وتم تحويل أحد فروعها المسماة صيدليات الدواء
والتي تم افتتاح أول فرع لها بعام 1993م ،إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1422/09/23هـ (الموافق 2001/12/08م) برأس مال قدره مليوني
( )2,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى ألفي ( )2,000حصة نقدية بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة
الواحدة ،وتم قيدها في السجل التجاري لمدينة الخبر بالرقم  2051025701وتاريخ 1422/09/23هـ (الموافق 2001/12/08م) .وبتاريخ 1442/10/27هـ
(الموافق 2021/06/08م) ،تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة باسم «شركة الدواء للخدمات الطبية» برأس مال
قدره ثمانمائة وخمسون مليون ( )850,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى خمسة وثمانون مليون ( )85,000,000سهماً عادياً بقيمة اسمية
مدفوعة بالكامل قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .تم زيادة رأس مال الشركة عدة مرات منذ تأسيسها ،حيث تمت أول زيادة لرأس مال
الشركة بموجب قرار الشركاء بتاريخ 1427/04/15هـ (الموافق 2006/05/13م) من مليوني ( )2,000,000ريال سعودي إلى عشرة ماليين ()10,000,000
ريال سعودي مقسم إلى عشرة آالف ( )10,000حصة نقدية بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000ريال سعودي للحصة الواحدة وتم استيفاء الزيادة البالغ
قدرها ثمانية ماليين ( )8,000,000ريال سعودي عن طريق تحويلها من حسابات الشركاء الجارية ،وبتاريخ 1442/10/14هـ (الموافق 2021/05/26م) ،تم
زيادة رأس مال الشركة من عشرة ماليين ( )10,000,000ريال سعودي إلى ثمانمائة وخمسون مليون ( )850,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم
إلى خمسة وثمانون مليون ( )85,000,000سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد وتم استيفاء الزيادة البالغ قدرها
ثمانمائة وأربعين مليون ( )840,000,000ريال سعودي عن طريق )1( :رسملة مبلغ سبعمائة وثمانية وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف ( )788,500,000ريال
سعودي من حساب األرباح المبقاة؛ و( )2تحويل مبلغ واحد وخمسون مليوناً وخمسمائة ألف ( )51,500,000ريال سعودي من حساب الزيادة المقترحة
لرأس المال (وللمزيد من المعلومات حول تاريخ الشركة ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 2-1-4تاريخ الشركة وتطور رأس المال» من هذه النشرة).
2-2-1

1هيكل المساهمين

يبلغ رأس مال الشركة ثمانمائة وخمسين مليون ( )850,000,000ريال سعودي مقسم إلى خمسة وثمانين مليون ( )85,000,000سهماً بقيمة اسمية قدرها
عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية عادية .ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه
النشرة:
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	  (12-1):لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرة
قبل الطرح

بعد الطرح

عدد األسهم

القيمة
االسمية
اإلجمالية
(بالريال
السعودي)

النسبة

عدد األسهم

القيمة
االسمية
اإلجمالية
(بالريال
السعودي)

النسبة

1

شركة الموارد القابضة

42,499,575

424,995,750

%49.9995

29,749,703

297,497,030

%34.99965

2

صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن
محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

20,400,000

204,000,000

%24

11,687,203

116,872,030

%13.74965

3

محمد سعد بن بطي الفراج السبيعي

7,862,075

78,620,750

%9.2495

6,800,000

68,000,000

%8

4

عبداهلل سعد بن بطي الفراج السبيعي

7,862,500

78,625,000

%9٫25

6,800,000

68,000,000

%8

5

وليد محمد عبداهلل الجعفري

2,125,000

21,250,000

%2٫5

1,062,500

10,625,000

%1.25

6

حصة بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي

2,125,000

21,250,000

%2٫5

1,700,000

17,000,000

%2

7

نوف بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي

2,125,000

21,250,000

%2٫5

1,700,000

17,000,000

%2

8

سلطان مهدي بن شالش العنزي

425

4,250

%0.0005

297

2,970

%0.00035

9

علي سالم عبود القفيل

425

4,250

%0.0005

297

2,970

%0.00035

10

الجمهور

-

-

-

25,500,000

255,000,000

%30

85,000,000

850,000,000

%100

85,000,000

850,000,000

%100

المساهم

#

اإلجمالي
المصدر :الشركة

	2-2-2
.

1فروع الشركة

أالصيدليات

كما في  30يونيو 2021م ،لدى الشركة ثمانمائة وسبعة وثالثين ( )837صيدلية مسجلة في جميع أنحاء المملكة .وحيث أنه في تاريخ 1440/01/23هـ
(الموافق 2018/10/03م) ،قد أعلن وزير التجارة في ضوء تسهيل وتيسير متطلبات ممارسة النشاط التجاري في المملكة ،أنه يُكتفى بسجل واحد
لألنشطة المتجانسة في المنطقة اإلدارية الواحدة فقد عممت وزارة التجارة بتاريخ 1440/01/23هـ (الموافق 2018/10/03م) على كافة الجهات
الحكومية ذات العالقة بالتعامل مع سجل تجاري واحد للمنطقة اإلدارية الواحدة طالما كان المقر أو المحل يمارس نفس النشاط المذكور بذلك السجل،
وأن يكون إصدار السجالت التجارية الفرعية إلزامياً فقط في حال افتتاح مقر أو محل يمارس أنشطة مختلفة عن المدونة في ذلك السجل التجاري
المصدر لتلك المنطقة اإلدارية ،أو في حال كان المقر أو المحل في منطقة إدارية خارج المنطقة اإلدارية لذلك السجل .وفي ضوء هذا القرار ،فإن الشركة
في طور إلغاء السجالت التجارية لجميع فروعها واالكتفاء بسجل واحد لكل منطقة إدارية تعمل بها الشركة .وكما في تاريخ هذه النشرة ،فإن الشركة
ملتزمة بمتطلب الحصول على سجل إداري في كل منطقة إدارية تمارس فيها أعمالها.
 .بالمستودعات

لدى الشركة مستودعات مركزية تقع في مدينة سدير في المنطقة الوسطى باإلضافة إلى أربعة عشر ( )14مستودع آخر في مناطق متفرقة من المملكة.
يوضح الجدول التالي تفاصيل مستودعات الشركة المسجلة كما في تاريخ هذه النشرة:
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	  (12-2):لودجلا مستودعات الشركة في تاريخ هذه النشرة
اسم الفرع

#

رقم السجل
التجاري

تاريخ شهادة السجل التجاري

تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

الرياض
1

الرياض – حي المصانع ،طريق الحائر

1010181366

1423/08/06هـ (الموافق 2002/10/12م)

1443/08/05هـ (الموافق 2022/03/08م)

2

الرياض  -السدير

1122101682

1439/10/27هـ (الموافق 2018/07/11م)

1445/10/27هـ (الموافق 2024/05/06م)

3

الرياض – جنوب الرياض

1010428087

1436/01/24هـ (الموافق 2014/11/17م)

1445/01/23هـ (الموافق 2023/08/10م)

الدمام
4

الدمام – مستودع الخدمات المساندة

2050094367

1434/11/11هـ (الموافق 2013/09/17م)

1443/11/10هـ (الموافق 2022/06/09م)

5

الدمام – حي الخالدية – مستودع التوزيع

2050051362

1427/05/23هـ (الموافق 2006/06/19م)

1442/05/22هـ (الموافق 2023/12/06م)

6

الدمام – حي الخالدية شارع خالد
االزهري

2050109593

1437/08/23هـ (الموافق 2016/05/03م)

1443/08/22هـ (الموافق 2022/03/25م)

7

الدمام – ميناء الملك عبدالعزيز

2050134558

1441/10/05هـ (الموافق 2019/09/04م)

1443/10/05هـ (الموافق 2022/05/06م)

8

الدمام – شمال حي الخالدية

2050094769

1435/06/23هـ (الموافق 2014/04/23م)

1443/06/22هـ (الموافق 2022/01/25م)

جدة
9

جدة – حي 701

4030142950

1424/03/17هـ (الموافق 2003/05/18م)

1445/03/17هـ (الموافق 2023/02/02م)

10

جدة – حي النخيل

4030316786

1440/04/05هـ (الموافق 2018/12/12م)

1445/04/05هـ (الموافق 2023/10/20م)

حفر
الباطن
11

حفر الباطن – السليمانية

2511021391
(تداول ورق)

1435/05/12هـ (الموافق 2014/03/13م)

1445/05/12هـ (الموافق 2023/11/26م)

خميس
مشيط
12

خميس مشيط – المنطقة الصناعية
الجديدة

5855066246

1435/11/19هـ (الموافق 2014/09/14م)

1445/11/19هـ (الموافق 2024/05/27م)

سكاكا
13

سكاكا  /الجوف  -الطريق العام

3400014841

1433/06/02هـ (الموافق 2012/04/23م)

1443/06/01هـ (الموافق 2022/01/04م)

أبها
14

ابها – الصناعية

5850035609
(أعمال
المقاوالت)

1431/12/03هـ (الموافق 2010/11/09م)

1444/12/02هـ (الموافق 2023/06/20م)

الهفوف
15

الهفوف – طريق قطر

2251051269

1434/05/20هـ (الموافق 2013/04/01م)

1444/05/19هـ (الموافق 2022/12/13م)

المصدر :الشركة
 .جفرع الحراسات األمنية

لدى الشركة فرع مرخص في مزاولة نشاط تأمين وتقديم خدمة الحراسة األمنية المدنية الخاصة في جميع مناطق المملكة من الفئة الثالثة بعدد ال
يتجاوز أربعمائة ( )400حارس أمن مدني سعودي بموجب خطاب األمن العام رقم  3/25496/3بتاريخ 1434/11/10هـ (الموافق 2013/09/16م) .يوضح
الجدول التالي تفاصيل فرع الشركة للحراسات األمنية كما في تاريخ هذه النشرة:
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	  (12-3):لودجلاتفاصيل فرع الشركة للحراسات األمنية
اسم الفرع

#

1

رقم السجل
التجاري
2050095574

شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة

تاريخ شهادة السجل التجاري

تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

1435/01/07هـ (الموافق 2013/11/10م)

1445/01/06هـ (الموافق 2023/07/24م)

المصدر :الشركة

	2-2-3

1الشركات التابعة

لدى الشركة خمسة ( )5شركات تابعة ،وال تعد أي من هذه الشركات جوهرية ألغراض قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة .يوضح الجدول
التالي تفاصيل الشركات التابعة وملكية الشركة فيها كما في تاريخ هذه النشرة:
	  (12-4):لودجلا الشركات التابعة في تاريخ هذه النشرة
بلد
التأسيس

رقم السجل
التجاري

تاريخ شهادة السجل التجاري

تاريخ انتهاء شهادة
السجل التجاري

نسبة ملكية
الشركة

الشركاء اآلخرين (إن
وجدوا)

1

شركة الدواء
للخدمات الطبية
– دبي

اإلمارات

55

بتاريخ 1426/08/24هـ
(الموافق 2005/09/28م)

بتاريخ 1443/07/26هـ
(الموافق 2022/03/27م)

%100

ال يوجد

2

شركة جالنزين

اإلمارات

1188

بتاريخ 1442/01/25هـ
(الموافق 2020/09/13م)

بتاريخ 1443/02/06هـ
(الموافق 2021/09/13م)

-

3

شركة مصنع المتطورة
األولى

المملكة

1126106621

بتاريخ 1442/07/20هـ
(الموافق 2021/03/04م)

بتاريخ 1494/02/02هـ
(الموافق 2071/03/04م)

%100

ال يوجد

4

شركة هولينز

ألمانيا

218668

1436/08/04هـ (الموافق
2015/05/22م)

ال يوجد

%100

ال يوجد

5

شركة رونزاك

ألمانيا

218674

1436/08/04هـ (الموافق
2015/05/22م)

ال يوجد

%100

ال يوجد

#

الشركة التابعة

 %50لشركة رونزاك
 %50لشركة هولينز

المصدر :الشركة

	 12-3التراخيص الجوهرية
2-3-1

1الصيدليات

وفقاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية القديم ،يجب أن تحصل الشركة على جميع التراخيص الالزمة من وزارة الصحة ،وتشمل ذلك
ترخيص من وزارة الصحة لكل صيدلية مسجلة لدى الشركة .وكما في  30يونيو 2021م ،لدى الشركة ثمانمائة وسبعة وثالثين ( )837صيدلية مسجلة
في جميع أنحاء المملكة .وتقر الشركة بأن جميع صيدلياتها تمتثل مع متطلبات الترخيص مع وزارة الصحة حيث أنها قد أصدرت «ترخيص نهائي لفتح
مؤسسة صحية خاصة» من وزارة الصحة لجميع صيدلياتها العاملة في المملكة.
	2-3-2
.

1المستودعات

أتراخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء

وفقاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية الجديد ،يجب أن تحصل الشركة على جميع التراخيص الالزمة من الهيئة العامة للغذاء والدواء
السعودية ،وتشمل ذلك ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء لكل مستودع مسجل لدى الشركة .ويوضح الجدول التالي تفاصيل التراخيص الصادرة من
الهيئة العامة للغذاء والدواء لمستودعات الشركة:
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	  (12-5):لودجلاتراخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء لمستودعات الشركة كما في تاريخ هذه النشرة
#

نوع
الترخيص

الجهة
المصدرة

1

ترخيص
منشأة
غذائية

ترخيص للشركة لممارسة نشاطات تخزين
الهيئة العامة األغذية المجففة وتخزين أغذية مبردة
للغذاء والدواء وتخزين للغير.
مدير المستودع :محمد بن عياش الجهني

WL-2021-FO-0175

2

ترخيص
منشأة
غذائية

ترخيص للشركة لممارسة نشاطات تخزين
الهيئة العامة
األغذية المجففة وتخزين أغذية مبردة
للغذاء والدواء
وتخزين أغذية مجمده وتخزين للغير.

WL-2019-FO-0031

1441/02/02هـ
(الموافق
2019/10/01م)

3

ترخيص
منشأة
غذائية

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

ترخيص للشركة لممارسة نشاطات
االستيراد والتوزيع والبيع بالجملة لألدوية.

06-06-00012

1440/01/01هـ
(الموافق
2018/09/11م)

4

ترخيص
مستودع

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

5

ترخيص
مستودع

ترخيص الستيراد وتوزيع وبيع بالجملة أدوية
الهيئة العامة بشرية ومستحضرات عشبية ومستحضرات
للغذاء والدواء صحية ومنتجات تجميل.
مدير المستودع :سلطان مهدي العنيزي

06-01-02051

6

ترخيص
مستودع

ترخيص الستيراد وتوزيع وبيع بالجملة أدوية
الهيئة العامة بشرية ومستحضرات عشبية ومستحضرات
للغذاء والدواء صحية ومنتجات تجميل.
مدير المستودع :خالد عبداهلل الشهري

06-02-00062

رقم الترخيص

الغرض

مدير المستودع :محمد بن عياش الجهني

ترخيص الستيراد وتوزيع وبيع بالجملة أدوية
بشرية ومستحضرات عشبية ومستحضرات
صحية ومنتجات تجميل.

06-05-0313

مدير المستودع :محمد علي عبداهلل
الغزاوي

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

1442/07/10هـ
(الموافق
2021/02/22م)

1445/08/11هـ (الموافق
2024/02/21م)
1444/03/04هـ (الموافق
2022/09/30م)
1443/07/07هـ (الموافق
2022/02/08م)

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

1447/04/25هـ (الموافق
2025/10/17م)

1445/05/08هـ (الموافق
2023/11/22م)

1447/07/12هـ (الموافق
2026/01/01م)

المصدر :الشركة
 .بتراخيص البلدية والتراخيص التشغيلية األخرى

يوضح الجدول التالي التراخيص الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية للشركة وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية (مدن) التي تمكنها من مزاولة أعمال مستودعاتها.
	  (12-6):لودجلاالتراخيص الجوهرية األخرى كما في تاريخ هذه النشرة
#

نوع الترخيص

الجهة المصدرة

الغرض

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

1

ترخيص مهني

أمانة الجوف

مستودع األوراق والمستندات في
حي الكرامة بالجوف

3910689429

1440/12/05هـ
(الموافق
2019/08/06م)

1444/01/18هـ

2

ترخيص نشاط
تجاري

أمانة جدة

مستودع لألجهزة الطبية في حي
النخيل بجدة

39111393691

-

(الموافق
2023/05/30م)

3

ترخيص نشاط
تجاري

أمانة جدة

مستودع للمنتجات ،ما عدا
الغذائية ،في حي النخيل بجدة

41032602187

1441/03/13هـ
(الموافق
2019/11/10م)

1444/03/12هـ

4

ترخيص نشاط
تجاري

أمانة الرياض

مستودع لألوراق والمستندات في
حي المصانع شارع المنصورية
بالرياض

27059

1441/06/01هـ
(الموافق
2020/01/26م)

1444/06/01هـ

5

ترخيص نشاط
تجاري

أمانة الرياض

مستودع األدوية في حي المصانع
شارع المنصورية بالرياض

23154

1440/07/02هـ
(الموافق
2019/09/09م)

1443/07/02هـ
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(الموافق
2022/08/16م)
1444/11/10هـ

(الموافق
2022/10/08م)
(الموافق
2022/12/25م)
(الموافق
2022/02/03م)

#

نوع الترخيص

الجهة المصدرة

الغرض

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

6

ترخيص نشاط
تجاري

أمانة الدمام

مستودع لألثاث والخشب في
منطقة الخالدية الشمالية بالدمام

40052036192

1441/04/05هـ
(الموافق
2019/12/02م)

1443/07/02هـ
(الموافق
2022/02/03م)

7

ترخيص مهني

أمانة األحساء

مستودع لألجهزة الطبية في
منطقة الغويبة الزراعية باألحساء

3909471070

1440/12/20هـ
(الموافق
2019/08/21م)

1444/02/04هـ
(الموافق
2022/08/31م)

8

ترخيص مهني

أمانة الدمام

مستودع للمنتجات الطبية يقع في
جنوب الخالدية ،الوليد بن سالمة
طريق الدمام

3909109058

-

1445/06/12هـ
(الموافق
2023/12/25م)

9

ترخيص نشاط
تجاري

أمانة خميس مشيط

مستودع للمنتجات الواقعة
بالمنطقة الصناعية في خميس
مشيط

30121544234

-

1445/08/03هـ
(الموافق
2024/02/13م)

10

ترخيص نشاط
تجاري

أمانة الدمام

مستودع للمنتجات يقع في شمال
حي الخالدية في الدمام

3909113190

-

1450/04/10هـ
(الموافق
2028/08/31م)

11

ترخيص نشاط
تجاري

أمانة الدمام

مستودع منتجات البالستيك
والكرتون الواقع بمنطقة شمال
الخالدية طريق الملك عبد العزيز
الدمام

40052037223

-

1444/05/10هـ
(الموافق
2022/12/04م)

12

ترخيص نشاط
تجاري

أمانة خميس مشيط

مستودع األدوية بالمنطقة
الصناعية خميس مشيط

40031845215

-

1444/04/02هـ
(الموافق
2022/10/27م)

13

ترخيص نشاط
تجاري

أمانة حفر الباطن

مستودع للمنتجات البالستيكية
والورقية في السليمانية بحفر
الباطن

40011570562

-

1444/08/29هـ
(الموافق
2023/03/21م)

14

شهادة تنفيذ
أحكام السالمة
– شركة الهمة
اللوجستية

ميناء الملك عبد
العزيز بالدمام

مستودع على األرض رقم 34/9

135

1441/10/01هـ
(الموافق
2020/06/02م)

1442/11/10هـ
(الموافق
2021/06/20م)*

574144282016676

-

15

رخصة تشغيلية

الهيئة السعودية
للمدن الصناعية
ومناطق التقنية
(مدن)

1445/09/04هـ
(الموافق
2024/03/14م)

تشغيل مستودع للقطعة رقم
K01: 006-0060161

تشغيل مستودع للقطعة رقم

K01: 022-002+017-0180161

تشغيل مستودع للقطعة رقم
K000010161

574144282016682

-

1445/09/04هـ
(الموافق
2024/03/14م)

574144282016678

-

1445/09/04هـ
(الموافق
2024/03/14م)

* هذا الترخيص تحت التجديد.
المصدر :الشركة

	2-3-3

1التراخيص الجوهرية األخرى

حصلت الشركة على كافة التراخيص الجوهرية األخرى الالزمة من الجهات المختصة والتي تمكنها من مزاولة أعمالها ،وفيما يلي ملخص التراخيص
الجوهرية األخرى الصادرة للشركة في المملكة:
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	  (12-7):لودجلا التراخيص الجوهرية األخرى كما في تاريخ هذه النشرة
#

نوع الترخيص

الجهة
المصدرة

الغرض

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

1

رخصة نشاط
التجاري

أمانة خبر

أنشطة الخدمات اإلدارية
المتكاملة للمكاتب.

40062057120

1441/05/20هـ (الموافق
2020/01/15م)

1446/06/17هـ (الموافق
2024/12/18م)

2

رخصة
منشأة أجهزة
ومنتجات طبية

الهيئة العامة
للغذاء والدواء

ترخيص للشركة لممارسة
نشاطات االستيراد والتوزيع.

IDL-2019MD-2413

1441/02/10هـ (الموافق
2019/10/09م)

1444/02/28هـ (الموافق
2022/09/24م)

3

رخصة نشاط
التجاري

أمانة الرياض

مكتب إداري

41022591022

-

1444/02/25هـ (الموافق
2022/09/21م)

4

رخصة نشاط
التجاري

أمانة الدمام

مكتب إداري

43016107826

-

1444/02/13هـ (الموافق
2022/09/09م)

5

رخصة نقل
بضائع

الهيئة العامة
للنقل

نقل البضائع البري

11/00007125

1442/09/06هـ (الموافق
2021/04/18م)

1445/09/06هـ (الموافق
2024/03/16م)

المسجل
الموحد
لألنظمة
الهيئة العليا
لألمن
الصناعي

شهادة تسجيل

6

ISO 9001:
2015

7

رخصة تشغيلية

االعتراف بنظام إدارة الجودة
الذي يتوافق مع ISO 9001:
 2015فيما يتعلق بالترويج
وتوزيع المواد الغذائية
الصيدالنية والمنتجات الطبية
واالستهالكية.

116804/A/0001/
UK/En

1442/10/16هـ (الموافق
2021/05/28م)

1445/11/13هـ (الموافق
2024/05/21م)

لمزاولة نشاط التأمين وتوفير
الحراسات المدنية الخاصة

407

1439/10/22هـ (الموافق
2018/07/06م)

1444/10/21هـ (الموافق
2023/05/11م)

المصدر :الشركة

	 12-4ملخص النظام األساس للشركة
2-4-1
.

1أغراض الشركة ومدتها ومركزها الرئيسي

أأغراض الشركة

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
1األنشطة العقارية :األنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة.2األنشطة المهنية والعلمية والتقنية: أأنشطة الخبرة االستشارية في مجال اإلدارة. باإلعالن.3التشييد :تركيبات إنشائية أخرى.4التعليم :أنواع التعليم األخرى غير المصنفة في موضع آخر.5الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم :أنشطة التغليف والتعبئة.6الصناعات التحويلية: أصنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية. بصنع معدات التشعيع والمعدات الكهربائية الطبية والعالجية. جصناعة األدوات والتجهيزات الطبية والخاصة بطب األسنان. دإصالح المعدات اإللكترونية والبصرية.7النقل والتخزين: أالنقل البري للبضائع. -بالتخزين.
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 جمناولة البضائع. دأنشطة دعم النقل األخرى. هأنشطة شركات نقل البريد الخاصة.8تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية: أأن البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد. ببيع السلع المنزلية األخرى بالجملة. جبيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات بالجملة. دأنواع البيع األخرى بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة. هبيع المنتجات الصيدالنية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة.وتتمثل أنشطة الشركة وفقاً لسجلها التجاري بما يلي:
1وكالء البيع في األدوية.2البيع بالجملة للسلع الصيدالنية.3تجارة األغذية الخاصة والصحية.4أنشطة الصيدليات.5أنشطة مستودعات األدوية.6البيع بالتجزئة لألجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.7تقديم خدمات التوصيل عبر المنصات اإللكترونية.8تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير.وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
 .بمدة الشركة

مدة الشركة تسعة وتسعين ( )99سنة ميالدية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كشركة مساهمة ،ويجوز دائماً إطالة هذه المدة بقرار تصدره الجمعية
العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.
 .جالمركز الرئيسي للشركة

يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الخبر ،ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت أو شركات تابعة داخل المملكة و خارجها متى اقتضت مصلحة
الشركة بقرار من مجلس اإلدارة.
 .دالمشاركة والتملك في الشركات

يجوز للشركة المشاركة في الشركات األخرى وكما يجوز لها إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط أال يقل رأس المال
عن خمسة ( )5ماليين ريال كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها .ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس
الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن .كما يجوز للشركة أن تتصرف
في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها.
	2-4-2
.

1الشؤون اإلدارية واإلشرافية للشركة ولجانها الرقابية

أتكوين مجلس اإلدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة ( )6أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث ( )3سنوات ،واستثنا ًء من
ذلك يعين المساهمون أول مجلس إدارة لمدة خمس ( )5سنوات وسيتم تحديد أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية التحولية .وفي جميع األحوال،
يجب أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس (أيهما أكثر).
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 .بانتهاء عضوية مجلس اإلدارة

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة ،ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية
في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب
ً
مسؤول قبل الشركة عما يترتب على
غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان
االعتزال من أضرار.
 .جالمركز الشاغر في مجلس اإلدارة

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على األصوات في الجمعية
التي انتخبت المجلس ،على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الجهات المختصة خالل خمسة ( )5أيام عمل من تاريخ التعيين
وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة
بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية
لالنعقاد خالل ستين ( )60يوماً النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
 .دصالحيات مجلس اإلدارة

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها ،وللمجلس في سبيل ذلك
(على سبيل المثال ال الحصر):
1تمثيل الشركة والتوقيع باسمها ونيابة عنها أمام الغير وأمام كتابات العدل داخل وخارج المملكة وأمام الوزارات والجهات والهيئات والمؤسساتالحكومية وغير الحكومية واألفراد والشركات وجميع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومية والخاصة والبنوك والمصارف والبيوت المالية
السعودية وغير السعودية؛
2تعيين المحكمين والخبراء والمحامين وعزلهم وتحديد أتعاب المحامين ،واستالم وتسليم السجالت التجارية والتراخيص وصكوك األحكاموالمخالصات واألوراق التجارية والشيكات وكافة المستندات األخرى؛
3تسجيل الوكاالت والعالمات التجارية واستخراج وتعديل وشطب السجالت التجارية والتراخيص وفتح اشتراكات لدى الغرفة التجارية وتسليمواستالم وإنهاء كافة المعامالت واإلجراءات الخاصة بالشركة لدى كافة الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة والخاصة
داخل وخارج المملكة؛
4-إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية السنوية؛

5-الموافقة على الصفقات التي تتم خارج نطاق العمل المعتاد والتي تتجاوز قيمتها مبلغاً يتم تحديده من قبل المجلس في وقت الحق؛

6الدخول في ،أو القيام بأعمال تختلف بشكل جوهري عن أعمال الشركة؛7الدخول في ،أو إنهاء ،أي شراكة أو اتفاقيات المشاريع المشتركة والمشاريع التابعة ،أو تأسيس ،أو االستحواذ على ،أو التصرف في ،أو إعادةهيكلة ،أو اندماج أي شركة تابعة للشركة بأي شكل من األشكال ،أو تأسيس ،أو إغالق ،أي فروع أو مكاتب أو وكاالت؛
8التوقيع ،أو إنهاء ،أو التعديل باسم الشركة ونيابة عنها على جميع االتفاقيات والعقود والمناقصات والعطاءات والقرارات والمحاضر والسجالتوغيرها من المستندات؛
9الموافقة على تأسيس الشركات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على عقود تأسيس تلك الشركات ،وقرارات تعديلها بجميع أنواعها بما فيذلك – على سبيل المثال ال الحصر – قرارات زيادة أو تخفيض رأس المال ،أو تعديل أغراض الشركة ،أو خروج أحد الشركاء ،أو التنازل عن
الحصص وقبول الثمن ،أو تعديل أي من بنود عقود تأسيس مثل هذه الشركات التي تكون الشركة فيها شري ًكا ،أو افتتاح فروع لها ،أو تعيين
مديريها ،أو تصفيتها ،أو شطب سجالتها التجارية ،وذلك أمام وزارة التجارة ووزارة االستثمار وكاتب العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون
البلدية والقروية والجهات األخرى ذات العالقة؛
	10-القيام بفتح الحسابات البنكية وحسابات االستثمار داخل المملكة أو خارجها وإدارتها واإليداع فيها والسحب منها واستثمار أموالها واغالقها؛
	11-الحصول على القروض والتسهيالت االئتمانية بجميع أنواعها ،بما في ذلك القروض التي تتجاوز مدتها ثالث ( )3سنوات ،باسم الشركة ونيابة
عنها من الصناديق والمؤسسات التمويلية الحكومية والخاصة والبنوك والمصارف والبيوت المالية السعودية وغير السعودية؛
	12-رهن أصول الشركة أو تقديمها كضمان؛
	13-الموافقة على الضمانات والتعويضات والتعهدات التي تقدمها الشركة والتي لم يتم تضمينها في الخطة المالية و/أو الميزانية؛
	14-شراء األراضي والعقارات وإيجارها واستئجارها باسم الشركة ونيابة عنها وتوقيع صكوك اإلفراغ والعقود الخاصة بذلك واستالم وبذل الثمن؛
	15-شراء وبيع المنقوالت ضمن نطاق أعمال الشركة المعتادة باسم الشركة ونيابة عنها وتوقيع العقود الخاصة بذلك واستالم وبذل الثمن؛
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	16-حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم ،متى ما كان ذلك في مصلحة الشركة ،ووفق المعايير المحاسبية المتبعة المعمول بها ،على أن
يضمن محضر المجلس حيثيات قراره في محضر االجتماع المعني ،مع مراعاة الشروط اآلتية )1( :أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على
نشوء الدين ٍ
كحد أدنى ،و( )2أن يتم تحديد الحد األقصى للمبلغ الذي يجوز إبراؤه لكل عام للمدين الواحد ،و( )3اإلبراء حق لمجلس اإلدارة
وال يجوز التفويض فيه؛
	17-إقرار وتعديل اللوائح الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للشركة ،والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها ،وتحديد مسؤوليات اإلدارة
التنفيذية للشركة وتعويضاتهم ،وله الحق في تفويض أي من صالحياته لإلدارة التنفيذية للشركة؛
	18-إقرار أي نفقات رأسمالية للشركة لم يتم تضمينها في الميزانية؛
	19-تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة المنبثقة عن مجلس اإلدارة واعتماد لوائحها عدا لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت والتي يتم
اعتماد لوائحها من قبل الجمعية العامة؛
	20-تعيين كبار موظفين الشركة بما فيهم اإلدارة التنفيذية من بين المديرين أو غيرهم وتحديد صالحياتهم وعزلهم؛ و
	 21-اتخاذ أي إجراء من إجراءات اإلعسار أو اإلفالس أو التصفية؛
	22-وضع الئحة داخلية ألعماله؛
	23-تعيين أمين سر لمجلس اإلدارة بنا ًء على اقتراح رئيس مجلس اإلدارة؛

	24-توكيل أو تفويض واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أعمال معينة ،أو بعض أو كل صالحياته ،وإلغاء هذا التوكيل
أو التفويض كلياً أو جزئياً ،وإعطائهم حق تفويض الغير.
ويكون للمجلس أيضاً في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.
 .هصالحيات رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً ،وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب
تنفيذي بالشركة.
ويختص رئيس المجلس بالمهام التالية:
1تمثيل الجمعية أمام اآلخرين وينوب عنها في االتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها.2رئاسة جلسات الجمعية العامة وجلسات مجلس اإلدارة.3دعوة الجمعية العامة لعقد اجتماعاتها العادية وغير العادية.4تلقي طلب عقد االجتماعات غير العادية لمجلس اإلدارة والجمعية العامة.5إعالن افتتاح الجلسات واختتامها ووقفها ورفعها.6إدارة الجلسات وعرض موضوعات البحث للتصويت وإعالن إقفال باب المناقشة.7اإلذن بتوزيع النشرات والدوريات والمؤلفات ونتائج البحوث وفق خطة يعدها مجلس اإلدارة.8توقيع المراسالت المتبادلة بين الجمعية والمتعاملين معها.9تمثيل الشركة في عالقتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام كتابات العدل ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية ولجنةالفصل في منازعات األوراق المالية ولجان األوراق التجارية والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية.
	10-حق التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود والمعامالت التجارية والمالية واإلدارية والتوقيع على عقود التأسيس ومالحق التعديالت
للشركات التي تساهم أو تشارك فيها ويدخل في ذلك مالحق عقود التعديالت للشركات التي تساهم أو تشارك فيها ويدخل في ذلك مالحق
عقود التأسيس المتعلقة بزيادة أو خفض رأس المال.
	11-حق التوقيع نيابة عن الشركة على عقود وقرارات ووثائق شراء األراضي والعقارات.
	12-حق التوقيع نيابة عن الشركة على عقود وقرارات ووثائق البيع واإلفراغ وقبوله والرهن نيابة عن الشركة ولمصلحتها وباسمها.
	13-حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك والسحب واإليداع وفتح الحسابات وإغالقها.
	14-حق تمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم وذلك في المطالبة وإقامة الدعاوى،
المرافعة والمدافعة ،والمخاصمة والمخالصة والمصالحة ،والمحاسبة والقسمة والفرز وأداء اليمين وقبولها وتوجيهها أو ردها أطلبها وترك
الخصومة وقبول واستالم األحكام ونفيها واالعتراض عليها واستئنافها ،سماع الدعاوى والرد عليها ،اإلقرار ،اإلنكار ،الصلح ،التنازل ،اإلبراء،
إحضار الشهود والبينات والطعن فيها ،اإلجابة والجرح والتعديل ،الطعن بالتزوير ،إنكار الخطوط واألختام والتواقيع ،طلب المنع من السفر ورفعه،
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طلب الحجز والتنفيذ ،والموافقة على اللجوء للتحكيم ،طلب التحكيم ،تعيين الخبراء والمحكمين ،الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم
واستبدالهم ،رفع طلب دعوى البطالن ،طلب تطبيق المادة  230من نظام المرافعات الشرعية ،المطالبة بتنفيذ األحكام ،ومعارضتها وقبض ما
يحصل من التنفيذ باسم الشركة ،قبول األحكام ونفيها ،االعتراض على األحكام وطلب االستئناف ،التماس إعادة النظر ،طلب رد االعتبار ،طلب
الشفعة ،إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم ،استالم صكوك األحكام ،طلب تنحي القاضي ،طلب اإلدخال
والتداخل ،والتنازل عن كافة الحقوق والقضايا عن الشركة ،التنازل عن الحكم – كلياً أو جزئيا -أو عن طريق من طرق الطعن فيه أو رفع الحجر
أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو االدعاء بالتزوير أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده والتوقيع على ما يلزم ،لدى المحاكم الشرعية ،لدى
المحاكم اإلدارية (ديوان المظالم) ،لدى اللجان الطبية الشرعية ،لدى اللجان العمالية ،لدى لجان فض المنازعات المالية ولجان تسوية المنازعات
المصرفية ،لدى مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ولجان حسم المنازعات التجارية ،لدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري،
لدى هيئة الرقابة والتحقيق ،لدى هيئة التحقيق واالدعاء العام ومراجعة جميع الجهات ذات العالقة وإنهاء جميع اإلجراءات الالزمة والتوقيع فيما
يتطلب ذلك وله تفويض الصالحيات للغير كما له حق توكيل الغير وللغير حق توكيل الغير وعزله في كل أو بعض ما ذكر أعاله.
	15-حق تفويض أي من الصالحيات الممنوحة له في هذه المادة إلى الغير بموجب تفويض مكتوب.
ويحل نائب الرئيس محل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه.
وفي حال تعيينه ،يختص العضو المنتدب بالصالحيات المحددة في قرار تعيينه
ويعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص باآلتي:
1إعداد جدول أعمال مجلس اإلدارة والجمعية العمومية.2التنسيق مع اإلدارة التنفيذية في إضافة الموضوعات التي ترى اإلدارة التنفيذية أو يرى رئيس مجلس اإلدارة إضافتها لبنود جدول أي مناجتماعات المجلس او الجمعية العامة.
3إعداد الدعوة واتخاذ االجراءات الالزمة الجتماع الجمعية العامة ومجلس اإلدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها وحفظها فيالسجالت المعدة لذلك.
4تلقي الرسائل الخاصة بالمجلس وعرضها على المجلس أو رئيس المجلس بحسب الحال.5متابعة قرارات مجلس اإلدارة.6تنظيم األعمال الكتابية والسجالت وحفظ المستندات.7رفع التقارير لمجلس اإلدارة لبحثها.8تعميم القرارات التي يرى مجلس اإلدارة تعميمها ونشرها.9-عرض طلبات العضوية على مجلس اإلدارة.

	10-إعداد التقرير السنوي ورفعه إلى مجلس اإلدارة تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة.
ويحدد مجلس اإلدارة مكافأة أمين السر في قرار تعيينه.
وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس اإلدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس ،ويجوز إعادة انتخابهم
وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.
 .ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ مقطوع وقدره مئتا ألف ( )200,000ريال سعودي سنوياً لكل عضو وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات
ولوائحه ،ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية
من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا ،وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير
أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع
للجمعية العامة.
 .زاجتماعات مجلس اإلدارة

يجتمع مجلس اإلدارة أربع ( )4مرات على األقل في السنة بدعوة من رئيسه ،وتكون الدعوة عبر البريد اإللكتروني أو أي وسيلة إبالغ أخرى لكل عضو
وترسل قبل عشرة ( )10أيام عمل على األقل من التاريخ المحدد لالجتماع ،ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك
اثنان ( )2من األعضاء.
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 .حنصاب اجتماع مجلس اإلدارة

ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره ثالثة ( )3أعضاء على األقل باألصالة ،ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في
حضور اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط اآلتية:
1ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.2أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.3ال يجوز للنائب ،فيما يتعلق بصوت المنيب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه .وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
ولمجلس االدارة أن يصدر قرارات بالتمرير في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة
تال له العتماده.
فيه وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع ٍ
 .طمداوالت مجلس اإلدارة

تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر وتدون هذه المحاضر في سجل
خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر.
ويجوز لمجلس اإلدارة عقد االجتماع عن بعد وباستخدام وسائل التقنية الحديثة.
 .يلجنة المراجعة

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم على أال يقل عدد
أعضائها عن ثالثة ( )3وال يزيد على خمسة ( )5أعضاء ،ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.
 .كنصاب اجتماع لجنة المراجعة

يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها ،وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي
صوت معه رئيس اللجنة.
 .لاختصاصات لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة ،ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة
ألضرار أو خسائر جسيمة.
 .متقارير لجنة المراجعة

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات ،وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت ،وعليها
كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها .وعلى
مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين ( )21يوماً على األقل
لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه .ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
 .نتعيين مراجع الحسابات

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية سنوياً ،وتحدد
مكافأته ومدة عمله ،ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير
مشروع.
 .سصالحيات مراجع الحسابات

أي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق ،وله أيضاً طلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة
لمراجع الحسابات في ّ
الحصول عليها ،ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله .وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه ،وإذا
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صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة .فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات ،وجب عليه
أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.
 .عالسنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة على أن تكون السنة المالية األولى بعد التحول تكملة للسنة المالية
قبل التحول.
 .فالوثائق المالية

1يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة الماليةالمنقضية ،ويض ّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح .ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد
المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين ( )45يوماً على األقل.
2يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة ،وتودع نسخمنها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين ( )21يوماً على األقل.
3على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة ،وتقرير مجلس اإلدارة ،وتقرير مراجع الحسابات ،ما لم تنشر في جريدةيومية توزع في مركز الشركة الرئيس .وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الجهات المختصة ،وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية
العامة بخمسة عشر ( )15يوماً على األقل.
	2-4-3
.

1الحقوق والقيود المتعلقة باألوراق المالية

أرأس مال الشركة

حدد رأس مال الشركة ثمانمائة وخمسين مليون ( )850,000,000ريال سعودي مقسم إلى خمسة وثمانين مليون ( )85,000,000سهم اسمي متساوية
القيمة ،قيمة كل منها ( )10عشر رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية عينية.
 .ب االكتتاب في األسهم

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغ عددها خمسة وثمانين مليون ( )85,000,000سهم اسمي مدفوعة بالكامل وقيمتها اإلجمالية ثمانمائة
وخمسين مليون ( )850,000,000ريال سعودي ،ويقر المساهمون بمسؤوليتهم المتضامنة في أموالهم الخاصة تجاه الغير بأنه تم الوفاء بكامل رأس مال
الشركة قبل التحول ،أما الزيادة في رأس المال والبالغ مقدارها ثمانمائة وأربعين مليون ( )840,000,000ريال سعودي ،فقد تمت عن طريق ما يلي)1( :
تحويل مبلغ سبعمائة وثمانية وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف ( )788,500,000ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة؛ و( )2تحويل مبلغ من حساب الزيادة
المقترحة لرأس المال والبالغ واحد وخمسين مليون وخمسمائة ألف ( )51,500,000ريال سعودي ،وذلك وفقاً لشهادة مراقب الحسابات (شركة إرنست
ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) الصادرة بتاريخ 1442/10/28هـ (الموافق 2021/05/10م).
 .ج بيع األسهم غير مستوفاة القيمة

1يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ،وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق ،جاز لمجلس اإلدارة بعد إبالغهبخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.
2تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم .وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ ،جازللشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم األخرى.

3ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذاالشأن.

4وتلغي الشركة السهم المبيع وفقاً ألحكام هذه المادة ،وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى ،وتؤشر في سجل األسهم بوقوعالبيع مع بيان اسم المالك الجديد.
 .د سجل المساهمين

تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة ،الذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم
ومهنهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها ،ويؤشر في هذا القيد على السهم .وال يعتد بنقل ملكية السهم االسمي في مواجهة الشركة أو الغير إال من
تاريخ القيد في السجل المذكور.
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 .هشهادات األسهم

تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعها عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم
بخاتم الشركة ويتضمن السهم على األخص رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتحول الشركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري بإعالن تحول الشركة
وقيمة السهم االسمية؛ والمبلغ المدفوع منها وغرض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها ويجوز أن يكون لألسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة
ومشتملة على رقم السهم المرفقة به.
 .و تداول األسهم

ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المؤسسون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر ( )12شهراً من تاريخ
صدور قرار بتحول الشركة ،أو بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بخالف ذلك .ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تحول
الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها.
ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقاً ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة
وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس ،على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرين.
وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.
 .ز توزيع األرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:
1يجنب ( )%10من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغاالحتياطي المذكور ( )%30من رأس المال المدفوع.
2يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ( )%5من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لألغراضالتي تحددها الجمعية العامة.
3يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكانعلى المساهمين .وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون
قائماً من هذه المؤسسات.
4يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن  %3من رأسمال الشركة المدفوع. .حاستحقاق األرباح

يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح
لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.
 .ط دعوى المسؤولية

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به.
وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائماً .ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.
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 1تعديل حقوق األسهم أو فئاتها

أإصدار األسهم

تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية ،وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة ،وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق
القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين .وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين .والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة ،فإذا ملك
السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به ،ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن
االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.
 .بشراء الشركة ألسهمها وبيعها وارتهانها

يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترتهنها وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة ،وال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات
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المساهمين .ويجوز للشركة القيام بشراء أسهمها لغرض تخصيصها لموظفيها ضمن برنامج أسهم الموظفين ووفقاً للضوابط الصادرة عن الجهة
المختصة .ويجوز أيضا للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
 .جزيادة رأس المال

ً
كامل .وال يشترط أن يكون رأس المال قد
1للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة ،بشرط أن يكون رأس المال قد دفعدفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته
بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

2للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركاتالتابعة أو بعضها ،أو أي من ذلك .وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.
3للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدةالتي تصدر مقابل حصص نقدية ،ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس
المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
4يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولويةلغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
5يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوملالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق ،وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
6مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )4أعاله ،توزع األسهم الجديدة على َح َملَة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب ،بنسبة ما يملكونه من حقوقأولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال ،بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ،ويوزع الباقي
من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم ،بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية
الناتجة من زيادة رأس المال ،بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ،ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير ،ما لم
تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

 .د تخفيض رأس المال

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر .ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس
المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين) من نظام الشركات .وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده
مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات.
وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة ،وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين ( )60يوماً من تاريخ نشر
قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس .فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد
المذكور ،وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان ً
حال أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان ً
آجل.
 .هأدوات الدين

1يجوز للشركة أن تصدر أدوات دين أو صكوك تمويلية متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ووفقاًألحكام نظام الشركات.

2يجوز للشركة – بقرار من الجمعية العامة غير العادية – ووفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ووفقاً لنظام السوق المالية واألنظمة واللوائح األخرىذات العالقة ،إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول سواء بالعملة السعودية أو غيرها ،داخل المملكة أو خارجها ،كالسندات
والصكوك .ويجوز للجمعية العامة غير العادية تفويض مجلس اإلدارة بإصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات والصكوك ،سواء أصدرت
تلك األدوات في الوقت نفسه أو من خالل سلسلة من اإلصدارات أو من خالل برنامج أو أكثر يضعه مجلس اإلدارة من وقت إلى آخر ،وكل ذلك
في األوقات وبالمبالغ ووف ًقا للشروط التي يقرها مجلس اإلدارة ،وله حق اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة في ذلك.

3كما يجوز للشركة أن تصدر أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم وذلك بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تحدد فيه الحد األقصىلعدد األسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك ،سواء أصدرت تلك األدوات أو الصكوك في الوقت نفسه أو من خالل سلسلة من اإلصدارات ،او
من خالل برنامج او أكثر إلصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية ،ويصدر مجلس اإلدارة – دون الحاجة الى موافقة جديدة من الجمعية العامة غير العادية – أسه ًما
جديدة مقابل تلك األدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها ،فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك األدوات او الصكوك ،ويتخذ المجلس ما يلزم
لتعديل نظام الشركة األساس فيما يتعلق بعدد األسهم المصدرة ورأس المال ،ويجب على مجلس اإلدارة إشهار اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال بالطريقة
المحددة في هذا النظام إلشهار قرارات الجمعية العامة غير العادية.
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 1الجمعيات العامة

أحضور الجمعيات

لكل مكتتب أ ًّيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التحولية ،ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين ،وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً
آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.
 .ب الجمعية التحولية

يدعو المساهمون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تحولية خالل خمسة وأربعين ( )45يوماً من تاريخ قرار الوزارة بالترخيص بتحول الشركة ويشترط
لصحة االجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل .فإذا لم يتوافر هذا النصاب ،يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء
المدة المحددة النعقاد االجتماع األول على أن تتضمن دعوة االجتماع األول ذلك .وفي جميع األحوال ،يكون االجتماع الثاني صحيحاً أ ًّيا كان عدد المكتتبين
الممثلين فيه.
 .ج اختصاصات الجمعية التحولية

تختص الجمعية التحولية باألمور الواردة بالمادة (الثالثة والستين) من نظام الشركات.
 .داختصاصات الجمعية العامة العادية

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ،تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة ،وتتضمن دون حصر ما يلي:
1تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم.2الترخيص في أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ،وذلك وفق أحكامنظام الشركات ولوائحه.
3الترخيص لعضو مجلس اإلدارة في االشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو في منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ،وذلكوفق أحكام نظام الشركات ولوائحه.
4مراقبة مدى التزام أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام نظام الشركات ولوائحه واألنظمة األخرى ذات العالقة ونظام الشركة األساسي ،وفحص أيضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك األحكام أو إساءتهم تدبير أمور الشركة ،وتحديد المسؤولية المترتبة على ذلك ،واتخاذ ما تراه مناسباً في هذا
الشأن وفقاً لنظام الشركات ولوائحه.
5تشكيل لجنة المراجعة وفقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه.6الموافقة على القوائم المالية للشركة.7الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة.8البت في اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية.9تعيين مراجعي حسابات الشركة ،وتحديد مكافآتهم ،وإعادة تعيينهم ،وتغييرهم ،والموافقة على تقاريرهم.	10-النظر في المخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في أدائهم لمهامهم ،وفي أي صعوبات – يخطرها بها مراجعو حسابات
الشركة – تتعلق بتمكين مجلس اإلدارة أو إدارة الشركة لهم من االطالع على الدفاتر والسجالت وغيرها من الوثائق والبيانات واإليضاحات
الالزمة ألداء مهامهم ،واتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.
	11-وقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي متى بلغ ( )%30من رأس مال الشركة المدفوع ،وتقرير توزيع ما جاوز هذه النسبة على مساهمي الشركة
في السنوات المالية التي ال تحقق الشركة فيها أرباحاً صافية.
	12-استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض معين ،وذلك بنا ًء على اقتراح من مجلس اإلدارة وفي األوجه التي تعود
بالنفع على الشركة أو المساهمين.
	13-تكوين احتياطيات أخرى للشركة ،غير االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي ،والتصرف فيها.

	14-اقتطاع مبالغ من األرباح الصافية للشركة إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات ،وفقاً لحكم
المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام الشركات.
	15-الموافقة قبل إصدار قرار ببيع أكثر من خمسين بالمائة ( )%50من أصول الشركة سواء تم البيع من خالل صفقة واحدة أو عدة صفقات خالل
اثني عشر شهراً من تاريخ أول صفقة بيع ،وفي حال تضمن بيع تلك األصول ما يدخل ضمن اختصاصات الجمعية العامة غير العادية ،فيجب
الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك.
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وتنعقد الجمعية العامة العادية مرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة ،ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى
كلما دعت الحاجة لذلك.
 .ه اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غير العادية بالتالي:
1تعديل نظام الشركة األساس باستثناء األمور المحظور عليها تعديلها نظاماً.2زيادة رأس مال الشركة وفق األوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه.3تخفيض رأس مال الشركة في حال زيادته على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر مالية ،وفق األوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه.4تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة كما نص عليه النظام األساس هذا ويخصص لغرض معين ،والتصرف فيه.5تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين في هذا النظام.6الموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.7إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم ،وبيان الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك األدوات أوالصكوك.
8تخصيص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها ،أو أي من ذلك.9وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التيتراها مناسبة لمصلحة الشركة.
وللجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات في األمور الداخلة أص ً
ال في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة
للجمعية العامة العادية.
 .و دعوة الجمعيات العامة

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك
مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل ( )%5من رأس المال على األقل .ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا
لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين ( )30يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بواحد وعشرين ( )21يوماً على
األقل .ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة .وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى
الجهات المختصة ،وذلك خالل المدة المحددة للنشر.
 .ز سجل حضور الجمعيات العامة

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي أو عبر التسجيل االلكتروني الذي تتيحه
الشركة ،وذلك قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية.
 .ح نصاب الجمعية العامة العادية

ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال ،وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع،
وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد
اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع .وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه.
 .ط نصاب الجمعية العامة غير العادية

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس المال ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول،
وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد
اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع .وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل.
وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (الثانية والثالثين) من
هذا النظام ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
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 .ي التصويت في الجمعيات

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التحولية ولكل مساهم صوت عن كل سهم يمثله في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي
في انتخاب مجلس اإلدارة.
 .ك قرارات الجمعيات

تصدر القرارات في الجمعية التحولية باألغلبية المطلقة (أكثر من  )%50من األسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة
(أكثر من  )%50لألسهم الممثلة في االجتماع ،كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع ،إال إذا كان قراراً
متعلقاً بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساس أو باندماجها مع شركة أخرى فال
يكون صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.
 .ل المناقشة في الجمعيات

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات .ويجيب
مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر .وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع،
احتكم إلى الجمعية ،وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.
 .م رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر

يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب
رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.
ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات
المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع .وتدون المحاضر
بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.
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 1التصفية وحل الشركة

أخسائر الشركة

1إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع ،في أي وقت خالل السنة المالية ،وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجعالحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة خالل
خمسة عشر ( )15يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين ( )45يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛
لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف
رأس المال المدفوع ،أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظام الشركات.
2تعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة ( )1من هذه المادة ،أو إذا اجتمعتوتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس
المال خالل تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.
 .ب انقضاء الشركة

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية العامة
غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية
ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس ( )5سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها
ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل
مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفي.
	  12-5االتفاقيات الجوهرية
أبرمت الشركة عدداً من االتفاقيات والعقود الجوهرية مع عدد من األطراف كما في  30يونيو 2021م ،ويوضح هذا القسم ملخصاً لالتفاقيات والعقود
التي يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأنها جوهرية فيما يتعلق بأعمال الشركة أو قد تؤثر على قرار المستثمرين في االكتتاب بأسهم الطرح .ال يشمل ملخص
االتفاقيات والعقود الموضحة فيما يلي جميع الشروط واألحكام وال يمكن اعتبار الملخص بدي ً
ال عن الشروط واألحكام الواردة في تلك االتفاقيات.
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1اتفاقيات التوريد

أبرمت الشركة مائتان وأربعة وعشرون ( )224اتفاقية توريد مع عدد من الموردين ،وتم إبرام هذه االتفاقات وفقاً لنموذج موحد للشروط واألحكام.
وبموجب اتفاقيات التوريد ،يجب على المورد توريد عدد من المنتجات الصيدالنية والطبية والمعدات إلى الشركة وفقاً لشروط تجارية ووفقاً للمبالغ
المحددة في أوامر الشراء .كما تنص اتفاقيات التوريد على قيام الشركة بعرض المنتجات الموردة من قبل أي مورد معين وتسويقها على النحو المتفق
عليه بين الطرفين .ويجب على الموردين بموجب كل اتفاقية توريد المشاركة في األعمال التسويقية للمساعدة في بيع المنتجات المقدمة بموجب كل
اتفاقية توريد .وفيما يلي ملخص ألكبر عشر ( )10اتفاقيات توريد من حيث حجم المشتريات والتي ينبني عليها أعلى مدفوعات على الشركة وذلك كما
في  30يونيو 2021م:
	  (12-8):لودجلاملخص ألكبر عشر ( )10اتفاقيات توريد من حيث حجم المشتريات والتي ينبني عليها أعلى مدفوعات على
الشركة
تاريخ النفاذ

المدة والتجديد

األطراف

1441/05/06هـ (الموافق 2020/01/01م).

سارية حتى تاريخ 1444/06/07هـ (الموافق
2022/12/31م) ،وهي قابلة للتجديد بموجب موافقة
الطرفين كتاب ًة .وتستمر االتفاقية في السريان بشكل
شهري إلى أن يتم االتفاق على التجديد.

1442/05/17هـ (الموافق 2021/01/01م).

سارية حتى تاريخ 1445/05/18هـ (الموافق
2023/12/31م) ،وهي قابلة للتجديد بموجب موافقة
الطرفين كتاب ًة .وتستمر االتفاقية في السريان بشكل
شهري إلى أن يتم االتفاق على التجديد.

1441/05/06هـ (الموافق 2020/01/01م).

سارية حتى تاريخ 1444/06/07هـ (الموافق
2022/12/31م) ،وهي قابلة للتجديد بموجب موافقة
الطرفين كتاب ًة .وتستمر االتفاقية في السريان بشكل
شهري إلى أن يتم االتفاق على التجديد.

4

الشركة وشركة اسماعيل أبو داوود التجارية

1441/05/06هـ (الموافق 2020/01/01م).

سارية حتى تاريخ 1444/06/07هـ (الموافق
2022/12/31م) ،وتظل سارية لمدة ثالثة ( )3أشهر
بعد انتهاء صالحيتها بحيث يعمل خاللها الطرفان
على شروط التجديد.

5

الشركة وشركة الصالحية التجارية

1442/05/17هـ (الموافق 2021/01/01م).

سارية حتى تاريخ 1444/06/07هـ (الموافق
2022/12/31م) ،وهي قابلة للتجديد بموجب موافقة
الطرفين كتاب ًة .وتستمر االتفاقية في السريان بشكل
شهري إلى أن يتم االتفاق على التجديد.

6

))(Cigalah Healthcare Com (Afaq

1441/08/08هـ (الموافق 2020/04/01م)

سارية حتى تاريخ 1443/05/27هـ (الموافق
2021/12/31م) ،وهي قابلة للتجديد بموجب موافقة
الطرفين كتاب ًة .وتستمر االتفاقية في السريان بشكل
شهري إلى أن يتم االتفاق على التجديد.

7

الشركة وشركة تبوك للصناعات الدوائية

1442/05/17هـ (الموافق 2021/01/01م).

سارية حتى تاريخ 1443/05/27هـ (الموافق
2021/12/31م) ،وال تجدد إال بموافقة كتابية من
الطرفين.

8

الشركة وشركة تمر العربية التجارية

1439/04/14هـ (الموافق 2018/01/01م).

سارية حتى تاريخ 1443/05/27هـ (الموافق
2021/12/31م) ،وهي قابلة للتجديد بموجب موافقة
الطرفين كتاب ًة .وتستمر االتفاقية في السريان بشكل
شهري إلى أن يتم االتفاق على التجديد.

9

الشركة وشركة الحياة الطبية

1442/05/17هـ (الموافق 2021/01/01م).

سارية حتى تاريخ 1445/05/18هـ (الموافق
2023/12/31م) ،وهي قابلة للتجديد بموجب موافقة
الطرفين كتاب ًة .وتستمر االتفاقية في السريان بشكل
شهري إلى أن يتم االتفاق على التجديد.

10

الشركة وشركة أحمد محمد عبدالوهاب ناغي
وأوالده

1441/05/06هـ (الموافق 2020/01/01م).

سارية حتى تاريخ 1445/05/18هـ (الموافق
2023/12/31م) ،وهي قابلة للتجديد بموجب موافقة
الطرفين كتاب ًة .وتستمر االتفاقية في السريان بشكل
شهري إلى أن يتم االتفاق على التجديد.

#

1

2

3

الشركة وشركة فاروق ومأمون تمر وشركاهما

الشركة والشركة السعودية العالمية للتجارة
المحدودة ()SITCO
الشركة وسيغاال مدفارما

()Cigalah Medpharma

شركة سقالة الرعاية الصحية آفاق

المصدر :الشركة
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1اتفاقيات التوزيع

أبرمت الشركة إحدى عشرة  11اتفاقيات تعمل بموجبها كموزع في المملكة ودول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي لعدد من مصنعي األدوية
والمنتجات الصيدالنية .وفيما يلي ملخص لتلك االتفاقيات:
.

أاتفاقية توزيع مع شركة أدفااليت ()Advalight

أبرمت الشركة اتفاقية توزيع مع شركة أدفااليت ( )Advalightبتاريخ 1441/12/22هـ (الموافق 2020/08/12م) ،بحيث تعمل الشركة كموزع لمنتجات
شركة أدفااليت ( )Advalightفي المملكة واإلمارات وقطر والبحرين وعمان (ويشار إليهم فيما يلي بـ «إقليم أدفااليت» ( .))Advalightوال تشارك الشركة
في أي من األنشطة التسويقية والبيعية أو أي نشاط آخر يتعلق بالمنتجات خارج إقليم أدفااليت ( .)Advalightوفيما يتعلق باألنشطة التسويقية والبيعية
التي تقوم بها الشركة ،يجب على الشركة استخدام العالمات التجارية الخاصة بشركة أدفااليت ( )Advalightوف ًقا لتعليمات شركة أدفااليت (،)Advalight
من وقت آلخر .ويجوز للشركة إصدار أوامر شراء ملزمة لشركة أدفااليت ( ،)Advalightوالتي يجب أن يتم استالمها من قبل شركة أدفااليت ()Advalight
خالل مدة ال تتجاوز ثالثة ( )3أشهر قبل تاريخ الشحن المقدر إلى العميل النهائي.
مدة االتفاقية ثالث ( )3سنوات ابتدا ًء من تاريخ 1441/12/01هـ (الموافق 2020/07/22م).
طالما لم يتم إنهاء االتفاقية من قبل أي من الطرفين ،تلتزم شركة أدفااليت ( )Advalightبإحالة جميع االستفسارات المتعلقة ببيع أو تثبيت المنتجات
بموجب االتفاقية في إقليم أدفااليت ( )Advalightإلى الشركة وتلتزم بعدم تعيين موزعين آخرين لبيع المنتجات أو ممثلين الستدراج الطلبات في إقليم
أدفااليت ( ،)Advalightشريطة استيفاء الشروط الموضحة أدناه.
تُمنح الشركة حصرية في المملكة واإلمارات لمدة ستة ( )6أشهر وذلك بعد فترة ستة ( )6أشهر من تاريخ تحقيق األهداف التالية:
yتحقيق هدف المبيعات السنوية وفقاً لما تم االتفاق عليه بين الطرفين.
yتنفيذ أنشطة التسويق على النحو المبين في خطة التسويق المتفق عليها بين األطراف التي تغطي الفترة.
yاستيفاء جميع المتطلبات وااللتزامات التنظيمية والمالية والقانونية المنصوص عليها في االتفاقية.
وال تعد حقوق توزيع الشركة في قطر والبحرين وعمان حصرية.
تلتزم الشركة خالل مدة االتفاقية بعدم مشاركة أو دعم أي أعمال تتعلق بشكل مباشرة بمنتجات الليزر ذات الضوء األصفر األخرى (.)Yellow Light Laser
يحق ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية لسبب مشروع بموجب إشعار كتابي يقدم للطرف اآلخر مدته ( )3ثالثة أشهر ،وال يكون ساري المفعول قبل شهر
ديسمبر من عام 2020م.
تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق باالتفاقية بشكل نهائي في كوبنهاغن ،الدنمارك ،وف ًقا لقواعد إجراءات المعهد الدنماركي للتحكيم والقانون
الدنماركي (باستثناء قواعد اختيار القانون) ،ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك .يحق لشركة أدفااليت ( )Advalightوف ًقا لتقديرها أن تلجأ إلى تسوية
نزاع بموجب القانون والمحاكم المناسبة في البلد الذي يقع فيه مقر الشركة.
 .باتفاقية توزيع مع إنساوستي ()Insausti

أبرمت الشركة اتفاقية توزيع مع شركة إنساوستي ( )Insaustiبتاريخ 1441/11/30هـ (الموافق 2020/07/21م) ،بحيث تعمل الشركة بصفتها الموزع
الحصري لمنتجات شركة إنساوستي ( )Insaustiفي المملكة ،على النحو المنصوص عليه في االتفاقية.
مدة االتفاقية سنتان ابتدا ًء من تاريخ 1441/12/01هـ (الموافق 2020/07/22م) ،وقابلة للتجديد لمدة سنة إضافية ما لم يخطر أحد األطراف الطرف
اآلخر برغبته في عدم التجديد قبل تاريخ انتهاء االتفاقية بثالثة ( )3أشهر.
تمنح االتفاقية الشركة الحق الحصري في توزيع منتجات شركة إنساوستي ( )Insaustiفي المملكة.
تمتنع شركة إنساوستي ( )Insaustiطوال مدة االتفاقية ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،من تصنيع وتوزيع وترويج وتسويق وبيع المنتجات التي قد
تتنافس مع المنتجات التي توزعها الشركة في المملكة ،سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ،وسواء كان ذلك من خالل خصائصها الفنية أو فائدتها
أو مظهرها أو شكلها التقديمي.
باإلضافة إلى ذلك ،تمتنع الشركة طوال مدة االتفاقية من المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في األنشطة أو الشركات التي تنوي القيام بأنشطة تتنافس
مع تلك الخاصة بشركة إنساوستي ( ،)Insaustiوال سيما تلك الشركات التي تنوي تصنيع أو تسويق المنتجات المنافسة .وتعد منتجات جونسن شاينا
( )JONCN Chinaمستثناة من التزام عدم المنافسة.
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تخضع االتفاقية وتفسر وف ًقا للتشريعات الفرنسية ،ويتم إحالة أي نزاع ينشأ من االتفاقية أو فيما يتعلق باتفاقية ويتعذر حله ود ًيا إلى المحاكم في باريس.
 .جاتفاقية توزيع مع شركة لد تيلير ()LED Tailor

أبرمت الشركة اتفاقية توزيع غير مؤرخة مع شركة لد تيلير ( ،)LED Tailorبحيث تقوم الشركة ببيع وتوزيع منتجات شركة لد تيلير ( )LED Tailorللعمالء
في المملكة ،على النحو المتفق عليه بين الطرفين.
مدة االتفاقية سنة ابتدا ًء من تاريخ 1441/12/11هـ (الموافق 2020/08/01م) ،وتظل سارية حتى تاريخ 1444/.1/.2هـ (الموافق 2022/07/31م) ،وهي
قابلة للتجديد تلقائ ًيا لمدد مماثلة.
تمنح االتفاقية الشركة الحق الحصري في توزيع منتجات شركة لد تيلير ( )LED Tailorفي المملكة.
تلتزم الشركة بأن ال تقبل أي تمثيل أو شراء إلعادة البيع في المملكة ألي فئة أو نوع من المنتجات المنافسة أو التي يحتمل أن تنافس المنتجات التي
تقدمها شركة لد تيلير ( )LED Tailorفي المملكة .كما يجب أال تصنع الشركة منتجات أو أي أجزاء منها أو أي فئة أو نوع من المنتجات التي تنافس أو من
المحتمل أن تتنافس مع المنتجات في المملكة دون الحصول على موافقة خطية من شركة لد تيلير (.)LED Tailor
ويجوز ألي طرف إنهاء هذه االتفاقية من خالل تزويد الطرف اآلخر بإشعار خطي مدته ستة ( )6أشهر على األقل من تاريخ االنتهاء ،وال يجوز ألي من
األطراف أن يقدم إشعار اإلنهاء ألكثر من ستة ( )6أشهر قبل تاريخ 1444/.1/.2هـ (الموافق 2022/07/31م).
تظل جميع الحقوق المتعلقة بالمعلومات بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية من حق الطرف الذي قدم هذه المعلومات ،وتتعهد الشركة بعدم االعتراض
على حقوق شركة لد تيلير ( )LED Tailorفي عالماتها التجارية وعدم التسجيل أو أن تطلب تسجيل في أي دولة أي كلمة أو رمز لمنتجات شركة لد تيلير
(.)LED Tailor
يتم تفسير االتفاقية وفقاً لقوانين فنلندا ،ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عنها ويتعذر حله ودياً وفقاً لقواعد التوفيق والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية،
على أن يكون مكان التحكيم في لندن.
 .داتفاقية التوزيع مع شركة إم تي إس ()MTS

أبرمت الشركة اتفاقية توزيع مع شركة إم تي إس ( )MTSبتاريخ 1440/03/12هـ (الموافق 2018/11/20م) ،بحيث تمنح شركة إم تي إس ( )MTSالشركة
الحق في توزيع األدوات والخدمات الطبية في المملكة ،على النحو المتفق عليه بين الطرفين .باإلضافة إلى ذلك ،تمنح شركة إم تي إس ( )MTSالشركة
رخصة لكي تستخدم العالمات التجارية لشركة إم تي إس ( )MTSفي المملكة لغرض التسويق والتوزيع وخدمة المنتجات بموجب هذه االتفاقية ،وتظل
هذه الرخصة قائمة خالل مدة االتفاقية وتنتهي صالحيتها تلقائ ًيا عند انتهاء أو إنهاء االتفاقية .وتعد هذه العالمات التجارية مملوكة لشركة إم تي إس
( )MTSوال يجوز للشركة أن تطالب بامتالك هذه الملكية .وتكون أي عالمات تجارية متعلقة بالمنتجات ومسجلة من قبل الشركة في المملكة مل ًكا لشركة
إم تي إس (.)MTS
تبدأ االتفاقية من تاريخ 1440/01/21هـ (الموافق 2018/10/01م) وحتى تاريخ 1442/02/13هـ (الموافق 2020/09/30م) ،وهي قابلة للتجديد تلقائ ًيا
لمدة عام واحد بعد االنتهاء ،بشرط أن تكون الشركة قد أوفت بالتزاماتها بموجب االتفاقية.
تلتزم الشركة خالل مدة اتفاقية ،داخل المملكة ،بعدم توزيع أو بيع المنتجات أو الخدمات التنافسية المصنعة أو المباعة أو المقدمة من قبل منافسي
شركة إم تي إس (.)MTS
وتلتزم الشركة ،خالل مدة اتفاقية ،بعدم اجتذاب العمالء للمنتجات خارج المملكة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة إم تي إس (.)MTS
يحق لشركة إم تي إس ( )MTSإنهاء االتفاقية عند انتهاء المدة األصلية لالتفاقية أو فترة التجديد ألي سبب من األسباب خالل ستين ( )60يوم بإشعار
كتابي مسبق عن طريق البريد المسجل.
تخضع االتفاقية وتفسر وف ًقا للقوانين الموضوعية أللمانيا ،بغض النظر عن مبادئ تعارض القوانين الخاصة بها ويخضع الطرفان فيما يتعلق بأي نزاع
ينشأ عن أو فيما يتعلق باالتفاقية لالختصاص القضائي للمحاكم في كونستانس ،ألمانيا.
 .هاتفاقية توزيع مع شانتو ()Shantou

أبرمت الشركة اتفاقية توزيع مع معهد شانتو لألدوات فوق الصوتية المحدودة (( )Shantou Institute of Ultrasonic Instrumentsيشار إليها فيما
يلي بـ «شانتو ( )»)Shantouبتاريخ 1441/03/04هـ (الموافق 2019/11/01م) ،بحيث تقوم شانتو ( )Shantouبتعيين الشركة كالموزع الحصري لها
الستدراج طلبات شراء منتجات شانتو ( )Shantouمن العمالء في المملكة ،على النحو المنصوص عليه في االتفاقية .تقوم الشركة بالترويج للمنتجات
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التي تحمل االسم التجاري والعالمات التجارية الخاصة بشانتو ( )Shantouويجوز لها أن تستخدم اسم شانتو ( )Shantouوعالماتها التجارية في أنشطة
التسويق والترويج .وألي استخدام آخر السم شانتو ( )Shantouوعالماتها التجارية ،يجب على الشركة تقديم إشعار مسب ًقا والحصول على موافقة شانتو
( .)Shantouعند إنهاء أو انتهاء االتفاقية يجب على الشركة التوقف فو ًرا من استخدام اسم شانتو ( )Shantouوعالماته التجارية.
تبدأ مدة االتفاقية من تاريخ 1441/05/06هـ (الموافق 2020/01/01م) وتنتهي في تاريخ 1444/06/07هـ (الموافق 2022/12/31م) ،قابلة للتجديد
بموجب اتفاقية وشروط جديدة يوافق عليها الطرفان.
تلتزم شانتو ( )Shantouبعدم بيع أو تصدير المنتجات مباشرة إلى العمالء في المملكة من خالل قنوات أخرى غير الشركة وال يجوز للشركة بيع أو توزيع
أو أن تقوم بترويج مبيعات أي منتجات منافسة أو مشابهة للمنتجات محل هذه االتفاقية في المملكة ولن تطلب أو تقبل الطلبات بغرض بيع المنتجات
خارج المملكة.
تخضع االتفاقية وتفسر وف ًقا لقوانين سنغافورة ،ويتم تسوية أي نزاع أو خالف أو مطالبة تنشأ عن أو تتعلق باالتفاقية في محكمة مختصة في سنغافورة.
 .واتفاقية توزيع مع البكون ()Labkon

أبرمت الشركة اتفاقية توزيع مع شركة البكون ( )Labkonبتاريخ 1441/03/04هـ (الموافق 2019/11/01م) ،بحيث تمنح شركة البكون ( )Labkonالشركة
الحق الحصري في توزيع وبيع كل من منتجات الرعاية الصحية والمكمالت الغذائية المنصوص عليها في الملحق األول من االتفاقية .وتشمل االتفاقية
العالمات التجارية «أوه وايت!» ( )!Oh Whiteو/أو البكون ( )Labkonفقط ،وفقاً للملحق األول من االتفاقية .وتمنح شركة البكون ( )Labkonالشركة الحق
في استعمال العالمة التجارية «أوه وايت!» ( )!Oh Whiteو/أو البكون ( )Labkonكما تنص عليه االتفاقية ،والتي تعد الملكية الحصرية لشركة البكون
( ،)Labkonوال يجوز التنازل عنها من قبل الشركة إلى أطراف ثالثة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة البكون (.)Labkon
مدة االتفاقية ثالث ( )3سنوات تبدأ من تاريخها وحتى تاريخ 1444/04/06هـ (الموافق 2022/10/31م) .شريطة أن يلتزم الطرفان بجميع الشروط
واألحكام الخاصة بها ،وتتجدد االتفاقية تلقائ ًيا لمدة مماثلة مدتها ثالث ( )3سنوات ،ما لم يقوم أحد الطرفين بإخطار الطرف اآلخر بنيته بعدم التجديد
ثالثة ( )3أشهر على األقل قبل التاريخ المتوقع لالنتهاء أو يقترح أحد الطرفين ويقبل الطرف اآلخر تجديد تعريف األهداف والمعالم المذكورة في
االتفاقية ،ويكون ذلك قبل ثالثة ( )3أشهر على األقل من التاريخ المتوقع لإلنهاء.
ال يجوز للشركة ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،تطوير أو تصنيع أو توزيع أي منتجات مماثلة أو منافسة لمنتجات «أوه وايت!» ( )!Oh Whiteو/أو البكون
(.)Labkon
تخضع جميع النزاعات أو الخالفات أو المطالبات بين األطراف الناشئة عن االتفاقية أو المتعلقة بها وتفسر وف ًقا لقوانين غرفة تجارة دبي ،والتي سيتم
حلها وف ًقا لقوانين التحكيم في دولة اإلمارات.
 .زاتفاقية التوزيع مع ذا برينسيبالز مينا

أبرمت الشركة اتفاقية التوزيع الحصرية مع ذا برينسيبالز مينا ش.م.ح (( )Principlas MENA FZCOيشار إليها فيما يلي بـ «ذا برينسيبالز مينا») بتاريخ
1441/09/08هـ (الموافق 2020/05/01م) ،بحيث تمنح ذا برينسيبالز مينا وتقبل الشركة الحق الحصري في تسويق وبيع المنتجات المدرجة في الملحق
األول من االتفاقية في المملكة.
مدة االتفاقية خمس ( )5سنوات تبدأ من تاريخ 1441/11/10هـ (الموافق 2020/07/01م) وتنتهي في تاريخ 1447/01/05هـ (الموافق 2025/06/30م)،
وتتجدد تلقائ ًيا لمدة خمس ( )5سنوات متتالية ،ما لم يقرر أي من الطرفين إنهاء االتفاقية في نهاية الفترة المعمول بها من خالل تزويد الطرف اآلخر
بإخطار كتابي مدته تسعين ( )90يوم على األقل قبل ذلك.
تخضع االتفاقية لقانون دولة اإلمارات ،وإذا نشأ أي نزاع عن أو فيما يتعلق باالتفاقية ،يجب على األطراف السعي لتسوية هذا النزاع ود ًيا في غضون ثالثين
( )30يوم .وفي حال تعذر تسوية النزاع ودياً ،يتم تسويتها وف ًقا لقواعد التحكيم لغرفة تجارة دبي.
 .حاتفاقية توزيع مع فالي أوف ذا سن كوسمتكيس ()Valley of the Sun Cosmetics

أبرمت الشركة اتفاقية التوزيع الحصرية مع فالي أوف ذا سن كوسمتكيس (( )Valley of the Sun Cosmeticsيشار إليها فيما يلي بـ «فالي أوف ذا سن»)
بتاريخ 1441/06/26هـ (الموافق 2020/02/23م) ،بحيث تمنح فالي أوف ذا سن الشركة الحق الحصري في استيراد المنتجات وتسجيلها وتوزيعها
وترويجها وتسويقها وبيعها في المملكة ،على النحو المنصوص عليه في االتفاقية.
مدة االتفاقية خمس ( )5سنوات تبدأ من تاريخ 1441/07/06هـ (الموافق 2020/03/01م) ،وقابلة للتجديد تلقائ ًيا لمدة خمس سنوات إضافية ،ما لم ما
لم يخطر أي من الطرفين الطرف اآلخر كتاب ًيا برغبته بعدم التجديد قبل ثالثة ( )3أشهر على األقل من انتهاء.
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تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين ويتعذر حله ودياً من قبل المحاكم المختصة في المملكة.
 .طاتفاقية توزيع مع شركة تعدين وتصنيع

أبرمت الشركة اتفاقية التوزيع مع شركة تعدين وتصنيع بتاريخ 1442/05/17هـ (الموافق 2021/01/01م) ،بحيث شركة تعدين وتصنيع الشركة حق غير
حصري في شراء وتوزيع وبيع المنتجات في المملكة ،على النحو المنصوص عليه في االتفاقية.
مدة االتفاقية سنة واحدة قابلة للتجديد بموجب اتفاقية خطية من الطرفين.
ويحظر على الشركة بأن تقوم بتسويق المنتجات التي تتنافس مع منتجات شركة تعدين وتصنيع التي يتم بيعها بموجب االتفاقية أو الترويج لها أو بيعها أو
الحصول عليها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة تعدين وتصنيع.
تلتزم الشركة بالحفاظ بجميع المعلومات المتعلقة باالتفاقية.
تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين ويتعذر حله ودياً من قبل المحاكم المختصة في المملكة.
 .ياتفاقية توزيع مع شركة بارسن

أبرمت الشركة اتفاقية التوزيع مع شركة بارسن-برودكت آي جي (( )Parsenn-Produkte AGيشار إليها فيما يلي بـ «بارسن») بتاريخ 1442/10/14هـ
(الموافق 2021/05/26م) ،بحيث تعطي شركة بارسن الشركة حق حصري في شراء وتوزيع وبيع المنتجات في المملكة ،على النحو المنصوص عليه في
االتفاقية.
تظل االتفاقية سارية إلى حين نقل المنتجات من سويسرا إلى المملكة.
تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في سويسرا ويتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين من خالل التحكيم وفقاً ألنظمة مركز دبي للتحكيم الدولي.
 .كاتفاقية توزيع مع شركة بيور بورن

أبرمت الشركة اتفاقية التوزيع مع شركة بيور بورن الحتياجات الطفل للتجارة المحدودة (( )Pure Born Baby Care Requisites Trading LLCيشار إليها
فيما يلي بـ «بيور بورن») بتاريخ 1442/08/19هـ (الموافق 2021/04/01م) ،بحيث تعطي شركة بيور بورن الشركة الحق في شراء وتوزيع وبيع المنتجات
في المملكة ،من خالل قنوات الشركة.
تظل االتفاقية سارية من تاريخ 1442/11/05هـ (الموافق 2021/06/15م) وحتى تاريخ 1447/12/28هـ (الموافق 2026/06/14م) وتتجدد تلقائ ًيا لمدة
خمس ( )5سنوات متتالية ،ما لم يقرر أي من الطرفين إنهاء االتفاقية في نهاية الفترة المعمول بها من خالل تزويد الطرف اآلخر بإخطار كتابي مدته
ثالثة ( )3أشهر على األقل قبل ذلك.
تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة واإلمارات ويتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين من قبل المحاكم المختصة في المملكة واإلمارات.
	2-5-3

1اتفاقيات الوكالة

أبرمت الشركة اثنين وعشرين ( )22اتفاقية والتي تعمل بموجبها كوكيل في المملكة للعديد من الشركات المصنعة لألدوية والمنتجات الصيدالنية .وفيما
يلي ملخص لتلك االتفاقيات:
.

أعقد وكالة مع شركة هولينز

أبرمت الشركة عقد الوكالة مع شركة هولينز بتاريخ 1436/10/25هـ (الموافق 2015/08/10م) ،بحيث تعمل الشركة بصفتها وكي ً
ال لشركة هولينز،
وتتفاوض وتبرم أي اتفاقيات تتعلق بالمنتجات أو الخدمات الخاضعة للعقد ،وتم تحدد النطاق المكاني لسريان العقد بكل من دول مجلس التعاون الخليجي
والجزائر والمغرب وليبيا وتونس ومصر وسوريا واليمن ولبنان واألردن واالتحاد األوروبي وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والواليات المتحدة وكندا.
تبدأ مدة العقد من تاريخ 1436/11/17هـ (الموافق 2015/09/01م) وتنتهي بتاريخ 1447/03/08هـ (الموافق 2025/08/31م) ،قابلة للتجديد تلقائ ًيا
لمدة أخرى ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف اآلخر كتاب ًة برغبته في إنهاء العقد قبل ثالثة ( )3أشهر من تاريخ انتهائه.
يخضع العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة ،ويتم إحالة أي نزاعات تنشأ عن العقد ويتعذر حله ودياً إلى المحاكم التجارية في المملكة أو إلى هيئة
تحكيم محلية وف ًقا لنظام التحكيم.

223

كما أصدرت وزارة التجارة شهادة قيد وكالة صادرة برقم  16774بتاريخ 1438/02/09هـ (الموافق 2016/11/09م) ،تثبت قيد وكالة شركة هولينز للشركة.
 .بعقد وكالة مع شركة رونزاك

أبرمت الشركة عقد الوكالة مع شركة رونزاك بتاريخ 1436/10/25هـ (الموافق 2015/08/10م) ،بحيث تعمل الشركة بصفتها وكي ً
ال لشركة رونزاك،
وتتفاوض وتبرم أي اتفاقيات تتعلق بالمنتجات أو الخدمات الخاضعة للعقد ،وتم تحدد النطاق المكاني لسريان العقد بكل من دول مجلس التعاون الخليجي
والجزائر والمغرب وليبيا وتونس ومصر وسوريا واليمن ولبنان واألردن واالتحاد األوروبي وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والواليات المتحدة وكندا.
تبدأ مدة العقد من تاريخ 1436/11/17هـ (الموافق 2015/09/01م) وتنتهي بتاريخ 1447/03/08هـ (الموافق 2025/08/31م) ،قابلة للتجديد تلقائ ًيا
لمدة أخرى ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف اآلخر كتاب ًة برغبته في إنهاء العقد قبل ثالثة ( )3أشهر من تاريخ انتهائه.
يخضع العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة ،ويتم إحالة أي نزاعات تنشأ عن العقد ويتعذر حله ودياً إلى المحاكم التجارية في المملكة أو إلى هيئة
تحكيم محلية وف ًقا لنظام التحكيم.
كما أصدرت وزارة التجارة شهادة قيد وكالة صادرة برقم  16778بتاريخ 1438/02/10هـ (الموافق 2016/11/10م) ،تثبت قيد وكالة شركة رونزاك للشركة.
 .جاتفاقية وكالة مع شركة سي ام إنترناشيونال ()CM International

أبرمت الشركة اتفاقية التوزيع/وكالة حصرية مع شركة سي ام إنترناشيونال ( )CM Internationalبتاريخ 1440/01/21هـ (الموافق 2018/10/01م)،
بحيث تعمل الشركة كموزع للمنتجات المصنعة من قبل شركة سي ام إنترناشيونال ( )CM Internationalبشكل حصري في المملكة ،كما يحق للشركة
استخدام العالمة التجارية لشركة سي ام إنترناشيونال ( )CM Internationalلغاية تنفيذ االتفاقية .وتعد العالمة التجارية الخاضعة التفاقية حق لشركة
سي ام إنترناشيونال ( )CM Internationalوحدها ،وال يحق للشركة استخدامها خارج نطاق االتفاقية.
مدة االتفاقية ثالث ( )3سنوات ميالدية تبدأ من تاريخها ،قابلة للتجديد بموجب اتفاقية وشروط جديدة يوافق عليها الطرفان.
يجب أن تكون أسعار المنتجات التي ستبيعها شركة سي ام إنترناشيونال ( )CM Internationalلصالح الشركة وف ًقا لملحق ( )1من االتفاقية .تلتزم الشركة
بدفع  %50من قيمة الطلب الذي سيقدمه الطرف األول بموجب خطاب اعتماد مستندي ،و %50أخرى بعد تسليم الطلب خالل ثالثين ( )30يوم من تاريخ
التسليم إلى مستودع الشركة.
تلتزم شركة سي ام إنترناشيونال ( )CM Internationalبعدم التعاقد مع أي طرف آخر فيما يتعلق بالمنتجات الخاضعة لالتفاقية لغاية التوزيع أو البيع
المباشر خالل مدة االتفاقية داخل المملكة أو أي منتجات مماثلة لها .وفي حالة وجود أي خالف بين الطرفين ،ال يحق لشركة سي ام إنترناشيونال
 )Internationalتوقيع عقد أو التسجيل لدى طرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية من قبل الشركة أو قرار قضائي نهائي.

(CM

تلتزم شركة سي ام إنترناشيونال ( )CM Internationalخالل أو بعد انتهاء االتفاقية في السنوات الثالث القادمة بعدم اإلفصاح ولن تقدم أي معلومات
أو بيانات حول طبيعة أي تعامالت بين األطراف فيما يتعلق بالمنتجات وشؤون األعمال والعالمة التجارية أو أي أعمال أخرى تتعلق بشكل مباشر أو غير
مباشر باالتفاقية.
كما أصدرت وزارة التجارة شهادة قيد وكالة صادرة برقم  16984بتاريخ 1438/05/09هـ (الموافق 2017/02/06م) تثبت قيد وكالة شركة سي ام
إنترناشيونال ( )CM Internationalللشركة.
تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين من قبل المحاكم المختصة في المملكة.
 .داتفاقية وكالة مع شركة إيما ()EMA

أبرمت الشركة اتفاقية وكالة مع شركة إيما ( )EMAبتاريخ 1438/04/03هـ (الموافق 2017/01/01م) ،بحيث تقوم الشركة بتسويق وبيع منتجات شركة
إيما ( )EMAمع بذل كل الجهود الممكنة لزيادة مبيعات هذه المنتجات في المملكة ،وتقوم الشركة بمساعدة شركة إيما ( )EMAبتسجيل المنتجات لدى
الهيئة العامة للغذاء والدواء مما سيسمح باستيراد المنتجات للسوق السعودي.
وفقاً للتجديد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1441/05/20هـ (الموافق 2020/01/15م) ،تعد االتفاقية سارية ابتدا ًء من تاريخ 1441/05/05هـ (الموافق
2019/12/31م) ،وتظل سارية حتى تاريخ 1443/12/02هـ (الموافق 2022/06/31م) ،وتتجدد تلقائياً لفترات الحقة مدتها عام واحد لكل منها ،ما لم
يخطر أحد األطراف الطرف اآلخر برغبته في عدم التجديد قبل شهر واحد من تاريخ انتهاء االتفاقية.
تمنح شركة إيما ( )EMAالشركة حق التمثيل الحصري لبيع المنتجات المصنعة من قبل شركة إيما ( )EMAفي المملكة ،ولن تفوض أي طرف آخر لبيع
المنتجات داخل المملكة.
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تلتزم الشركة بعد بيع أي مصابيح ليد ( )LEDمصنعة من قبل شركات أخرى.
يتم حل أي نزاعات تنشأ بموجب االتفاقية من قبل المحكمة المحلية في أشافنبورغ بألمانيا ،ويجب أن يبذل الطرفان جهو ًدا معقولة لتسوية هذه النزاعات
ودياً خارج المحكمة.
كما أصدرت وزارة التجارة شهادة قيد وكالة صادرة برقم  14709بتاريخ 1435/08/06هـ (الموافق 2014/06/04م) تثبت قيد وكالة شركة إيما ()EMA
للشركة.
 .هاتفاقية وكالة مع شركة هانسونج ()Hansung

أبرمت الشركة اتفاقية توزيع حصرية مع شركة هانسونج ( )Hansungبتاريخ 1439/08/09هـ (الموافق 2018/05/23م) ،بحيث تقوم الشركة بتوزيع
منتجات شركة هانسونج ( )Hansungبشكل حصري في المملكة ،ويحق لها استخدام عالمة التجارية لشركة هانسونج ( )Hansungوذلك لتنفيذ االتفاقية.
وتعد العالمة التجارية الخاضعة التفاقية حق لشركة هانسونج ( )Hansungوحدها ،وال يحق للشركة استخدامها خارج نطاق االتفاقية.
مدة االتفاقية ثالث ( )3سنوات ميالدية ابتدا ًء من تاريخ 1439/12/21هـ (الموافق 2018/09/01م) ،قابلة للتجديد بموجب اتفاقية وشروط جديدة يتفق
عليها الطرفان.
اتفق الطرفان على قائمة األسعار المطبقة على المنتجات التي طلبتها الشركة.
الحد األدنى من المشتريات المتفق عليها في االتفاقية هو خمسة وعشرين ( )25وحدة لكل ربع.
تلتزم الشركة بدفع قيمة الطلب بنسبة  %100عند االطالع على خطاب االعتماد.
تمنح االتفاقية الشركة الحق الحصري في توزيع منتجات شركة هانسونج ( )Hansungفي المملكة .وال يسمح لشركة هانسونج ( )Hansungبالتعاقد مع
أي طرف آخر فيما يتعلق باآلالت الخاضعة لالتفاقية أو أي منتجات مماثلة أثناء صالحية االتفاقية .في حالة وجود أي نزاع بين الطرفين ،ال يحق لشركة
هانسونج ( )Hansungتوقيع عقد أو تسجيل الوكالة لدى طرف ثالث دون الحصول على موافقة الشركة الخطية أو بقرار قضائي نهائي.
تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة وأي نزاع قد ينشأ بين الطرفين سيحال إلى محاكم المملكة.
كما أصدرت وزارة التجارة شهادة قيد وكالة صادرة برقم  14765بتاريخ 1435/08/25هـ (الموافق 2014/06/23م) تثبت قيد وكالة شركة هانسونج
( )Hansungللشركة.
 .وعقد وكالة مع شركة لوجر ()Lojer

أبرمت الشركة عقد وكالة مع شركة لوجر ( ،)Lojerبحيث تمنح شركة لوجر ( )Lojerالشركة بمفردها الحق في بيع منتجات شركة لوجر ( )Lojerوتسويقها
في المملكة ،على النحو المتفق عليه .يجب على الشركة بذل قصارى جهدها لتسويق بيع المنتجات والترويج لها في جميع أنحاء المملكة ،كما يتعين عليها
جذب العمالء المحتملين والسعي للحصول على الطلبات.
وف ًقا للتجديد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1440/07/25هـ (الموافق 2019/04/01م) ،يعد العقد ساري ابتدا ًء من تاريخ 1437/11/15هـ (الموافق
2016/08/18م) ،ويظل ساري حتى تاريخ 1443/05/27هـ (الموافق 2021/12/31م) ،ويتجدد تلقائياً لمدة اثنا عشر ( )12شهر متتالية ،ويمكن إنهاءها
من قبل أي من الطرفين بموجب إخطار كتابي للطرف اآلخر قبل أربعة ( )4أشهر على األقل من انتهاء هذه الفترة.
يتفق الطرفان بشكل منفصل كتاب ًيا على التزام الشركة بشراء كمية دنيا لكل سنة تقويمية تالية قبل شهرين على األقل من نهاية السنة التقويمية السابقة.
في حال عدم التزام الشركة بشراء الحد األدنى من الكمية ،يحق لشركة لوجر ( )Lojerإنهاء االتفاقية من خالل تقديم إشعار قبل شهرين من تاريخ االنتهاء.
ويحق للشركة إعادة بيع المنتجات لعمالئها وفقاً لألسعار التي تقوم بتحديدها.
يجب أن تكون أسعار المنتجات التي سيتم توفيرها بموجب العقد وف ًقا لقائمة أسعار شركة لوجر ( )Lojerمن وقت آلخر .يكون خصم الشركة من قائمة
األسعار وفقاً لسياسة خصم شركة لوجر ( )Lojerالتي يتم إرسالها إلى الشركة سنو ًيا .وتتعلق نسب الخصم بحجم الشراء السنوي .قد تقوم شركة لوجر
( )Lojerبتغيير األسعار بموجب إشعار خطي يقدم للشركة قبل شهرين على األقل.
شخصا آخر أو شركة أخرى لبيع المنتجات داخل المملكة .وتحتفظ شركة لوجر ( )Lojerبالحق في إبرام العقود
ال يجوز لشركة لوجر ( )Lojerأن تعين
ً
المباشرة داخل المملكة.
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ال يجوز للشركة خالل مدة العقد أن تصنع أو توزع منتجات أخرى تتنافس مع المنتجات التي تقدمها شركة لوجر (.)Lojer
يجوز إنهاء العقد في حال كان هناك أي تغيير جوهري في الملكية أو الهيكل القانوني أو الوضع المالي ألي من الطرفين.
يخضع العقد لقوانين سويسرا ،ويجب تسوية أي نزاعات تنشأ بين الطرفين عن طريق التحكيم.
كما أصدرت وزارة التجارة شهادة قيد وكالة صادرة برقم  14402بتاريخ 1435/04/17هـ (الموافق 2014/02/17م) تثبت وكالة شركة لوجر ()Lojer
للشركة.
 .زعقد وكالة مع شركة ميديسا ()MEDISA

أبرمت الشركة عقد توزيع حصرية مع شركة ميديسا ( )MEDISAبتاريخ 1437/10/12هـ (الموافق 2016/07/17م) ،بحيث تقوم الشركة بتسجيل وتوزيع
المنتجات المصنعة من قبل شركة ميديسا ( )MEDISAفي المملكة ،على النحو المتفق عليه بين الطرفين.
مدة العقد سنة ( )1واحدة ،قابلة للتجديد تلقائ ًيا ما لم يتم رفض ذلك صراح ًة من قبل أحد الطرفين ويتم إبالغ الطرف اآلخر بإشعار مدته ثالثة ()3
أشهر على األقل قبل انتهاء كل فترة .ووفقاً للتجديد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1441/05/15هـ (الموافق 2020/01/10م) ،يظل العقد ساري حتى تاريخ
1443/05/27هـ (الموافق 2021/12/31م).
ال يجوز لشركة ميديسا ( )MEDISAتوقيع عقد مع وكيل آخر لتوزيع المنتجات خالل مدة العقد في المملكة.
يخضع كال الطرفين لالختصاص القضائي لمحاكم مدينة مدريد في حل أي نزاع قد ينشأ عن بنود العقد.
كما أصدرت وزارة التجارة شهادة قيد وكالة صادرة برقم  14234بتاريخ 1435/02/06هـ (الموافق 2013/12/09م) تثبت قيد وكالة شركة ميديسا
( )MEDISAللشركة.
كما أبرم الطرفين اتفاقية الخدمات التمثيلية المعتمدة بتاريخ 1440/06/24هـ (الموافق 2019/03/01م) ،بحيث تلتزم الشركة بأن تكون الممثل المعتمد
ميديسا ( )MEDISAفي التعامل مع الهيئة العامة للغذاء والدواء من أجل االمتثال لمتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء ،بما في ذلك تسجيل المنتجات
الموردة من قبل ميديسا ( ،)MEDISAوتظل هذه االتفاقية سارية لمدة ( )2عامين.
 .حعقد وكالة مع شركة ميديما ()MEDIMA

أبرمت الشركة عقد وكالة غير مؤرخ مع شركة ميديما ( ،)MEDIMAبحيث تقوم شركة ميديما ( )MEDIMAبتعيين الشركة كموزع حصري للمنتجات تحت
العالمة التجارية «ميديما» داخل المملكة ،على النحو المتفق عليه بين الطرفين .وتلتزم الشركة بتسويق المنتجات وبذل جهد رجل أعمال فعال عند القيام
بذلك ،كما تلتزم الشركة بأن تقوم بتشجيع بيع منتجات العقد بشكل مستمر.
تبدأ مدة العقد من تاريخ 1434/09/16هـ (الموافق 2013/07/24م) ،والتي تم تجديدها بتاريخ 1437/05/12هـ (الموافق 2016/02/21م) ويظل العقد
ساري حتى تاريخ 1443/05/27هـ (الموافق 2021/12/31م) ،ويمكن تمديد العقد بموجب اتفاق الطرفين.
ويمنح العقد الشركة الحق في التصرف كموزع حصري لمنتجات شركة ميديما ( )MEDIMAفي المملكة ،على النحو المنصوص عليه في العقد.
وال يجوز للشركة تحت أي ظرف من الظروف قبول أي وكاالت مبيعات أو وظائف بيع بالجملة فيما يتعلق بالمنتجات األخرى التي تتنافس مع منتجات
شركة ميديما ( )MEDIMAبموجب العقد.
بخضع العقد للقانون البولندي بشكل حصري ،ويجب إحالة أي نزاعات تنشأ بين الطرفين ويتعذر حله ود ًيا إلى إجراءات التسوية بموجب قوانين طلب
تسوية الخالفات الخاصة بالغرفة التجارية العالمية .وفي حال عدم تسوية النزاع في غضون ( )45يوم ،يتم تسوية النزاع بشكل نهائي من خالل قوانين
التحكيم الخاصة بالغرفة التجارة العالمة في لندن.
كما أصدرت وزارة التجارة شهادة قيد وكالة صادرة برقم  14142بتاريخ 1434/12/25هـ (الموافق 2013/10/30م) تثبت قيد وكالة شركة ميديما
( )MEDIMAللشركة.
وينص العقد على أنه ال يهدف إلى إنشاء عالقة وكالة وال يجوز ألي من األطراف التصرف بطريقة تعبر ،سواء بشكل صريح أو ضمني ،عن عالقة أخرى
غير عالقة متعاقد مستقل.
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 .طعقد وكالة مع شركة ميدسبورت ()Medisport

أبرمت الشركة عقد وكالة غير مؤرخ مع شركة ميدسبورت ( ،)Medisportبحيث تقوم الشركة بتوزيع وتسويق منتجات شركة ميدسبورت ()Medisport
بشكل حصري في المملكة ،على النحو المتفق عليه بين الطرفين.
تبدأ مدة العقد من تاريخ 1437/02/19هـ (الموافق 2015/12/01م) ،والتي تم تجديده بتاريخ 1440/12/29هـ (الموافق 2019/08/30م) ويظل العقد
ساري حتى تاريخ 1443/05/27هـ (الموافق 2021/12/31م).
تقوم الشركة بشراء المنتجات التي توفرها شركة ميدسبورت ( )Medisportبموجب العقد وفقاً لألسعار السارية وقت الطلب .ويحق لشركة ميدسبورت
( )Medisportبأن تغير األسعار في أي وقت خالل مدة العقد بنا ًء على إشعار خطي مسبق قبل ثالثين ( )30يوم إلى الشركة .ويكون للشركة الحرية في
تحديد أسعارها الخاصة للمنتجات.
يمنح العقد الشركة الحق الحصري في توزيع منتجات شركة ميدسبورت ( )Medisportفي المملكة ،على النحو المنصوص عليه في العقد.
يجوز ألي من الطرفين إنهاء العقد بالكامل وذك بعد إشعار الطرف اآلخر كتاب ًيا قبل ثالثين ( )30يوم باإلنهاء.
تلتزم الشركة خالل مدة االتفاقية بأن ال تقوم بمحاولة تسجيل أي من العالمات التجارية و/أو عالمات الخدمة والشعارات واألسماء التجارية وأسماء
المجاالت و/أو الشعارات المشابهة للعالمات التجارية .في حال إخالل الشركة لما سبق ،يكون لشركة ميدسبورت ( )Medisportالحق في التوقف عن
التوريد وإلغاء العقد والمطالبة بالتعويض عن أي ضرر تم تكبده.
يخضع العقد بشكل حصري لمبادئ يونيدروا (.)2010( )UNIDROIT
الشركة بصدد تجديد شهادة قيد الوكالة الصادرة عن وزارة التجارة التي بموجبها تثبت قيد وكالة شركة ميدسبورت ( )Medisportللشركة.
 .يعقد وكالة مع شركة شينزين ()Shenzen

أبرمت الشركة عقد وكالة غير مؤرخ مع شركة شينزين ،بحيث تمنح شركة شينزين ( )Shenzenالشركة الحق في توزيع المنتجات المحددة في العقد بشكل
حصري في المملكة ،وبشكل غير حصري في ُعمان والكويت (ويشار إليهم فيما يلي بـ «إقليم شينزين ( .) »)Shenzenلكي تقوم الشركة بشراء المنتجات،
يجب عليها أن تقديم الطلبات عبر طلب شراء مكتمل في موعد ال يتجاوز ستين ( )60يوم قبل التاريخ المحدد للتسليم .ستكون الشركة مسؤولة أيضاً عن
تأمين أي موافقات حكومية أو تنظيمية ضرورية الستيراد المنتجات وبيعها واستخدامها في إقليم شينزين ( ،)Shenzenوتلتزم بإجراء اختبارات السالمة
عند القيام بإجراءات اإلصالح أو الخدمة من قبل الشركة.
تبدأ مدة العقد من تاريخ 1440/05/11هـ (الموافق 2019/01/17م) ،وتلتزم شركة شينزين ( )Shenzenبتزويد الشركة بالمنتجات وف ًقا للشروط العقد
حتى تاريخ 1443/05/27هـ (الموافق 2021/12/31م) .ويخضع التجديد الالحق لمزيد من المفاوضات واالتفاق كتاب ًيا من قبل الطرفين في غضون
شهرين قبل انتهاء العقد.
يمنح العقد الشركة الحق في توزيع المنتجات المحددة في العقد بشكل حصري في المملكة ،وبشكل غير حصري في ُعمان والكويت ،على النحو المنصوص
عليه في العقد.
يجوز ألي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت وفقاً إلشعار خطي قبل ثالثين ( )30يوم بشرط أن يكون الطرف اآلخر قد أخل أحد الشروط الجوهرية
للعقد.
يجب على كل طرف االحتفاظ بسرية المعلومات خالل مدة العقد ،ويلزم الطرفان بعدم اإلفصاح ألي طرف ثالث عن شروط وأحكام العقد والمعلومات
السرية التي تم الكشف عنها لهذا الطرف.
يتم تفسير العقد وف ًقا لقوانين المملكة .وفي حالة وجود نزاع بين الطرفين ،يجب على الطرفين اللجوء إلى التحكيم لتسوية أي نزاع في غضون ستين ()60
يوم من نشوء النزاع .وفي حالة عدم وجود حل ،يتم اللجوء إلى المحاكم السعودية لحل النزاع وف ًقا للقانون السعودي.
كما أصدرت وزارة التجارة شهادة قيد وكالة صادرة برقم  14794بتاريخ 1435/09/04هـ (الموافق 2014/07/01م) تثبت قيد وكالة شركة شينزين
( )Shenzenللشركة.
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 .كعقد وكالة مع شركة بنات ()Banat

موزعا حصرياً
أبرمت الشركة عقد توزيع حصري مع شركة بنات ( )Banatبتاريخ 1434/10/16هـ (الموافق 2013/08/23م) ،بحيث تكون الشركة ً
وكيل أو
ً

في المملكة والبحرين ولبنان لمنتجات العناية بالفم ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات العناية المنزلية تحت اسم المنتج «بنات».

المدة األصلية للعقد هي خمسة ( )5سنوات تبدأ من تاريخ 1434/10/25هـ (الموافق 2013/09/01م) ،وتم تمديد العقد بموجب تجديد تم إبرامه في
تاريخ 1438/03/29هـ (الموافق 2016/12/28م) لفترة إضافية تبدأ من تاريخ 1438/04/03هـ (الموافق 2017/01/01م) وتنتهي بتاريخ 1443/05/27هـ
(الموافق 2021/12/31م).
يخضع العقد لللوائح السائدة في المملكة ،ويتم تسوية أي نزاع ينشأ بين األطراف نتيج ًة ألداء أو عدم األداء أحد األطراف بموجب العقد ودياً .وفي حال
تعذر حل النزاع ودياً ،يحال األمر إلى ديوان المظالم في المملكة أو إلى لجنة تحكيم محلية وفقاً ألنظمة التحكيم.
كما أصدرت وزارة التجارة شهادة قيد وكالة صادرة برقم  11736بتاريخ 1431/02/17هـ (الموافق 2010/02/01م) تثبت قيد وكالة بنات ( )Banatللشركة.
 .لعقد وكالة مع شركة قايدو ()Guido

أبرمت الشركة عقد وكالة مع شركة قايدو ( )Guidoبتاريخ 1435/03/02هـ (الموافق 2014/01/03م) ،بحيث تمنح شركة قايدو ( )Guidoالشركة الحق
في توزيع وبيع المنتجات تحت العالمة التجارية «بييوتي تايم» ( )Beautytimeفي المملكة ،على النحو المنصوص عليه في االتفاقية .وال يتضمن هذا
العقد أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.
تبدأ المدة األصلية للعقد في تاريخها ،وتظل سارية حتى تاريخ 1440/06/23هـ (الموافق 2019/02/28م) ،وتم تمديد العقد بموجب تجديد تم
إبرامه في بتاريخ 1438/04/07هـ (الموافق 2017/01/05م) لمدة إضافية تبدأ من تاريخ 1438/04/03هـ (الموافق 2017/01/01م) وتنتهي بتاريخ
1443/05/27هـ (الموافق 2021/12/31م).
تلتزم الشركة بشراء المنتجات التي تشكل جز ًءا من العقد وف ًقا لألسعار الموضحة في قائمة األسعار المنصوص عليها في العقد.
يتم إنهاء العقد في حال قامت الشركة بممارسة أنشطة تتنافس مع أنشطة شركة قايدو (.)Guido
كما أصدرت وزارة التجارة شهادة قيد وكالة صادرة برقم  17046بتاريخ 1438/05/29هـ (الموافق 2017/02/26م) ،تثبت قيد وكالة شركة قايدو ()Guido
للشركة.
 .ماتفاقية وكالة مع الشركة األردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم ()JOSWE

أبرمت الشركة اتفاقية وكالة توزيع مستحضرات بتاريخ 1438/04/03هـ (الموافق 2017/01/01م) ،بحيث تقوم الشركة األردنية السويدية للمنتجات
الطبية والتعقيم ( )JOSWEبتزويد الشركة بمنتجات وف ًقا ألوامر الشراء التي يتم إبرامها وف ًقا لخطة التسويق السنوية المتفق عليها من قبل الطرفين .وال
تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.
مدة االتفاقية خمس ( )5سنوات تبدأ من تاريخها ،ويمكن تمديدها لفترة أو فترات الحقة وفقاً التفاق الطرفين.
يتم تحديد األسعار من قبل الشركة األردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم ( )JOSWEمع األخذ بعين االعتبار تكاليف التصنيع وأسعار المنافسين
أو حسب قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء والذي يجب أن يتم الموافقة عليه من قبل الشركة األردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم(.)JOSWE
إذا نشأ أي نزاع نتيج ًة أو فيما يتعلق باالتفاقية ،يجب على األطراف تسوية هذا النزاع ود ًيا في غضون خمسة وأربعين ( )45يوم .وإذا تعذر تسوية النزاع
ودياً ،يتم تسويتها وفقا لقانون التحكيم األردني .وفي حالة تعذر تسوية النزاع من خالل التحكيم خالل ثالثين ( )30يوم ،يتم حلها أمام المحاكم األردنية
في عمان.
كما أصدرت وزارة التجارة شهادة قيد وكالة صادرة برقم  12215بتاريخ 1431/12/21هـ (الموافق 2010/11/27م) ،تثبت قيد وكالة الشركة األردنية
السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم( )JOSWEللشركة.
 .ناتفاقية وكالة مع شركة بايو فيلم ()BioFilm

أبرمت الشركة اتفاقية وكالة مع شركة بايو فيلم ( )BioFilmبتاريخ 1435/11/09هـ (الموافق 2014/09/04م) ،بحيث تمنح شركة بايو فيلم ()BioFilm
الشركة الحق في أن تعمل كموزع مستقل وحصري للمنتجات في المملكة ومصر والكويت والعراق وقبرص وتركيا وتونس والجزائر والمغرب واليمن وعمان
واإلمارات وقطر واألردن ولبنان والبحرين وإيران وسوريا.
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المدة االتفاقية األولية ثالث ( )3سنوات تبدأ من تاريخها ،قابلة للتجديد فقط وفقاً التفاق مكتوب من قبل الطرفين .ووفقاً لتجديد مبرم بين الطرفين
بتاريخ 1438/05/10هـ (الموافق 2017/02/08م) ،تم تمديد االتفاقية لمدة إضافية تبدأ من تاريخ 1438/04/03هـ (الموافق 2017/01/01م) وتنتهي
في تاريخ 1443/05/27هـ (الموافق 2021/12/31م).
تلتزم الشركة ،ما لم تقوم شركة بايو فيلم ( )BioFilmبتفويض الشركة صراح ًة ،بعدم بيع أو العمل كوكيل مبيعات من أجل استدراج العروض ألي منتجات
تكون منافسة لمنتجات شركة بايو فيلم ( )BioFilmبموجب االتفاقية.
تخضع االتفاقية ويجب أن تفسر وفقاً لقوانين والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية .ألغراض المقر واالختصاص القضائي ،تعتبر هذه االتفاقية
قد أُبرمت ومنفذة في مدينة سان دييغو ،كاليفورنيا ،الواليات المتحدة األمريكية.
كما أصدرت وزارة التجارة شهادة قيد وكالة صادرة برقم  18124بتاريخ 1439/11/11هـ (الموافق 2018/07/24م) ،تثبت قيد وكالة شركة بايو فيلم
( )BioFilmللشركة.
 .ساتفاقية وكالة مع شركة مستودع الصحة لألدوية ()Health Drug Agency

أبرمت الشركة اتفاقية وكالة مع شركة مستودع الصحة لألدوية ( )Health Drug Agencyبتاريخ 1438/11/22هـ (الموافق 2017/08/14م) ،بحيث تقوم
شركة مستودع الصحة لألدوية ( )Health Drug Agencyبتعيين الشركة كوكيل توزيع بشكل حصري في المملكة للمنتجات المنصوص عليها في الملحق
(أ) لالتفاقية والتي بجوز تعديلها من وقت آلخر وفقاً التفاق كتابي آخر.
مدة االتفاقية أربع ( )4سنوات ابتدا ًء من تاريخ 1438/07/29هـ (الموافق 2017/04/26م) ،وتتجدد لمدد متتالية مدتها سنتان لكل منهما ما لم يتفق
الطرفان على خالف ذلك كتاب ًة.
يتم تحديد األسعار التي يجب أن تفرضها شركة مستودع الصحة لألدوية ( )Health Drug Agencyلجميع المنتجات المحددة بموجب االتفاقية.
يجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية من خالل تقديم إشعار مدته ستة ( )6أشهر للطرف اآلخر عن طريق خطاب مسجل يبلغ الطرف األخر عن رغبته
بإنهاء االتفاقية.
يتم تسوية المنازعات الناشئة عن أو فيما يتعلق باالتفاقية بالتشاور والتفاوض الودي القائم على حسن النية .وفي حال تطلب األمر اللجوء إلى التحكيم،
يتم إجراؤه وف ًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة ويتحمل الطرف الخاسر التكاليف المترتبة على ذلك.
كما أصدرت وزارة التجارة شهادة قيد وكالة صادرة برقم  17833بتاريخ 1439/06/09هـ (الموافق 2018/02/25م) ،تثبت قيد وكالة شركة مستودع
الصحة لألدوية ( )Health Drug Agencyللشركة.
 .عاتفاقية وكالة مع شركة بيرادوكس ()Paradox

أبرمت الشركة اتفاقية وكالة مع شركة بيرادوكس ( )Paradoxبتاريخ 1435/05/12هـ (الموافق 2014/03/13م) ،بحيث تعين شركة بيرادوكس ()Paradox
الشركة كمرخص حصري لمدة االتفاقية ،فيما يتعلق بمنتجات شركة بيرادوكس ( ،)Paradoxوذلك لغاية تسويق المنتجات وبيعها وتوزيعها في المملكة
واستخدام العالمات التجارية والتكنولوجيا في المملكة فقط فيما يتعلق بتسويق وبيع وتوزيع المنتجات.
المدة األصلية لالتفاقية هي خمس ( )5سنوات تبدأ من تاريخها ،وبموجب التجديد المبرم بين الطرفين في تاريخ 1441/05/19هـ (الموافق
2020/01/14م) ،تم تمديد االتفاقية لمدة إضافية تنتهي في تاريخ 1447/07/11هـ (الموافق 2025/12/31م) ،قابلة للتجديد وفقاً التفاق كتابي بين
الطرفين .ويجوز ألي من الطرفين رفض تجديد االتفاقية من خالل إشعار الطرف اآلخر قبل تسعين ( )90يوم من تاريخ انتهاء المدة المعمول بها.
بموجب االتفاقية ،ال يجوز ألي طرف التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه االتفاقية دون الحصول على موافقة خطية من الطرف اآلخر،
استثناء من ذلك ،يجوز لشركة بيرادوكس ( )Paradoxالتنازل عن جميع حقوقها والتزاماتها بموجب هذا العقد إلى شركة تابعة أو أي كيان تقوم شركة
بيرادوكس ( )Paradoxبتعيينه و/أو بيعه التكنولوجيا والمنتجات وبراءات االختراع والعالمات التجارية.
وال يجوز ألي من الطرفين إصدار أي بيان صحفي أو القيام بأي إجراءات علنية أخرى أو تقديم أي عرض فيما يتعلق باالتفاقية أو الشروط واألحكام
الخاصة بها دون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف اآلخر ،وال يرفض أحد األطراف الموافقة بشكل غير معقول .ال ينطبق هذا القيد على إجراءات
اإلفصاح التي تتطلبها األنظمة أو اللوائح ،بما في ذلك ما قد يكون مطلو ًبا فيما يتعلق بأي إيداعات يتم إجراؤها مع لجنة األوراق المالية أو سياسات
اإلفصاح الخاصة ببورصة مالية رئيسية .قدمت الشركة خطاب بتاريخ 1442/10/22هـ (الموافق 2021/06/03م) ،والتي بموجبها أخطرت شركة
بيرادوكس ( )Paradoxباالكتتاب العام ،وقدمت شركة بيرادوكس ( )Paradoxموافقتها الخطية عليه بتاريخ 1442/10/22هـ (الموافق 2021/06/03م).
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تخضع االتفاقية لقوانين إيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة.
كما أصدرت وزارة التجارة شهادة قيد وكالة صادرة برقم  23044200007-CAبتاريخ 1442/04/23هـ (الموافق 2020/12/08م) ،تثبت قيد وكالة شركة
بيرادوكس ( )Paradoxللشركة.
 .فاتفاقية وكالة مع شركة تريدا ()Treda

أبرمت الشركة اتفاقية توزيع مع شركة تريدا ( )Tredaبتاريخ 1440/11/29هـ (الموافق 2019/08/01م) ،بحيث تعين شركة تريدا ( )Tredaالشركة كموزع
حصري للمنتجات المصنعة أو المستوردة من قبل شركة تريدا ( ،)Tredaالمنصوص عليها في اتفاقية ،في المملكة خالل مدة االتفاقية.
مدة االتفاقية خمس ( )5سنوات تبدأ من تاريخها ،وتتجدد تلقائ ًيا لمدة خمس ( )5سنوات شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في االتفاقية ،ما لم
يشعر أي من الطرفين الطرف األخر كتاب ًة برغبته بعد التجديد قبل ثالثة ( )3أشهر من تاريخ االنتهاء.
تقوم شركة تريدا ( )Tredaبإصدار فاتورة للشركة بأسعار األعمال السابقة ( )EX-WORKSوال يحق لشركة تريدا ( )Tredaتغيير األسعار من جانب واحد
دون إخطار مسبق .وتم تحديد األسعار ألول عامين من مدة االتفاقية .ويحق لشركة تريدا ( )Tredaبعد عامين من تاريخ نفاذ االتفاقية ،بأن تقوم بتغيير
األسعار المنصوص عليها في الملحق (ب) بإشعار مدته ستين ( )60يوم قبل تنفيذ أي تعديالت على السعر ،ويكون ذلك مرة واحدة سنو ًيا.
تخضع االتفاقية وأي نزاع أو خالف أو مطالبة تنشأ عن أو بموجب االتفاقية وتفسر وف ًقا لقوانين المملكة ،ويتم تسويتها من خالل التحكيم اإللزامي
والملزم وف ًقا لمحاكم المملكة العربية السعودية.
كما أصدرت وزارة التجارة شهادة قيد وكالة صادرة برقم  19636بتاريخ 1442/03/25هـ (الموافق 2020/11/11م) ،تثبت قيد وكالة شركة تريدا ()Treda
للشركة.
 .صاتفاقية وكالة مع شركة فولبي ()Volpe

أبرمت الشركة اتفاقية وكالة مع شركة فولبي ( )Volpeبتاريخ 1440/10/30هـ (الموافق 2019/07/03م) ،بحيث تقوم شركة فولبي ( )Volpeبيع منتجات
للشركة وتمنح الشركة الحق الحصري لبيع المنتجات في المملكة ومصر والكويت وقطر والبحرين واإلمارات ولبنان وعمان واألردن ونيجيريا وفقاً لشروط
وأحكام االتفاقية .بالموافقة المتبادلة يحق لشركة فولبي ( )Volpeإضافة منتجات جديدة إلى المنتجات المتفق عليها بموجب االتفاقية.
مدة االتفاقية خمس ( )5سنوات ابتدا ًء من تاريخ 1440/11/29هـ (الموافق 2019/08/01م) وقابلة للتجديد وفقاً التفاق مكتوب بين الطرفين.
يتم تحديد أسعار المنتجات المنصوص عليها في االتفاقية لمدة عام واحد ويمكن تغييرها فقط في حالة حدوث قوة قاهرة.
بموجب االتفاقية ،يتفق الطرفان على أن محتويات االتفاقية تعتبر سرية ولن يتم اإلفصاح عنها ألطراف ثالثة دون الحصول على الموافقة الكتابية الصريحة
من الطرف اآلخر .ويظل هذا االلتزام سار ًيا في حال فسخ أو بعد انتهاء االتفاقية .قدمت الشركة خطاب بتاريخ 1442/10/22هـ (الموافق 2021/06/03م)،
والتي بموجبها أخطرت شركة فولبي ( )Volpeباالكتتاب العام ،وقدمت شركة فولبي ( )Volpeموافقتها الخطية عليه بتاريخ 1442/10/23هـ (الموافق
2021/06/04م).
تخضع االتفاقية لقوانين إيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة.
يجب تسوية أي وجميع النزاعات المتعلقة بتأثير وصالحية االتفاقية أو المتعلقة باإلخالل بها أو تفسيرها أو إنهائها أو تنفيذها أو عدم تنفيذها وف ًقا
لقوانين كيبيك المدنية والتجارية والقانون المدني والتجاري للمملكة .ويجوز ألي طرف مقاضاة الطرف اآلخر في أي نزاع أمام محكمة وطنية.
كما أصدرت وزارة التجارة شهادة قيد وكالة صادرة برقم  23044200003-CAبتاريخ 1442/04/23هـ (الموافق 2020/12/08م) ،تثبت قيد وكالة شركة
فولبي ( )Volpeللشركة.
 .قاتفاقية وكالة مع ألبايا ()Alpaya
(Alpaya Dogal Ve Kozmetik Urunleri San.

أبرمت الشركة اتفاقية التوزيع الحصرية مع شركة ألبايا دوقل في كوزميتك يورننليري سان في تك أ.س
 )VE Tic A.Sبتاريخ 1439/10/17هـ (الموافق 2018/07/01م) ،بحيث تكون الشركة الموزع الحصري لمنتجات شركة ألبايا في المملكة .ويشمل نطاق
االتفاقية منتجات نيوترقلو للعناية بالشعر ( )Nutrigrowوسوفيه لغسول اليد ( )Sophوسوفيه جل االستحمام ( )Sophوسوفيه دفقة الجسم ()Soph
ومنتجات بايو بالنس للعناية بالشعر والبشرة ( )Biobalanceالتي تمتلكها وتنتجها شركة ألبايا والتي يجب أن تكون معتمدة ومسجلة لدى الهيئة العامة
للغذاء والدواء.
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مدة االتفاقية خمس ( )5سنوات ابتدا ًء من تاريخ 1439/11/19هـ (الموافق 2018/08/01م) حتى تاريخ 1445/01/13هـ (الموافق 2023/07/31م)،
ويبدأ الطرفان مفاوضات لتنفيذ اتفاقية جديدة قبل ستين ( )60يوم من انتهاء االتفاقية وفقاً لتأكيد خطي من كال الطرفين.
يتم تحديد سعر المنتجات بموجب االتفاقية ،ويجب أن يكون السعر الذي تتحمله الشركة مقابل المنتجات المشتراة بموجب اتفاقية وفقاً لما يتم تحديده
من قبل شركة ألبايا ( ،)Alpayaمن وقت آلخر .تصبح هذه التغييرات سارية المفعول بعد ستين ( )60يوم من تاريخ إرسال إشعار كتابي إلى الشركة،
شريطة أن تقبل الشركة هذا التغيير.
تخضع االتفاقية ألحكام اللوائح السائدة في المملكة .ويتم تسوية المنازعات التي تنشأ بين األطراف نتيجة لألداء أو عدم األداء بموجب هذه االتفاقية
ود ًيا .وإذا تعذر ذلك ،يحال األمر إلى ديوان المظالم في المملكة أو إلى لجنة تحكيم محلية وفقاً ألنظمة التحكيم.
كما أصدرت وزارة التجارة شهادة قيد وكالة صادرة برقم  23044200030-CAبتاريخ 1442/04/23هـ (الموافق 2020/12/08م) ،تثبت قيد وكالة شركة
ألبايا ( )Alpayaللشركة.
 .راتفاقية وكالة مع شركة ويسلي ()Wesley

أبرمت الشركة اتفاقية التوزيع مع شركة ويسلي الدولية المحدودة ( )Wesley International Limitedبتاريخ 1441/1/26هـ (الموافق 2019/09/25م)،
بحيث تعين شركة ويسلي الشركة كموزع غير حصري لبيع المنتجات والترويج لها وتوزيعها في المملكة.
مدة االتفاقية سنتان ( )2ابتدا ًء من تاريخ 1440/11/29هـ (الموافق 2019/08/01م).
تلتزم الشركة بأن تقوم بالسداد لشركة ويسلي ( )Wesleyبالدوالر األمريكي بموجب خطاب اعتماد غير قابل لإللغاء .ويتم تحديد أسعار المنتجات التي
تشكل جز ًءا من االتفاقية في االتفاقية .باإلضافة إلى ذلك ،يجوز لشركة ويسلي ( )Wesleyزيادة أسعار المنتجات في أي وقت خالل مدة االتفاقية ويكون
ذلك من خالل تقديم إشعار قبل ثالثين ( )30يوم.
تخضع االتفاقية وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عن أو فيما يتعلق بها (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية) لقوانين مركز دبي المالي العالمي،
اإلمارات ،وتُفسر وف ًقا لها .يتفق الطرفان بشكل ال رجعة فيه بأن يكون لمحاكم مركز دبي المالي العالمي االختصاص لتسوية أي نزاع ينشأ عن أو فيما
يتعلق باالتفاقية.
كما أصدرت وزارة التجارة شهادة قيد وكالة صادرة برقم  23044200025-CAبتاريخ 1442/04/23هـ (الموافق 2020/12/08م) ،تثبت قيد وكالة شركة
ويسلي ( )Wesleyللشركة.
 .شاتفاقية وكالة مع شركة هان سونغ ()Han Sung

أبرمت الشركة اتفاقية الوكالة مع شركة هان سونج الطبية المحدودة ( )Han Sung Medical Co. Ltd.بتاريخ 1435/1/24هـ (الموافق 2013/11/27م)،
بحيث تلتزم الشركة بأن تكون وكيل لشركة هان سونج الطبية المحدودة ( )Han Sung Medical Co. Ltd.في المملكة الستيراد وتوزيع وصيانة خط منتجات
شركة هان سونج والتي تشمل معقمات بخار الضغط والشفاطات لالستخدام الطبي.
مدة االتفاقية ثالث ( )3سنوات ابتدا ًء من تاريخ 1435/02/29هـ (الموافق 2014/01/01م) ،قابلة للتجديد تلقائ ًيا لمدة مماثلة ما لم يتم إنهاؤها في
وقت سابق.
يتم حل أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين وف ًقا لقوانين المملكة.
كما أصدرت وزارة التجارة شهادة قيد وكالة صادرة برقم  14765بتاريخ 1435/08/25هـ (الموافق 2014/06/23م) ،تثبت قيد وكالة شركة هان سونج
الطبية المحدودة ( )Han Sung Medical Co. Ltd.للشركة.
 .تاتفاقية وكالة مع شركة أوساتو ()Osatu

أبرمت الشركة اتفاقية التوزيع الحصرية مع شركة أوساتو ( )Osatuبتاريخ 1438/08/05هـ (الموافق 2017/05/01م) ،بحيث تقوم الشركة بتسجيل وتوزيع
المنتجات المصنعة من قبل شركة أوساتو ( )Osatuفي المملكة بشكل حصري ،على النحو المتفق عليه.
مدة االتفاقية سنتان ( )2ابتدا ًء من تاريخ 1438/08/05هـ (الموافق 2017/05/01م) ،ويتم تجديدها وف ًقا للمناقشات بين الطرفين قبل ستة ( )6أشهر
من تاريخ االنتهاء.
تم تجديد االتفاقية لمدة سنتين بموجب خطاب بتاريخ 1440/09/11هـ (الموافق 2019/05/16م).
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تلتزم الشركة بتقديم طلبات شراء المنتجات مع شركة أوساتو ( )Osatuقبل ثالثة ( )3أشهر على األقل من تاريخ الشحن .ويجب أن تكون أسعار المنتجات
على النحو المحدد في قائمة األسعار المقدمة من قبل شركة أوساتو ( )Osatuإلى الشركة .وتخضع هذه األسعار للتعديل من قبل شركة أوساتو ()Osatu
وقت آلخر.
يجب أن تكون جميع المعلومات أو المستندات أو أي مواد أخرى توفرها أو تحصل عليها الشركة من قبل شركة أوساتو ( )Osatuسرية.
تخضع االتفاقية لمبادئ القانون الدولي .يجب تسوية جميع النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين عن طريق التحكيم في المحكمة الدولية للقانون في
الهاي ،هولندا الهاي.
كما أصدرت وزارة التجارة شهادة قيد وكالة صادرة برقم  19097بتاريخ 1441/04/18هـ (الموافق 2019/12/15م) ،تثبت قيد وكالة شركة أوساتو
( )Osatuللشركة.
	2-5-4
.

1اتفاقيات التصنيع

أاتفاقيات تصنيع شركة هولينز

أبرمت الشركة ثمانية عشر ( )18اتفاقية مع العديد من الشركات المصنعة والتي بموجبها يجب على الشركة المصنعة تصنيع منتجات لصالح الشركة تحت
العالمة التجارية لشركة هولينز والتي يحق للشركة استخدامها في المملكة وخارجها ،وذلك على النحو المنصوص عليه في كل اتفاقية.
تتشابه شروط وأحكام اتفاقيات التصنيع باستثناء ما ذكر في الجدول أدناه .وبشكل عام ،تخضع اتفاقيات التصنيع للقوانين المعمول بها في المملكة ،ويتم
حل أي نزاع ينشأ عنها ويتعذر حله ود ًيا من قبل المحاكم السعودية ذات الصلة .وفي ما يلي ملخص للشروط الرئيسية التفاقيات التصنيع:
	  (12-9):لودجلاملخص للشروط الرئيسية التفاقيات تصنيع هولينز
#

األطراف
الشركة وبيوتي إند
بيرفيوم إنترناشنل
فاكتوري (Beauty

تاريخ النفاذ

الحصرية

مدة االتفاقية واإلنهاء

أحكام أخرى جديرة بالمالحظة
واختالفات جوهرية

1441/05/06هـ
(الموافق
2020/01/01م)

ال يجوز تصنيع المنتجات محل العقد من قبل
مدة العقد خمس ( )5سنوات
الشركة المصنعة لطرف آخر داخل المملكة ودول
ميالدية ،غير قابلة للتجديد
مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى التي قد -
إال باتفاق مسبق بين الطرفين
يتم االتفاق عليها ،ويظل هذا االلتزام ساري خالل
وعقد جديد.
مدة العقد ولمدة خمسة ( )5سنوات بعد ذلك.

2

الشركة وشركة برازيل
 2إكسبورت (2 Brazil
)Export Ltda

1439/07/15هـ
(الموافق
2018/04/01م)

ال يجوز تصنيع المنتجات محل العقد من قبل
مدة العقد خمس ( )5سنوات
الشركة المصنعة لطرف آخر داخل المملكة ودول
ميالدية ،غير قابلة للتجديد
مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى التي قد -
إال باتفاق مسبق بين الطرفين
يتم االتفاق عليها ،ويظل هذا االلتزام ساري خالل
وعقد جديد.
مدة العقد ولمدة خمسة ( )5سنوات بعد ذلك.

3

الشركة وشركة سيجا
للرعاية الصحية
المحدودة (CIGA
)Healthcare Ltd

1439/07/15هـ
(الموافق
2018/04/01م)

ال يجوز تصنيع المنتجات محل العقد من قبل
مدة العقد خمس ( )5سنوات
الشركة المصنعة لطرف آخر داخل المملكة ودول
ميالدية ،غير قابلة للتجديد
مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى التي قد -
إال باتفاق مسبق بين الطرفين
يتم االتفاق عليها ،ويظل هذا االلتزام ساري خالل
وبتنفيذ عقد جديد.
مدة العقد ولمدة خمسة ( )5سنوات بعد ذلك.

1439/07/15هـ
(الموافق
2018/04/01م)

مدة العقد خمس ( )5سنوات
ميالدية ،غير قابلة للتجديد
إال باتفاق مسبق بين الطرفين
وبتنفيذ عقد جديد.

1439/07/15هـ
(الموافق
2018/04/01م)

ال يجوز تصنيع المنتجات محل العقد من قبل
مدة العقد خمس ( )5سنوات
الشركة المصنعة لطرف آخر داخل المملكة ودول
ميالدية ،غير قابلة للتجديد
مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى التي قد -
إال باتفاق مسبق بين الطرفين
يتم االتفاق عليها ،ويظل هذا االلتزام ساري خالل
وبتنفيذ عقد جديد.
مدة العقد ولمدة خمسة ( )5سنوات بعد ذلك.

1

4

5

and Perfume
International
)Factory

الشركة وديبيند أي
بي لمستحضرات
التجميل (Depend
Cosmetic AB
)Company

الشركة وشركة
مارشال انتر
جروب (Marshal
)Intergroup
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#

6

األطراف

تاريخ النفاذ

بي المحدودة (OTB-
)GmbH

1441/08/12هـ
(الموافق
2020/04/05م)

الشركة وشركة أوتي

الحصرية

مدة االتفاقية واإلنهاء

مدة العقد خمس ( )5سنوات
ميالدية ،غير قابلة للتجديد
إال باتفاق مسبق بين الطرفين
وبتنفيذ عقد جديد.
ال يجوز تصنيع المنتجات محل العقد من قبل
يحق ألي من الطرفين في أي الشركة المصنعة لطرف آخر داخل المملكة ودول
وقت إنهاء العقد مع االحتفاظ مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى التي قد
بكامل الحق في المطالبة يتم االتفاق عليها ،ويظل هذا االلتزام ساري خالل
بالتعويض عن أي أضرار قد مدة العقد ولمدة خمسة ( )5سنوات بعد ذلك.
تنشأ بسبب عدم التزام الشركة
المصنعة بأداء التزاماتها وفقاً
للعقد.
مدة العقد خمس ( )5سنوات
ميالدية.

يحق ألي من الطرفين في أي
وقت إنهاء العقد من خالل -
تزويد الطرف اآلخر بإشعار
خطي برغبته بعدم تجديد العقد
قبل اثني عشر ( )12شهر من
تاريخ االنتهاء.

أحكام أخرى جديرة بالمالحظة
واختالفات جوهرية

في حال وجود أي نزاع بشأن العقد
وتعذر حله ود ًيا ،يجب إحالته إلى
المحكمة وسيكون القانون المعمول
به هو القانون األلماني وسيكون
االختصاص القضائي لمحاكم
مدينة هانوفر بألمانيا.

في حال وجود أي نزاع بشأن العقد
وتعذر حله ود ًيا ،يجب إحالته إلى
المحكمة وسيكون القانون المعمول
به هو القانون التركي وسيكون
االختصاص القضائي للمحاكم
التركية.

7

الشركة وشركة فيرو
فود ()Vero Food

1440/01/21هـ
(الموافق
2018/10/01م)

8

الشركة وميراكل
للصناعات الطبية
()Miracle Medical

1439/05/15هـ
(الموافق
2018/02/01م)

أستراليا( (�IAW Aus
)tralia Pty Ltd.

1439/09/17هـ
(الموافق
2018/06/01م)

العقد ساري المفعول لمدة
أولية مدتها سنتان ( ،)2ثم
لمدة ثالث سنوات ابتدا ًء من
تاريخ 1441/10/09هـ (الموافق ال يجوز تصنيع المنتجات محل العقد من قبل
2020/06/01م).
الشركة المصنعة لطرف آخر داخل المملكة ودول
يحق ألي من الطرفين في أي مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى التي قد
وقت إنهاء العقد من خالل يتم االتفاق عليها ،ويظل هذا االلتزام ساري خالل
تزويد الطرف اآلخر بإشعار مدة العقد ولمدة ثالثة ( )3سنوات بعد ذلك.
خطي برغبته بعدم تجديد العقد
قبل اثني عشر ( )12شهر من
تاريخ االنتهاء.

1441/04/04هـ
(الموافق
2019/12/01م)

ال يجوز تصنيع المنتجات محل العقد من قبل
مدة العقد خمس ( )5سنوات
الشركة المصنعة لطرف آخر داخل المملكة ودول
ميالدية ،غير قابلة للتجديد
مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى التي قد -
إال باتفاق مسبق بين الطرفين
يتم االتفاق عليها ،ويظل هذا االلتزام ساري خالل
وبتنفيذ عقد جديد.
مدة العقد ولمدة خمسة ( )5سنوات بعد ذلك.

9

الشركة وشركة أيوا

الشركة وشركة جان
تكستيل سان في ديس
10
(Gan Tesktil San.
)Ve Dis Tic
الشركة وشركة
يانقزوهو لبيبورد
إنترناشنل تريدنق
Yangzhou( 11

Leopard
International
.)Trading Co. Ltd

الشركة وشركة
قروبو بونيكويت
 12سبترشمن (Groupo
Boniquet

)Sparchim

مدة العقد خمس ( )5سنوات
ميالدية ،قابلة للتجديد ما لم
يقدم أي من الطرفين للطرف
اآلخر إشعا ًرا برغبته بعدم
تجديد العقد قبل أربعة ()4
أشهر من تاريخ االنتهاء.

ال يجوز تصنيع المنتجات محل العقد من قبل
الشركة المصنعة لطرف آخر داخل المملكة ودول
مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى التي قد -
يتم االتفاق عليها ،ويظل هذا االلتزام ساري خالل
مدة العقد ولمدة خمسة ( )5سنوات بعد ذلك.

يلتزم الطرفان بعدم اإلفصاح عن
أو تقديم أي معلومات أو بيانات
حول أي من المعامالت التجارية
بين الطرفين إلى أي طرف آخر إال
في حال كان ذلك مطلو ًبا بموجب
القانون ،ويظل هذا االلتزام ساري
لمدة العقد ولمدة ثالث ( )3سنوات
بعد ذلك.

1441/12/11هـ
(الموافق
2020/08/01م)

ال يجوز تصنيع المنتجات محل العقد من قبل
مدة العقد خمس ( )5سنوات
الشركة المصنعة لطرف آخر داخل المملكة ودول
ميالدية ،غير قابلة للتجديد
مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى التي قد -
إال باتفاق مسبق بين الطرفين
يتم االتفاق عليها ،ويظل هذا االلتزام ساري خالل
وبتنفيذ عقد جديد.
مدة العقد ولمدة خمسة ( )5سنوات بعد ذلك.

1441/09/27هـ
(الموافق
2020/05/20م)

ال يجوز تصنيع المنتجات محل العقد من قبل
مدة العقد خمس ( )5سنوات
الشركة المصنعة لطرف آخر داخل المملكة ودول
ميالدية ،غير قابلة للتجديد
مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى التي قد -
إال باتفاق مسبق بين الطرفين
يتم االتفاق عليها ،ويظل هذا االلتزام ساري خالل
وبتنفيذ عقد جديد.
مدة العقد ولمدة خمسة ( )5سنوات بعد ذلك.
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#

13

األطراف

الشركة ومجموعة

إستيتكا (Estetica
)Group

الشركة وشركة هولينز

 14وشركة دوكتر

أورقانكس (Dr.
)Organic Ltd

الشركة وشركة
إيجيبشن بروجيكتس
15
(Egyptian
)Projects
الشركة وشركة
نيوزيلندا مانوكا
 16المحدودة (New

Zealand Manuka
)Limited

الشركة وشركة هولينز

 17وشركة فييوتشر

نوترشن (Future
)Nutrition Ltd

18

الشركة ومؤسسة
حبنجر للتجارة العامة

(Habanjar
Establishment for
)General Trading

تاريخ النفاذ

الحصرية

مدة االتفاقية واإلنهاء

أحكام أخرى جديرة بالمالحظة
واختالفات جوهرية
في حال وجود أي نزاع بشأن العقد
وتعذر حله ود ًيا ،يجب إحالته إلى
التحكيم األلماني وسيكون القانون
المعمول به هو القانون األلماني
وسيكون االختصاص القضائي
للسلطات القضائية في ألمانيا.

1441/07/09هـ
(الموافق
2020/03/04م)

ال يجوز تصنيع المنتجات محل العقد من قبل
مدة العقد خمس ( )5سنوات
الشركة المصنعة لطرف آخر داخل المملكة ودول
ميالدية ،غير قابلة للتجديد
مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى التي قد
إال باتفاق مسبق بين الطرفين
يتم االتفاق عليها ،ويظل هذا االلتزام ساري خالل
وبتنفيذ عقد جديد.
مدة العقد ولمدة خمسة ( )5سنوات بعد ذلك.

1439/05/15هـ
(الموافق
2018/02/01م)

ال يجوز تصنيع المنتجات محل العقد من قبل
مدة العقد خمس ( )5سنوات
الشركة المصنعة لطرف آخر داخل المملكة ودول
ميالدية ،غير قابلة للتجديد
مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى التي قد -
إال باتفاق مسبق بين الطرفين
يتم االتفاق عليها ،ويظل هذا االلتزام ساري خالل
وبتنفيذ عقد جديد.
مدة العقد ولمدة خمسة ( )5سنوات بعد ذلك.

1439/05/15هـ
(الموافق
2018/02/01م)

ال يجوز تصنيع المنتجات محل العقد من قبل
مدة العقد خمس ( )5سنوات
الشركة المصنعة لطرف آخر داخل المملكة ودول
ميالدية ،غير قابلة للتجديد
مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى التي قد -
إال باتفاق مسبق بين الطرفين
يتم االتفاق عليها ،ويظل هذا االلتزام ساري خالل
وبتنفيذ عقد جديد.
مدة العقد ولمدة خمسة ( )5سنوات بعد ذلك.

1441/11/24هـ
(الموافق
2020/07/15م)

ال يجوز تصنيع المنتجات محل العقد من قبل
مدة العقد خمس ( )5سنوات
الشركة المصنعة لطرف آخر داخل المملكة ودول
ميالدية ،غير قابلة للتجديد
مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى التي قد -
إال باتفاق مسبق بين الطرفين
يتم االتفاق عليها ،ويظل هذا االلتزام ساري خالل
وبتنفيذ عقد جديد.
مدة العقد ولمدة خمسة ( )5سنوات بعد ذلك.

1439/05/15هـ
(الموافق
2018/02/01م)

مدة العقد خمس ( )5سنوات
ميالدية ،قابلة للتجديد ما لم
يقدم أي من الطرفين للطرف
اآلخر إشعا ًرا برغبته بعدم
تجديد العقد قبل أربعة ()4
أشهر من تاريخ االنتهاء أو في
أي وقت بعد انتهاء مدته بموجب
اتفاق الطرفين.

يلتزم الطرفان بعدم اإلفصاح عن
أو تقديم أي معلومات أو بيانات
ال يجوز تصنيع المنتجات محل العقد من قبل حول أي من المعامالت التجارية
الشركة المصنعة لطرف آخر ،ويظل هذا االلتزام بين الطرفين إلى أي طرف آخر إال
ساري خالل مدة العقد ولمدة ثالثة ( )3سنوات في حال كان ذلك مطلو ًبا بموجب
القانون ،ويظل هذا االلتزام ساري
بعد ذلك.
لمدة العقد ولمدة ثالث ( )3سنوات
بعد ذلك.

1439/04/14هـ
مدة العقد سنة واحدة (،)1
(الموافق
قابلة للتجديد ما لم يقدم أي من
2018/01/01م)،
الطرفين للطرف اآلخر إشعارا
ً -
والتي تم تجديدها
برغبته بعدم تجديد العقد قبل
في 1442/06/15هـ
تسعين ( )90يوم من تاريخ
(الموافق
االنتهاء.
2021/01/28م).

-

المصدر :الشركة

ويتضمن العقد المبرم بين الشركة وشركة أيوا أستراليا ( )IAW Australia Pty Ltd.بتاريخ 1439/09/17هـ (الموافق 2018/06/01م) والعقد المبرم بين
شركة هولينز والشركة وشركة فييوتشر نوترشن ( )Future Nutritionبتاريخ 1439/05/15هـ (الموافق 2018/02/01م) بنود تتعلق بسرية وخصوصية
المعلومات بحيث يلتزم الطرفان بموجبها بالحفاظ على سرية العقد.
قدمت الشركة خطاب بتاريخ 1442/10/22هـ (الموافق 2021/06/03م) ،والتي بموجبها أخطرت كل من شركة أيوا أستراليا ()IAW Australia Pty Ltd.
وشركة فييوتشر نوترشن ( )Future Nutritionباالكتتاب العام ،وقدمت شركة أيوا أستراليا ( )IAW Australia Pty Ltd.وشركة فييوتشر نوترشن (Future
 )Nutritionموافقتهما الخطية عليه بتاريخ 1442/10/25هـ (الموافق 2021/06/07م) و1442/10/23هـ (الموافق 2021/06/04م) ،على التوالي.
 .باتفاقيات تصنيع شركة رونزاك

أبرمت الشركة عشرة ( )10اتفاقيات تصنيع مع العديد من الشركات المصنعة والتي يجب على الشركة المصنعة تصنيع منتجات لصالح الشركة تحت
عالمة التجارية لرونزاك والتي يحق للشركة استخدامها في المملكة وخارجها ،وذلك على النحو المنصوص عليه في كل اتفاقية.
تتشابه شروط وأحكام اتفاقيات التصنيع باستثناء ما ذكر في الجدول أدناه .وبشكل عام ،تخضع اتفاقيات التصنيع للقوانين المعمول بها في المملكة ،ويتم
حل أي نزاع ينشأ عنها ويتعذر حله ود ًيا من قبل المحاكم السعودية ذات الصلة .وفي ما يلي ملخص للشروط الرئيسية التفاقيات التصنيع:
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	  (12-10):لودجلاملخص الشروط الرئيسية التفاقيات تصنيع شركة رونزاك
#

1

األطراف

الشركة وشركة
باريفين نياتيرويق
(Bavarian

)Naturweg GmbH

2

3

4

5

الشركة وشركة دوكتر
ستاندل ناتورا
(Dr. Standl
)Natura GmbH

الشركة وإيكهارت
()Eckhart

الشركة وشركة
رونزاك

ومارتينيز نيتو
()Martinez Nieto

الشركة وفارمالنك
س.ل

()Pharmalink S.L

تاريخ النفاذ

مدة االتفاقية واإلنهاء

أحكام أخرى جديرة بالمالحظة
واختالفات جوهرية

الحصرية

1439/05/15هـ
(الموافق
2018/02/01م)

ال يجوز تصنيع المنتجات
محل العقد من قبل الشركة
المصنعة لطرف آخر داخل
مدة العقد خمس ( )5سنوات ميالدية ،المملكة ودول مجلس التعاون
غير قابلة للتجديد إال باتفاق مسبق الخليجي والدول األخرى التي -
قد يتم االتفاق عليها ،ويظل
بين الطرفين وبتنفيذ عقد جديد.
هذا االلتزام ساري خالل مدة
العقد ولمدة خمسة ( )5سنوات
بعد ذلك.

1441/02/02هـ
(الموافق
2019/10/01م)

مدة العقد خمس ( )5سنوات ميالدية،
قابلة للتجديد تلقائ ًيا ما لم يخطر أي
من الطرفين الطرف اآلخر كتاب ًيا
بأنه سيتم إنهاؤها في تاريخ الذكرى
السنوية التالية أو بموجب اتفاق ال يجوز للشركة المصنعة
مكتوب متبادل من قبل الطرفين في تصنيع المنتجات المنصوص
أي وقت.
عليها في عقد التصنيع ألي
عميل آخر في المملكة خالل
مدتها.
يجب أن تطلب الشركة كل منتج مرة
واحدة لكل سنة تقويمية ،وبتم إنهاء
اتفاقية التصنيع تلقائ ًيا في حال أخلت
الشركة بهذا االلتزام.

1437/07/25هـ
(الموافق
2016/05/02م)

مدة العقد سنتان ،قابلة للتجديد
تلقائ ًيا ما لم يخطر أي من الطرفين
الطرف اآلخر كتاب ًيا بأنه سيتم
إنهاؤها في تاريخ الذكرى السنوية
التالية أو بموجب اتفاق مكتوب متبادل
من قبل الطرفين في أي وقت.

يجب أن تطلب الشركة كل منتج مرة
واحدة لكل سنة تقويمية ،وبتم إنهاء
اتفاقية التصنيع تلقائ ًيا في حال أخلت
الشركة بهذا االلتزام.

1439/05/15هـ
(الموافق
2018/02/01م)

مدة عقد التصنيع خمس ( )5سنوات
ميالدية قابلة للتجديد ما لم يبلغ أحد
الطرفين الطرف اآلخر كتاب ًة برغبته -
في عدم تجديد العقد قبل أربعة ()4
أشهر من إنهائها.

1439/09/20هـ
(الموافق
2018/06/04م)

مدة عقد التصنيع خمس ( )5سنوات
ميالدية قابلة للتجديد ما لم يبلغ أحد
الطرفين الطرف اآلخر كتاب ًة برغبته -
في عدم تجديد العقد قبل أربعة ()4
أشهر من إنهائها.
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يخضع عقد التصنيع لقوانين ألمانيا،
وأي نزاع قد ينشأ بين الطرفين يجب
حله عن طريق الوساطة الملزمة بموجب
محكمة التحكيم الدولية.

يخضع عقد التصنيع لقوانين الواليات
المتحدة األمريكية ،وأي نزاع قد
ينشأ بين الطرفين يتم حله عن طريق
الوساطة الملزمة بموجب محكمة
التحكيم الدولية.

تتعهد الشركة بعدم اإلفصاح عن أي
معلومات تقدمها الشركة المصنعة
ألطراف ثالثة فيما يتعلق بالمنتجات
والحفاظ على السرية التامة لعالقتها
التجارية.

يلتزم أي طرف يتلقى معلومات سرية
من الطرف اآلخر بموجب عقد التصنيع
على الحفاظ على سرية هذه المعلومات
وعدم الكشف عنها إال ألغراض اتفاقية
التصنيع .تعتبر جميع قوائم األسعار
والشروط معلومات سرية.

يحال أي نزاع ينشأ بين الطرفين ويتعذر
حله ود ًيا إلى المحكمة ويكون القانون
المعمول به هو قانون سويسرا.

األطراف

#

6

7

الشركة وشركة
رونزاك وشركة ولتن
نيتربرودكس

(Wolting
Naturprodukte
)Vertriebs GmbH

الشركة وشركة
سوالنوفا تيشكون
(Solanova-
)Tishcon
وشركة رونزاك

تاريخ النفاذ

1439/04/14هـ
(الموافق
2018/01/01م)

1439/05/15هـ
(الموافق
2018/02/01م)،
والتي تم تجديدها
في 1442/08/05هـ
(الموافق
2021/03/18م).

8

الشركة وواقنير إند
كو .جي ام بي اش
(Wagener and
)Co. GmbH

1440/03/01هـ
(الموافق
)2018/11/09

9

الشركة وشركة
فليمينقز ميديكال
(Fleming Medical
).Ltd

1439/05/15هـ
(الموافق
2018/02/01م)

10

الشركة وشركة أرنت
الدولية (Arnet
Pharmaceutical
)Corp

1442/08/12هـ
(الموافق
2021/03/25م)

مدة االتفاقية واإلنهاء

الحصرية

أحكام أخرى جديرة بالمالحظة
واختالفات جوهرية

مدة عقد التصنيع خمس ( )5سنوات
ميالدية قابلة للتجديد ما لم يبلغ أحد
الطرفين الطرف اآلخر كتاب ًة برغبته
في عدم تجديد العقد قبل أربعة ()4
أشهر من إنهائها.

ال يجوز تصنيع المنتجات
محل العقد من قبل الشركة
المصنعة لطرف آخر داخل
المملكة ودول مجلس التعاون
الخليجي والدول األخرى التي
قد يتم االتفاق عليها ،ويظل
هذا االلتزام ساري خالل مدة
العقد ولمدة خمسة ( )5سنوات
بعد ذلك.

يجب إحالة أي نزاع قد ينشأ بموجب
العقد ويتعذر حله ود ًيا ،إلى المحكمة
والقانون المعمول به بموجب العقد هو
القانون األلماني وسيكون االختصاص
القضائي لمحاكم ألمانيا.

مدة االتفاقية األولية ثالث ()3
سنوات ،وتجدد لمدة خمس (- )5
سنوات إضافية.
مدة االتفاقية خمس ( )5سنوات
أو حتى اكتمال جميع االلتزامات
بموجبها ،ما لم يتم إنهاؤها من قبل
أي من الطرفين بموجب إشعار خطي
مدته ثالثين ( )30يوم أو من خالل
الوفاء بجميع التزامات األطراف.

يتم تسوية أي نزاع قد ينشأ بموجب
العقد ويتعذر حله ود ًيا في غصون ستين
( )60يوم ،بموجب قواعد التحكيم لغرفة
التجارة الدولية ،سويسرا.

-

يجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية
بموجب إشعار خطي مدته ثالثين
( )30يوم أو من خالل الوفاء بجميع
التزامات األطراف.

مدة االتفاقية خمس ( )5سنوات
أو حتى اكتمال جميع االلتزامات
بموجبها ،ما لم يتم إنهاؤها من قبل
أي من الطرفين بموجب إشعار
خطي مدته اثني عشر ( )12شهر
أو من خالل الوفاء بجميع التزامات
األطراف.

ال يجوز تصنيع المنتجات
محل العقد من قبل الشركة
المصنعة لطرف آخر داخل أي
دولة أخرى ،ويظل هذا االلتزام
ساري خالل مدة العقد ولمدة
يجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية ثالث ( )3سنوات بعد ذلك.
بموجب إشعار مدته اثني عشر ()12
شهر.

مدة االتفاقية خمس ( )5سنوات
تبدأ من 1442/08/19هـ (الموافق
2021/04/01م) ،غير قابلة للتجديد -
ويجوز ألي من الطرفين إنهاء
االتفاقية.

-

المصدر :الشركة

ويتضمن العقد المبرم بين الشركة ،شركة رونزاك ومارتينيز نيتو ( )Martinez Nietoبتاريخ 1439/05/15هـ (الموافق 2018/02/01م) على بند يتعلق
بسرية وخصوصية المعلومات بحيث يلتزم الطرفان بموجبها بالحفاظ على سرية العقد.
قدمت الشركة خطاب بتاريخ 1442/10/22هـ (الموافق 2021/06/03م) ،والتي بموجبها أخطرت مارتينيز نيتو
وقدمت مارتينيز نيتو ( )Martinez Nietoموافقتها الخطية عليه بتاريخ 1442/10/23هـ (الموافق 2021/06/04م).
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(Nieto

 )Martinezباالكتتاب العام،

	2-5-5

1اتفاقيات التأمين

تم إبرام اثني عشر ( )12اتفاقية بين الشركة وعدد من شركات التأمين والوسطاء ،بحيث توفر الشركة األدوية المطلوبة لعمالء كل من شركات التأمين
المؤمن عليهم وف ًقا لسياسات التأمين المبرمة بين الشركتين .فيما يلي ملخص للشروط الرئيسية لهذه االتفاقيات:
.

أاتفاقية تأمين مع بوبا

أبرمت الشركة اتفاقية تأمين مع شركة بوبا بتاريخ 1438/10/28هـ (الموافق 2017/06/22م) ،بحيث يتعين على الشركة توفير األدوية العالجية المطلوبة
لعمالء بوبا المؤمن عليهم عند الحصول على وصفة طبية سارية المفعول من طبيب مرخص وف ًقا لسياسات التأمين المبرمة بين بوبا وعمالئها .وال تتضمن
هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.
مدة االتفاقية ثالث ( )3سنوات تبدأ من تاريخها ،وهي قابلة للتجديد تلقائ ًيا ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر برغبته بعدم التجديد قبل ستين ( )60يوم
من تاريخ االنتهاء.
تكون أسعار األدوية وفقاً لألسعار المعتمدة من قبل وزارة الصحة .ويجب على الشركة تزويد بوبا بمطالبات شهرية لكل وثيقة تأمين عالج طبي يتم تعميده
بها ،ويكون ذلك من خالل تزويد بوبا بوثائق بما في ذلك الفواتير ذات الصلة والوصفات الطبية وأي موافقات سارية مطلوبة.
تحتوي اتفاقية بوبا للتأمين على بند االلتزام بسرية المعلومات والتي تنص على وجوب التزام الشركة بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التي صادفتها
نتيجة لتنفيذ اتفاقية بوبا للتأمين.
تخضع اتفاقية بوبا للتأمين لقواعد المملكة ،ويحال أي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها وتعذر حله ود ًيا إلى التحكيم في المملكة.
 .باتفاقية تأمين مع تكافل الراجحي

أبرمت الشركة اتفاقية تأمين مع شركة الراجحي للتأمين التعاوني بتاريخ 1438/08/05هـ (الموافق 2017/05/01م) ،بحيث تقوم الشركة بتوفير األدوية
المطلوبة لعمالء تكافل الراجحي المؤمن عليهم عند الحصول على وصفة طبية سارية المفعول من طبيب مرخص وف ًقا لسياسات التأمين المبرمة بين
تكافل الراجحي وعمالئها .وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.
مدة االتفاقية ثالث ( )3سنوات ابتدا ًء من تاريخ 1438/10/28هـ (الموافق 2017/06/22م) ،قابلة للتجديد تلقائ ًيا ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف
اآلخر برغبته بعدم التجديد قبل ستين ( )60يوم من تاريخ االنتهاء.
يجب على الشركة إخطار تكافل الراجحي في أقرب وقت ممكن لتسوية المبالغ المستحقة عن الخدمات المقدمة بموجب االتفاقية.
يحق ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية ألي سبب من األسباب من خالل تقديم إشعار كتابي قبل تسعين ( )90يوم من تاريخ االنتهاء.
تلتزم أطراف االتفاقية بحل النزاعات ود ًيا أو يتم حلها من خالل الوساطة في إطار اختصاص المحاكم واللجان المتخصصة في المملكة من خالل مجلس
التأمين الصحي التعاوني.
 .جاتفاقية اتحاد الخليج للتأمين

أبرمت الشركة اتفاقية تأمين مع اتحاد الخليج للتأمين التعاوني بتاريخ 1439/2/11هـ (الموافق 2017/10/31م) ،بحيث تقوم الشركة بتوفير العالج الطبي
المطلوب لعمالء اتحاد الخليج المؤمن عليهم ،وفي المقابل يقوم اتحاد الخليج بتعويض الشركة عن النفقات الناشئة عن ذلك .يجب أن تكون العالجات
المقدمة إما معتمدة من قبل اتحاد الخليج قبل دخول الشخص المؤمن عليه إلى المستشفى أو معتمدة من قبل اتحاد الخليج بعد دخول الشخص المؤمن
عليه إلى المستشفى .وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.
مدة االتفاقية ثالث ( )3سنوات ابتدا ًء من تاريخ 1439/02/12هـ (الموافق 2017/11/01م) ،قابلة للتجديد تلقائ ًيا ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف
اآلخر برغبته بعدم التجديد قبل ستين ( )60يوم من تاريخ االنتهاء.
تلتزم الشركة بتقديم المطالبات في غضون ثالثين ( )30يوم من تاريخ إنهاء العالج.
تتضمن االتفاقية بند سرية المعلومات والذي ينص على أن المعلومات السرية تشمل معلومات عن أي من الطرفين والتي تصبح معروفة للطرف اآلخر،
بما في ذلك االتفاقية ،ويجب أن تظل سرية وال يتم اإلفصاح عنها ما لم يتم الحصول على موافقة الطرف اآلخر.
تخضع االتفاقية لقوانين الدولة التي يقع فيها المستشفى ويجب على األطراف تقديم المطالبات إلى االختصاص القضائي غير الحصري للمحاكم.
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 .داتفاقية التأمين مع شركة العناية الشاملة

أبرمت الشركة اتفاقية التأمين مع شركة العناية الشاملة بتاريخ 1431/07/02هـ (الموافق 2010/06/14م) ،بحيث تعتبر شركة العناية الشاملة شركة
مستقلة تتولى إدارة تسوية المطالبات التأمينية بين مقدمي الرعاية الصحية والعمالء المؤمن عليهم من شركات التأمين المختلفة .ويجب على الشركة
توفير األدوية والخدمات المطلوبة للعمالء المؤمن عليهم لدى شركات التأمين المسجلة لدى شركة العناية الشاملة .وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات
حصرية بين الطرفين.
مدة االتفاقية سنة واحدة ابتدا ًء من تاريخ 1435/09/04هـ (الموافق 2014/07/01م) ،قابلة للتجديد تلقائ ًيا.
تلتزم الشركة بتقديم المطالبات في غضون خمسة وأربعين ( )45يوم من نهاية كل شهر تقويمي .وال يتم قبول أي مطالبات بعد مرور تسعين ( )90يوم
ألي سبب من األسباب ،وتعتبر الشركة قد تنازلت عن سداد هذه المطالبات .يجب على شركة العناية الشاملة مراجعة وتدقيق المطالبات والموافقة عليها
ورفعها مع شركة التأمين ذات الصلة في غضون ستين ( )60يوم من تاريخ استالمها.
تتضمن االتفاقية بند سرية المعلومات والذي ينص على أن المعلومات السرية تشمل معلومات عن أي من الطرفين والتي تصبح معروفة للطرف اآلخر،
بما في ذلك االتفاقية ،ويجب أن تظل سرية وال يتم اإلفصاح عنها ما لم يتم الحصول على موافقة الطرف اآلخر.
يحال أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق باالتفاقية إلى مجلس التأمين الصحي التعاوني.
 .هاتفاقية تأمين غلوب ميد ()GlobeMed

أبرمت الشركة اتفاقية لتأمين مع شركة غلوب ميد ( )GlobeMedبتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/11م) ،بحيث تقوم الشركة بتوفير العالج
الطبي المطلوب لعمالء شركة غلوب ميد ( )GlobeMedالمؤمن عليهم ،عند الحصول على وصفة طبية سارية المفعول من طبيب مرخص ،وف ًقا لسياسات
التأمين المنفذة بين شركة غلوب ميد ( )GlobeMedوعمالئها .وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.
مدة االتفاقية سنة واحدة تبدأ من تاريخها ،قابلة للتجديد تلقائ ًيا ما لم يخطر أي من الطرفين اآلخر برغبته بعدم التجديد قبل ستين ( )60يوم من تاريخ
االنتهاء.
تلتزم شربكة غلوب ميد ( )GlobeMedبتزويد الشركة بجميع المبالغ المستحقة في غضون ثالثين ( )30يوم من تاريخ استالم الفواتير.
تتضمن االتفاقية بند سرية المعلومات والذي ينص على أن المعلومات السرية تشمل معلومات عن أي من الطرفين والتي تصبح معروفة للطرف اآلخر،
بما في ذلك االتفاقية ،ويجب أن تظل سرية وال يتم اإلفصاح عنها ما لم يتم الحصول على موافقة الطرف اآلخر.
تخضع اتفاقية جلوب ميد للتأمين لقوانين المملكة ويتم حل أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق باالتفاقية بشكل ودي أو يتم إحالته إلى التحكيم في المملكة.
 .واتفاقية تأمين نيكست كير ()Nextcare

أبرمت الشركة اتفاقية لتأمين مع شركة نيكست كير ( )Nextcareبتاريخ 1437/1/19هـ (الموافق 2015/11/01م) ،بحيث تعد شركة نيكست كير
( )Nextcareشركة إدارة مطالبات صحية مستقلة تتولى إدارة التأمينات الصحية بين مقدمي الرعاية الصحية والعمالء المؤمن عليهم من شركات
التأمين المختلفة .ويجب على الشركة أن تقوم بتوفير األدوية والخدمات المطلوبة للعمالء المؤمن عليهم لدى شركات التأمين المسجلة لدى نيكست كير
( .)Nextcareوال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.
مدة االتفاقية سنة واحدة تبدأ من تاريخها ،قابلة للتجديد تلقائ ًيا ما لم يخطر أي من الطرفين اآلخر برغبته بعدم التجديد قبل ستين ( )60يوم من تاريخ
االنتهاء.
تلتزم الشركة بتقديم فواتير شهرية وبيانات الحسابات وجميع المستندات الداعمة في غضون ثالثين ( )30يوم من نهاية الشهر ذي الصلة .ويتم تأخير
السداد لمدة شهر واحد في حال تأخر الشركة عن تقديم الفواتير الشهرية.
تتضمن االتفاقية بند سرية المعلومات والذي ينص على أن المعلومات السرية تشمل معلومات عن أي من الطرفين والتي تصبح معروفة للطرف اآلخر،
بما في ذلك االتفاقية ،ويجب أن تظل سرية وال يتم اإلفصاح عنها ما لم يتم الحصول على موافقة الطرف اآلخر.
تخضع االتفاقية لقوانين المملكة ويجب إحالة أي نزاع ينشأ من االتفاقية أو فيما يتعلق بها إلى المحاكم المختصة في المملكة.
 .زاتفاقية التأمين ميدغلف ()MedGulf

أبرمت الشركة اتفاقية تأمين مع شركة ميدغلف ( )MedGulfبتاريخ 1436/10/11هـ (الموافق 2015/07/27م) ،بحيث يتعين على الشركة توفير األدوية
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والخدمات المطلوبة للعمالء المؤمن عليهم من شركة ميدغلف ( )MedGulfوالذين يعانون من أمراض مزمنة .وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات
حصرية بين الطرفين.
مدة االتفاقية خمس ( )5سنوات ابتدا ًء من تاريخ 1437/04/22هـ (الموافق 2016/02/01م) ،قابلة للتجديد تلقائ ًيا ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف
اآلخر برغبته بعدم التجديد قبل ستين ( )60يوم من تاريخ االنتهاء.
تلتزم الشركة بتقديم فواتير شهرية إلى شركة ميدغلف ( )MedGulfأو ميد فيزا (( )Med Visaالطرف الثالث المصرح له باإلشراف الطبي على مطالبات
التأمين نيابة عن شركة ميدغلف ( )MedGulfفي غضون خمسة وأربعون ( )45يوم من نهاية الشهر ذي الصلة.
تتضمن االتفاقية بند سرية المعلومات والذي ينص على أن المعلومات السرية تشمل معلومات عن أي من الطرفين والتي تصبح معروفة للطرف اآلخر،
بما في ذلك االتفاقية ،ويجب أن تظل سرية وال يتم اإلفصاح عنها ما لم يتم الحصول على موافقة الطرف اآلخر.
تخضع االتفاقية لقوانين المملكة ويتم حل أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق باالتفاقية ود ًيا أويتم إحالته إلى السلطات المختصة في المملكة.
 .حعقد تأمين مع شركة سايكو

أبرمت الشركة عقد تقديم خدمات الرعاية الصحية مع الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (ويشار إليها فيما يلي بـ «شركة سايكو») والشركة بتاريخ
1437/01/19هـ (الموافق 2015/11/01م) ،بحيث يتعين على الشركة توفير الدواء المطلوب لعمالء شركة سايكو المؤمن عليهم وف ًقا لسياسات التأمين
المبرمة بين سايكو وعمالئها .وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.
مدة االتفاقية خمس ( )5سنوات ابتدا ًء من 1437/05/21هـ (الموافق 2016/03/01م) ،قابلة للتجديد تلقائ ًيا ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف اآلخر
برغبته بعدم التجديد قبل تسعين ( )90يوم من تاريخ االنتهاء.
تلتزم الشركة بتقديم فواتير شهرية في غضون ثالثين ( )30يوم من نهاية الشهر ذي الصلة.
يتم حل أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق باالتفاقية ود ًيا أو يحال بعد ذلك إلى مجلس الضمان الصحي التعاوني.
 .طاتفاقية تأمين أكسا ()AXA

أبرمت الشركة اتفاقية تأمين مع شركة أكسا بتاريخ 1437/06/05هـ (الموافق 2016/03/15م) ،بحيث يتعين على الشركة توفير األدوية المطلوبة لعمالء
أكسا المؤمن عليهم وف ًقا لسياسات التأمين المبرمة بين أكسا وعمالئها .وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.
مدة االتفاقية ثالث ( )3سنوات ابتدا ًء من 1437/06/23هـ (الموافق 2016/04/01م) ،قابلة للتجديد تلقائ ًيا ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف اآلخر
بنيته عدم التجديد قبل تسعين ( )90يوم من تاريخ االنتهاء.
تلتزم الشركة بأن تقوم بقديم فواتير شهرية في غضون ستين ( )60يوم من التاريخ المحدد للدفع من قبل أكسا.
تتضمن االتفاقية بند سرية المعلومات والذي ينص على أن المعلومات السرية تشمل معلومات عن أي من الطرفين والتي تصبح معروفة للطرف اآلخر،
بما في ذلك االتفاقية ،ويجب أن تظل سرية وال يتم اإلفصاح عنها ما لم يتم الحصول على موافقة الطرف اآلخر الكتابية.
تخضع االتفاقية لقوانين المملكة إذا لم يتم حل النزاع الناشئ عن أو فيما يتعلق باالتفاقية ود ًيا في غضون تسعين ( )90يوم ،فسيتم إحالة النزاع إلى
مجلس الضمان الصحي التعاوني.
 .ياتفاقية مالذ للتأمين

أبرمت الشركة اتفاقية تأمين مع شركة مالذ بتاريخ 1437/10/19هـ (الموافق 2016/07/24م) ،بحيث يتعين على الشركة توفير األدوية المطلوبة لعمالء
مالذ المؤمن عليهم وف ًقا لسياسات التأمين المبرمة بين مالذ وعمالئها .وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.
مدة االتفاقية سنة واحدة ( )1ابتدا ًء من 1437/10/22هـ (الموافق 2016/07/27م) ،قابلة للتجديد تلقائ ًيا ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف اآلخر
برغبته بعدم التجديد قبل تسعين ( )90يوم من تاريخ االنتهاء.
تلتزم الشركة بأن تقوم بقديم فواتير شهرية في غضون ثالثين ( )30يوم من التاريخ المحدد للدفع من قبل مالذ.
تتضمن االتفاقية بند سرية المعلومات والذي ينص على أن المعلومات السرية تشمل معلومات عن أي من الطرفين والتي تصبح معروفة للطرف اآلخر،
بما في ذلك االتفاقية ،ويجب أن تظل سرية وال يتم اإلفصاح عنها ما لم يتم الحصول على موافقة الطرف اآلخر الكتابية.

239

تخضع االتفاقية لقوانين المملكة إذا لم يتم حل النزاع الناشئ عن أو فيما يتعلق باالتفاقية ود ًيا في غضون تسعين ( )90يوم ،فسيتم إحالة النزاع إلى
مجلس الضمان الصحي التعاوني.
 .كاتفاقية التعاونية للتأمين

أبرمت الشركة اتفاقية تأمين مع التعاونية بتاريخ 1437/11/26هـ (الموافق 2016/08/29م) ،بحيث تلتزم الشركة بتوفير األدوية والخدمات المطلوبة
لعمالء التعاونية الذين يعانون من أمراض مزمنة المؤمن عليهم وف ًقا لوثائق التأمين المبرمة بين التعاونية وعمالئها .وال تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات
حصرية بين الطرفين.
مدة االتفاقية أربع ( )4سنوات ابتدا ًء من 1437/12/27هـ (الموافق 2016/09/28م) ،قابلة للتجديد تلقائ ًيا ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف اآلخر
برغبته بعدم التجديد قبل تسعين ( )90يوم من تاريخ االنتهاء.
تلتزم الشركة بأن تقوم بقديم فواتير شهرية في غضون ثالثين ( )30يوم من التاريخ المحدد للدفع من قبل التعاونية.
يجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية ،بدون أي سبب ،بموجب إشعار خطي مدته ثالثين ( )30يوم قبل تاريخ اإلنهاء.
تتضمن االتفاقية بند سرية المعلومات والذي ينص على أن المعلومات السرية تشمل معلومات عن أي من الطرفين والتي تصبح معروفة للطرف اآلخر،
بما في ذلك االتفاقية ،ويجب أن تظل سرية وال يتم اإلفصاح عنها ما لم يتم الحصول على موافقة الطرف اآلخر الكتابية.
تخضع االتفاقية ألنظمة المملكة ،وأي نزاع ينشأ عنها وتعذر حله ود ًيا يحال إلى التحكيم في المملكة.
 .لاتفاقية اشتراك مع أحد عمالء الشركة شبه الحكوميين

أبرمت الشركة اتفاقية اشتراك في منشآت صيدالنية مع أحد عمالء الشركة شبه الحكومي ،بحيث تعد خدمة «وصفتي» خدمة مملوكة لعميل الشركة شبه
الحكومي ومدارة من قبلها .خدمة «وصفتي» هي عبارة عن منصة إلكترونية لصرف األدوية لجميع المستفيدين من القطاعات الصحة الحكومية وتمثلها
عميل الشركة شبه الحكومي .ويتم تقديم الوصفات الطبية إلكترون ًيا من قبل أطباء القطاع العام ثم تتم معالجتها وتخزينها في نظام عميل الشركة شبه
الحكومي .يحق لصيدليات الشركة الوصول إلى خدمة «وصفتي» واالطالع على الوصفات الطبية المقدمة من األطباء وصرف األدوية وف ًقا لذلك .وال
تتضمن هذه االتفاقية أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.
مدة االتفاقية سنة واحدة ( )1ابتدا ًء من 1440/07/25هـ (الموافق 2019/04/01م) ،قابلة للتجديد تلقائ ًيا ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف اآلخر
برغبته بعدم التجديد قبل ستين ( )60يوم من تاريخ االنتهاء.
تلتزم الشركة بقديم فواتير شهرية إلى عميل الشركة شبه الحكومي.
يتم إحالة أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق باالتفاقية إلى المحاكم المختصة في الرياض.
	2-5-6

1اتفاقيات التسويق واالشتراك

أبرمت الشركة اتفاقية تسويق واشتراك ،بحيث تتعاقد بموجبها الشركة مع أطراف مختلفة لتزويد عمالئها بالخدمات الترويجية واالشتراكية .فيما يلي
ملخص للشروط الرئيسية لهذه االتفاقية:
.

أاتفاقية شراكة مع شركة االتصاالت السعودية

أبرمت الشركة اتفاقية شراكة قطاف مع شركة االتصاالت السعودية بتاريخ 1435/12/07هـ (الموافق 2014/10/01م) ،بحيث ستتاح الفرصة ألعضاء
برنامج قطاف الستبدال نقاط قطاف الخاصة بهم في صيدليات الشركة في المملكة .وسيمكن ذلك عمالء الشركة من خالل برنامج «أرباحي» من استبدال
نقاط «أرباحي» الخاصة بهم بنقاط قطاف ،وذلك لالستفادة من ميزات برنامج قطاف الذي تقدمه شركة االتصاالت السعودية .وال تتضمن هذه االتفاقية
أي ترتيبات حصرية بين الطرفين.
مدة االتفاقية ثالث ( )3سنوات تبدأ من تاريخها ،تتجدد تلقائ ًيا ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف اآلخر برغبته بعدم التجديد قبل تسعين ( )90يوم
على األقل من تاريخ االنتهاء.
يلتزم الطرفان بموجب االتفاقية بالحفاظ على سرية المعلومات ويشمل ذلك جميع المعلومات المتعلقة باالتفاقية وال يتم اإلفصاح عن هذه المعلومات
ألطراف ثالثة ما لم يتم الحصول على موافقة كتابية من الطرف غير المفصح.
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تلتزم الشركة بأن ال تتعاقد مع أي من منافسي شركة االتصاالت السعودية ،أو فيما يتعلق بأي برنامج مشابه لبرنامج قطاف ،ويظل هذا االلتزام قائم
خالل سريان االتفاقية.
تخضع االتفاقية لألنظمة السارية في المملكة ،ويجب إحالة أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق باالتفاقية ويتعذر حله ودياً خالل ستين ( )60يوم إلى المحاكم
المختصة في المملكة.
	2-5-7
.

1اتفاقيات دعم تقنية المعلومات

أاتفاقية خدمة ودعم مع شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات المحدودة

أبرمت الشركة اتفاقية خدمة ودعم مع شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات المحدودة بتاريخ 1441/05/06هـ (الموافق 2020/01/01م) ،بحيث
تقدم شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات المحدودة للشركة خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات التي تتطلبها بما في ذلك الدعم الفني لمكتب
المساعدة والربط الشبكي والتعاون واألمن وإدارة مركز البيانات والخدمات المدارة وتطبيقات اإلنترنت.
مدة االتفاقية هي اثني عشر ( )12شه ًرا ابتدا ًء من تاريخ 1442/05/17هـ (الموافق 2021/01/01م) ،وهي قابلة للتجديد تلقائ ًيا لمدة مماثلة.
تخضع االتفاقية لقوانين المملكة ويجب إحالة أي نزاع ينشأ من االتفاقية أو فيما يتعلق بها إلى المحاكم المختصة في المملكة.
	2-5-8

1اتفاقيات التمويل

أبرمت الشركة عدد من اتفاقيات التمويل ،وفيما يلي ملخص لتلك االتفاقيات
.

أاتفاقية تمويل شراء سلع بين الشركة وبنك الخليج الدولي

أبرمت الشركة اتفاقية تمويل شراء سلع مع بنك الخليج الدولي في تاريخ 1441/12/01هـ (الموافق 2020/07/22م) والمعدلة بتاريخ 1443/02/09هـ
(الموافق 2021/09/16م) ،بحيث يقدم بنك الخليج الدولي للشركة تسهيالت مرابحة بقيمة إجمالية وهي مئتين وسبعة وثالثين مليون وخمسمائة ألف
( )237,500,000ريال سعودي ،وذلك بغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة والتعامل مع تسهيالت الخزينة المقدمة من بنك الخليج الدولي.
وتشمل التسهيالت المقدمة بموجب االتفاقية ما يلي:
yتسهيالت رأس المال العامل ،بما في ذلك الحدود الفرعية التالية:
	-تسهيل إعادة تمويل خطاب االعتماد وتمويل الدفع المباشر للموردين وتمويل فواتير بمبلغ أقصاه مائتين مليون ( )200,000,000ريال
سعودي لمدة اثنا عشر ( )12شهر.
	-تمويل قصير األجل بمبلغ أقصاه مائة وسبعين مليون ( )170,000,000ريال سعودي لمدة اثنا عشر ( )12شهر.
yتسهيالت الخزينة بمبلغ أقصاه سبعة وثالثون مليون وخمسمائة ألف ( )37,500,000ريال سعودي.
وتظل هذه االتفاقية سارية إلى التاريخ الذي يتم فيه إلغاء أو إنهاء التسهيالت من قبل بنك الخليج الدولي حسب تقديره.
وتشمل الضمانات المقدمة من قبل الشركة ضمانات مشتركة ومتعددة من قبل كل من صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد آل سعود
ومحمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي وعبد اهلل بن سعد بن بطي الفراج السبيعي ووليد بن محمد الجعفري .
وف ًقا للخطاب المقدم من بنك الخليج الدولي والذي قدم بموجبه موافقته الخطية على االكتتاب العام وتحويل وتغيير الملكية وزيادة رأس المال بتاريخ
1442/07/02هـ (الموافق 2021/02/14م) ،طلب بنك الخليج الدولي ضما ًنا إضاف ًيا من شركة الموارد القابضة.
يجوز لبنك الخليج الدولي ،وف ًقا لتقديره الخاص ،إلغاء التسهيالت والمطالبة بسداد جميع المبالغ المستحقة فور حدوث أي من حاالت اإلخالل عن
السداد كما يلي:
1عجز الشركة أو أي ضامن عن سداد المبلغ المستحق عند االستحقاق.2عجز الشركة أو أي ضامن في أداء أو االمتثال ،حسب األصول وفي الموعد المحدد ،ألي من التزاماته بموجب االتفاقية ،وفيما يتعلق بالعجزالذي ال يكون برأي بنك الخليج الدولي جوهري وقاب ً
ال للتعويض ولم تتمكن الشركة من تعويضه في غضون ( )7سبعة أيام (أو أي فترة زمنية
أطول قد يوافق عليها بنك الخليج الدولي) من ( )1تاريخ إدراك الشركة للعجز ذي الصلة؛ أو ( )2تاريخ استالم إشعار خطي من بنك الخليج
الدولي بطلب ذلك.
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3إذا اتضح أن أي إقرار أو ضمان تم تقديمه أو يعتبر أنه تم تقديمه من قبل الشركة أو الضامن أو مديري الشركة أو مسؤوليه بموجب االتفاقيةغير صحيح أو مضلل من أي ناحية تعتبر جوهرية من قبل بنك الخليج الدولي.
4إذا أصبحت أي مديونية مستحقة الدفع أو أصبح من الممكن اإلعالن عن أنها مستحقة الدفع قبل تاريخ االستحقاق المحدد أو لم يتم دفعهاعند االستحقاق.
5في حال وجود دعوى قانونية أو إذا تم التنفيذ أو الحجز على كل أو أي جزء من أصول أو أعمال الشركة أو أي ضامن ولم يتم االمتثال أو الوفاءبها في غضون أربعة عشر ( )14يوم.
6إذا تم رفع أي دعوى أو بدء بأي إجراء أو نطق أي حكم أو إصدار أي قرار أو اتخاذ أي تدابير بخصوص حل أو إعسار أو إفالس أو إعادةتنظيم أو إعادة تأسيس الشركة أو أي ضامن.
7إذا توقفت أو علقت الشركة أو أي ضامن عن الدفع لمموليها.8إذا توقف الشركة أو أي ضامن عن ممارسة كل أو أي جزء من أعمالها.9إذا لم يتم منح أي من التصريحات المطلوبة فيما يتعلق بهذه االتفاقية أو لم تعد سارية المفعول.	10-إذا كان هناك أو سيصبح هناك قانون أو الئحة أو أمر أو تغيير في القانون أو اللوائح أو النظام مما سيؤدي إلى تعليق أداء الشركة أو أي ضامن
اللتزاماته بموجب االتفاقية.
	11-إذا كان هناك أي حالة تعطي ،بحسب رأي بنك الخليج الدولي ،أسبا ًبا معقولة لتوقع حصول أي تغيير سلبي جوهري في األعمال أو الوضع
المالي للشركة أو أي ضامن.
	12-في حال الوفاة أو عجز العقلي للضامن الشخصي (إن وجد).
إذا تم ،بموجب سلطة أي حكومة ،استبدال إدارة الشركة أو أي ضامن ،كل ًيا أو جزئ ًيا ،أو إذا تم تقييد الشركة أو أي ضامن أو إذا تمت مصادرة أو تأميم
أو نزع الملكية أو تم االستحواذ بصورة إجبارية على كل أو أغلبية أسهم أو أصول أو إرادات الشركة.
يجب على الشركة إخطار بنك الخليج الدولي على الفور بأي تغيير يطرأ على وضعها القانوني و/أو وثائقها التأسيسية و/أو ملكيتها أو إذا كانت أو
أصبحت أي من المعلومات التي سبق وأن قدمتها فيما يتعلق بإجراءات «اعرف عميلك» غير صحيحة أو غير كاملة أو مضللة أو أصبحت غير صحيحة
أو غير كاملة أو مضللة من أي ناحية جوهرية .وال يجوز للشركة اصدار أي أسهم إضافية أو تغيير أي حقوق مرتبطة باألسهم الصادرة حتى تاريخه ،دون
الحصول على موافقة خطية مسبقة من بنك الخليج الدولي ويجب على الشركة إخطار بنك الخليج الدولي على الفور بأي تغييرات في ملكية رأس مالها.
ال يجوز للشركة ،دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من بنك الخليج الدولي ،إجراء أو اإلعالن عن أي توزيع ألرباح األسهم أو أي توزيع أخر فيما
يتعلق بأي سنة مالية قبل أن يتم تحديد المبلغ اإلجمالي المتاح للتوزيع على مساهميها عن السنة المالية هذه وفي هذه الحالة فقط في حدود مبلغ ال
يتجاوز ( )%25من إجمالي المبلغ المتاح للتوزيع.
وف ًقا للخطاب المقدم من الشركة والتي بموجبها تقدم إشعاراً لبنك الخليج الدولي بشأن االكتتاب العام وتحويل وتغيير الملكية وزيادة رأس المال نظ ًرا
ألنه سيتم تغيير الشكل القانوني للشركة وهيكل الملكية نتيجة لذلك ،وقدم بنك الخليج الدولي بموجبه موافقته الخطية على ذلك بتاريخ 1442/07/02هـ
(الموافق 2021/02/14م).
تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويخضع أي نزاع ينشأ عنها لالختصاص القضائي للمحاكم العامة.
 .باتفاقية مرابحة بين الشركة وبنك اإلمارات دبي الوطني

أبرمت الشركة اتفاقية مرابحة مع بنك اإلمارات دبي الوطني في تاريخ 1440/09/15هـ (الموافق 2019/05/20م) ،بحيث يقدم بنك اإلمارات دبي الوطني
للشركة تمويل توريق بقيمة إجمالية وهي مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي ،وذلك بغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة ومتطلبات
األعمال المستمرة للشركة .وتشمل التسهيالت المقدمة بموجب االتفاقية الحدود الفرعية التالية:
yقرض متجدد قصير األجل «تورق» بحد إجمالي قدره خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي.
yالدفع المباشر للموردين «تورق» بحد إجمالي قدره عشرين مليون ( )20,000,000ريال سعودي (ويشار إليها في ما يلي بـ «تسهيالت التورق
للسلع»).
yخطاب اعتماد (ائتمان لدى االطالع /قبول أو ائتمانات الدفع المؤجل) مرابحة /وكالة ومرابحة بحد إجمالي قدره خمسة وعشرين
( )25,000,000ريال سعودي ،بما في ذلك الحد الفرعي التالي:
	-إعادة تمويل االعتمادات المستندية  -مرابحة/وكالة ومرابحة بحد أقصى اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )22,500,000ريال
سعودي.
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yتسهيالت الخزينة بمبلغ أقصاه خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي.
مدة االتفاقية سنة واحدة اعتبا ًرا من تاريخها ،ويتم تجديدها تلقائ ًيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين اآلخر كتاب ًيا بنيته بعدم التجديد قبل
سبعة ( )7أيام من انتهاء المدة األصلية أو التجديد.
وتشمل الضمانات المقدمة من قبل الشركة ما يلي:
yتم تقديم ضمانات من قبل كل من صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد آل سعود ومحمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي
وعبد اهلل بن سعد بن بطي الفراج السبيعي ووليد بن محمد الجعفري.
yسند ألمر مقدم من قبل الشركة بمبلغ مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي.
وف ًقا للخطاب المقدم من الشركة والتي بموجبها تقدم إشعاراً لبنك اإلمارات دبي الوطني بشأن االكتتاب العام وتحويل وتغيير الملكية وزيادة رأس المال
نظ ًرا ألنه سيتم تغيير الشكل القانوني للشركة وهيكل الملكية نتيجة لذلك ،وقدم بنك اإلمارات دبي الوطني بموجبه موافقته الخطية على ذلك بتاريخ
1442/07/18هـ (الموافق 2021/03/02م).
يجوز لبنك اإلمارات دبي الوطني ،وف ًقا لتقديره الخاص ،إلغاء التسهيالت والمطالبة بسداد جميع المبالغ المستحقة فور حدوث أي من حاالت اإلخالل
عن السداد .باإلضافة إلى ذلك ،سيتم تعجيل جميع المبالغ المستحقة بموجب االتفاقية وسيتم إنهاء االتفاقية عند حدوث أي حاله من حاالت اإلخالل
عن السداد كما يلي:
إذا أخفقت الشركة عن دفع أي مبلغ في تاريخ االستحقاق في المكان وبالعملة المصرح الدفع بها.
إذا اتضح أن أي بيان أو إفادة تم تقديمها أو يعتبر أنه تم تقديمها من قبل الشركة بموجب االتفاقية غير صحيح أو مضلل من أي ناحية تعتبر جوهرية
وكان من الممكن تصحيحه ولم تقوم الشركة بذلك في غضون خمسة ( )5أيام.
إذا أصبحت الشركة غير قادرة أو تعترف بعدم قدرتها على سداد ديونها عند استحقاقها أو تعلق أداء مدفوعات أي من ديونها أو تبدأ المفاوضات مع
واحد أو أكثر من دائنيها بسبب صعوبات مالية فعلية أو متوقعة أو في حال كانت قيمة أصول الشركة أقل من التزاماتها أو تم اإلعالن عن تأجيل سداد
الديون فيما يتعلق بأي مديونية على الشركة.
إذا تم اتخاذ أي إجراء مؤسسي أو إجراء قانوني أو أي إجراء آخر فيما يتعلق بتعليق المدفوعات أو قرار تأجيل سداد الديون أو تصفية الشركة أو حلها
أو إعادة تنظيمها أو االتفاق على تسوية أو تنازل أو أي ترتيب أخر مع أي دائن للشركة أو تعيين مصفي أو حارس قضائي أو مدير إلزامي أو حارس إداري
فيما يتعلق بأصول الشركة أو تطبيق أي ضمان على أي من أصول الشركة أو أي إجراء مماثل.
إذا كان أداء الشركة ألي من التزاماتها بموجب االتفاقية غير مشروع أو أصبح غير مشروع.
إذا حدث تغيير جوهري في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية أو في األعمال أو الوضع المالي أو أصول الشركة بالكامل.
فيما يتعلق بتسهيالت التورق للسلع ،فإن الحاالت التالية تشكل حاالت إخالل بموجب اتفاقية شراء وبيع السلع المبرمة في تاريخ 1440/09/15هـ (الموافق
2019/05/20م) (ويشار إليها في ما يلي بـ «اتفاقية التورق»):
1إذا أخفقت الشركة في دفع أي مبلغ مستحق.2إذا ثبت أن أي بيان أو إفادة صادرة من قبل الشركة بموجب االتفاقية غير صحيح أو مضلل.3إذا أخفقت الشركة في الوفاء بأي التزام منصوص عليه في هذه االتفاقية وال يتم تصحيح هذا التقصير في غضون ثالثة ( )3أيام عمل بعدأن يرسل بنك اإلمارات دبي الوطني إشعا ًرا بذلك إلى الطرف المخل.
4إذا لم تسدد الشركة أي دين مستحق عليها عند استحقاقه أو إذا أصبحت أي مديونية للشركة مستحقة وواجبة السداد قبل تاريخ االستحقاقالمحدد أو إذا أصبح ألي دائن للشركة الحق في تصريح باستحقاق أي دين على الشركة قبل تاريخ االستحقاق المحدد.
5إذا فقد أي دين للشركة فيما يتعلق ببنك اإلمارات دبي الوطني ،في أي وقت ،أولويته على جميع ديون للشركة األخرى.6عدم قدرة الشركة على سداد ديونها عند استحقاقها أو إجراء تنازل عام لصالح دائنيها.7إذا اتخذت الشركة أي تصرف مؤسسي أو أي خطوات أخرى أو إجراءات قضائية من أجل إنهائها أو حلها أو إعادة هيكلتها أو لتعيين حارسقضائي أو قيم أو مسؤول مشابه على أي أو جميع إيراداتها وأصولها.
8إذا باعت الشركة أو أجرت أو حولت أو تصرفت بأي طريقة أخرى سواء بعملية واحدة أو أكثر بجميع إيراداتها وممتلكاتها أوي أي منها.9-إذا توقفت الشركة أو تهدد بالتوقف عن ممارسة األعمال التي تقوم بها.
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	10-إذا لم تقوم الشركة بمباشرة أي عمل أو إجراء أو الوفاء بأي تصرف مطلوب القيام به أو تنفيذه في أي وقت من أجل )1( :تمكين الشركة من
الدخول في التزاماتها أو تنفيذها بشكل قانوني؛ ( )2للتأكد من أن التزاماتها التي ستلتزم بها الشركة قانونية وسارية المفعول وملزمة؛ أو ()3
لجعل اتفاقية التورق مقبولة كدليل في المملكة.
	11-إذا أنكرت الشركة اتفاقية التورق أو قامت بأي تصرف يدل على نية إنكار هذا المستند.
	12-إذا أصبح في أي وقت وفاء الشركة بأداء أي من التزاماتها أو جميعها بموجب اتفاقية التورق غير القانوني.
	13-إذا نشأ أي ظرف تعطي أسبا ًبا معقولة ،في رأي بنك اإلمارات دبي الوطني ،لالعتقاد بأن الشركة قد ال تستطيع ،أو قد تكون غير قادرة ،على
أداء التزاماتها بموجب اتفاقية التورق.
ال تتضمن االتفاقية أي قيود جوهرية على الشركة.
وف ًقا للخطاب المقدم من الشركة والتي بموجبها تقدم إشعاراً لبنك اإلمارات دبي الوطني بشأن االكتتاب العام وتحويل وتغيير الملكية وزيادة رأس المال
نظ ًرا ألنه سيتم تغيير الشكل القانوني للشركة وهيكل الملكية نتيجة لذلك ،وقدم بنك اإلمارات دبي الوطني بموجبه موافقته الخطية على ذلك بتاريخ
1442/07/18هـ (الموافق 2021/03/02م).
تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويخضع أي نزاع ينشأ عنها لالختصاص القضائي للجنة الفصل في المنازعات المصرفية.
 .جاتفاقية التسهيالت الرئيسية بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي

أبرمت الشركة اتفاقية التسهيالت الرئيسية مع البنك السعودي الفرنسي في تاريخ 1442/04/03هـ (الموافق 2020/11/18م) ،بحيث يقدم البنك
السعودي الفرنسي للشركة تسهيالت بقيمة إجمالية وهي مئتان وخمسة مليون ( )205,000,000ريال سعودي وذلك لغرض تمويل الفواتير المعتمدة
والمختومة حسب األصول من قبل عمالء الشركة لفترة محددة وحتى نسبة محددة وتمويل شراء البضائع المستوردة عن طريق خطاب االعتماد المفتوح
من قبل البنك السعودي الفرنسي وتغطية أي معامالت إيجار بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي.
وتشمل التسهيالت المقدمة بموجب االتفاقية تسهيالت متعددة األغراض بحد أقصى إجمالي قدره مئتان مليون ( )200,000,000ريال سعودي ،بما في
ذلك الحدود الفرعية التالية:
1تمويل المرابحة.2تمويل شراء وبيع السلع (التورق).3تمويل التورق (تمويل االعتمادات المستندية و /أو بواصل التحصيل).4متعدد الواردات (عند االطالع/استعمال ،قبول اعتمادات مستندية).تسهيالت متعددة األغراض بحد أقصى إجمالي يصل إلى خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي ،بما في ذلك الحدود الفرعية التالية:
1الشراء اآلجل وبيع العمالت األجنبية.2اتفاقية السعر اآلجل.3مقايضة أسعار الفائدة.تخضع التسهيالت بموجب اتفاقية التسهيالت الرئيسية للبنك السعودي الفرنسي لـ ( )1اتفاقية المرابحة اإلطارية بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي
بتاريخ 1442/04/03هـ (الموافق 2020/11/18م)؛ و( )2اتفاقية بيع وشراء السلع األساسية (التورق) المبرمة بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي
بتاريخ 1442/04/03هـ (الموافق 2020/11/18م) ،والتي تحكم الجوانب الفنية لتسهيالت المرابحة والتورق.
تنتهي صالحية التسهيالت المقدمة بموجب االتفاقية في تاريخ 1443/05/27هـ (الموافق 2021/12/31م) ،ما لم يتفق األطراف كتاب ًة على تجديدها
لفترة أخرى.
وتشمل الضمانات المقدمة من قبل الشركة ما يلي:
yتم تقديم ضمانات من قبل كل من صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد آل سعود ومحمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي
وعبد اهلل بن سعد بن بطي الفراج السبيعي ووليد بن محمد الجعفري
yسند ألمر بمبلغ مائتان وخمسين مليون ( )250,000,000ريال سعودي مستحقة الدفع عند االطالع.
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وف ًقا للخطاب المقدم من الشركة والتي بموجبها تقدم إشعاراً للبنك السعودي الفرنسي بشأن االكتتاب العام وتحويل وتغيير الملكية وزيادة رأس المال
نظ ًرا ألنه سيتم تغيير الشكل القانوني للشركة وهيكل الملكية نتيجة لذلك ،وقدم البنك السعودي الفرنسي بموجبه موافقته الخطية على ذلك بتاريخ
1442/07/02هـ (الموافق 2021/02/14م) وبتاريخ 1442/09/17هـ (الموافق 2021/04/29م).
بموجب اتفاقية المرابحة اإلطارية بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي واتفاقية بيع وشراء السلع األساسية (التورق) المبرمة بين الشركة والبنك
السعودي الفرنسي ،يجوز للبنك السعودي الفرنسي إلغاء التسهيالت ألي السبب ،وف ًقا لتقديرها الخاص ،وتطلب من الشركة سداد جميع المبالغ المستحقة
على الفور .باإلضافة إلى ذلك ،قد يعلن البنك السعودي الفرنسي على استحقاق أو تسريع استحقاق جميع مبالغ التسهيالت بموجب اتفاقية التسهيالت
الرئيسية للبنك السعودي الفرنسي في حال حدوث أي من أحداث اإلخالل عن السداد التالية:
 1إخفاق الشركة في سداد أي أو كل المبالغ المستحقة وفقاً لالتفاقية.2أي معلومات تقدمها الشركة بموجب االتفاقية أو أي مستند آخر ذي صلة يثبت أنها غير صحيحة أو مضللة.3إخالل الشركة بتنفيذ أي من الشروط واألحكام المنصوص عليها في االتفاقية وعد تصحيح اإلخالل في خالل ثالثة أيام من استالم اإلشعارباإلخالل.
4فشل الشركة في دفع أي من مديونيتها ألي طرف عندما استحقاقه أو استحقاق مديونيتها قل الموعد المحدد.5أن ال تعتبر مديونية الشركة للبنك السعودي الفرنسي ضمن أولويات السداد بالنسبة لباقي المديونيات.6فشل الشركة في دفع أي دين ألي طرف عند استحقاقه.7اتخاذ أي إجراء قانوني أو مؤسسي لتصفية أو إعادة هيكلة الشركة أو تعيين أي شخص على أصول الشركة.8بيع الشركة أو تأجر أو نقل أو تصرف بأي طريقة أخرى بواحدة أو أكثر من التعامالت أو سلسلة التعامالت (سواء كانت مرتبطة أم ال) ،في كلأو أي جزء من إيراداتها أو أصولها ،بطريقة من شأنها أن تؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
9توقف الشركة عن ممارسة أنشطتها التجارية اعتبا ًرا من تاريخ االتفاقية.	10-فشل الشركة في اتخاذ أي إجراء مطلوب من أجل )1( :السماح لـ اإلنفاذ القانوني اللتزامات الشركة بموجب االتفاقية )2( ،ضمان التزامات
الشركة بموجب االتفاقية انها قانونية وصالحة وملزمة ؛ و( )3جعل االتفاقية بينة مقبولة في المملكة.
	11-نكران الشركة أو تم اتخاذ أي إجراء يثبت نيتها لنكران االتفاقية.
	12-اذا كان او أصبح وفاء الشركة ألي من التزاماتها بموجب اتفاقية التسهيالت غير قانوني.
	13-في رأي البنك السعودي الفرنسي ،تحدث أي ظروف توفر األسباب المعقولة لالعتقاد بأن الشركة قد تكون غير قادرة على االمتثال اللتزاماتها
بموجب االتفاقية.
إذا كان هناك تغيير في األشخاص (القانونيين أو الطبيعيين) القادرين على ممارسة السيطرة الفعالة على الشركة ،فيجوز للبنك السعودي الفرنسي إلغاء
التسهيالت والمطالبة بسداد جميع المبالغ المستحقة .ويقصد بالسيطرة الفعالة السيطرة على أكثر من ( )%50من حقوق التصويت أو رأس المال الشركة.
تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويخضع أي نزاع ينشأ عنها لالختصاص القضائي للجنة الفصل في المنازعات المصرفية.
 .داتفاقية تسهيالت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني (ساب)

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت مع البنك السعودي البريطاني (ساب) في تاريخ 1442/02/19هـ (الموافق 2020/10/06م) والمعدلة بتاريخ
1442/08/30هـ (الموافق 2021/04/12م) ،بحيث يقدم البنك السعودي البريطاني (ساب) للشركة تسهيالت بقيمة إجمالية وهي مائة وخمسة وأربعون
مليون وخمسمائة ألف ( )145,500,000ريال سعودي وذلك لغرض حماية عمليات االقتراض من تقلبات أسعار الصرف والتأمين ضد أي تحركات سلبية
للعمالت التجارية الرئيسية.
وتشمل التسهيالت المقدمة من البنك السعودي البريطاني (ساب) بموجب االتفاقية ما يلي:
yاتفاقية أسعار الفائدة بحد مخاطر تقديري قدره مائة وخمسة وثالثون مليون وخمسمائة ألف ( )135,500,000ريال سعودي.
yتسهيالت خيارية للمتاجرة بالعمالت األجنبية بحد مخاطر تقديري يصل إلى عشرة ماليين ( )10,000,000ريال سعودي.
تخضع تسهيالت هذه االتفاقية للشروط واألحكام العامة الخاصة بخطاب واتفاقية التسهيالت بتاريخ 1442/02/19هـ (الموافق 2020/10/06م) المبرمة
بين الشركة والبنك السعودي البريطاني (ساب) ،والتي تحكم الجوانب الفنية للتسهيالت.
تنتهي صالحية التسهيالت المقدمة بموجب االتفاقية بتاريخ 1443/01/23هـ (الموافق 2021/08/31م).
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وتشمل الضمانات المقدمة من قبل الشركة ما يلي:
yتم تقديم ضمانات من قبل كل من صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد آل سعود ومحمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي
وعبد اهلل بن سعد بن بطي الفراج السبيعي.
yسند ألمر بمبلغ اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )22,500,000ريال سعودي مستحقة الدفع عند االطالع.
yخطاب تفويض يحدد أسماء األشخاص المفوضين بإتمام اتفاقيات تبادل العمالت مع البنك السعودي البريطاني (ساب) وحدود تفويضهم.
وف ًقا للبريد اإللكتروني المرسل من البنك السعودي البريطاني (ساب) والذي قدم بموجبه موافقته الخطية على االكتتاب العام وتحويل وتغيير الملكية
وزيادة رأس المال بتاريخ 1442/07/09هـ (الموافق 2021/02/21م) ،طلب البنك السعودي البريطاني (ساب) ضما ًنا إضاف ًيا من شركة الموارد القابضة.
تشكل أي من الحاالت التالية إخالالً يجوز للبنك السعودي البريطاني (ساب) طبقاً لتقديرها أن طلب من الشركة بأن تقوم بسداد التسهيالت االئتمانية
فوراً في حال إخفاقها في معالجة الوضع خالل الفترة الزمنية المحددة من قبل البنك السعودي البريطاني (ساب) الحقاً:
1إخفاق الشركة في سداد أي أو كل المبالغ المستحقة وفقاً لالتفاقية.2عدم التزام الشركة بتنفيذ أي من الشروط واألحكام المنصوص عليها في االتفاقية.3انتهاء نفاذ أو سريان أي من الضمانات أو مستندات الضمان الممنوحة أو االعتراض على نفاذها أو سريانها.4إخفاق الشركة في الوفاء بالتزاماتها تجاه البنك السعودي البريطاني (ساب) بموجب االتفاقية عند استحقاقها أو وقوع أي حالة تتعلقبالتزاماتها والتي تخول البنك السعودي البريطاني (ساب) بأن يعلن أن هذا االلتزام مستحق وواجب الدفع على الفور.
5طلب وصي قضائي أو مصفي؛ عدم قدرتها أو اعترافها بعدم قدرتها على سداد ديونها عند استحقاقها؛ التنازل العام لصالح الدائنين؛ الحكمبإفالسها أو اعسارها؛ تعيين مصفي؛ تقدم التماس طوعي إلعالن إفالسها.
6أي إخالل بوثائق مالية لم يتم تصحيحها خالل الفترة الزمنية المحددة من قبل البنك السعودي البريطاني (ساب) من تاريخ حدوث اإلخالل.7أي مخالفة أو إخالل من قبل الشركة بموجب أي اتفاقية أخرى مبرمة مع أي بنك أو مؤسسة مالية أخرى والتي بدورها تؤثر بشكل جوهريعلى مقدرة الشركة للوفاء بالتزاماتها.
للبنك السعودي البريطاني (ساب) الحق المطلق في سحب أو إلغاء أي من التسهيالت الممنوحة بموجب االتفاقية والمطالبة بدفع جميع التسهيالت
النقدية الممنوحة.
يجب على الشركة إبالغ البنك السعودي البريطاني (ساب) بأي تغييرات فعلية أو مقترحة تطرأ على وضعها القانوني أو المالي أو اإلداري أو أي تغييرات
في نظامها األساسي .وفي حالة تغيير الملكية ،يحتفظ البنك السعودي البريطاني (ساب) بالحق في تعديل شروط وأحكام االتفاقية وطلب ضمانات
إضافية أو المطالبة بسداد المبالغ المستحقة أو إلغاء الحدود أو تعليق استخدام التسهيالت ممنوحة.
وف ًقا للخطاب المقدم من الشركة والتي بموجبها تقدم إشعاراً للبنك السعودي البريطاني (ساب) بشأن االكتتاب العام وتحويل وتغيير الملكية وزيادة رأس
المال نظ ًرا ألنه سيتم تغيير الشكل القانوني للشركة وهيكل الملكية نتيجة لذلك ،وقدم البنك السعودي البريطاني (ساب) موافقته الخطية على ذلك
بموجب مراسالت بريد إلكتروني بتاريخ 1442/07/09هـ (الموافق 2021/02/21م).
تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة أو أي بلد أخر قد يوجد فيه أي من أصول الشركة ويجوز تنفيذ مستندات الضمان لدي أي محكمة
مختصة.
 .هاتفاقية التسهيالت اإلسالمية بين الشركة والبنك السعودي البريطاني (ساب)

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت إسالمية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) في تاريخ 1442/02/19هـ (الموافق 2020/10/06م) والمعدلة بتاريخ
1442/08/30هـ (الموافق 2021/04/12م) ،بحيث يقدم البنك السعودي البريطاني (ساب) للشركة تسهيالت بقيمة إجمالية وهي مئتان وخمسة عشر
مليون ( )215,000,000ريال سعودي وذلك لغرض تمويل رأس مال للشركة وتمويل النفقات اليومية للشركة واستيراد المواد المتعلقة بأنشطة الشركة
وإصدار ضمانات لصالح عقود الشركة وتلبية احتياجات الشركة وغيرها من أنواع الضمانات.
وتشمل التسهيالت المقدمة من البنك السعودي البريطاني (ساب) بموجب االتفاقية ما يلي:
1الحساب اإلسالمي النقدي بحد تسهيلي قدره خمسة مليون ( )5,000,000ريال سعودي.2تمويل مرابحة/التورق بالمعادن بحد تسهيلي قدره ثالثين مليون ( )30,000,000ريال سعودي.3-تمويل االعتمادات المستندية بالمرابحة (عند االطالع /أجلة/فئة (ب)) بحد تسهيلي قدره خمسة وعشرين مليون ( )25,000,000ريال سعودي.
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4الحساب اإلسالمي النقدي بحد تسهيلي قدره عشرة ماليين ( )10,000,000ريال سعودي.5تمويل مرابحة/التورق بالمعادن بحد تسهيلي قدره مائة وخمسة مليون ( )105,000,000ريال سعودي.6تمويل االعتمادات المستندية بالمرابحة (عند االطالع /أجلة/فئة (ب)) بحد تسهيلي قدره ثالثين مليون ( )30,000,000ريال سعودي ،بما فيذلك الحد األعلى التالي:
	-تسهيل ضمان دفع األوراق التجارية بحد تسهيلي قدره ثالثين مليون ( )30,000,000ريال سعودي.
1الضمانات االبتدائية والنهائية والدفعة المقدمة بحد تسهيلي قدره عشرة ماليين ( )10,000,000ريال سعودي ،بما في ذلك الحد األعلى التالي:	-ضمانات متنوعة بحد تسهيلي قدرة خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي.
تخضع تسهيالت هذه االتفاقية لخطاب واتفاقية التسهيالت (التسهيالت المصرفية اإلسالمية) المبرمة بين الشركة والبنك السعودي البريطاني
(ساب) بتاريخ 1442/02/19هـ (الموافق 2020/10/06م) ،واتفاقية التمويل اإلسالمي المبرمة بين الشركة والبنك السعودي البريطاني (ساب) بتاريخ
1442/02/19هـ (الموافق 2020/10/06م) ،والتي تحكم الجوانب الفنية للتسهيالت.
تنتهي صالحية التسهيالت المقدمة بموجب االتفاقية بتاريخ 1443/01/23هـ (الموافق 2021/08/31م).
وتشمل الضمانات المقدمة من قبل الشركة ما يلي:
yتم تقديم ضمانات من قبل كل من صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد آل سعود ومحمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي
وعبد اهلل بن سعد بن بطي الفراج السبيعي.
yسند ألمر بمبلغ مائتان وخمسة عشر مليون ( )215,000,000ريال سعودي.
وف ًقا للبريد اإللكتروني المرسل من البنك السعودي البريطاني (ساب) والذي قدم بموجبه موافقته الخطية على االكتتاب العام وتحويل وتغيير الملكية
وزيادة رأس المال بتاريخ 1442/07/09هـ (الموافق 2021/02/21م) ،طلب البنك السعودي البريطاني (ساب) ضما ًنا إضاف ًيا من شركة الموارد القابضة.
تنتهي جميع الشروط المنصوص عليها في االتفاقية هذه (وجميع االتفاقيات المتعلقة بها) وستكون جميع التزامات الشركة وف ًقا لسجالت البنك السعودي
البريطاني (ساب) مستحقة الدفع وواجبة األداء على الفور دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء نظامي في أي من الحاالت التالية:
1تخلف الشركة أو تأخرها عن تنفيذ أي من التزاماتها أو تعهداتها المنصوص عليها في هذه االتفاقية.2إخالل الشركة بأي من الضمانات المقدمة من قبلها لصالح البنك السعودي البريطاني (ساب) وذلك بقيامها بأي تصرف أو اتخاذ ألي إجراءينقص من قيمتها مما قد يؤثر على حقوق البنك السعودي البريطاني (ساب) المترتبة عليها.
3إفالس الشركة أو توقفها من مزاولة نشاطها التجاري.4حل الشركة أو تصفيتها أو بيعها أو توقفها من مزاولة نشاطها التجاري أو تغيير كيانها القانوني.يجب على الشركة إبالغ البنك السعودي البريطاني (ساب) بأي تغييرات فعلية أو مقترحة تطرأ على عنوانها أو وضعها القانوني أو المالي أو اإلداري.
ويعتبر التغيير في وضع الشركة القانوني حاله من حاالت اإلخالل.
وف ًقا للخطاب المقدم من الشركة والتي بموجبها تقدم إشعاراً للبنك السعودي البريطاني (ساب) بشأن االكتتاب العام وتحويل وتغيير الملكية وزيادة رأس
المال نظ ًرا ألنه سيتم تغيير الشكل القانوني للشركة وهيكل الملكية نتيجة لذلك ،وقدم البنك السعودي البريطاني (ساب) موافقته الخطية على ذلك
بموجب مراسالت بريد إلكتروني بتاريخ 1442/07/09هـ (الموافق 2021/02/21م).
تخضع االتفاقية وتفسر طبقاً لقوانين المملكة كما يخضع األطراف بشكل غير قابل للنقض لالختصاص القضائي غير المقيد لمحاكم المملكة واألصول
واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية رقم ( )600وما يطرأ عليها من تعديالت الحقة بما ال يتعارض مع أحكام
الشريعة.
 .واتفاقية التسهيالت االئتمانية بين الشركة والبنك العربي الوطني

أبرمت الشركة اتفاقية التسهيالت االئتمانية مع البنك العربي الوطني في تاريخ 1442/04/11هـ (الموافق 2020/11/26م) ،بحيث يقدم البنك العربي
الوطني للشركة تسهيالت بقيمة إجمالية وهي مئتان وعشرين مليون ( )220,000,000ريال سعودي وذلك لغرض تمويل رأس المال العامل للشركة وإصدار
خطابات اعتماد المستندي لصالح المستفيدين المقبولين من قبل البنك العربي الوطني الستيراد احتياجات النشاط وإعادة تمويل التزامات الدفع المتعلقة
بها من خالل المرابحات العتمادات االطالع والتورق لالعتمادات المؤجلة وتمويل الواردات من خالل االعتمادات المستندية المفتوحة من قبل البنك
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العربي الوطني وإصدار بعض خطابات الضمان لصالح المستفيدين المقبولين من قبل البنك العربي الوطني .وتشمل التسهيالت المقدمة من قبل البنك
العربي الوطني بموجب االتفاقية ما يلي:
yجاري مدين بحد تسهيلي قدره مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي.
yتمويالت بالتورق دوارة قصيرة األجل بحد تسهيلي قدره ثمانين مليون ( )80,000,000ريال سعودي.
yتسهيالت مشتركة بحد تسهيلي قدره أربعين مليون ( )40,000,000ريال سعودي ،وتشمل ما يلي:
	-االعتمادات المستندية عند االطالع/اآلجلة الدفع بحد تسهيلي قدره أربعين مليون ( )40,000,000ريال سعودي.
	-تمويل االعتمادات/بواصل التحصيل بحد تسهيلي قدره أربعين مليون ( )40,000,000ريال سعودي بما في ذلك الحد الفرعي التالي:
	-خطابات الضمان اإلسالمية الدوارة بحد تسهيلي قدره أربعين مليون ( )40,000,000ريال سعودي.
تنتهي صالحية التسهيالت المقدمة بموجب االتفاقية بتاريخ 1442/11/20هـ (الموافق 2021/06/30م) ،وهي قابلة للتجديد لمدة مماثلة بموجب موافقة
البنك العربي الوطني.
وتشمل الضمانات المقدمة من قبل الشركة ما يلي:
yتم تقديم ضمانات من قبل صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد آل سعود ومحمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي ووليد
بن محمد الجعفري.
yسند ألمر بمبلغ مائتان وعشرين مليون ( )220,000,000ريال سعودي.
yوغير ذلك من الضمانات التي يطلبها البنك العربي الوطني.
وف ًقا للخطاب المقدم من البنك العربي الوطني والذي قدم بموجبه موافقته الخطية على االكتتاب العام وتحويل وتغيير الملكية وزيادة رأس المال بتاريخ
1442/07/23هـ (الموافق 2021/03/07م)،طلب البنك العربي الوطني ضما ًنا إضاف ًيا من شركة الموارد القابضة.
يجوز للبنك العربي الوطني إلغاء التسهيالت ألي سبب من األسباب ،وف ًقا لتقديره ،ويطلب من الشركة سداد جميع المبالغ المستحقة على الفور .باإلضافة
إلى ذلك ،تصبح جميع المبالغ المستحقة بموجب هذه االتفاقية معجلة وتنتهي االتفاقية في حال حدوث أي تغيير في الملكية أو السيطرة فيما يتعلق
بالشركة.
تتعهد الشركة بالحفاظ على هيكل ملكيتها وعدم إعطاء الحق في شراء أي أسهم إضافية في رأس المال لغير المساهم أو المستثمر الحالي في الشركة.
ويعتبر أي تغيير في هيكل الملكية أو السيطرة الشركة حالة من حاالت اإلخالل التي تؤدي إلى حق البنك العربي الوطني في إنهاء االتفاقية.
وال يجوز للشركة توزيع أرباح في حال وجود حاله من حاالت اإلخالل عن السداد بموجب االتفاقية.
وف ًقا للخطاب المقدم من الشركة والتي بموجبها تقدم إشعاراً للبنك العربي الوطني بشأن االكتتاب العام وتحويل وتغيير الملكية وزيادة رأس المال نظ ًرا
ألنه سيتم تغيير الشكل القانوني للشركة وهيكل الملكية نتيجة لذلك ،وقدم البنك العربي الوطني موافقته الخطية على ذلك بتاريخ 1442/07/23هـ
(الموافق 2021/03/07م).
تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة وتقبل الشركة ،بصفة قطعية وغير قابلة للنقض ،االختصاص غير الحصري للجنة الفصل في المنازعات
المصرفية ،إال أنه يحق للبنك العربي الوطني وحده اللجوء إلى أية جهة قضائية أخرى ،سواء كانت داخل أو خارج المملكة.
 .زاتفاقية التسهيالت المصرفية بين الشركة ومصرف الراجحي

أبرمت الشركة اتفاقية التسهيالت المصرفية مع مصرف الراجحي في تاريخ 1442/06/27هـ (الموافق 2021/02/09م) ،بحيث يقدم مصرف الراجحي
للشركة تسهيالت بقيمة إجمالية وهي خمسمائة مليون ( )500,000,000ريال سعودي وذلك لغرض تمويل رأس المال العامل للشركة .وتشمل التسهيالت
المقدمة بموجب االتفاقية الحدود الفرعية التالية:
yتسهيالت للمتطلبات العامة لرأس المال العامل بحد أقصى ثالثمائة وخمسة وتسعون مليون ( )395,000,000ريال سعودي ،متضمنًا الحدود
الفرعية التالية:
	-تسهيل لغرض إصدار خط اعتمادات مشاركة بمبلغ ثالثمائة وخمسة وتسعون مليون ( )395,000,000ريال سعودي.
	-تسهيل خط بيع اآلجل بحد ثالثمائة مليون ( )300,000,000ريال سعودي.
	-تسهيل لغرض إصدار خط تمويل المستورد بحد قدره ثالثمائة وخمسة وتسعون مليون ( )395,000,000ريال سعودي.
	-تسهيل خط اعتمادات اطالع وقبول مؤجلة بحد قدره ثالثمائة وخمسة وتسعون مليون ( )395,000,000ريال سعودي.
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yتسهيالت للمتطلبات العامة لرأس المال العامل بحد أقصى مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي ،بما في ذلك الحدود الفرعية التالية:
	-بيع آجل بحد أقصى مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي
yتسهيالت الخزينة بحد أقصى خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي.
yالتحوط من مخاطر العمالت األجنبية بحد أقصى خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي إمكانية إصدار خط مشاركة لخطاب االعتماد
تخضع تسهيالت هذه االتفاقية التفاقية بيع آجل مبرمة بين الشركة ومصرف الراجحي بتاريخ 1442/06/27هـ (الموافق 2021/02/09م) ،والتي تحكم
الجوانب الفنية لتسهيالت البيع اآلجل.
يكون موعد المراجعة السنوية في تاريخ 1443/04/25هـ (الموافق 2021/11/30م).
وتشمل الضمانات المقدمة من قبل الشركة ضمانات من قبل صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد آل سعود ومحمد بن سعد بن بطي
الفراج السبيعي ووليد بن محمد الجعفري.
وف ًقا للخطاب المقدم من مصرف الراجحي والذي قدم بموجبه موافقته الخطية على االكتتاب العام وتحويل وتغيير الملكية وزيادة رأس المال بتاريخ
1442/09/14هـ (الموافق 2021/04/26م) ،طلب مصرف الراجحي ضما ًنا إضاف ًيا من شركة الموارد القابضة.
يحق لمصرف الراجحي في أي وقت (وف ًقا لتقديره الخاص ودون إبداء األسباب) تخفيض أي مبلغ تسهيل أو إلغاء أو إنهاء التسهيالت أو أي منها.
يحظر على الشركة إجراء أي تغيير في ملكيتها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من مصرف الراجحي .ويجب على الشركة إخطار مصرف
الراجحي على الفور بأي تغييرات في ملكية رأس مالها .إذا كسب أي شخص أو مجموعة من األشخاص متصرفين مجتمعين السيطرة على الشركة ،فيجب
على الشركة إخطار مصرف الراجحي فور علمها بتلك الواقعة ،ويجوز لمصرف الراجحي أن يقدم إشعاراً يطالب الشركة دفع جميع المبالغ المستحقة
على الفور في تاريخ ذلك اإلشعار .وتعرف السيطرة على أنها االستحواذ على أكثر من  %50من أسهم رأس مال الشركة.
يحظر على الشركة ويجب عليها أن تضمن عدم قيام أي ضامن ،القيام بدفع أو اإلعالن عن أي أرباح األسهم أو توزيعات أخرى دون الحصول على موافقة
خطية مسبقة من مصرف الراجحي وذلك فيما يتعلق بأي سنة مالية إلى أن يتم تحديد الميلغ اإلجمالي المتاح للتوزيع على المساهمين عن تلك السنة
المالي ،وفي هذا الحالة فقط في حدود مبلغ ال يتجاوز نسبة غير محددة من المبلغ اإلجمالي المتاح للتوزيع.
وف ًقا للخطاب المقدم من الشركة والتي بموجبها تقدم إشعاراً لمصرف الراجحي بشأن االكتتاب العام وتحويل وتغيير الملكية وزيادة رأس المال نظ ًرا ألنه
سيتم تغيير الشكل القانوني للشركة وهيكل الملكية نتيجة لذلك ،وقدم مصرف الراجحي موافقته الخطية على ذلك بتاريخ 1442/09/14هـ (الموافق
2021/04/26م).
 .حاتفاقية التسهيالت بين الشركة ومصرف اإلنماء

أبرمت الشركة اتفاقية التسهيالت مع مصرف اإلنماء في تاريخ 1442/03/24هـ (الموافق 2020/11/10م) ،بحيث يقدم مصرف اإلنماء للشركة تسهيالت
بقيمة إجمالية وهي مئتان وخمسون مليون ( )250,000,000ريال سعودي وذلك لغرض تمويل المشتريات المباشرة للشركة وتمويل شراء المعدات الالزمة
ألنشطة الشركة وفتح اعتمادات مستندية عادية لشراء المعدات الالزمة ألنشطة الشركة .وتشمل تسهيالت المقدمة بموجب االتفاقية الحدود الفرعية
التالية:
yتمويل بيع آجل بحد قدره مئتان وخمسون مليون ( )250,000,000ريال سعودي ،ويشمل ذلك الحدود الفرعية التالية:
	-تمويل اعتمادات مشاركة ثم مرابحة بحد قدره مئتان وخمسون مليون ( )250,000,000ريال سعودي.
	-تمويل اعتمادات مستندية عادية بحد قدره مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي.
تخضع تسهيالت هذه االتفاقية التفاقية بيع آجل مبرمة بين الشركة ومصرف اإلنماء بتاريخ 1442/03/24هـ (الموافق 2020/11/10م) واتفاقية إنشاء
مشاركة في تملك السلع آجل مبرمة بين الشركة ومصرف اإلنماء بتاريخ 1442/03/24هـ (الموافق 2020/11/10م) ،والتي تحكم الجوانب الفنية للبيع
اآلجل وتسهيالت المشاركة.
تنتهي صالحية التسهيالت المقدمة بموجب االتفاقية بتاريخ 1443/03/25هـ (الموافق 2021/10/31م) ،ويجوز تجديد االتفاقية بموجب اتفاق كتابي بين
الطرفين قبل شهرين ( )2من تاريخ االنتهاء.
وتشمل الضمانات المقدمة من قبل الشركة ما يلي:
yتم تقديم ضمانات من قبل صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد آل سعود ومحمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي ووليد
بن محمد الجعفري وعبد اهلل بن سعد بن بطي الفراج السبيعي.
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yسند ألمر بمبلغ مئتان وخمسون مليون ( )250,000,000ريال سعودي.
yتعهد بأن الشركة تتنازل ،طوال مدة التمويل ،عن حصيلة بوليصة التأمين على البضائع والمخزون بمبلغ ال يقل عن مائة مليون ()100,000,000
ريال سعودي ،على أن تكون هذه البوالص سارية المفعول ويستفيد منها مصرف اإلنماء أوالً.
yتلتزم الشركة بأن تودع ما ال يقل عن ( )%20من عوائدها السنوية في حساباتها لدى مصرف اإلنماء طوال مدة االتفاقية.
yأي ضمانات أخرى يطلبها مصرف اإلنماء.
تحدد اتفاقية البيع اآلجل المبرمة بين الشركة ومصرف اإلنماء بتاريخ 1442/03/24هـ (الموافق 2020/11/10م) ،الحاالت التي تعد الشركة مخالة ألي
من شروط وأحكام االتفاقية ،والتي يؤدي وقوعها إلى منح مصرف اإلنماء الحق في مطالبة أي مبالغ غير مدفوعة على الفور وتصبح مستحقة وواجبة
السداد ،كما يحق لمصرف اإلنماء إنهاء التسهيالت:
yعدم التزام الشركة بأي أو كل التزاماتها الواجبة والمستحقة األداء لمصرف اإلنماء.
yتتأخر الشركة في سداد التزاماتها في توريخ استحقاقها.
yعدم تنفيذ أي من شروط اتفاقية بيع آجل.
yإذا تبين عدم صحة أي معلومات جوهرية قدمتها الشركة.
yعدم قيام الشركة بتقديم ضمانات إضافية عند طلب مصرف اإلنماء لها.
yإذا تغير الشكل القانوني أو اإلدارة التنفيذية للشركة دون الحصول على موافقة مصرف اإلنماء المسبقة.
yفي حال تم تصنيف الشركة على أنها غير جيدة في سجلها االئتماني.
yإذا تم تصفية الشركة أو وضعها تحت الحراسة القضائية أو عدم قدرتها على سداد التزاماتها لآلخرين.
yقيام الشركة يتصرف مخل باألمانة أو النزاهة أو بالشرف أو أي وقوعها تحت طائلة المسائلة الجنائية.
yمصادرة ممتلكات الشركة أو الحجز عليها أو منعها من التصرف بها.
yرفع دعاوى أو مطالبة مالية ضد الشركة.
يجب على الشركة أن تقوم بإخطار مصرف اإلنماء بأي تغيير محتمل لشكلها القانوني أو نسب ملكيتها وذلك قبل إجراء أي تغيير .وفي حال قبول مصرف
اإلنماء لهذا التغيير ،يجب على الشركة أن تقدم جميع مستنداتها الالزمة خالل خمسة عشر ( )15يوم من تاريخ إجراء التغيير.
ال يجوز للشركة أن تقوم بتوزيع األرباح في حال قامت باستخدام التسهيالت الممنوحة في غير الغرض الذي منحت من أجلة أو في حال عدم قدرتها على
سداد التزاماتها عند استحقاقها.
وف ًقا للخطاب المقدم من الشركة والتي بموجبها تقدم إشعاراً لمصرف اإلنماء بشأن االكتتاب العام وتحويل وتغيير الملكية وزيادة رأس المال نظ ًرا ألنه
سيتم تغيير الشكل القانوني للشركة وهيكل الملكية نتيجة لذلك ،وقدم مصرف اإلنماء موافقته الخطية على ذلك بتاريخ 1442/08/24هـ (الموافق
2021/04/06م).
تخضع االتفاقية وتفسر وف ًقا للشريعة اإلسالمية ووف ًقا للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية ويخضع أي
نزاع ينشأ بين الطرفين ويتعذر حله ود ًيا للمحاكم المختصة في الرياض.
 .طاتفاقية تسهيالت بين الشركة ومجموعة سامبا المالية (سامبا)

أبرمت الشركة اتفاقية التسهيالت المصرفية مع مجموعة سامبا المالية (والتي اندمجت مؤخراً في البنك األهلي السعودي) في تاريخ 1442/02/07هـ
(الموافق 2020/09/24م) ،بحيث تقدم مجموعة سامبا المالية للشركة تسهيالت بقيمة إجمالية وهي ثالث مائة وخمسة وسبعون مليون ()375,000,000
ريال سعودي وذلك لغرض إصدار خطابات االعتماد وإصدار الضمانات وتمويل رأس المال العامل للشركة .تشمل تسهيالت المقدمة بموجب االتفاقية
ما يلي:
1اعتمادات المستندية بمبلغ إجمالي قدره أربعين مليون ( )40,000,000ريال سعودي ،متضمنة الحدود الفرعية التالية:	-إعادة تمويل خطابات االعتماد بمبلغ عشرين مليون ( )20,000,000ريال سعودي.
	-إعادة تمويل مستندات التحصيل بمبلغ عشرين مليون ( )20,000,000ريال سعودي.
2خطابات الضمان بمبلغ إجمالي قدره عشرة ماليين ( )10,000,000ريال سعودي.3-تسهيالت السحب على المكشوف بمبلغ إجمالي قدره مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي.
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4تسهيالت لخطر ما قبل التسوية فيما يخص عمليات التحوط ضد ارتفاع تكلفة االقتراض بمبلغ إجمالي قدره مائة وخمسة ماليين( )105,000,000ريال سعودي.
5قروض قصيرة األجل بصيغة المرابحة اإلسالمية بمبلغ إجمالي قدره مائة وعشرين ( )120,000,000ريال سعودي ،بما في ذلك الحد الفرعيالتالي:
	-تسهيالت السحب على المكشوف بمبلغ ثالثين مليون ( )30,000,000ريال سعودي.
تخضع تسهيالت هذه االتفاقية التفاقية تسهيالت مرابحة بتاريخ 1442/02/07هـ (الموافق 2020/09/24م) المبرمة بين الشركة ومجموعة سامبا
المالية ،والتي تحكم الجوانب الفنية للمرابحة.
تنتهي صالحية التسهيالت المقدمة بموجب االتفاقية بتاريخ 1443/01/23هـ (الموافق 2021/08/30م).
وتشمل الضمانات القدمة من قبل الشركة ما يلي:
yتم تقديم ضمانات من قبل صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد آل سعود ومحمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي وعبد
اهلل بن سعد بن بطي الفراج السبيعي ووليد بن محمد الجعفري.
yسند ألمر بمبلغ ثالثمائة وخمسة وسبعون مليون ( )375,000,000ريال سعودي مستحقة الدفع عند االطالع.
yالتأمين للشركة ضد جميع المخاطر التي تتعرض لها مستودعاتها وصيدلياتها مع تسمية سامبا كمستفيد بمبلغ ال يقل عن مائة وستة وخمسون
مليون وثالثمائة وثالثة وثالثين ألف وثالثمائة وثالثة وثالثين ( )156,333,333ريال سعودي.
yأي ضمانات أخرى قد تطلبها سامبا من وقت آلخر.
يجوز لسامبا إلغاء التسهيالت ألي سبب من األسباب ،وف ًقا لتقديرها الخاص ،ويطلب من الشركة سداد جميع المبالغ المستحقة على الفور .باإلضافة إلى
ذلك ،سيتم تعجيل جميع المبالغ المستحقة بموجب االتفاقية وإلغائها عند حدوث أي من حاالت التخلف عن السداد التالية:
1-إخفاق الشركة في سداد أي أو كل المبالغ المستحقة وفقاً لهذه االتفاقية أو أي اتفاقية أخرى أو تعهدات بموجبها.

2عدم التزام الشركة أو الضامنين ألي من التزاماتهم بموجب هذه االتفاقية أو أي اتفاقية أخرى أو أي من مستند ضمان تكون طرفاً فيه ،وعدمتصحيح هذا اإلخالل في غضون سبعة ( )7أيام من علمها بذلك أو من تلقي إشعار بذلك من مجموعة سامبا المالية ،أيهما أول.
3في حال أصبح أي دين لمجموعة سامبا المالية أو ألي طرف ثالث مستحق الدفع أو اصبح ممكن إعالن استحقاقه قبل موعد االستحقاق أولم يتم دفعه في تاريخ االستحقاق.
4إذا أوقفت الشركة أو أجلت سداد ديونها لدائنيها أو أصبحت عاجزة أو اعتبرت بموجب األنظمة السارية عاجزة ،وأقرت بعدم قدرتها علىسداد ديونها عند استحقاقها أو تسعى للدخول في أي تسوية مع دائنيها أو أي مجموعة منهم أو باشرت أي دعوى إلشهار إعسارها أو إفالسها
أو أصبحت معسراً فعل ًيا.
شخصا طبيع ًيا) أو إنهاء الضامن ألي التزام حالي أو مستقبلي يتعلق بالمبالغ الممنوحة بموجب
5إفالس الضامن أو وفاته أو عدم أهليته (إذا كانً
االتفاقية أو أي اتفاقية أخرى.
6صدور أي قانون أو نظام أو أمر أو أي تعديل في القانون أو نظام أو أمر يفسر على أنه يغير أو يعلق أو ينهي أو يعفي الشركة أو الضامن منالوفاء بالتزاماته بموجب االتفاقية أو أي اتفاقية أخرى أو أي من مستند ضمان تكون طرفاً فيه.
7في حال أصبح أي بند بموجب االتفاقية ،ألي سبب من األسباب ،أو أي اتفاقية أخرى أو أي من مستندات الضمان للشركة غير سارية المفعولأو غير قابلة للتنفيذ.
8اعتراض الشركة أو الضامنين على نفاذ أو سريان االتفاقية أو أي اتفاقية أخرى أو أي من مستندات الضمان.9إذا أصبح وفاء الشركة أو الضامنين ألي من التزاماتها أو ممارسة سامبا لحقوقها أو صالحياتها بموجب االتفاقية أو أي اتفاقية أخرى أو أيمن مستندات الضمان غير قانوني.

	10-أي حالة تقع وترى مجموعة سامبا المالية أنها تشكل أساساً معقوالً لالعتقاد بأن تغيير سلبي وجوهري قد يحدث في األعمال التجارية
أو الوضع المالي أو اإلداري أو القانوني للشركة أو نتائج العمليات أو مستقبل الشركة أو الضامن ،أو قدرة الشركة أو الضامن على الوفاء
بالتزاماتهما بموجب االتفاقية أو أي اتفاقية أخرى أو أي من مستندات الضمان.
تلتزم الشركة بالحفاظ على مركزها المالي واإلداري والقانوني وهيكل ملكيتها وأنشطتها التجارية الرئيسية .وال يجوز للشركة تغيير شكلها القانوني أو
مساهميها أو أهدافها أو هيكل ملكيتها دون موافقة كتابية مسبقة من مجموعة سامبا المالية .وفي إخالل الشركة لهذا االلتزام ،يجوز لمجموعة سامبا
المالية إنهاء االتفاقية على الفور وتعجيل أي مبالغ مستحقة الدفع بموجبها.
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منذ تاريخ هذه االتفاقية ،اندمجت سامبا مع البنك األهلي لتشكيل البنك األهلي السعودي ككيان مدمج ،ونتيجة لذلك ،تم تحويل جميع حقوق والتزامات
مجموعة سامبا المالية ،بما في ذلك هذه االتفاقية ،إلى البنك األهلي السعودي.
وف ًقا للخطاب المقدم من الشركة والتي بموجبها تقدم إشعاراً للبنك األهلي السعودي بشأن االكتتاب العام وتحويل وتغيير الملكية وزيادة رأس المال نظ ًرا
ألنه سيتم تغيير الشكل القانوني للشركة وهيكل الملكية نتيجة لذلك ،وقدم البنك األهلي السعودي موافقته الخطية على ذلك بتاريخ 1442/09/08هـ
(الموافق 2021/04/20م) وطلب ضماناً إضافياً من شركة الموارد القابضة.
تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويخضع أي نزاع ينشأ عنها لالختصاص القضائي للجنة الفصل في المنازعات المصرفية.
 .ياتفاقية تسهيالت بين الشركة والبنك األهلي

أبرمت الشركة اتفاقية التسهيالت مع البنك األهلي في تاريخ 1442/04/07هـ (الموافق 2020/11/22م) ،بحيث يقدم البنك األهلي للشركة تسهيالت
بقيمة إجمالية ثالثمائة وسبعة وخمسون مليون ومئتان وخمسون ألف ( )357,250,000ريال سعودي وذلك لغرض شراء المخزون في األسواق المحلية
والدولية وحماية عمليات االقتراض من تقلبات أسعار الصرف وتمويل رأس المال العامل للشركة .وتشمل تسهيالت المقدمة بموجب االتفاقية الحدود
الفرعية التالية:
1تيسير تجاري (الحد المشترك) بحد إجمالي قدره أربعين مليون ( )40,000,000ريال سعودي ،بما في ذلك الحد الفرعي التالي:	-اعتمادات مستندية باالطالع مؤجلة (متأخرة لتسهيل التجارة) بحد أربعين مليون ( )40,000,000ريال سعودي.
2تيسير تجاري بحد إجمالي قدره ثالثمائة مليون ( )300,000,000ريال سعودي.3مقايضة هامش الربح بحد إجمالي قدره ستة عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف ( )16,750,000ريال سعودي.4شراء العمالت األجنبية والمواعدة في الصرف بحد إجمالي قدرة خمس مائة ألف ( )500,000ريال سعودي.تنتهي صالحية التسهيالت المقدمة بموجب االتفاقية بتاريخ 1443/05/27هـ (الموافق 2021/12/31م) ،قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.
وتشمل الضمانات المقدمة من قبل الشركة ما يلي:
yتم تقديم ضمانات من قبل صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد آل سعود ومحمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي وعبد
اهلل بن سعد بن بطي الفراج السبيعي ووليد بن محمد الجعفري.
yأي ضمانات أخرى قد يطلبها البنك األهلي من وقت آلخر.
يجوز للبنك األهلي إلغاء التسهيالت ألي سبب من األسباب ،وف ًقا لتقديره الخاص ،ويطلب من الشركة سداد جميع المبالغ المستحقة على الفور عند
حدوث أي من حاالت التخلف عن السداد التالية:
yإخفاق أو تأخر الشركة عن تنفيذ التزاماتها بموجب االتفاقية دون سبب.
yإذا خالفت الشركة التأمين والضمانات المقدمة إلى البنك األهلي.
yفي حال أخلت الشركة بالتزاماتها تجاه اآلخرين بطريقة قد تعتبر لدى البنك األهلي ،بنا ًء على تقديره المطلق ،أنها ذات تأثير سلبي على
الوضع المالي للشركة.
yإفالس الشركة أو تصفيتها.
yتغيير الشكل القانوني أو خروج أو تغيير أي مساهمين أو بيع الشركة.
يحق للبنك األهلي في أي وقت قبل انتهاء االتفاقية ودون موافقة الشركة ودون تقديم مبرر أن يقوم بإنهاء االتفاقية كل ًيا أو جزئ ًيا دون إخطار الشركة
ودون إبالغها بأسباب ذلك .كما يحق للبنك األهلي المطالبة بالدفع من الشركة دون حق الشركة في االعتراض .ويحق للشركة إنهاء االتفاقية في أي وقت
شريطة أن تدفع أي التزامات مستحقة بموجبها.
يعد تغيير الشكل القانوني أو خروج أو تغيير أي مساهمين أو بيع الشركة حاله من حاالت اإلخالل.
منذ تاريخ هذه االتفاقية ،اندمجت سامبا مع البنك األهلي لتشكيل البنك األهلي السعودي ككيان مدمج ،ونتيجة لذلك ،تم تحويل جميع حقوق والتزامات
سامبا ،بما في ذلك هذه االتفاقية ،إلى البنك األهلي السعودي.
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وف ًقا للخطاب المقدم من الشركة والتي بموجبها تقدم إشعاراً للبنك األهلي السعودي بشأن االكتتاب العام وتحويل وتغيير الملكية وزيادة رأس المال نظ ًرا
ألنه سيتم تغيير الشكل القانوني للشركة وهيكل الملكية نتيجة لذلك ،وقدم البنك األهلي السعودي موافقته الخطية على ذلك بتاريخ 1442/09/08هـ
(الموافق 2021/04/20م) وطلب ضماناً إضافياً من شركة الموارد القابضة.
تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويخضع أي نزاع ينشأ عنها لالختصاص القضائي للجنة الفصل في المنازعات المصرفية ،ويحق للبنك
ً
أصول أو تمارس أنشطة تجارية.
األهلي التجاري حل النزاع في أي محكمة أو سلطة قضائية في أي والية قضائية أخرى تمتلك فيها الشركة
 .كاتفاقية تسهيالت بين الشركة وبنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي ()ABC Islamic Bank

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت مع بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي ( )ABC Islamic Bankفي تاريخ 1438/02/28هـ (الموافق 2016/11/28م)،
والتي تم تجديدها في تاريخ 1441/03/30هـ (الموافق 2019/11/27م) ،بحيث يقدم بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي ()ABC Islamic Bank
للشركة تسهيالت بقيمة إجمالية وهي خمسة وعشرين مليون ( )25,000,000دوالر أمريكي وذلك لغرض الوفاء بالتزامات الدفع للشركة عن طريق خطاب
اعتماد وتمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة والوفاء بالتزامات الدفع للشركة فيما يتعلق بخطاب االعتماد والوفاء بالتزامات الدفع التي تتكبدها
الشركة تجاه الموردين (طرف ثالث) وتمويل سعر التكلفة لألسعار المؤجلة المستحقة الدفع من قبل الشركة بموجب عقود المرابحة .تشمل تسهيالت
المقدمة بموجب االتفاقية الحدود الفرعية التالية:
yتسهيالت إصدار خطاب اعتماد متجدد بمبلغ إجمالي يصل إلى خمسة وعشرين مليون ( )25,000,000دوالر أمريكي.
yتسهيالت المرابحة المتجددة وتشمل الحدود الفرعية التالية:
yالغرض من رأس المال العامل وغرض استبدال المرابحة بمبلغ إجمالي يصل إلى خمسة ماليين ( )5,000,000دوالر أمريكي.
yغرض تمويل المورد بمبلغ إجمالي يصل إلى خمسة وعشرين مليون ( )25,000,000دوالر أمريكي.
yالغرض من إعادة تمويل خطاب االعتماد بمبلغ إجمالي يصل إلى خمسة وعشرين مليون ( )25,000,000دوالر أمريكي.
التسهيالت المقدمة بموجب االتفاقية متاحة حتى ستة وثالثين ( )36شهر اعتبا ًرا من تاريخ 1441/03/30هـ (الموافق 2019/11/27م) ،أو أي تاريخ آخر
قد يوافق عليه بنك أي بي سي وف ًقا لتقديره المطلق.
تم تقديم ضمانات من قبل كل من صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد آل سعود ومحمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي وعبداهلل بن
سعد بن بطي الفراج السبيعي ووليد بن محمد الجعفري وحصة بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي ونوف بنت سعد بن بطي الفراج السبيعي.
يجوز لبنك أي بي سي إلغاء التسهيالت ألي سبب من األسباب ،وف ًقا لتقديره الخاص ،ويطلب من الشركة سداد جميع المبالغ المستحقة على الفور عند
حدوث أي من حاالت التخلف عن السداد التالية:
ناتجا عن خطأ إداري
1إخفاق الشركة أو أي ضامن عن سداد المبالغ المستحقة في تاريخ االستحقاق بموجب االتفاقية،ما لم يكن هذا اإلخفاق ًأو تقني أو في حال تم السداد في غضون ثالثة ( )3أيام عمل من تاريخ استحقاقه.
2عدم الوفاء بأي تعهد مالي.3عدم امتثال الشركة أو الضامن ألي شرط من شروط مستندات التمويل.4عدم تخفيض إجمالي المبلغ المستحق إلى الصفر في تاريخ اإلنهاء.5إذا ثبت أن أي تمثيل أو بيان تم تقديمه أو تم اعتبار أنه مقدم من قبل الشركة غير صحيح أو مضلل من أي جانب مادي عند تقديمه أو اعتبارهمقد ًما.
6عدم سداد أي مديونية مالية للشركة أو الضامن عند استحقاقها أو خالل أي فترة التصحيح األساسية.7إعالن بأن أي مديونية مالية للشركة أو الضامن مستحقة وواجبة السداد أو تصبح مستحقة الدفع قبل تاريخ استحقاقها المحدد نتيجة لحالةالتخلف عن السداد.
8في حال أصبح يحق ألي دائن للشركة أو ضامن إعالن أي مديونية مالية مستحقة وواجبة الدفع قبل تاريخ استحقاقها.9إلغاء أو تعليق أي التزام بأي مديونية مالية للشركة أو الضامن من قبل الدائن نتيجة لحالة التخلف عن السداد.	10-ال تشكل األحداث الخمسة المذكورة أعاله أحداث تقصير في حال كان االلتزام الذي يقع في إطارها أقل من خمسة ماليين ()5,000,000
دوالر أمريكي.
	11-عدم قدرة الشركة أو أي ضامن على سداد ديونها عند استحقاقها أو اإلقرار بعدم قدرتها على سداد ديونها عند استحقاقها أو أن قيمة أصولها
أقل من االلتزامات ،أو اإلعالن عن تأجيل ألي مديونية عليها.
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	12-اتخاذ أي إجراء مؤسسي أو إجراء قانوني أو أي إجراء آخر فيما يتعلق بتأجيل المديونية أو تكوين أو تسوية أو تنازل مع أي دائن أو تعيين
ٍ
مصف أو أي خطوة أو إجراء مماثل آخر.
	13-أي مصادرة أو حجز أو محنة أو تنفيذ يؤثر على أي أصول للشركة أو أي ضامن.
	14-إذا يعد أو أصبح أداء الشركة أو أي ضامن ألي من التزاماته بموجب مستندات التمويل غير القانوني,
	15-تنكر الشركة أو أي ضامن مستند تمويل أو يثبت نيته في التنصل من مستند تمويل.
	16-تغيير الشكل القانوني أو الوضع القانوني للشركة عن ذلك الموجود في تاريخ االتفاقية.
	17-تصبح أي وثيقة تمويل أو أي حقوق خاصة ببنك أي بي سي فيما يتعلق بذلك غير قابلة للتنفيذ أو تتوقف عن أن تكون سارية المفعول والتأثير
الكامل.
	18-استبدال إدارة الشركة أو الضامن بسلطة تابعة ألية حكومة.
	19-أي ظرف ينشأ أو حدث يؤدي أو قد يؤدي في رأي بنك أي بي سي إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري.
	20-في حال الوفاة أو العجز العقلي للضامن.
	21-يعد تغيير الشكل القانوني أو الوضع القانوني للشركة عن ذلك الموجود في تاريخ االتفاقية حاله من حاالت اإلخالل.
وف ًقا للخطاب المقدم من الشركة والتي بموجبها تقدم إشعاراً لبنك أي بي سي بشأن االكتتاب العام وتحويل وتغيير الملكية وزيادة رأس المال نظ ًرا ألنه
سيتم تغيير الشكل القانوني للشركة وهيكل الملكية نتيجة لذلك ،وقدم بنك أي بي سي موافقته الخطية على ذلك بتاريخ 1442/08/22هـ (الموافق
2021/04/04م).
تخضع االتفاقية وأي عقد مرابحة يتم إبرامه وأي التزامات تعاقدية تنشأ عنها أو تتعلق بها للقانون اإلنجليزي .ويتفق كل طرف على أن االتفاقية يجب أن
تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية .ويكون لمحاكم إنجلترا االختصاص القضائي في أي دعوى أو إجراء بموجب االتفاقية .يجوز رفع أي دعوى قضائية
أو دعوى مسبقة أمام لجنة الفصل في المنازعات المصرفية في المملكة وأمام دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة.
 .لخطاب اعتماد بنك أبوظبي األول

أبرمت الشركة خطاب اعتماد مع بنك أبوظبي األول في تاريخ 1441/04/01هـ (الموافق 2019/11/28م) ،بحيث يقدم بنك أبوظبي األول للشركة
تسهيالت بقيمة إجمالية وهي مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي وذلك لغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة وتمويل خطابات االعتماد
الصادرة عن بنك أبوظبي األول عند االستحقاق وتمويل مشتريات المنتجات الطبية على أساس حساب مفتوح ،متاح عند تقديم فواتير التوريد من بنك
المورد .تشمل تسهيالت المقدمة بموجب االتفاقية ما يلي:
1تسهيالت مرابحة السلع ( )1بحد أقصى يبلغ مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي بما في ذلك الحد الفرعي التالي:	-خطاب اعتماد (إسالمي) بحد أقصى يبلغ مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي.
2تسهيالت مرابحة السلع ( )2بحد أقصى يبلغ مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي.3تسهيالت مرابحة السلع ( )3بحد أقصى يبلغ مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي.يكون موعد المراجعة السنوية في تاريخ 1442/05/15هـ (الموافق 2020/11/30م)
وتشمل الضمانات المقدمة من قبل الشركة ما يلي:
yسند ألمر عند الطلب بمبلغ مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي يغطي كافة التسهيالت.
yضمانات من صاحب السمو الملكي األمير /تركي بن محمد بن فهد آل سعود ومحمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي وعبداهلل بن سعد بن
بطي الفراج السبيعي ووليد بن محمد الجعفري بمبلغ مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي.
يحق لبنك أبوظبي األول ،وف ًقا لتقديره الخاص ،وبأثر فوري أن يقوم بما يلي:
yتعليق و/أو إلغاء كل أو أي جزء من الجزء غير المستخدم من التسهيالت في أي وقت.
yفيما يتعلق بالتسهيالت التجارية (بما في ذلك أي مرابحة للسلع) أو أي التزام طارئ آخر ،يجوز لبنك أبوظبي األول ،في أي وقت ،إلغاء أو
تعديل أي جزء غير مستخدم من هذه التسهيالت التجارية.
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على الشركة إبالغ بنك أبوظبي األول بأي تغييرات تطرأ على وضعها القانوني أو ملكيتها أو أي تغييرات في نظامها األساسي .ويحتفظ بنك أبوظبي األول
بالحق في تعديل و/أو إلغاء شروط وأحكام التسهيالت بعد تقدير أثر هذا التغيير.
وف ًقا للخطاب المقدم من الشركة والتي بموجبها تقدم إشعاراً لبنك أبوظبي األول بشأن االكتتاب العام وتحويل وتغيير الملكية وزيادة رأس المال نظ ًرا ألنه
سيتم تغيير الشكل القانوني للشركة وهيكل الملكية نتيجة لذلك ،وقدم بنك أبوظبي األول موافقته الخطية على ذلك بتاريخ 1442/07/19هـ (الموافق
2021/03/03م).
تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ويخضع أي نزاع ينشأ عنها لالختصاص القضائي للجنة الفصل في المنازعات المصرفية.
	 12-6االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة
بلغ إجمالي التعامالت مع األطراف ذات العالقة مائة وثالثة وستين مليون وثمانمائة وتسعة وعشرين ألف وأربعمائة وسبعين ( )163,829,470ريال سعودي
ومائتين وثمانية وستين مليون وسبعمائة وأربعة وعشرين ألف وثمانمائة وثمانية وأربعين ( )268,724,848ريال سعودي وأربعمائة وأربعة وعشرين مليون
وسبعمائة وعشرة آالف ومائتين وستة وخمسين ( )424,710,256ريال سعودي ومائتين وواحد وتسعين مليوناً وتسعمائة وتسعة وخمسين ألف وتسعمائة
وسبعة ( )291,959,907ريال سعودي عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م ،على التوالي .ويوضح هذا القسم ملخصاً لالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة من أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التابعة .ال يشمل ملخص
االتفاقيات والعقود الموضحة فيما يلي جميع الشروط واألحكام وال يمكن اعتبار الملخص بدي ً
ال عن الشروط واألحكام الواردة في تلك االتفاقيات.
ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة الموضحة في هذا القسم ال تشتمل على أي شروط تفضيلية وأنها قد
تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة .وباستثناء ما تم ذكره في هذا القسم من هذه النشرة ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة
ال ترتبط بأي تعامالت أو اتفاقيات أو عالقات تجارية أو صفقات عقارية مع طرف ذي عالقة بما في ذلك المستشار المالي والمستشار القانوني للطرح.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة على عزمهم التقيد بالمادة الثانية والسبعين من نظام الشركات وبتعليمات المادة السادسة واألربعين من الئحة حوكمة
الشركات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق باالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة.
2-6-1
.

1التعامالت مع الشركات التابعة

أعقود الوكالة مع شركة هولينز وشركة رونزاك

أبرمت الشركة عقد وكالة مع كل من شركة هولينز وشركة رونزاك بتاريخ 1436/10/25هـ (الموافق 2015/08/10م) ،والتي بموجبها تعمل الشركة
بصفتها وكي ً
ال لكل من شركة هولينز وشركة رونزاك في دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر والمغرب وليبيا وتونس ومصر وسوريا واليمن ولبنان
واألردن واالتحاد األوروبي وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والواليات المتحدة وكندا (وللمزيد من المعلومات حول هذه العقود ،الرجاء مراجعة القسم رقم
« 3-5-12اتفاقيات الوكالة» من هذه النشرة).
تشكل هذه العقود تعامالت مع أطراف ذات عالقة نظ ًرا إلبرامها مع الشركات التابعة للشركة وف ًقا لتعريف األطراف ذات العالقة بموجب قواعد طرح
األوراق المالية وااللتزامات المستمرة إال أنه ال يتطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة وفقاً للمادة الحادية والسبعين ( )71من نظام الشركات.
 .بعقود التصنيع مع شركة هولينز وشركة رونزاك

أبرمت الشركة عدد من عقود التصنيع مع كل من شركة هولينز وشركة رونزاك وعدد من الشركات المصنعة والتي بموجبها يحق للشركة استخدام العالمة
التجارية لكل من شركة هولينز وشركة رونزاك في المملكة وخارجها .وف ًقا لهذه االتفاقيات ،تقوم الشركة المصنعة بتصنيع منتجات لصالح الشركة تحت
العالمة التجارية لشركة هولينز ولشركة رونزاك (وللمزيد من المعلومات حول هذه العقود ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 4-5-12اتفاقيات التصنيع» من
هذه النشرة).
تشكل هذه العقود تعامالت مع أطراف ذات عالقة نظ ًرا إلبرامها مع الشركات التابعة للشركة وف ًقا لتعريف األطراف ذات العالقة بموجب قواعد طرح
األوراق المالية وااللتزامات المستمرة إال أنه ال يتطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة وفقاً للمادة الحادية والسبعين ( )71من نظام الشركات.
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	2-6-2

1التعامالت والعقود التي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها

أبرمت الشركة عدد من التعامالت والعقود التي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها (وللمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم
رقم« 7-5المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية» من هذه النشرة) .ويوضح هذا القسم ملخصاً لالتفاقيات التي تم
إبرامها مع األطراف ذات العالقة من أعضاء مجلس اإلدارة والتي يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأنها جوهرية فيما يتعلق بأعمال الشركة أو قد تؤثر على
قرار المستثمرين في االكتتاب بأسهم الطرح .وقد تمت الموافقة على جميع االتفاقيات ومبالغ التعامالت كما في  31ديسمبر 2020م من قبل الجمعية
العامة بتاريخ 1442/11/25هـ (الموافق 2021/07/05م).
.

أاتفاقية خدمة ودعم مع شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات

أبرمت الشركة اتفاقية خدمة ودعم مع شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات بتاريخ 1441/05/06هـ (الموافق 2020/01/01م) ،بحيث تقدم
شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات للشركة خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات التي تتطلبها بما في ذلك الدعم الفني لمكتب المساعدة والربط
الشبكي والتعاون واألمن وإدارة مركز البيانات والخدمات المدارة وتطبيقات اإلنترنت (وللمزيد من المعلومات حول هذه االتفاقية ،الرجاء مراجعة القسم
رقم « 7-5-12اتفاقيات دعم تقنية المعلومات» من هذه النشرة) .وقد أبرمت الشركة أيضاً تعامالت أخرى مع شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية
المعلومات حيث تقدم شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات للشركة خدمات إدارية.
بلغت القيمة اإلجمالية للمعامالت المبرمة بين الشركة وشركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات بموجب االتفاقية أربعة وثالثين مليوناً وخمسمائة
وتسعة وخمسين ألفاً ومائتين وسبعة وعشرين ( )34,559,227ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
تعد اتفاقية الخدمة والدعم مبرمة مع طرف ذو عالقة نظراً ألن أعضاء مجلس اإلدارة وليد محمد عبداهلل الجعفري ومحمد سعد بطي الفراج السبيعي
لديهم مصلحة غير مباشرة في شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات .وقد تم عرض هذه االتفاقية على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ
1442/11/25هـ (الموافق 2021/07/05م) وتمت الموافقة عليها.
 .باتفاقيات مشراف

أبرمت الشركة عد ًدا من اتفاقيات التعاقد العامة مع مشراف ،بحيث يجب على مشراف تزويد الشركة بالمقاوالت العامة والخدمات الميكانيكية
والكهربائية فيما يتعلق بصيدليات الشركة .أبرمت الشركة االتفاقيات مع مشراف وفقاً لنموذج موحد ،مدة كل اتفاقية بنا ًء على النموذج هي خمسة
وخمسين ( )55يوماً تبدأ من تاريخ الحصول على التصاميم المعتمدة للصيدلية من الشركة.
بلغت القيمة اإلجمالية للمعامالت المبرمة بين الشركة ومشراف سبعين مليوناً وخمسين ألفاً ومائة وأربعة وثمانين ( )70,050,184ريال سعودي لفترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
وتعد كل من االتفاقيات المبرمة مع مشراف المذكورة أعاله مبرمة مع طرف ذو عالقة نظراً ألن أعضاء مجلس اإلدارة وليد محمد عبداهلل الجعفري
ومحمد سعد بطي الفراج السبيعي لديهم مصلحة غير مباشرة في مشراف .وقد تم عرض هذه االتفاقيات على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ
1442/11/25هـ (الموافق 2021/07/05م) وتمت الموافقة عليها.
 .جاتفاقية مع شركة زهوة للخدمات التجارية

أبرمت الشركة اتفاقية تطوير العمل التجاري والتسويقي مع شركة زهوة للخدمات التجارية بتاريخ 1441/05/06هـ (الموافق 2020/01/01م) ،بحيث
تقوم شركة زهوة للخدمات التجارية بتوريد منتجاتها إلى الشركة ،وتقوم الشركة بتسويق وعرض منتجات زهوة التجارية عبر صيدلياتها .وتعد االتفاقية
سارية من تاريخها وتنتهي في 1443/05/27هـ (الموافق 2021/12/31م) .تلتزم الشركة بدفع أي مبالغ مستحقة لشركة زهوة للخدمات التجارية وفقاً
ألوامر الشراء المبرمة بين الطرفين.
بلغت القيمة اإلجمالية للمعامالت المبرمة بين الشركة وشركة زهوة للتجارة ثالثة ماليين ومائة وإثنين وعشرين ( )3,000,122ريال سعودي لفترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
تعد اتفاقية زهوة للخدمات التجارية مبرمة مع طرف ذو عالقة نظراً ألن عضو مجلس اإلدارة محمد سعد بطي الفراج السبيعي لديه مصلحة غير مباشرة
في شركة زهوة للخدمات التجارية .وقد تم عرض هذه االتفاقية على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1442/11/25هـ (الموافق 2021/07/05م) وتمت
الموافقة عليها .كما يجدر بالذكر أن اثنان من كبار التنفيذيين في الشركة وهم تركي عبداهلل سعد الفراج (مدير التسويق) وفهد عبداهلل سعد الفراج
(مدير االستراتيجية واألداء التنظيمي) لديهم مصلحة مباشرة في شركة زهوة للخدمات التجارية.
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 .دبوليصات تأمين شركة والء للتأمين

أبرمت الشركة عد ًدا من بوليصات التأمين مع شركة والء للتأمين على النحو التالي:
 أبوليصة التأمين الشامل للمركبات بتاريخ 1442/04/30هـ (الموافق 2020/12/15م) المبرمة بين الشركة وشركة والء للتأمين. ببوليصة التأمين البحري المفتوحة بتاريخ 1442/06/09هـ (الموافق 2021/02/01م) المبرمة بين الشركة وشركة والء للتأمين. جبوليصة التأمين البحري بغطاء مفتوح بتاريخ 1442/06/09هـ (الموافق 2021/02/01م) المبرمة بين الشركة وشركة والء للتأمين. دبوليصة التأمين على األموال بتاريخ 1442/06/09هـ (الموافق 2021/02/01م) المبرمة بين الشركة وشركة والء للتأمين. هبوليصة تأمين الممتلكات ضد جميع المخاطر بتاريخ 1442/06/09هـ (الموافق 2021/02/01م) المبرمة بين الشركة وشركة والء للتأمين. وبوليصة تأمين خيانة األمانة بتاريخ 1442/06/09هـ (الموافق 2021/02/01م) المبرمة بين الشركة وشركة والء للتأمين.بلغت القيمة اإلجمالية لبوليصات التأمين المبرمة بين الشركة وشركة والء للتأمين أربعة ماليين وخمسمائة وأربعين ألفاً وثمانمائة وثالثة وثالثين
( )4,540,833ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م (للمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة القسم رقم« 9-12التأمين» من هذه
النشرة).
تعد بوليصات التأمين المبرمة مع شركة والء للتأمين مبرمة مع طرف ذو عالقة نظراً ألن عضو مجلس اإلدارة وليد محمد عبداهلل الجعفري لديه مصلحة
غير مباشرة في شركة والء للتأمين .وقد تم عرض بوليصات التأمين المبرمة مع شركة والء للتأمين على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1442/11/25هـ
(الموافق 2021/07/05م) وتمت الموافقة عليها.
 .هعقد إيجار بين الشركة ونوف سعد الفراج السبيعي

أبرمت الشركة عقد إيجار مع نوف سعد بطي الفراج السبيعي بتاريخ 1431/01/15هـ (الموافق 2021/02/01م) ،والتي بموجبها تستأجر الشركة مكاتبها.
بلغت القيمة اإلجمالية لعقد اإليجار مع نوف سعد بطي الفراج السبيعي مائتي ألف ( )200,000ريال سعودي للسنة المالية 2020م (للمزيد من المعلومات،
الرجاء مراجعة رقم « 7-12العقارات» من هذه النشرة).
يعد عقد اإليجار المبرم مع نوف سعد بطي الفراج السبيعي مبرم مع طرف ذو عالقة نظراً ألن المؤجر نوف سعد بطي الفراج السبيعي هي أخت
عضو مجلس اإلدارة محمد سعد بطي الفراج السبيعي .وقد تم عرض هذا العقد على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1442/11/25هـ (الموافق
2021/07/05م) وتمت الموافقة عليه.
 .واتفاقية اإليجار مع شركة أسمنت المنطقة الشرقية

أبرمت الشركة عقد إيجار مع شركة أسمنت المنطقة الشرقية بتاريخ 1442/05/05هـ (الموافق 2020/12/20م) ،والتي بموجبها تستأجر الشركة
مكاتبها .بلغت القيمة اإلجمالية لعقد اإليجار مع شركة أسمنت المنطقة الشرقية مليون وستمائة وتسعة وأربعين ألفاً وثمانمائة وثالثين ( )1,649,830ريال
سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م (للمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة رقم« 7-12العقارات» من هذه النشرة).
يعد عقد اإليجار المبرم مع شركة أسمنت المنطقة الشرقية مبرم مع طرف ذو عالقة نظراً ألن أعضاء مجلس اإلدارة وليد محمد عبداهلل الجعفري
ومحمد سعد بطي الفراج السبيعي وإبراهيم سالم محمد الرويس لديهم مصلحة غير مباشرة في شركة أسمنت المنطقة الشرقية .وقد تم عرض هذه
االتفاقية على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1442/11/25هـ (الموافق 2021/07/05م) وتمت الموافقة عليها.
 .زالمعامالت مع وكالة السفر والسياحة الكالسيكية

أبرمت الشركة عدد من المعامالت مع وكالة السفر والسياحة الكالسيكية بحيث تزود وكالة السفر والسياحة الكالسيكية الشركة بمتطلبات السفر
المختلفة ،بما في ذلك حجز تذاكر الطيران والفنادق داخل المملكة وخارجها.
بلغت القيمة اإلجمالية للمعامالت المبرمة بين الشركة ووكالة السفر والسياحة الكالسيكية ثالثة عشر مليوناً ومائتين وسبعة وثمانين ألفاً وستمائة وثالثة
وسبعين ( )13,287,673ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
تعد المعامالت المبرمة مع وكالة السفر والسياحة الكالسيكية مبرمة مع طرف ذو عالقة نظراً ألن عضو مجلس اإلدارة وليد محمد عبداهلل الجعفري
لديه مصلحة غير مباشرة في وكالة السفر والسياحة الكالسيكية .وقد تم عرض التعامالت للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م على الجمعية
العامة المنعقدة بتاريخ 1442/11/25هـ (الموافق 2021/07/05م) وتمت الموافقة عليها .وسيتم عرض التعامالت التي تمت خالل فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2021م على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليها عند انعقادها بشكل سنوي.
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 .حمعامالت مع مؤسسة تسعمائة وستة وستون ()966

أبرمت الشركة عدد من المعامالت مع مؤسسة تسعمائة ستة وستون ( ،)966بحيث تزود مؤسسة تسعمائة ستة وستون ( )966الشركة بعدد من الخدمات
فيما يتعلق بتشغيل أعمال الشركة.
بلغت القيمة اإلجمالية للمعامالت المبرمة بين الشركة ومؤسسة تسعمائة وستة وستون ( )966مليون وتسعمائة وثمانية وستين ألفاً وخمسمائة وواحد
وثمانين ( )1,968,581ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
تعد المعامالت المبرمة مع مؤسسة تسعمائة ستة وستون ( )966مبرمة مع طرف ذو عالقة نظراً ألن مؤسسة تسعمائة ستة وستون ( )966مملوكة لعضو
مجلس اإلدارة محمد سعد بطي الفراج السبيعي .وقد تم عرض التعامالت للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م على الجمعية العامة المنعقدة
بتاريخ 1442/11/25هـ (الموافق 2021/07/05م) وتمت الموافقة عليها .وسيتم عرض التعامالت التي تمت خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليها عند انعقادها بشكل سنوي.
 .طمعامالت مع نجم سهيل

أبرمت الشركة عدد من المعامالت مع نجم سهيل ،بحيث يقوم نجم سهيل بتزويد الشركة بمختلف المعدات الضرورية لتشغيل صيدليات الشركة وذلك
وفقاً ألوامر الشراء الصادرة بين الطرفين ،بما في ذلك األلواح الخشبية والزجاجية وطاوالت الكاونتر وطاوالت الصراف .أبرمت الشركة احدى عشر
( )11اتفاقية مع نجم سهيل.
بلغت القيمة اإلجمالية للمعامالت المبرمة بين الشركة ونجم سهيل مليون وأربعمائة وثمانية آالف ومائتين وثالثة وعشرين ( )1,408,223ريال سعودي
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
تعد المعامالت المبرمة مع نجم سهيل مبرمة مع طرف ذو عالقة نظراً ألن عضو مجلس اإلدارة محمد سعد بطي الفراج السبيعي لديه مصلحة غير
مباشرة في نجم سهيل .وقد تم عرض التعامالت للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1442/11/25هـ
(الموافق 2021/07/05م) وتمت الموافقة عليها .وسيتم عرض التعامالت التي تمت خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م على الجمعية
العامة للشركة للموافقة عليها عند انعقادها بشكل سنوي
 .ياتفاقية الموارد التجارية

أبرمت الشركة اتفاقية الموارد التجارية مع شركة الموارد التجارية بتاريخ 1441/05/06هـ (الموافق 2020/01/01م) ،بحيث تقوم شركة الموارد التجارية
بتوريد منتجاتها إلى الشركة وتقوم الشركة بتسويق وعرض منتجات شركة الموارد التجارية عن طريق صيدلياتها .تبدأ مدة االتفاقية من تاريخها وتنتهي
في 1443/05/27هـ (الموافق 2021/12/31م) .تلتزم الشركة بدفع أي مبالغ مستحقة لشركة الموارد التجارية وفقاً ألوامر الشراء الصادرة بين الطرفين.
بلغت القيمة اإلجمالية للتعامالت المبرمة بين الشركة وشركة الموارد التجارية هي مليون وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفاً وتسعة وتسعين ()1,549,099
ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
تعد اتفاقية الموارد التجارية مبرمة مع طرف ذو عالقة نظراً ألن عضو مجلس اإلدارة سمير محمود فياض عبدالهادي لديه مصلحة غير مباشرة في
شركة الموارد التجارية ونظراً ألن شركة الموارد القابضة (وهي أحد كبار المساهمين في الشركة) لديها نسبة ملكية في شركة الموارد التجارية .وقد تم
عرض هذه االتفاقية على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1442/11/25هـ (الموافق 2021/07/05م) وتمت الموافقة عليها.
 .كاتفاقية مع جمعية كنف الخيرية

أبرمت الشركة اتفاقية الخدمات الخيرية المبرمة مع جمعية كنف الخيرية بتاريخ 1442/09/06هـ (الموافق 2021/04/18م) ،بحيث تقوم الشركة
بمساعدة جمعية كنف الخيرية في جمع التبرعات من خالل جميع صيدليات الشركة .تلتزم الشركة بدفع جميع المبالغ المستحقة لجمعية كنف الخيرية كل
ثالثة أشهر ميالدية بموجب شيك صادر باسم جمعية كنف الخيرية .مدة االتفاقية سنة واحدة تبدأ من تاريخها وتخضع للقوانين المعمول بها في المملكة.
باإلضافة إلى ذلك ،أبرمت الشركة اتفاقية مع جمعية كنف الخيرية ضمن مسؤولية الشركة المجتمعية بحيث تلتزم الشركة بسداد رواتب خمسة ()5
من موظفي جمعية كنف الخيرية بقيمة إجمالية قدرها مائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وثالثة وأربعين ( )188,743ريال سعودي لفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2021م.
تعد اتفاقية الخدمات الخيرية المبرمة مع جمعية كنف الخيرية مبرمة مع طرف ذو عالقة نظراً ألن عضو مجلس اإلدارة محمد سعد بطي الفراج
السبيعي مصلحة غير مباشرة في جمعية كنف الخيرية .وقد تم عرض هذه االتفاقية على الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1442/11/25هـ (الموافق
2021/07/05م) وتمت الموافقة عليها.
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	2-6-3
.

1التعامالت مع كبار المساهمين

أاتفاقية مع الشركة الكيميائية لالستثمار التجاري

أبرمت الشركة اتفاقية تطوير العمل التجاري والتسويقي مع الشركة الكيميائية لالستثمار التجاري بتاريخ 1442/05/17هـ (الموافق 2021/01/01م)،
بحيث تقوم الشركة الكيميائية لالستثمار التجاري بتوريد منتجاتها إلى الشركة وتقوم الشركة بتسويق وعرض منتجات الشركة الكيميائية لالستثمار
التجاري عن طريق صيدلياتها .تبدأ مدة االتفاقية من تاريخها وتنتهي في 1443/05/27هـ (الموافق 2021/12/31م) .تلتزم الشركة بدفع أي مبالغ
مستحقة للشركة الكيميائية لالستثمار التجاري وفقاً ألوامر الشراء الصادرة بين الطرفين.
بلغت القيمة اإلجمالية للتعامالت المبرمة بين الشركة وشركة الكيميائية لالستثمار التجاري أربعة ماليين وتسعة وسبعين ألفاً وستمائة وأربعة وثمانين
( )4,079,684ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
تعد اتفاقية تطوير العمل التجاري والتسويقي المبرمة مع الشركة الكيميائية لالستثمار التجاري مبرمة مع طرف ذو عالقة نظراً ألن شركة الموارد القابضة
(وهي أحد كبار المساهمين في الشركة) لديها نسبة ملكية في الشركة الكيميائية لالستثمار التجاري.
 .باتفاقية مع شركة سيتكو

أبرمت الشركة اتفاقية تطوير العمل التجاري والتسويقي مع الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (ويشار إليها فيما يلي بـ «شركة سيتكو») بتاريخ
1442/05/17هـ (الموافق 2021/01/01م) ،بحيث تقوم شركة سيتكو بتوريد منتجاتها إلى الشركة وتقوم الشركة بتسويق وعرض منتجات شركة سيتكو
عن طريق صيدلياتها .تبدأ مدة االتفاقية من تاريخها وتنتهي في 1445/06/18هـ (الموافق 2023/12/31م) .تلتزم الشركة بدفع أي مبالغ مستحقة لشركة
سيتكو وفقاً ألوامر الشراء الصادرة بين الطرفين.
بلغت القيمة اإلجمالية للتعامالت المبرمة بين الشركة وشركة سيتكو مائة وواحد وخمسين مليوناً وثالثمائة وستة وستين ألفاً وثمانمائة وثالثة وستين
( )151,366,863ريال سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
تعد اتفاقية شركة سيتكو مبرمة مع طرف ذو عالقة نظراً ألن شركة الموارد القابضة (وهي أحد كبار المساهمين في الشركة) لديها نسبة ملكية في
شركة سيتكو.
 .جعقد تأمين مع شركة سايكو

أبرمت الشركة عقد تقديم خدمات الرعاية الصحية مع شركة سايكو بتاريخ 1437/01/19هـ (الموافق 2015/11/01م) ،بحيث يتعين على الشركة توفير
الدواء المطلوب لعمالء شركة سايكو المؤمن عليهم وف ًقا لسياسات التأمين المبرمة بين سايكو وعمالئها (وللمزيد من المعلومات حول هذه االتفاقية،
الرجاء مراجعة القسم رقم« 5-5-12اتفاقيات التأمين» من هذه النشرة).
بلغت القيمة اإلجمالية للتعامالت المبرمة بين الشركة وشركة سايكو أربعة ماليين ومائة وعشرة آالف وثمانمائة وستة وأربعين ( )4,110,846ريال سعودي
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
تعد اتفاقية شركة سايكو مبرمة مع طرف ذو عالقة نظراً ألن شركة الموارد القابضة (وهي أحد كبار المساهمين في الشركة) لديها نسبة ملكية في
شركة سايكو.
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	 12-7العقارات
1العقارات المملوكة من قبل الشركة

2-7-1

يوضح الجدول التالي تفاصيل العقارات المملوكة من قبل الشركة ،علماً بأنه ال يوجد أي رهن على أي من العقارات المملوكة من قبل الشركة:
	  (12-11):لودجلاالعقارات المملوكة من قبل الشركة
رقم الصك وتاريخه

#

مالك العقار

موقع العقار

الغرض

المساحة
(متر مربع)

القيمة الدفترية
(ريال سعودي)

900

2,143,400
6,752,316

1

 295307000430بتاريخ
1442/03/25هـ (الموافق
2020/11/11م)

الشركة

قطعة األرض رقم  136من البلك رقم
 Zمن المخطط رقم ح 11/الواقع في
حي المروج بحفر الباطن

2

 730207006499بتاريخ
1439/03/29هـ (الموافق
2017/12/17م)

الشركة

قطعة األرض رقم  17من البلك رقم
إلنشاء مكتب رئيسي
 2من المخطط رقم ش.خ  741الواقع
للشركة.
في حي الصدفة بالخبر

2,648.11

3

 3307006498بتاريخ
1439/03/29هـ (الموافق
2017/12/17م)

الشركة

قطعة األرض رقم  16من البلك رقم
إلنشاء مكتب رئيسي
 2من المخطط رقم ش.خ  741الواقع
للشركة.
في حي الصدفة بالخبر

6,228.78

15,883,754

4

 230107019898بتاريخ
1434/11/09هـ (الموافق
2013/09/15م)

الشركة

قطعة أرض رقم  14مخطط 1/636
بحي األنوار بالدمام

ورش عمل الشركة

8,516,7

11,070,800

5

 394053003204بتاريخ
1443/03/04هـ (الموافق
2021/10/10م)

الشركة

قطعة أرض رقم  354في بلك 21
في مجاورة الثالثة في مخطط ش د
 1015بمدينة الدمام

إلنشاء صيدليات جديدة

1,800

3,960,000

6

 633002005125بتاريخ
1443/03/14هـ (الموافق
2021/10/20م)

الشركة

7

 294749003199بتاريخ
1443/03/06هـ (الموافق
2021/10/12م)

الشركة

إلنشاء صيدلية جديدة.

قطعة األرض السكنية رقم  1من
المنطقة أ من المخطط رقم 15/14
الواقع في حي غرب العيون بمدينة
العيون بمحافظة األحساء

إلنشاء صيدليات جديدة

2,140

2,835,500

قطعة أرض رقم /558أ من المخطط
رقم  2/43بمدينة الخبر

إلنشاء صيدليات جديدة

1,032

3,612,000

المصدر :الشركة

ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة عدم وجود أي عقارات أخرى مملوكة من قبل الشركة خالفاً لما ذكر أعاله.
	2-7-2
.

1العقارات المستأجرة من قبل الشركة

أالصيدليات

كما في  30يونيو 2021م ،لدى الشركة ثمانمائة وسبعة وثالثين ( )837صيدلية مسجلة في جميع أنحاء المملكة .وال تعد كل صيدلية ،في حد ذاتها،
جوهرية لعمليات الشركة.
ولقد أبرمت الشركة عدة اتفاقيات تأجير لتأجير مواقع لتشغيل صيدليات الشركة في جميع أنحاء المملكة .ويتمثل الغرض الرئيسي من هذه االتفاقيات
في إنشاء صيدليات الشركة ،وتتراوح مدة اإليجار بين سنة ( )1واحدة وخمسة عشر ( )15سنة ،وتتراوح اإليجارات بين خمسة وعشرين ألف ()25,000
ومليون وخمسمائة ألف ( )1,500,000ريال سعودي في السنة الواحدة.
وتجدر اإلشارة إلى أن معظم عقود اإليجار تنص على عدم إمكانية المستأجر من القيام بأي تعديالت أو إضافات في العقار المؤجر دون الحصول على
موافقة المؤجر الخطية المسبقة ،وعلى أن تؤول جميع تلك التغييرات غير المتحركة لملكية المؤجر عند انتهاء أو انهاء عقد اإليجار .كما تنص معظم
عقود اإليجار للصيدليات على عدم إمكانية المستأجر من إغالق أو إيقاف العمل في العقار المستأجر لمدة زمنية تتراوح ما بين عشرة ( )10إلى ثالثين
ً
مفسوخا .وتخول بعض عقود اإليجار للمستأجر حق التأجير للغير فيما يتطلب البعض اآلخر موافقة المؤجر على
( )30يوم متواصلة وإال ُعد عقد اإليجار
ذلك التأجير .وبشك ًل عام ،يحكم االتفاقيات القانون السعودي.
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تتضمن اتفاقيات التأجير عد ًدا من األحكام المتعلقة بإنهاء هذه االتفاقيات إما في أي وقت من قبل المستأجر بموجب إشعار خطي لمدة تتراوح ما بين
ستة ( )6أشهر أو تسعين ( )90يوم قبل اإلنهاء ،أو إذا تعذر المستأجر من دفع مبلغ األجرة المستحق لفترة تتراوح ما بين ستين ( )60يوم إلى تسعين يوم
( )90أو في حال أخل أي الطرفين بتنفيذ شروط العقد وبعد إشعار الطرف المخل بذلك دون تصحيح للحال ،أو في حال أفلس أو أُعسر المستأجر خالل
سريان عقد اإليجار.
 .بالمستودعات

أبرمت الشركة عدداً من عقود اإليجار فيما يخص مستودعاتها ،ويوضح الجدول أدناه الشروط الرئيسية لعقود إيجار مستودعات الشركة:
	  (12-12):لودجلاالمستودعات المستأجرة من قبل الشركة
#

المستأجر

1

الشركة

2

الشركة

3

الشركة

المؤجر

ورثة محمد
عبدالعزيز
الفايز

تاريخ سريان اإليجار

مدة اإليجار

الشروط واألحكام الخاصة

الموقع

العقار رقم  5،4،3،2ومساحته
 975متر مربع الواقع بحي الربوة
بالرياض

1441/09/08هـ
(الموافق
2020/05/1م)

عشر ( )10سنوات

يجوز للطرف المتضرر فسخ العقد إذا أخل
الطرف اآلخر بأي من االلتزامات بعد أن
يتم إنذار الطرف المخل من قبل الطرف
المتضرر باالستحقاق المقر له إذا لم يلتزم
الطرف المخل بالتزاماته خالل خمسة عشر
( )15يو ًما من تاريخ إنذاره أو إزالة الضرر
الناتج عنه .كما أنه يتم إنهاء االتفاقية في
حال إعسار المستأجر في حال كان فر ًدا
أو إفالسه في حال كان منشأة تجارية أو
التصفية ألي سبب من األسباب.

قطعة أرض الشركة رقم
 0161K01: 004-0005تقع في
المدينة الصناعية بسدير بمساحة
إجمالية  51,012متر مربع

1433/02/10هـ
(الموافق
2012/01/04م)

عشرون ( )20سنة

قطعة أرض الشركة رقم
 0161K02: 014-014تقع في
المدينة الصناعية بسدير بمساحة
إجمالية  9,609متر مربع

1441/12/28هـ
(الموافق
2019/08/29م)

عشرون ( )20سنة

قطعة أرض الشركة رقم
 0161K02: 001-001تقع في
المدينة الصناعية بسدير بمساحة
إجمالية  13,275متر مربع

1441/08/02هـ
(الموافق
2020/02/26م)

عشرون ( )20سنة

1436/12/30هـ
(الموافق
2015/10/13م)

عشرون ( )20سنة

رقم القطعة—0161K01: 003
003تقع في المدينة الصناعية،
سدير بمساحة إجمالية قدرها
 5,360متر مربع.

1437/05/28هـ
(الموافق
2016/03/08م)

عشرون ( )20سنة

رقم القطعة—0161K01: 006
006تقع في المدينة الصناعية،
سدير بمساحة إجمالية قدرها
 8,970متر مربع.

1436/12/30هـ
(الموافق
2015/10/13م)

عشرون ( )20سنة

محل تجزئة رقم  8يقع في منطقة
الخالدية الشمالية ،إقليم إكالم بن
الصيفي بالدمام بمساحة إجمالية
قدرها  1,176متر مربع

1441/11/21هـ
(الموافق
2020/07/12م)

سنة ()1

الهيئة
السعودية
للمدن
الصناعية
رقم القطعة016K01: 002-002
ومناطق التقنية  + 017-018تقع في المدينة
(مدن)
الصناعية ،سدير بمساحة إجمالية
قدرها  16,081متر مربع.

شركة أبناء
سليمان
حمد السيف
لالستثمار
العقاري
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-

-

-

-

-

يجوز للطرف المتضرر فسخ العقد إذا أخل
الطرف اآلخر بأي من االلتزامات بعد أن
يتم إنذار الطرف المخل من قبل الطرف
المتضرر باالستحقاق المقر له إذا لم يلتزم
الطرف المخل بالتزاماته خالل خمسة عشر
( )15يو ًما من تاريخ إنذاره أو إزالة الضرر
الناتج عنه .كما أنه يتم إنهاء االتفاقية في
حال إعسار المستأجر في حال كان فر ًدا
أو إفالسه في حال كان منشأة تجارية أو
التصفية ألي سبب من األسباب.

#

المستأجر

المؤجر

الموقع

تاريخ سريان اإليجار

مدة اإليجار

1441/11/21هـ
(الموافق
2021/07/12م)

سنة ()1

الشروط واألحكام الخاصة
يجوز للطرف المتضرر فسخ العقد إذا أخل
الطرف اآلخر بأي من االلتزامات بعد أن
يتم إنذار الطرف المخل من قبل الطرف
المتضرر باالستحقاق المقر له إذا لم يلتزم
الطرف المخل بالتزاماته خالل خمسة عشر
( )15يو ًما من تاريخ إنذاره أو إزالة الضرر
الناتج عنه .كما أنه يتم إنهاء االتفاقية في
حال إعسار المستأجر في حال كان فر ًدا
أو إفالسه في حال كان منشأة تجارية أو
التصفية ألي سبب من األسباب.

4

الشركة

شركة أبناء
سليمان
حمد السيف
لالستثمار
العقاري

مساحة تجزئة رقم  2تقع في شمال
الخالدية ،الدمام بمساحة إجمالية
قدرها  1,200متر مربع

5

الشركة

شركة أبناء
سليمان
حمد السيف
لالستثمار
العقاري

مساحات البيع بالتجزئة
 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11تقع في
شمال الخالدية ،شارع خلف بن
هشام في الدمام بمساحة إجمالية
تبلغ  12,386متر مربع

1441/11/20هـ
(الموافق
2021/07/11م)

سنة ()1

6

الشركة

حمزة فؤاد
حمزة جمال
الليل

مساحات البيع بالتجزئة 1,2,3,4
وتقع في الحاير ،منطقة المصانع
في الرياض بمساحة إجمالية تبلغ
 2,547متر مربع

1442/04/01هـ
(الموافق
2020/11/16م)

سنة ()1

يجوز للطرف المتضرر فسخ العقد إذا أخل
الطرف اآلخر بأي من االلتزامات بعد أن
يتم إنذار الطرف المخل من قبل الطرف
المتضرر باالستحقاق المقر له إذا لم يلتزم
الطرف المخل بالتزاماته خالل خمسة عشر
( )15يو ًما من تاريخ إنذاره أو إزالة الضرر
الناتج عنه .كما أنه يتم إنهاء االتفاقية في
حال إعسار المستأجر في حال كان فر ًدا
أو إفالسه في حال كان منشأة تجارية أو
التصفية ألي سبب من األسباب.

7

الشركة

احمد عودة
عون الشهراني

مساحتان للبيع بالتجزئة تقعان
على طريق قطر في خميس مشيط
بمساحة إجمالية تبلغ  1,800متر
مربع

1442/03/20هـ
(الموافق
2020/11/06م)

إلى
1445/04/21هـ
(الموافق
2023/11/05م)

يجوز للطرف المتضرر فسخ العقد إذا أخل
الطرف اآلخر بأي من االلتزامات بعد أن
يتم إنذار الطرف المخل من قبل الطرف
المتضرر باالستحقاق المقر له إذا لم يلتزم
الطرف المخل بالتزاماته خالل خمسة عشر
( )15يو ًما من تاريخ إنذاره أو إزالة الضرر
الناتج عنه .كما أنه يتم إنهاء االتفاقية في
حال إعسار المستأجر في حال كان فر ًدا
أو إفالسه في حال كان منشأة تجارية أو
التصفية ألي سبب من األسباب.

8

الشركة

شركة أبناء
عبدالعزيز
العجالن
لالستثمار
العقاري

مساحة بيع بالتجزئة تقع في
منطقة الجويه الزراعية ،الهفوف
بمساحة إجمالية تبلغ  1,605متر
مربع

1442/07/05هـ
(الموافق
2021/02/17م)

سنة ()1
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يجوز للطرف المتضرر فسخ العقد إذا أخل
الطرف اآلخر بأي من االلتزامات بعد أن
يتم إنذار الطرف المخل من قبل الطرف
المتضرر باالستحقاق المقر له إذا لم يلتزم
الطرف المخل بالتزاماته خالل خمسة عشر
( )15يو ًما من تاريخ إنذاره أو إزالة الضرر
الناتج عنه .كما أنه يتم إنهاء االتفاقية في
حال إعسار المستأجر في حال كان فر ًدا
أو إفالسه في حال كان منشأة تجارية أو
التصفية ألي سبب من األسباب.

يجوز للطرف المتضرر فسخ العقد إذا أخل
الطرف اآلخر بأي من االلتزامات بعد أن
يتم إنذار الطرف المخل من قبل الطرف
المتضرر باالستحقاق المقر له إذا لم يلتزم
الطرف المخل بالتزاماته خالل خمسة عشر
( )15يو ًما من تاريخ إنذاره أو إزالة الضرر
الناتج عنه .كما أنه يتم إنهاء االتفاقية في
حال إعسار المستأجر في حال كان فر ًدا
أو إفالسه في حال كان منشأة تجارية أو
التصفية ألي سبب من األسباب.

#

المستأجر

9

الشركة

المؤجر

الموقع

الشروط واألحكام الخاصة

تاريخ سريان اإليجار

مدة اإليجار

شركة أبناء
سليمان
حمد السيف
لالستثمار
العقاري

محل تجزئة رقم  2يقع في شارع
اكالم بن صافي ،شمال الخالدية،
الدمام بمساحة كلية  1,176متر
مربع

1441/11/21هـ
ـ(الموافق
2020/07/12م)

سنة ()1

 10الشركة

راشد مفلح
فالح المطيري

مساحات تجارية تقع في شارع
العام في خميس مشيط

1440/06/28هـ
(الموافق
2019/03/05م)

خمس ( )5سنوات

 11الشركة

عبدالعزيز
مبارك
الحساوي

مساحتان للبيع بالتجزئة تقعان في
حي السليمانية ،شارع ولي العهد،
جدة بمساحة إجمالية تبلغ 24.00
متر مربع

1436/04/10هـ
(الموافق
2014/01/20م)

خمس ( )5سنوات،
تتجدد تلقائياً

 12الشركة

عبدالعزيز
مبارك
الحساوي

مستودع رقم  21يقع في شارع
الملك عبد اهلل حي السليمانية
جدة بمساحة إجمالية قدرها
 12.00متر مربع.

1439/07/01هـ
(الموافق
2018/03/18م)

سنتان ( ،)2تتجدد
تلقائياً

 13الشركة

ورثة خالد
أحمد الدخيل

قطعة أرض تقع في أراضي
مستودعات في سوق الجملة في
سكاكا الجوف بمساحة إجمالية
 14.00متر مربع

1432/03/27هـ
(الموافق
2011/04/01م)

ال يحق للمستأجر التنازل عن عقد اإليجار
عشرة ( )10سنوات
للغير دون موافقة مسبقة من المؤجر.

يجوز للطرف المتضرر فسخ العقد إذا أخل
الطرف اآلخر بأي من االلتزامات بعد أن
يتم إنذار الطرف المخل من قبل الطرف
المتضرر باالستحقاق المقر له إذا لم يلتزم
الطرف المخل بالتزاماته خالل خمسة عشر
( )15يو ًما من تاريخ إنذاره أو إزالة الضرر
الناتج عنه .كما أنه يتم إنهاء االتفاقية في
حال إعسار المستأجر في حال كان فر ًدا
أو إفالسه في حال كان منشأة تجارية أو
التصفية ألي سبب من األسباب.
في حال تأخر المستأجر عن دفع األجرة،
يحق للمؤجر إنهاء العقد دون سابق إنذار
ويتحمل المستأجر كامل األضرار.

ال يحق للمستأجر التنازل عن عقد اإليجار
للغير دون موافقة مسبقة من المؤجر.

في حال تأخر المستأجر عن دفع األجرة
لمدة  60يوم ،يحق للمؤجر إنهاء العقد
دون سابق إنذار ويتحمل المستأجر كامل
األضرار.

ال يحق للمستأجر التنازل عن عقد اإليجار
للغير دون موافقة مسبقة من المؤجر.
ال يجوز للمستأجر أن يقوم بأي تعديالت
في العقار المؤجر دون الموافقة المسبقة
من المؤجر.
-

في حال تأخر المستأجر عن دفع األجرة،
يحق للمؤجر إنهاء العقد دون سابق إنذار
ويتحمل المستأجر كامل األضرار.

ال يجوز للمستأجر أن يقوم بأي تعديالت
في العقار المؤجر دون الموافقة المسبقة
من المؤجر.
في حال تأخر المستأجر عن دفع األجرة،
يحق للمؤجر إنهاء العقد دون سابق إنذار
ويتحمل المستأجر كامل األضرار.

 14الشركة

فرحان حمد
ذياب العجمي

أربع مساحات للبيع بالتجزئة وجزء
من اثنين من أماكن البيع بالتجزئة
األخرى الواقعة في حي السليمانية
في حفر الباطن

1439/04/01هـ
(الموافق
2017/12/19م)

خمسة عشر ()15
سنة

ال يحق للمستأجر التنازل عن عقد اإليجار
للغير دون موافقة مسبقة من المؤجر.

 15الشركة

الهيئة العامة
للموانئ

القطعة رقم  34/9تقع في ميناء
الملك عبد العزيز بالدمام بمساحة
كلية  6.092م .2

1441/09/27هـ
(الموافق
2020/05/20م)

ثالث ( )3سنوات

(أبرمت الهيئة العامة للموانئ اتفاقية مع
شركة الهمة اللوجستية ،بحيث تمتلك
شركة الهمة اللوجستية حق االنتفاع على
قطعة أرض رقم  .34/9وقد أنشأت شركة
الهمة اللوجستية مستودع على قطعة األرض
وقامت بتأجير المستودع للشركة)

المصدر :الشركة
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ال يجوز للمستأجر أن يقوم بأي تعديالت
في العقار المؤجر دون الموافقة المسبقة
من المؤجر.

	2-7-3

1مكاتب الشركة

أبرمت الشركة عدداً من عقود اإليجار فيما يخص مكاتبها في الخبر والدمام والرياض .ويوضح الجدول أدناه الشروط الرئيسية لعقود إيجار مكاتب
الشركة:
	  (12-13):لودجلاالمكاتب المستأجرة من قبل الشركة
الشروط واألحكام الخاصة

#

المستأجر

المؤجر

الموقع

تاريخ سريان اإليجار

مدة اإليجار

1

الشركة

نوف سعد
بطي الفراج

مبنى من ثالثة طوابق يقع في
مدينة الخبر يستخدم كمكاتب
تجارية.

1431/01/15هـ (الموافق
2010/01/01م)

سنة ( )1واحدة،
ويتجدد تلقائياً

2

الشركة

شركة
أسمنت
المنطقة
الشرقية

الطابقان العاشر والحادي عشر
مكاتب ومكتب رقم  703بالدور
السابع ببرج أسمنت الشرقية
الواقع في الدمام طريق الخبر.

1442/05/17هـ (الموافق
2021/01/01م)

خمس ()5
سنوات ،ويتجدد
تلقائياً

ال يحق للمستأجر التنازل عن عقد اإليجار للغير
دون موافقة مسبقة من المؤجر.

3

الشركة

بدر صالح
الراجحي
للتجارة

مكاتب رقم  1-14تقع في حي
الياسمين ،الرياض

1434/04/16هـ (الموافق
2013/02/25

إلى
1444/04/16هـ
(الموافق
2022/11/10م)

-

في حال تأخر المستأجر عن دفع األجرة ،يحق
للمؤجر إنهاء العقد دون سابق إنذار ويتحمل
المستأجر كامل األضرار.

ال يحق للمستأجر التنازل عن عقد اإليجار للغير
دون موافقة مسبقة من المؤجر.

ال يجوز للمستأجر أن يقوم بأي تعديالت في
العقار المؤجر دون الموافقة المسبقة من
المؤجر.
في حال تأخر المستأجر عن دفع األجر ،يحق
للمؤجر إنهاء العقد دون سابق إنذار ويتحمل
المستأجر كامل األضرار.

ال يجوز للمستأجر أن يقوم بأي تعديالت في
العقار المؤجر دون الموافقة المسبقة من
المؤجر.

المصدر :الشركة

	 12-8األصول غير الملموسة
2-8-1

1العالمات التجارية

قامت الشركة والشركات التابعة بتسجيل عدد من العالمات التجارية في المملكة وعدد من الدول األخرى .وتعتمد الشركة والشركات التابعة على عالماتها
التجارية في أعمالها وتسويق خدماتها ،لذا فإن عدم مقدرة الشركة والشركات التابعة على حماية عالماتها التجارية أو اضطرارها إلى اتخاذ إجراء
قانوني الزم لحمايتها قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على مقدرتها على استعمالها مما سيؤثر على سير أعمالها ونتائج عملياتها (ولمزيد من المعلومات
حول المخاطر المرتبطة بذلك ،فض ً
ال راجع القسم رقم « 1-2المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة» من هذه النشرة) .ويوضح الجدول التالي التفاصيل
الرئيسية للعالمات التجارية المسجلة من قبل الشركة والشركات التابعة:
	  (12-14):لودجلاالتفاصيل الرئيسية للعالمات التجارية المسجلة من قبل الشركة والشركات التابعة
بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

1

المملكة

الشركة

1441030691

1442/02/22هـ
(الموافق
2020/10/09م)

1452/05/10هـ (الموافق
2030/09/09م)

35

2

المملكة

الشركة

1453/96

1434/07/11ه_
(الموافق
2013/05/21م)

1444/07/10هـ (الموافق
2023/02/01م)

5

3

المملكة

الشركة

1543/95

1434/07/11ه_
(الموافق
2013/05/21م)

1444/07/10هـ (الموافق
2023/02/01م)

44

#

العالمة
التجارية

264

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

4

المملكة

الشركة

1437014344

1437/06/25هـ
(الموافق
2016/04/03م)

1447/10/16هـ (الموافق
2026/04/04م)

35

5

المملكة

الشركة

1436021619

1436/10/17هـ
(الموافق
2015/08/02م)

1446/10/16هـ (الموافق
2025/04/09م)

44

6

المملكة

الشركة

1439016172

1439/07/12هـ
(الموافق
2018/03/29م)

1449/07/11هـ (الموافق
2027/12/04م)

35

7

المملكة

الشركة

1437008026

1437/04/08هـ
(الموافق
2016/01/18م)

1447/04/07هـ (الموافق
2025/09/24م)

35

8

المملكة

الشركة

1440004452

1440/02/16هـ
(الموافق
2018/10/25م)

1450/02/15هـ (الموافق
2028/07/02م)

35

9

المملكة

الشركة

1436005320

1436/03/03هـ
(الموافق
2014/12/25م)

1446/03/02هـ (الموافق
2024/08/31م)

35

10

المملكة

الشركة

1437013906

1437/06/19هـ
(الموافق
2016/03/28م)

1447/10/10هـ (الموافق
2025/12/03م)

35

11

المملكة

الشركة

1442003043

1442/01/22هـ
(الموافق
2020/09/10م)

1452/01/21هـ (الموافق
2030/05/18م)

35

12

المملكة

الشركة

1442003047

1442/01/22هـ
(الموافق
2020/09/10م)

1452/01/21هـ (الموافق
2030/05/18م)

35

13

المملكة

الشركة

1442027240

1442/08/25هـ
(الموافق
2021/04/07م)

1452/08/24هـ (الموافق
2030/12/14م)

35

14

الكويت

الشركة

146732

1437/06/18هـ
(الموافق
2016/03/27م)

1447/10/08هـ (الموافق
2026/03/26م)

35

15

الكويت

الشركة

1629490

1442/10/05هـ
(الموافق
2021/05/17م)

1453/01/25هـ (الموافق
2031/05/17م)

35

16

الكويت

الشركة

101020

1430/01/25هـ
(الموافق
2009/01/22م)

1450/09/07هـ (الموافق
2029/01/22م)

3

17

الكويت

الشركة

101021

1430/01/25هـ
(الموافق
2009/01/22م)

1450/09/07هـ (الموافق
2029/01/22م)

5

#

العالمة
التجارية

265

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

18

الكويت

الشركة

101022

1430/01/25هـ
(الموافق
2009/01/22م)

1450/09/07هـ (الموافق
2029/01/22م)

35

19

السودان

الشركة

38713

1429/02/21هـ
(الموافق
2008/02/28م)

1449/10/03هـ (الموافق
2028/02/28م)

3

20

السودان

الشركة

38712

1429/02/21هـ
(الموافق
2008/02/28م)

1449/10/03هـ (الموافق
2028/02/28م)

5

21

السودان

الشركة

38713

1429/02/21هـ
(الموافق
2008/02/28م)

1449/10/03هـ (الموافق
2028/02/28م)

35

22

اإلمارات

الشركة

251069

1437/06/20هـ
(الموافق
2016/03/29م)

1447/10/10هـ (الموافق
2026/03/29م)

35

23

اإلمارات

الشركة

108181

1429/02/19هـ
(الموافق
2008/02/26م)

1449/10/01هـ (الموافق
2028/02/26م)

3

24

اإلمارات

الشركة

108182

1429/02/19هـ
(الموافق
2008/02/26م)

1449/10/01هـ (الموافق
2028/02/26م)

5

25

اإلمارات

الشركة

108183

1429/02/19هـ
(الموافق
2008/02/26م)

1449/10/01هـ (الموافق
2028/02/26م)

35

26

قطر

الشركة

104939

1437/06/19هـ
(الموافق
2016/03/28م)

1447/10/09هـ (الموافق
2026/03/28م)

35

27

قطر

الشركة

49203

1429/02/07هـ
(الموافق
2008/02/14م)

1449/09/18هـ (الموافق
2028/02/14م)

3

28

قطر

الشركة

49204

1429/02/07هـ
(الموافق
2008/02/14م)

1449/09/18هـ (الموافق
2028/02/14م)

5

29

قطر

الشركة

49205

1429/02/07هـ
(الموافق
2008/02/14م)

1449/09/18هـ (الموافق
2028/02/14م)

35

30

عمان

الشركة

141630

1442/04/29هـ
(الموافق
2020/12/14م)

1452/08/19هـ (الموافق
2030/12/14م)

35

#

العالمة
التجارية

266

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

31

عمان

الشركة

101611

1437/06/15هـ
(الموافق
2016/03/24م)

1447/10/05هـ (الموافق
2026/03/24م)

35

32

عمان

الشركة

145817

1442/10/05هـ
(الموافق
2021/05/17م)

1453/01/25هـ (الموافق
2031/05/17م)

35

33

عمان

الشركة

48959

1429/02/06هـ
(الموافق
2008/02/13م)

1449/09/17هـ (الموافق
2028/02/13م)

3

34

عمان

الشركة

48960

1429/02/06هـ
(الموافق
2008/02/13م)

1449/09/17هـ (الموافق
2028/02/13م)

5

35

عمان

الشركة

48961

1429/02/06هـ
(الموافق
2008/02/13م)

1449/09/17هـ (الموافق
2028/02/13م)

35

36

البحرين

الشركة

115724

1437/06/18هـ
(الموافق
2016/03/27م)

1447/10/08هـ (الموافق
2026/03/28م)

35

37

البحرين

الشركة

124235

1440/02/16هـ
(الموافق
2018/10/25م)

1450/06/07هـ (الموافق
2028/10/25م)

35

38

البحرين

الشركة

132074

1442/10/07هـ
(الموافق
2021/05/19م)

1453/01/27هـ (الموافق
2031/05/19م)

35

39

تركيا

الشركة

202043283

1441/08/28هـ
(الموافق
2020/04/21م)

1451/12/18هـ (الموافق
2030/04/21م)

3,5,29,30,35

40

تركيا

الشركة

200807450

1429/02/06هـ
(الموافق
2008/02/13م)

1449/09/17هـ (الموافق
2028/02/13م)

3,5,35

41

لبنان

الشركة

115061

1429/02/11هـ
(الموافق
2008/02/18م)

1444/08/01هـ (الموافق
2023/02/21م)

3,5,35

42

األردن

الشركة

98140

1429/02/10هـ
(الموافق
2008/02/17م)

1449/09/21هـ (الموافق
2028/02/17م)

3,5,35

43

اليمن

الشركة

37680

1429/02/13هـ
(الموافق
2008/02/20م)

1449/09/24هـ (الموافق
2028/02/20م)

35

#

العالمة
التجارية

267

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

44

مصر

الشركة

213904

1429/02/27هـ
(الموافق
2008/03/05م)

1449/10/08هـ (الموافق
2028/03/04م)

3,5,35

45

الجزائر

الشركة

72093

1429/02/10هـ
(الموافق
2008/02/17م)

1449/09/21هـ (الموافق
2028/02/17م)

3,5,35

46

المملكة

شركة
هولينز

1439015945

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/20هـ (الموافق
2027/12/03م)

35

47

المملكة

شركة
هولينز

1439015942

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/30هـ (الموافق
2027/12/03م)

5

48

المملكة

شركة
هولينز

1437022349

1437/10/07هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/10/07هـ (الموافق
2026/03/23م)

44

49

المملكة

شركة
هولينز

1437022348

1437/10/07هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/10/07هـ (الموافق
2026/03/23م)

43

50

المملكة

شركة
هولينز

1437022340

1437/10/07هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

5

51

المملكة

شركة
هولينز

1437022341

1437/10/07هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/10/07هـ (الموافق
2026/03/23م)

8

52

المملكة

شركة
هولينز

1437022342

1437/10/07هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/10/07هـ (الموافق
2026/03/23م)

16

53

المملكة

شركة
هولينز

1437022343

1437/10/07هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/10/07هـ (الموافق
2026/03/23م)

21

54

المملكة

شركة
هولينز

1437022344

1437/10/07هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/10/07هـ (الموافق
2026/03/23م)

29

55

المملكة

شركة
هولينز

1437022345

1437/10/07هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/10/07هـ (الموافق
2026/03/23م)

30

56

المملكة

شركة
هولينز

1437022346

1437/10/07هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/10/07هـ (الموافق
2026/03/23م)

31

57

المملكة

شركة
هولينز

1437022347

1437/10/07هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/10/07هـ (الموافق
2026/03/23م)

32

58

المملكة

شركة
هولينز

1437022339

1437/10/07هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/10/07هـ (الموافق
2026/03/23م)

3

59

المملكة

شركة
هولينز

1437022339

1437/10/07هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/10/07هـ (الموافق
2026/03/23م)

35

#

العالمة
التجارية

268

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

60

المملكة

شركة
هولينز

1439015917

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

35

61

المملكة

شركة
هولينز

1439015916

1439/7-/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

10

62

المملكة

شركة
هولينز

1439015915

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

5

63

المملكة

شركة
هولينز

1439015873

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1450/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

35

64

المملكة

شركة
هولينز

1439015872

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1450/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

5

65

المملكة

شركة
هولينز

1439015874

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/02/28م)

1450/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

44

66

المملكة

شركة
هولينز

1439018278

1439/08/07هـ
(الموافق
2018/04/23م)

1449/08/06هـ (الموافق
2027/12/29م)

35

67

المملكة

شركة
هولينز

1439018277

1439/08/07هـ
(الموافق
2018/04/23م)

1449/08/06هـ (الموافق
2027/12/29م)

5

68

المملكة

شركة
هولينز

1439018276

1439/08/07هـ
(الموافق
2018/04/23م)

1449/08/06هـ (الموافق
2027/12/29م)

3

69

المملكة

شركة
هولينز

1439010338

1439/05/06هـ
(الموافق
2018/01/23م)

1449/05/05هـ (الموافق
2027/09/30م)

29

70

المملكة

شركة
هولينز

1439010339

1439/05/06هـ
(الموافق
2018/01/23م)

1449/05/05هـ (الموافق
2027/09/30م)

30

71

المملكة

شركة
هولينز

1439010340

1439/05/06هـ
(الموافق
2018/01/23م)

1449/05/05هـ (الموافق
2027/09/30م)

35

72

المملكة

شركة
هولينز

1439019806

1439/08/24هـ
(الموافق
2018/05/10م)

1449/08/23هـ (الموافق
2028/01/15م)

35

73

المملكة

شركة
هولينز

1439019805

1439/08/24هـ
(الموافق
2018/05/10م)

1449/08/23هـ (الموافق
2028/01/15م)

3

74

المملكة

شركة
هولينز

1439015844

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

10

#

العالمة
التجارية

269

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

75

المملكة

شركة
هولينز

1439015845

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

35

76

المملكة

شركة
هولينز

1439015843

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

9

77

المملكة

شركة
هولينز

1439025793

1439/11/16هـ
(الموافق
2018/07/29م)

1449/11/09هـ (الموافق
2028/04/04م)

30

78

المملكة

شركة
هولينز

1439025794

1439/11/16هـ
(الموافق
2018/07/29م)

1449/11/09هـ (الموافق
2028/04/04م)

35

79

المملكة

شركة
هولينز

1439025792

1439/11/16هـ
(الموافق
2018/07/29م)

1449/11/09هـ (الموافق
2028/04/04م)

5

80

المملكة

شركة
هولينز

1439015871

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

35

81

المملكة

شركة
هولينز

1439015868

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

5

82

المملكة

شركة
هولينز

1439015954

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

35

83

المملكة

شركة
هولينز

1439015950

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

5

84

المملكة

شركة
هولينز

1439015951

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2028/12/03م)

28

85

المملكة

شركة
هولينز

1439018272

1439/08/07هـ
(الموافق
2018/04/23م)

1449/08/06هـ (الموافق
2027/12/29م)

3

86

المملكة

شركة
هولينز

1439018274

1439/08/07هـ
(الموافق
2018/04/23م)

1449/08/06هـ (الموافق
2027/12/29م)

35

87

المملكة

شركة
هولينز

1439018273

1439/08/07هـ
(الموافق
2018/04/23م)

1449/08/06هـ (الموافق
2027/12/29م)

5

88

المملكة

شركة
هولينز

1439011743

1439/05/22هـ
(الموافق
2018/02/08م)

1449/05/21هـ (الموافق
2027/10/16م)

35

89

المملكة

شركة
هولينز

1439011741

1439/05/22هـ
(الموافق
2018/02/08م)

1449/05/21هـ (الموافق
2027/10/16م)

5

90

المملكة

شركة
هولينز

1439011740

1439/05/22هـ
(الموافق
2018/02/08م)

1449/05/21هـ (الموافق
2027/10/16م)

3

91

المملكة

شركة
هولينز

1439011744

1439/05/22هـ
(الموافق
2018/02/08م)

1449/05/21هـ (الموافق
2027/10/16م)

5

#

العالمة
التجارية

270

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

92

المملكة

شركة
هولينز

1439011747

1439/05/22هـ
(الموافق
2018/02/08م)

1449/05/21هـ (الموافق
2027/10/16م)

35

93

المملكة

شركة
هولينز

1439011746

1439/05/22هـ
(الموافق
2018/02/08م)

1449/05/21هـ (الموافق
2027/10/16م)

21

94

المملكة

شركة
هولينز

1439015848

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

35

95

المملكة

شركة
هولينز

1439015847

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

10

96

المملكة

شركة
هولينز

1439015846

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

9

97

المملكة

شركة
هولينز

1439018269

1439/08/07هـ
(الموافق
2018/04/23م)

1449/08/06هـ (الموافق
2027/12/29م)

10

98

المملكة

شركة
هولينز

1439018265

1439/08/07هـ
(الموافق
2018/04/23م)

1449/08/06هـ (الموافق
2027/12/29م)

9

99

المملكة

شركة
هولينز

1439018271

1439/08/07هـ
(الموافق
2018/04/23م)

1449/08/06هـ (الموافق
2027/12/29م)

35

100

المملكة

شركة
هولينز

1439025776

1439/11/16هـ
(الموافق
2018/07/29م)

1449/11/15هـ (الموافق
2028/04/04م)

5

101

المملكة

شركة
هولينز

1439025780

1439/11/16هـ
(الموافق
2018/07/29م)

1449/11/15هـ (الموافق
2028/04/04م)

35

102

المملكة

شركة
هولينز

1439025777

1439/11/16هـ
(الموافق
2018/07/29م)

1449/11/15هـ (الموافق
2028/04/04م)

10

103

المملكة

شركة
هولينز

1439025774

1439/11/16هـ
(الموافق
2018/07/29م)

1449/11/15هـ (الموافق
2028/04/04م)

3

104

المملكة

شركة
هولينز

1439015855

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

5

105

المملكة

شركة
هولينز

1439015856

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

35

106

المملكة

شركة
هولينز

1439015853

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

3

107

المملكة

شركة
هولينز

1439015949

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

35

#

العالمة
التجارية

271

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

108

المملكة

شركة
هولينز

1439015946

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

3

109

المملكة

شركة
هولينز

1439015947

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

5

110

المملكة

شركة
هولينز

1439015048

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

10

111

المملكة

شركة
هولينز

1439025787

1439/11/16هـ
(الموافق
2018/07/29م)

1449/11/15هـ (الموافق
2028/04/04م)

5

112

المملكة

شركة
هولينز

1439025788

1439/11/16هـ
(الموافق
2018/07/29م)

1449/11/15هـ (الموافق
2028/04/04م)

35

113

المملكة

شركة
هولينز

1439025786

1439/11/16هـ
(الموافق
2018/07/29م)

1449/11/15هـ (الموافق
2028/04/04م)

3

114

المملكة

شركة
هولينز

1439025789

1439/11/16هـ
(الموافق
2018/07/29م)

1449/11/15هـ (الموافق
2028/04/10م)

3

115

المملكة

شركة
هولينز

1439025791

1440/02/08هـ
(الموافق
2018/10/17م)

1449/11/09هـ (الموافق
2028/04/04م)

35

116

المملكة

شركة
هولينز

1439025790

1440/02/08هـ
(الموافق
2018/10/17م)

1449/11/09هـ (الموافق
2028/04/04م)

5

117

المملكة

شركة
هولينز

1439025782

1439/11/16هـ
(الموافق
2018/07/29م)

1449/11/15هـ (الموافق
2028/04/10م)

5

118

المملكة

شركة
هولينز

1439025785

1439/11/16هـ
(الموافق
2018/07/29م)

1449/11/15هـ (الموافق
2028/04/10م)

35

119

المملكة

شركة
هولينز

1439025783

1439/11/16هـ
(الموافق
2018/07/29م)

1449/11/15هـ (الموافق
2028/04/10م)

10

120

المملكة

شركة
هولينز

1439025781

1439/11/16هـ
(الموافق
2018/07/29م)

1449/11/15هـ (الموافق
2028/04/10م)

3

121

المملكة

شركة
هولينز

1440021211

1440/08/17هـ
(الموافق
2019/04/22م)

1450/08/16هـ (الموافق
2028/12/27م)

35

122

المملكة

شركة
هولينز

1440021210

1440/08/17هـ
(الموافق
2019/04/22م)

1450/08/16هـ (الموافق
2028/12/27م)

32

123

المملكة

شركة
هولينز

1440029554

1440/11/29هـ
(الموافق
2019/08/01م)

1450/11/28هـ (الموافق
2029/04/06م)

3

124

المملكة

شركة
هولينز

1440029555

1440/11/29هـ
(الموافق
2019/08/01م)

1450/11/28هـ (الموافق
2029/04/06م)

5

#

العالمة
التجارية

272

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

125

المملكة

شركة
هولينز

1440029556

1440/11/29هـ
(الموافق
2019/08/01م)

1450/11/28هـ (الموافق
2029/04/06م)

10

126

المملكة

شركة
هولينز

1440029559

1440/11/29هـ
(الموافق
2019/08/01م)

1450/11/28هـ (الموافق
2029/04/06م)

35

127

المملكة

شركة
هولينز

1442018229

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/06/10هـ (الموافق
2030/10/02م)

3

128

المملكة

شركة
هولينز

1442018233

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/06/10هـ (الموافق
2030/10/02م)

5

129

المملكة

شركة
هولينز

1442018237

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/06/10هـ (الموافق
2030/10/02م)

10

130

المملكة

شركة
هولينز

1442018238

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/06/10هـ (الموافق
2030/10/02م)

35

131

المملكة

شركة
هولينز

1442018257

1442/06/11هـ
(الموافق
)2021/01/24

1452/06/10هـ (الموافق
2030/10/02م)

35

132

المملكة

شركة
هولينز

1442018253

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/06/10هـ (الموافق
2030/10/02م)

3

133

المملكة

شركة
هولينز

1442018254

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/06/10هـ (الموافق
2030/10/02م)

5

134

المملكة

شركة
هولينز

1442018256

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/06/10هـ (الموافق
2030/10/02م)

10

135

المملكة

شركة
هولينز

1442018250

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/06/10هـ (الموافق
2030/10/02م)

35

136

المملكة

شركة
هولينز

1442018240

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/06/10هـ (الموافق
2030/10/02م)

3

137

المملكة

شركة
هولينز

1442018241

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/06/10هـ (الموافق
2030/10/02م)

5

138

المملكة

شركة
هولينز

1442018247

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/06/10هـ (الموافق
2030/10/02م)

10

139

المملكة

شركة
هولينز

1441027939

1441/11/02هـ
(الموافق
2020/06/22م)

1451/10/29هـ (الموافق
2030/02/27م)

3

140

المملكة

شركة
هولينز

1441027940

1441/11/02هـ
(الموافق
2020/06/22م)

1451/10/29هـ (الموافق
2030/02/27م)

5

#

العالمة
التجارية
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141

المملكة

شركة
هولينز

1441027941

1441/11/02هـ
(الموافق
2020/06/22م)

1451/10/29هـ (الموافق
2030/02/27م)

10

142

المملكة

شركة
هولينز

1441027944

1441/11/02هـ
(الموافق
2020/06/22م)

1451/10/29هـ (الموافق
2030/02/27م)

35

143

المملكة

شركة
هولينز

1439015864

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

5

144

المملكة

شركة
هولينز

1439015865

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

35

145

المملكة

شركة
هولينز

1439015867

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

35

146

المملكة

شركة
هولينز

1439015866

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

5

147

المملكة

شركة
هولينز

1439015858

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

35

148

المملكة

شركة
هولينز

1439015857

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

5

149

األردن

شركة
هولينز

147821

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/05/08هـ (الموافق
2025/10/30م)

16

150

األردن

شركة
هولينز

147651

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/05/08هـ (الموافق
2025/10/29م)

21

151

األردن

شركة
هولينز

147642

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/05/08هـ (الموافق
2025/10/30م)

29

152

األردن

شركة
هولينز

148027

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/05/08هـ (الموافق
2025/10/30م)

3

153

األردن

شركة
هولينز

147818

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/05/08هـ (الموافق
2025/10/30م)

30

154

األردن

شركة
هولينز

147816

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/05/08هـ (الموافق
2025/10/30م)

31

155

األردن

شركة
هولينز

148025

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/05/08هـ (الموافق
2025/10/30م)

43

156

األردن

شركة
هولينز

147650

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/0805هـ (الموافق
2025/10/30م)

44

157

األردن

شركة
هولينز

147778

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/05/08هـ (الموافق
2025/10/30م)

5

#

العالمة
التجارية
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المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

158

األردن

شركة
هولينز

146026

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/05/08هـ (الموافق
2025/10/30م)

8

159

األردن

شركة
هولينز

147817

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/05/08هـ (الموافق
2025/10/30م)

32

160

لبنان

شركة
هولينز

173968

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1453/01/05هـ (الموافق
2031/04/28م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

161

الكويت

شركة
هولينز

149264

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

3

162

الكويت

شركة
هولينز

149265

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

5

163

الكويت

شركة
هولينز

149266

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

8

164

الكويت

شركة
هولينز

149267

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

16

165

الكويت

شركة
هولينز

149268

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

21

166

الكويت

شركة
هولينز

149269

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

29

167

الكويت

شركة
هولينز

149270

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

30

168

الكويت

شركة
هولينز

149271

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

31

169

الكويت

شركة
هولينز

149272

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

32

170

الكويت

شركة
هولينز

153898

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

43

171

الكويت

شركة
هولينز

149273

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

44

172

الكويت

شركة
هولينز

1629501

1442/09/28هـ
(الموافق
2021/05/10م)

1453/01/18هـ (الموافق
2031/05/10م)

35

173

الكويت

شركة
هولينز

1625938KW

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/10/01هـ (الموافق
2031/01/24م)

3

174

الكويت

شركة
هولينز

1625978KW

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/10/01هـ (الموافق
2031/01/24م)

35

#

العالمة
التجارية
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التسجيل
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الفئة

175

الكويت

شركة
هولينز

1625968

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/10/01هـ (الموافق
2031/01/24م)

5

176

الكويت

شركة
هولينز

1625927

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/10/01هـ (الموافق
2031/01/24م)

10

177

الكويت

شركة
هولينز

1625928KW

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/10/01هـ (الموافق
2031/01/24م)

3

178

الكويت

شركة
هولينز

1625942KW

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/10/01هـ (الموافق
2031/01/24م)

5

179

الكويت

شركة
هولينز

KW 1625932

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/10/01هـ (الموافق
2031/01/24م)

35

180

الكويت

شركة
هولينز

KW 1625958

1442/06/01هـ
(الموافق
2021/01/14م)

1452/09/20هـ (الموافق
2031/01/14م)

5

181

الكويت

شركة
هولينز

KW 1625870

1442/06/01هـ
(الموافق
2021/01/14م)

1452/09/20هـ (الموافق
2031/01/14م)

28

182

الكويت

شركة
هولينز

KW 1625969

1442/06/01هـ
(الموافق
2021/01/14م)

1452/09/20هـ (الموافق
2031/01/14م)

35

183

اإلمارات

شركة
هولينز

256567

1437/10/08هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/01/27هـ (الموافق
2026/07/12م)

3

184

اإلمارات

شركة
هولينز

256568

1437/10/08هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/01/27هـ (الموافق
2026/07/12م)

5

185

اإلمارات

شركة
هولينز

256569

1437/10/08هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/01/27هـ (الموافق
2026/07/12م)

8

186

اإلمارات

شركة
هولينز

256579

1437/10/08هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/01/27هـ (الموافق
2026/07/12م)

16

187

اإلمارات

شركة
هولينز

256571

1437/10/08هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/01/27هـ (الموافق
2026/07/12م)

21

188

اإلمارات

شركة
هولينز

256572

1437/10/08هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/01/27هـ (الموافق
2026/07/12م)

29

189

اإلمارات

شركة
هولينز

256573

1437/10/08هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/01/27هـ (الموافق
2026/07/12م)

30

190

اإلمارات

شركة
هولينز

256574

1437/10/08هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/01/27هـ (الموافق
2026/07/12م)

31

191

اإلمارات

شركة
هولينز

256575

1437/10/08هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/01/27هـ (الموافق
2026/07/12م)

32

#

العالمة
التجارية

276

بلد
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192

اإلمارات

شركة
هولينز

256576

1437/10/08هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/01/27هـ (الموافق
2026/07/12م)

43

193

اإلمارات

شركة
هولينز

256577

1437/10/08هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/01/27هـ (الموافق
2026/07/12م)

44

194

اإلمارات

شركة
هولينز

352262

1442/05/17هـ
(الموافق
2021/01/01م)

1452/09/07هـ (الموافق
2031/01/01م)

35

195

اإلمارات

شركة
هولينز

352255

1442/10/20هـ
(الموافق
2021/06/01م)

1453/02/10هـ (الموافق
2031/06/01م)

5

196

اإلمارات

شركة
هولينز

352257

1442/10/20هـ
(الموافق
2021/06/01م)

1453/02/10هـ (الموافق
2031/06/01م)

10

197

اإلمارات

شركة
هولينز

352258

1442/10/20هـ
(الموافق
2021/06/01م)

1453/02/10هـ (الموافق
2031/06/01م)

35

198

اإلمارات

شركة
هولينز

352249

1442/10/20هـ
(الموافق
2021/06/01م)

1453/02/10هـ (الموافق
2031/06/01م)

5

199

اإلمارات

شركة
هولينز

352250

1442/10/20هـ
(الموافق
2021/06/01م)

1453/02/10هـ (الموافق
2031/06/01م)

28

200

اإلمارات

شركة
هولينز

352251

1442/10/20هـ
(الموافق
2021/06/01م)

1453/02/10هـ (الموافق
2031/06/01م)

35

201

اإلمارات

شركة
هولينز

352252

1442/10/20هـ
(الموافق
2021/06/01م)

1453/02/10هـ (الموافق
2031/06/01م)

3

202

اإلمارات

شركة
هولينز

353353

1442/10/20هـ
(الموافق
2021/06/01م)

1453/02/10هـ (الموافق
2031/06/01م)

5

203

اإلمارات

شركة
هولينز

352254

1442/10/20هـ
(الموافق
2021/06/01م)

1453/02/10هـ (الموافق
2031/06/01م)

35

204

اإلمارات

شركة
هولينز

352260

1442/10/20هـ
(الموافق
2021/06/01م)

1453/02/10هـ (الموافق
2031/06/01م)

3

205

اإلمارات

شركة
هولينز

352261

1442/10/20هـ
(الموافق
2021/06/01م)

1453/02/10هـ (الموافق
2031/06/01م)

35

206

اإلمارات

شركة
هولينز

354655

1442/11/21هـ
(الموافق
2021/07/01م)

1453/03/11هـ (الموافق
2031/07/01م)

5

207

اإلمارات

شركة
هولينز

354656

1442/11/21هـ
(الموافق
2021/07/01م)

1453/03/11هـ (الموافق
2031/07/01م)

30

208

اإلمارات

شركة
هولينز

354657

1442/11/21هـ
(الموافق
2021/07/01م)

1453/03/11هـ (الموافق
2031/07/01م)

35

#

العالمة
التجارية
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209

اإلمارات

شركة
هولينز

354651

1442/11/21هـ
(الموافق
2021/07/01م)

1453/03/11هـ (الموافق
2031/07/01م)

3

210

اإلمارات

شركة
هولينز

354652

1442/11/21هـ
(الموافق
2021/07/01م)

1453/03/11هـ (الموافق
2031/07/01م)

5

211

اإلمارات

شركة
هولينز

354653

1442/11/21هـ
(الموافق
2021/07/01م)

1453/03/11هـ (الموافق
2031/07/01م)

10

212

اإلمارات

شركة
هولينز

354654

1442/11/21هـ
(الموافق
2021/07/01م)

1453/03/11هـ (الموافق
2031/07/01م)

35

213

قطر

شركة
هولينز

105722

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

16

214

قطر

شركة
هولينز

105723

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

21

215

قطر

شركة
هولينز

105719

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

3

216

قطر

شركة
هولينز

105726

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

30

217

قطر

شركة
هولينز

105720

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

5

218

قطر

شركة
هولينز

105721

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

8

219

قطر

شركة
هولينز

105725

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

29

220

قطر

شركة
هولينز

105727

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

31

221

قطر

شركة
هولينز

105728

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

32

222

قطر

شركة
هولينز

105729

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/10هـ (الموافق
2026/04/27م)

42

223

اليمن

شركة
هولينز

74467

1437/07/23هـ
(الموافق
2016/04/30م)

1447/11/13هـ (الموافق
2026/04/27م)

3

224

اليمن

شركة
هولينز

74471

1437/07/23هـ
(الموافق
2016/04/30م)

1447/11/13هـ (الموافق
2026/04/27م)

5

#

العالمة
التجارية

278

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

225

اليمن

شركة
هولينز

74470

1437/07/23هـ
(الموافق
2016/04/30م)

1447/11/13هـ (الموافق
2026/04/27م)

8

226

اليمن

شركة
هولينز

74468

1437/07/23هـ
(الموافق
2016/04/30م)

1447/11/13هـ (الموافق
2026/04/27م)

16

227

اليمن

شركة
هولينز

74469

1437/07/23هـ
(الموافق
2016/04/30م)

1447/11/13هـ (الموافق
2026/04/27م)

21

228

اليمن

شركة
هولينز

74472

1437/07/23هـ
(الموافق
2016/04/30م)

1447/11/13هـ (الموافق
2026/04/27م)

29

229

اليمن

شركة
هولينز

74504

1437/07/23هـ
(الموافق
2016/04/30م)

1447/11/13هـ (الموافق
2026/04/27م)

30

230

اليمن

شركة
هولينز

74501

1437/07/23هـ
(الموافق
2016/04/30م)

1447/11/13هـ (الموافق
2026/04/27م)

31

231

اليمن

شركة
هولينز

74505

1437/07/23هـ
(الموافق
2016/04/30م)

1447/11/13هـ (الموافق
2026/04/27م)

32

232

اليمن

شركة
هولينز

74509

1437/07/23هـ
(الموافق
2016/04/30م)

1447/11/13هـ (الموافق
2026/04/27م)

43

233

اليمن

شركة
هولينز

74508

1437/07/23هـ
(الموافق
2016/04/30م)

1447/11/13هـ (الموافق
2026/04/27م)

44

234

ألمانيا

شركة
هولينز

302015057629

1437/01/17هـ
(الموافق
2015/10/30م)

1447/05/07هـ (الموافق
2025/10/29م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

235

ألمانيا

شركة
هولينز

302020108

1441/11/01هـ
(الموافق
2020/06/22م)

1452/06/18هـ (الموافق
2030/10/16م)

3,5,10,35

236

جنوب
أفريقيا

شركة
هولينز

11695/2016

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/12هـ (الموافق
2026/04/29م)

3

237

جنوب
أفريقيا

شركة
هولينز

11697/2016

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/12هـ (الموافق
2026/04/29م)

5

238

جنوب
أفريقيا

شركة
هولينز

11699/2016

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/12هـ (الموافق
2026/04/29م)

8

239

جنوب
أفريقيا

شركة
هولينز

1700/2016

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/12هـ (الموافق
2026/04/29م)

16

240

جنوب
أفريقيا

شركة
هولينز

1701/2016

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/12هـ (الموافق
2026/04/29م)

21

241

جنوب
أفريقيا

شركة
هولينز

1702/2016

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/12هـ (الموافق
2026/04/29م)

29

#

العالمة
التجارية

279

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

242

جنوب
أفريقيا

شركة
هولينز

1703/2016

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/12هـ (الموافق
2026/04/29م)

30

243

جنوب
أفريقيا

شركة
هولينز

1705/2016

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/12هـ (الموافق
2026/04/29م)

31

244

جنوب
أفريقيا

شركة
هولينز

1707/2016

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/12هـ (الموافق
2026/04/29م)

32

245

جنوب
أفريقيا

شركة
هولينز

17011/2016

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/12هـ (الموافق
2026/04/29م)

43

246

جنوب
أفريقيا

شركة
هولينز

1707/2016

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/12هـ (الموافق
2026/04/29م)

44

247

نيجيريا

شركة
هولينز

27477

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1444/10/08هـ (الموافق
2023/04/28م)

43

248

نيجيريا

شركة
هولينز

27476

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1444/01/08هـ (الموافق
2023/04/28م)

44

249

ماليزيا

شركة
هولينز

2019010518TM

1440/07/22هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1450/11/11هـ (الموافق
2029/03/26م)

3

250

ماليزيا

شركة
هولينز

2019010519TM

1440/07/22هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1450/11/11هـ (الموافق
2029/03/26م)

8

251

ماليزيا

شركة
هولينز

2019010520TM

1440/07/22هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1450/11/11هـ (الموافق
2029/03/26م)

16

252

ماليزيا

شركة
هولينز

2019010521TM

1440/07/22هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1450/11/11هـ (الموافق
2029/03/26م)

21

253

ماليزيا

شركة
هولينز

2019010506TM

1440/07/22هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1450/11/11هـ (الموافق
2029/03/26م)

29

254

ماليزيا

شركة
هولينز

2019010507TM

1440/07/22هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1450/11/11هـ (الموافق
2029/03/26م)

30

255

ماليزيا

شركة
هولينز

2019010508TM

1440/07/22هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1450/11/11هـ (الموافق
2029/03/26م)

31

256

ماليزيا

شركة
هولينز

2019010510TM

1440/07/22هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1450/11/11هـ (الموافق
2029/03/26م)

34

257

ماليزيا

شركة
هولينز

2019010511TM

1440/07/22هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1450/11/11هـ (الموافق
2029/03/26م)

44

258

ماليزيا

شركة
هولينز

2019010517TM

1440/07/22هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1450/11/11هـ (الموافق
2029/03/26م)

5

#

العالمة
التجارية

280

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

259

ماليزيا

شركة
هولينز

2019010509TM

1440/07/22هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1450/11/11هـ (الموافق
2029/03/26م)

32

260

جمهورية
كازخستان

شركة
هولينز

69398

1441/02/19هـ
(الموافق
2019/10/18م)

1451/06/10هـ (الموافق
2029/10/18م)

5,44

261

األرجنتين

شركة
هولينز

3.053.917

1440/07/15هـ
(الموافق
2019/03/22م)

1451/09/18هـ (الموافق
2030/01/22م)

3

262

األرجنتين

شركة
هولينز

3.787.922

1440/07/15هـ
(الموافق
2019/03/22م)

1451/09/18هـ (الموافق
2030/01/22م)

5

263

األرجنتين

شركة
هولينز

3.053.918

1440/07/15هـ
(الموافق
2019/03/22م)

1451/09/18هـ (الموافق
2030/01/22م)

8

264

األرجنتين

شركة
هولينز

3.053.919

1440/07/15هـ
(الموافق
2019/03/22م)

1451/09/18هـ (الموافق
2030/01/22م)

16

265

األرجنتين

شركة
هولينز

3.287.926

1440/07/15هـ
(الموافق
2019/03/22م)

1451/09/18هـ (الموافق
2030/01/22م)

29

266

األرجنتين

شركة
هولينز

3.787.927

1440/07/15هـ
(الموافق
2019/03/22م)

1451/09/18هـ (الموافق
2030/01/22م)

30

267

األرجنتين

شركة
هولينز

3.053.920

1440/07/15هـ
(الموافق
2019/03/22م)

1451/09/18هـ (الموافق
2030/01/22م)

31

268

األرجنتين

شركة
هولينز

3.053.921

1440/07/15هـ
(الموافق
2019/03/22م)

1451/09/18هـ (الموافق
2030/01/22م)

32

269

األرجنتين

شركة
هولينز

3.053.922

1440/07/15هـ
(الموافق
2019/03/22م)

1451/09/18هـ (الموافق
2030/01/22م)

43

270

األرجنتين

شركة
هولينز

3.053.923

1440/07/15هـ
(الموافق
2019/03/22م)

1451/09/18هـ (الموافق
2030/01/22م)

44

271

البرازيل

شركة
هولينز

916984320

1440/07/19هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1451/07/12هـ (الموافق
2029/11/19م)

3

272

البرازيل

شركة
هولينز

916984362

1440/07/19هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1451/07/12هـ (الموافق
2029/11/19م)

5

273

البرازيل

شركة
هولينز

916984389

1440/07/19هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1451/07/12هـ (الموافق
2029/11/19م)

8

274

البرازيل

شركة
هولينز

91698441

1440/07/19هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1451/07/12هـ (الموافق
2029/11/19م)

16

275

البرازيل

شركة
هولينز

916984451

1440/07/19هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1451/07/12هـ (الموافق
2029/11/19م)

29

#

العالمة
التجارية

281

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

276

البرازيل

شركة
هولينز

916984460

1440/07/19هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1451/07/12هـ (الموافق
2029/11/19م)

30

277

البرازيل

شركة
هولينز

916984516

1440/07/19هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1451/07/12هـ (الموافق
2029/11/19م)

31

278

البرازيل

شركة
هولينز

916984575

1440/07/19هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1451/07/12هـ (الموافق
2029/11/19م)

32

279

البرازيل

شركة
هولينز

91698421

1440/07/19هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1451/07/12هـ (الموافق
2029/11/19م)

43

280

البرازيل

شركة
هولينز

916984630

1440/07/19هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1451/07/12هـ (الموافق
2029/11/19م)

44

281

البرازيل

شركة
هولينز

916984435

1440/07/19هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1451/07/12هـ (الموافق
2029/11/19م)

21

282

باكستان

شركة
هولينز

529719

1440/07/26هـ
(الموافق
2019/04/02م)

1450/11/18هـ (الموافق
2029/04/02م)

3

283

باكستان

شركة
هولينز

529720

1440/07/26هـ
(الموافق
2019/04/02م)

1450/11/18هـ (الموافق
2029/04/02م)

5

284

باكستان

شركة
هولينز

529721

1440/07/26هـ
(الموافق
2019/04/02م)

1450/11/18هـ (الموافق
2029/04/02م)

8

285

باكستان

شركة
هولينز

529724

1440/07/26هـ
(الموافق
2019/04/02م)

1450/11/18هـ (الموافق
2029/04/02م)

29

286

باكستان

شركة
هولينز

529725

1440/07/26هـ
(الموافق
2019/04/02م)

1450/11/18هـ (الموافق
2029/04/02م)

30

287

باكستان

شركة
هولينز

529726

1440/07/26هـ
(الموافق
2019/04/02م)

1450/11/18هـ (الموافق
2029/04/02م)

31

288

باكستان

شركة
هولينز

529727

1440/07/26هـ
(الموافق
2019/04/02م)

1450/11/18هـ (الموافق
2029/04/02م)

32

289

باكستان

شركة
هولينز

529728

1440/07/26هـ
(الموافق
2019/04/02م)

1450/11/18هـ (الموافق
2029/04/02م)

43

290

باكستان

شركة
هولينز

529729

1440/07/26هـ
(الموافق
2019/04/02م)

1450/11/18هـ (الموافق
2029/04/02م)

44

291

تركمنستان

شركة
هولينز

16769

1441/02/22هـ
(الموافق
2019/10/21م)

1451/06/13هـ (الموافق
2029/10/21م)

5,44

292

البحرين

شركة
هولينز

1307103

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/27م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

#

العالمة
التجارية

282

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

293

البحرين

شركة
هولينز

132567

1442/11/24هـ
(الموافق
2021/07/04م)

1453/03/14هـ (الموافق
2031/07/04م)

5

294

البحرين

شركة
هولينز

132568

1442/11/24هـ
(الموافق
2021/07/04م)

1453/03/14هـ (الموافق
2031/07/04م)

30

295

البحرين

شركة
هولينز

132569

1442/11/24هـ
(الموافق
2021/07/04م)

1453/03/14هـ (الموافق
2031/07/04م)

35

296

البحرين

شركة
هولينز

131121

1442/06/12هـ
(الموافق
2021/01/25م)

1452/10/02هـ (الموافق
2031/01/25م)

5

297

البحرين

شركة
هولينز

131122

1442/06/12هـ
(الموافق
2021/01/25م)

1452/10/02هـ (الموافق
2031/01/25م)

28

298

البحرين

شركة
هولينز

131123

1442/06/12هـ
(الموافق
2021/01/25م)

1452/10/02هـ (الموافق
2031/01/25م)

35

299

البحرين

شركة
هولينز

131124

1442/06/12هـ
(الموافق
2021/01/25م)

1452/10/02هـ (الموافق
2031/01/25م)

3

300

البحرين

شركة
هولينز

131125

1442/06/12هـ
(الموافق
2021/01/25م)

1452/10/02هـ (الموافق
2031/01/25م)

5

301

البحرين

شركة
هولينز

131126

1442/06/12هـ
(الموافق
2021/01/25م)

1452/10/02هـ (الموافق
2031/01/25م)

35

302

البحرين

شركة
هولينز

131128

1442/06/12هـ
(الموافق
2021/01/25م)

1452/10/02هـ (الموافق
2031/01/25م)

5

303

البحرين

شركة
هولينز

131129

1442/06/12هـ
(الموافق
2021/01/25م)

1452/10/02هـ (الموافق
2031/01/25م)

10

304

البحرين

شركة
هولينز

1311130

1442/06/12هـ
(الموافق
2021/01/25م)

1452/10/02هـ (الموافق
2031/01/25م)

35

305

البحرين

شركة
هولينز

1311132

1442/06/12هـ
(الموافق
2021/01/25م)

1452/10/02هـ (الموافق
2031/01/25م)

3

306

البحرين

شركة
هولينز

131133

1442/06/12هـ
(الموافق
2021/01/25م)

1452/10/02هـ (الموافق
2031/01/25م)

35

307

البحرين

شركة
هولينز

132563

1442/11/24هـ
(الموافق
2021/07/04م)

1453/03/14هـ (الموافق
2031/07/04م)

3

308

البحرين

شركة
هولينز

132564

1442/11/24هـ
(الموافق
2021/07/04م)

1453/03/14هـ (الموافق
2031/07/04م)

5

#

العالمة
التجارية

283

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

309

البحرين

شركة
هولينز

132565

1442/11/24هـ
(الموافق
2021/07/04م)

1453/03/14هـ (الموافق
2031/07/04م)

10

310

البحرين

شركة
هولينز

132566

1442/11/24هـ
(الموافق
2021/07/04م)

1453/03/14هـ (الموافق
2031/07/04م)

35

311

البحرين

شركة
هولينز

131995

1442/09/22هـ
(الموافق
2021/05/04م)

1453/01/12هـ (الموافق
2031/05/04م)

35

312

روسيا

شركة
هولينز

1307103

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

313

الصين

شركة
هولينز

1307103

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

314

الهند

شركة
هولينز

1307103

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

315

إيران

شركة
هولينز

1307103

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

316

سودان

شركة
هولينز

1307103

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/27م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

317

سودان

شركة
هولينز

1347008001/981

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1450/12/15هـ (الموافق
2029/04/29م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

318

إندونيسيا

شركة
هولينز

1307103

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

319

إندونيسيا

شركة
هولينز

1347008001/981

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1450/12/15هـ (الموافق
2029/04/29م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

320

تركيا

شركة
هولينز

1307103

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

321

تركيا

شركة
هولينز

1347008001/981

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1450/12/15هـ (الموافق
2029/04/29م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

322

االتحاد
األوروبي

شركة
هولينز

1307103

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

323

االتحاد
األوروبي

شركة
هولينز

018463775

1443/09/17هـ
(الموافق
2021/04/29م)

1453/01/07هـ (الموافق
2031/04/29م)

35

324

عمان

شركة
هولينز

1307103

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/27م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

325

عمان

شركة
هولينز

145624

1442/09/22هـ
(الموافق
2021/05/04م)

1453/01/12هـ (الموافق
2031/05/04م)

35

#

العالمة
التجارية

284

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

326

عمان

شركة
هولينز

142788

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/10/01هـ (الموافق
2031/01/24م)

5

327

عمان

شركة
هولينز

142790

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/10/01هـ (الموافق
2031/01/24م)

28

328

عمان

شركة
هولينز

142791

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/10/01هـ (الموافق
2031/01/24م)

35

329

عمان

شركة
هولينز

142792

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/10/01هـ (الموافق
2031/01/24م)

3

330

عمان

شركة
هولينز

142793

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/10/01هـ (الموافق
2031/01/24م)

5

331

عمان

شركة
هولينز

142794

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/10/01هـ (الموافق
2031/01/24م)

35

332

عمان

شركة
هولينز

142795

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/10/01هـ (الموافق
2031/01/24م)

5

333

عمان

شركة
هولينز

142796

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/10/01هـ (الموافق
2031/01/24م)

10

334

عمان

شركة
هولينز

142797

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/10/01هـ (الموافق
2031/01/24م)

35

335

عمان

شركة
هولينز

142798

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/10/01هـ (الموافق
2031/01/24م)

3

336

عمان

شركة
هولينز

142807

1442/06/11هـ
(الموافق
2021/01/24م)

1452/10/01هـ (الموافق
2031/01/24م)

35

337

سوريا

شركة
هولينز

1307103

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

338

تونس

شركة
هولينز

1307103

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

339

الواليات
المتحدة
األمريكية

شركة
هولينز

1307103

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

340

الجزائر

شركة
هولينز

1307103

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

341

مصر

شركة
هولينز

1307103

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

#

العالمة
التجارية

285

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

342

كينيا

شركة
هولينز

1307103

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

343

المغرب

شركة
هولينز

1307103

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

344

المملكة

شركة
رونزاك

1437022337

1437/10/07هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/10/07هـ (الموافق
2026/03/23م)

5

345

المملكة

شركة
رونزاك

1437022338

1437/10/07هـ
(الموافق
2016/07/13م)

1447/11/07هـ (الموافق
2026/03/23م)

44

346

المملكة

شركة
رونزاك

1442027619

1442/08/29هـ
(الموافق
2021/04/11م)

1452/08/28هـ (الموافق
2030/12/18م)

5

347

المملكة

شركة
رونزاك

1442027622

1442/08/29هـ
(الموافق
2021/04/11م)

1452/08/28هـ (الموافق
2030/12/18م)

35

348

المملكة

شركة
رونزاك

1442027623

1442/08/29هـ
(الموافق
2021/04/11م)

1452/08/28هـ (الموافق
2030/12/18م)

44

349

المملكة

شركة
رونزاك

1442027616

1442/08/29هـ
(الموافق
2021/04/11م)

1452/08/28هـ (الموافق
2030/12/18م)

5

350

المملكة

شركة
رونزاك

1442027617

1442/08/29هـ
(الموافق
2021/04/11م)

1452/08/28هـ (الموافق
2030/12/18م)

35

351

المملكة

شركة
رونزاك

1442027618

1442/08/29هـ
(الموافق
2021/04/11م)

1452/08/28هـ (الموافق
2030/12/18م)

44

352

المملكة

شركة
رونزاك

1442005995

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/17هـ (الموافق
2030/06/19م)

35

353

المملكة

شركة
رونزاك

1442005997

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/17هـ (الموافق
2030/06/19م)

44

354

المملكة

شركة
رونزاك

1442005993

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/17هـ (الموافق
2030/06/19م)

3

355

المملكة

شركة
رونزاك

1442005967

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/17هـ (الموافق
2030/06/19م)

35

356

المملكة

شركة
رونزاك

1442005968

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/17هـ (الموافق
2030/06/19م)

44

#

العالمة
التجارية

286

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

357

المملكة

شركة
رونزاك

1442005966

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/17هـ (الموافق
2030/06/19م)

3

358

المملكة

شركة
رونزاك

1443005970

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/17هـ (الموافق
2030/06/19م)

35

359

المملكة

شركة
رونزاك

1443005971

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/17هـ (الموافق
2030/06/19م)

44

360

المملكة

شركة
رونزاك

1443005969

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/17هـ (الموافق
2030/06/19م)

3

361

المملكة

شركة
رونزاك

1441016263

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/20م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

35

362

المملكة

شركة
رونزاك

1441016262

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/20م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

5

363

المملكة

شركة
رونزاك

1441018265

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/20م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

44

364

المملكة

شركة
رونزاك

14400202647

1440/08/11هـ
(الموافق
2019/04/16م)

1450/08/10هـ (الموافق
2028/12/21م)

5

365

المملكة

شركة
رونزاك

14400202648

1440/08/11هـ
(الموافق
2019/04/16م)

1450/08/10هـ (الموافق
2028/12/21م)

44

366

المملكة

شركة
رونزاك

14400202646

1440/08/11هـ
(الموافق
2019/04/16م)

1450/08/10هـ (الموافق
2028/12/21م)

4

367

المملكة

شركة
رونزاك

1441016325

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1441/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

35

368

المملكة

شركة
رونزاك

1441016327

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1441/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

44

369

المملكة

شركة
رونزاك

1441016324

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1441/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

5

370

المملكة

شركة
رونزاك

1442006041

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

35

#

العالمة
التجارية

287

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

371

المملكة

شركة
رونزاك

1442006042

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

44

372

المملكة

شركة
رونزاك

1442006040

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

3

373

المملكة

شركة
رونزاك

1441016274

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

44

374

المملكة

شركة
رونزاك

1441016273

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

35

375

المملكة

شركة
رونزاك

1441016272

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

5

376

المملكة

شركة
رونزاك

1442005912

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

35

377

المملكة

شركة
رونزاك

1442005911

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

3

378

المملكة

شركة
رونزاك

1442005913

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

44

379

المملكة

شركة
رونزاك

1442006006

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

35

380

المملكة

شركة
رونزاك

1442006009

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

44

381

المملكة

شركة
رونزاك

1442006003

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

3

382

المملكة

شركة
رونزاك

1442006000

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

35

383

المملكة

شركة
رونزاك

1442006002

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

44

384

المملكة

شركة
رونزاك

1442006998

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

3

385

المملكة

شركة
رونزاك

1441016269

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

35

386

المملكة

شركة
رونزاك

1441016267

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

5

#

العالمة
التجارية

288

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

387

المملكة

شركة
رونزاك

1441016261

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

44

388

المملكة

شركة
رونزاك

1441016333

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

35

389

المملكة

شركة
رونزاك

1441016334

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

44

390

المملكة

شركة
رونزاك

1441016331

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

5

391

المملكة

شركة
رونزاك

1442006049

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

35

392

المملكة

شركة
رونزاك

1442006042

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

3

393

المملكة

شركة
رونزاك

1442006051

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

44

394

المملكة

شركة
رونزاك

1442005984

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

35

395

المملكة

شركة
رونزاك

1442005986

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

44

396

المملكة

شركة
رونزاك

1442005983

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

3

397

المملكة

شركة
رونزاك

1441016254

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

35

398

المملكة

شركة
رونزاك

1441016253

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

5

399

المملكة

شركة
رونزاك

1441016258

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

44

400

المملكة

شركة
رونزاك

1442005974

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

35

#

العالمة
التجارية

289

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

401

المملكة

شركة
رونزاك

1442005975

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

44

402

المملكة

شركة
رونزاك

1442005972

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

3

403

المملكة

شركة
رونزاك

1442005978

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

35

404

المملكة

شركة
رونزاك

1442005977

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

3

405

المملكة

شركة
رونزاك

1442005979

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

44

406

المملكة

شركة
رونزاك

1442005916

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

35

407

المملكة

شركة
رونزاك

1442005918

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

44

408

المملكة

شركة
رونزاك

1442005915

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

3

409

المملكة

شركة
رونزاك

1439011037

1439/05/14هـ
(الموافق
2018/01/31م)

1449/05/13هـ (الموافق
2027/10/13م)

5

410

المملكة

شركة
رونزاك

1439011044

1439/05/14هـ
(الموافق
2018/01/31م)

1449/05/13هـ (الموافق
2027/10/13م)

35

411

المملكة

شركة
رونزاك

1439011045

1439/05/14هـ
(الموافق
2018/01/31م)

1449/05/13هـ (الموافق
2027/10/13م)

44

412

المملكة

شركة
رونزاك

1439011047

1439/05/14هـ
(الموافق
2018/01/31م)

1449/05/13هـ (الموافق
2027/10/13م)

5

413

المملكة

شركة
رونزاك

1439011048

1439/05/14هـ
(الموافق
2018/01/31م)

1449/05/13هـ (الموافق
2027/10/13م)

35

414

المملكة

شركة
رونزاك

1439011050

1441/0605/0514هـ
(الموافق
2020/01/3031م)

1449/05/13هـ (الموافق
2027/10/13م)

44

#

العالمة
التجارية

290

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

415

المملكة

شركة
رونزاك

1439015884

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

5

416

المملكة

شركة
رونزاك

1439015885

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

35

417

المملكة

شركة
رونزاك

1439015886

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

44

418

المملكة

شركة
رونزاك

1439015914

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

44

419

المملكة

شركة
رونزاك

1439015912

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

5

420

المملكة

شركة
رونزاك

1439015913

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

35

421

المملكة

شركة
رونزاك

1439011051

1439/05/14هـ
(الموافق
2018/01/31م)

1449/05/13هـ (الموافق
2027/10/13م)

5

422

المملكة

شركة
رونزاك

1439011052

1439/05/14هـ
(الموافق
2018/01/31م)

1449/05/13هـ (الموافق
2027/10/13م)

35

423

المملكة

شركة
رونزاك

1439011055

1439/05/14هـ
(الموافق
2018/01/31م)

1449/05/13هـ (الموافق
2027/10/13م)

44

424

المملكة

شركة
رونزاك

1439015892

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/08م)

5

425

المملكة

شركة
رونزاك

1439015893

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/08م)

35

426

المملكة

شركة
رونزاك

1439015895

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/08م)

44

427

المملكة

شركة
رونزاك

1439013148

1439/06/10هـ
(الموافق
2018/02/26م)

1449/06/09هـ (الموافق
2027/11/03م)

5

428

المملكة

شركة
رونزاك

1439013149

1439/06/10هـ
(الموافق
2018/02/26م)

1449/06/09هـ (الموافق
2027/11/03م)

35

429

المملكة

شركة
رونزاك

1439013150

1439/06/10هـ
(الموافق
2018/02/26م)

1449/06/09هـ (الموافق
2027/11/03م)

44

430

المملكة

شركة
رونزاك

1439013151

1439/06/10هـ
(الموافق
2018/02/26م)

1449/06/09هـ (الموافق
2027/11/03م)

5

#

العالمة
التجارية

291

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

431

المملكة

شركة
رونزاك

1439013154

1439/06/10هـ
(الموافق
2018/02/26م)

1449/06/09هـ (الموافق
2027/11/03م)

35

432

المملكة

شركة
رونزاك

1439013155

1439/06/10هـ
(الموافق
2018/02/26م)

1449/06/09هـ (الموافق
2027/11/03م)

44

433

المملكة

شركة
رونزاك

1439013158

1439/06/10هـ
(الموافق
2018/02/26م)

1449/06/09هـ (الموافق
2027/11/03م)

5

434

المملكة

شركة
رونزاك

1439013161

1439/06/10هـ
(الموافق
2018/02/26م)

1449/06/09هـ (الموافق
2027/11/03م)

35

435

المملكة

شركة
رونزاك

1439013162

1439/06/10هـ
(الموافق
2018/02/26م)

1449/06/09هـ (الموافق
2027/11/03م)

44

436

المملكة

شركة
رونزاك

1439015881

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

5

437

المملكة

شركة
رونزاك

1439015883

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

44

438

المملكة

شركة
رونزاك

1439015882

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

35

439

المملكة

شركة
رونزاك

1439015899

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

44

440

المملكة

شركة
رونزاك

1439015898

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

35

441

المملكة

شركة
رونزاك

1439015896

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

5

442

المملكة

شركة
رونزاك

1439011057

1439/05/14هـ
(الموافق
2018/01/31م)

1449/05/13هـ (الموافق
2027/10/13م)

5

443

المملكة

شركة
رونزاك

1439011059

1439/05/14هـ
(الموافق
2018/01/31م)

1449/05/13هـ (الموافق
2027/10/13م)

44

444

المملكة

شركة
رونزاك

1439011058

1439/05/14هـ
(الموافق
2018/0401/31م)

1449/05/13هـ (الموافق
2027/10/13م)

35

445

المملكة

شركة
رونزاك

1439011060

1439/05/14هـ
(الموافق
2018/01/31م)

1449/05/13هـ (الموافق
2027/10/13م)

5

446

المملكة

شركة
رونزاك

1439011062

1439/05/14هـ
(الموافق
2018/01/31م)

1449/05/13هـ (الموافق
2027/10/13م)

35

#

العالمة
التجارية

292

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

447

المملكة

شركة
رونزاك

1439011063

1439/05/14هـ
(الموافق
2018/01/31م)

1449/05/13هـ (الموافق
2027/10/13م)

44

448

المملكة

شركة
رونزاك

1439011073

1439/05/14هـ
(الموافق
2018/01/31م)

1449/05/13هـ (الموافق
2027/10/13م)

5

449

المملكة

شركة
رونزاك

1439011075

1439/05/14هـ
(الموافق
2018/01/31م)

1449/05/13هـ (الموافق
2027/10/13م)

35

450

المملكة

شركة
رونزاك

1439011076

1439/05/14هـ
(الموافق
2018/01/31م)

1449/05/13هـ (الموافق
2027/10/13م)

44

451

المملكة

شركة
رونزاك

1439011064

1439/05/14هـ
(الموافق
2018/01/31م)

1449/05/13هـ (الموافق
2027/10/13م)

5

452

المملكة

شركة
رونزاك

1439011065

1439/05/14هـ
(الموافق
2018/01/31م)

1449/05/13هـ (الموافق
2027/10/13م)

35

453

المملكة

شركة
رونزاك

1439011066

1439/05/14هـ
(الموافق
2018/01/31م)

1449/05/13هـ (الموافق
2027/10/13م)

44

454

المملكة

شركة
رونزاك

1439015878

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

5

455

المملكة

شركة
رونزاك

1439015879

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

35

456

المملكة

شركة
رونزاك

1439015880

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

44

457

المملكة

شركة
رونزاك

1439015876

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

35

458

المملكة

شركة
رونزاك

1439015875

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

5

459

المملكة

شركة
رونزاك

1439015877

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

44

#

العالمة
التجارية

293

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

460

المملكة

شركة
رونزاك

1439015911

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

44

461

المملكة

شركة
رونزاك

1439015910

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

35

462

المملكة

شركة
رونزاك

1439015907

1439/07/11هـ
(الموافق
2018/03/28م)

1449/07/10هـ (الموافق
2027/12/03م)

5

463

المملكة

شركة
رونزاك

1442005964

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

35

464

المملكة

شركة
رونزاك

1442005965

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

44

465

المملكة

شركة
رونزاك

1442005963

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

3

466

المملكة

شركة
رونزاك

1442005956

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

35

467

المملكة

شركة
رونزاك

1442005957

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

44

468

المملكة

شركة
رونزاك

1442005955

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

3

469

المملكة

شركة
رونزاك

1442006028

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

35

470

المملكة

شركة
رونزاك

1442006025

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

44

471

المملكة

شركة
رونزاك

1442006023

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

3

472

المملكة

شركة
رونزاك

1442006019

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

35

473

المملكة

شركة
رونزاك

1442006021

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

44

474

المملكة

شركة
رونزاك

1442006015

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

3

475

المملكة

شركة
رونزاك

1441016337

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

35

#

العالمة
التجارية

294

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

476

المملكة

شركة
رونزاك

1441016338

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

44

477

المملكة

شركة
رونزاك

1441016336

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

5

478

المملكة

شركة
رونزاك

1442005988

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

35

479

المملكة

شركة
رونزاك

1442005991

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

44

480

المملكة

شركة
رونزاك

1442005987

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

3

481

المملكة

شركة
رونزاك

1442005953

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

35

482

المملكة

شركة
رونزاك

1442005954

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

44

483

المملكة

شركة
رونزاك

1442005952

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

3

484

المملكة

شركة
رونزاك

1441016310

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

35

485

المملكة

شركة
رونزاك

1441016311

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

44

486

المملكة

شركة
رونزاك

1441016309

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

5

487

المملكة

شركة
رونزاك

1442005961

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

35

488

المملكة

شركة
رونزاك

1442005961

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

44

489

المملكة

شركة
رونزاك

1441016251

1442/02/24هـ
(الموافق
2020/10/11م)

1452/02/24هـ (الموافق
2030/06/26م)

3

490

المملكة

شركة
رونزاك

1441016250

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

44

491

المملكة

شركة
رونزاك

1441016250

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

35

#

العالمة
التجارية

295

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

492

المملكة

شركة
رونزاك

1441016248

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

5

493

ماليزيا

شركة
رونزاك

2019010516

1440/07/19هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1450/11/11هـ (الموافق
2029/03/26م)

44

494

ماليزيا

شركة
رونزاك

2019010515

1440/07/19هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1450/11/11هـ (الموافق
2029/03/26م)

5

495

باكستان

شركة
رونزاك

529730

1440/07/26هـ
(الموافق
2019/04/02م)

1450/11/18هـ (الموافق
2029/04/02م)

44

496

نيجيريا

شركة
رونزاك

33675

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1444/10/08هـ (الموافق
2023/04/28م)

5

497

نيجيريا

شركة
رونزاك

33674

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1444/10/08هـ (الموافق
2023/04/28م)

44

498

البرازيل

شركة
رونزاك

916984710

1440/07/19هـ
(الموافق
2019/03/26م)

1451/08/18هـ (الموافق
2029/12/24م)

44

499

أوزباكستان

شركة
رونزاك

38528

1441/02/19هـ
(الموافق
2019/10/18م)

1451/06/10هـ (الموافق
2029/10/18م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

500

قيرغستان

شركة
رونزاك

16915

1441/02/22هـ
(الموافق
2019/10/21م)

1452/06/13هـ (الموافق
2029/10/21م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

501

تركمنستان

شركة
رونزاك

16747

1441/02/22هـ
(الموافق
2019/10/21م)

1452/06/13هـ (الموافق
2029/10/!2م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

502

نيوزيلندا

شركة
رونزاك

1177150

1442/09/14هـ
(الموافق
2021/04/26م)

1452/06/13هـ (الموافق
2029/10/21م)

44,35,5

503

جنوب
أفريقيا

شركة
رونزاك

11683/2016

1437/07/22هـ
(الموافق
2016/04/29م)

1453/07/10هـ (الموافق
2031/04/27م)

5

504

جنوب
أفريقيا

شركة
رونزاك

11689/2016

1437/07/22هـ
(الموافق
2016/04/29م)

1447/11/12هـ (الموافق
2026/04/29م)

44

505

الكويت

شركة
رونزاك

149274

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44

506

الكويت

شركة
رونزاك

153899

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

5

#

العالمة
التجارية

296

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

507

قطر

شركة
رونزاك

105718

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

42

508

قطر

شركة
رونزاك

105717

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

5

509

اليمن

شركة
رونزاك

74502

1437/07/23هـ
(الموافق
2016/04/30م)

1447/11/13هـ (الموافق
2026/04/30م)

44

510

اليمن

شركة
رونزاك

74506

1437/07/23هـ
(الموافق
2016/04/30م)

1447/11/13هـ (الموافق
2026/04/30م)

5

511

األردن

شركة
رونزاك

147789

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44

512

األردن

شركة
رونزاك

147790

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

5

513

جمهورية
كازاخستان

شركة
رونزاك

93254

1441/12/19هـ
(الموافق
2019/10/18م)

1451/06/10هـ (الموافق
2029/10/18م)

44,43,32,31,30,29,21,16,8,5,3

514

لبنان

شركة
رونزاك

173970

1437/07/23هـ
(الموافق
2016/04/30م)

1453/01/08هـ (الموافق
2031/04/30م)

44 ،5

515

اإلمارات

شركة
رونزاك

256618

1437/10/09هـ
(الموافق
2016/07/14م)

1448/01/29هـ (الموافق
2026/07/14م)

5

516

اإلمارات

شركة
رونزاك

256619

1437/10/09هـ
(الموافق
2016/07/14م)

1453/01/29هـ (الموافق
2026/07/14م)

44

517

ألمانيا

شركة
رونزاك

302015057630

1437/01/17هـ
(الموافق
2015/10/30م)

1447/05/09هـ (الموافق
2025/10/31م)

44,5

518

ألمانيا

شركة
رونزاك

302015057630

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

44,35,5

519

ألمانيا

شركة
رونزاك

302015057630

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

44,35,5

520

ألمانيا

شركة
رونزاك

302015057630

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

44,35,5

521

ألمانيا

شركة
رونزاك

302015057630

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

44,35,5

#

العالمة
التجارية

297

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

522

ألمانيا

شركة
رونزاك

302015057630

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

44,35,5

523

ألمانيا

شركة
رونزاك

302015057630

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

44,35,5

524

ألمانيا

شركة
رونزاك

302020101229

1441/06/05هـ
(الموافق
2020/01/30م)

1451/06/04هـ (الموافق
2029/10/07م)

44,35,5

525

ألمانيا

شركة
رونزاك

302021106224

1442/08/27هـ
(الموافق
2021/04/09م)

1452/12/17هـ (الموافق
2031/04/09م)

44,35,5

526

كندا

شركة
رونزاك

122468TMA

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/27م)

1456/03/06هـ (الموافق
2034/05/24م)

5,44

527

البحرين

شركة
رونزاك

1305264

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,5

528

روسيا

شركة
رونزاك

1305264

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,5

529

الصين

شركة
رونزاك

1305264

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,5

530

الهند

شركة
رونزاك

1305264

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,5

531

إيران

شركة
رونزاك

1305264

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,5

532

سودان

شركة
رونزاك

1305264

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,5

533

إندونيسيا

شركة
رونزاك

1305264

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,5

534

تركيا

شركة
رونزاك

1305264

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,5

535

االتحاد
األوروبي

شركة
رونزاك

1305264

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,5

#

العالمة
التجارية

298

بلد
التسجيل

المالك

رقم التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

الفئة

536

االتحاد
األوروبي

شركة
رونزاك

18448885

1442/08/26هـ
(الموافق
2021/04/08م)

1452/12/16هـ (الموافق
2031/04/08م)

44 ,35 ,5

537

عمان

شركة
رونزاك

1305264

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,5

538

سوريا

شركة
رونزاك

1305264

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,5

539

تونس

شركة
رونزاك

1305264

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,5

540

الواليات
المتحدة
األمريكية

شركة
رونزاك

1305264

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,5

541

الجزائر

شركة
رونزاك

1305264

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,5

542

مصر

شركة
رونزاك

1305264

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,5

543

كينيا

شركة
رونزاك

1305264

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,5

544

المغرب

شركة
رونزاك

1305264

1437/07/21هـ
(الموافق
2016/04/28م)

1447/11/11هـ (الموافق
2026/04/28م)

44,5

545

المملكة

شركة
جالنزين

1442038679

1442/12/19هـ
(الموافق
2021/07/29م)

1452/12/13هـ (الموافق
2031/04/05م)

35

#

العالمة
التجارية

المصدر :الشركة

يجدر بالذكر أن الشركة وشركة رونزاك وشركة هولينز لها حق استخدام عدد من العالمات التجارية في عدد من الدول والتي ال تزال قيد التسجيل بواسطة
الشركة وشركة رونزاك وشركة هولينز .ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية للعالمات التجارية قيد التسجيل:
	  (12-15):لودجلاالتفاصيل الرئيسية للعالمات التجارية قيد التسجيل من قبل الشركة والشركات التابعة
بلد التسجيل

المالك

الفئة

1

قطر

الشركة

35

2

مصر

الشركة

35

3

ماليزيا

شركة رونزاك

5

#

العالمة التجارية

299

بلد التسجيل

المالك

الفئة

4

البرازيل

شركة رونزاك

5

5

باكستان

شركة رونزاك

5

6

ليبيا

شركة رونزاك

5,44

7

األرجنتين

شركة رونزاك

5,44

8

العراق

شركة رونزاك

5,44

9

طاجكستان

شركة رونزاك

5,44

10

إثيوبيا

شركة رونزاك

3,5,8,16,21,29,30,31,32,43,44

11

اليابان

شركة رونزاك

44,35,5

12

أستراليا

شركة رونزاك

44,35,5

13

المكسيك

شركة رونزاك

44,35,5

14

المملكة المتحدة

شركة رونزاك

44,35,5

15

الصين

شركة رونزاك

44,35,5

16

ألمانيا

شركة رونزاك

44,35,5

17

االتحاد األوروبي

شركة رونزاك

44,35,5

18

األردن

شركة رونزاك

44,35,5

19

مصر

شركة رونزاك

44,35,5

20

اإلمارات العربية المتحدة

شركة رونزاك

44,35,5

21

الكويت

شركة رونزاك

44,35,5

#

العالمة التجارية

300

بلد التسجيل

المالك

الفئة

22

عمان

شركة رونزاك

44,35,5

23

لبنان

شركة رونزاك

44,35,5

24

الصين

شركة رونزاك

4,5,44

25

ألمانيا

شركة رونزاك

4,5,44

26

االتحاد األوروبي

شركة رونزاك

4,5,44

27

األردن

شركة رونزاك

4,5,44

28

مصر

شركة رونزاك

4,5,44

29

اإلمارات العربية المتحدة

شركة رونزاك

4,5,44

30

الكويت

شركة رونزاك

4,5,44

31

عمان

شركة رونزاك

4,5,44

32

لبنان

شركة رونزاك

4,5,44

33

الصين

شركة رونزاك

44,35,5

34

ألمانيا

شركة رونزاك

44,35,5

35

االتحاد األوروبي

شركة رونزاك

44,35,5

36

األردن

شركة رونزاك

44,35,5

37

مصر

شركة رونزاك

44,35,5

38

اإلمارات العربية المتحدة

شركة رونزاك

44,35,5

39

الكويت

شركة رونزاك

44,35,5

40

عمان

شركة رونزاك

44,35,5

41

لبنان

شركة رونزاك

44,35,5

42

الصين

شركة رونزاك

44,35,5

43

ألمانيا

شركة رونزاك

44,35,5

44

األردن

شركة رونزاك

44,35,5

45

مصر

شركة رونزاك

44,35,5

46

اإلمارات العربية المتحدة

شركة رونزاك

44,35,5

#

العالمة التجارية
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المالك

الفئة

47

الكويت

شركة رونزاك

44,35,5

48

عمان

شركة رونزاك

44,35,5

49

لبنان

شركة رونزاك

44,35,5

50

بلقاريا

شركة رونزاك

44,35,5

51

الصين

شركة رونزاك

44,35,5

52

االتحاد األوروبي

شركة رونزاك

44,35,5

53

األردن

شركة رونزاك

44,35,5

54

مصر

شركة رونزاك

44,35,5

55

اإلمارات العربية المتحدة

شركة رونزاك

44,35,5

56

الكويت

شركة رونزاك

44,35,5

57

عمان

شركة رونزاك

44,35,5

58

لبنان

شركة رونزاك

44,35,5

59

المملكة

شركة رونزاك

44,35,5

56

الصين

شركة رونزاك

44,35,5

61

ألمانيا

شركة رونزاك

44,35,5

62

االتحاد األوروبي

شركة رونزاك

44,35,5

63

األردن

شركة رونزاك

44,35,5

64

مصر

شركة رونزاك

44,35,5

65

اإلمارات العربية المتحدة

شركة رونزاك

44,35,5

66

الكويت

شركة رونزاك

44,35,5

67

عمان

شركة رونزاك

44,35,5

68

لبنان

شركة رونزاك

44,35,5

69

المملكة

شركة رونزاك

44,35,5

70

الصين

شركة رونزاك

44,35,5

71

ألمانيا

شركة رونزاك

44,35,5

72

االتحاد األوروبي

شركة رونزاك

44,35,5

73

األردن

شركة رونزاك

44,35,5

74

مصر

شركة رونزاك

44,35,5

#

العالمة التجارية
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المالك

الفئة

75

اإلمارات العربية المتحدة

شركة رونزاك

44,35,5

76

الكويت

شركة رونزاك

44,35,5

77

عمان

شركة رونزاك

44,35,5

78

لبنان

شركة رونزاك

44,35,5

79

المملكة

شركة رونزاك

44,35,5

80

الصين

شركة رونزاك

44,35,5

81

ألمانيا

شركة رونزاك

44,35,5

82

االتحاد األوربي

شركة رونزاك

44,35,5

83

األردن

شركة رونزاك

44,35,5

84

مصر

شركة رونزاك

44,35,5

85

اإلمارات العربية المتحدة

شركة رونزاك

44,35,5

86

الكويت

شركة رونزاك

44,35,5

87

عمان

شركة رونزاك

44,35,5

88

لبنان

شركة رونزاك

44,35,5

89

اإلمارات العربية المتحدة

شركة جالنزين

35

90

نيجيريا

شركة هولينز

3,5,8,16,21,29,30,31,32

91

بلغاريا

شركة رونزاك

44,35,5

92

مصر

شركة رونزاك

44,35,5

93

لبنان

شركة هولينز

35,10,5

94

العراق

شركة هولينز

35,10,5

95

مصر

شركة هولينز

35,10,5

96

قطر

شركة هولينز

35,10,5

97

لبنان

شركة هولينز

35,30,5

98

العراق

شركة هولينز

35,30,5

99

مصر

شركة هولينز

35,30,5

#

العالمة التجارية
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المالك

الفئة

100

الكويت

شركة هولينز

35,30,5

101

عمان

شركة هولينز

35,30,5

102

قطر

شركة هولينز

35,30,5

103

لبنان

شركة هولينز

35,28,5

104

العراق

شركة هولينز

35,28,5

105

مصر

شركة هولينز

35,28,5

106

قطر

شركة هولينز

35,28,5

107

لبنان

شركة هولينز

35,5,3

108

العراق

شركة هولينز

35,5,3

109

مصر

شركة هولينز

35,5,3

110

قطر

شركة هولينز

35,5,3

111

لبنان

شركة هولينز

35,3

112

العراق

شركة هولينز

35,3

113

مصر

شركة هولينز

35,3

114

قطر

شركة هولينز

35,3

115

لبنان

شركة هولينز

35,10,5,3

116

العراق

شركة هولينز

35,10,5,3

#

العالمة التجارية
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المالك

الفئة

117

مصر

شركة هولينز

35,10,5,3

118

الكويت

شركة هولينز

35,10,5,3

119

عمان

شركة هولينز

35,10,5,3

120

قطر

شركة هولينز

35,10,5,3

121

قطر

شركة هولينز

35

122

كندا

شركة هولينز

3,5,8,16,21,29,30,31,32,43,44

123

ليبيا

شركة هولينز

3,5,8,16,21,29,30,31,32,43,44

124

العراق

شركة هولينز

3,5,8,16,21,29,30,31,32,43,44

125

أوزباكستان

شركة هولينز

5,44

126

جورجستان

شركة هولينز

5,44

127

إثيوبيا

شركة هولينز

5,44

128

باكستان

شركة هولينز

5,8,16,3,21,29,30,31,43,44

#

العالمة التجارية

المصدر :الشركة

	 12-9التأمين
تحتفظ الشركة والشركات التابعة بوثائق التأمين التي تغطي مختلف أنواع المخاطر المرتبطة بأعمالها .ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق
التأمين الخاصة بالشركة والشركات التابعة:
	  (12-16):لودجلاوثائق التأمين الخاصة بالشركة والشركات التابعة
شركة التأمين

المؤمن
عليه

رقم الوثيقة

تاريخ انتهاء التغطية

قيمة المؤمن عليه /الحد
األقصى للتعويض

الشركة

E1-20-300-000039

1443/05/10هـ (الموافق
2021/12/14م)

 10,000,000ريال سعودي

E1-21-300-000029

1443/06/28هـ (الموافق
2022/01/31م)

 1,200,000ريال سعودي لكل
شحنة  /نقل

1443/06/28هـ (الموافق
2022/01/31م)

 2,000,000ريال سعودي لكل
شحنة  /نقل
20,675,000

#

نوع التغطية

1

الموتور  -تجاري
شامل

شركة والء للتأمين التعاوني

2

تأمين بحري

شركة والء للتأمين التعاوني

الشركة

3

تأمين بحري

شركة والء للتأمين التعاوني

الشركة

E1-21-100-000018

4

تأمين النقود

شركة والء للتأمين التعاوني

الشركة

E1-21-601-000018

1443/06/28هـ (الموافق
2022/01/31م)

5

تأمين الممتلكات
ضد جميع المخاطر

شركة والء للتأمين التعاوني

الشركة

E1-21-200-000041

1443/06/28هـ (الموافق
2022/01/31م)

 1,845,873,051ريال سعودي

6

تأمين خيانة األمانة

شركة والء للتأمين التعاوني

الشركة

E1-21-602-000017

1443/06/28هـ (الموافق
2022/01/31م)

 93,000,000ريال سعودي
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#

7

نوع التغطية
تأمين صحي
للموظفين

شركة التأمين
شركة التعاونية للتأمين

المؤمن
عليه
الشركة

رقم الوثيقة
19552725
19552721
19552733
19552736

تاريخ انتهاء التغطية

قيمة المؤمن عليه /الحد
األقصى للتعويض

1443/09/29هـ (الموافق
2022/04/30م)

التغطية لفئة «التغطية الفائقة»:
 750,000ريال سعودي

التغطية للفئة أ،ب،ج500,000 :
ريال سعودي.

19552754
19552780
19552782
19552785
19552788
19552789
19552791
19552796
19552845

195522848
19552850
19552852
19552854
19552857
19552862
19552864
19552866
19552867
19552868
19552871
19552872
19552873
19552875
19442877
19552879
19552881
19552882
19552885
29552887
19552888
19552890
19552899
19552891
المصدر :الشركة

	 12-10الدعاوى والمطالبات القضائية
باستثناء ما ورد أدناه ،يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة والشركات التابعة ليست طرفاً حتى تاريخ إصدار هذه النشرة ،في أي دعوى قضائية أو مطالبة
جار يمكن أن يؤثر تأثيراً جوهرياً في أعمال المصدر وشركاته التابعة أو مركزه المالي.
أي تحقيق ٍ
أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو ّ
(بما في ذلك ّ
1 2-10-1الدعاوى والمطالبات التجارية
يوضح الجدول التالي ملخصاً للدعاوى والمطالبات القضائية التجارية المقامة من قبل الشركة أو ضدها كما في تاريخ هذه النشرة.
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	  (12-17):لودجلاملخص الدعاوى والمطالبات القضائية التجارية المقامة من قبل الشركة أو ضدها كما في تاريخ هذه النشرة
#

المدعي

المدعى عليه

ملخص النزاع

الحالة

قيمة المطالبة
(ريال سعودي)

الدعاوى المقامة من قبل الشركة
1

الشركة

مدعى عليه 1

قامت الشركة برفع الدعوى ضد المدعى عليه
لعدم سداد المبالغ المستحقة

تم تحديد موعد الجلسة في
1443/07/06هـ (الموافق
2022/02/07م)

124,473

2

الشركة

مدعى عليه 2

قامت الشركة برفع الدعوى ضد المدعى عليه
لعدم سداد المبالغ المستحقة

تم تحديد موعد الجلسة في
1443/05/08هـ (الموافق
2021/12/12م)

46,867

3

الشركة

مدعى عليه 3

قامت الشركة برفع الدعوى ضد المدعى عليه
لعدم سداد المبالغ المستحقة

جاري تحديد جلسة للنظر في الدعوى

499,083

4

الشركة

مدعى عليه 4

قامت الشركة برفع الدعوى ضد المدعى عليه
لعدم سداد المبالغ المستحقة

ما تزال القضية في المراحل األولية،
وبانتظار تحديد موعد الجلسة األولى من
قبل المحكمة

47,416

5

الشركة

مدعى عليه 5

قامت الشركة برفع الدعوى ضد المدعى عليه
لعدم سداد المبالغ المستحقة

تم إصدار الحكم االبتدائي لصالح الشركة
بكامل المبلغ المديونية

121,927

6

الشركة

مدعى عليه 6

قامت الشركة برفع الدعوى ضد المدعى عليه
لعدم سداد المبالغ المستحقة

ما تزال القضية في المراحل األولية،
وبانتظار تحديد موعد الجلسة األولى من
قبل المحكمة

168,630

7

الشركة

مدعى عليه 7

قامت الشركة برفع الدعوى ضد المدعى عليه
لعدم سداد المبالغ المستحقة

تم تحديد الجلسة في تاريخ
1443/04/23هـ (الموافق
2021/11/28م)

57,811

8

الشركة

مدعى عليه 8

قامت الشركة برفع الدعوى ضد المدعى عليه
لعدم سداد المبالغ المستحقة

سيتم تحديد موعد للجلسة

52,240

9

الشركة

مدعى عليه 9

قامت الشركة برفع الدعوى ضد المدعى عليه
لعدم سداد المبالغ المستحقة

ما تزال القضية في المراحل األولية،
وبانتظار تحديد موعد الجلسة من قبل
المحكمة

28,923

10

الشركة

مدعى عليه 10

قامت الشركة برفع الدعوى ضد المدعى عليه
لعدم سداد المبالغ المستحقة

تم تحديد الجلسة في تاريخ
1443/06/02هـ (الموافق
2022/01/05م)

17,000

11

الشركة

مدعى عليه 11

قامت الشركة برفع الدعوى ضد المدعى عليه
لعدم سداد المبالغ المستحقة

سيتم تحديد موعد للجلسة

34,950

12

الشركة

مدعى عليه 12

قامت الشركة برفع الدعوى ضد المدعى عليه
للتعويض عن الخسائر الناتجة عن االحتيال

تم رد الدعوى من قبل المحكمة .جارية
أمام محكمة االستئناف ،وبانتظار تحديد
موعد الجلسة من قبل المحكمة

13

الشركة

مدعى عليه 13

قامت الشركة برفع الدعوى ضد المدعى عليه
بسبب مطالبة مالية

تم تحديد موعد الجلسة في
1443/05/30هـ (الموافق
2022/01/03م)

41,398

14

الشركة

مدعى عليه 14

قامت الشركة برفع الدعوى ضد المدعى عليه
للتعويض عن الخسائر الناتجة عن االحتيال

ما تزال القضية في المراحل األولية،
وبانتظار تحديد موعد الجلسة من قبل
المحكمة

365,098

15

الشركة

مدعى عليه 15

قامت الشركة برفع الدعوى ضد المدعى عليه
اإلخالل بالتزام تعاقدي

تم رفع دعوى لدى المحكمة .تم تحديد
موعد الجلسة في 1442/11/19هـ
(الموافق 2021/06/29م) ولم يحضر
القاضي .لم يتم تحديد موعد جديد
للجلسة بعد.

500,000

16

الشركة

مدعى عليه 16

مطالبة بدفع أجرة

تم تحديد الجلسة في تاريخ
1443/04/13هـ (الموافق
2021/11/18م)

1,000,000

17

الشركة

مدعى عليه 17

مطالبات لتعامالت تجارية

تم تحديد موعد الجلسة في
1443/04/23هـ (الموافق
2021/11/28م)

283,903
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#

المدعي

المدعى عليه

ملخص النزاع

الحالة

قيمة المطالبة
(ريال سعودي)

18

الشركة

مدعى عليه 18

مطالبات لتعامالت تجارية

تم تحديد الجلسة في تاريخ
1443/05/18هـ (الموافق
2021/12/22م)

38,436

19

الشركة

مدعى عليه 19

مطالبات لتعامالت تجارية

تم تحديد الجلسة في تاريخ
1443/05/18هـ (الموافق
2021/12/22م)

998,493

20

الشركة

مدعى عليه 20

مطالبات لتعامالت تجارية

سيتم تحديد موعد للجلسة

44,185

21

الشركة

مدعى عليه 21

مطالبات لتعامالت تجارية

ما تزال القضية في المراحل األولية،
وبانتظار تحديد موعد الجلسة األولى من
قبل المحكمة

23,001

22

الشركة

مدعى عليه 22

مطالبات لتعامالت تجارية

ما تزال القضية في المراحل األولية،
وبانتظار تحديد موعد الجلسة األولى من
قبل المحكمة

17,436

23

الشركة

مدعى عليه 23

مطالبات لتعامالت تجارية

ما تزال القضية في المراحل األولية،
وبانتظار تحديد موعد الجلسة األولى من
قبل المحكمة

47,389

24

الشركة

مدعى عليه 24

مطالبات لتعامالت تجارية

ما تزال القضية في المراحل األولية،
وبانتظار تحديد موعد الجلسة األولى من
قبل المحكمة

78,742

25

الشركة

مدعى عليه 25

مطالبات لتعامالت تجارية

ما تزال القضية في المراحل األولية،
وبانتظار تحديد موعد الجلسة األولى من
قبل المحكمة

272,709
6,273,491

إجمالي قيمة المطالبات التجارية المقامة من قبل الشركة
الدعاوى المقامة ضد الشركة
مطالبة بدفع مبالغ مستحقة مقابل إنهاء بعض
األعمال

بانتظار تحديد موعد الجلسة الالحقة من
قبل المحكمة
تم تحديد موعد الجلسة في
1443/05/25هـ (الموافق
2021/12/29م)

**-

**-

1

مدعي 1

البالتيني*

2

مدعي 2

الشركة

مطالبة بدفع أجرة

3

مدعي 3

الشركة

مطالبة بدفع أجرة

تم تحديد موعد الجلسة في
1443/04/20هـ (الموافق
2021/11/25م)

4

مدعي 4

الشركة

مطالبة بالتنفيذ

جاري عمل التظلم الالزم عليه

إجمالي قيمة المطالبات التجارية المقامة ضد الشركة

42,000

304,904
346,904

* الشركة حلت محل المدعى عليه نتيجة لنقل عقد اإليجار إلى الشركة
** كما في تاريخ هذه النشرة ،ال يزال تحديد القيمة المالية لهذه المطالبة طور اإلجراء.
المصدر :الشركة
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	1 2-10-2الدعاوى والمطالبات العمالية
يوضح الجدول التالي ملخصاً للدعاوى والمطالبات العمالية التجارية المقامة من قبل الشركة أو ضدها كما في تاريخ هذه النشرة.
	  (12-18):لودجلاملخص الدعاوى والمطالبات العمالية المقامة من قبل الشركة أو ضدها كما في تاريخ هذه النشرة
#

المدعي

المدعى عليه

الحالة

ملخص النزاع

قيمة المطالبة
(ريال سعودي)

الدعاوى المقامة ضد الشركة
1

مدعي 1

الشركة

منازعة عمالية

بانتظار تحديد موعد الجلسة من قبل المحكمة

*-

2

مدعي 2

الشركة

منازعة عمالية

بانتظار تحديد موعد الجلسة من قبل المحكمة

*-

3

مدعي 3

صيدلية الدواء
البالتيني

منازعة عمالية

تم تحديد موعد الجلسة في 1443/03/27هـ (الموافق 2021/11/02م)

*-

4

مدعي 4

الشركة

منازعة عمالية

تم تحديد موعد الجلسة في 1443/03/27هـ (الموافق 2021/11/02م)

*-

5

مدعي 5

الشركة

منازعة عمالية

تم تحديد موعد الجلسة في 1443/03/28هـ (الموافق 2021/11/03م)

*-

6

مدعي 6

الشركة

منازعة عمالية

تم إصدار الحكم بإلزام الشركة بدفع مبلغ  31,377وتم عمل االستئناف الالزم

31,377

7

مدعي 7

الشركة

منازعة عمالية

ما تزال القضية في المراحل األولية ،وبانتظار تحديد موعد الجلسة من قبل
المحكمة

*-

8

مدعي 8

الشركة

منازعة عمالية

بانتظار تحديد موعد الجلسة من قبل المحكمة

*-

9

مدعي 9

الشركة

منازعة عمالية

بانتظار تحديد موعد الجلسة من قبل المحكمة

*-

10

مدعي 10

الشركة

منازعة عمالية

بانتظار تحديد موعد الجلسة من قبل المحكمة

*-

31,377

إجمالي قيمة المطالبات العمالية المقامة ضد الشركة
* كما في تاريخ هذه النشرة ،ال يزال تحديد القيمة المالية لهذه المطالبة طور اإلجراء.
المصدر :الشركة

	 12-11وصف لحقوق حملة األسهم
1 2-11-1حقوق التصويت
لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التحولية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في
انتخاب مجلس اإلدارة.
	1 2-11-2الحقوق في حصص األرباح
يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح
لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.
	 1 2-11-3حقوق االسترداد أو إعادة الشراء
1يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترتهنها وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة ،وال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات فيجمعيات المساهمين.
2يجوز للشركة القيام بشراء أسهمها لغرض تخصيصها لموظفيها ضمن برنامج أسهم الموظفين ووفقاً للضوابط الصادرة عن الجهة المختصة.ويجوز أيضا للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
	 1 2-11-4الحقوق في فائض األصول عند التصفية أو الحل
استناداً ألحكام المادة الثالثة والستين بعد المائة من نظام الشركات ،ترتب الحصص حقوقاً متساوية في األرباح الصافية وفي فائض التصفية ،ما لم
ينص النظام األساس للشركة على غير ذلك.
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	 1 2-11-5الموافقات الالزمة لتعديل حقوق حملة األسهم
ينبغي تعديل النظام األساس للشركة لتعديل حقوق حملة األسهم وآلية التصويت في الجمعيات العامة للشركة .وتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل
النظام األساس حسب أحكام المادة الحادية والثالثين ( )31من النظام األساس للشركة .وال تنعقد الجمعية العامة غير العادية إال إذا حضر مساهمون
يمثلون ثلثي رأس المال ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول ،وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد
االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع .وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني
صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل .وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع
ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة الثانية والثالثين ( )32من النظام األساس للشركة ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد
األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة .وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بشأن تعديل النظام األساس بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة
في االجتماع.
إن حقوق المساهمين المتعلقة بالحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها ،والحق في الحصول على نصيب من فائض موجودات الشركة عند
التصفية ،وحق حضور الجمعيات العامة ،واالشتراك في مداوالتها ،والتصويت على قراراتها وحق التصرف في األسهم وحق طلب االطالع على دفاتر
الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس والطعن بالبطالن في قرارات الجمعية العامة (وذلك بالشروط
والقيود الواردة في نظام الشركات والنظام األساس) مستمدة من نظام الشركات وبالتالي ال يمكن تغييرها .يجب تعديل النظام األساس من أجل تغيير آلية
التصويت والنصاب في الجمعيات العامة ،وال يجوز تعديل النظام األساس إال بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
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	 13-التعهد بتغطية الطرح
أبرمت الشركة والمساهمون البائعون ومتعهدي التغطية (جي آي بي كابيتال واإلنماء لالستثمار والعربي لالستثمار) اتفاقية تعهد بتغطية الطرح بتاريخ
1443/07/23هـ (الموافق 2022/02/24م) (ويشار إليها فيما يلي بـ «اتفاقية التعهد بالتغطية») التي وافق متعهدو التغطية بموجبها على التعهد بتغطية
كامل أسهم الطرح البالغ عددها خمسة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً ،مع مراعاة بعض الشروط واألحكام الواردة في اتفاقية
التعهد بالتغطية ،وفيما يلي اسم وعنوان متعهدي التغطية:
	 13-1اسماء وعناوين متعهدي التغطية
جي آي بي كابيتال
واحة غرناطة ،المبنى األول ،الطابق الرابع
الدائري الشرقي

ص.ب89589 .

الرياض 11692

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 5112200 :

فاكس+966 11 5112201 :

الموقع اإللكترونيwww.gibcapital.com :

البريد اإللكترونيcustomercare@gibcapital.com :

اإلنماء لالستثمار
برج العنود 2

طريق الملك فهد

ص.ب 55560 .الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 2185555 :

فاكس+966 11 2185970 :

الموقع اإللكترونيwww.alinmainvestment.com :

البريد اإللكترونيinfo@alinmainvest.com :

شركة العربي الوطني لالستثمار
مبنى العربي لالستثمار

حي المربع ،خلف مبنى اإلدارة العامة للبنك العربي الوطني

ص.ب 220009 .الرياض 11311
المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 40625000 :
فاكس+966 11 4062500 :

الموقع اإللكترونيwww.anbinvest.com.sa :

البريد اإللكترونيcustomerservice@anbinvest.com.sa :

	 13-2ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية
وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بالتغطية:
 أيتعهد المساهمون البائعون لمتعهدي التغطية على قيامهم باآلتي في أول يوم عمل يلي اكتمال تخصيص أسهم الطرح عقب انتهاء فترة الطرح:1بيع وتخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة التي تم قبول طلبات اكتتابهم من قبل الجهات المستلمة.2-بيع وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة في الطرح إلى متعهدي التغطية.

 بيتعهد متعهدو التغطية للمساهمين البائعين بشراء أي أسهم طرح لم يتم االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة ،وفقاًلما هو وارد أدناه:
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	  (13-1):لودجلااألسهم المتعهد بتغطيتها
عدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

نسبة أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

متعهد التغطية
جي آي بي كابيتال

8,894,400

٪34.88

اإلنماء لالستثمار

8,302,800

٪32.56

العربي لالستثمار

8,302,800

٪32.56

المصدر :الشركة

وتعهدت الشركة والمساهمون البائعون بااللتزام بكافة أحكام اتفاقية التعهد بالتغطية.
	 13-3تكاليف التعهد بالتغطية
سوف يدفع المساهمون البائعون إلى متعهدي التغطية أتعاب التعهد بالتغطية بناء على إجمالي قيمة الطرح .إضافة إلى ذلك ،فقد وافق المساهمون
البائعون على دفع المصاريف والتكاليف الخاصة بالطرح بالنيابة عن الشركة.
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	 14-مصاريف الطرح
سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر بحوالي ثالثين مليون ( )30,000,000ريال سعودي ،وتشمل هذه
المصاريف أتعاب المستشار المالي ،وأتعاب متعهدي التغطية ،ومدير االكتتاب ،ومدير سجل االكتتاب ،والمستشار القانوني والمستشار القانوني لمتعهد
التغطية ،ومراجع الحسابات ومستشار دراسة السوق ،إضاف ًة إلى أتعاب ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة ،وسيتم
خصم مصاريف الطرح من متحصالت الطرح .ولن تتحمل الشركة دفع المصاريف المتعلقة بالطرح.
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	 15-تعهدات الشركة بعد اإلدراج
تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:
yتعبئة النموذج  ٨المتعلق بااللتزام بالئحة حوكمة الشركات ،وفي حال عدم التزام الشركة بأي من متطلبات الئحة حوكمة الشركات ،فيتعين
عليها حينئذ توضيح أسباب ذلك.
yإخطار الهيئة بتاريخ انعقاد أول جمعية عامة بعد قبول اإلدراج ،بحيث يتسنى ألي ممثل الحضور.
yتقديم األعمال والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للجمعية العامة للترخيص لها (وف ًقا
لنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات) ،بشرط منع عضو مجلس اإلدارة ذو المصلحة من االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر
في هذا الشأن في مجلس اإلدارة والجمعية العامة.
yااللتزام بكافة المواد اإللزامية من الئحة حوكمة الشركات وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج مباشر ًة بعد
اإلدراج.
yااللتزام بأحكام مواد قواعد اإلدراج فيما يتعلق بااللتزامات المستمرة على الشركة مباشر ًة بعد اإلدراج.
yالدعوة لعقد جمعية عامة لتحديث النظام األساس للشركة مباشرة بعد اإلدراج.
ووفقاً لذلك ،يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بعد قبول اإلدراج بما يلي:
yتسجيل جميع القرارات والمداوالت في شكل محاضر اجتماعات مكتوبة وموقعة من قبل رئيس المجلس وأمين السر.
yاإلفصاح عن تفاصيل أي معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.
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	 16-اإلعفاءات
لم تتقدم الشركة إلى الهيئة بطلب الحصول على أي إعفاءات من أي متطلبات نظامية.
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	 17-شروط وأحكام االكتتاب
تم تقديم طلب لتسجيل وطرح األوراق المالية إلى الهيئة وطلب إلدراج األسهم إلى السوق المالية وفقاً لكل من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة وقواعد اإلدراج .يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب ،حيث يعتبر
توقيع طلب االكتتاب وتقديمه ألي من الجهات المستلمة أو مدير سجل االكتتاب بمثابة إقرار بالقبول بشروط وأحكام االكتتاب المذكورة والموافقة عليها.
	 17-1االكتتاب في أسهم الطرح
تتكون عملية الطرح من طرح خمسة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم
الواحد بسعر طرح يبلغ ثالثة وسبعون ( )73ريال سعودي ،والمتضمن قيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة بالكامل.
وتمثل أسهم الطرح ما نسبته  ٪30من رأس مال الشركة .ويبلغ إجمالي قيمة الطرح مليار وثمانمائة وواحد وستون مليون وخمسمائة ألف ()1,861,500,000
ريال سعودي .علماً بأن الطرح على المكتتبين األفراد وإدراج أسهم الشركة بعد ذلك ،منوط بنجاح اكتتاب الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح .وسيتم
إلغاء الطرح في حال لم يتم تغطية الطرح خالل هذه الفترة .ويجوز للهيئة تعليق الطرح بعد الموافقة على هذه النشرة وقبل تسجيل وقبول األسهم لإلدراج
في السوق المالية ،في حال حدوث تغيير جوهري من شأنه التأثير بشك سلبي وجوهري على عمليات الشركة.
ويقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين ،هما:
الشريحة (أ) :الفئات المشاركة :وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر (الرجاء
مراجعة القسم رقم « 1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة) .ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة خمسة
وعشرين مليون وخمسمائة ألف ( )25,500,000سهماً من أسهم الطرح تمثل  %100من إجمالي أسهم الطرح .وفي حال قيام المكتتبين األفراد (المعرفون
بالشريحة (ب) أدناه) باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم ،يحق للمستشار المالي تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى اثنين
وعشرين مليون وتسعمائة وخمسين ألف ( )22,950,000سهماً من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل  %90من إجمالي أسهم الطرح .تحدد آلية تخفيض أسهم
الطرح وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً ،بالتشاور مع الشركة ،باستخدام آلية التخصيص االختيارية.
الشريحة (ب) :المكتتبون األفراد :وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد
قصر من زوج غير سعودي ،حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر،
ّ
باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب
بنكي لدى الجهات المستلمة ،ويحق لهم فتح حساب استثماري .ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق
النظام بحق مقدم الطلب .وفي حال االكتتاب مرتين ،سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط .وسيتم تخصيص مليونين
وخمسمائة وخمسين ألف ( )2,550,000سهماً من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل  %10من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد ،على أن تكتتب
الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح المخصصة لها .وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم ،فيحق للمستشار المالي،
بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين ،تخفيض عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب فيها من قبلهم.
	 17-2فترة الطرح
ثالثة ( )3أيام عمل تبدأ من يوم األحد 1443/07/26هـ (الموافق 2022/02/27م) وتنتهي في يوم الثالثاء 1443/07/28هـ (الموافق 2022/03/01م).
	 17-3طريقة وشروط االكتتاب لكل فئة من فئات المكتتبين
7-3-1

1بناء سجل األوامر للفئات المشاركة

 أسيتم تحديد النطاق السعري عند بناء سجل األوامر وإتاحته لجميع الفئات المشاركة من قبل المستشار المالي. بيجب على كل من الفئات المشاركة تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل األوامر من خالل تعبئة نموذج طلب مشاركة في عملية بناء سجلاألوامر الخاص بالفئات المشاركة ،ويجوز للفئات المشاركة تغيير طلباتها أو إلغائها في أي وقت خالل مدة بناء سجل األوامر ،على أن يكون
تغيير تلك الطلبات من خالل تقديم نموذج طلب معدل أو نموذج طلب إلحاقي (حيثما ينطبق) .وذلك قبل انتهاء فترة بناء سجل األوامر .ويجب
أال يقل عدد أسهم الطرح التي يكتتب فيها كل من الفئات المشاركة عن مائة ألف ( )100,000سهم ،وال يزيد عن أربعة ماليين ومائتين وتسعة
وأربعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين ( )4,249,999سهماً ،وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط ،بما ال يتجاوز الحد األقصى لكل صندوق
عام مشارك والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر .ويجب أن يكون عدد األسهم المطلوبة قابلة للتخصيص .وسيقوم مدير سجل
االكتتاب بإخطار الفئات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم .ويجب أن تبدأ عملية اكتتاب الفئات
المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك وفقاً لشروط وتعليمات االكتتاب المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب.
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 -جبعد إكمال عملية بناء سجل األوامر للفئات المشاركة ،سيقوم المستشار المالي باإلعالن عن نسبة التغطية من قبل الفئات المشاركة.

 دسيكون للمستشار المالي والشركة صالحية تحديد سعر الطرح وفقاً لقوى العرض والطلب على أن ال يزيد عن السعر المحدد في اتفاقية تعهدالتغطية بشرط أن يكون سعر االكتتاب وفقاً لوحدات تغير السعر المطبقة من السوق المالية.
	7-3-2

1االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد

يجب على كل من المكتتبين األفراد االكتتاب بعدد أسهم ال يقل عن عشرة ( )10أسهم طرح كحد أدنى ،وال يزيد عن مائتين وخمسين ألف ( )250,000سهم
طرح كحد أقصى .وال يسمح بتغيير أو سحب طلب االكتتاب بعد تسليمه.
ستتوفر نماذج طلبات االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح في المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة وفي بعض فروع الجهات المستلمة .ويجب
تعبئة طلب االكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة أدناه .وبإمكان المكتتبين األفراد االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي التابعة
للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها ،شريطة أن:
 -أيكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمة.

 -بأال يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.

إن توقيع المكتتب الفرد على طلب االكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتب الفرد مقدم الطلب.
وبإمكان المكتتبين األفراد الحصول على نسخة من هذه النشرة من الموقع اإللكتروني للشركة ( )www.al-dawaa.comأو الموقع اإللكتروني للهيئة
( )www.cma.org.saأو المستشار المالي ( .)www.gibcapital.comكما يمكن الحصول على نسخة من هذه النشرة ونماذج االكتتاب من فروع الجهات
المستلمة التالية (أو عن طريق مواقعهم اإللكترونية بالنسبة للجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمة):
البنك األهلي السعودي
طريق الملك عبدالعزيز

ص ب  ،3555جدة 21481

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 920001000 :

فاكس+966 12 6464466 :

الموقع اإللكترونيwww.alahli.com

البريد اإللكترونيcontactus@alahli.com :

مصرف الراجحي
طريق العليا

ص.ب ،28 .الرياض 11411

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 2116000 :

فاكس+966 11 4600705 :

الموقع اإللكترونيwww.alrajhibank.com.sa

البريد اإللكترونيcontactcentre1@alrajhibank.com.sa :

البنك السعودي البريطاني (ساب)
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي – حي المربع
ص.ب9084 .

الرياض 11413

المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف+966 11 440 8440 :

رقم الفاكس+966 11 276 3414 :

الموقع اإللكترونيwww.sabb.com :

البريد اإللكترونيsabb@sabb.com :
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بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي
ص.ب22622 .

الرياض 11614

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 401 3030 :
فاكس+966 40311 0016 :

الموقع اإللكترونيwww.riyadbank.com :

البريد اإللكترونيcustomercare@riyadbank.com :

ستبدأ الجهات المستلمة التي تقدم تلك الخدمة في استالم طلبات االكتتاب في بعض فروعها في المملكة أو عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي
أو الصراف اآللي التابع للجهات المستلمة بحسب ما تقدمه من كل أو بعض هذه الخدمات لعمالئها بدءاً من يوم األحد 1443/07/26هـ (الموافق
2022/02/27م) وتنتهي في يوم الثالثاء 1443/07/28هـ (الموافق 2022/03/01م) .وعند توقيع وتسليم طلب االكتتاب ،تقوم الجهة المستلمة بختم
وتقديم نسخة من طلب االكتتاب المستوفية إلى المكتتب الفرد .وفي حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب أو في حال
عدم ختمها من قبل الجهة المستلمة ،يعتبر طلب االكتتاب الغياً ،وال يجوز حينها للمكتتب الفرد المطالبة بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء.
ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب ،بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل
ضرب عدد أسهم الطرح المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ ثالثة وسبعون ( )73ريال سعودي للسهم.
لن يقبل االكتتاب للمكتتب الفرد بأقل من عشرة ( )10أسهم أو بكسور األسهم .وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك ،يجب أن يكون بمضاعفات هذا الرقم،
فيما يكون الحد األقصى لالكتتاب مائتين وخمسين ألف ( )250,000سهماً من أسهم الطرح.
يجب تقديم نموذج طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مرفقاً به المستندات التالية ،حسبما ينطبق (وعلى الجهات المستلمة مطابقة الصور مع النسخ
األصلية ،ومن ثم إعادة النسخ األصلية إلى المكتتب الفرد):
 أأصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية وهوية المقيم (للمكتتب الفرد بما في ذلك مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين األجانب). بأصل وصورة سجل األسرة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة). جأصل وصورة صك الوكالة الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير). دأصل وصورة صك الوصاية الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام). هأصل وصورة صك الطالق (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة). وأصل وصورة شهادة الوفاة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية األرملة). زأصل وصورة شهادة الميالد (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة).وفي حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب نيابة عن مكتتب فرد (تنطبق على الوالدين واألبناء فقط) ،يجب أن يكتب الوكيل اسمه وأن يرفق أصل وصورة وكالة
سارية المفعول .ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب العدل بالنسبة للمكتتبين األفراد المقيمين داخل المملكة ،أما المكتتبين األفراد المقيمين خارج
المملكة ،فيجب تصديق الوكالة من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية .ويقوم الموظف المسؤول في الجهة المستلمة بمطابقة الصور
مع األصل وإعادة األصل للمكتتب.
يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب فرد رئيسي يكتتب لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في بطاقة العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس
عدد األسهم التي يتقدم المكتتب الرئيسي بطلبها ،ويترتب على ذلك ما يلي:
 أيتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الفرد الرئيسي. بتعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الفرد الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين. جيحصل المكتتب الفرد الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي وللمكتتبين التابعين (في حالعدم بيع األسهم أو نقل ملكيتها).
يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة:
 -أإذا رغب المكتتب في تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الفرد الرئيسي.
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 بإذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب المكتتب الفرد الرئيسي االكتتاب بها عن المكتتبين األفراد التابعين. جإذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل أسهم الطرح المخصصة لحسابها (فعليها تعبئة نموذج طلب اكتتاب منفصل عن نموذج طلباالكتتاب الذي تم إكماله من قبل المكتتب الفرد الرئيسي) ،وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها ،وتقوم الجهة
المستلمة بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل التي تقدمت به تلك الزوجة.
يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ُق َّصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم .ويعد
اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته الغياً وسيخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام .وفي حال اكتتاب مكتتب رئيسي لنفسه وألفراد عائلته المقيدين
في سجل األسرة ،ومن ثم قام أحد أفراد تلك األسرة باالكتتاب بطلب اكتتاب منفصل ،سيتم إلغاء فقط طلب فرد األسرة الذي قام بتقديم طلب منفصل
من طلب المكتتب الرئيسي.
خالل فترة الطرح ،تقبل فقط اإلقامة سارية المفعول للتعريف بالتابعين غير السعوديين ،ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميالد .ويمكن تضمين
التابعين غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم ،وال يمكنهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين .والعمر األقصى للتابعين غير السعوديين الذين يتم تضمينهم مع
أمهاتهم هو ثمانية عشر ( )١٨عاماً ،وأي وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة أو قنصلية المملكة في الدولة المعنية.
يوافق كل مكتتب فرد على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه على شرائها بمبلغ يعادل عدد أسهم الطرح المتقدم بطلبها
مضروباً بسعر الطرح البالغ ثالثة وسبعون ( )73ريال سعودي للسهم .ويعتبر كل مكتتب فرد أنه قد تملك عدد أسهم الطرح المخصصة له عند تحقق
الشروط التالية:
 أتسليم نموذج طلب االكتتاب إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المكتتب الفرد. بتسديد المكتتب الفرد لكامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح بالكامل لدى الجهات المستلمة من خالل الخصم من حساب المكتتب الفرد لدى الجهة المستلمة التي يتم
فيها تقديم طلب االكتتاب.
إذا كان أي نموذج طلب اكتتاب غير مطابقة لشروط وأحكام االكتتاب ،يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كلياً أو جزئياً ،ويقر المكتتب الفرد بموافقته
على أي عدد من األسهم يتم تخصيصها له ،إال إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم التي تقدم باالكتتاب لها.
	 17-4التخصيص ورد الفائض
سيقوم مدير االكتتاب بفتح وإدارة حساب أمانة لغرض إيداع وحفظ مبالغ االكتتاب التي يتم تحصيلها من الفئات المشاركة والجهات المستلمة (بالنيابة
عن المكتتبين األفراد) .وسيتم تحويل مبالغ االكتتاب هذه للمساهمين البائعين فقط عند سريان اإلدراج وذلك بعد خصم بعض الرسوم والنفقات .وسيتم
تحديد تفاصيل حساب األمانة هذا في نماذج االكتتاب .باإلضافة إلى ذلك ،ويجب على كل جهة مستلمة أن تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من المكتتبين
األفراد في حساب األمانة المذكور.
وسيقوم مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة (حسب الحال) بإخطار المكتتبين بالعدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل منهم مع المبالغ التي سيتم
استردادها .وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب المحدد
في نموذج طلب االكتتاب .وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض (إن وجد) في موعد أقصاه 1443/08/06هـ (الموافق
2022/03/09م) .وينبغي على المكتتب التواصل مع مدير االكتتاب أو فرع الجهة المستلمة التي قدم نموذج طلب االكتتاب لديه (حسب األحوال) في حال
الرغبة في الحصول على تفاصيل إضافية.
7-4-1

1تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة

سيتم التخصيص المبدئي ألسهم الطرح وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة ،وذلك باستخدام آلية تخصيص األسهم االختيارية.
ومن الممكن عدم تخصيص أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما يراه المستشار المالي .وسيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة
عن طريق مدير سجل االكتتاب بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد .ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي خمسة
وعشرون مليون وخمسمائة ألف ( )25,500,000خمسة و عشرون مليون و خمسمائة ألف سهماً تمثل  %100من إجمالي عدد أسهم الطرح ،علماً بأنه
في حال وجود طلب ٍ
كاف من قبل المكتتبين األفراد في أسهم الطرح ،فيحق للمستشار المالي ،بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين ،تخفيض عدد
األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى اثنين و عشرون مليون و تسعمائة و خمسين ألف ( )22,950,000سهماً كحد أدنى تمثل  %90من إجمالي أسهم
الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد.
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	7-4-2

1تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد

سيتم تخصيص مليونين وخمسمائة وخمسين ألف ( )2,550,000سهماً عادياً من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل  ٪10من إجمالي أسهم الطرح
للمكتتبين األفراد .علماً بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة ( )10أسهم ،كما أن الحد األقصى لكل مكتتب فرد هو مائتين وخمسين
ألف ( )250,000سهم ،وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح ،إن وجدت ،على أساس تناسبي بنا ًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم
المطلوب االكتتاب فيها .في حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد مائتين وخمسة وخمسين ألف ( )255,000مكتتب فرد ،ال تضمن الشركة الحد األدنى
للتخصيص وسيتم التخصيص وفقاً لما تقترحه الشركة والمستشار المالي .وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين األفراد دون أي
عموالت أو استقطاعات من قبل الجهات المستلمة.
	 17-5الحاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغاؤه
7-5-1

1صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج

 أيجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسباً ،وذلك في أي من الحاالت األتية:1-إذا رأت ضرورة ذلك حماي ًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.

2إذا أخفقت الشركة إخفاقا تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.3إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق المالية أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.4إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق المالية.5عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة .وفي حال أعلنت الشركة عن معلومات كافية تتعلقبالكيان المستهدف ،واقتنعت الهيئة ،بعد إعالن الشركة ،بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ
العكسي ،فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.
6عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي ،ويتعذر على الشركة تقييم وضعها المالي بدقة ويتعذر إبالغ السوقالمالية وفقاً لذلك.
7عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة إذا بلغت خسائرها المتراكمة  %50فأكثر من رأس مالها لدى المحكمة بموجبنظام اإلفالس.
8عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.9عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية اإلدارية للشركة بموجب نظام اإلفالس.	10-عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للشركة لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
 بتعلق السوق المالية تداول األوراق المالية للشركة في أي من الحاالت اآلتية:1عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفق متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزاماتالمستمرة إلى حين اإلفصاح عنها.
2عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة الرأي المعارضأو االمتناع عن إبداء الرأي.
3إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الباب الثاني من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق المالية للشركةلتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
4عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس مالها وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار. جترفع السوق المالية التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية ( )1و( )2أعاله بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق ،وفي حالةإتاحة تداول أسهم الشركة خارج المنصة ،ترفع السوق المالية التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة ( )5جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.
 ديجوز للسوق المالية في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث أي منالحاالت الواردة في الفقرة (أ) أعاله.
 هيجب على الشركة في حال تعليق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة ( )6أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاءإدراج األوراق المالية للشركة.
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 زعند إكمال الشركة لعملية استحواذ عكسي ،يلغى إدراج أسهم الشركة .وإذا رغبت الشركة في إعادة إدراج أسهمها ،فعليها تقديم طلب جديدإلدراج أسهمها وف ًقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
 حال تخ ّل هذه الفقرة بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بنا ًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.	7-5-2

1اإللغاء االختياري لإلدراج

 أال يجوز للشركة بعد إدراج أوراقها المالية في السوق المالية إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة .وللحصول على موافقة الهيئة ،يجبعلى الشركة تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق المالية بذلك ،وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:
1األسباب المحددة لطلب اإللغاء.2نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (د) أدناه.3نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين ،إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراءآخر تتخذه الشركة.

4أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزاماتالمستمرة.
 -بيجوز للهيئة – بنا ًء على تقديرها – قبول طلب اإللغاء أو رفضه.

 جيجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة. دعند إلغاء اإلدراج بنا ًء على طلب الشركة ،يجب على الشركة أن تفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن .ويجب أن يتضمن اإلفصاح علىاألقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.
	7-5-3

1التعليق المؤقت للتداول

 أيجوز للشركة أن تطلب من السوق المالية تعليق تداول أوراقها المالية مؤقتا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دونتأخير بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال تستطيع الشركة تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول ،وتقوم السوق
المالية بتعليق تداول األوراق المالية للشركة فور تلقيها للطلب.
 بعند تعليق التداول مؤقتا بنا ًء على طلب الشركة ،يجب على الشركة أن تفصح للجمهور – في أقرب وقت ممكن – عن سبب التعليق والمدةالمتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.

 جيجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقتاً من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركةوترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق المالية أو تخل بحماية المستثمرين .ويجب على الشركة عندما تخضع أوراقها المالية للتعليق
المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
 ديرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (ب) أعاله ،ما لم تر الهيئة أو السوق الماليةخالف ذلك.
هـ -للسوق المالية أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحياتها وفق الفقرة (ج) أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة
ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق المالية أو في حماية المستثمرين.
	7-5-4

1رفع التعليق

يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقاً للفقرة (أ) من القسم رقم« 1-5-17صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج» من هذه النشرة لالعتبارات اآلتية:
 أمعالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين. بأن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق المالية. جالتزام الشركة بأي شروط أخرى تراها الهيئة.ٍ
إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء إدراج
وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة ( )٦أشهر من دون أن تتخذ الشركة
األوراق المالية للشركة.
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	 17-6الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها الطرح
تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها فيما يلي:
 أقرار مجلس إدارة الشركة برفع التوصية للجمعية العامة للموافقة على طرح األسهم لالكتتاب العام بتاريخ 1442/11/24هـ (الموافق2021/07/04م).
 بموافقة الجمعية العامة على الطرح الصادرة بتاريخ 1442/11/25هـ (الموافق 2021/07/05م). جموافقة الهيئة على الطرح الصادرة بتاريخ 1443/05/18هـ (الموافق 2021/12/22م). دموافقة مجموعة تداول السعودية المشروطة على اإلدراج الصادرة بتاريخ 1443/02/01هـ (الموافق 2021/09/08م).	 17-7فترة الحظر
يحظر على كبار المساهمين المذكورين في الصفحة رقم (ل) من هذه النشرة التصرف في أسهمهم مدة ستة ( )٦أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة
في السوق المالية ،ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
	 17-8التعهدات الخاصة باالكتتاب
بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه ،فإن المكتتب:
 أيوافق على اكتتابه في عدد األسهم المذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه. بيقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. جيوافق على النظام األساس للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب ،ويكتتبفي األسهم بناء على ذلك.
 ديعلن أنه لم يسبق له وال ألي من أفراد عائلته المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة وأن للشركة الحق في رفضأي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.
 هيقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له (في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى) بموجب طلب االكتتاب. ويتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو للجهة المستلمة. زيتعهد باالحتفاظ بحقه في مطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من تضمين هذه النشرة معلومات جوهرية غيرصحيحة أو غير كافية ،أو نتيجة عدم تضمين هذه النشرة على معلومات جوهرية كان من الممكن أن تؤثر على قرار المكتتب باالكتتاب في
حالة إضافتها في النشرة.
	 17-9سجل األسهم وترتيبات التعامل
يحتفظ مركز اإليداع بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من هذه األسهم.
	 17-10تداول السعودية
بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام ١٩٩٠م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة ٢٠٠١م كبديل لنظام معلومات األوراق المالية .ويتم
التعامل باألسهم عبر نظام «تداول» من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كامل ًة بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتهاء بتسويتها ،ويتم التداول كل يوم عمل
من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة  ١٠صباحاً وحتى الساعة  ٣عصراً من يوم األحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم خاللها تنفيذ األوامر،
أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة  ٩:٣٠صباحاً وحتى الساعة  ١٠صباحاً .وقد يتم تغيير أوقات التداول في
شهر رمضان المبارك كما يتم اإلعالن عنه عن طريق تداول .وتتم الصفقات من خالل عملية مطابقة أوامر آلية .وكل أمر صالح يتم إنتاجه وفقاً لمستوى
السعر ،وبشكل عام تنفذ أوامر السوق (األوامر التي وضعت بناء على أفضل سعر) أوالً ومن ثم األوامر المحددة السعر (األوامر التي وضعت بسعر محدد)
مع األخذ باالعتبار أنه في حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر يتم تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت اإلدخال ،ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من
المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع «تداول» على اإلنترنت والرابط اإللكتروني لمعلومات «تداول» الذي يوفر بيانات السوق المالية بشكل فوري
لوكاالت تزويد المعلومات مثل رويترز ،تتم تسوية الصفقات بناء على المدة الزمنية ( ،)2+Tأي أن نقل ملكية األسهم يتم بعد يومين عمل من تنفيذ الصفقة.
تلتزم الشركات المدرجة باإلفصاح عن كافة القرارات والمعلومات الجوهرية المهمة للمستثمرين من خالل تداول ،وتتولى تداول مسؤولية مراقبة السوق
المالية بصفتها مشغ ً
ال لآللية التي يعمل من خاللها السوق المالية بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في األسهم.
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	 17-11تداول أسهم الشركة
يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم ،وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة .وسوف يسمح لمواطني المملكة
والمقيمين فيها الذين يحملون إقامة نظامية ومواطني دول مجلس التعاون وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية بالتداول في األسهم
بعد تداولها في السوق المالية .وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة لالستثمار المؤسسات
المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة .كما يحق للمستثمرين األجانب لألفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج
المملكة باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من خالل الدخول في اتفاقيات مبادلة ( )SWAPمع مؤسسات السوق
المالية المرخص لها من قبل الهيئة ،لشراء األسهم المدرجة وحيازتها والتداول فيها في السوق المالية لصالح المستثمرين األجانب غير الخليجيين.
وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة ،تعتبر مؤسسات السوق المالية المالك النظامي لألسهم.
وال يمكن التداول في أسهم الطرح إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في تداول وبعد تسجيل الشركة وإدراج أسهمها في السوق
المالية ،ويُحظر التداول في أسهم الشركة حظراً تاماً قبل التداول الرسمي ،ويتحمل المكتتبين الذين يتعاملون في تلك األنشطة المسؤولية الكاملة عنها،
ولن تتحمل الشركة أو المساهمون البائعون أي مسؤولية قانونية فيما يتعلق في ذلك.
	 17-12أحكام متفرقة
يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي الوصايا ومديري
التركات والورثة .وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من قبل األطراف في االكتتاب
دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لها.
تم إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية ،والنسخة العربية فقط هي المعتمدة من قبل الهيئة وفي حال وجود أي اختالف بين النصين
العربي واإلنجليزي ،فإن النص العربي هو الذي سيتم اعتماده وتطبيقه.
يُحظر صراح ًة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة باستثناء فئة المؤسسات المالية األجنبية على أن يتم
مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك .ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بالطرح وبيع أسهم
الطرح ومراعاة التقيد بها.
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	 18-المستندات المتاحة للمعاينة
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المركز الرئيسي للشركة ،وذلك بين الساعة  9صباحاً وحتى الساعة  3مسا ًء ابتدا ًء من يوم األحد
1443/06/20هـ (الموافق 2022/01/23م) وحتى يوم الثالثاء 1443/07/28هـ (الموافق 2022/03/01م) ،على أال تقل تلك الفترة عن عشرين ()٢٠
يوماً قبل نهاية فترة الطرح:
 أإعالن موافقة الهيئة على الطرح. بموافقة الجمعية العامة للشركة على الطرح الصادرة بتاريخ 1442/11/25هـ (الموافق 2021/07/05م). جالنظام األساسي للشركة والتعديالت الواردة عليه. دعقد تأسيس الشركة والتعديالت المدخلة عليه. هشهادة السجل التجاري للشركة الصادرة عن وزارة التجارة. والقوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م. زالقوائم المالية األولية الموجزة المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م. حجميع التقارير والخطابات والمستندات األخرى ،وتقديرات القيمة والبيانات التي يعدها أي خبير ويضمن أي جزء منها أو اإلشارة إليها فيهذه النشرة.
 طالعقود واالتفاقيات المفصح عنها في القسم رقم« 5-12االتفاقيات الجوهرية» والقسم رقم« 6-12االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذاتالعالقة» من هذه النشرة.
 يخطابات الموافقة من:1المستشار المالي ومدير االكتتاب ومدير سجل االكتتاب ومتعهد التغطية (جي آي بي كابيتال) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمنهذه النشرة.
2متعهدي التغطية (اإلنماء لالستثمار والعربي لالستثمار) على إدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم ضمن هذه النشرة.3المستشار القانوني (مكتب سلمان متعب السديري للمحاماة) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة.4مستشار العناية المهنية المالية (كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمنهذه النشرة.
5مراجع الحسابات إرنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) على إدراج اسمه وشعاره وتقارير المراجعة على القوائم المالية المراجعةللسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م و لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،ضمن هذه النشرة.
6مستشار دراسة السوق (فروست وسوليفان) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة. -كاتفاقية التعهد بالتغطية.
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	 19-القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات حولها
يحتوي هذا القسم على:
 أالقوائم المالية المراجعة المعدة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م مع المالحظات والتي تم إعدادها وف ًقا للمعايير المحاسبيةالدولية ( )IFRSعلى النحو المعتمد في المملكة.
 بالقوائم المالية المراجعة المعدة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م مع المالحظات والتي تم إعدادها وف ًقا للمعايير المحاسبيةالدولية ( )IFRSعلى النحو المعتمد في المملكة.
 جالقوائم المالية المراجعة المعدة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م مع المالحظات والتي تم إعدادها وف ًقا للمعايير المحاسبيةالدولية ( )IFRSعلى النحو المعتمد في المملكة.
 دالقوائم المالية األولية الموجزة المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م مع المالحظات والتي تم إعدادها وف ًقا للمعاييرالمحاسبية الدولية ( )IFRSعلى النحو المعتمد في المملكة.
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
القوائم المالية
وتقرير المراجع المستقل
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩

ق 55 -

شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
جدول المحتويات

الصفحة

تقرير المراجع المستقل

٢–١

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر

٣

قائمة المركز المالي

٤

قائمة التغيرات في حقوق ملكية الشركاء

٥

قائمة التدفقات النقدية

٧–٦

إيضاحات حول القوائم المالية

٥١ - ٨

ق 56 -

ق 57 -

ق 58 -

شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩

إيضاح

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٧

٣٬٩٦٢٬٤٢٦٬٦٧٦
)(٢٬٣٧٥٬٤٧١٬٨١٠
١٬٥٨٦٬٩٥٤٬٨٦٦

٣٬٧٩٧٬١٩٧٬٤٥٦
)(٢٬٣١٨٬٥١٥٬٧٤٩
١٬٤٧٨٬٦٨١٬٧٠٧

٨
٩

)(١٬١٩٥٬٨٥٣٬٦١٣
)(٩٥٬١٨٣٬٢٣٣
٢٩٥٬٩١٨٬٠٢٠

)(١٬٠٩٢٬٥٦٨٬٤٥٧
)(٩٢٬٥٨٨٬١٠٥
٢٩٣٬٥٢٥٬١٤٥

تكاليف تمويل
إيرادات أخرى ،بالصافي
الربح قبل حساب الزكاة

١٠
١١

)(٨١٬٥٤١٬٢١٠
٢٩٬٥٩٨٬٣٦٨
٢٤٣٬٩٧٥٬١٧٨

)(٧٢٬٨٥٥٬٩٥٢
٨٬٩٧١٬٢٣٢
٢٢٩٬٦٤٠٬٤٢٥

زكاة
ربح السنة

١٢

)(١٠٬٧٧١٬٤١٠
٢٣٣٬٢٠٣٬٧٦٨

)(١٬٣٠٩٬٨٠٩
٢٢٨٬٣٣٠٬٦١٦

صافي مبيعات
تكلفة مبيعات
إجمالي الربح
مصاريف
بيع وتوزيع
عمومية وإدارية
الربح التشغيلي

الدخل الشامل اﻵخر

دخل شامل آخر ﻻ يتعين إعادة تصنيفه إلى ربح أو خسارة في الفترات
الﻼحقة:

٢٤

ربح إعادة قياس من منافع نهاية خدمة للموظفين
ربح من أدوات حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل
١٦
الشامل اﻵخر
الدخل الشامل اﻵخر عن السنة
إجمالي الدخل الشامل

تُش ّك ُل اﻹيضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣٦جز ًءا من هذه القوائم المالية.
٣

ق 59 -

٤٬٥٠٦٬٠٦٦

٤٬٠٥٥٬١٠٩

٧٬٤٤٢٬٦٣٦
١١٬٩٤٨٬٧٠٢
٢٤٥٬١٥٢٬٤٧٠

٤٬٠٥٥٬١٠٩
٢٣٢٬٣٨٥٬٧٢٥

شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
قائمة المركز المالي
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
اﻷصول
اﻷصول غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
أصول حق استخدام
تكلفة برامج إلكترونية
استثمار في شركات تابعة غير موحدة
أدوات حقوق الملكية حسب القيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
إجمالي اﻷصول غير المتداولة
اﻷصول المتداولة
مخزون
حق في اﻷصل المرت َجع
مدينون ومبالغ مدفوعة مقد ًما
مبالغ مستحقة من جهات ذات عﻼقة
أرصدة لدى البنوك ونقدية
إجمالي اﻷصول المتداولة
إجمالي اﻷصول

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

١٣
٢٣
١٤
١٥
١٦

٦٠٣٬٥٠٣٬٠٠٢
٧٢١٬٥١٩٬٩٢٨
١٢٬٨٥٤٬٧٦٣
٢٠٤٬٧٣٩
١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣
١٬٤٤٢٬٥٤٤٬٤٠٥

٦٠٢٬٦١٣٬٩٩٨
٧٤٢٬٨٤٧٬١٤٠
١٤٬٢٦٩٬١٢٨
٢٠٤٬٧٣٩
١٬٣٥٩٬٩٣٥٬٠٠٥

١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١

١٬٢٩١٬٨١١٬٤٨١
٩٢٦٬٤٥٩
٣١٧٬١١٤٬٧٣٣
١٬٧٠٢٬٩٢٤
٨٥٬٠٤٦٬٦٧٥
١٬٦٩٦٬٦٠٢٬٢٧٢
٣٬١٣٩٬١٤٦٬٦٧٧

١٬٣٠٤٬٩٢٢٬٤٠٦
١٬٢٤٥٬٨٧٠
٢٣٤٬٤٩٦٬٠٢٣
٧٧٥٬٨٦٧
١٠٧٬٦٧٩٬٤٠٥
١٬٦٤٩٬١١٩٬٥٧١
٣٬٠٠٩٬٠٥٤٬٥٧٦

إيضاح

حقوق ملكية الشركاء واﻻلتزامات
حقوق ملكية الشركاء
رأس المال
زيادة مقترحة في رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
إجمالي حقوق ملكية الشركاء
اﻻلتزامات غير المتداولة
التزام عقد إيجار
منافع نهاية خدمة للموظفين
إجمالي اﻻلتزامات غير المتداولة
اﻻلتزامات المتداولة
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عﻼقة
جزء متداول من التزامات إيجار
التزامات عقود
التزام استرداد
حسابات بنكية مكشوفة
قروض قصيرة اﻷجل
عقود مقايضة مشتقة
مخصص زكاة
إجمالي اﻻلتزامات المتداولة
إجمالي اﻻلتزامات
إجمالي حقوق ملكية الشركاء واﻻلتزامات
تُش ّك ُل اﻹيضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣٦جز ًءا من هذه القوائم المالية.
٤
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٢٢
٢٢

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٥١٬٥٠٠٬٠٠٠
٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٩٠٢٬٨٧١٬٨٦٣
٩٦٩٬٣٧١٬٨٦٣

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٥١٬٥٠٠٬٠٠٠
٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٧٩٦٬٧١٩٬٣٩٣
٨٦٣٬٢١٩٬٣٩٣

٢٣
٢٤

٥٨٧٬٧٧٥٬٨٣٧
٨٩٬٥٩٦٬٢٨٣
٦٧٧٬٣٧٢٬١٢٠

٥٧٩٬٧٣٧٬٥٦٠
٨٢٬١٦١٬٢٩١
٦٦١٬٨٩٨٬٨٥١

٢٥
٢٠
٢٣
٢٦
٢٧
٢٨
٢٨
٢٩
١٢

٥٥٧٬٣٥٧٬٠٤٧
٧٬٧٦٣٬٢٢١
١٤٥٬٤١٣٬٠٤٠
٢٨٬١٦٢٬٣٢٩
١٬٥٩٣٬١٥٢
٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨
١٩٬٩٥٨٬٦٢٥
١٢٬١٥٧٬٤٤٢
١٬٤٩٢٬٤٠٢٬٦٩٤
٢٬١٦٩٬٧٧٤٬٨١٤
٣٬١٣٩٬١٤٦٬٦٧٧

٥٨٦٬٤٨٨٬٥٥٤
٩٬٢٩٤٬٧٢١
١٤٧٬١٤٥٬٨٢١
٢٤٬٩٦٤٬٤٥٨
٢٬١٥٥٬٦٧٩
٢١٨٬٧٢٩
٦٩٨٬٩٩٤٬٣٢٩
٤٬٣١١٬٧٤٦
١٠٬٣٦٢٬٢٩٥
١٬٤٨٣٬٩٣٦٬٣٣٢
٢٬١٤٥٬٨٣٥٬١٨٣
٣٬٠٠٩٬٠٥٤٬٥٧٦

ق 61 -

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

كما في  ١يناير ٢٠١٨
ربح السنة
دخل شامل آخر
إجمالي الدخل الشامل

توزيعات أرباح مدفوعة
الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

ربح السنة
دخل شامل آخر
إجمالي الدخل الشامل
توزيعات أرباح مدفوعة
الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩

شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
قائمة التغيرات في حقوق ملكية الشركاء
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩

٥١٬٥٠٠٬٠٠٠
٥١٬٥٠٠٬٠٠٠

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

رأس المال
﷼ سعودي

٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٥١٬٥٠٠٬٠٠٠

زيادة مقترحة
في رأس المال
﷼ سعودي

أرباح مبقاة
﷼ سعودي
٦٧٥٬٣٣٣٬٦٦٨
٢٢٨٬٣٣٠٬٦١٦
٤٬٠٥٥٬١٠٩
٢٣٢٬٣٨٥٬٧٢٥
)(١١١٬٠٠٠٬٠٠٠
٧٩٦٬٧١٩٬٣٩٣
٥٬٠٠٠٬٠٠٠

احتياطي
نظامي
﷼ سعودي

اﻹجمالي
﷼ سعودي
٧٤١٬٨٣٣٬٦٦٨
٢٢٨٬٣٣٠٬٦١٦
٤٬٠٥٥٬١٠٩
٢٣٢٬٣٨٥٬٧٢٥
)(١١١٬٠٠٠٬٠٠٠
٨٦٣٬٢١٩٬٣٩٣
٢٣٣٬٢٠٣٬٧٦٨
١١٬٩٤٨٬٧٠٢
٢٤٥٬١٥٢٬٤٧٠
)(١٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠
٩٠٢٬٨٧١٬٨٦٣

تُش ّك ُ
ل اﻹيضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣٦جز ًءا من هذه القوائم المالية.

٢٣٣٬٢٠٣٬٧٦٨
١١٬٩٤٨٬٧٠٢
٢٤٥٬١٥٢٬٤٧٠
)(١٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠
٩٦٩٬٣٧١٬٨٦٣

٥

شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩

إيضاح

النشاطات التشغيلية
الربح قبل حساب الزكاة
تعديﻼت لتسوية الربح قبل حساب الزكاة مع صافي التدفقات النقدية:
استهﻼك ممتلكات ومعدات
استهﻼك أصول حق استخدام
ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات
خسارة من استبعاد أصول حق استخدام
شطب ممتلكات ومعدات
إطفاء تكلفة برامج إلكترونية
مخصص منافع نهاية خدمة للموظفين
تكاليف تمويل

١٣
٢٣
١١
١١
٨
١٤
٢٤
١٠

تعديﻼت رأس المال العامل
مدينون ومبالغ مدفوعة مقد ًما
مخزون
حق في اﻷصل المرت َجع
مبالغ مستحقة من جهات ذات عﻼقة
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عﻼقة
التزام استرداد
التزامات عقود
التدفقات النقدية من العمليات
تكاليف تمويل مدفوعة
منافع نهاية خدمة مدفوعة للموظفين
زكاة مدفوعة
صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

٢٤
١٢

النشاطات اﻻستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
ُمتحصﱠل من استبعاد ممتلكات ومعدات
تسوية ﻹغﻼق بعض عقود اﻹيجار للفروع
إضافات على تكلفة برامج إلكترونية
شراء أدوات حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات اﻻستثمارية
النشاطات التمويلية
صافي الحركة في حسابات بنكية مكشوفة
صافي الحركة في قروض قصيرة اﻷجل
سداد التزامات إيجار
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية

١٣
١٤
١٦

٢٣

)النقص( الزيادة في اﻷرصدة لدى البنوك والنقدية
اﻷرصدة لدى البنوك والنقدية في بداية السنة
اﻷرصدة لدى البنوك والنقدية في نهاية السنة

٢١

تُش ّك ُل اﻹيضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣٦جز ًءا من هذه القوائم المالية.
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٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٢٤٣٬٩٧٥٬١٧٨

٢٢٩٬٦٤٠٬٤٢٥

١٤٦٬٦٩٨٬٨٣٠
١٦١٬٧١٩٬٨٣٠
)(١٬٦٦١٬٤٢٣
١٬١١٢٬٩٥٩
٧٬٨٤١٬٨٨٦
٤٬٤١٧٬٨٦٠
١٤٬٠٧٤٬٠١٠
٨١٬٥٤١٬٢١٠
٦٥٩٬٧٢٠٬٣٤٠

١٣٦٬٤٩٢٬٥٧٠
١٦٦٬٦١٠٬٣٦٠
)(١٦٠٬٢٣٠
٤٬٧٥٣٬٤٢٣
٣٬٢٦٨٬٨١١
١٤٬٦٩١٬٨٣٦
٧٢٬٨٥٥٬٩٥٢
٦٢٨٬١٥٣٬١٤٧

)(٨٢٬٦١٨٬٧١٠
١٣٬١١٠٬٩٢٥
٣١٩٬٤١١
)(٩٢٧٬٠٥٧
)(٢٩٬١٣١٬٥٠٧
)(١٬٥٣١٬٥٠٠
)(٥٦٢٬٥٢٧
٣٬١٩٧٬٨٧١
٥٦١٬٥٧٧٬٢٤٦

)(٢٣٬٠٦٨٬٦٤٧
)(٨٥٬٥٢٩٬٦٥١
٢٬٩٨٠٬٤٢٤
٣٬٦١٥٬٣٩٠
)(٣٩٬٩٧٩٬١٦٧
٥٬٢١٦٬٩٦٥
)(٥٬٤٧٥٬٢١١
١٬٥٩٧٬٧١٣
٤٨٧٬٥١٠٬٩٦٣

)(٣٢٬٣٠٤٬٥٤٠
)(٥٬٢٨١٬٠٠٠
)(٨٬٩٧٦٬٢٦٣
٥١٥٬٠١٥٬٤٤٣

)(٣٢٬٥٢٧٬٧٤٧
)(١٦٬٧٧٣٬٤٢٤
)(١٤٬٦٦٧٬٣١٧
٤٢٣٬٥٤٢٬٤٧٥

)(١٥٥٬٦٣٠٬١١٧
١٬٨٦١٬٨١٨
)(٣٬٧٩٩٬٥٠٠
)(٣٬٠٠٣٬٤٩٥
)(٩٧٬٠١٩٬٣٣٧
)(٢٥٧٬٥٩٠٬٦٣١

)(١٣٩٬١٩٦٬٠٠٣
٥٨١٬٨٠٥
)(٨٬٧٥٤٬٥٩١
)(١٤٧٬٣٦٨٬٧٨٩

)(٢١٨٬٧٢٩
٢١٬٠٠٣٬٥٠٩
)(١٦١٬٨٤٢٬٣٢٢
)(١٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠
)(٢٨٠٬٠٥٧٬٥٤٢

٢١٨٬٧٢٩
٥٠٬٧٦٦٬٤٩٣
)(١٩٠٬١٤٠٬٧٧٩
)(١١١٬٠٠٠٬٠٠٠
)(٢٥٠٬١٥٥٬٥٥٧

)(٢٢٬٦٣٢٬٧٣٠
١٠٧٬٦٧٩٬٤٠٥
٨٥٬٠٤٦٬٦٧٥

٢٦٬٠١٨٬١٢٩
٨١٬٦٦١٬٢٧٦
١٠٧٬٦٧٩٬٤٠٥

شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
قائمة التدفقات النقدية )تتمة(
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩

إيضاح
معامﻼت غير نقدية هامة:
تحويل من ممتلكات ومعدات إلى برامج إلكترونية
استهﻼك أصول حق استخدام مرسملة على ممتلكات ومعدات
إضافات على أصول حق استخدام
إضافات على التزامات إيجار
تكلفة فائدة مستحقة على التزامات إيجار
تكلفة فائدة مستحقة على منافع موظفين
ربح إعادة قياس من منافع موظفين
تغيﱡر في القيمة العادلة لعقود مقايضة مشتقة
ربح من أدوات حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر

تُش ّك ُل اﻹيضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣٦جز ًءا من هذه القوائم المالية.
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١٣
٢٣
٢٣
٢٣
٢٤
٢٤
١٠
١٦

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

١٣٤٬٩٧٢٬٢٠٧
١٣٤٬٩٧٢٬٢٠٧
٣٠٬٤٤١٬٧٤٣
٣٬١٤٨٬٠٤٨
٤٬٥٠٦٬٠٦٦
١٥٬٦٤٦٬٨٧٩
٧٬٤٤٢٬٦٣٦

١٬٢٠٨٬٣٠٢
٢٬٩١٣٬٣٠٣
١١٠٬١٢٨٬٢١٩
١١٣٬٠٤١٬٥٢٣
٣١٬١٦٥٬٢١٨
٣٬٥٠٢٬٤٦٠
٤٬٠٥٥٬١٠٩
٥٬٦٦٠٬٥٢٧
-

شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠١معلومات حول الشركة
إن شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة )"الشركة"( هي شركة ذات مسؤولية محدودة ُمسجّلة في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية بموجب
السجل التجاري رقم  ٢٠٥١٠٢٥٧٠١وتاريخ  ٢٣رمضان ١٤٢٢هـ )الموافق  ٨ديسمبر ٢٠٠١م( ،ولها فروع في ك ٍّل من الخبر والرياض وجدة
ومدن أخرى في أنحاء المملكة العربية السعودية على النحو المفصل في اﻹيضاح ).(٣٦
وتزاول الشركة النشاطات التالية:
تجارة الجملة والتجزئة في:
-

اﻷدوية والمستحضرات الطبية واﻷدوات واﻷجهزة الطبية،
مواد ولوازم المستشفيات،
المواد العشبية،
العطور والمستحضرات واﻷدوات والمنتجات التجميلية،
المستلزمات الغذائية.

خدمات تجارية:
-

اﻻستيراد والتصدير والتسويق لحساب الغير،
الوكاﻻت التجارية.

والشركة مرخصة أيضًا لمزاولة تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وتقديم خدمات نظم تطبيقات وقواعد معلومات الحاسب اﻵلي وتجارة
الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب اﻵلي وقطع غيارها وصيانتها باﻹضافة إلى إنشاء وتشغيل عيادات الطب البديل والعﻼج الطبيعي.
والشركة مملوكة بالكامل لشركاء سعوديين .يقع مكتب الشركة ال ُمسجﱠل بمدينة الخبر في المملكة العربية السعودية.
حاسبت الشركة عن استثمارها في شركات تابعة بالتكلفة ،ولم تُعَد قوائم مالية ُم َو ﱠحدَة حيث إن الشركات التابعة لم تبدأ أي عميات حتى اﻵن .وﻻ
يُتوقع أن تكون اﻷصول واﻻلتزامات والعمليات الخاصة بالشركات التابعة كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٩وعن السنة المنتهية في ذلك التاريخ جوهرية
بالنسبة للقوائم المالية للشركة.
اعتُمِ دَت القوائم المالية الخاصة بالشركة كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٩بتاريخ  ١٩مايو ٢٠٢٠م )الموافق  ٢٦رمضان ١٤٤١هــ( لغرض إصدارها.
 ٠٢أساس اﻹعداد
 ٢٫١بيان اﻻلتزام
أ ُ ِعدﱠت هذه القوائم المالية الخاصة بالشركة وف ًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعت َمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير واﻹصدارات اﻷخرى
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )ال ُمشَار إليها معًا بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعت َمدة بالمملكة العربية السعودية"(.
 ٢٫٢أساس القياس
أ ُ ِعدﱠت هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر وعقود
المقايضة المشتقة التي جرى قياسها بالقيمة العادلة باستخدام أساس اﻻستحقاق المحاسبي .وفيما يتعلق بمنافع نهاية الخدمة للموظفين ،يُستخدم حساب
القيمة الحالية اﻻكتوارية.
 ٢٫٣العملة الوظيفية وعملة العرض
قرب إلى أقرب ﷼ سعودي )ما لم يُذكر
ت ُ ْع َرض هذه القوائم المالية بال﷼ السعودي ،الذي هو أيضًا العملة الوظيفية المستخدمة لدى الشركة وتُ ﱠ
خﻼف ذلك(.

٨
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٣السياسات المحاسبية الهامة
 ٣٫١تصنيف اﻷصول واﻻلتزامات كمتداولة وغير متداولة
تعرض الشركة اﻷصول واﻻلتزامات في قائمة المركز المالي بنا ًء على تصنيفها متداولة  /غير متداولة" .وتُع َد اﻷصول متداولة وذلك عندما:
-

يُتوقﱠع تسييلها أو تكون هناك نية لبيعها أو استنفادها خﻼل دورة العمل التشغيلية العادية،
اﻻحتفاظ بها بصورة رئيسة ﻷغراض المتاجرة،
شهرا الﻼحقة من تاريخ قائمة المركز المالي،
يُتوقﱠع تسييلها خﻼل اﻻثني عشر
ً
شهرا
تكون في صورة نقد وما في حكمه ،ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي التزامات لمدة ﻻ تقل عن اثني عشر
ً
صح عنها.
بعد الفترة المالية ال ُم ْف َ

ف كافة اﻷصول اﻷخرى كأصول غير متداولة.
ص ﱠن ُ
وت ُ َ
وتُعَ ﱡد اﻻلتزامات متداولة وذلك عندما:
-

يُتوقﱠع سدادها خﻼل دورة العمل التشغيلية العادية،
اﻻحتفاظ بها بصورة رئيسة ﻷغراض المتاجرة،
صح عنها،
استحقاق سدادها خﻼل اﻻثني عشر
ً
شهرا الﻼحقة للفترة المالية ال ُم ْف َ
صح عنها.
عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد اﻻلتزام لمدة ﻻ تقل عن اثني عشر
ً
شهرا بعد الفترة المالية ال ُم ْف َ

ِف الشركة كافة اﻻلتزامات اﻷخرى كالتزامات غير متداولة.
ص ّن ُ
وت ُ َ
 ٣٫٢قياس القيم العادلة
تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو المدفوع لتحويل التزام ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس.
يستند قياس القيمة العادلة على افتراض إجراء معاملة بيع اﻷصل أو تحويل اﻻلتزام إما:
-

في السوق الرئيسي لﻸصول أو اﻻلتزامات
في ظل عدم وجود السوق الرئيسية ،في أكثر اﻷسواق منفعة لﻸصول أو اﻻلتزامات.

ويجب أن تكون السوق الرئيسة أو اﻷكثر فائدة متاحة أمام الشركة.
قاس القيمة العادلة لﻸصول أو اﻻلتزامات باستخدام افتراضات على أن المشاركين في السوق سيستخدمونها عند تسعير اﻷصول أو اﻻلتزامات
وت ُ ُ
وعلى فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل منافع اقتصادية.
ويراعي قياس القيمة العادلة ﻷصل غير مالي قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام اﻷصل على نحو أفضل وأعلى فائدة
ممكنة أو عن طريق بيعه لمشارك آخر في السوق سيستخدم اﻷصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.
وينبغي أن تستخدم الشركة طرق التقييم الفنية المﻼئمة للظروف والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة لتعظيم اﻻستفادة من المدخﻼت القابلة
للمﻼحظة ذات العﻼقة وتقليل استخدام المدخﻼت غير القابلة للمﻼحظة.
صح عنها في القوائم المالية ،ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ال ُمبيﱠن أدناه،
وتُص ﱠنف كافة اﻷصول واﻻلتزامات ،التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُف َ
على أساس مدخﻼت المستوى اﻷدنى والها ﱠمة لقياس القيمة العادلة ككل:
-

درجة )بدون تعديل( في سوق نشط ﻷصول والتزامات مماثلة
المستوى اﻷول :اﻷسعار ال ُم َ
المستوى الثاني :طرق تقييم فنية تعتبر مدخﻼت المستوى اﻷدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمﻼحظة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة
المستوى الثالث :طرق تقييم فنية تعتبر مدخﻼت المستوى اﻷدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمﻼحظة.
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٣السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
 ٣٫٢قياس القيم العادلة )تتمة(
وفيما يتعلق باﻷصول واﻻلتزامات المعترف بها على نحو متكرر ،تحدد الشركة فيما إذا أجريت التحويﻼت بين مستويات التسلسل الهرمي بإعادة
ُجرى دوريا تقييم
صح عنها .وي َ
تقييم التصنيف )على أساس مدخﻼت الحد اﻷدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية ُم ْف َ
السياسات واﻹجراءات لكل من القياس المتكرر وغير المتكرر للقيمة العادلة.
وﻷغراض اﻹفصاح عن القيمة العادلة ،حددت الشركة فئات اﻷصول واﻻلتزامات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر اﻷصول واﻻلتزامات
والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المبيﱠنة أعﻼه.
 ٣٫٣اﻻعتراف باﻹيرادات

 ٣٫٣٫١مبيعات البضائع  -مبيعات التجزئة

تشغل الشركة سلسلة من محﻼت بيع التجزئة )الصيدليات ومحﻼت الرعاية الصحية( وتبيع اﻷدوية والعطور ومستحضرات التجميل وأدوات
ترف باﻹيرادات عند تحويل السيطرة على البضائع؛ باعتبارها النقطة الزمنية التي يشتري عندها العميل البضائع في منفذ
ومنتجات التجميل .و ُي ْع َ
بيع التجزئة .و يستحق دفع مبلغ سعر المعاملة مباشرة في النقطة الزمنية التي يشتري عندها العميل البضاعة .غير أن بعض المبيعات تجرى من
خﻼل شركات تأمين وشركات أخرى .وتعترف الشركة بالحسابات المدينة عند تحويل السيطرة حيث إنﱠ ذلك يُ َم ِثّ ُل النقطة الزمنية التي يصبح خﻼلها
الحق في الع َِوض غير مشروط ،ذلك أنﱠ مرور الوقت فقط هو العنصر الﻼزم قبل استحقاقية الدفع .ومن سياسة الشركة بيع منتجاتها إلى عمﻼئها
صت إلى أن المرتجعات المتوقعة ال ُمحتَسبة بنا ًء على نمط المرتجعات التاريخية تعتبر
مع الحق في إرجاعها خﻼل  ٧٢ساعة ،بيد أنﱠ اﻹدارة َخلُ َ
غير جوهرية ،وعليه لم تحاسب اﻹدارة عنها.
تطبّق الشركة برنامج وﻻء "أرباحي" يتيح لعمﻼئها تجميع نقاط عند شرائهم منتجات من محﻼت التجزئة التابعة للشركة .ويمكن عندئ ٍذ استبدال
ترف بالتزام العقد المتعلق بنقاط المكافآت
النقاط مقابل خصومات على المشتريات المستقبلية ،شريطة الحصول على حد أدنى من عدد النقاط .ويُ ْع َ
شهرا من البيع المبدئي .وي ﱠ
ُوزع سعر المعاملة بين المنتج
ترف باﻹيرادات عند استبدال النقاط أو عند انتهاء صﻼحيتها بعد ١٢
ً
عند البيع .ويُ ْع َ
والنقاط على أساس سعر البيع المستقل النسبي .ويُقدﱠر سعر البيع المستقل لكل نقطة بنا ًء على الخصم الذي يُقدﱠم عند استبدال العميل النقاط وأرجحية
استبدالها ،كما تؤ ّكِده الخبرة التاريخية للشركة.

 ٣٫٣٫٢مبيعات البضائع  -مبيعات الجملة

ترف باﻹيرادات عند تحويل السيطرة على البضائع؛ باعتبارها النقطة التي تُش َحن
تبيع الشركة اﻷدوية ومستحضرات التجميل إلى سوق الجملة .ويُ ْع َ
عندها البضائع إلى الموقع ال ُمحدﱠد لتاجر الجملة )التسليم( .وبعد التسليم ،لتاجر الجملة مطلق اختيار طريقة التوزيع ،وليس هناك التزام غير من َجز
يمكن أن يؤثِّر على قبول تاجر الجملة للمنتجات .ويتحقﱠق التسليم عند شحن المنتجات إلى الموقع ال ُمحدﱠد ،وتحويل المخاطر المتعلقة بتقادم البضائع
والخسارة إلى تاجر الجملة ،سواء ق ِب َل تاجر الجملة بالمنتجات وفقا لعقد المبيعات أو انقضاء اﻷحكام المتعلقة بالقبول وإ ﱠما عند وجود دليل موضوعي
على استيف اء جميع معايير القبول .وتعترف الشركة بالحسابات المدينة عند توريد البضائع إلى تاجر الجملة ،حيث إنﱠ ذلك يمثل النقطة الزمنية التي
يصبح خﻼلها الحق في العوض غير مشروط ،ذلك أنﱠ مرور الوقت فقط هو العنصر الﻼزم قبل استحقاقية الدفع.
ترف
وتمنح بعض العقود العمﻼء حق اﻹرجاع وخصومات كمية .وتُحتسب خصومات الكمية على أساس إجمالي المبيعات على مدى ١٢
ً
شهرا .ويُ ْع َ
بإيرادات هذه المبيعات على أساس السعر المحدد في العقد ،بالصافي بعد حسم خصومات الكمية التقديرية ،وتُستخدَم الخبرة المتراكمة لتقدير
ترف باﻹيرادات فقط عندما يكون من المحتمل بدرجة عالية جدًا عدم حدوث
الخصومات وتج نيب مخصص لها باستخدام طريقة القيمة المتوقعة ،ويُ ْع َ
نظرا ﻷن المبيعات تتم وفقًا لشروط ائتمان عادية تتوافق مع ممارسات السوق .ويجري مقاصة خصومات
عكس قيد هام .وﻻ يوجد عنصر تمويل ً
الكمية مقابل المبالغ المستحقة من العميل.
ترف بالتزام اﻻسترداد والتعديل
وبموجب شروط العقد اﻻعتيادية للشركة وممارسات السوق ،يتمتع العمﻼء بحق اﻹرجاع .وعند نقطة البيع ،يُ ْع َ
ﱡ
يحق للشركة استرداد المنتج عندما يمارس العمﻼء حقوقهم في إرجاعها،
المقابل على اﻹيرادات لتلك المنتجات المتوقع إرجاعها .وفي الوقت ذاته،
ومن ث ﱠم تعترف بالحق في اﻷصل المرت َجع والتعديل المقابل على تكلفة المبيعات .وتستخدم الشركة خبرتها التاريخية التراكمية لتقدير كمية المرتجعات
عترف بها
على مستوى قائمة باستخدام طريقة القيمة المتوقعة .ويُعت َبر مرجحًا عدم نشوء عكس قيد جوهري في مخصص اﻹيرادات التراكمية ال ُم َ
نظرا للمستوى الثابت من المرتجعات على مدى السنوات السابقة والخبرة التاريخية لﻺدارة .ويُعَاد تقييم صحة هذا اﻻفتراض والمبلغ ال ُمقدﱠر
ً
للمرتجعات في كل تاريخ قوائم مالية.
١٠
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٣السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
 ٣٫٤تكلفة مبيعات ومصاريف تشغيلية
درجة ساب ًقا عند قياس البضائع المبيعة إلى العمﻼء .إن مصاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه
تتض ﱠمن تكلفة المبيعات التكلفة ال ُم َ
ُ
ف جميع المصاريف اﻷخرى ،باستثناء
ت
و
المتوقعة.
اﻻئتمانية
الخسارة
وكذلك
الصيدليات
وإيجارات
التوصيل
التحديد بموظفي المبيعات وسيارات
ص ﱠن ُ
َ
تكاليف التمويل ،كمصاريف عمومية وإدارية.

إيرادات تجارية

موردين ،يُست َلم بموجبها خصومات كمية وبدﻻت حمﻼت ترويجية وتسويقية وأتعاب أخرى متنوعة متعلقة بشراء بضائع
لدى الشركة اتفاقيات مع ِ ّ
الموردين بالتعديﻼت على سعر التكلفة اﻷساسي للمنتج ،ومن ث ﱠم فإ ﱠنه يعتبر جز ًءا
الموردين .وتتعلق معظم اﻹيرادات من
مخصﱠصة للبيع من هؤﻻء
ِّ
ِّ
من سعر الشراء لذلك المنتج .وأحيانًا ما يكون قبض اﻹيرادات مشرو ً
طا بتنفيذ الشركة إجراءات ُمحدﱠدة أو الوفاء ببعض شروط اﻷداء المتعلقة
بشراء المنتج .ويتض ﱠمن ذلك تحقيق حجم مشتريات أو مبيعات مستهدَف متفَق عليه ،وتوفير المواد واﻷنشطة الترويجية والتسويقية ووضع المنتجات
الموردين فيما يتعلق بشراء البضائع
الترويجية .وعلى الرغم من عدم وجود تعريف قياسي لهذه الصناعة ،فإنﱠ هذه المبالغ ال ُمست َحقة القبض من
ِّ
ال ُمخصﱠصة للبيع تُس ﱠمى عادة ً إيرادات تجارية.
ترف باﻹيرادات التجارية التي تح ّقِقها الشركة عند الوفاء بجميع شروط التزامات تحقيق اﻹيرادات بحيث يمكن قياس اﻹيرادات بموثوقية بنا ًء
و ُي ْع َ
ترف باﻹيرادات كرصيد دائن ضمن تكلفة المبيعات .وعندما تتعلق اﻹيرادات ال ُمحقﱠقة بالمخزون الذي تحتفظ به الشركة في
ع
ي
و
العقد.
شروط
على
ُ
ْ
َ
ترف بالمبالغ ال ُمست َحقة
ُعترف بها في تكلفة المبيعات عند بيع ذلك المخزون .ويُ ْع َ
درج اﻹيرادات ضمن تكلفة ذلك المخزون ،وي َ
نهايات الفترات ،تُ َ
المتعلقة باﻹيرادات التجارية ضم ن الحسابات المدينة التجارية والحسابات المدينة اﻷخرى ،باستثناء في الحاﻻت التي يكون للشركة لها حاليًا حق
الموردين مقابل المبالغ ال ُمست َحقة إليهم ،حيث ﻻ يُ ْعت َرف في هذه الحالة إﻻ
قانوني قابل للنفاذ في إجراء المقاصة وتنوي مقاصة المبالغ ال ُمست َحقة من
ِّ
بصافي المبلغ ُمستحق القبض أو ُمست َحق الدفع.
 ٣٫٥عمﻼت أجنبية
تُس ِ ّجل الشركة المعامﻼت بالعمﻼت اﻷجنبية مبدئيًا حسب اﻷسعار الفورية ذات الصلة في التاريخ الذي تتأهل فيه المعاملة لﻼعتراف المبدئي.
ف بالفروقات الناتجة
وتُترْ جم اﻷصول واﻻلتزامات النقدية ال ُمسجﱠلة بالعمﻼت اﻷجنبية بأسعار صرف العمﻼت الفوري بتاريخ القوائم المالية .ويُ ْعت ََر ُ
عن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر.
 ٣٫٦زكاة وضرائب غير مباشرة

 ٣٫٦٫١زكاة

يُج ّنب مخصص زكاة وفقًا لﻸنظمة الزكوية السعودية ويُح ﱠمل على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر.

 ٣٫٦٫٢ضريبة القيمة المضافة

ف باﻷصول والمصاريف بالصافي بعد حسم مبلغ ضريبة القيمة المضافة ،باستثناء:
يُ ْعت ََر ُ

-

ف في
عندما تكون ضريبة القيمة المضافة ال ُمتَ َك ﱠبدَة على شراء اﻷصول أو الخدمات غير قابلة لﻼسترداد من مصلحة الضرائب ،حيث يُ ْعت ََر ُ
هذه الحالة بضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة اقتناء اﻷصل أو كجزء من بند المصاريف ،حسب مقتضى الحال.
عندما تُد َْر ُج الحسابات المدينة والحسابات الدائنة مع مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

ج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة لﻼسترداد من أو المستحقة الدفع إلى السلطة الضريبية كجزء من الحسابات المدينة أو الحسابات
يُد َْر ُ
الدائنة في قائمة المركز المالي.
 ٣٫٧توزيعات أرباح نقدية على المساهمين
تعترف الشركة باﻻلتزامات المتعلقة بدفع التوزيعات النقدية على المساهمين عندما يكون التوزيع معتمدًا ولم َيعُد وف ًقا لتقدير الشركة .وفقًا ﻷحكام
ف بهذا المبلغ مباشرة في قائمة التغيﱡرات في حقوق ملكية الشركاء.
نظام الشركات ،يُعت َمد التوزيع عند اعتماده من الشركاء .ويُ ْعت ََر ُ
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٣السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
 ٣٫٨ممتلكات ومعدات
ج اﻷعمال اﻹنشائية قيد التنفيذ ،بالصافي بعد حسم الخسائر الناشئة عن اﻻنخفاض في القيمةْ ،
ج الممتلكات والمعدات بالتكلفة،
إن ُو ِجدَت .تُد َْر ُ
تُد َْر ُ
بالصافي بعد حسم اﻻستهﻼك المتراكم والخسائر الناشئة عن اﻻنخفاض في القيمةْ ،
إن ُو ِجدَت .وتتض ﱠمن تلك التكاليف تكلفة استبدال قِطع غيار
الممتلكات والمعدات وتكاليف اﻻقتراض المتعلقة بالمشاريع طويلة اﻷجل في حال استيفاء معايير اﻻعتراف .وعند الحاجة إلى استبدال أجزاء هامة
ُجرى فحص رئيسي،
من الممتلكات والمعدات على فترات ،فإن الشركة تستهلك هذه اﻷجزاء بنا ًء على أعمارها اﻹنتاجية المحددة .وبالمثل ،عندما ي َ
ُعترف بكافة تكاليف اﻹصﻼح
ُعترف بتكلفته ضمن القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كجزء مستبدل في حالة استيفاء معايير اﻻعتراف .وي َ
ي َ
والصيانة اﻷخرى في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر عند تك ﱡبدِها.
ويُحتَسب اﻻستهﻼك من تاريخ إتاحة بند الممتلكات والمعدات لﻼستخدام المخصص له أو من التاريخ الذي تصبح فيه هذه اﻷصول جاهزة لﻼستخدام
المستهدف منها بالنسبة لﻸصول المنشأة ذاتيًا.
يُحتسب اﻻستهﻼك بطريقة القسط الثابت على مدى اﻷعمار اﻹنتاجية المتوقعة لﻸصول على النحو التالي:
-

تحسينات على عقارات مستأجرة
سيارات وعربات توزيع
أثاث وتركيبات

 ٥سنوات
 ٥سنوات
 ٥سنوات

-

تجهيزات مكتبية
أدوات ومكيفات
مبنى

 ٦٫٦٧سنة
 ٦٫٦٧سنة
 ٢٥سنة

يتوقف اﻻعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام ُم ْعت ََرف به مبدئيًا عند اﻻستبعاد أو عند عدم وجود منافع مستقبلية متوقعة من
درج أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التوقف عن اﻻعتراف باﻷصل )محتسبة بالفرق بين صافي إيرادات البيع والقيمة الدفترية
استخدامه أو بيعه .وت ُ َ
ُ
جرى مراجعة القيم المتبقية واﻷعمار اﻹنتاجية
لﻸصل( في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر عند التوقف عن اﻻعتراف باﻷصل .وت َ
للممتلكات والمعدات و ُ
طرق استهﻼكها في كل نهاية سنة مالية ،وتُعدﱠل بأثر مستقبلي ،متى كان ذلك مﻼئ ًما.
 ٣٫٩عقود إيجار
تُق ِّي ُم الشركة ،عند بدء اﻹيجار ،ما إذا كان يعتبر العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار .وعلى ذلك ،ينقل العقد الحق في السيطرة على استخدام
أصل محدد لفترة زمنية معينة مقابل عوض.

الشركة كمستأجر

تطبق الشركة طريقة اعتراف وقياس واحدة لجميع عقود اﻹيجار ،باستثناء عقود اﻹيجار قصيرة اﻷجل وعقود اﻹيجار الخاصة باﻷصول منخفضة
القيمة .وتعترف الشركة بالتزامات اﻹيجار لسداد دفعات اﻹيجار وأصول حق اﻻستخدام التي تمثل الحق في استخدام اﻷصول ذات العﻼقة.

 (١أصول حق استخدام

تعترف الشركة بأصول حق اﻻستخدام في تاريخ بدء عقد اﻹيجار )أي التاريخ الذي يصبح فيه اﻷصل محل العقد متاحًا لﻼستخدام( .وتُقَاس أصول
صا أي استهﻼك متراكم وأي خسائر ناشئة عن اﻻنخفاض في القيمة ،و ُمعدﱠلة للمحاسبة عن إعادة قياس التزامات عقد
حق اﻻستخدام بالتكلفة ناق ً
عترف بها والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبﱠدة ومدفوعات اﻹيجار
ﻹيجار .وتشتمل تكلفة أصول حق اﻻستخدام على مبلغ التزامات اﻹيجار ال ُم َ
صا أي حوافز إيجار مستلَمة.
ال ُمسدﱠدة في أو قبل بدء عقد اﻹيجار ،ناق ً

تُستهلك أصول حق اﻻستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اﻹيجار أو اﻷعمار اﻹنتاجية المتوقعة لﻸصول ،أيهما أقل ،وعلى النحو
التالي:
 ١٩ - ٢سنة
 ١٦٫٨ - ١٢٫٤سنة

 ممتلكات -أراض

إذا نُقلت ملكية اﻷصول المؤجرة إلى الشركة في نهاية مدة عقد اﻹيجار أو أن التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء ،فإن اﻻستهﻼك يُحتسب باستخدام
العمر اﻹنتاجي المقدر لﻸصل.
وتخضع أيضا أصول حق اﻻستخدام لﻼنخفاض في القيمة .يرجى الرجوع إلى إيضاح )" (٣٫١٣انخفاض في قيمة أصول غير مالية".
١٢

ق 68 -

شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٣السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
 ٣٫٩عقود إيجار )تتمة(

 (٢التزامات إيجار

تعترف الشركة عند بدء عقد اﻹيجار ،بالتزامات اﻹيجار التي تُقَاس بالقيمة الحالية لدفعات اﻹيجار التي تُدَفع على مدى فترة عقد اﻹيجار .وتشتمل
صا أي حوافز إيجار ُمست َحقة القبض ودفعات اﻹيجار المتغ ِّيرة التي تعتمد
دفعات اﻹيجار على الدفعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة الفعلية( ناق ً
على مؤشر أو ُمعدﱠل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .وتتض ﱠمن أيضًا دفعات اﻹيجار سعر ممارسة خيار الشراء المؤ ﱠكد
بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ومبالغ الغرامات المدفوعة ﻹنهاء عقد اﻹيجار إذا كان عقد اﻹيجار يعكس ممارسة الشركة خيار إنهاء العقد.
ف بدفعات اﻹيجار المتغ ِّيرة التي ﻻ تعتمد على مؤشر أو ُمعدﱠل كمصاريف )ما لم يتم تكبدها ﻹنتاج المخزون( في الفترة التي يتسبب خﻼلها
ويُ ْعت ََر ُ
الحدث أو الظرف في إجراء السداد.
وعند حساب القيمة الحالية لدفوعات اﻹيجار ،تستخدم الشركة ُمعدﱠل اﻻقتراض اﻹضافي الخاص بها عند بدء عقد اﻹيجار ﻷن ُمعدﱠل الفائدة
المنصوص عليها ضمنيًا في عقد اﻹيجار يتعذﱠر تحديده بيُسر .وبعد تاريخ بدء عقد اﻹيجار ،يُزَ اد مبلغ التزامات عقد اﻹيجار ليعكس إطفاء الفائدة
ً
فضﻼ عن ذلك ،يُعاد قياس القيمة الدفترية ﻻلتزامات عقد اﻹيجار إذا كان هناك تعديل أو تغير في مدة عقد
ويُخفﱠض حسب دُفعات اﻹيجار ال ُمسدﱠدة.
اﻹيجار وتغيير في دفعات اﻹيجار )مثل التغيرات في دفعات اﻹيجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل ال ُمستخدم في تحديد هذه الدفعات(
أو تغيير في تقييم خيار شراء اﻷصل محل العقد.

(٣

عقود اﻹيجار قصيرة اﻷجل وعقود اﻹيجار ذات اﻷصول منخفضة القيمة

عقود اﻹيجار القصيرة اﻷجل هي عقود إيجار تبلغ مدتها  ١٢شهر أو أقل .واﻷصول ذات القيمة المنخفضة تمثل البنود التي ﻻ تفي بالح ِ ّد الخاص
ف بدفعات عقود اﻹيجار القصيرة اﻷجل وعقود اﻹيجار
بالرسملة لدى الشركة وتعتبر غير هامة بالنسبة لقائمة المركز المالي للشركة ككل .ويُ ْعت ََر ُ
الخاصة باﻷصول ذات القيمة المنخفضة وفقًا لطريقة القسط الثابت في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر.

 ٣٫١٠تكاليف اقتراض
تُ َر ْس َم ُل تكاليف اﻻقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج اﻷصل الذي يستغرق بالضرورة فترة طويلة من الوقت ليصبح جاهزا لﻼستخدام
أو البيع المستهدف منه كجزء من تكلفة اﻷصل .وتُح ﱠمل جميع تكاليف اﻻقتراض اﻷخرى على المصاريف في الفترة التي تحدث فيها .وتتألف
تكال يف اﻻقتراض من تكاليف الفائدة والتكاليف اﻷخرى التي تتكبدها المنشأة على اقتراض اﻷموال وتكاليف الفوائد فيما يتعلق بالتزام اﻹيجار.
 ٣٫١١أصول غير ملموسة
ُ
درج اﻷصول غير
ت
بها،
المبدئي
اﻻعتراف
وبعد
بها.
المبدئي
اﻻعتراف
عند
بالتكلفة
مستقلة
بصورة
عليها
المستحوذ
الملموسة
قاس اﻷصول غير
تُ ُ
َ
صا اﻹطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن اﻻنخفاض في القيمة .وﻻ ت ُ َر ْس َم ُل اﻷصول غير الملموسة المنتجة داخليًا،
الملموسة بالتكلفة ناق ً
باستثناء تكاليف التطوير ال ُم َر ْس َملَة ،وتُظ َهر المصاريف ذات العﻼقة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر في الفترة التي يتم خﻼلها
تكبد هذه المصاريف.
وت ُ ْ
طفَأ ُ اﻷصول غير الملموسة على مدى العمر اﻻقتصادي اﻹنتاجي ،ويجرى تقييم اﻻنخفاض في قيمتها عند وجود مؤشر يدل على احتمالية انخفاض
قيمة اﻷصل غير الملموس .وتُجرى مراجعة فترة إطفاء وطريقة إطفاء اﻷصل غير الملموس ذي العمر اﻹنتاجي المحدد على اﻷقل في نهاية كل
سبُ عن ال تغيرات في العمر اﻹنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة ﻻستنفاد المنافع اﻻقتصادية المستقبلية التي يتضمنها
صح عنها .ويُحا َ
فترة مالية ُم ْف َ
ُعترف بمصروف إطفاء
اﻷصل بغرض تعديل فترة أو طريقة اﻹطفاء ،حسبما يكون مﻼئ ًما ،ويُعتبر ذلك كتغيرات في التقديرات المحاسبية .وي َ
اﻷصول غير الملموسة ذات ا ﻷعمار المحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر ضمن فئة المصاريف تماشيًا مع وظيفة اﻷصول
غير الملموسة.
وفيما يلي فترة إطفاء اﻷصول غير الملموسة ذات العمر اﻹنتاجي المحدد:
برامج إلكترونية

 ٦٫٧سنوات

درج أي أرباح أو
ويُتوقف اﻻعتراف باﻷصل غير الملموس عند بيعه أو حينما ﻻ يتوقع تحقق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه .وت ُ َ
خسائر ناشئة عن التوقف عن اﻻعتراف باﻷصل )محتسبة بالفرق بين صافي إيرادات البيع والقيمة الدفترية لﻸصل( في قائمة الربح أو الخسارة
والدخل الشامل اﻵخر.
١٣
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٣السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
 ٣٫١٢استثمار في شركات تابعة غير موحدة
سبُ عن اﻻستثمار في الشركات التابعة التي في مرحلة ما قبل التشغيل بالتكلفة.
يُحا َ
 ٣٫١٣انخفاض في قيمة أصول غير مالية
تُجري الشركة بكل تاريخ قوائم مالية ،تقيي ًما للتحقق مما إذا كان هناك مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة أصل ما .وفي حال وجود هذا المؤشر
أو عندما يستلزم اﻷمر إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي ،تق ّدِر الشركة قيمة اﻷصول القابلة لﻼسترداد .وتمثل القيمة القابلة لﻼسترداد لﻸصل
صا تكاليف البيع وقيمته قيد اﻻستخدام ،أيهما أعلى ،وتحدﱠد ﻷصل بعينه ،ما لم يحقق اﻷصل تدفقات
القيمة العادلة لﻸصل أو الوحدة المدرة للنقد ناق ً
نقدية مستقلة إلى حد كبير عن تلك المحققة من اﻷصل اﻵخر أو مجموعة اﻷصول .وفي حال تجاوز القيمة الدفترية لﻸصل أو الوحدة ال ُم ِد ﱠرة للنقد
قيمته  /قيمتها القابلة لﻼستر داد ،يُعتَبر اﻷصل أو الوحدة ال ُمد ﱠِرة للنقد منخفضي القيمة ،ويُخفضﱠان إلى قيمتهما القابلة لﻼسترداد.
وعند تقدير القيمة قيد اﻻستخدام ،تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة )ما قبل الزكاة
صا تكاليف البيع،
 /الضريبة( والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المﻼزمة لﻸصل .وعند تحديد القيمة العادلة ناق ً
يُؤخَذ في اﻻعتبار معامﻼت السوق اﻷخيرة .وفي حال تعذﱡر تحديد هذه المعامﻼت ،تُستخدَم طريقة تقييم مﻼئمة .وت ُ ﱠ
عزز هذه العمليات الحسابية
بطرق التقييم المتعددة وأسعار اﻷسهم المدرجة للشركات أو المؤشرات اﻷخرى المتاحة للقيمة العادلة.
ويستند حسابات الشركة ﻻنخفاض القيمة على الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة ،التي ت ُ َع ﱡد بصورةٍ مستقل ٍة عن كل وحدة من الوحدات المدرة
للنقد للشركة المخصص لها اﻷصول .وتغطي حسابات الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات .وفيما يتعلق بالسنوات اﻷطول ،يُحتسب
ُمعدﱠل النمو طويل اﻷمد ويُطبﱠق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد فترة الموازنة.
ف بخسائر اﻻنخفاض في قيمة العمليات المستمرة ،بما في ذلك اﻻنخفاض في قيمة رأس المال العامل ،إِ ْن ُو ِجدَ ،في قائمة الربح أو الخسارة
ويُ ْعت ََر ُ
والدخل الشامل اﻵخر ضمن فئات هذه المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة اﻷصل الذي انخفضت قيمته ،باستثناء العقارات التي أعيد تقييمها سابقًا
ترف باﻻنخفاض في قيمة هذه العقارات ضمن الدخل الشامل اﻵخر لغاية مبلغ
خﻼل عملية إعادة التقييم ال ُمدرجة ضمن الدخل الشامل اﻵخر .ويُ ْع َ
أي إعادة تقييم سابقة.
وبصرف النظر عما إذا كان هناك أي مؤشر على وجود انخفاض في القيمة ،تجري الشركة أيضًا اختبار اﻷصول غير الملموسة التي ليس لها
أعمار إنتاجية محددة أو اﻷصول غير الملموسة التي لم تصبح متاحة لﻼستخدام بعد للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها سنويا وذلك بمقارنة قيمتها
الدفترية مع القيمة القابلة لﻼسترداد .ويمكن إجراء اختبار اﻻنخفاض في القيمة في أي وقت خﻼل فترة سنوية ،شريطة أن يتم إجراؤه في نفس
الوقت كل عام.
وفيما يتعلق باﻷصول ،يجرى التقييم في كل نهاية سنة مالية للتأكد من وجود أي مؤشر يدل على أن خسائر اﻻنخفاض المعترف بها سابقًا لم تعد
موجودة أو نقصت .وفي حال وجود هذا المؤشر ،تُق ّدِر الشركة القيمة القابلة لﻼسترداد لﻸصل أو للوحدة المدرة للنقد .وﻻ يُعكَس قيد الخسارة الناشئة
المعترف بها سابقًا إﻻ في حالة وجود تغير في اﻻفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة اﻷصل القابلة لﻼسترداد منذ اﻻعتراف
عن انخفاض القيمة
َ
بالخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة اﻷخيرة .ويُعَ ﱡد عكس القيد هذا محدودًا بحيث ﻻ تزيد القيمة القابلة لﻼسترداد عن القيمة الدفترية التي كان من
ف بعكس
ُعترف بخسارة ناشئة عن اﻻنخفاض في القيمة خﻼل السنوات السابقة .ويُ ْعت ََر ُ
المفترض تحديدها ،بالصافي بعد حسم اﻻستهﻼك ،فيما لو لم ي َ
قيد المخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر.
 ٣٫١٤مخزون
يمثل المخزون بضاعة مخصصة للبيع .يُق ﱠي ُم المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل ،على أساس متوسط التكلفة المرجّح.
درج التكاليف واﻹيرادات المنسوبة مباشرة )بما في ذلك اﻹيرادات التجارية( ضمن تكلفة المخزون.
وت ُ َ
صا المصاريف البيعية التقديرية.
ويمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري في سياق العمل العادي ،ناق ً
 ٣٫١٥أدوات مالية  -اﻻعتراف المبدئي والقياس الﻼحق والتوقف عن اﻻعتراف
إن اﻷداة المالية هي أي عقد ينشأ منه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

١٤
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٣السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
 ٣٫١٥أدوات مالية  -اﻻعتراف المبدئي والقياس الﻼحق والتوقف عن اﻻعتراف )تتمة(
 ٣٫١٥٫١أصول مالية

اﻻعتراف المبدئي والقياس

قاس ﻻحقًا بالتكلفة ال ُم ْ
طفَأَة والقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر والقيمة العادلة من
ف اﻷصول المالية عند اﻻعتراف المبدئي وتُ ُ
ص ﱠن ُ
تُ َ
خﻼل الربح أو الخسارة.

يعتمد تصنيف اﻷصول المالية عند اﻻعتراف المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لﻸصول المالية ونموذج العمل الخاص بالشركة
ﻹدارة هذه اﻷصول المالية .وباستثناء الحسابات المدينة التي ﻻ تشتمل على مكون تمويل هام أو التي استخدمت بشأنها الشركة وسيلة عملية،
تقيس الشركة مبدئيًا اﻷصل المالي بقيمته العادلة زائدًا تكاليف المعامﻼت في حال اﻷصول المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الربح
أو الخسارة.
قاس الحسابات المدينة ،التي ﻻ تشتمل على مكون تمويل هام أو التي استخدمت بشأنها الشركة وسيلة عملية ،بسعر المعاملة المحدد وفقًا للمعيار
وت ُ ُ
الدولي للتقرير المالي ).(١٥
لتصنيف وقياس اﻷصول المالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر ،فإنه يجب أن ينتج عنها تدفقات نقدية تمثل فقط
دفعات من المبلغ اﻷصلي والفائدة على المبلغ اﻷصلي القائم .ويشار إلى هذا التقييم بـ "اختبار الدفعات فقط من المبلغ اﻷصلي والفائدة" ،ويُجرى
على مستوى اﻷداة المالية .يعتمد التصنيف على نموذج العمل الخاص بالشركة ﻹدارة اﻷصول المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.
يشير نموذج أعمال الشركة الخاص بإدارة اﻷصول المالية إلى كيفية إدارة أصولها المالية بهدف تحقيق التدفقات النقدية .ويُحدﱠد نموذج العمل ما
ْ
سة
إن كانت التدفقات النقدية ستنشأ من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع اﻷصول المالية أو كليْهما .ويُحتفَظ باﻷصول المالية ال ُمص ﱠنفة وال ُمقا َ
بالتكلفة المطفَأة ضمن نموذج عمل يهدف إلى اﻻحتفاظ باﻷصول المالية بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،فيما يُحتفَظ باﻷصول المالية
سة بالقيمة ا لعادلة ضمن نموذج عمل يهدف إلى اﻻحتفاظ باﻷصول المالية بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.
ال ُمص ﱠنفة وال ُمقا َ
ف بعمليات شراء أو بيع اﻷصول المالية التي تتطلب تسليم اﻷصول خﻼل فترة زمنية تنص عليها اﻷنظمة أو تلك المتعارف عليها في
ويُ ْعت ََر ُ
السوق )المعامﻼت اﻻعتيادية( بتاريخ التداول ،أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع اﻷصل.

القياس الﻼحق

ف اﻷصول المالية ،ﻷغراض القياس الﻼحق ،إلى أربع فئات وهي:
ص ﱠن ُ
تُ َ

-

درجة بالتكلفة المطفأة )أدوات دين(
أصول مالية ُم َ
درجة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر مع إعادة تدوير اﻷرباح أو الخسائر المتراكمة )أدوات الدين(  -غير
أصول مالية ُم َ
مطبق على الشركة
درجة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر مع عدم إعادة تدوير اﻷرباح أو الخسائر المتراكمة عند التوقف عن
أصول مالية ُم َ
اﻻعتراف )أدوات حقوق الملكية(
درجة بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة
أصول مالية ُم َ

أصول مالية ُمد َرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات دين(

هذه الفئة هي اﻷكثر أهمية للشركة .وتقيس الشركة اﻷصول المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطيْن التالييْن:
-

اقتناء اﻷصل المالي ضمن نموذج اﻷعمال بهدف اقتناء اﻷصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،و
أن ينتج عن الشروط التعاقدية لﻸصل المالي ،في تواريخ محددة تدفقات ،نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ اﻷصلي والعمولة على المبلغ
اﻷصلي القائم.

١٥
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٣السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
 ٣٫١٥أدوات مالية  -اﻻعتراف المبدئي والقياس الﻼحق والتوقف عن اﻻعتراف )تتمة(
 ٣٫١٥٫١أصول مالية )تتمة(

أصول مالية ُمد َرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات دين( )تتمة(
ف
قاس اﻷصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة ﻻحقًا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،وتخضع ﻻختبار اﻻنخفاض في القيمة .ويُ ْعت ََر ُ
تُ ُ
باﻷرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر عند التوقف عن اﻻعتراف باﻷصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.
ض ﱠم ُن اﻷصول المالية لدى الشركة والمدرجة بالتكلفة ال ُم ْ
طفَأَة الحسابات المدينة والمبالغ المدفوعة مقد ًما واﻷرصدة لدى البنوك والمبالغ المستحقة
تَتَ َ
من جهات ذات عﻼقة.

أصول مالية ُمد َرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر )أدوات حقوق الملكية(

عند اﻻعتراف المبدئي ،يمكن للشركة أن تختار تصنيف استثمارات اﻷسهم تصني ًفا نهائيًا كأدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل
الدخل الشامل اﻵخر عندما تفي بتعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي )" (٣٢اﻷدوات المالية" :العرض وليست محتفظ بها
بغرض ال ُمتا َجرة .ويُ َح ﱠد ُد التصنيف على أساس كل أداة على حدة.
ف بتوزيعات اﻷرباح كإيرادات أخرى في قائمة الربح أو
ﻻ يُعاد تدوير اﻷرباح والخسائر من هذه اﻷصول المالية إلى الربح أو الخسارة .يُ ْعت ََر ُ
الخسارة والدخل الشامل اﻵخر عند نشوء الحق لدفعها ،باستثناء عندما تستفيد الشركة من هذه العائدات كاسترداد لجزء من تكلفة اﻷصل المالي،
س ﱠج ُل هذه اﻷرباح ضمن الدخل الشامل اﻵخر في هذه الحالة .وﻻ تخضع أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل
حيث تُ َ
الشامل اﻵخر لتقييم اﻻنخفاض في القيمة.
اختارت الشركة أن تصنف نهائيًا استثمارات اﻷسهم المدرجة في السوق المالية تحت هذه الفئة.

أصول مالية ُمد َرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة

درجة بالقيمة العادلة من خﻼل الربح والخسارة اﻷصول المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة واﻷصول المالية المص ﱠنفة
تَتَ َ
ض ﱠم ُن اﻷصول المالية ال ُم َ
ف اﻷصول
ص ﱠن ُ
عند اﻻعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة أو اﻷصول المالية المطلوب إلزا ًما قياسها بالقيمة العادلة .ت ُ َ
ف أيضا باﻷدوات المالية المشتقة بما
ص ﱠن ُ
المالية كمحتفظ بها بغرض المتاجرة إذا تم شراءها لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القريب .وتُ َ
ُ
ف اﻷصول
ت
ة.
فعال
تحوط
كأدوات
في ذلك اﻷدوات المالية المشتقة الضمنية المستقلة ،كأدوات محتفظ بها بغرض المتاجرة ما لم تخصص
ص ﱠن ُ
َ
المالية ذات التدفقات النقدية التي ﻻ تمثل فقط دفعات من المبلغ اﻷصلي والفائدة بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة بصرف النظر عن
نموذج اﻷعمال .وعلى الرغم من المعايير المتعلقة بتصنيف أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر ،يمكن
تصنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة عند اﻻعتراف المبدئي إذا كان ذلك يعمل على إزالة أو تقليص عدم التماثل
المحاسبي بشكل كبير.
درجة بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع اﻻعتراف بصافي التغيﱡرات
وتُد َْر ُج اﻷصول المالية ال ُم َ
في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر.
ولم تُص ّنِف الشركة أي أصول مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة.
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٣السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
 ٣٫١٥أدوات مالية  -اﻻعتراف المبدئي والقياس الﻼحق والتوقف عن اﻻعتراف )تتمة(
 ٣٫١٥٫١أصول مالية )تتمة(

التوقف عن اﻻعتراف

يتوقف اﻻعتراف باﻷصل المالي )أو متي يكون منطبقًا ،جزء من اﻷصل المالي أو جزء من مجموعة من اﻷصول المالية المشابهة( )أي
المستبعدة مِ ن قائمة المركز المالي للشركة( بصورةٍ رئيس ٍة عند:
-

انتهاء صﻼحية الحق في الحصول على تدفقات نقدية من اﻷصل ،أو
تحويل الشركة حقها في الحصول على التدفقات النقدية من اﻷصل أو تَح ﱡملها اﻻلتزام بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف
آخر دون تأخير جوهري بموجب "ترتيبات فورية" ،وذلك عند:
أ( تحويل الشركة ،بصورة جوهرية ،كافة المخاطر والمنافع المرتبطة باﻷصل ،أو
حولت السيطرة على اﻷصل.
حول الشركة أو تحتفظ ،بصورة جوهرية ،بكافة المخاطر والمنافع المرتبطة باﻷصل ولكنها ﱠ
ب( لم ت ُ ّ ِ

وعند تحويل الشركة حقها في الحصول على التدفقات النقدية من اﻷصل أو قيامها بإبرام ترتيبات فورية ،فإنها تُق ِّيم فيما لو ومدى احتفاظها
حو ُل سيطرتها على اﻷصل،
حو ُل مخاطر ومنافع اﻷصل بشكل جوهري وﻻ تحتفظ بها أو ت ُ ّ ِ
بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية .وعندما ﻻ تُ ّ ِ
حول بشرط استمراريتها في التعامل به .وفي هذه الحالة ،تعترف الشركة أيضًا باﻻلتزام المرتبط بذلك.
فتستم ر الشركة في اﻻعتراف باﻷصل ال ُم ﱠ
حول واﻻلتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق واﻻلتزامات التي احتفظت بها الشركة .إن استمرارية التعامل تمتد بشكل
ي ُ
ُقاس اﻷصل ال ُم ﱠ
حول وتقاس بالقيمة الدفترية اﻷصلية لﻸصل أو بالحد اﻷقصى للمبالغ التي قد تطالب الشركة بسدادها ،أيهما أقل.
الضمانة على اﻷصل ال ُم ﱠ

انخفاض في قيمة أصول مالية

تعترف الشركة بمخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة بشأن كافة أدوات الدين غير المقتناة بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة .وتحدد
الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على أساس الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية التعاقدية التي تتوقع الشركة
استﻼمها ،مخصومة بما يقارب معدل الفائدة الفعلي .وتشتمل التدفقات النقدية المتوقعة على التدفقات النقدية من بيع الضمانات الرهنية المحتفظ
بها والتعزيزات اﻻئتمانية اﻷخرى التي تعتبر جز ًءا ﻻ يتجزأ من شروط العقد.

ف بالخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على مرحلتين .بالنسبة لحاﻻت التعرض لمخاطر اﻻئتمان التي لم تزداد مخاطر اﻻئتمان الخاصة بها بشكل
يُ ْعت ََر ُ
جوهري منذ اﻻعتراف المبدئي بها ،يُ َج ﱠنبُ مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة لقاء الخسائر اﻻئتمانية التي تنتج عن حاﻻت التعثر المحتملة
شهرا( .أما حاﻻت التعرض لمخاطر اﻻئتمان التي تزداد مخاطر اﻻئتمان
شهرا التالية )الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على مدى ١٢
خﻼل الـ ١٢
ً
ً
الخاصة بها بشكل جوهري منذ اﻻعتراف المبدئي بها ،فإنه يجب تجنيب مخصص خسارة للخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي
للتعرض بصرف النظر عن وقت التعثر )الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على مدى العمر(.
فيما يخص الحسابات المدينة التجارية ،تط ِّبقُ الشركة الطريقة المبسطة عند احتساب الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة .وعليه ،ﻻ تقوم الشركة بمتابعة
التغيرات في مخاطر اﻻئتمان ولكن تقوم بدﻻً من ذلك باﻻعتراف بمخصص خسارة بنا ًء على الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة على مدى العمر بكل
تاريخ قوائم مالية .وقد أنشأت الشركة مصفوفة مخصصات استنادًا إلى الخبرة السابقة في خسائر اﻻئتمان ،والتي تُعدﱠل حسب العوامل المستقبلية
الخاصة بالمدينين والبيئة اﻻقتصادية.
وتنظر الشركة في حاﻻت التعثر في سداد أصل مالي عندما ينقضي على موعد سداده التعاقدي أكثر من سنة واحدة .ومع ذلك ،فإنﱠ الشركة في
بعض الحاﻻت ،قد تعتبر أيضًا أنه هناك تخلف عن سداد أصل مالي ما عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية بأنه من غير المرجﱠح للشركة
أن تقبض بالكامل المبالغ التعاقدية غير ال ُمسدﱠدة قبل أن تأخذ بعين اﻻعتبار أي تعزيزات في اﻷهلية اﻻئتمانية تحتفظ بها الشركة .ويُش َ
طب اﻷصل
المالي عند عدم وجود توقعات معقولة ﻻسترداد التدفقات النقدية التعاقدية.
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٣السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
 ٣٫١٥أدوات مالية  -اﻻعتراف المبدئي والقياس الﻼحق والتوقف عن اﻻعتراف )تتمة(
 ٣٫١٥٫٢التزامات مالية

اﻻعتراف المبدئي والقياس

ف اﻻلتزامات المالية ،عند اﻻعتراف المبدئي ،كالتزامات مالية حسب القيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة والقروض والحسابات الدائنة
ص ﱠن ُ
تُ َ
أو كمشتقات أدوات مالية مخصصة كأدوات تحوط في عملية تحوط فعﱠالة ،حسبما يكون مناسبًا.

ف بجميع اﻻلتزامات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة ،وبالنسبة للقروض والحسابات الدائنة ،فيتم إظهارها بالصافي بعد حسم تكاليف المعامﻼت
ُي ْعت ََر ُ
المتعلقة بها مباشرة.
ض ﱠم ُن اﻻلتزامات المالية للشركة الحسابات الدائنة والمبالغ المست َحقة إلى جهات ذات عﻼقة والتزامات اﻹيجار والحساب البنكي المكشوف
وتَتَ َ
والقروض البنكية واﻷدوات المالية المشتقة.

القياس الﻼحق

ف اﻻلتزامات المالية ،ﻷغراض القياس الﻼحق ،إلى فئتين وهما:
ص ﱠن ُ
تُ َ

-

التزامات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة
درجة بالتكلفة المطفأة )قروض(
التزامات مالية ُم َ

التزامات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة

ض ﱠم ُن اﻻلتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة اﻻلتزامات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة واﻻلتزامات المالية
تَت َ َ
المصنفة عند اﻻعتراف المبدئي كقيمة عادلة من خﻼل الربح أو الخسارة.
ض ﱠمنُ هذه الفئة أيضًا اﻷدوات
ف اﻻلتزامات المالية كمحتفظ بها بغرض المتاجرة إذا تم تكبدها لغرض إعادة الشراء على المدى القريب .تَتَ َ
ص ﱠن ُ
تُ َ
المالية المشتقة المبرمة من قبل الشركة والتي لم تُخصص كأدوات تحوط في عﻼقات التحوط كما هو منصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير
ف أيضا اﻷدوات المالية المشتقة الضمنية المستقلة كمحتفظ بها بغرض المتاجرة ما لم تخصص كأدوات تحوط فعالة.
ص ﱠن ُ
المالي ) .(٩وت ُ َ
ف باﻷرباح أو الخسائر من اﻻلتزامات المحتفظ بها بغرض المتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر.
ويُ ْعت ََر ُ
ض ﱠم ُن اﻻلتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة اﻻلتزامات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة واﻻلتزامات المالية
تَتَ َ
المصنفة عند اﻻعتراف المبدئي كقيمة عادلة من خﻼل الربح أو الخسارة .تُص ﱠنف اﻻلتزامات المالية ،عند اﻻعتراف المبدئي بها ،بالقيمة العادلة
من خﻼل الربح أو الخسارة بتاريخ اﻻعتراف المبدئي ،شريطة استيفاء ذلك لمعيار اﻻعتراف وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي ).(٩
وتتض ﱠمن اﻻلتزامات المالية لدى الشركة المدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة اﻷدوات المالية المشتقة.

التزامات مالية ُمد َرجة بالتكلفة المطفأة )قروض(

قاس القروض التي تحمل فائدة ﻻحقًا بالتكلفة ال ُمطفَأة باستخدام طريقة معدل
هذه الفئة هي اﻷكثر أهمية بالنسبة للشركة .وبعد اﻻعتراف المبدئي ،ت ُ ُ
ف باﻷرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر عند التوقف عن اﻻعتراف باﻻلتزامات وكذلك من
الفائدة الفعلية .ويُ ْعت ََر ُ
خﻼل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي.
وتُحتَسب التكلفة المطفأة بعد اﻷخذ بعين اﻻعتبار أي خصم أو عﻼوة عند الشراء وكذلك أي أتعاب أو تكاليف تعتبر جز ًءا ﻻ يتجزأ من معدل
ج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة.
الفائدة الفعلي .ويُد َْر ُ

وتنطبق هذه الفئة عمو ًما على الحسابات الدائنة والمبالغ المست َحقة إلى جهات ذات عﻼقة والتزام اﻹيجار والحساب البنكي المكشوف والقروض
البنكية.
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٣السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
 ٣٫١٥أدوات مالية  -اﻻعتراف المبدئي والقياس الﻼحق والتوقف عن اﻻعتراف )تتمة(
 ٣٫١٥٫٢التزامات مالية )تتمة(

التوقف عن اﻻعتراف

يتوقف اﻻعتراف باﻻلتزامات المالية عند سداد اﻻلتزام ال ُمست َحق ضمن اﻻلتزامات أو الغائه أو انتهاء مدته .وعند استبدال التزام مالي حالي بآخر
من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة بصورة جوهرية أو تُعدﱠل شروط اﻻلتزامات الحالية تعديﻼ جوهريًا ،يُعتبر هذا التغيير أو التعديل على
ف بالفرق في القيم الدفترية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
أنه توقف عن اﻻعتراف باﻻلتزام اﻷصلي واﻻعتراف بالتزام جديد .ويُ ْعت ََر ُ
اﻵخر.
 ٣٫١٥٫٣مقاصة اﻷدوات المالية
صح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ قانونًا في إجراء
جرى مقاصة اﻷصول المالية واﻻلتزامات المالية ،ويُف َ
تُ َ
عترف بها ،وهناك نية إ ﱠما بتسويتها على أساس الصافي أو بيع اﻷصول وسداد اﻻلتزامات في آن واحد.
مقاصة المبالغ ال ُم َ
 ٣٫١٦نقد وما في حكمه
درجة في قائمة المركز المالي من اﻷرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق ،حيث تخضع لمخاطر تغيﱡرات
تتألف اﻷرصدة البنكية والنقدية ال ُم َ
ضئيلة في القيمة.
 ٣٫١٧احتياطي نظامي
تحول  ٪١٠من صافي دخلها في كل سنة ،بعد حسم الخسائر المرحلة ،لتكوين
طبقًا ﻷحكام نظام الشركات السعودي ،يجب على الشركة أن ّ
احتياطي يُعادل  ٪٣٠من رأس المال .واﻻحتياطي غير قابل للتوزيع .وقد قَ ﱠر َر الشركاء في السنوات السابقة إبقاء اﻻحتياطي النظامي عند نسبة
 ٪٥٠من رأس المال.
 ٣٫١٨مخصصات
ف بالمخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو ضمنية( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة ،ومن المحتمل أن يتطلب اﻷمر
يُ ْعت ََر ُ
استخدام الموارد التي تتضمن المنافع اﻻقتصادية لسداد اﻻلتزام ،وبحيث يمكن تقدير مبلغ اﻻلتزام بصورة موثوقة .وفي الحاﻻت التي تتوقع فيها
ف بالمبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما
الشركة استرداد بعض أو كل المخصصات ،على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،فإنه ُي ْعت ََر ُ
ُعرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر بعد خصم أي
تكون عملية اﻻسترداد مؤكدة فعﻼً .وي َ
مبالغ مستردة.
وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا ،فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة )الزكاة( الحالي والذي يعكس ،عندما
ف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.
يكون ذلك مﻼئ ًما ،المخاطر المصاحبة لذلك اﻻلتزام .وعند استخدام الخصم ،يُ ْعت ََر ُ
 ٣٫١٩منافع موظفين

 ٣٫١٩٫١التزامات قصيرة اﻷجل

إن التزامات اﻷجور والرواتب بما في ذلك المنافع غير النقدية واﻹجازات المتراكمة وتذاكر الطيران المتوقع سدادها بالكامل خﻼل اﻻثني عشر
صح عنها،
ً
شهرا بعد نهاية السنة التي يقدم خﻼلها الموظفون الخدمة ذات العﻼقة يُ ْعت ََر ُ
ف بها في خدمات الموظفين حتى نهاية السنة المالية ال ُم ْف َ
ض ْمن
قاس حسب المبالغ المتوقع دفعها عند تسوية اﻻلتزامات .وت ُ ْع َر ُ
ض اﻻلتزامات كالتزامات منافع موظفين متداولة في قائمة المركز المالي ِ
وت ُ ُ
المصاريف المستحقة الدفع.
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٣السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
 ٣٫١٩منافع موظفين )تتمة(

 ٣٫١٩٫٢منافع نهاية خدمة للموظفين

ف كالتزام منافع ُمحدﱠدة بموجب معيار المحاسبة الدولي )(١٩
ص ﱠن ُ
تستخدم الشركة برنامجًا غير ممول لمنافع نهاية الخدمة للموظفين ،والذي يُ َ
"منافع الموظفين" .ويُع ﱡد برامج المنافع ال ُمحدﱠدة برنامجًا مختلفًا عن برنامج المساهمات المحددة .إن صافي اﻻلتزام ال ُم ْعت ََرف به في قائمة المركز
صا القيمة العادلة
صح عنها ناق ً
المالي والمتعلق ببرنامج المنافع ال ُمحدﱠدة يمثل القيمة الحالية ﻻلتزام المنافع ال ُمحدﱠدة في نهاية الفترة المالية ال ُم ْف َ
ُ
ﻷصول البرنامج في ذلك التاريخ .ويُعاد قياس التزام المنافع ال ُمحدﱠدة من ِق َبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة الوحدة اﻹضافية المقدرة .وت َح ﱠد ُد
صح عنها
القيمة الحالية ﻻلتزام المنافع ال ُمحدﱠدة بخصم التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة باستخدام عائدات السوق في نهاية الفترة المالية ال ُم ْف َ
سبُ صافي تكلفة الفائدة
لسندات الشركات ذات الجودة العالية والتي لها فترات استحقاق تقارب المدة ال ُمقَد َﱠرة ﻻلتزامات منافع ما بعد الخدمة .ويُحتَ َ
ج هذه التكلفة في مصاريف منافع الموظفين
بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المنافع ال ُمحدﱠدة والقيمة العادلة ﻷصول البرامج .وتُد َْر ُ
في قائمة الربح أو الخسارة .إن اﻷرباح والخسائر اﻻكتوارية الناتجة عن التغيرات في اﻻفتراضات اﻻكتوارية والتعديﻼت القائمة على الخبرة
ف بالتغيرات في القيمة الحالية ﻻلتزامات المنافع
ف بها ضمن حقوق الملكية من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر في الفترة التي تنشأ فيها .ويُ ْعت ََر ُ
يُ ْعت ََر ُ
ال ُمحدﱠدة الناتجة عن تعديﻼت البرنامج أو تقليص اﻷيدي العاملة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة .فيما يتعلق بالتزام منافع
نهاية الخدمة للموظفين ،تراعي عملية التقييم اﻻكتوارية أحكام نظام العمل والعمال السعودي وسياسة الشركة.

 ٣٫٢٠التزامات محتملة
س ﱠج ُل
ف باﻻلتزامات المحتملة في القوائم المالية ،ويُ ْف ِ
ﻻ يُ ْعت ََر ُ
ص ُح عنها ما لم يكن احتمال تدفق الموارد المتضمنة منافع اقتصادية مستبعدًا .وت ُ َ
ص ُح
ف باﻷصل المحتمل في القوائم المالية ،بل يُ ْف ِ
ض ْمن بند "دائنون ومبالغ مستحقة الدفع" .وﻻ يُ ْعت ََر ُ
اﻻلتزامات المحتملة في قائمة المركز المالي ِ
عنه عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية.
 ٠٤المعايير والتفسيرات الجديدة وال ُمعدﱠلة
يُطبﱠق العديد من التعديﻼت والتفسيرات للمرة اﻷولى في عام  ،٢٠١٩إﻻ أنها ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة .ولم تقم الشركة
صد َِرت ولم تصبح سارية حتى اﻵن.
بالتطبيق المبكر ﻷي معايير أو تفسيرات أو تعديﻼت أ ُ ْ
مبكرا المعيار الدولي للتقرير
التحول لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،طبقت الشركة
وكجزء من
ً
ﱡ
المالي )" (١٦عقود اﻹيجار".
 ٠٥التقديرات واﻻفتراضات واﻷحكام المحاسبية الها ﱠمة
يتطلبُ إعداد القوائم المالية للشركة قيام اﻹدارة باستخدام التقديرات واﻷحكام واﻻفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المفصح عنها من اﻹيرادات
والمصاريف واﻷصول واﻻلتزامات واﻹفصاحات المرتبطة بها .وقد ينشأ عن عدم التيقن حيال اﻻفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إجراء
تعديل جوهري على القيمة الدفترية لﻸصول أو اﻻلتزامات التي تتأثر في الفترات المستقبلية.
وتستند هذه التقديرات واﻻفتراضات على الخبرة وعدة عوامل أخرى يُعتقَد بأ ﱠنها منطقية وف ًقا للظروف وتُستَخدم لتقدير القيم الدفترية لﻸصول
ُعترف
جرى مراجعة التقديرات واﻻفتراضات اﻷساسية بصورة مستمرة .وي َ
واﻻلتزامات غير المتوفرة بسهولة ووضوح من مصادر أخرى .وت ُ َ
بالتعديﻼت التي تُجرى على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تُعدﱠل فيها التقديرات أو فترة التنقيحات والفترات المستقبلية التي إن تغيرت فإنها
تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.
وتتض ﱠمن اﻹفصاحات اﻷخرى المتعلقة بالتعرض للمخاطر وحاﻻت عدم التأكد ما يلي:
-

)إيضاح (٣٢
)إيضاح (٣١
)إيضاح  ٢٤وإيضاح (٣١

إدارة رأس المال
اﻷدوات المالية وإدارة المخاطر
إفصاحات بشأن تحليﻼت الحساسية
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٥التقديرات واﻻفتراضات واﻷحكام المحاسبية الها ﱠمة )تتمة(
 ٥٫١اﻷحكام المحاسبية
المعترف
غ
المبال
على
للغاية
هام
تأثير
لها
التي
التالية
المحاسبية
اﻷحكام
بالشركة،
الخاصة
المحاسبية
السياسات
تطبيق
سياق
وضعت اﻹدارة ،في
َ
بها في القوائم المالية:

 ٥٫١٫١تحديد وتخصيص أسعار المعامﻼت

برمة مع العمﻼء .وعند إجراء هذا الحكم المحاسبي ،تقيم الشركة تأثير أي
يتعيﱠن على الشركة تحديد سعر المعاملة في كل عقد من عقودها ال ُم َ
ع َِوض ُمتغ ِّير في العقد بسبب خصومات الكمية وحق اﻹرجاع وبرنامج وﻻء العميل .وتستخدم الشركة طريقة القيمة المتوقعة لتقدير البضائع
التي سيج ري إرجاعها وخصومات الكمية ،ذلك أنﱠ هذه الطريقة تتنبأ على الوجه اﻷمثل بمبلغ الع َِوض المتغ ِّير الذي ستستحقه الشركة.
وفيما يتعلق ببرنامج وﻻء العميل ،يُخصﱠص سعر المعاملة للمنتج والنقاط على أساس سعر البيع المستقل النسبي .وتق ّدِر اﻹدارة سعر البيع المستقل
لكل نقطة بنا ًء على الخصم الممنوح عند استبدال النقاط وعلى أساس أرجحية استبدالها ،بناء على الخبرة السابقة.
ويُقدﱠر سعر البيع المستقل للمنتج المبيع على أساس سعر التجزئة.

 ٥٫١٫٢تحديد مدة عقد اﻹيجار مع خيارات التجديد واﻹنهاء  -الشركة كمستأجر
تحدد الشركة مدة عقد اﻹيجار على أنها مدة غير قابلة لﻺلغاء لعقد اﻹيجار ،إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اﻹيجار إذا كان من
المؤكد بدرجة معقولة ممارسة خيار تمديد عقد اﻹيجار ،أو إنهاء عقد اﻹيجار إذا من المؤكد بدرجة معقولة ممارسة خيار إنهاء العقد ﻷي فترات
مشمولة بخيار إنهاء عقد اﻹيجار.
لدى الشركة عقد إيجار يشمل خيار التمديد واﻹنهاء .وتطبق الشركة اﻷحكام المحاسبية عند تقييم فيما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة
أو عدم ممارسة خيار تجديد اﻹيجار أو إنهائه .وهذا يعني أنه يأخذ بعين اﻻعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافزً ا اقتصاديًا لممارسة
التجديد أو اﻹنهاء .وبعد تاريخ بدء عقد اﻹيجار ،تعيد الشركة تقييم مدة اﻹيجار إذا كان هناك حدث أو تغير هام في الظروف التي تقع في نطاق
سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو اﻹنهاء .لم تض ِ ّمن الشركة فترة التجديد كجزء من مدة اﻹيجار لعقود
إيجار مرافق المطارات ﻷنه ليس من المؤكد بشكل معقول أن تمارسه.

 ٥٫١٫٣اﻷجزاء المكونة للممتلكات والمعدات

تُ ْستَ ْهلَكُ أصول الشركة ال ُمص ﱠنفة ضمن الممتلكات والمعدات على أساس طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اﻹنتاجية اﻻقتصادية .وعند
تحديد العمر اﻹنتاجي لﻸصل ،فإنه يُقسﱠم إلى مكونات ذات أهمية نسبية بحيث يُستَهلك كل جزء بصورة منفصلة .ويتعيﱠن إبداء اﻷحكام عند التحقق
من تجزئة اﻷصل اﻷكبر الى مكونات هامة ،وأثناء تحديد أهمية البند ،فإن اﻹدارة تأخذ في اﻻعتبار اﻷهمية النسبية لقيمة اﻷصل المجزأ إلى
مكونات وكذلك اﻷهمية النسبية لعوامل الجودة مثل الفرق في العمر اﻹنتاجي بالمقارنة مع اﻷصل ذي العﻼقة وطريقة استهﻼكه ودورة إحﻼله /
جدول صيانته.

 ٥٫٢التقديرات واﻻفتراضات
فيما يلي اﻻفتراضات الرئيسية المتعلقة بمصادر عدم التأكد بشأن التقديرات المحاسبية المستقبلية والمصادر اﻷخرى بتاريخ القوائم المالية التي
قد تُش ّكِل مخاطر جوهرية يترتب عليها إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية لﻸصول واﻻلتزامات خﻼل السنة المالية القادمة .وقد استندت
الشركة في افتراضاتها وتقديراتها على المعطيات المتاحة عند إعداد القوائم المالية .ومع ذلك ،فإ ﱠن الظروف واﻻفتراضات الحالية حيال التطورات
نظرا للتغيرات السوقية أو الظروف الناشئة الخارجة عن إرادة الشركة .وقد تنعكس هذه التغيرات في اﻻفتراضات عند
المستقبلية قد تتغير
ً
ظهورها.

 ٥٫٢٫١اﻷعمار اﻹنتاجية للممتلكات والمعدات

تحدد اﻹدارة اﻷعمار اﻹنتاجية المقدرة لممتلكاتها ومعداتها بغرض حساب اﻻستهﻼك .ويُحدﱠد هذا التقدير بعد اﻷخذ في اﻻعتبار اﻻستخدام المتوقع
لﻸصل أو اﻻهتراء المادي له .وتجري اﻹدارة سنويًا مراجعة على القيمة المتبقية واﻷعمار اﻹنتاجية ويُعدﱠل اﻻستهﻼك المحمل المستقبلي عندما
ترى اﻹدارة أن اﻷعمار اﻹنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٥التقديرات واﻻفتراضات واﻷحكام المحاسبية الها ﱠمة )تتمة(
 ٥٫٢التقديرات واﻻفتراضات )تتمة(

 ٥٫٢٫٢اختبار اﻻنخفاض في قيمة اﻷصول غير المالية

ُيتَكبﱠد اﻻنخفاض في قيمة اﻷصول غير المالية عند تجاوز القيمة الدفترية لﻸصل أو الوحدة ال ُمد ﱠِرة للنقد قيمته القابلة لﻼسترداد ،والتي تمثل قيمته
صا تكاليف اﻻستبعاد بنا ًء على البيانات المتاحة من
صا تكاليف البيع أو قيمته قيد اﻻستخدام ،أيهما أعلى .وتحتسب القيمة العادلة ناق ً
العادلة ناق ً
معامﻼت البيع الملزمة ،التي تجرى على أساس السعر الفوري للمعاملة في تعامﻼت السوق المباشرة ،ﻷصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة
صا التكاليف اﻹضافية ﻻستبعاد اﻷصل .وتُحتسب القيمة قيد اﻻستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة .وتتحقق التدفقات
للمﻼحظة ناق ً
ض ﱠمنُ أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها الشركة بعد أو اﻻستثمارات المستقبلية
النقدية من الموازنة وخطة العمل للخمس سنوات الﻼحقة ،وﻻ تَتَ َ
الجوهرية التي من شأنها تعزيز أداء الوحدة ال ُمد ﱠِرة للنقد الخاضعة ﻻختبار اﻻنخفاض في القيمة .وتُعَ ﱡد القيمة القابلة لﻼسترداد حساسة لمعدل
الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك صافي التدفقات النقدية الداخلية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم في
التوقعات.

 ٥٫٢٫٣مخصص خسارة ائتمانية متوقعة لحسابات مدينة تجارية

تستخدم الشركة مصفوفة مخصصات ﻻحتساب الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة للحسابات المدينة التجارية .وتُحتَسب معدﻻت المخصصات بناء على
أيام التأ ﱡخر في السداد لمجموعات مختلف قطاعات العمﻼء التي لديها نماذج خسارة مشابهة )أي حسب الجغرافيا ونوع المنتج ونوع العميل
والتغطية باعتمادات مستندية أو أشكال أخرى من التأمين اﻻئتماني(.

وتُحتَسب مصفوفة المخصصات مبدئيًا على أساس المعدﻻت الملحوظة التاريخية للتأ ﱡخر في السداد لدى الشركة .وستعاير الشركة المصفوفة
بهدف ضبط خبرة خسائر اﻻئتمان التاريخية مع المعلومات المتوقعة .فعلى سبيل المثال ،إذا كانت اﻷوضاع اﻻقتصادية المتوقعة )مثل إجمالي
ال منتَج المحلي( متوقع تدهورها على مدى السنة التالية ،مما يمكن أن يترتب عليها عدد متزايد من حاﻻت التأ ﱡخر في السداد في قطاع التصنيع،
ُجرى تحديث المعدﻻت الملحوظة التاريخية للتأ ﱡخر في السداد،
ُجرى تعديل المعدﻻت التاريخية للتأ ﱡخر في السداد .وفي كل تاريخ قوائم مالية ،ي َ
ي َ
وتخضع التغيﱡرات في التقديرات المتوقعة للتحليل.
تقديرا ها �ما.
ويُمثِّل تقييم العﻼقة بين المعدﻻت الملحوظة التاريخية للتأ ﱡخر في السداد واﻷوضاع اﻻقتصادية المتوقعة والخسائر اﻻئتمانية المتوقعة
ً
ويُعَ ﱡد مبلغ الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة حسﱠاسًا للتغيﱡرات في الظروف واﻷوضاع اﻻقتصادية المتوقعة .وقد ﻻ تمثل أيضًا خبرة خسائر اﻻئتمان
ص َح عن المعلومات بشأن الخسائر اﻻئتمانية
التاريخية واﻷوضاع اﻻقتصادية المتوقعة لدى الشركة تأ ﱡخر فعلي للعمﻼء في السداد مستقبﻼ .أ ُ ْف ِ
المتوقعة للحسابات المدينة التجارية للشركة وأصول عقودها في اﻹيضاح ).(١٩

 ٥٫٢٫٤تقييم منافع نهاية خدمة للموظفين

تُ َح ﱠد ُد تكلفة برنامج المنافع ال ُمحدﱠدة لمعاش التقاعد والمنافع اﻷخرى بعد انتهاء الخدمة والقيمة الحالية ﻻلتزام معاش التقاعد باستخدام التقييمات
اﻻكتوارية .ويتضمن التقييم اﻻكتواري وضع عدة افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .ويشمل ذلك تحديد معدل الخصم
ونظرا للتعقيدات التي يتضمنها التقييم وطبيعته الطويلة اﻷجل ،فإن التزام المنافع
والزيادات المستقبلية في الرواتب واﻻفتراضات اﻷخرى.
ً
ال ُمحدﱠدة شديد الحساسية للتغيرات في هذه اﻻفتراضات .وتخضع كافة اﻻفتراضات للمراجعة في كل تاريخ قوائم مالية.

 ٥٫٢٫٥قياس القِيمة العادلة لﻸدوات المالية

درجة في اﻷسواق
في حال تعذر قياس القيم العادلة لﻸصول المالية واﻻلتزامات المالية ال ُمسجﱠلة في قائمة المركز المالي بنا ًء على اﻷسعار ال ُم َ
قاس قيمتها العادلة باستخدام طرق تقييم فنية بما في ذلك نموذج التدفقات النقدية المخصومة .وتُستمد مدخﻼت هذه النماذج من سوق
النشطة ،ت ُ ُ
قابلة للمﻼحظة ،حيثما كان ذلك ممكنا ،ولكن في حال عدم مﻼئمتها ،فإنﱠ ذلك يتطلب درجة من التقدير لتحديد القيم العادلة .وتتض ﱠمن التقديرات
اعتبارات مدخﻼت مثل مخاطر السيولة ومخاطر اﻻئتمان وتقلبات اﻷسعار .ويمكن أن تؤثر التغييرات في اﻻفتراضات حول هذه العوامل على
صح عنها لﻸدوات المالية.
القيمة العادلة ال ُمف َ
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٥التقديرات واﻻفتراضات واﻷحكام المحاسبية الها ﱠمة )تتمة(
 ٥٫٢التقديرات واﻻفتراضات )تتمة(

 ٥٫٢٫٦اﻻعتراف باﻹيرادات  -تقدير سعر البيع المستقل  -برنامج وﻻء "أرباحي"

سبُ سعر البيع المستقل لنقاط الوﻻء الصادرة
تقدر الشركة سعر البيع المستقل لنقاط الوﻻء الممنوحة بموجب برنامج وﻻء "أرباحي" .ويُحتَ َ
بضرب معدل اﻻسترداد التقديري والقيمة النقدية المخصصة لنقاط الوﻻء .وعند تقدير معدل اﻻسترداد ،تأخذ الشركة في اﻻعتبار مقدار الكسر
الذي يمثل جز ًءا من النقاط الصادرة التي لن تُستبدَل أبدًا .وتطبق الشركة طرق اﻹسقاط اﻹحصائي في تقديرها باستخدام أنماط اﻻسترداد التاريخية
للعمﻼء ك ُمدخل رئيسي .ويجري تحديث معدل اﻻستبدال سنويًا ويُعدﱠل اﻻلتزام مقابل النقاط غير المستردة وفقًا لذلك .وعند تقدير قيمة النقاط
الصادرة ،تراعي الشركة عدد متنوع من المنتجات التي ستكون متاحة في المستقبل مقابل نقاط الوﻻء وتفضيﻼت العمﻼء .وتضمن الشركة أن
القيمة المخصصة لنقاط الوﻻء تتناسب مع سعر البيع المستقل للمنتجات المؤهلة لﻼسترداد )أي أن قيمة كل نقطة تعادل سعر البيع المستقل ﻷي
منتجات مؤهلة لﻼسترداد مقسمة على عدد النقاط المطلوبة(.

ونظرا ﻷن النقاط الصادرة بموجب البرنامج ﻻ تنتهي صﻼحيتها ،فإن تقديرات سعر البيع المستقل تخضع لدرجة كبيرة من عدم التأكد .وستؤثر
ً
أي تغيﱡرات هامة في أنماط اﻻسترداد الخاصة بالعمﻼء على معدل اﻻسترداد التقديري .وكما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٩بلغ اﻻلتزام المقدّر للنقاط
غير المستردة  ٢٨،١٦٢،٣٢٩﷼ سعودي ) ٢٤،٩٦٤،٤٥٨ :٢٠١٨﷼ سعودي(.

 ٥٫٢٫٧عقود إيجار  -تقدير معدل اﻻقتراض اﻹضافي

يتع ﱠذر على الشركة أن تُح ّدِد بسهولة ُمعدﱠل الفائدة الضمني في اتفاقية اﻹيجار ،ولذا فإ ﱠنها تستخدم معدل اﻻقتراض اﻹضافي لقياس التزامات
اﻹيجار .و ُمعدﱠل اﻻقتراض اﻹضافي هو ُمعدﱠل الفائدة الذي يتعيﱠن على الشركة دفعه ﻻقتراض ،على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل واﻷموال
الﻼزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة ﻷصل حق اﻻستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة .ولذلك ،فإن ُمعدﱠل اﻻقتراض اﻹضافي هو ما "يتعين
على الشركة دفعه" ،وهو ما يتطلب
تقديرا عند عدم توفر معدﻻت قابلة للمﻼحظة )مثل الشركات التابعة التي ﻻ تدخل في معامﻼت تمويل( أو
ً
عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد اﻹيجار .وتُق ّدِر الشركة ُمعدﱠل اﻻقتراض اﻹضافي باستخدام المدخﻼت القابلة للمﻼحظة )مثل
أسعار الفائدة في السوق( عند توفرها ،ويتعيﱠن وضع تقديرات مؤكدة ُمحدﱠدة لكل منشأة.

 ٥٫٢٫٨مخصصات

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

 ٥٫٢٫٩إيرادات تجارية

الموردين .وعند تحديد مبلغ خصومات
يتعيﱠن على اﻹدارة وضع تقديرات لتحديد مبلغ وتوقيت اﻻعتراف باﻹيرادات التجارية لبعض المعامﻼت مع
ِّ
عترف به في أي فترة ،تق ّدِر اﻹدارة احتمالية تحقيق الشركة الكميات ال ُمستهدَفة التعاقدية بنا ًء على اﻷداء التاريخي والمتوقع .ويقتصر
الكمية ال ُم َ
ذلك على التقدير الذي يشتمل على اﻻعتراف باﻹيرادات لمخصصات الحمﻼت الترويجية والمخصصات اﻷخرى .وتُق ِّيم اﻹدارة أدا َءها مقابل
عترف به عند نقطة
عترف به على مدى زمني عند استيفاء اﻻلتزامات أو ال ُم َ
اﻻلتزامات التي تتوقف على شرط تحقيق الدخل ،سواء كان الدخل ال ُم َ
ترف باﻹيرادات التجارية كرصيد دائن ضمن تكلفة المبيعات .وعندما
زمنية يُستوفى فيها بجميع اﻻلتزامات ،حسب اﻻشتراطات التعاقدية .ويُ ْع َ
ُعترف بها في
درج اﻹيرادات ضمن تكلفة ذلك المخزون ،وي َ
تتعلق اﻹيرادات ال ُمحقﱠقة بالمخزون الذي تحتفظ به الشركة في نهايات الفترات ،تُ َ
تكلفة المبيعات عند بيع ذلك المخزون .وترى اﻹدارة أنﱠ تكلفة المخزون المبيع )الذي يشتمل على اﻹيرادات التجارية ،تعطي قياسا ثابتا وكامﻼ
لتأثير قائمة الدخل لجميع عﻼقات الموردين.

٠٦

المعايير الصادرة غير سارية المفعول حتى اﻵن

فيما يلي بيان بالمعايير والتفسيرات الصادرة غير سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة .وتنوي الشركة تطبيق هذه المعايير،
متى كان ذلك مناسبا ،عندما تصبح سارية المفعول.
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
٠٦

المعايير الصادرة غير سارية المفعول حتى اﻵن )تتمة(

 ٦٫١التعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) (١ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) :(٨تعريف المادة
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في شهر أكتوبر  ٢٠١٨تعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي )" (١عرض القوائم المالية" ومعيار المحاسبة
الدولي )" (٨السياسات المحاسبية والتغيﱡرات في التقديرات المحاسبية واﻷخطاء" كي تتماشى مع تعريف "المادة" من خﻼل المعايير وتوضيح
جوانب معينة من التعريف .ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا توقع حذفها أو تحريفها أو حجبها ْ
تؤثر إلى ح ٍ ّد معقول
أن ِّ
على القرارات التي يتخذها المستخدمون اﻷساسيون للقوائم المالية ذات الغرض العام بنا ًء على تلك القوائم المالية التي توفر معلومات مالية بشأن
منشأة معينة ُم ِعدﱠة للقوائم المالية".
تأثيرا جوهريًا على القوائم المالية الخاصة بالشركة.
جر َيت على تعريف المادة
ً
وليس من المتوقع أن تؤثر التعديﻼت التي أ ُ ِ
٠٧

صافي المبيعات

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

مبيعات البضائع  -مبيعات التجزئة
مبيعات البضائع  -مبيعات الجملة
إجمالي المبيعات بالكامل

٤٬٠٢٣٬٤١٠٬٠٥٥
١٣٨٬١٦٩٬٢٠٣
٤٬١٦١٬٥٧٩٬٢٥٨

٣٬٧٧٦٬٧٧٣٬٧٢٠
١٣٥٬٩٤٦٬٧٧٩
٣٬٩١٢٬٧٢٠٬٤٩٩

صا:
ناق ً
خصومات تجارية
برنامج وﻻء العمﻼء
خصومات كمية
إجمالي الخصومات
صافي مبيعات

)(١٦٥٬٦٥٥٬٣٤٦
)(٢٨٬٦٣٠٬٠٨٠
)(٤٬٨٦٧٬١٥٦
)(١٩٩٬١٥٢٬٥٨٢
٣٬٩٦٢٬٤٢٦٬٦٧٦

)(٨٠٬١٥١٬٤٦٦
)(٣١٬٨٤٦٬٦٣٨
)(٣٬٥٢٤٬٩٣٩
)(١١٥٬٥٢٣٬٠٤٣
٣٬٧٩٧٬١٩٧٬٤٥٦

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٦٧٠٬١٠٧٬٣٦٩
١٦١٬٧١٩٬٨٣٠
١٤٣٬٦٧١٬٩١١
٦٨٬٨١٣٬٦٩٣
٣٥٬٠٤٢٬٨١٦
٢٩٬٨٥٩٬٤٢٥
١٥٬٢٣٣٬٤٧٢
١٠٬٣٦٩٬٥٩٠
٨٬٦١٤٬٩٣٢
٧٬٨٤١٬٨٨٦
٤٬٣٢٢٬٩٦٤
٣٬٨١٦٬٤٦٢
٣٬٥٠٣٬٩٨٩
٣٬٠٦٧٬٧٩٧
١٬٠٣٠٬٥٧٥
١٬٢٨١٬٣٤٠
٦٥٤٬٨٣٦
٣٩٦٬٩٩٠
٢٦٬٥٠٣٬٧٣٦
١٬١٩٥٬٨٥٣٬٦١٣

٦١٨٬١١٤٬١٦٨
١٦٣٬٦٩٧٬٠٥٧
١٣٣٬٣٤٨٬٦٢٧
٥٨٬٣٩٦٬٨٥٧
٢٩٬٢٤١٬١٧٨
٣٢٬٤٧٦٬٠١٩
٩٬٢٥٨٬٧٢٢
٩٬٣٣٤٬٤٦٨
٦٬٩٥٧٬٧٦٤
٤٬٧٥٣٬٤٢٣
٤٬٣٧٥٬٤٢٢
)(٣٬٤٠٢٬١٣٧
٢٬٧٨٤٬٩٨٧
٣٬٦٤٥٬١٢٩
٧١٨٬٦٦٦
٥٠٠٬٥٤٠
٥١٥٬٣٧٣
١٧٬٨٥٢٬١٩٤
١٬٠٩٢٬٥٦٨٬٤٥٧

٠٨

مصاريف بيع وتوزيع

تكلفة موظفين
استهﻼك أصول حق استخدام )إيضاح (٢٣
استهﻼك ممتلكات ومعدات
تسويق ودعاية وإعﻼن وترويج مبيعات
منافع خدمية
إصﻼح وصيانة
رسوم حكومية
عموﻻت نقاط بيع
سفر ونقل
شطب ممتلكات ومعدات
شحن وتعبئة وتغليف
مخصص )عكس قيد مخصص( خسارة ائتمانية متوقعة )إيضاح (١٩
قرطاسية وطباعة
تأمين
عقود إيجار قصيرة اﻷجل
خدمات تقنية معلومات
هدايا وعينات منتجات مجانية
تأجير ومصاريف سيارات
أخرى
٢٤
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
٠٩

مصاريف عمومية وإدارية

تكلفة موظفين
خدمات تقنية معلومات )إيضاح (٢٠
أتعاب مهنية
عقود إيجار قصيرة اﻷجل
إطفاء تكلفة برامج إلكترونية )إيضاح (١٤
استهﻼك ممتلكات ومعدات
سفر
هدايا وتبرعات
مجلة الدواء ومسؤولية اجتماعية
مصاريف سيارات
أخرى
 ٠١٠تكاليف تمويل

فائدة مستحقة على قروض وحسابات بنكية مكشوفة
فائدة مستحقة على التزامات إيجار )إيضاح (٢٣
تغيﱡر في القيمة العادلة لعقود مقايضة مشتقة
تكلفة فائدة مستحقة على منافع نهاية خدمة للموظفين )إيضاح (٢٤
 ٠١١إيرادات أخرى ،بالصافي

ربح من تحويل عمﻼت أجنبية
استرداد رسوم حكومية متعلقة بموظفين
عكس قيد التزامات انتفى الغرض منها
خدمات إدارية )إيضاح (٢٠
إيرادات من صندوق تنمية الموارد البشرية
ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات
فحص مختبري
استرداد ديون معدومة مشطوبة سابقًا
تسوية مطالبة تأمين
خسارة من استبعاد أصول حق استخدام
أخرى ،بالصافي

٢٥
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٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٤٥٬٣٥٢٬٢٧٩
١٥٬١٨٦٬١٠٦
٦٬٣٧٤٬٠٧٤
٥٬٠٣١٬٦٣١
٤٬٤١٧٬٨٦٠
٣٬٠٢٦٬٩١٩
٢٬٠٥١٬٢٣٣
١٬٨٠١٬٥٩٢
١٬٤٣٧٬٥٨٠
٨٨٢٬٤٨٢
٩٬٦٢١٬٤٧٧
٩٥٬١٨٣٬٢٣٣

٤٧٬٣٧٣٬٥٢٢
١٥٬١٠٢٬٦٣٧
٤٬٤٧٦٬٤٢٣
٦٬٧٧٠٬١٤٤
٣٬٢٦٨٬٨١١
٣٬١٤٣٬٩٤٣
١٬١٢٦٬٩٣٧
١٬٨١٧٬٦٧٠
٤٬٥١٥٬٥٥٤
٧٥٠٬٩٢٦
٤٬٢٤١٬٥٣٨
٩٢٬٥٨٨٬١٠٥

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٣٢٬٣٠٤٬٥٤٠
٣٠٬٤٤١٬٧٤٣
١٥٬٦٤٦٬٨٧٩
٣٬١٤٨٬٠٤٨
٨١٬٥٤١٬٢١٠

٣٢٬٥٢٧٬٧٤٧
٣١٬١٦٥٬٢١٨
٥٬٦٦٠٬٥٢٧
٣٬٥٠٢٬٤٦٠
٧٢٬٨٥٥٬٩٥٢

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٨٬٠٧٣٬٨٨٦
٤٬٣٧٢٬٣٣٦
٣٬٧٣٣٬٠٧٨
٢٬٧٢٦٬٨٠٦
٢٬٠٩٩٬٥٤١
١٬٦٦١٬٤٢٣
١٬٤٣٠٬٧٤٦
١٬٠٨٨٬٢٤٧
٥٨٧٬٧٨٢
)(١٬١١٢٬٩٥٩
٤٬٩٣٧٬٤٨٢
٢٩٬٥٩٨٬٣٦٨

٢٬٦٧٨٬٢٤٩
٢٬٣٦٠٬٨٥٥
١٦٠٬٢٣٠
١٬٣١٨٬٦٣٨
٤١١٬١٨٢
١٤٢٬٢٦٧
١٬٨٩٩٬٨١١
٨٬٩٧١٬٢٣٢

شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠١٢زكاة
ُ ١٢٫١مح ّمل للسنة
َسب وفقًا لﻸنظمة الزكوية المعمول بها في المملكة العربية
تخضع الشركة للزكاة بنسبة  (٪٢٫٥ :٢٠١٨) ٪٢٫٥٧٨من الوعاء الزكوي ال ُمحت َ
السعودية.
تتألف الزكاة المحملة مما يلي:

مخصص السنة الحالية
تعديل عائد لسنوات سابقة
مخصص السنة الحالية
احتسب المخصص على أساس البنود التالية:

حقوق ملكية الشركاء
مخصصات في بداية السنة وتعديﻼت أخرى
القيمة الدفترية لﻸصول الطويلة اﻷجل
نتائج السنة الخاضعة للزكاة
الوعاء الزكوي

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

١٠٬٧٧١٬٤١٠
١٠٬٧٧١٬٤١٠

١٠٬١٨٦٬٧٦٩
)(٨٬٨٧٦٬٩٦٠
١٬٣٠٩٬٨٠٩

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٧٢٤٬٢١٩٬٣٩٣
١٤٨٬٥٣٧٬٨٩٢
)(٧٢١٬٢٢٩٬٢١٧
١٥١٬٥٢٨٬٠٦٨
٢٧٠٬٠٧١٬٩٣٣
٤٢١٬٦٠٠٬٠٠١

٦٧١٬٥٤٠٬٠٨٨
١٠٦٬٩٣٠٬٩٥٥
)(٦١٨٬٦٢٦٬٥٤٧
١٥٩٬٨٤٤٬٤٩٦
٢٤٧٬٦٢٦٬٢٧٢
٤٠٧٬٤٧٠٬٧٦٨

إن الفروق بين النتائج وفقا للقوائم المالية والنتائج الخاضعة للزكاة قد نشأت بصورة رئيسية عن المخصصات غير المسموح بحسمها في احتساب
النتائج الخاضعة للزكاة.
 ١٢٫٢الحركة في المخصص خﻼل السنة
كانت الحركة في مخصص الزكاة على النحو التالي:

في بداية السنة
مخصص ُم َج ﱠنب خﻼل السنة
المدفوع خﻼل السنة
في نهاية السنة

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

١٠٬٣٦٢٬٢٩٥
١٠٬٧٧١٬٤١٠
)(٨٬٩٧٦٬٢٦٣
١٢٬١٥٧٬٤٤٢

٢٣٬٧١٩٬٨٠٣
١٬٣٠٩٬٨٠٩
)(١٤٬٦٦٧٬٣١٧
١٠٬٣٦٢٬٢٩٥

 ١٢٫٣موقف الربوط
اتُفِقَ مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( على الربوط الزكوية حتى عام  .٢٠١٦قُ ّد َِم إلى الهيئة اﻹقرار الزكوي الخاص بالشركة عن السنتين
المنتهيتين في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٧و  .٢٠١٨غير أن الهيئة لم تصدر الربوط عنها حتى اﻵن.
احتسب الوعاء الزكوي بنا ًء على فهم الشركة لﻸنظمة الزكوية المعمول بها في المملكة العربية السعودية .وتخضع اﻷنظمة الزكوية في المملكة
العربية السعودية لتفسيرات متباينة .وقد تختلف الربوط التي ستصدرها الهيئة عن اﻹقرارات المقدمة من الشركة.

٢٦
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩

تجهيزات
مكتبية
﷼ سعودي

٤٤٬٣٤٥٬٧١٩
٦٬٩٩٠٬٢٠٢
)(٥٬٥٤١
١٬٣٩٤
)(١٧٬٦٨٢
٥١٬٣١٤٬٠٩٢
٢٦٬٩١٤٬٢٥٨
٤٬٦٢٢٬٩٥٣
)(٤٬٠٥٣
)(٨٬٤١٨
٣١٬٥٢٤٬٧٤٠
١٩٬٧٨٩٬٣٥٢

أثاث
وتركيبات
﷼ سعودي

٢١٣٬٨٦١٬٠٦٩
٣١٬٦٢٦٬٠١٣
٤٬٠٢١٬٢٩٦
)(١٬٥٩٢٬٤٢٧
٢٤٧٬٩١٥٬٩٥١
١٤٥٬١١٦٬٩٠٨
٣١٬٣٥١٬٠٥٤
)(٧٦٣٬٤٣٢
١٧٥٬٧٠٤٬٥٣٠
٧٢٬٢١١٬٤٢١

سيارات
وعربات توزيع
﷼ سعودي
١٠٦٬١٧٦٬١١٩
٥٬١٤٨٬٢٧٥
)(٨٬٦٧٧٬١٧٧
)(٦٣٣٬٥١٣
١٠٢٬٠١٣٬٧٠٤
٧٩٬٩٨٢٬٤٦٠
١٠٬١٣٦٬٤٥١
)(٨٬٦٠٥٬٥٥٩
)(٦٣٣٬٥١٣
٨٠٬٨٧٩٬٨٣٩
٢١٬١٣٣٬٨٦٥

تحسينات على
عقارات مستأجرة
﷼ سعودي
٤٧٨٬٤٥١٬٤٩١
٩٬٩٢٧٬٣٤٣
)(٤٣٦٬٢١٠
٤٦٬١٠٦٬٥٧٠
)(٢٥٬٩٨٦٬٦٢٦
٥٠٨٬٠٦٢٬٥٦٨
٢٦١٬٤٦٩٬٥٦٩
٨٠٬٠٨٨٬٢٣٨
)(٣٤٣٬١٢٥
)(١٩٬٢٢٨٬٨٩٦
٣٢١٬٩٨٥٬٧٨٦
١٨٦٬٠٧٦٬٧٨٢

أراض
﷼ سعودي

٣٤٬٥٤٩٬٥٤٢
٣٤٬٥٤٩٬٥٤٢

-

٣٤٬٥٤٩٬٥٤٢

في  ١يناير ٢٠١٩
ُمح ّمل للسنة
استبعادات
مشطوبات
في نهاية السنة

في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩

 ١٣ممتلكات ومعدات

﷼ سعودي
٢١٢٬٢٢١٬٢٢٥
٢٨٦٬٩٨٩
٢١٢٬٥٠٨٬٢١٤
٥٧٠٬٤٥١
١٣٬٢٦٩٬١١٤
١٣٬٨٣٩٬٥٦٥
١٩٨٬٦٦٨٬٦٤٩

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩

أدوات
ومكيفات
﷼ سعودي
٩٢٬٠٨٥٬٦٢٥
٥٬٦٨٠٬٥٧٨
)(٤٨٧٬٠٠٠
٩٬٠٥٠
)(٧٩١٬١٣٣
٩٦٬٤٩٧٬١٢٠
٧١٬٥٠٩٬٥٨٠
٧٬٢٣١٬٠٢٠
)(٤٥٢٬٧٩٣
)(٥٧٢٬٩٤٩
٧٧٬٧١٤٬٨٥٨
١٨٬٧٨٢٬٢٦٢

مبنى

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
﷼ سعودي
٦٬٤٨٦٬٤٣٤
٩٥٬٩٧٠٬٧١٧
)(٥٠٬١٣٨٬٣١٠
)(٢٧٬٧١٢
٥٢٬٢٩١٬١٢٩
٥٢٬٢٩١٬١٢٩

صافي القيم الدفترية:

اﻻستهﻼك المتراكم:

في  ١يناير ٢٠١٩
إضافات
استبعادات
تحويﻼت
مشطوبات
في نهاية السنة

التكلفة:

اﻹجمالي
﷼ سعودي
١٬١٨٨٬١٧٧٬٢٢٤
١٥٥٬٦٣٠٬١١٧
)(٩٬٦٠٥٬٩٢٨
)(٢٩٬٠٤٩٬٠٩٣
١٬٣٠٥٬١٥٢٬٣٢٠
٥٨٥٬٥٦٣٬٢٢٦
١٤٦٬٦٩٨٬٨٣٠
)(٩٬٤٠٥٬٥٣٠
)(٢١٬٢٠٧٬٢٠٨
٧٠١٬٦٤٩٬٣١٨
٦٠٣٬٥٠٣٬٠٠٢

٢٧
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩

أراض
﷼ سعودي

في  ١يناير ٢٠١٨
ُمح ّمل للسنة
استبعادات
تحويﻼت
مشطوبات
في نهاية السنة

في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨
في  ١يناير ٢٠١٨

 ٠١٣ممتلكات ومعدات )تتمة(

تحسينات على
عقارات مستأجرة
﷼ سعودي

٣٤٬٥٤٩٬٥٤٢
في  ١يناير ٢٠١٨
إضافات
استبعادات
تحويﻼت
تحويﻼت إلى برامج إلكترونية -
مشطوبات
٣٤٬٥٤٩٬٥٤٢
في نهاية السنة

-

٣٤٬٥٤٩٬٥٤٢
٣٤٬٥٤٩٬٥٤٢

للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

سيارات
وعربات توزيع
﷼ سعودي

٤٧٥٬٦٨٢٬٥٧١
٢٬٥٦٧٬٣٣٨
١٧٬١٥٩٬٦٣٢
)(١٦٬٩٥٨٬٠٥٠
٤٧٨٬٤٥١٬٤٩١

١٩١٬٤٥٧٬٧٢٠
٨٢٬٨٧٩٬٢٦٤
)(١٢٬٨٦٧٬٤١٥
٢٦١٬٤٦٩٬٥٦٩

٢١٦٬٩٨١٬٩٢٢
٢٨٤٬٢٢٤٬٨٥١

أثاث
وتركيبات
﷼ سعودي

٩٤٬٠١٠٬٠١٠
٧٬٨٢١٬٦٤٧
)(١٬١٣٥٬٣٣٩
٥٬٥٣٦٬٦٠٠
)(٥٦٬٧٩٩
١٠٦٬١٧٦٬١١٩
٦٨٬١٦٥٬١٠٢
١٢٬٥٨١٬٤١٥
)(٧١٣٬٧٦٤
)(٥٠٬٢٩٣
٧٩٬٩٨٢٬٤٦٠
٢٦٬١٩٣٬٦٥٩
٢٥٬٨٤٤٬٩٠٨

تجهيزات
مكتبية
﷼ سعودي

١٩٤٬٤٥٧٬٤٢٦
٧٬٩٢٢٬٦٨٩
١٢٬١٠٨٬٤٢١
)(٦٢٧٬٤٦٧
٢١٣٬٨٦١٬٠٦٩
١١٨٬٢٤٨٬١٣١
٢٧٬١٥٦٬٤٠٨
٤٬٠١٩
)(٢٩١٬٦٥٠
١٤٥٬١١٦٬٩٠٨
٦٨٬٧٤٤٬١٦١
٧٦٬٢٠٩٬٢٩٥

مبنى
﷼ سعودي

٣٧٬٥٧٩٬٦٩٣
٧٬٨٢٢٬٤٨١
)(٩٢٥٬٤٩٨
)(١٣٠٬٩٥٧
٤٤٬٣٤٥٬٧١٩
٢٢٬٢٦٧٬٠٤٣
٤٬٦٩٧٬٤٢٤
)(٣٬٠٣١
)(٤٧٬١٧٨
٢٦٬٩١٤٬٢٥٨
١٧٬٤٣١٬٤٦١
١٥٬٣١٢٬٦٥٠

أدوات
ومكيفات
﷼ سعودي
٤٬٣٢١٬٨٧٢
٢٠٧٬٨٩٩٬٣٥٣
٢١٢٬٢٢١٬٢٢٥
٥٧٠٬٤٥١
٥٧٠٬٤٥١
٢١١٬٦٥٠٬٧٧٤
-

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
﷼ سعودي
٨٨٬٣٥٦٬٢٨١
٥٬٦٢٩٬٨٧٦
)(١٬٥٣٥٬٩٠٥
)(٣٦٤٬٦٢٧
٩٢٬٠٨٥٬٦٢٥
٦٣٬٠٣٠٬٩٠١
٨٬٦٠٧٬٦٠٨
)(٩٨٨
)(١٢٧٬٩٤١
٧١٬٥٠٩٬٥٨٠
٢٠٬٥٧٦٬٠٤٥
٢٥٬٣٢٥٬٣٨٠

اﻹجمالي
﷼ سعودي

٦٬٤٨٦٬٤٣٤
١٤١٬٩١٣٬٩٣٦

صافي القيم الدفترية:

اﻻستهﻼك المتراكم:

التكلفة:

١٬٠٦٦٬٥٤٩٬٤٥٩
١٤١٬٩١٣٬٩٣٦
١٤٢٬١٠٩٬٣٠٦
١٠٦٬٠٢٣٬٤٠٣
)(١٬١٣٥٬٣٣٩
)- (٢٤٠٬٢٤٢٬٦٠٣
)(١٬٢٠٨٬٣٠٢
)(١٬٢٠٨٬٣٠٢
)(١٨٬١٣٧٬٩٠٠
١٬١٨٨٬١٧٧٬٢٢٤
٦٬٤٨٦٬٤٣٤
٤٦٣٬١٦٨٬٨٩٧
١٣٦٬٤٩٢٬٥٧٠
)(٧١٣٬٧٦٤
)(١٣٬٣٨٤٬٤٧٧
٥٨٥٬٥٦٣٬٢٢٦
٦٠٢٬٦١٣٬٩٩٨
٦٠٣٬٣٨٠٬٥٦٢

٢٨

شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
٠١٣

ممتلكات ومعدات )تتمة(

 ١٣٫١تُم ِثّ ُل اﻷعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التكاليف المتكبﱠدة على افتتاح صيدليات ومستودعات جديدة لم يبدأ تشغيلها بعد .واﻻلتزامات الرأسمالية
صح عنها في اﻹيضاح ).(٣٠٫١
ذات العﻼقة ُم ْف َ
 ١٣٫٢رسملت الشركة استهﻼك أصول حق اﻻستخدام بقيمة ﻻ شيء ﷼ سعودي ) ٢٬٩١٣٬٣٠٣ :٢٠١٨﷼ سعودي( يُ َم ِثّ ُل مصاريف
اﻻستهﻼك المح ﱠملة للصيدليات الجديدة التي لم تبدأ عملياتها بعد.
ُ ١٣٫٣و ِ ّزع اﻻستهﻼك ال ُمح ّمل على النحو التالي:

مصاريف بيع وتوزيع )إيضاح (٨
مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح (٩
٠١٤

تكلفة برامج إلكترونية

التكلفة:

في بداية السنة
إضافات
تحويﻼت من ممتلكات ومعدات
في نهاية السنة

اﻹطفاء المتراكم:
في بداية السنة
ُمح ّمل للسنة
في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية كما في  ٣١ديسمبر
٠١٥

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

١٤٣٬٦٧١٬٩١١
٣٬٠٢٦٬٩١٩
١٤٦٬٦٩٨٬٨٣٠

١٣٣٬٣٤٨٬٦٢٧
٣٬١٤٣٬٩٤٣
١٣٦٬٤٩٢٬٥٧٠

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٢٤٬٧٤٧٬٥٧١
٣٬٠٠٣٬٤٩٥
٢٧٬٧٥١٬٠٦٦

١٤٬٧٨٤٬٦٧٨
٨٬٧٥٤٬٥٩١
١٬٢٠٨٬٣٠٢
٢٤٬٧٤٧٬٥٧١

١٠٬٤٧٨٬٤٤٣
٤٬٤١٧٬٨٦٠
١٤٬٨٩٦٬٣٠٣

٧٬٢٠٩٬٦٣٢
٣٬٢٦٨٬٨١١
١٠٬٤٧٨٬٤٤٣

١٢٬٨٥٤٬٧٦٣

١٤٬٢٦٩٬١٢٨

استثمار في شركات تابعة غير موحدة

يُ َم ِثّ ُل اﻻستثمار في شركات تابعة غير موحدة استثمار الشركة في كل من رونزاك جي إم بي إتش وهولينز جي إم بي إتش ،وكلتا الشركتين
ُمسجﱠلتان في ألمانيا .وتُزا ِو ُل الشركتان التابعتان أعمال منح تراخيص )تسويق( للمنتجات الصيدﻻنية وأي بضائع استهﻼكية ومنتجات غذائية.
ولدى الشركة أيضًا استثمار بنسبة  ٪١٠٠في شركة الدواء للخدمات الطبية ش .م .ح) .ذ.م.م ،(.وهي شركة ُمسجﱠلة بدبي في اﻹمارات العربية
المتحدة كمكتب تسويق.
س ﱠج ُل اﻻستثمار في شركات تابعة بالتكلفة حيث إن الشركات التابعة لم تبدأ بعد أي عمليات ،وترى اﻹدارة أن الحصة في صافي نتائج الشركات
ويُ َ
التابعة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٩ليست جوهرية بالنسبة للقوائم المالية ولم تو ِ ّحدها الشركة.

٢٩
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
٠١٦

أدوات حقوق الملكية حسب القيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر

درجة في السوق
تتض ﱠمن أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر استثمارات في أسهم حقوق ملكية شركات ُم َ
نظرا ﻷنﱠ الشركة تعتبر هذه اﻻستثمارات
المالية السعودية .وهذه اﻻستثمارات ُمص ﱠنفة تصنيفًا نهائيًا بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر ً
سب القيمة العادلة على أساس اﻷسعار المدرجة في سوق إدراج رسمي )السوق المالية السعودية )"تداول"(( بتاريخ
ذات طبيعة استراتيجية .تُحْ تَ َ
القوائم المالية .وكانت ا لحركة في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر على النحو التالي:

الرصيد في  ١يناير
مشتريات
إعادة قياس ُم ْعت ََرف بها في الدخل الشامل اﻵخر
الرصيد في  ٣١ديسمبر
٠١٧

مخزون

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٩٧٬٠١٩٬٣٣٧
٧٬٤٤٢٬٦٣٦
١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣

-

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

مخزون صيدليات
مخزون توزيع

١٬٢٥٧٬٧٧٠٬٣٠٠ ١٬٢٨٦٬٨٣٠٬٠٠٩
٦٨٬٧٧٣٬٣٧٦
٢٠٬٦٠٢٬٧٤٢
١٬٣٢٦٬٥٤٣٬٦٧٦ ١٬٣٠٧٬٤٣٢٬٧٥١

صا :مخصص بنود مخزون بطئ الحركة
ناق ً

)(٢١٬٦٢١٬٢٧٠
)(١٥٬٦٢١٬٢٧٠
١٬٣٠٤٬٩٢٢٬٤٠٦ ١٬٢٩١٬٨١١٬٤٨١

فيما يلي الحركة في مخصص بنود المخزون البطيء الحركة:

في بداية السنة
)عكس قيد مخصص( ال ُمح ّمل للسنة
في نهاية السنة

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٢١٬٦٢١٬٢٧٠
)(٦٬٠٠٠٬٠٠٠
١٥٬٦٢١٬٢٧٠

٣٬٣٢٣٬٤٠٢
١٨٬٢٩٧٬٨٦٨
٢١٬٦٢١٬٢٧٠

يُحتفظ بالمخزون بغرض البيع ،ويُحتَسب بالصافي بعد حسم اﻹيرادات التجارية .وخﻼل السنة ،اعتُرف بمبلغ قدر ﻻ شيء ﷼ سعودي ):٢٠١٨
ف بهذا المبلغ ضمن تكلفة المبيعات.
 ١٠مليون ﷼ سعودي( كمصاريف مخزون ُم َ
درج بصافي القيمة القابلة للتحقﱡق .وقد ا ُ ْعت ُ ِر َ
٠١٨

الحق في اﻷصل المرتجَع

حق في اﻷصل المرت َجع

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٩٢٦٬٤٥٩

١٬٢٤٥٬٨٧٠

يُ َم ِثّ ُل الحق في اﻷصل المرت َجع حق الشركة في استرداد المنتجات من العمﻼء ممن يمارسون حق اﻹرجاع حسب سياسة الشركة .ويُقَاس حق
ُرجعون المنتجات
اﻹرجاع بالرجوع إلى القيم الدفترية السابقة للبضائع .وتعد تكاليف استرداد المنتجات غير جوهرية ً
نظرا ﻷنﱠ العمﻼء عادة ما ي ِ
في حالة قابلة للبيع.

٣٠
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
٠١٩

مدينون ومبالغ مدفوعة مقد ًما

مدينون
مصاريف مدفوعة مقد ًما
موردين
دُفعات ُمقدﱠمة إلى ّ
دعم مستحقة القبض
مدينون آخرون
صا :مخصص خسارة ائتمانية متوقعة
ناق ً

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

١٨٣٬٠١٤٬٤٨١
١٤٬٢٩٤٬٩٨٢
١٢٥٬٤٥٨٬٠٣٦
٧٬٦٥٨٬١٠٠
١٥٬٥٧٥٬٩٩٥
٣٤٦٬٠٠١٬٥٩٤
)(٢٨٬٨٨٦٬٨٦١
٣١٧٬١١٤٬٧٣٣

١٥٣٬٣٨٨٬٥٠٥
١٣٬٨٣٠٬٩٠٢
٧٤٬٨٣٣٬١٦١
١٠٬٢٧٢٬٣٥٥
١١٬٤٢٥٬٣٤٧
٢٦٣٬٧٥٠٬٢٧٠
)(٢٩٬٢٥٤٬٢٤٧
٢٣٤٬٤٩٦٬٠٢٣

يبلغ متوسط الفترة اﻻئتمانية المتعلقة بالحسابات المدينة التجارية لمبيعات البضائع  ٣٠يو ًما .وﻻ تح ِ ّمل الشركة أي فائدة على الرصيد القائم .وتحتفظ
الشركة بالحسابات المدينة التجارية بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ ومن ثم تقيسها ﻻحقًا بالتكلفة ال ُم ْ
طفَأَة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
تقيس الشركة دائ ًما مخصص خسارة الحسابات المدينة التجارية بمبلغ يعادِل الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة على مدى العُمر .وتُقدﱠر الخسائر اﻻئتمانية
المتوقعة من الحسابات المدينة التجارية باستخدام مصفوفة مخصصات بالرجوع إلى الخبرة السابقة للتخلﱡف المدِين عن السداد وتحليل المركز المالي
الحالي للمدِين ،وتُعدﱠل حسب العوامل ال ُمحدﱠدة للمدينيين والظروف اﻻقتصادية العامة للصناعة التي يعمل بها المدينون وتقييم المؤشر الحالي
والمتوقع للظروف كما بتاريخ القوائم المالية.
صل الجدول التالي أوضاع مخاطر الحسابات المدينة التجارية بنا ًء على مصفوفة مخصصات الشركة:
ويف ِ ّ

إجمالي الحسابات
المدينة
﷼ سعودي

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩

٦٢٬٥٨٩٬٠٠٧
٤٩٬٠١٥٬٨٠٨
٢٢٬٨٤٩٬٧١٨
٧٬٤٧٤٬٤٩٤
٣٬٦٢٣٬٩٢٧
٣٬٢٤٤٬٣١٩
٢٬١٦٤٬٧٣٣
١٬٠٦٠٬٧٣٨
١٬١٣٩٬٨٦١
٨٨٩٬٢٠٥
٣٬٠٩٩٬١٨٩
٦٬٤٦٥٬٠٠٥
١٩٬٣٩٨٬٤٧٧
١٨٣٬٠١٤٬٤٨١

 ٣٠-٠يو ًما
 ٦٠-٣١يو ًما
 ٩٠-٦١يو ًما
 ١٢٠-٩١يو ًما
 ١٥٠-١٢١يو ًما
 ١٨٠-١٥١يو ًما
 ٢١٠-١٨١يو ًما
 ٢٤٠-٢١١يو ًما
 ٢٧٠-٢٤١يو ًما
 ٣٠٠-٢٧١يو ًما
 ٣٦٥-٣٠١يو ًما
 ٧٢٩-٣٦٦يو ًما
أكثر من  ٧٣٠يو ًما

٣١

ق 87 -

معدل الخسارة
اﻻئتمانية المتوقعة
%
٪١
٪٢
٪٣
٪٥
٪١٠
٪١٢
٪١٥
٪١٨
٪٢٠
٪٢٢
٪٣٠
٪٦٥
٪١٠٠

الخسارة اﻻئتمانية
المتوقعة
﷼ سعودي
٦٢٥٬٨٩٠
٩٨٠٬٣١٦
٦٨٥٬٤٩٢
٣٧٣٬٧٢٥
٣٦٢٬٣٩٣
٣٨٩٬٣١٨
٣٢٤٬٧١٠
١٩٠٬٩٣٣
٢٢٧٬٩٧٢
١٩٥٬٦٢٥
٩٢٩٬٧٥٧
٤٬٢٠٢٬٢٥٣
١٩٬٣٩٨٬٤٧٧
٢٨٬٨٨٦٬٨٦١

شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
٠١٩

مدينون ومبالغ مدفوعة مقد ًما )تتمة(

إجمالي الحسابات
المدينة
﷼ سعودي

 ٣١ديسمبر ٢٠١٨

٣٨٬٨٤٣٬٧١٥
٢٧٬١٨٨٬٣٠١
٢٠٬٠٧٩٬٠٩١
١٣٬٤٣٨٬١٦١
٧٬٠٤٧٬٥٥٦
٤٬٧٢٨٬١١٠
٥٬٤٩٣٬١٠٣
٤٬٢٤٢٬٣١٣
٣٬٠٦٦٬١٣٣
٢٬٥٢٠٬٢٥٣
٢٬٨٧٦٬٧١٢
٤٬٤٦٦٬٥٨٠
١٩٬٣٩٨٬٤٧٧
١٥٣٬٣٨٨٬٥٠٥

 ٣٠-٠يو ًما
 ٦٠-٣١يو ًما
 ٩٠-٦١يو ًما
 ١٢٠-٩١يو ًما
 ١٥٠-١٢١يو ًما
 ١٨٠-١٥١يو ًما
 ٢١٠-١٨١يو ًما
 ٢٤٠-٢١١يو ًما
 ٢٧٠-٢٤١يو ًما
 ٣٠٠-٢٧١يو ًما
 ٣٦٥-٣٠١يو ًما
 ٧٢٩-٣٦٦يو ًما
أكثر من  ٧٣٠يو ًما

معدل الخسارة
اﻻئتمانية المتوقعة
%
٪١
٪٢
٪٣
٪٥
٪١٠
٪١٢
٪١٥
٪١٨
٪٢٠
٪٢٢
٪٣٠
٪٦٢
٪١٠٠

الخسارة اﻻئتمانية
المتوقعة
﷼ سعودي
٣٨٨٬٤٣٧
٥٤٣٬٧٦٦
٦٠٢٬٣٧٣
٦٧١٬٩٠٨
٧٠٤٬٧٥٦
٥٦٧٬٣٧٣
٨٢٣٬٩٦٥
٧٦٣٬٦١٦
٦١٣٬٢٢٧
٥٥٤٬٤٥٦
٨٦٣٬٠١٤
٢٬٧٥٨٬٨٧٩
١٩٬٣٩٨٬٤٧٧
٢٩٬٢٥٤٬٢٤٧

وتشطب الشركة الحسابات التجارية المدينة عند عدم وجود توقع معقول باستردادها .وخﻼل السنة الحالية ،شطبت الشركة حسابات مدينة تجارية
بقيمة  ٤٫١مليون ﷼ سعودي ) ٢ :٢٠١٨مليون ﷼ سعودي(.
كانت الحركة في مخصص الخسارة اﻻئتمانية المتوقعة على النحو التالي:

كما في  ١يناير
مح ﱠمل )معكوس قيده( للسنة
مشطوبات
كما في  ٣١ديسمبر
٠٢٠

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٢٩٬٢٥٤٬٢٤٧
٣٬٨١٦٬٤٦٢
)(٤٬١٨٣٬٨٤٨
٢٨٬٨٨٦٬٨٦١

٣٤٬٧٥٤٬٩١٠
)(٣٬٤٠٢٬١٣٧
)(٢٬٠٩٨٬٥٢٦
٢٩٬٢٥٤٬٢٤٧

المعامﻼت مع الجهات ذات العﻼقة وأرصدتها

تمثل الجهات ذات العﻼقة الشركاء في الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفي اﻹدارة الرئيسيين بها والمنشآت المسيطر عليها من قبل هذه
الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها.
وتُجري الشركة خﻼل السياق العادي لﻸعمال ،معامﻼت مع جهات متعددة ذات عﻼقة .كانت المعامﻼت الرئيسية التي أُجريت مع الجهات ذات
العﻼقة خﻼل السنة على النحو التالي:

جهات ذات عﻼقة

طبيعة المعاملة

مشراف للمقاوﻻت العامة )جهة منتسبة(
وكالة سفريات كﻼسيك للسفر والسياحة
)جهة منتسبة(

قيمة إنشاء صيدليات جديدة
مصاريف ُمعاد تحميلها على الشركة

٢٠١٩
﷼ سعودي
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مبلغ المعاملة
٢٠١٨
﷼ سعودي

)(٥٤٬٩٦٠٬٢٤٠
)(٢٧٬٤٤٩٬٩٧٠

)(٢٬٥٢٩٬٠٠٤
)(١٩٬٤٠٥٬٦٣٤

شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
٠٢٠

المعامﻼت مع الجهات ذات العﻼقة وأرصدتها )تتمة(

جهات ذات عﻼقة

شركة نظم اﻷعمال الرقمية لتقنية المعلومات
)جهة منتسبة(
شريك

طبيعة المعاملة

٢٠١٩
﷼ سعودي

مبلغ المعاملة
٢٠١٨
﷼ سعودي

)(١٥٬١٨٦٬١٠٦
خدمات تقنية معلومات ُم َق ﱠد َمة إلى الشركة
خدمات إدارية ُمقدﱠمة من قِبل الشركة )إيضاح ٢٬٧٢٦٬٨٠٦ (١٥
ربح من تحويل ممتلكات ومعدات

كانت تعويضات موظفي اﻹدارة الرئيسيين بالشركة على النحو التالي:

منافع موظفين قصيرة اﻷجل
منافع نهاية خدمة
إجمالي التعويض

)(١٥٬١٠٢٬٦٣٧
٢٬٣٦٠٬٨٥٥

-

٢٥٬٨٠٠

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٢٬٩٩٢٬٤٨٧
١٣٠٬٠٠٠
٣٬١٢٢٬٤٨٧

١٬٥٦٠٬٠٠٠
١٣٠٬٠٠٠
١٬٦٩٠٬٠٠٠

شروط وأحكام المعامﻼت مع الجهات ذات العﻼقة:
تُعتمد سياسات تسعير المعامﻼت مع الجهات ذات العﻼقة وشروط الدفع المتعلقة بها من قِبل إدارة الشركة .إن اﻷرصدة القائمة في نهاية السنة غير
مكفولة بضمانات وﻻ تحمل فائدة وتُسدد نقدًا .فيما يتعلق بالسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٩لم تُس ِ ّجل الشركة أي انخفاض في قيمة الحسابات
ُجرى هذا التقييم في كل سنة مالية من خﻼل فحص المركز المالي
المدينة فيما يتعلق بالمبالغ ال ُمست َحقة من جهات ذات عﻼقة )" :٢٠١٨بالمثل"( .وي َ
للجهة ذات العﻼقة وطول مدة التأخر في السداد.
أفصح عن المبالغ المستحقة من جهات ذات عﻼقة والمستحقة إلى جهات ذات عﻼقة في قائمة المركز المالي على النحو التالي:
ِ

 ٢٠٫١مبالغ مستحقة من جهات ذات عﻼقة ِض ْمن اﻷصول المتداولة

شركة نظم اﻷعمال الرقمية لتقنية المعلومات
شريك
أخرى

 ٢٠٫٢مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عﻼقة ِض ْمن اﻻلتزامات المتداولة

مشراف للمقاوﻻت العامة
شريك
وكالة سفريات كﻼسيك للسفر والسياحة
شركة نظم اﻷعمال الرقمية لتقنية المعلومات
أخرى
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٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

١٬٦٣٨٬٠٧٨
٥٧٬٨٣٨
٧٬٠٠٨
١٬٧٠٢٬٩٢٤

٣٧٠٬٥٩٣
٤٠٥٬٢٧٤
٧٧٥٬٨٦٧

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٤٬٣٨٥٬٤٠٣
١٬٣٨٤٬٤٥٧
١٬٦٠٨٬٤١٩
٣٨٤٬٩٤٢
٧٬٧٦٣٬٢٢١

٨٨٬٧٧٠
١٬٤٦١٬٩٣٧
٢٬٦٥٠٬٧٠٣
٤٬٣٣٩٬٦٠٤
٧٥٣٬٧٠٧
٩٬٢٩٤٬٧٢١

شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
٠٢١

أرصدة لدى البنوك ونقدية

أرصدة لدى البنوك
نقد في الصندوق
٠٢٢

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٧٨٬٣٨٨٬٩٩٢
٦٬٦٥٧٬٦٨٣
٨٥٬٠٤٦٬٦٧٥

١٠٠٬٤٠٨٬٦٩١
٧٬٢٧٠٬٧١٤
١٠٧٬٦٧٩٬٤٠٥

رأس المال وزيادة مقترحة في رأس المال

 ٢٢٫١رأس المال
درجة بقيمة  ٥٠﷼ سعودي للحصة الواحدة ) ١٬٠٠٠ :٢٠١٨﷼ سعودي
ّ
يتكون رأس المال من  ٢٠٠٬٠٠٠حصة ) ١٠٬٠٠٠ :٢٠١٨حصة( ُم َ
للحصة الواحدة.

عدد الحصص
٢٠١٨

٢٠١٩
صاحب السمو الملكي اﻷمير تركي بن محمد بن فهد
السيد /محمد سعد الفراج
السيد /عبد ﷲ سعد الفراج
السيد /وليد محمد الجعفري
السيدة /حصه سعد الفراج
السيدة /نوف سعد الفراج
السيد /سلطان مهدي العنزي
السيد /علي سالم القفيل

٤٨٬٠٠٠
١١٨٬٤٩٨
١٨٬٥٠٠
٥٬٠٠٠
٥٬٠٠٠
٥٬٠٠٠
١
١
٢٠٠٬٠٠٠

٢٬٤٠٠
٥٬٩٢٥
٩٢٥
٢٥٠
٢٥٠
٢٥٠
١٠٬٠٠٠

الحصة في رأس المال )(%
٢٠١٨
٢٠١٩
٪٢٤٫٠٠٠
٪٥٩٫٢٤٩
٪٩٫٢٥٠
٪٢٫٥٠٠
٪٢٫٥٠٠
٪٢٫٥٠٠
٪٠٫٠٠٠٥
٪٠٫٠٠٠٥
٪١٠٠

٪٢٤٫٠٠٠
٪٥٩٫٢٥٠
٪٩٫٢٥٠
٪٢٫٥٠٠
٪٢٫٥٠٠
٪٢٫٥٠٠
٪٠
٪٠
٪١٠٠

 ٢٢٫٢زيادة مقترحة في رأس المال
قرر الشركاء في الشركة خﻼل عام  ٢٠٠٨رسملة حسابات الشركاء كزيادة مقترحة في رأس المال .عل ًما بأن اﻹجراءات النظامية المتعلقة بالزيادة
ّ
المقترحة في رأس المال لم تبدأ بعد.
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
٠٢٣

التزامات إيجار وأصول حق استخدام

لدى الشركة عقود إيجار لعدة بنود من العقارات والمباني المستخدمة في عملياتها .وتتراوح فترات اﻹيجار الخاصة بعقود إيجار العقارات عمو ًما
بين  ٢و  ١٩سنة ،فيما تتراوح فترات اﻹيجار الخاصة بعقود إيجار اﻷراضي بين  ١٢٫٤و  ١٦٫٨سنة.
َي ِر ُد فيما يلي القيم الدفترية ﻷصول حق اﻻستخدام ال ُم ْعت ََرف بها والحركة التي طرأت عليها خﻼل السنة:

ممتلكات
﷼ سعودي

أراض
﷼ سعودي

اﻹجمالي
﷼ سعودي

كما في  ١يناير ٢٠١٨
إضافات
تعديﻼت
مصروف استهﻼك
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨

٧٦٧٬٤١٣٬٤٣٢
١١٠٬١٢٨٬٢١٩
)(٣٬٩١٣٬٠١٧
)(١٦٤٬٤٩١٬٦٩٠
٧٠٩٬١٣٦٬٩٤٤

٣٥٬٨٢٨٬٨٦٦
)(٢٬١١٨٬٦٧٠
٣٣٬٧١٠٬١٩٦

٨٠٣٬٢٤٢٬٢٩٨
١١٠٬١٢٨٬٢١٩
)(٣٬٩١٣٬٠١٧
)(١٦٦٬٦١٠٬٣٦٠
٧٤٢٬٨٤٧٬١٤٠

إضافات
تعديﻼت
استبعادات
مصروف استهﻼك
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩

١٣٤٬٩٧٢٬٢٠٧
٥٢٬٠٨٩٬٥٦٠
)(٤٦٬٦٦٩٬١٤٩
)(١٥٩٬٦٠١٬١٦٠
٦٨٩٬٩٢٨٬٤٠٢

)(٢٬١١٨٬٦٧٠
٣١٬٥٩١٬٥٢٦

١٣٤٬٩٧٢٬٢٠٧
٥٢٬٠٨٩٬٥٦٠
)(٤٦٬٦٦٩٬١٤٩
)(١٦١٬٧١٩٬٨٣٠
٧٢١٬٥١٩٬٩٢٨

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

كما في  ١يناير
إضافات
تعديﻼت
استبعادات
إطفاء فائدة
مبالغ مدفوعة
في  ٣١ديسمبر

٧٢٦٬٨٨٣٬٣٨١
١٣٤٬٩٧٢٬٢٠٧
٥٢٬٠٨٩٬٥٦٠
)(٤٩٬٣٥٥٬٦٩٢
٣٠٬٤٤١٬٧٤٣
)(١٦١٬٨٤٢٬٣٢٢
٧٣٣٬١٨٨٬٨٧٧

٧٧٦٬٧٣٠٬٤٣٦
١١٣٬٠٤١٬٥٢٣
)(٣٬٩١٣٬٠١٧
٣١٬١٦٥٬٢١٨
)(١٩٠٬١٤٠٬٧٧٩
٧٢٦٬٨٨٣٬٣٨١

متداولة
غير متداولة

١٤٥٬٤١٣٬٠٤٠
٥٨٧٬٧٧٥٬٨٣٧
٧٣٣٬١٨٨٬٨٧٧

١٤٧٬١٤٥٬٨٢١
٥٧٩٬٧٣٧٬٥٦٠
٧٢٦٬٨٨٣٬٣٨١

َي ِر ُد فيما يلي القيم الدفترية ﻻلتزام اﻹيجار والحركة التي طرأت عليها خﻼل السنة:

يُفصح عن تحليل تاريخ اﻻستحقاق ﻻلتزامات اﻹيجار في اﻹيضاح ).(٣١٫٢٫٣
وفيما يلي المبالغ ال ُم ْعت ََرف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اﻵخر:

مصروف استهﻼك أصول حق استخدام )إيضاح (٨
مصروف فائدة مستحق على التزامات إيجار )إيضاح (١٠
مصروف متعلق بعقود إيجار قصيرة اﻷجل
خسارة من استبعاد أصول حق استخدام )إيضاح (١١
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٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

١٦١٬٧١٩٬٨٣٠
٣٠٬٤٤١٬٧٤٣
٧٬٤٠٤٬٦٤٩
١٬١١٢٬٩٥٩
٢٠٠٬٦٧٩٬١٨١

١٦٣٬٦٩٧٬٠٥٧
٣١٬١٦٥٬٢١٨
٧٬٤٨٨٬٨١٠
٢٠٢٬٣٥١٬٠٨٥

شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
٠٢٣

التزامات إيجار وأصول حق استخدام )تتمة(

كان لدى الشركة إجمالي تدفقات نقدية خارجية لعقود إيجار قدرها  ١٧٣مليون ﷼ سعودي في عام  ١٩٧٫٦ :٢٠١٨) ٢٠١٩مليون ﷼ سعودي(.
ُرسمِ َل استهﻼك أصول حق اﻻستخدام بقيمة ﻻ شيء ﷼ سعودي ) ٢٫٩ :٢٠١٨مليون ﷼ سعودي( على الممتلكات والمعدات )إيضاح .(١٣
٠٢٤

منافع نهاية خدمة للموظفين

لدى الشركة برنامج منافع محدﱠدة )غير ممول( حيث يعتبر هذا البرنامج بمثابة برنامج منافع نهاية خدمة تماشيًا مع متطلبات نظام العمل بالمملكة
العربية السعودية .ويتعيﱠن على الشركة تجنيب مخصص منافع نهاية خدمة للموظفين للمبالغ المستحقة الدفع للموظفين بتاريخ قائمة المركز المالي
وفقًا لعقود التوظيف لتعويضهم عن فترات خدمتهم المتجمعة .وفقًا ﻷحكام معيار المحاسبة الدولي ) ،(١٩فقد نفذت اﻹدارة إجرا ًء لتقييم القيمة
الحالية ﻻلتزاماتها من المنافع ال ُمحدﱠدة المتعلقة بمنافع نهاية الخدمة للموظفين المست َحقة الدفع بموجب اﻷنظمة المحلية واﻻتفاقيات التعاقدية ذات
الصلة .ويُ َم ِث ّ ُل الجدول التالي التغيرات في القيمة الحالية لمنافع نهاية الخدمة للموظفين:

كما في  ١يناير
تكلفة خدمة حالية
تكلفة فائدة
ربح إعادة قياس من منافع نهاية خدمة للموظفين
المدفوع خﻼل السنة
كما في  ٣١ديسمبر

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٨٢٬١٦١٬٢٩١
١٤٬٠٧٤٬٠١٠
٣٬١٤٨٬٠٤٨
)(٤٬٥٠٦٬٠٦٦
)(٥٬٢٨١٬٠٠٠
٨٩٬٥٩٦٬٢٨٣

٨٤٬٧٩٥٬٥٢٨
١٤٬٦٩١٬٨٣٦
٣٬٥٠٢٬٤٦٠
)(٤٬٠٥٥٬١٠٩
)(١٦٬٧٧٣٬٤٢٤
٨٢٬١٦١٬٢٩١

فيما يلي اﻻفتراضات اﻻكتوارية الرئيسية المستخدمة لحساب التزامات المنافع ال ُمحدﱠدة غير الممولة نقدًا:

معدل الخصم
ُمعدﱠل زيادة الراتب

٢٠١٩
)(%

٢٠١٨
)(%

٪٣٫٥٠
٪٣٫٠٠

٪٤٫٦٥
٪٤٫٦٥

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

معدل الخصم:

زيادة بنسبة ٪٠٫٥
نقص بنسبة ٪٠٫٥

الراتب المستقبلي على المدى الطويل
زيادة بنسبة ٪٠٫٥
نقص بنسبة ٪٠٫٥

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

)(٩٥٬٠٤٠٬٦٥٢
٩٩٬٠٥٤٬٣٢٠

)(٨٥٬٣٩٣٬٠٢٣
٩٤٬٩١٧٬٠٢٩

١١٣٬٠٤١٬٩٦٠
)(١٠٩٬٤١٦٬٢٧٨

٩٣٬٨٦٠٬٧٩١
)(٨٦٬٣٠٦٬٧٥١

ُح ّدِدت تحليﻼت الحساسية المذكورة أعﻼه بنا ًء على طريقة تستقرئ التأثير على التزام المنافع المحدﱠدة كنتيجة لتغيﱡرات معقولة في اﻻفتراضات
صح عنها .ويعتمد تحليل الحساسية على تغيﱡر في افتراض هام ،مع ثبات كافة اﻻفتراضات اﻷخرى .وقد
الرئيسة وقعت في نهاية الفترة المالية ال ُم ْف َ
ﻻ يمثل تحليل الحساسية تغي ًﱡرا فعليًا في منافع نهاية الخدمة للموظفين؛ ذلك أ ﱠنه من غير المرجﱠح أن تنشأ التغيﱡرات في اﻻفتراضات بمعزل عن
بعضها البعض.
٣٦
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
٠٢٤

منافع نهاية خدمة للموظفين )تتمة(

يبلغ متوسط الفترة المرجﱠح ﻻلتزام المنافع المحدﱠدة  ١٢٫٥٤سنة ) ١٠٫٥٦ :٢٠١٨سنة( .وفيما يلي تحليل تواريخ اﻻستحقاق المتوقعة ﻻلتزام المنافع
المحدﱠدة غير المخصومة )الوقت بالسنوات(:

خﻼل سنة واحدة
بعد سنة واحدة وليس أكثر من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
إجمالي المدفوعات المتوقعة
٠٢٥

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

دائنون
مصاريف مستحقة الدفع
محتجزات
دائنون آخرون
٠٢٦

التزامات عقود

برنامج وﻻء العمﻼء

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٧٬٣٣٨٬١٠٨
٣٦٬٩٠٣٬٣٨٠
٦٠٬٢٢٥٬٥٦٤
١٠٤٬٤٦٧٬٠٥٢

٦٬٧٣١٬١٥٨
٣٦٬٧٥٤٬٧٥٢
٥٩٬٦٨٤٬٢٣٢
١٠٣٬١٧٠٬١٤٢

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٤٣٥٬٦٢٨٬٨١٧
٧١٬٨٣٠٬٣٤٣
١١٬١٩٦٬٩٦٧
٣٨٬٧٠٠٬٩٢٠
٥٥٧٬٣٥٧٬٠٤٧

٤٥٥٬٣٤٠٬٣٥٤
٧٦٬٣٥٥٬٦١٥
١٨٬٦٦١٬٦١٢
٣٦٬١٣٠٬٩٧٣
٥٨٦٬٤٨٨٬٥٥٤

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٢٨٬١٦٢٬٣٢٩

٢٤٬٩٦٤٬٤٥٨

ترف بالتزامات العقود المتعلقة بالنقاط الممنوحة إلى العمﻼء ،إذ تمنح هذه النقاط مزايا إلى العمﻼء ﻻ يمكنهم الحصول عليها دون إبرام عقد
يُ ْع َ
شراء ،ومن ث ﱠم يُعت َبر التعهد بمنح نقاط الوﻻء إلى العميل التزام أداء مستقل بذاته.
َي ِر ُد فيما يلي القيم الدفترية ﻻلتزام العقد والحركة التي طرأت عليها خﻼل السنة:

كما في  ١يناير
إضافة
مستبدَلة
منتهية الصﻼحية
كما في  ٣١ديسمبر

٣٧

ق 93 -

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٢٤٬٩٦٤٬٤٥٨
٣٨٬٤٦٩٬٠٣٩
)(٢١٬٦٦٣٬٩٩٠
)(١٣٬٦٠٧٬١٧٨
٢٨٬١٦٢٬٣٢٩

٢٣٬٣٦٦٬٧٤٥
٤٩٬٣٤٠٬٨٨٦
)(٣٠٬٢٣٧٬٨٠١
)(١٧٬٥٠٥٬٣٧٢
٢٤٬٩٦٤٬٤٥٨

شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
٠٢٧

التزام استرداد مبالغ

التزام استرداد

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

١٬٥٩٣٬١٥٢

٢٬١٥٥٬٦٧٩

يتعلق التزام اﻻسترداد بحق العمﻼء في إرجاع المنتجات ،وتعترف الشركة بالتزام اﻻسترداد بمبلغ الع َِوض المقبوض الذي ﻻ تتوقع المنشأة
استحقاقه.
٠٢٨

حسابات بنكية مكشوفة وقروض قصيرة اﻷجل

ُص َل على الحسابات البنكية المكشوفة وقروض التورق والمرابحة والتيسير قصيرة اﻷجل من بنوك تجارية محلية ،وهي مكفولة بضمانات
ح ِ
ضا ُم ِنيﱠة وت َكافُ ِليﱠة شخصية من الشركاء وبسندات إذنية وبالتنازل عن الحقوق الناشئة من بوالص تأمين .وتحمل هذه التسهيﻼت تكاليف اقتراض
تَ َ
بمتوسط معدﻻت نسبته  ٪١٫٧٥زائدًا سعر العمولة للتعامل بين البنوك السعودية )سايبور( .وتحمل الحسابات البنكية المكشوفة تكاليف اقتراض
بمتوسط معدﻻت نسبته .٪١٢
٠٢٩

عقود مقايضة مشتقة

لدى الشركة أصول عقود مقايضة مشتقة لعملة أجنبية )الدوﻻر اﻷمريكي( وعقود مقايضة أسعار فائدة .وكما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٩تُقَاس تلك
نظرا لعدم وجود تحويﻼت بين المستويات عند
اﻷدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بنا ًء على المدخﻼت القابلة للمﻼحظة الها ﱠمة )المستوى الثاني( ً
قياس القيمة العادلة خﻼل السنة .وتستخدم الشركة ُ
طرق التقييم الفنية التالية لقياس الدوري للقيمة العادلة:
-

فيما يتعلق بعقود مقايضة أسعار الفائدة  -القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ال ُمقَد َﱠرة وفقًا لمنحنيات العوائد القابلة للمﻼحظة
فيما يتعلق بعقود الصرف اﻷجنبي اﻵجلة  -القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ل ُمعدﱠل الصرف اﻵجل في تاريخ القوائم المالية.

 ٠٣٠التزامات محتملة وارتباطات
التزامات رأسمالية
٣٠٫١
اعتمدت الشركة مصاريف رأسمالية مستقبلية بقيمة  ٦٢مليون ﷼ سعودي ) ٥٠ :٢٠١٨مليون ﷼ سعودي( بشأن استكمال صيدليات جديدة
ومستودع قيد اﻹنشاء.
التزامات محتملة
٣٠٫٢
أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة ،بالنيابة عنها ،اعتمادًا مستنديًا وضمانات لجهات أخرى متعددة بقيمة  ٦١٫٤مليون ﷼ سعودي ):٢٠١٨
 ٦٩٫٩مليون ﷼ سعودي( فيما يتعلق بتنفيذ بعض العقود.
٠٣١

اﻷدوات المالية وإدارة المخاطر

٣١٫١

أدوات مالية

تُص ﱠنف اﻷدوات المالية على النحو التالي:

 ٣١٫١٫١أصول مالية ُمد َرجة بالتكلفة المطفأة:
مدينون ومبالغ مدفوعة مقد ًما
مبالغ مستحقة من جهات ذات عﻼقة
أرصدة لدى البنوك

٣٨
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٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٣١٧٬١١٤٬٧٣٣
١٬٧٠٢٬٩٢٤
٨٥٬٠٤٦٬٦٧٥
٤٠٣٬٨٦٤٬٣٣٢

٢٣٤٬٤٩٦٬٠٢٣
٧٧٥٬٨٦٧
١٠٠٬٤٠٨٬٦٩١
٣٣٥٬٦٨٠٬٥٨١

شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
٠٣١

اﻷدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(

٣١٫١

أدوات مالية )تتمة(

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

 ٣١٫١٫٢أصول مالية ُمد َرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر )أدوات حقوق الملكية(:
أدوات حقوق الملكية حسب القيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر

 ٣١٫١٫٣التزامات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة:
عقود مقايضة مشتقة

١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣

-

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

١٩٬٩٥٨٬٦٢٥

٤٬٣١١٬٧٤٦

 ٣١٫١٫٤التزامات مالية ُمد َرجة بالتكلفة المطفأة:
٥٨٦٬٤٨٨٬٥٥٤
٥٥٧٬٣٥٧٬٠٤٧
٩٬٢٩٤٬٧٢١
٧٬٧٦٣٬٢٢١
٧٢٦٬٨٨٣٬٣٨١
٢٣٥٬٠٠٩٬٣٢٣
٢١٨٬٧٢٩
٦٩٨٬٩٩٤٬٣٢٩
٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨
٢٬٠٢١٬٨٧٩٬٧١٤ ١٬٥٢٠٬١٢٧٬٤٢٩

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عﻼقة
التزام عقد إيجار
حسابات بنكية مكشوفة
قروض قصيرة اﻷجل

أهداف إدارة مخاطر اﻷدوات المالية وسياساتها
٣١٫٢
وتتعرض الشركة لمخاطر السوق ومخاطر اﻻئتمان ومخاطر السيولة .وتشرف اﻹدارة العليا بالشركة على إدارة تلك المخاطر .وتراجع اﻹدارة
ﱠ
العليا بالشركة بصفة دورية السياسات واﻹجراءات للتأكد من تحديد جميع المخاطر المالية وقياسها وإدارتها وفقًا لسياسات الشركة وأهداف إدارة
الم خاطر بها .وتراجع اﻹدارة وتوافق على السياسات الخاصة بإدارة كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه:
 ٣١٫٢٫١مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة لﻸداة المالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق .وتتألف
مخاطر السوق من نوعين من المخاطر وهما :مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمﻼت .وتعتبر القروض واﻷدوات المالية المشتقة من بين اﻷدوات
المالية التي تتأثر بمخاطر السوق.
وتتعلق تحليﻼت الحساسية في اﻷقسام التالية بالوضع كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٩و  ٣١ديسمبر .٢٠١٨

(١

مخاطر أسعار الفائدة

تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة لﻸدوات المالية أو التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة
تعرضها
تتعرض لها الشركة بصف ٍة رئيس ٍة بالقروض الخاصة بالشركة والتي ِ ّ
في السوق .وتتعلق مخاطر التغيﱡرات في أسعار الفائدة في السوق التي ﱠ
لمخاطر أسعار فائدة التدفقات النقدية.

٣٩
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
٠٣١

اﻷدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(

٣١٫٢

أهداف إدارة مخاطر اﻷدوات المالية وسياساتها )تتمة(

 ٣١٫٢٫١مخاطر السوق )تتمة(

تحليل حساسية أسعار الفائدة

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

سعر الفائدة  -زيادة بواقع  ١٠٠نقطة أساس
سعر الفائدة  -نقص بواقع  ١٠٠نقطة أساس

(٢

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

٧٬١٩٩٬٩٧٨
)(٧٬١٩٩٬٩٧٨

٦٬٩٨٩٬٩٤٣
)(٦٬٩٨٩٬٩٤٣

مخاطر العمﻼت

تتمثل مخاطر العمﻼت اﻷجنبية في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة للمخاطر أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف
تتعرض لها الشركة بصف ٍة رئيس ٍة باﻷنشطة التشغيلية الخاصة
العمﻼت اﻷجنبية .وتتعلق مخاطر التغيﱡرات في أسعار صرف العمﻼت اﻷجنبية التي
ﱠ
بالشركة )عندما تُسجﱠل اﻹيرادات أو المصاريف بعملة أجنبية(.

ونظرا لكون سعر صرف ال﷼ السعودي ثابت مقابل الدوﻻر
ولم تُجر الشركة معامﻼت هامة بعمﻼت غير ال﷼ السعودي والدوﻻر اﻷمريكي.
ً
اﻷمريكي ،فﻼ تش ّكل اﻷرصدة بالدوﻻر اﻷمريكي مخاطر عمﻼت هامة .وفيما يتعلق باﻷصول واﻻلتزامات النقدية اﻷخرى ال ُمسجﱠلة بعمﻼت أجنبية،
تتأكد الشركة من ثبات صافي المخاطر التي تتعرض لها عند مستوى مقبول من خﻼل شراء عمﻼت أجنبية أو بيعها بأسعار فورية عند اللزوم من
أجل معالجة اختﻼﻻت التوازنات القصيرة اﻷجل.
 ٣١٫٢٫٢مخاطر اﻻئتمان
وتتعرض الشركة
تتمثل مخاطر اﻻئتمان في عدم وفاء طرف ما بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد مبرم مع عميل م ﱠما ينشأ عنه خسارة مالية.
ﱠ
لمخاطر اﻻئتمان الناشئة من أنشطتها التشغيلية والمتعلقة بصورة رئيسية بالحسابات المدينة.
ضع حدود ائتمانية للعمﻼء كافة بنا ًء على معايير التصنيف الداخلي .وتُراقَب
ُجرى بعد تسليم المبيعات .وتُو َ
وتتأ ﱠكد الشركة أنﱠ التحصيل النقدي ي َ
عة فعليًا لدى بنوك
دوريًا الحسابات المدينة التجارية غير ال ُمسدﱠدة ،وت ُ َرفع أي مخاوف ائتمانية لﻺدارة العليا .عل ًما بأنﱠ النقدية والوديعة ﻷجل مود َ
التعرض لمخاطر العمﻼء اﻷفراد أو المناطق.
تجارية ذات تصنيفات ائتمانية قوية .وﻻ يوجد تر ﱡكز مخاطر ائتمان جوهرية ،سواء من خﻼل
ﱡ
يتعيﱠن أن تُسدﱠد المبيعات إلى عمﻼء التجزئة نقدًا أو باستخدام البطاقات اﻻئتمانية للحد من مخاطر اﻻئتمان.
سب معدﻻت
يُجرى تحليل اﻻنخفاض في القيمة بكل تاريخ قوائم مالية باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة .وتُحتَ َ
المخصص على أساس عدد أيام التأخر في السداد لقطاعات عمﻼء لها أنماط خسائر مماثلة )أي حسب العميل ونوع المنتج وخصائص اﻻئتمان
والس جل التاريخي التجاري والشكل القانوني( .وتعكس عملية اﻻحتساب النتائج المرجحة باﻻحتماﻻت والقيمة الزمنية للنقود والمعلومات المعقولة
والمؤيدة المتاحة بتاريخ القوائم المالية بشأن اﻷحداث السابقة والحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف اﻻقتصادية المستقبلية .وعادة ما تُش َ
طب الحسابات
المدينة إذا تأ ﱠخر السداد عن أكثر من سنة واحدة ،وهي ﻻ تخضع لنشاط اﻹنفاذ .وﻻ تحتفظ الشركة بضمانات كتأمينات .وتُق ِّيم الشركة تركز المخاطر
نظرا ﻷن عمﻼئها موجودون بمناطق متعددة .وللمخاطر اﻻئتمانية والخسائر اﻻئتمانية المتعلقة بالحسابات
المتعلقة بالحسابات المدينة بأنها منخفضة ً
المدينة ،يُر َجى الرجوع إلى إيضاح ).(١٩
وقد قُ ِّيمت المخاطر اﻻئتمانية المتعلقة باﻷرصدة البنكية بأ ﱠنها ضئيلة؛ حيث إنﱠ هذه اﻷرصدة قابلة لﻼسترداد عند الطلب وهي ُمودَعة لدى مؤسسات
نظرا لعدم وجود حاﻻت تعثر تاريخية.
مالية حسنة السمعة .وفيما يتصل بالمبالغ ال ُمست َحقة من جهات ذات عﻼقة ،قُ ِّيمت مخاطر اﻻئتمان بأ ﱠنها ضئيلة؛ ً
ويتمث ُل الحد اﻷقصى من مخاطر اﻻئتمان التي تتعرض لها الشركة فيما يتعلق ببنود قائمة المركز المالي كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٩و  ٢٠١٨في
صح عنها في اﻹيضاح ).(٣١٫١
القيم الدفترية لكل فئة من فئات اﻷصول المالية ال ُم ْف َ
٤٠
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
٠٣١

اﻷدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(

٣١٫٢

أهداف إدارة مخاطر اﻷدوات المالية وسياساتها )تتمة(

 ٣١٫٢٫٣مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة الشركة للصعوبة في توفير اﻷموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة باﻷدوات المالية .وقد تنشأ مخاطر السيولة عن
عدم القدرة على تسييل أصول مالية بشكل سريع وبمبلغ يُقارب قيمتها العادلة .وتدير الشركة مخاطر السيولة بمراقبة رأس المال العامل ومتطلبات
التدفقات النقدية بشكل منتظم والحصول على دعم الشركاء عند الحاجة لضمان أنها توفر دو ًما سيولة كافية لديها للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها،
تضر بسمعة الشركة .وتتأكد الشركة بأن لديها نقدية
في ظل الظروف العادية أو الصعبة ،دون أن تتك ِّبد خسائر غير مقبولة أو تتعرض لمخاطر
ﱡ
كافية عند الطلب للوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة ،بما في ذلك خدمة اﻻلتزامات المالية ،وﻻ يشمل ذلك التأثير المحتمل للظروف الصعبة التي
يتعذر التنبؤ بها بصورة معقولة مثل الكوارث الطبيعية .فضﻼ عن ذلك ،تحافظ الشركة على خطوط ائتمان متنوعة .وتتطلب شروط العقود لدى
الشركة أن تُسدد المبالغ المستحقة خﻼل  ٩٠-٣٠يو ًما من تاريخ الفواتير .وتسدد الحسابات الدائنة عادة خﻼل  ٦٠-٣٠يو ًما من تاريخ الفواتير أو
استﻼم فاتورة مقدمة بصورة صحيحة.

زيادة تركز المخاطر

ينشأ تركز المخاطر عند ممارسة عدد من اﻷطراف اﻷخرى أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في المنطقة الجغرافية ذاتها أو لديها خصائص اقتصادية
تؤدي بها أن تتأثر قدرتهم على الوفاء باﻻلتزامات التعاقدية تأثرا مماثﻼ بالتغيﱡرات في الظروف اﻻقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف.
ويشير تركز المخاطر إلى الحساسية النسبية ﻷداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثِّر على صناعة معينة.

ويل ِ ّخص الجدول التالي تواريخ استحقاق التزامات الشركة المالية ،دون التزام عقد اﻹيجار ،بنا ًء على الدﱡفعات غير المخصومة التعاقدية ،واﻷرصدة
المستحقة خﻼل  ١٢شهرا تعادل اﻷرصدة الدفترية حيث إن تأثير الخصم غير جوهري.

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
دائنون وأخرى ومحتجزات
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عﻼقة
قروض قصيرة اﻷجل
التزامات إيجار

 ٣١ديسمبر ٢٠١٨
دائنون وأخرى ومحتجزات
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عﻼقة
حسابات بنكية مكشوفة
قروض قصيرة اﻷجل
التزامات إيجار

أقل من سنة واحدة
﷼ سعودي

 ١إلى  ٥سنوات
﷼ سعودي

أكثر من  ٥سنوات
﷼ سعودي

اﻹجمالي
﷼ سعودي

٤٤٦٬٨٢٥٬٧٨٤
٧٬٧٦٣٬٢٢١
٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨
١٧٢٬٦٦٢٬١٦٩
١٬٣٤٧٬٢٤٩٬٠١٢

٤٤٩٬٠٠٢٬٨٢٠
٤٤٩٬٠٠٢٬٨٢٠

٢٠٨٬٨٩٩٬٩١١
٢٠٨٬٨٩٩٬٩١١

٤٤٦٬٨٢٥٬٧٨٤
٧٬٧٦٣٬٢٢١
٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨
٨٣٠٬٥٦٤٬٩٠٠
٢٬٠٠٥٬١٥١٬٧٤٣

أقل من سنة واحدة
﷼ سعودي

 ١إلى  ٥سنوات
﷼ سعودي

أكثر من  ٥سنوات
﷼ سعودي

اﻹجمالي
﷼ سعودي

٤٧٤٬٠٠١٬٩٦٦
٩٬٢٩٤٬٧٢١
٢١٨٬٧٢٩
٦٩٨٬٩٩٤٬٣٢٩
١٧٤٬٦٨٨٬٤١٤
١٬٣٥٧٬١٩٨٬١٥٩

٤٧٣٬١٥٨٬٩٠٧
٤٧٣٬١٥٨٬٩٠٧

٢٤٠٬٦٨٢٬٠٥٠
٢٤٠٬٦٨٢٬٠٥٠

٤٧٤٬٠٠١٬٩٦٦
٩٬٢٩٤٬٧٢١
٢١٨٬٧٢٩
٦٩٨٬٩٩٤٬٣٢٩
٨٨٨٬٥٢٩٬٣٧١
٢٬٠٧١٬٠٣٩٬١١٦
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٣١اﻷدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(

٣١٫٢

أهداف إدارة مخاطر اﻷدوات المالية وسياساتها )تتمة(

 ٣١٫٢٫٣مخاطر السيولة )تتمة(
تغيرات في التزامات ناشئة مِ ن النشاطات التمويلية

 ١يناير
٢٠١٩
﷼ سعودي
توزيعات أرباح مستحقة الدفع
حسابات بنكية مكشوفة
التزامات إيجار
قروض قصيرة اﻷجل
إجمالي اﻻلتزامات من النشاطات
التمويلية

تدفقات
نقدية خارجية
﷼ سعودي

٢١٨٬٧٢٩
٧٢٦٬٨٨٣٬٣٨١
٦٩٨٬٩٩٤٬٣٢٩

)(١٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠
)(٢١٨٬٧٢٩
)(١٦١٬٨٤٢٬٣٢٢
)(١٬٦٦٨٬٩٩٤٬٣٢٩

١٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠
٧٣٣٬١٨٨٬٨٧٧
١٦٨٬١٤٧٬٨١٨
٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨ ١٬٦٨٩٬٩٩٧٬٨٣٨

١٬٤٢٦٬٠٩٦٬٤٣٩

)(١٬٩٧٠٬٠٥٥٬٣٨٠

١٬٤٥٣٬١٨٦٬٧١٥ ١٬٩٩٧٬١٤٥٬٦٥٦

 ١يناير
٢٠١٨
﷼ سعودي
توزيعات أرباح مستحقة الدفع
حسابات بنكية مكشوفة
التزامات إيجار
قروض قصيرة اﻷجل
إجمالي اﻻلتزامات من النشاطات
التمويلية

أخرى
﷼ سعودي

 ٣١ديسمبر
٢٠١٩
﷼ سعودي

تدفقات
نقدية خارجية
﷼ سعودي

أخرى
﷼ سعودي

 ٣١ديسمبر
٢٠١٨
﷼ سعودي

٧٧٦٬٧٣٠٬٤٣٦
٦٤٨٬٢٢٧٬٨٣٦

)(١١١٬٠٠٠٬٠٠٠
)(١٩٠٬١٤٠٬٧٧٩
)(١٬٥١٥٬٢٥٦٬٣١٠

١١١٬٠٠٠٬٠٠٠
٢١٨٬٧٢٩
١٤٠٬٢٩٣٬٧٢٤
١٬٥٦٦٬٠٢٢٬٨٠٣

٢١٨٬٧٢٩
٧٢٦٬٨٨٣٬٣٨١
٦٩٨٬٩٩٤٬٣٢٩

١٬٤٢٤٬٩٥٨٬٢٧٢

)(١٬٨١٦٬٣٩٧٬٠٨٩

١٬٨١٧٬٥٣٥٬٢٥٦

١٬٤٢٦٬٠٩٦٬٤٣٩

ض ﱠم ُن العمود "أخرى" الحركات غير النقدية وتصنيف توزيعات اﻷرباح المستحقة الدفع بمجرد اعتماد الشركاء توزيع اﻷرباح والحصول على
َيتَ َ
قرض قصير اﻷجل جديد والتزامات اﻹيجار.
٠٣٢

إدارة رأس المال

صدَر وكافة احتياطيات حقوق الملكية اﻷخرى العائدة لمساهمي الشركة.
ض ﱠمنُ رأس المال رأس المال ال ُم ْ
بغرض إدارة رأسمال الشركةَ ،يتَ َ
يتمثل الغرض الرئيسي ﻹدارة رأسمال الشركة في ضمان الحفاظ على معدﻻت رأسمالية جيدة لكي تدعم أعمالها وترفع قيمة اﻷسهم.
وتتمثل سياسة اﻹدارة في المحافظة على قاعدة رأسمال قوية للحفاظ على الدائنين ودعم تطورات العمل المستقبلية .وتدير الشركة هيكل رأسمالها
ت عليه في ضوء التغيﱡرات في الظروف اﻻقتصادية وظروف العمل ومتطلبات التعهدات المالية .وتراقب اﻹدارة العائد على رأس
وتجري تعديﻼ ٍ
صا اﻷرصدة
المال الذي تُح ّدِده الشركة بصافي الديْن مقسو ًما على إجمالي حقوق ملكية الشركاء ،حيث يتمثل صافي الديْن في إجمالي اﻻلتزامات ناق ً
لدى البنوك والنقدية .وتهدف سياسة الشركة إلى أن تبقى النسبة ما بين  ٪٣٠و  .٪٥٠كما تراقب اﻹدارة مستوى توزيعات اﻷرباح على الشركاء.
وقد كانت نسبة صافي دين الشركة إلى نسبة رأسمالها في نهاية السنة المالية المفصح عنها على النحو التالي:

٤٢
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
٠٣٢

إدارة رأس المال )تتمة(

٢٠١٩
﷼ سعودي

٢٠١٨
﷼ سعودي

قروض بنكية وحسابات بنكية مكشوفة
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
التزام عقد إيجار
عقود والتزامات استرداد
صا :نقد لدى البنك وما في حكم النقد
ناق ً
صافي الدين

٦٩٩٬٢١٣٬٠٥٨
٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨
٥٨٦٬٤٨٨٬٥٥٤
٥٥٧٬٣٥٧٬٠٤٧
٧٢٦٬٨٨٣٬٣٨١
٧٣٣٬١٨٨٬٨٧٧
٢٧٬١٢٠٬١٣٧
٢٩٬٧٥٥٬٤٨١
)(١٠٧٬٦٧٩٬٤٠٥
)(٨٥٬٠٤٦٬٦٧٥
١٬٩٣٢٬٠٢٥٬٧٢٥ ١٬٩٥٥٬٢٥٢٬٥٦٨

إجمالي حقوق الملكية
صافي الدين إلى نسبة رأس المال

٩٦٩٬٣٧١٬٨٦٣
٪٥٠

٨٦٣٬٢١٩٬٣٩٣
٪٤٥

من أجل تحقيق هذا الهدف العام ،تهدف إدارة رأس المال لدى الشركة ،من بين أمور أخرى ،إلى ضمان وفاءها بالتعهدات المالية ال ُم ِلزمة المرتبطة
لزمة وعدم الوفاء بها من شأنه أن يسمح للبنك
بالقروض التي تحمل فائدة والتي تحدد متطلبات هيكل رأس المال .وإن خرق التعهدات المالية ال ُم ِ
باﻻستدعاء الفوري للقروض .لم يكن هناك أي خرق للتعهدات المالية ال ُم ِلزمة بشأن أي قروض تحمل فائدة في الفترة الحالية.
لم يجر أي تغييرات على اﻷهداف أو السياسات أو اﻹجراءات الخاصة بإدارة رأس المال خﻼل السنتين المنتهيتين في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٩و ٣١
ديسمبر .٢٠١٨
 ٠٣٣القيم العادلة لﻸدوات المالية
تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو المدفوع لتحويل التزام ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في أصل المبلغ
بتاريخ القياس أو السوق اﻷكثر فائدة التي يمكن للشركة الوصول إليها في ذاك التاريخ في حالة عدم وجود أصل المبلغ .وتعكس القيمة العادلة
لﻼلتزام مخاطر عدم اﻷداء.
صح عنها ،ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس مدخﻼت المستوى اﻷدنى
تُص ﱠنف كافة اﻷدوات المالية ،التي يُ ْعت ََر ُ
ف بقيمتها العادلة أو يُف َ
والها ﱠمة لقياس القيمة العادلة ككل ،وذلك على النحو التالي:
-

درجة )بدون تعديل( في سوق نشط ﻷصول والتزامات مماثلة
المستوى اﻷول :اﻷسعار ال ُم َ
المستوى الثاني :طرق تقييم فنية تعتبر مدخﻼت المستوى اﻷدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمﻼحظة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة
المستوى الثالث :طرق تقييم فنية تعتبر مدخﻼت المستوى اﻷدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمﻼحظة.

وإذا كانت المدخﻼت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لﻸصول أو اﻻلتزامات تقع ضمن مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ،يُص ﱠنف
عندئذ قياس القيمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة باعتباره أدنى مستوى مدخﻼت هام للقياس بأكمله.
صح عنها التي حدث خﻼلها التغيير.
وتعترف الشركة بالتحويﻼت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية الفترة المالية ال ُم ْف َ

٤٣
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٣٣القيم العادلة لﻸدوات المالية )تتمة(
يقدم الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيم العادلة ﻷصول والتزامات الشركة:

قياس القيم العادلة باستخدام
المستوى الثاني
المستوى اﻷول

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩
أصول مالية ُمد َرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
)أدوات حقوق الملكية(:

أدوات حقوق الملكية حسب القيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر

التزامات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة:

عقود مقايضة مشتقة

١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣

-

-

-

١٩٬٩٥٨٬٦٢٥

-

المستوى اﻷول

 ٣١ديسمبر ٢٠١٨
أصول مالية ُمد َرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
)أدوات حقوق الملكية(:

أدوات حقوق الملكية حسب القيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر

التزامات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل الربح أو الخسارة:

عقود مقايضة مشتقة

قياس القيم العادلة باستخدام
المستوى الثاني

-

-

-

-

٤٬٣١١٬٧٤٦

-

المستوى الثالث

المستوى الثالث

لم تكن هناك أي تحويﻼت بين المستوى اﻷول أو المستوى الثاني أو المستوى الثالث خﻼل عام .٢٠١٩
 ٠٣٤أحداث ﻻحقة لتاريخ القوائم المالية
تأكد وجود مرض ڤيروس كورونا المستجد )كوڤيد (١٩-في أوائل عام  ٢٠٢٠وتفشى المرض عبر مناطق جغرافية متعددة ،مما تسبب في تعطيل
اﻷعمال واﻷنشطة اﻻقتصادية .وتعتبر الشركة أن هذا التفشي بمثابة حدث غير قابل للتعديل بعد تاريخ قائمة المركز المالي .وفي هذه المرحلة
المبكرة التي يتطور فيها الوضع بسرعة ،ليس من الممكن تقديم تقدير كمي للتأثير المحتمل في هذه المرحلة .وستواصل اﻹدارة والمكلفون بالحوكمة
مراقبة الوضع عبر جميع المناطق الجغرافية وإطﻼع المساهمين على المستجدات وفقًا للمتطلبات التنظيمية .وقد تتطلب أي تغيﱡرات في الظروف
إجراء تحسينات على اﻹفصاحات أو اﻻعتراف بتعديﻼت في القوائم المالية المنفصلة للشركة للفترات الﻼحقة خﻼل السنة المالية .٢٠٢٠
حسب وجهة نظر اﻹدارة ،لم تكن هناك أحداث أخرى ﻻحقة هامة منذ السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٩والتي قد يكون لها تأثير جوهري على
المركز المالي للشركة كما هو مبيﱠن في هذه القوائم المالية.
 ٠٣٥أرقام المقارنة
أعِيد تصنيف بعض أرقام السنة الماضية بما يتماشى مع عرض السنة الحالية.

٤٤
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٣٦الفروع
تعمل الشركة من خﻼل العديد من الفروع ومنافذ البيع الموزعة في أرجاء المملكة العربية السعودية ذات السجﻼت التجارية التالية:
مسلسل

اسم الفرع

رقم السجل التجاري

مسلسل

اسم الفرع

رقم السجل التجاري

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١

شركة الدواء
مستودع
مستودع
مستودع
مستودع
مستودع
مستودع
مستودع
مستودع
مستودع
مستودع
مستودع
مستودع
مستودع
مستودع
مستودع
مستودع
مستودع
مستودع
مستودع
مستودع
مستودع
صيدلية الدواء رقم )(PH-001
صيدلية الدواء رقم )(PH-002
صيدلية الدواء رقم )(PH-003
صيدلية الدواء رقم )(PH-004
صيدلية الدواء رقم )(PH-005
صيدلية الدواء رقم )(PH-006
صيدلية الدواء رقم )(PH-007
صيدلية الدواء رقم )(PH-008
صيدلية الدواء رقم )(PH-009
صيدلية الدواء رقم )(PH-010
صيدلية الدواء رقم )(PH-011
صيدلية الدواء رقم )(PH-012
صيدلية الدواء رقم )(PH-013
صيدلية الدواء رقم )(PH-014
صيدلية الدواء رقم )(PH-015
صيدلية الدواء رقم )(PH-016
صيدلية الدواء رقم )(PH-017
صيدلية الدواء رقم )(PH-018
صيدلية الدواء رقم )(PH-019
صيدلية الدواء رقم )(PH-020
صيدلية الدواء رقم )(PH-021
صيدلية الدواء رقم )(PH-022
صيدلية الدواء رقم )(PH-024
صيدلية الدواء رقم )(PH-025
صيدلية الدواء رقم )(PH-026
صيدلية الدواء رقم )(PH-027
صيدلية الدواء رقم )(PH-028
صيدلية الدواء رقم )(PH-029
صيدلية الدواء رقم )(PH-031
صيدلية الدواء رقم )(PH-032
صيدلية الدواء رقم )(PH-033
صيدلية الدواء رقم )(PH-034
صيدلية الدواء رقم )(PH-035
صيدلية الدواء رقم )(PH-036
صيدلية الدواء رقم )(PH-037
صيدلية الدواء رقم )(PH-038
صيدلية الدواء رقم )(PH-039
صيدلية الدواء رقم )(PH-041
صيدلية الدواء رقم )(PH-042

٢٠٥١٠٢٥٧٠١
٢٢٥١٠٥١٢٦٩
٢٠٥٠٠٩٤٣٦٧
٢٠٥٠٠٥١٣٦٢
٢٠٥٠٠٩٤٣٦٢
٥٨٥٠٠٣٥٦٠٩
١٠١٠١٨١٣٦٦
٤٠٣٠١٤٢٩٥٠
٣٤٠٠٠١٧٩٩١
٢٢٥٢٠٦١٥٣٩
١١٢٢١٠١٦٨٢
١٠١٠٤٣٠٠٩٣
١٠١٠٤٢٨٠٨٧
٢٠٥١٠٥٥٨٢٢
٣٤٠٠٠١٤٨٤١
١٠١٠٤٣٠١٣٧
١١٣١٠٥٥١٣٨
٢٥١١٠٢١٣٩١
٢٥١١٠٢٤٩٧٦
٤٠٣٠٣١٦٧٨٦
٥٨٥٥٠٦٦٢٤٦
٥٨٥٥٣٤٥٦٤٧
٢٠٥١٠٢٥٧٦٠
٢٠٦٠٠٢٥٧٦١
٢٠٦٠٠٢٥٧٦٢
٢٠٥١٠٢٥٧٦٣
٢٠٥١٠٢٥٧٦٨
٢٠٥١٠٢٥٧٦٩
٢٠٥١٠٢٥٧٧٠
٢٠٥٠٠٣٩٧٢٣
٢٠٥٠٠٣٩٧٢٤
٢٠٦٠٠٢٥٧٧١
٢٠٥١٠٦٢٩٦٠
٢٠٦٠٠٢٥٧٩٨
٢٠٥٠٠٣٩٧٦١
٢٠٥٠٠٣٩٧٦٢
٢٠٥٠٠٣٩٧٦٣
٢٠٥١٠٢٥٨٠٥
٢٠٥٠٠٣٩٧٦٦
٢٠٥١٠٢٥٨٠٦
٢٢٥١٠٢٩٤٧١
٢٢٥٢٠٣١٠٠٨
٢٠٥٥٠٠٥٠٨٢
٢٠٥٥٠٠٥٢٥٢
٢٠٥٠٠٤٠٥٨١
٢٠٥٠٠٤٠٥٨٢
٢٠٥٠٠٤٠٥٨٣
٢٢٥٢٠٢٩٠٣٩
٢٠٥٦٠٠١١٩٢
٢٠٥٦٠٠١٤٠١
٢٢٥٠٠٣١٠٩٤
٢٢٥١٠٢٩٠٤٠
٢٢٥١٠٢٩٠٤١
٢٠٥٧٠٠٢٣٤٥
٢٠٥٧٠٠٢٣٤٦
٢٢٥١٠٢٩٠٤٢
٢٢٥٢٠٢٩٠٤٣
٢٠٥١٠٢٦٩٣٤
٢٠٥١٠٢٨٦١٩
٢٠٥١٠٢٨٦٢١
٢٠٥٢٠٠١٢٣٨

٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠
١٠١
١٠٢
١٠٣
١٠٤
١٠٥
١٠٦
١٠٧
١٠٨
١٠٩
١١٠
١١١
١١٢
١١٣
١١٤
١١٥
١١٦
١١٧
١١٨
١١٩
١٢٠
١٢١
١٢٢

صيدلية الدواء رقم )(PH-043
صيدلية الدواء رقم )(PH-044
صيدلية الدواء رقم )(PH-045
صيدلية الدواء رقم )(PH-046
صيدلية الدواء رقم )(PH-047
صيدلية الدواء رقم )(PH-048
صيدلية الدواء رقم )(PH-049
صيدلية الدواء رقم )(PH-050
صيدلية الدواء رقم )(PH-051
صيدلية الدواء رقم )(PH-052
صيدلية الدواء رقم )(PH-053
صيدلية الدواء رقم )(PH-054
صيدلية الدواء رقم )(PH-055
صيدلية الدواء رقم )(PH-056
صيدلية الدواء رقم )(PH-057
صيدلية الدواء رقم )(PH-058
صيدلية الدواء رقم )(PH-059
صيدلية الدواء رقم )(PH-060
صيدلية الدواء رقم )(PH-061
صيدلية الدواء رقم )(PH-062
صيدلية الدواء رقم )(PH-063
صيدلية الدواء رقم )(PH-064
صيدلية الدواء رقم )(PH-065
صيدلية الدواء رقم )(PH-066
صيدلية الدواء رقم )(PH-067
صيدلية الدواء رقم )(PH-069
صيدلية الدواء رقم )(PH-070
صيدلية الدواء رقم )(PH-072
صيدلية الدواء رقم )(PH-073
صيدلية الدواء رقم )(PH-074
صيدلية الدواء رقم )(PH-075
صيدلية الدواء رقم )(PH-076
صيدلية الدواء رقم )(PH-077
صيدلية الدواء رقم )(PH-078
صيدلية الدواء رقم )(PH-079
صيدلية الدواء رقم )(PH-080
صيدلية الدواء رقم )(PH-081
صيدلية الدواء رقم )(PH-082
صيدلية الدواء رقم )(PH-083
صيدلية الدواء رقم )(PH-084
صيدلية الدواء رقم )(PH-085
صيدلية الدواء رقم )(PH-086
صيدلية الدواء رقم )(PH-087
صيدلية الدواء رقم )(PH-088
صيدلية الدواء رقم )(PH-089
صيدلية الدواء رقم )(PH-090
صيدلية الدواء رقم )(PH-091
صيدلية الدواء رقم )(PH-092
صيدلية الدواء رقم )(PH-093
صيدلية الدواء رقم )(PH-094
صيدلية الدواء رقم )(PH-095
صيدلية الدواء رقم )(PH-096
صيدلية الدواء رقم )(PH-097
صيدلية الدواء رقم )(PH-098
صيدلية الدواء رقم )(PH-099
صيدلية الدواء رقم )(PH-101
صيدلية الدواء رقم )(PH-102
صيدلية الدواء رقم )(PH-103
صيدلية الدواء رقم )(PH-104
صيدلية الدواء رقم )(PH-105
صيدلية الدواء رقم )(PH-107

٢٠٥١٠٢٨١٠٠
٢٢٥١٠٢٩٠٤٧
٢٢٥٢٠٣٢٧٩٤
٢٢٥٠٠٢٩٤٧٣
٢٢٥٠٠٢٩٤٧٠
٢٠٥٥٠٠٥٤٥٥
٢٢٥٢٠٢٩٠٣٨
٢٠٥٠٢٤٠٥٨٩
٢٠٥٥٠٠٥٥٢٣
٢٢٥٧٠٣١١٠٦
٢٠٥٠١٠٩٧٩٤
٢٢٥١٠٥٢٠١٤
٢٢٥١٠٣١٤١٤
٢٢٥١٠٢٩٠٤٤
٢٠٥١٠٢٦٢٩٩
٢٠٥٠٠٤١٨٩٠
٢٠٥٢٠٠٢٧٠٤
٢٠٥١٠٢٦٥٨٧
٢٠٥١٠٢٦٥٨٨
٢٢٥١٠٢٩٠٤٦
٢٠٥٠٠٤٤٣٤٧
٢٠٥١٠٦١٤٣٦
٢٠٥١٠٦١٤٣٥
٢٢٥٠٠٢٩٤٧٢
٢٢٥٠٠٣١٥٦٧
٢٠٥٢٠٠١٠٨٦
٢٢٥٢٠٣١٤١٣
٢٢٥١٠٦٥٩٨٥
٢٢٥٧٠٣٢٨٠٢
٢٠٥٠٠٤٣٠٧٤
٢٥١١٠٢٤٨٥١
٢٠٥٥٠٠٥٦٣١
٢٠٥٥٠٠٥٧٥٢
٢٠٥٠٠٤٨٢٠٤
٢٠٥٥٠٠٧٣٥٣
٢٠٥٠٠٤٦٢٥٧
٢٠٥١٠٢٧٨٨٦
٢٠٥٠٠٤٣٠٧٦
٢٥١١٠٢٤٨٥٠
٢٠٥١٠٢٩٨٤٩
٢٠٥٠٠٤٣٠٧٧
٢٠٥٠٠٤٤٣٤٨
٢٠٥٠٠٤٦٨٤٢
٢٠٥٠٠٤٩٦٠٩
٢٢٥١٠٣٣٣٦١
٢٠٥٠١٠٩٧٩٨
٢٥١١٠٢٥١٣٥
٢٥١١٠٠٥٢٤٤
٢٥١١٠٠٥٣٥٩
٢٥١١٠٠٥٣٦٠
٢٥١١٠٠٧٢٠٢
٢٥١١٠٢٤١١٠
٢٥١١٠٠٥٣٨٥
٢٥١١٠٠٧١٩٨
٢٥١١٠٠٦٤٣٥
٢٥١١٠٠٦٤٣٤
٢٥١٢٠٠٥٣٦١
٢٠٥٩٠٠١٣٥٤
٢٠٥٠٠٤٧٦١٤
٢٢٥٢٠٣١٤١٧
٢٢٥١٠٣٢٤٦٨
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٣٦الفروع )تتمة(
مسلسل

اسم الفرع

رقم السجل التجاري

مسلسل

اسم الفرع

رقم السجل التجاري

١٢٣
١٢٤
١٢٥
١٢٦
١٢٧
١٢٨
١٢٩
١٣٠
١٣١
١٣٢
١٣٣
١٣٤
١٣٥
١٣٦
١٣٧
١٣٨
١٣٩
١٤٠
١٤١
١٤٢
١٤٣
١٤٤
١٤٥
١٤٦
١٤٧
١٤٨
١٤٩
١٥٠
١٥١
١٥٢
١٥٣
١٥٤
١٥٥
١٥٦
١٥٧
١٥٨
١٥٩
١٦٠
١٦١
١٦٢
١٦٣
١٦٤
١٦٥
١٦٦
١٦٧
١٦٨
١٦٩
١٧٠
١٧١
١٧٢
١٧٣
١٧٤
١٧٥
١٧٦
١٧٧
١٧٨
١٧٩
١٨٠
١٨١
١٨٢
١٨٣
١٨٤
١٨٥
١٨٦

صيدلية الدواء رقم )(PH-109
صيدلية الدواء رقم )(PH-111
صيدلية الدواء رقم )(PH-112
صيدلية الدواء رقم )(PH-113
صيدلية الدواء رقم )(PH-114
صيدلية الدواء رقم )(PH-115
صيدلية الدواء رقم )(PH-116
صيدلية الدواء رقم )(PH-117
صيدلية الدواء رقم )(PH-118
صيدلية الدواء رقم )(PH-119
صيدلية الدواء رقم )(PH-120
صيدلية الدواء رقم )(PH-121
صيدلية الدواء رقم )(PH-122
صيدلية الدواء رقم )(PH-123
صيدلية الدواء رقم )(PH-124
صيدلية الدواء رقم )(PH-125
صيدلية الدواء رقم )(PH-126
صيدلية الدواء رقم )(PH-127
صيدلية الدواء رقم )(PH-128
صيدلية الدواء رقم )(PH-129
صيدلية الدواء رقم )(PH-130
صيدلية الدواء رقم )(PH-131
صيدلية الدواء رقم )(PH-132
صيدلية الدواء رقم )(PH-133
صيدلية الدواء رقم )(PH-134
صيدلية الدواء رقم )(PH-135
صيدلية الدواء رقم )(PH-136
صيدلية الدواء رقم )(PH-137
صيدلية الدواء رقم )(PH-138
صيدلية الدواء رقم )(PH-139
صيدلية الدواء رقم )(PH-140
صيدلية الدواء رقم )(PH-142
صيدلية الدواء رقم )(PH-144
صيدلية الدواء رقم )(PH-145
صيدلية الدواء رقم )(PH-146
صيدلية الدواء رقم )(PH-147
صيدلية الدواء رقم )(PH-148
صيدلية الدواء رقم )(PH-149
صيدلية الدواء رقم )(PH-150
صيدلية الدواء رقم )(PH-152
صيدلية الدواء رقم )(PH-156
صيدلية الدواء رقم )(PH-157
صيدلية الدواء رقم )(PH-158
صيدلية الدواء رقم )(PH-159
صيدلية الدواء رقم )(PH-161
صيدلية الدواء رقم )(PH-162
صيدلية الدواء رقم )(PH-163
صيدلية الدواء رقم )(PH-164
صيدلية الدواء رقم )(PH-166
صيدلية الدواء رقم )(PH-168
صيدلية الدواء رقم )(PH-169
صيدلية الدواء رقم )(PH-170
صيدلية الدواء رقم )(PH-171
صيدلية الدواء رقم )(PH-173
صيدلية الدواء رقم )(PH-174
صيدلية الدواء رقم )(PH-175
صيدلية الدواء رقم )(PH-177
صيدلية الدواء رقم )(PH-178
صيدلية الدواء رقم )(PH-179
صيدلية الدواء رقم )(PH-181
صيدلية الدواء رقم )(PH-182
صيدلية الدواء رقم )(PH-183
صيدلية الدواء رقم )(PH-184
صيدلية الدواء رقم )(PH-185

٢٢٥١٠٣٢٧٩٥
٢٠٥٦٠٠١٤٠٠
٢٠٥٠٠٤٧٦١٥
٢٠٥٠٠٤٩٦٠٧
٢٠٥٣٠١٦٧٠٦
٢٠٦٢٠١٧١٦٤
٢٠٦٢٠١٧٢٩٩
٢٠٥٥٠٠٦٢٢٤
٢٠٥٧٠٠٢٤١٤
٢٠٥٧٠٠٢٨٧٠
٢٠٥٠٠٥٣٦٠٣
٢٥١١٠٢٥١٣٣
٢٥١١٠٠٧٢٠١
٢٥١١٠٠٧٠٥٢
٢٠٥١٠٣١١٧٨
٢٠٥٠٠٤٩٦٠٨
٢٠٥٠٠٤٩٦٠٦
٢٠٥٠٠٤٨٢٠٩
٢٠٥٠٠٤٧٧٨٦
٢٠٥٦٠٠١١٩٨
٢٠٥٠٠٥٣٦٠٢
٢٢٥١٠٣٣٣٥٩
٢٠٥٠٠٤٧٢٩٦
٢٠٥٠٠٥٣٦٠٤
٢٠٥١٠٣٢٣٤٠
٢٠٥١٠٣٠٦٩٨
٢٠٥٥٠٢٥٥٠٩
٢٢٥٢٠٣٣٥٣٦
٢٠٥٥٠٢٥٤٦٤
٢٢٥١٠٣١٥٨٢
٢٢٥١٠٣٣٥٣٩
٢٢٥١٠٣٢٤٦٩
٢٢٥١٠٣٣٥٣٨
٢٢٥٠٠٦٥٧٩٧
٢٢٥١٠٦٥٠٦٣
٢٢٥٢٠٦٥٠٠٦
٢٢٥١٠٣٢٨٠٠
٢٢٥٠٠٦٥٢٨٦
٢٢٥١٠٣٢٧٩١
٢٢٥١٠٦٦١٤٩
٢٢٥٢٠٦٦٣٥٨
٢٠٥٠٠٤٤٠٠٨
٢٠٥٢٠٠٢٩٣٦
٢٥١٤٠٠٠٣٩٧
٢٢٥٠٠٣٣٥٤٢
٢٠٥١٠٦٢٨٩٦
٢٥١١٠٢٥٣١٩
٢٢٥٢٠٣٢٤٦٧
٢٠٥١٠٦٣١٢٥
٢٠٥١٠٢٨٦٨٤
٢٠٥١٠٦٤٣٩١
٢٠٥٠١١٠٩١٧
٢٠٥٠١١٠٦٩٣
٢٠٥٠١١٠٩١٨
٢٢٥٢٠٣٢٨٠٣
٢٢٥٢٠٣٢٧٩٣
٢٢٥٢٠٦٩١٥٤
٢٢٥١٠٦٦٩٦٠
٢٢٥٢٠٣١٥٧٦
٢٠٥١٠٤٢٢٥٣
٢٠٥٥٠٠٧٧١١
٢٠٥٠١١٠٩١٥
٢٠٥٧٠٠٨٩٨٧
٢٠٦٥٠٠١٣٩٩

١٨٧
١٨٨
١٨٩
١٩٠
١٩١
١٩٢
١٩٣
١٩٤
١٩٥
١٩٦
١٩٧
١٩٨
١٩٩
٢٠٠
٢٠١
٢٠٢
٢٠٣
٢٠٤
٢٠٥
٢٠٦
٢٠٧
٢٠٨
٢٠٩
٢١٠
٢١١
٢١٢
٢١٣
٢١٤
٢١٥
٢١٦
٢١٧
٢١٨
٢١٩
٢٢٠
٢٢١
٢٢٢
٢٢٣
٢٢٤
٢٢٥
٢٢٦
٢٢٧
٢٢٨
٢٢٩
٢٣٠
٢٣١
٢٣٢
٢٣٣
٢٣٤
٢٣٥
٢٣٦
٢٣٧
٢٣٨
٢٣٩
٢٤٠
٢٤١
٢٤٢
٢٤٣
٢٤٤
٢٤٥
٢٤٦
٢٤٧
٢٤٨
٢٤٩
٢٥٠

صيدلية الدواء رقم )(PH-186
صيدلية الدواء رقم )(PH-187
صيدلية الدواء رقم )(PH-188
صيدلية الدواء رقم )(PH-190
صيدلية الدواء رقم )(PH-191
صيدلية الدواء رقم )(PH-193
صيدلية الدواء رقم )(PH-194
صيدلية الدواء رقم )(PH-195
صيدلية الدواء رقم )(PH-196
صيدلية الدواء رقم )(PH-197
صيدلية الدواء رقم )(PH-198
صيدلية الدواء رقم )(PH-199
صيدلية الدواء رقم )(PH-201
صيدلية الدواء رقم )(PH-202
صيدلية الدواء رقم )(PH-203
صيدلية الدواء رقم )(PH-204
صيدلية الدواء رقم )(PH-205
صيدلية الدواء رقم )(PH-206
صيدلية الدواء رقم )(PH-208
صيدلية الدواء رقم )(PH-209
صيدلية الدواء رقم )(PH-210
صيدلية الدواء رقم )(PH-212
صيدلية الدواء رقم )(PH-216
صيدلية الدواء رقم )(PH-221
صيدلية الدواء رقم )(PH-224
صيدلية الدواء رقم )(PH-225
صيدلية الدواء رقم )(PH-240
صيدلية الدواء رقم )(PH-241
صيدلية الدواء رقم )(PH-242
صيدلية الدواء رقم )(PH-243
صيدلية الدواء رقم )(PH-245
صيدلية الدواء رقم )(PH-246
صيدلية الدواء رقم )(PH-247
صيدلية الدواء رقم )(PH-248
صيدلية الدواء رقم )(PH-254
صيدلية الدواء رقم )(PH-269
صيدلية الدواء رقم )(PH-273
صيدلية الدواء رقم )(PH-275
صيدلية الدواء رقم )(PH-276
صيدلية الدواء رقم )(PH-281
صيدلية الدواء رقم )(PH-282
صيدلية الدواء رقم )(PH-283
صيدلية الدواء رقم )(PH-286
صيدلية الدواء رقم )(PH-290
صيدلية الدواء رقم )(PH-301
صيدلية الدواء رقم )(PH-302
صيدلية الدواء رقم )(PH-303
صيدلية الدواء رقم )(PH-304
صيدلية الدواء رقم )(PH-305
صيدلية الدواء رقم )(PH-306
صيدلية الدواء رقم )(PH-307
صيدلية الدواء رقم )(PH-308
صيدلية الدواء رقم )(PH-309
صيدلية الدواء رقم )(PH-310
صيدلية الدواء رقم )(PH-311
صيدلية الدواء رقم )(PH-312
صيدلية الدواء رقم )(PH-313
صيدلية الدواء رقم )(PH-315
صيدلية الدواء رقم )(PH-316
صيدلية الدواء رقم )(PH-317
صيدلية الدواء رقم )(PH-318
صيدلية الدواء رقم )(PH-319
صيدلية الدواء رقم )(PH-321
صيدلية الدواء رقم )(PH-324

٢٠٦٦٠٠٢٢٧٨
٢٠٥٥٠٠٧٧١٠
٢٠٥٥٠٠٧٠٥٨
٢٢٥١٠٦٧٣٦٣
٢٢٥٢٠٣٣٥٣٧
٢٢٥١٠٦٦٣٥٧
٢٢٥٢٠٦٧٣٦٥
٢٢٥٢٠٣٢٧٩٩
٢٢٥٠٠٣٣٤٢٠
٢٠٥٩٠٠٤٠٦٩
٢٠٥٠١١٠٩١٦
٢٠٥٥٠٢٥٥٤٥
٣٣٥٠٠٤٤٥٣٩
٣٥٥٠٠٣٨٨٠٣
٣٥٥٠٠٣٨٧٦١
٣٥٥٠١٣٠٦٥٤
٣٥٥٠٠٣٨٧٦٤
٣٥٥٠٠٣٨٧٦٢
٣٥٥٤٠٠١٥٧٢
٣٥٥٠٠٣٨٨٠٢
٣٥٥٠٠٣٨٨٠٥
٣٣٥٠١٤٠٠٦٩
٢٠٥٣٠١٧١٦٠
٢٠٥٣٠١٦٠٨٤
٢٠٦٣٠١٧١٥٧
٢٠٦٣٠١٦٠٨٣
١٠١٠٥٩٩٤٤٤
١٠١٠٥٩٨١٧٩
١٠١٠٦٠١٦٤٣
١٠١٠٥٩٧١٠٨
١١٢٨١٨٣٣٧٦
١٠١٠٦٠١٢٩٧
١٠١٠٦١٧٨٠٨
١٠١٠٦١٦٣٤٧
٢٢٥٢٠٣٢٨٠١
٢٠٥٣٠١٦١٤٨
٢٠٦٦٠٠٢١٧١
٢٠٥٥٠٠٧٧٠٩
٢٠٥٩٠٠١٥٠٦
٢٢٥٠٠٦٨٤٩١
٢٢٥٢٠٣٢٧٩٦
٢٠٥٩٠٠٤١٠٥
٢٢٥٠٠٣٣٤٢٤
٢٢٥١٠٣٢٧٩٢
٢٠٥١٠٢٩٢٨٧
٢٠٥١٠٣٩٢٧٤
٢٠٥١٠٤٢٦٧٣
٢٠٥٠٠٧٠١٩٥
٢٠٥١٠٤٢٦٧٤
٢٠٥٠٠٧٠١٩٦
٢٠٥٠٠٧٥٢٢٠
٢٠٥٠٠٩٠٩٩٣
٢٠٥٥٠٢٦٣٣٤
٢٠٥٠٢٤٠٥٠٤
٢٠٥١٠٦٤٤١١
٢٠٥١٢٢٥٩٧٦
٢٠٦٢٦١٧١٨١
٢٥١٥١٠٠٠٤٦
٢٠٥٥١٢٦٩٣٨
٢٠٥١٢٢٧٤٠٠
٢٠٥٠١٢٨٥٨٨
٢٥١١١١٥٢٤٦
٢٠٥٠١٣٠٩١٥
٢٠٥١٢٢٨٦٧٨
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٣٦الفروع )تتمة(
مسلسل

اسم الفرع

رقم السجل التجاري

مسلسل

اسم الفرع

رقم السجل التجاري

٢٥١
٢٥٢
٢٥٣
٢٥٤
٢٥٥
٢٥٦
٢٥٧
٢٥٨
٢٥٩
٢٦٠
٢٦١
٢٦٢
٢٦٣
٢٦٤
٢٦٥
٢٦٦
٢٦٧
٢٦٨
٢٦٩
٢٧٠
٢٧١
٢٧٢
٢٧٣
٢٧٤
٢٧٥
٢٧٦
٢٧٧
٢٧٨
٢٧٩
٢٨٠
٢٨١
٢٨٢
٢٨٣
٢٨٤
٢٨٥
٢٨٦
٢٨٧
٢٨٨
٢٨٩
٢٩٠
٢٩١
٢٩٢
٢٩٣
٢٩٤
٢٩٥
٢٩٦
٢٩٧
٢٩٨
٢٩٩
٣٠٠
٣٠١
٣٠٢
٣٠٣
٣٠٤
٣٠٥
٣٠٦
٣٠٧
٣٠٨
٣٠٩
٣١٠
٣١١
٣١٢
٣١٣
٣١٤

صيدلية الدواء رقم )(PH-325
صيدلية الدواء رقم )(PH-332
صيدلية الدواء رقم )(PH-333
صيدلية الدواء رقم )(PH-334
صيدلية الدواء رقم )(PH-335
صيدلية الدواء رقم )(PH-337
صيدلية الدواء رقم )(PH-338
صيدلية الدواء رقم )(PH-339
صيدلية الدواء رقم )(PH-340
صيدلية الدواء رقم )(PH-341
صيدلية الدواء رقم )(PH-342
صيدلية الدواء رقم )(PH-343
صيدلية الدواء رقم )(PH-344
صيدلية الدواء رقم )(PH-345
صيدلية الدواء رقم )(PH-346
صيدلية الدواء رقم )(PH-347
صيدلية الدواء رقم )(PH-348
صيدلية الدواء رقم )(PH-349
صيدلية الدواء رقم )(PH-350
صيدلية الدواء رقم )(PH-351
صيدلية الدواء رقم )(PH-352
صيدلية الدواء رقم )(PH-353
صيدلية الدواء رقم )(PH-354
صيدلية الدواء رقم )(PH-355
صيدلية الدواء رقم )(PH-356
صيدلية الدواء رقم )(PH-357
صيدلية الدواء رقم )(PH-358
صيدلية الدواء رقم )(PH-360
صيدلية الدواء رقم )(PH-362
صيدلية الدواء رقم )(PH-363
صيدلية الدواء رقم )(PH-364
صيدلية الدواء رقم )(PH-365
صيدلية الدواء رقم )(PH-366
صيدلية الدواء رقم )(PH-367
صيدلية الدواء رقم )(PH-368
صيدلية الدواء رقم )(PH-369
صيدلية الدواء رقم )(PH-370
صيدلية الدواء رقم )(PH-371
صيدلية الدواء رقم )(PH-372
صيدلية الدواء رقم )(PH-373
صيدلية الدواء رقم )(PH-374
صيدلية الدواء رقم )(PH-375
صيدلية الدواء رقم )(PH-376
صيدلية الدواء رقم )(PH-377
صيدلية الدواء رقم )(PH-382
صيدلية الدواء رقم )(PH-383
صيدلية الدواء رقم )(PH-384
صيدلية الدواء رقم )(PH-385
صيدلية الدواء رقم )(PH-386
صيدلية الدواء رقم )(PH-387
صيدلية الدواء رقم )(PH-388
صيدلية الدواء رقم )(PH-390
صيدلية الدواء رقم )(PH-392
صيدلية الدواء رقم )(PH-393
صيدلية الدواء رقم )(PH-394
صيدلية الدواء رقم )(PH-396
صيدلية الدواء رقم )(PH-397
صيدلية الدواء رقم )(PH-398
صيدلية الدواء رقم )(PH-399
صيدلية الدواء رقم )(PH-401
صيدلية الدواء رقم )(PH-402
صيدلية الدواء رقم )(PH-403
صيدلية الدواء رقم )(PH-404
صيدلية الدواء رقم )(PH-406

٢٠٥٥١٢٧١٦٤
٢٠٥٠٠٧٢٦٧٠
٢٠٥٠٠٧٢٦٦٧
٢٠٥٠٠٧٢٦٦٩
٢٠٥٢٠٠١٧٢٣
٢٠٥٧٠٠٤١٧٠
٢٠٥٠٠٧٣٥٤١
٢٠٥٠٠٧٣٥٤٠
٢٠٥٩٠٠٢٢١٤
٢٠٥٥٠١٣٣١٣
٢٠٥٠٠٧٥١٦٧
٢٠٥٠٠٧٥٢٣٧
٢٠٥٠٠٧٥٢١٩
٢٠٥٠٠٧٥٢٣٢
٢٢٥٠٠٤١٨٥٤
٢٠٥٠٠٩٣٨٦٦
٢٠٥٠٠٧٧٠٨٩
٢٥١١٠١٢٠١١
٢٥١١٠١٢٠١٢
٢٥١١٠١٤٣٠١
٢٥١١٠٢٢٥١٠
٢٠٥٠٠٤٠٥٨٥
٢٠٥٥٠١٣٧٩١
٢٠٥٥٠١٤٥٨٩
٢٠٥٥٠١٣٧٩٠
٢٠٥١٠٤٦٤٣٨
٢٠٥١٠٤٦٤٣٩
٢٠٥٠٠٧٧٠٨٦
٢٠٥١٠٤٧١٥٤
٢٠٦٢٠٢٤٤٨٠
٢٢٥١٠٤٣٩٠٠
٢٢٥١٠٤٣٨٩٨
٢٠٥٨٠٠٠٠٨٠
٢٠٥٦٠٠٢٦٣١
٢٠٦٦٠٠٣٣١٤
٢٠٥٠٠٧٩٤١٣
٢٠٥٢٠٠١٨٥٦
٢٠٥٠٠٧٩٤٣٦
٢٠٥٠٠٧٩٣٣٢
٢٠٥٠٠٧٩٣١٥
٢٠٥٧٠٠٤٧٤٤
٢٠٥٠٠٨٢٤٨١
٢٠٥٢٠٠١٨٩٢
٢٠٥١٠٤٨٤٣٠
٢٠٥٠٠٨٢٤٨٢
٢٠٥٠٠٧٩٧١٨
٢٠٥٠٠٨٧٣٨٢
٢٢٥١٠٤٤٣١٨
٢٢٥١٠٣١٧٣٧
٢٠٥٥٠١٥٣٨٩
٢٠٥١٠٤٨٤٣١
٢٢٥٢٠٤٤٧٤٢
٢٠٥٧٠٠٤٧٨٠
٢٠٥٠٠٨٢٤٨٤
٢٠٥٧٠٠٤٩٧٥
٢٥١١٠١٥٢٨٢
٢٥١٢٠٠٥٩٢٢
٢٠٥٠٠٨٢٤٨٣
٢٥١١٠١٥٢٨٣
٣٤٥٠٠٠٨٦٨٣
٣٤٥٠٠٠٨٦٨٤
٣٤٥٠٠٠٨٦٨٥
٣٤٥٠٠٠٩٢٤٦
٣٤٥١٠٠١٢٧٦

٣١٥
٣١٦
٣١٧
٣١٨
٣١٩
٣٢٠
٣٢١
٣٢٢
٣٢٣
٣٢٤
٣٢٥
٣٢٦
٣٢٧
٣٢٨
٣٢٩
٣٣٠
٣٣١
٣٣٢
٣٣٣
٣٣٤
٣٣٥
٣٣٦
٣٣٧
٣٣٨
٣٣٩
٣٤٠
٣٤١
٣٤٢
٣٤٣
٣٤٤
٣٤٥
٣٤٦
٣٤٧
٣٤٨
٣٤٩
٣٥٠
٣٥١
٣٥٢
٣٥٣
٣٥٤
٣٥٥
٣٥٦
٣٥٧
٣٥٨
٣٥٩
٣٦٠
٣٦١
٣٦٢
٣٦٣
٣٦٤
٣٦٥
٣٦٦
٣٦٧
٣٦٨
٣٦٩
٣٧٠
٣٧١
٣٧٢
٣٧٣
٣٧٤
٣٧٥
٣٧٦
٣٧٧
٣٧٨

صيدلية الدواء رقم )(PH-407
صيدلية الدواء رقم )(PH-408
صيدلية الدواء رقم )(PH-409
صيدلية الدواء رقم )(PH-410
صيدلية الدواء رقم )(PH-411
صيدلية الدواء رقم )(PH-412
صيدلية الدواء رقم )(PH-413
صيدلية الدواء رقم )(PH-414
صيدلية الدواء رقم )(PH-415
صيدلية الدواء رقم )(PH-416
صيدلية الدواء رقم )(PH-418
صيدلية الدواء رقم )(PH-419
صيدلية الدواء رقم )(PH-421
صيدلية الدواء رقم )(PH-422
صيدلية الدواء رقم )(PH-423
صيدلية الدواء رقم )(PH-424
صيدلية الدواء رقم )(PH-425
صيدلية الدواء رقم )(PH-426
صيدلية الدواء رقم )(PH-427
صيدلية الدواء رقم )(PH-428
صيدلية الدواء رقم )(PH-429
صيدلية الدواء رقم )(PH-430
صيدلية الدواء رقم )(PH-431
صيدلية الدواء رقم )(PH-432
صيدلية الدواء رقم )(PH-433
صيدلية الدواء رقم )(PH-434
صيدلية الدواء رقم )(PH-435
صيدلية الدواء رقم )(PH-436
صيدلية الدواء رقم )(PH-437
صيدلية الدواء رقم )(PH-438
صيدلية الدواء رقم )(PH-439
صيدلية الدواء رقم )(PH-440
صيدلية الدواء رقم )(PH-441
صيدلية الدواء رقم )(PH-442
صيدلية الدواء رقم )(PH-443
صيدلية الدواء رقم )(PH-444
صيدلية الدواء رقم )(PH-445
صيدلية الدواء رقم )(PH-446
صيدلية الدواء رقم )(PH-447
صيدلية الدواء رقم )(PH-448
صيدلية الدواء رقم )(PH-449
صيدلية الدواء رقم )(PH-450
صيدلية الدواء رقم )(PH-451
صيدلية الدواء رقم )(PH-453
صيدلية الدواء رقم )(PH-454
صيدلية الدواء رقم )(PH-455
صيدلية الدواء رقم )(PH-456
صيدلية الدواء رقم )(PH-457
صيدلية الدواء رقم )(PH-458
صيدلية الدواء رقم )(PH-459
صيدلية الدواء رقم )(PH-460
صيدلية الدواء رقم )(PH-461
صيدلية الدواء رقم )(PH-462
صيدلية الدواء رقم )(PH-463
صيدلية الدواء رقم )(PH-464
صيدلية الدواء رقم )(PH-465
صيدلية الدواء رقم )(PH-466
صيدلية الدواء رقم )(PH-467
صيدلية الدواء رقم )(PH-468
صيدلية الدواء رقم )(PH-469
صيدلية الدواء رقم )(PH-470
صيدلية الدواء رقم )(PH-471
صيدلية الدواء رقم )(PH-472
صيدلية الدواء رقم )(PH-474

٣٥٥٠٠٢٢٤٤٩
٣٥٥٠٠٢٢٤٤٢
٣٥٥٠٠٢٢٤٥٤
٣٥٥٠٠٢٢٤٤١
٣٥٥٠٠٢٢٤٥٥
٣٥٥٠٠٢٢٤٤٨
٣٥٥٥٠٠٠٧٤٥
٣٥٥٢٠٠٠٧١٦
٣٥٥٤٠٠٠٧٤١
٣٤٥٠٠٠٩٢٤٥
٣٤٠٠٠١٠٨٥٦
٣٤٠١٠١٠٨٥٧
٣٥٥٠٠٢٢٤٤٥
٣٤٥٣٠٠٢٣٢٩
٣٤٠٠٠١٠٨٥٨
٣٤٠٠٠١٠٨٦١
٣٥٥٠٠٢٢٦١٢
٣٥٥٣٠٠٠٧٢١
٤٧٠١٠٠٠٥٠٥
٣٤٥٢٠٠٤٩٩٢
٣٤٠٢٠١٩٦٠٤
٣٥٥٠٠٢٤٠٨٥
٣٥٥٠٠٢٤٣٨٤
١١٢٢٠٠٣٠٠٨
٣٣٥٠٠٣٧٩٥٠
١١٢٦٠٠١٠٦٨
١١٢٣٠٠٢١٠٣
١١٢٠٠٠١٢٦٤
٣٤٥٣٠٠٢٨٥٥
٣٤٥٣٠٠٢٨٥٦
٣٤٥٠٠١٠٩١٦
٣٤٥٠٠١٠٩١٥
٣٤٥٠٠١٠٩١٤
٣٥٥٠٠٢٥٩٥٧
٣٥٥٠٠٢٥٩٥٨
٣٤٠٠٠١٣٤١٩
٣٤٠٠٠١٣٤٢٦
٣٤٠٠٠١٣٤١٨
٣٤٠٠٠١٣٤٢٣
٣٤٠١٠١٣٤٢٠
٣٤٠١٠١٣٤٢١
٣٤٠٠٠١٣٤٢٤
٣٤٠٠٠١٣٤٢٢
٣٥٥٠٠٢٦٥٩٣
٣٥٥٠٠٢٦٦٢٢
٣٥٥٠٠٢٦٥٩٢
٣٤٥٢٠٠٦٣٢٤
٣٤٥٢٠٠٦٣٨٠
٣٤٥٢٠٠٦٣٨١
٣٣٥٠٠٢٧٠٦٨
٣٥٥٠٠٢٦٦٢٥
٣٥٥٠٠٢٦٥٩٥
٣٥٥٠٠٢٦٥٩٤
٣٣٥٠٠٢٧٠٦٩
٣٣٥٠٠٢٧٠٦٧
٣٤٥٠٠١١٢٨٦
٣٤٥٣٠٠٣٠٣٧
٣٤٠٣٠١٦٥٤٥
٣٤٥٠٠١١٢٨٥
٣٥٥٠٠٢٧٣٦٤
٣٤٥١٠٠١٩١٥
٣٤٥٢٠٠٧٤٤٣
٣٤٥٢٠٠٦٨٧٠
٣٤٥٠٠١١٨٧٧

٤٧
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٣٦الفروع )تتمة(
مسلسل

اسم الفرع

رقم السجل التجاري

مسلسل

اسم الفرع

رقم السجل التجاري

٣٧٩
٣٨٠
٣٨١
٣٨٢
٣٨٣
٣٨٤
٣٨٥
٣٨٦
٣٨٧
٣٨٨
٣٨٩
٣٩٠
٣٩١
٣٩٢
٣٩٣
٣٩٤
٣٩٥
٣٩٦
٣٩٧
٣٩٨
٣٩٩
٤٠٠
٤٠١
٤٠٢
٤٠٣
٤٠٤
٤٠٥
٤٠٦
٤٠٧
٤٠٨
٤٠٩
٤١٠
٤١١
٤١٢
٤١٣
٤١٤
٤١٥
٤١٦
٤١٧
٤١٨
٤١٩
٤٢٠
٤٢١
٤٢٢
٤٢٣
٤٢٤
٤٢٥
٤٢٦
٤٢٧
٤٢٨
٤٢٩
٤٣٠
٤٣١
٤٣٢
٤٣٣
٤٣٤
٤٣٥
٤٣٦
٤٣٧
٤٣٨
٤٣٩
٤٤٠
٤٤١
٤٤٢

صيدلية الدواء رقم )(PH-475
صيدلية الدواء رقم )(PH-476
صيدلية الدواء رقم )(PH-477
صيدلية الدواء رقم )(PH-478
صيدلية الدواء رقم )(PH-479
صيدلية الدواء رقم )(PH-481
صيدلية الدواء رقم )(PH-482
صيدلية الدواء رقم )(PH-483
صيدلية الدواء رقم )(PH-484
صيدلية الدواء رقم )(PH-485
صيدلية الدواء رقم )(PH-488
صيدلية الدواء رقم )(PH-489
صيدلية الدواء رقم )(PH-490
صيدلية الدواء رقم )(PH-493
صيدلية الدواء رقم )(PH-494
صيدلية الدواء رقم )(PH-495
صيدلية الدواء رقم )(PH-496
صيدلية الدواء رقم )(PH-498
صيدلية الدواء رقم )(PH-499
صيدلية الدواء رقم )(PH-501
صيدلية الدواء رقم )(PH-502
صيدلية الدواء رقم )(PH-503
صيدلية الدواء رقم )(PH-504
صيدلية الدواء رقم )(PH-505
صيدلية الدواء رقم )(PH-506
صيدلية الدواء رقم )(PH-507
صيدلية الدواء رقم )(PH-508
صيدلية الدواء رقم )(PH-509
صيدلية الدواء رقم )(PH-510
صيدلية الدواء رقم )(PH-511
صيدلية الدواء رقم )(PH-512
صيدلية الدواء رقم )(PH-513
صيدلية الدواء رقم )(PH-515
صيدلية الدواء رقم )(PH-516
صيدلية الدواء رقم )(PH-517
صيدلية الدواء رقم )(PH-518
صيدلية الدواء رقم )(PH-519
صيدلية الدواء رقم )(PH-520
صيدلية الدواء رقم )(PH-521
صيدلية الدواء رقم )(PH-522
صيدلية الدواء رقم )(PH-523
صيدلية الدواء رقم )(PH-524
صيدلية الدواء رقم )(PH-525
صيدلية الدواء رقم )(PH-526
صيدلية الدواء رقم )(PH-527
صيدلية الدواء رقم )(PH-529
صيدلية الدواء رقم )(PH-530
صيدلية الدواء رقم )(PH-531
صيدلية الدواء رقم )(PH-532
صيدلية الدواء رقم )(PH-533
صيدلية الدواء رقم )(PH-534
صيدلية الدواء رقم )(PH-535
صيدلية الدواء رقم )(PH-538
صيدلية الدواء رقم )(PH-539
صيدلية الدواء رقم )(PH-540
صيدلية الدواء رقم )(PH-541
صيدلية الدواء رقم )(PH-542
صيدلية الدواء رقم )(PH-543
صيدلية الدواء رقم )(PH-544
صيدلية الدواء رقم )(PH-545
صيدلية الدواء رقم )(PH-546
صيدلية الدواء رقم )(PH-547
صيدلية الدواء رقم )(PH-548
صيدلية الدواء رقم )(PH-549

٣٤٥٠٠١١٨٧٨
٣٥٥٠٠٢٧٩١٢
٣٤٠٩٠١٤٩١٧
٣٤٠٠٠١٤٩١٨
٣٤٠١٠١٥٩٥٨
٣٥٥٠٠٢٩١٦٠
٣٥٥٠٠٢٨٦٤٨
٣٥٥٠٠٢٨٦٥١
٣٥٥٠٠٢٨٦٤٩
٣٥٥٠٠٢٩١٥٩
٣٥٥٠٠٢٩١٥٥
٣٥٥٠٠٢٩١٥٧
١١٢٠٠٠١٥٤٩
٣٤٥٢١٤٤٩٩٩
٣٤٥٢٠٠٩٠٢٩
٣٤٠١٠١٦٢٤٣
٣٤٠٠٠١٦١٨٩
٣٤٠٣٠١٦١٩٦
٣٤٠٢٠٠١٣٢٤
٢٠٦٥٠٠١٥٨١
١١٣٤٠٠١٤٢٣
١٠١١٠١٥٩٣٣
٢٥١١٠١١٤٣٢
١١١١٠٠١٧٤٢
١١٢٥٠٠٠٩١٢
١١١٧٠٠٢٤١٠
١١١١٠٠١٤٧٧
١٠١٠٣٢٩٣١٤
١١١٣٠٠٢٥٢٦
١٠١٩٠٠٠٨٢٢
٣٤٥٣٠٠٤٦٨٧
١٠١١١٣٩١٧٥
٣٤٥٠٠١٤٥٨٢
٣٣٥٠٠٣٩٩٥٨
٣٣٥٠٠٣٩٠٠٤
١١٢٠٠٠١٦٣٧
١٠١١٠١٩٥٤٧
١٠١٨٠٠٠٤٥٥
١١٢٣٠٠٣٥٢٩
١٠١١٠١٩٥٤٦
٣٣٥٠٠٣٩٠٠٥
٣٣٥٠٠٣٩٠٠٦
٣٥٦٤٠٠٠٢٥٧
٣٥٥٠٠٣٠٦١٢
٣٥٥٠٠٣٠٥٧٩
٣٥٥٠٠٣٠٥٨٠
٣٣٥٠٠٤١٣١٦
٣٣٥٠٠٤١٢٩٢
١١٢٢٠٠٤٦٩٩
١١٢٦٠٠١٨١٩
٣٣٥٨٠١٢١٠٤
١١٢٢٠٠٤٧٠٠
٣٤٥٠٠١٤٥٨٠
٣٤٥٣٠٠٤٦٣٠
٣٤٥٣٠٠٤٦٢٨
١١٢٦٠٠١٨١٨
١٠١١٠٢٠٨٥٦
٣٤٥٠٠١٤٤٨٤
٣٤٥٠٠١٤٥٨١
٣٤٥١٠٠٢٦١٤
٣٤٥٠٠١٤٤٨٣
٣٤٥٠٠١٤٤٨٢
٣٤٥١٠٠٣٠٠٤
١١٢٢٠٠٥١٤٨

٤٤٣
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٣٦الفروع )تتمة(
مسلسل

اسم الفرع

رقم السجل التجاري

مسلسل

اسم الفرع

رقم السجل التجاري
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صيدلية الدواء رقم )(PH-680
صيدلية الدواء رقم )(PH-681
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صيدلية الدواء رقم )(PH-783

٢٢٥٠٠٤٨٣٧٨
٢٠٥٥٠١٥٨٨٣
٢٠٦٦٠٠٣٤٨٤
٢٠٥٠٠٨٦٨٣٧
٢٠٥٠١٠٠٤٨٥
٢٠٥٠٠٨٧٣٨٥
٢٠٥٠٠٨٧٣٨٤
٢٠٥١٠٥٠٩٠٦
٢٠٥٠٠٨٦٨٣٥
٢٠٥٥٠٢٠٦٢٩
٢٥١١٠١٧٣٢٥
٢٥١١٠١٧٢٤٨
٢٢٥٢٠٤٨١١١
٢٢٥١٠٤٨١٠٤
٢٢٥١٠٤٨١٠٦
٢٠٥٠٠٨٨١٣٥
٢٠٥١٠٥١٢٤٠
٢٠٥٧٠٠٦٠٤٧
٢٠٥٠٠٨٨١٣٢
٢٠٥٠٠٨٨١٣١
٢٠٥٠٠٨٨١٢٧
٢٠٥٠٠٨٨١٣٩
٢٠٥٠٠٨٨١٣٧
٢٢٥١٠٥٠١٢٨
٢٢٥١٠٥٠١٢٩
٢٠٥٦٠٠٤٠٣٨
٢٠٥٦٠٠٣٩٧٧
٢٠٥١٠٥٧٦٣٥
٢٢٥٢٠٣٢٧٩٨
٢٠٥٦٠٠٤٤٦٨
٢٠٥٠٠٩٠٣٦٦
٢٠٥٠٠٩٠٣٦٥
٢٠٥٥٠٢٠٧٦٩
٢٠٥١٠٥٣٤٦١
٢٠٥١٠٥٢٣٧٥
٢٠٦٢٠٣٢٦٢٤
٢٢٥١٠٥٠٨٨٤
٢٠٥٠١٠٠٤٨٦
٢٠٥٠٠٩٠٣٦٧
٢٠٥١٠٥٧٦٣٦
٢٥١١١٠٨٥٨٢
٢٥١١١٠٨٥٨٣
٢٥١١٠٢٠٩٨٥
٢٢٥١٠٥٢٦٦٠
٢٥١١٠٢٢٨٣٥
٢٥١١٠٢٢٨٣٨
٢٢٥٠٠٦٢٠١٥
٢٥١١٠٢٢٨٣٦
٢٥١١٠٢٢٨٣٧
٢٥١١٠٢٢٨٣٤
٢٠٥٦٠٠٥٢٩٩
٢٢٥١٠٦١٦٧٨
٢٠٥٥٠٢٤١٣٢
٢٠٥٦٠٠٥٣٠٠
٢٠٥١٠٥٧٦٣٤
٢٥١١٠٢٢٨٥٣
٢٢٥١٠٢٩٠٤٥
٢٥١١٠٢٢٨٣٣
٢٠٥١٠٥٧٠٨٨
٢٠٥٩٠٠٣٨٨٨
٢٠٥٠١٠٥٥٦٣
٢٠٥٠١١١٠٣١
٢٠٥٠١٠٥٥٠٤
٢٠٥٠١٠٥٥٦٢

٤٩

ق 105 -

شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٣٦الفروع )تتمة(
مسلسل

اسم الفرع

رقم السجل التجاري

مسلسل

اسم الفرع

رقم السجل التجاري

٦٣٥
٦٣٦
٦٣٧
٦٣٨
٦٣٩
٦٤٠
٦٤١
٦٤٢
٦٤٣
٦٤٤
٦٤٥
٦٤٦
٦٤٧
٦٤٨
٦٤٩
٦٥٠
٦٥١
٦٥٢
٦٥٣
٦٥٤
٦٥٥
٦٥٦
٦٥٧
٦٥٨
٦٥٩
٦٦٠
٦٦١
٦٦٢
٦٦٣
٦٦٤
٦٦٥
٦٦٦
٦٦٧
٦٦٨
٦٦٩
٦٧٠
٦٧١
٦٧٢
٦٧٣
٦٧٤
٦٧٥
٦٧٦
٦٧٧
٦٧٨
٦٧٩
٦٨٠
٦٨١
٦٨٢
٦٨٣
٦٨٤
٦٨٥
٦٨٦
٦٨٧
٦٨٨
٦٨٩
٦٩٠
٦٩١
٦٩٢
٦٩٣
٦٩٤
٦٩٥
٦٩٦
٦٩٧
٦٩٨

صيدلية الدواء رقم )(PH-785
صيدلية الدواء رقم )(PH-787
صيدلية الدواء رقم )(PH-788
صيدلية الدواء رقم )(PH-789
صيدلية الدواء رقم )(PH-790
صيدلية الدواء رقم )(PH-792
صيدلية الدواء رقم )(PH-793
صيدلية الدواء رقم )(PH-794
صيدلية الدواء رقم )(PH-795
صيدلية الدواء رقم )(PH-796
صيدلية الدواء رقم )(PH-797
صيدلية الدواء رقم )(PH-798
صيدلية الدواء رقم )(PH-799
صيدلية الدواء رقم )(PH-801
صيدلية الدواء رقم )(PH-802
صيدلية الدواء رقم )(PH-803
صيدلية الدواء رقم )(PH-804
صيدلية الدواء رقم )(PH-805
صيدلية الدواء رقم )(PH-806
صيدلية الدواء رقم )(PH-808
صيدلية الدواء رقم )(PH-809
صيدلية الدواء رقم )(PH-810
صيدلية الدواء رقم )(PH-812
صيدلية الدواء رقم )(PH-813
صيدلية الدواء رقم )(PH-814
صيدلية الدواء رقم )(PH-815
صيدلية الدواء رقم )(PH-817
صيدلية الدواء رقم )(PH-818
صيدلية الدواء رقم )(PH-819
صيدلية الدواء رقم )(PH-820
صيدلية الدواء رقم )(PH-821
صيدلية الدواء رقم )(PH-822
صيدلية الدواء رقم )(PH-824
صيدلية الدواء رقم )(PH-825
صيدلية الدواء رقم )(PH-826
صيدلية الدواء رقم )(PH-827
صيدلية الدواء رقم )(PH-828
صيدلية الدواء رقم )(PH-829
صيدلية الدواء رقم )(PH-830
صيدلية الدواء رقم )(PH-831
صيدلية الدواء رقم )(PH-832
صيدلية الدواء رقم )(PH-835
صيدلية الدواء رقم )(PH-836
صيدلية الدواء رقم )(PH-838
صيدلية الدواء رقم )(PH-839
صيدلية الدواء رقم )(PH-840
صيدلية الدواء رقم )(PH-841
صيدلية الدواء رقم )(PH-842
صيدلية الدواء رقم )(PH-843
صيدلية الدواء رقم )(PH-844
صيدلية الدواء رقم )(PH-845
صيدلية الدواء رقم )(PH-846
صيدلية الدواء رقم )(PH-847
صيدلية الدواء رقم )(PH-848
صيدلية الدواء رقم )(PH-849
صيدلية الدواء رقم )(PH-850
صيدلية الدواء رقم )(PH-851
صيدلية الدواء رقم )(PH-853
صيدلية الدواء رقم )(PH-854
صيدلية الدواء رقم )(PH-855
صيدلية الدواء رقم )(PH-856
صيدلية الدواء رقم )(PH-857
صيدلية الدواء رقم )(PH-858
صيدلية الدواء رقم )(PH-859

٢٥١١٠٢٤٥٧٥
٢٠٥٠١٠٥٥٣٠
٢٠٥٠١٠٥٦٦٨
٢٠٥٠١٠٥٥٣٢
٢٥١١٠٢٣٥٦٣
٢٥١١٠٢٣٥٧١
٢٠٥٠١٠٥٥٢٩
٢٠٥٠١٠٥٦٦٩
٢٠٥٧٠٠٧٨٩٢
٢٠٥١٠٦١٧٤٢
٢٢٥١٠٦٢٥٣٨
٢٠٥١٠٦١٧٧٣
٢٠٥١٠٦١٧٤٨
١٠١٠٤١٧١٥٧
١٠١٠٤٢٣٨٦٩
١٠١٠٤٣٢٣٤٦
١٠١٠٤٣٢٣٥١
١٠١٠٤٣٢٠٨٤
١٠١٠٤٣٢٣٥٠
١٠١٠٤٣٢٣٤٧
١٠١٠٤٣٢٢٩٢
١٠١٠٤٣٢٣٤٨
١٠١٠٤٣٤٢٩٤
١٠١٠٤٣٤٢٩٥
١٠١٠٤٣٤٣٦٥
١٠١٠٤٣٤٣٧١
١٠١٠٤٣٤٣٨٢
١٠١٠٤٣٤٣٧٣
١٠١٠٤٣٤٣٨١
١٠١٠٤٣٤٣٨٣
١٠١٠٤٣٦٠٢٢
١٠١٠٤٣٧٣١٠
١٠١٠٤٣٧٣٠٥
١٠١٠٤٣٧٣١١
١٠١٠٤٦٣٠٥٩
١٠١٠٤٦٣١٦٦
١٠١٠٤٦٣٦٧٤
١٠١٠٤٦٣٠٥٧
١٠١٠٤٦٣١٧٠
١٠١٠٤٦٣١٧١
١٠١٠٤٦٣١٦٨
١٠١٠٤٦٣١٦٤
١٠١٠٤٦٣١٥٦
١١١٥٠٠٣٩٥١
١٠١٠٤٦٤٤٦٨
١١٢٨٠١٩٦٩٨
١٠١٠٤٦٣٧٥٢
١٠١٠٤٦٦٠٩٢
١٠١٠٤٦٦٠٩٠
١٠١٠٤٦٦٠٩٩
١٠١٠٤٦٦٠٩١
١٠١٠٤٦٧٥٨٦
١٠١٠٤٦٧٩٠٤
١٠١٠٤٦٦١١٤
١٠١٠٦٠٨٠٩٢
١٠١٠٤٦٦١٠٨
١٠١٠٤٦٦١٠٩
١٠١٠٦٠٨٠٨٥
١٠١٠٤٦٦١٠٤
١١١٦٠١١٥٦٥
١٠١٠٤٦٦١١٦
١٠١٠٤٦٦١٠٦
١٠١٠٤٦٦١٠٣
١٠١٠٤٦٦٠٩٣

٦٩٩
٧٠٠
٧٠١
٧٠٢
٧٠٣
٧٠٤
٧٠٥
٧٠٦
٧٠٧
٧٠٨
٧٠٩
٧١٠
٧١١
٧١٢
٧١٣
٧١٤
٧١٥
٧١٦
٧١٧
٧١٨
٧١٩
٧٢٠
٧٢١
٧٢٢
٧٢٣
٧٢٤
٧٢٥
٧٢٦
٧٢٧
٧٢٨
٧٢٩
٧٣٠
٧٣١
٧٣٢
٧٣٣
٧٣٤
٧٣٥
٧٣٦
٧٣٧
٧٣٨
٧٣٩
٧٤٠
٧٤١
٧٤٢
٧٤٣
٧٤٤
٧٤٥
٧٤٦
٧٤٧
٧٤٨
٧٤٩
٧٥٠
٧٥١
٧٥٢
٧٥٣
٧٥٤
٧٥٥
٧٥٦
٧٥٧
٧٥٨
٧٥٩
٧٦٠
٧٦١
٧٦٢

صيدلية الدواء رقم )(PH-860
صيدلية الدواء رقم )(PH-861
صيدلية الدواء رقم )(PH-862
صيدلية الدواء رقم )(PH-864
صيدلية الدواء رقم )(PH-865
صيدلية الدواء رقم )(PH-866
صيدلية الدواء رقم )(PH-867
صيدلية الدواء رقم )(PH-870
صيدلية الدواء رقم )(PH-871
صيدلية الدواء رقم )(PH-873
صيدلية الدواء رقم )(PH-874
صيدلية الدواء رقم )(PH-875
صيدلية الدواء رقم )(PH-876
صيدلية الدواء رقم )(PH-877
صيدلية الدواء رقم )(PH-878
صيدلية الدواء رقم )(PH-879
صيدلية الدواء رقم )(PH-882
صيدلية الدواء رقم )(PH-883
صيدلية الدواء رقم )(PH-889
صيدلية الدواء رقم )(PH-890
صيدلية الدواء رقم )(PH-891
صيدلية الدواء رقم )(PH-892
صيدلية الدواء رقم )(PH-893
صيدلية الدواء رقم )(PH-895
صيدلية الدواء رقم )(PH-896
صيدلية الدواء رقم )(PH-897
صيدلية الدواء رقم )(PH-898
صيدلية الدواء رقم )(PH-899
صيدلية الدواء رقم )(PH-901
صيدلية الدواء رقم )(PH-902
صيدلية الدواء رقم )(PH-903
صيدلية الدواء رقم )(PH-904
صيدلية الدواء رقم )(PH-905
صيدلية الدواء رقم )(PH-906
صيدلية الدواء رقم )(PH-907
صيدلية الدواء رقم )(PH-908
صيدلية الدواء رقم )(PH-909
صيدلية الدواء رقم )(PH-910
صيدلية الدواء رقم )(PH-911
صيدلية الدواء رقم )(PH-912
صيدلية الدواء رقم )(PH-913
صيدلية الدواء رقم )(PH-914
صيدلية الدواء رقم )(PH-915
صيدلية الدواء رقم )(PH-916
صيدلية الدواء رقم )(PH-917
صيدلية الدواء رقم )(PH-919
صيدلية الدواء رقم )(PH-921
صيدلية الدواء رقم )(PH-922
صيدلية الدواء رقم )(PH-923
صيدلية الدواء رقم )(PH-924
صيدلية الدواء رقم )(PH-925
صيدلية الدواء رقم )(PH-926
صيدلية الدواء رقم )(PH-927
صيدلية الدواء رقم )(PH-928
صيدلية الدواء رقم )(PH-930
صيدلية الدواء رقم )(PH-933
صيدلية الدواء رقم )(PH-935
صيدلية الدواء رقم )(PH-937
صيدلية الدواء رقم )(PH-938
صيدلية الدواء رقم )(PH-939
صيدلية الدواء رقم )(PH-940
صيدلية الدواء رقم )(PH-941
صيدلية الدواء رقم )(PH-942
صيدلية الدواء رقم )(PH-943

١٠١٠٦١٠١١٠
١٠١٠٦٠٨٠٧٧
١٠١٠٦١٢٣٧١
١٠١٠٦٠٨٠٨٧
١٠١٠٦١٢٠٧٨
١٠١٠٤٦٦١١٧
١٠١٠٦٠٨٠٧٦
١٠١٠٤٦٦١٠٧
١٠١٠٤٦٦١٢٩
١٠١٠٤٦٧٥٧٢
١٠١٠٦٠٨٠٨٤
١٠١٠٦١١٥٩٤
١٠١٠٦٠٨٠٩١
١٠١٠٦٠٨٠٨١
١١٣٤٠٠٣٩٣٣
١٠١٠٦٠٨٧٠٣
١١٣٢١٠٧١٦٦
١٠١٠٦١٢٣٧٣
١٠١٠٤٥٢٨٣٤
١٠١٠٤٥٢٩٢٠
١٠١٠٤٦٠٥١٦
١٠١٠٤٥٨٦٤٥
١١٢٨١٨١٥٩٣
١٠١٠٤٦٣٠٥٦
١٠١٠٥٨١٣٩٧
١١٢٨١٨٢٦٤٧
١١٣٢١٠٩٥٨٧
١٠١١١٤١١٠٠
٤٠٣٠٢٧٩٥٥٠
٤٠٣٠٢٨٠٥٧٣
٤٠٣٠٢٨٠٥٧٩
٤٠٣٠٢٨٠٥٧١
٤٠٣٠٢٨٠٥٧٢
٤٠٣٠٢٨٠٥٧٧
٤٠٣٠٢٨٠٥٧٤
٤٠٣٠٢٨٠٩٧٠
٤٠٣٠٢٨٠٥٧٦
٤٠٣٠٢٨٠٩٦٩
٤٠٣٠٢٨٠٩٧٣
٤٠٣٠٢٨٠٩٧٢
٤٠٣٠٢٨٠٩٧١
٤٠٣٠٢٨١٨٠٢
٤٠٣٠٢٨١٨٠١
٤٠٣٠٢٨٢٢٢٤
٤٠٣٠٢٨٢٣٧٥
٤٠٣٠٢٨٢٣٧٨
٤٠٣٠٢٨٢٧٤٥
٤٠٣٠٢٨٢٧٤٨
٤٠٣٠٢٨٣٦٣٦
٤٠٣٠٢٨٣٦٤٠
٤٠٣٠٢٨٣٦٣٨
٤٠٣٠٢٨٣٦٣٩
٤٠٣٠٢٨٤٤٢١
٤٠٣٠٢٨٤٤٢٠
٤٠٣٠٢٨٤٤١٦
٤٠٣٠٢٨٦٨٣٦
٤٠٣٠٢٨٦٨٣٨
٤٠٣٠٢٨٦٨٤١
٤٠٣٠٢٨٦٨٣٧
٤٦٥٠٠٨١٠٨٦
٤٠٣٠٢٩٠٢٤٥
٤٦٥٠٠٨١٠٦٧
٤٦٥٠٠٨١٠٦٨
٤٠٣٠٢٩٠٢٥٩

٥٠
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شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
)شركة ذات مسؤولية محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩
 ٠٣٦الفروع )تتمة(
مسلسل

اسم الفرع

رقم السجل التجاري

مسلسل

اسم الفرع

رقم السجل التجاري

٧٦٣
٧٦٤
٧٦٥
٧٦٦
٧٦٧
٧٦٨
٧٦٩
٧٧٠
٧٧١
٧٧٢
٧٧٣
٧٧٤
٧٧٥
٧٧٦
٧٧٧
٧٧٨
٧٧٩
٧٨٠
٧٨١
٧٨٢
٧٨٣
٧٨٤
٧٨٥
٧٨٦
٧٨٧
٧٨٨
٧٨٩
٧٩٠
٧٩١
٧٩٢
٧٩٣
٧٩٤
٧٩٥
٧٩٦
٧٩٧
٧٩٨
٧٩٩
٨٠٠
٨٠١
٨٠٢
٨٠٣
٨٠٤
٨٠٥
٨٠٦
٨٠٧
٨٠٨
٨٠٩
٨١٠
٨١١
٨١٢
٨١٣
٨١٤
٨١٥
٨١٦
٨١٧
٨١٨
٨١٩
٨٢٠
٨٢١
٨٢٢
٨٢٣
٨٢٤
٨٢٥
٨٢٦

صيدلية الدواء رقم )(PH-944
صيدلية الدواء رقم )(PH-945
صيدلية الدواء رقم )(PH-946
صيدلية الدواء رقم )(PH-948
صيدلية الدواء رقم )(PH-949
صيدلية الدواء رقم )(PH-950
صيدلية الدواء رقم )(PH-951
صيدلية الدواء رقم )(PH-952
صيدلية الدواء رقم )(PH-953
صيدلية الدواء رقم )(PH-954
صيدلية الدواء رقم )(PH-955
صيدلية الدواء رقم )(PH-956
صيدلية الدواء رقم )(PH-957
صيدلية الدواء رقم )(PH-958
صيدلية الدواء رقم )(PH-959
صيدلية الدواء رقم )(PH-960
صيدلية الدواء رقم )(PH-961
صيدلية الدواء رقم )(PH-962
صيدلية الدواء رقم )(PH-963
صيدلية الدواء رقم )(PH-964
صيدلية الدواء رقم )(PH-965
صيدلية الدواء رقم )(PH-966
صيدلية الدواء رقم )(PH-967
صيدلية الدواء رقم )(PH-970
صيدلية الدواء رقم )(PH-971
صيدلية الدواء رقم )(PH-973
صيدلية الدواء رقم )(PH-974
صيدلية الدواء رقم )(PH-975
صيدلية الدواء رقم )(PH-976
صيدلية الدواء رقم )(PH-977
صيدلية الدواء رقم )(PH-1001
صيدلية الدواء رقم )(PH-1002
صيدلية الدواء رقم )(PH-1003
صيدلية الدواء رقم )(PH-1004
صيدلية الدواء رقم )(PH-1005
صيدلية الدواء رقم )(PH-1006
صيدلية الدواء رقم )(PH-1007
صيدلية الدواء رقم )(PH-1008
صيدلية الدواء رقم )(PH-1009
صيدلية الدواء رقم )(PH-1011
صيدلية الدواء رقم )(PH-1013
صيدلية الدواء رقم )(PH-1014
صيدلية الدواء رقم )(PH-1015
صيدلية الدواء رقم )(PH-1016
صيدلية الدواء رقم )(PH-1017
صيدلية الدواء رقم )(PH-1018
صيدلية الدواء رقم )(PH-1019
صيدلية الدواء رقم )(PH-1020
صيدلية الدواء رقم )(PH-1021
صيدلية الدواء رقم )(PH-1022
صيدلية الدواء رقم )(PH-1023
صيدلية الدواء رقم )(PH-1024
صيدلية الدواء رقم )(PH-1025
صيدلية الدواء رقم )(PH-1026
صيدلية الدواء رقم )(PH-1027
صيدلية الدواء رقم )(PH-1028
صيدلية الدواء رقم )(PH-1029
صيدلية الدواء رقم )(PH-1030
صيدلية الدواء رقم )(PH-1031
صيدلية الدواء رقم )(PH-1032
صيدلية الدواء رقم )(PH-1033
صيدلية الدواء رقم )(PH-1034
صيدلية الدواء رقم )(PH-1036
صيدلية الدواء رقم )(PH-1037

٤٠٣٠٢٩٠٢٦١
٤٠٣٠٢٩٠٢٦٢
٤٠٣٠٢٩٠٢٥٨
٤٠٣٠٢٩٠٢٦٥
٤٠٣٠٢٩٠٢٦٦
٤٠٣٠٢٩٠٢٦٧
٤٦٥٠٠٨٢٠٢٤
٤٦٥٠٠٨٢٠٢١
٤٦٥٠٠٨٢١٩٣
٤٦٥٠٠٨٢١٩٢
٤٦٥٠٠٨٢٠٢٢
٤٠٣١٠٩٨٧٣٣
٤٠٣١٠٩٨٧٣٧
٤٠٣١٠٩٨٧٣٤
٤٠٣١٠٩٨٧٤١
٤٠٣١٠٩٨٧٣٥
٤٠٣١٠٩٨٧٤٠
٤٠٣١٠٩٨٧٣٦
٤٦٥٠٠٨٢٠٢٣
٤٠٣٠٢٩١٥٣٩
٤٠٣١٠٩٨٧٣٩
٤٦٥٠٠٨٢٣٠٥
٤٦٥٢٠٠١٠٤٣
٤٠٣٠٣٠٥٣٧٨
٤٠٣٠٣٠٥٣٧٧
٤٠٣٠٣٠٩٩٠٠
٤٠٣٠٣١٠٩١٠
٤٠٣٠٣١٧٤٦٣
٤٠٣٠٢٨٤١٧٧
٤٠٣١٢٣١٣٥٧
٥٨٠٠٠١٨٧١٨
٥٨٥١٠٠٨٦٩٠
٥٨٥١٠٠٨٦٩٢
٥٨٥١٠٠٨٦٩١
٥٨٥٤٠٠١٦٤٢
٥٨٥٠٠٦٩٨٢٨
٥٨٥٧٠٦٩٨٢٦
٥٨٥٥٠٦٩٨٢٧
٥٨٦٤٠٦٩٨٢٩
٥٩٠٠٠٣٤٩٤٥
٥٩٥٠٠٣٢٦٠٧
٤٦٠٣٠٠٩٠٢٤
٥٨٥٢٠٠٧١٠٢
٥٨٥٢٠٠٧٠٨٧
٥٨٥٢٠٠٧٠٨٦
٤٧٠٠٠٢٠١١٨
٤٧٠٠٠٢٠١١٦
٤٧٠٠٠٢٠١١٥
٤٧٠٠٠٢٠١١٩
٥٩٠٠٠٣٥٤٨٥
٥٩٠٧٠٣٥٤٨٦
٥٨٥٥٠٧٠١٨١
٥٨٥٥٠٧٠١٨٢
٥٨٥٥٠٧٠٢٥٠
٥٨٥٠٠٧٠١٨٣
٥٩٥٠٠٣٢٧٣٤
٥٩٥٠٠٣٢٧٣٦
٥٩٠٠٠٣٤٩٤٤
٥٨٠٠٠٢١٣٣٠
٥٩٥٠٠٣٢٧٣٥
٥٨٥٥٠٧٠٢٥١
٥٨٥٢١٠٢٣٥٠
٥٨٦٠٠٧٠٣٦٢
٥٨٦٤٠٧٠٢٤٧

٨٢٧
٨٢٨
٨٢٩
٨٣٠
٨٣١
٨٣٢
٨٣٣
٨٣٤
٨٣٥
٨٣٦
٨٣٧
٨٣٨
٨٣٩
٨٤٠
٨٤١
٨٤٢
٨٤٣
٨٤٤
٨٤٥
٨٤٦
٨٤٧
٨٤٨
٨٤٩
٨٥٠
٨٥١
٨٥٢
٨٥٣
٨٥٤
٨٥٥
٨٥٦
٨٥٧
٨٥٨

صيدلية الدواء رقم )(PH-1038
صيدلية الدواء رقم )(PH-1039
صيدلية الدواء رقم )(PH-1041
صيدلية الدواء رقم )(PH-1042
صيدلية الدواء رقم )(PH-1043
صيدلية الدواء رقم )(PH-1044
صيدلية الدواء رقم )(PH-1045
صيدلية الدواء رقم )(PH-1046
صيدلية الدواء رقم )(PH-1047
صيدلية الدواء رقم )(PH-1048
صيدلية الدواء رقم )(PH-1049
صيدلية الدواء رقم )(PH-1050
صيدلية الدواء رقم )(PH-1051
صيدلية الدواء رقم )(PH-1052
صيدلية الدواء رقم )(PH-1053
صيدلية الدواء رقم )(PH-1054
صيدلية الدواء رقم )(PH-1055
صيدلية الدواء رقم )(PH-1056
صيدلية الدواء رقم )(PH-1057
صيدلية الدواء رقم )(PH-1058
صيدلية الدواء رقم )(PH-1059
صيدلية الدواء رقم )(PH-1060
صيدلية الدواء رقم )(PH-1062
صيدلية الدواء رقم )(PH-1063
صيدلية الدواء رقم )(PH-1064
صيدلية الدواء رقم )(PH-1065
صيدلية الدواء رقم )(PH-1200
صيدلية الدواء رقم )(PH-1201
صيدلية الدواء رقم )(PH-1202
صيدلية الدواء رقم )(PH-1203
صيدلية الدواء رقم )(PH-1204
صيدلية الدواء رقم )(PH-1205

٥٨٠١٠٢١٣٣٣
٥٩٠٦٠٣٥٨٣٧
٥٨٥٢٠٠٧١٢٥
٤٧٠٠٠٢٠١١٤
٤٧٠٠٠٢٠١١٧
٥٨٥٠١٢٠١٩٩
٥٩٠٣٥٠٢١٢٢
٥٩١١٥٠٣١٢٢
٥٩٠١٧١٦٦٩٢
٥٨٥٠١٢١٧٦٢
٥٨٥٠١٢١٧٨٦
٥٨٥٠١٢١٧٨٤
٥٨٥٠١٢١٧٩٦
٥٨٥٥٣٤١٤٠٧
٥٨٥٠١٢١٨٥٠
٥٨٥٠١٢١٨٥٢
٤٠٣١٢٢٨٥٨٨
٥٨٠٠١٠٤٤٥٤
٥٨٠٦١٠٠٩٩٨
٥٨٥٠١٢٣٩٥٨
٥٨٦٠٦١٢٧٨٨
٤٦٠٣١٥٠٠٩٦
٥٨٦٣٥٢٥٣٥٥
٥٩٠٩٦٢٨٨٤٦
٥٨٥٥٣٤٥٦٤٦
٥٨٥٥٣٤٥٦٤٥
٤٠٣٢٠٤٩٠٣٣
٤٠٣٤٠٠١٨٣٢
٤٠٣٢٠٥٠٦٠١
٤٠٣٢٠٥٠٧١٠
٤٠٣٣٠٠١٣٧٣
٤٠٣٦٠٠١٨٣٣

٥١
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
وﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

ق 108 -

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
ﺟدول اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت

اﻟﺻﻔﺣﺔ

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل

٣-١

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة

٤

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل

٥

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ

٧-٦
٨

ﻗﺎﺋﻣﺔاﻟﺗﻐﯾ ﱡرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

١٠-٩

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ

٦١ – ١١

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ق 109 -

ق 110 -

ق 111 -

ق 112 -

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

إﯾﺿﺎﺣﺎت
٦

اﻹﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ
اﻟﻣﺻﺎرﯾف
ﺑﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ
ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ

٩
١٠

اﻟرﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
١٩٫٤
١١
١٢

ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل  -ﺧﺳﺎرة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺷﺗﻘﺎت ﻋﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل  -أﺧرى
دﺧل آﺧر ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل ﺣﺳﺎب اﻟزﻛﺎة
زﻛﺎة
رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

١٣

رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم

١٤

رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎس واﻟ ُﻣﺧﻔﱠض ﻣن رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

٤٬٩٦٢٬٠٧٦٬٨٢٥
)(٣٬٠٨٠٬٨١٦٬٨٩٠

٣٬٩٦٢٬٤٢٦٬٦٧٦
)(٢٬٣٧٥٬٤٧١٬٨١٠

١٬٨٨١٬٢٥٩٬٩٣٥

١٬٥٨٦٬٩٥٤٬٨٦٦

)(١٬٣٨١٬٢٣٥٬١٧٨
)(١٠٧٬١٢٢٬٧١٠

)(١٬١٩٥٬٨٥٣٬٦١٣
)(٩٥٬١٨٣٬٢٣٣

٣٩٢٬٩٠٢٬٠٤٧

٢٩٥٬٩١٨٬٠٢٠

)(٩٤٬٩٤٨٬٢٦٢
)(٦٠٬٢٦٨٬٥٤٦
٢٣٬٤٠٨٬٤٣٥

)(١٥٬٦٤٦٬٨٧٩
)(٦٥٬٨٩٤٬٣٣١
٢٩٬٥٩٨٬٣٦٨

٢٦١٬٠٩٣٬٦٧٤

٢٤٣٬٩٧٥٬١٧٨

)(١٤٬٦٥٨٬٤١٣
٢٤٦٬٤٣٥٬٢٦١

)(١٠٬٧٧١٬٤١٠
٢٣٣٬٢٠٣٬٧٦٨

١٬٢٣٢

ﺗُﺷ ّﻛِل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٥ﺟز ًءا ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
٤

ق 113 -

١٬١٦٦

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

٢٠٢٠م
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﷼ ﺳﻌودي
٢٤٦٬٤٣٥٬٢٦١

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
٢٣٣٬٢٠٣٬٧٦٨

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻏﯾر اﻟﻣُﻘرﱠ ر إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ إﻟﻰ رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات
اﻟﻼﺣﻘﺔ:
أرﺑﺎح إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
رﺑﺢ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻣن أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﺳﻧﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل

ﺗُﺷ ّﻛِل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٥ﺟز ًءا ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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٢٧

٣٬١٥٦٬٦٥٢

٤٬٥٠٦٬٠٦٦

٢٠

٤٤٬٨٦٦٬٢٥٦

٧٬٤٤٢٬٦٣٦

٤٨٬٠٢٢٬٩٠٨
٢٩٤٬٤٥٨٬١٦٩

١١٬٩٤٨٬٧٠٢
٢٤٥٬١٥٢٬٤٧٠

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

اﻷﺻول
اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
أﺻول ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام
أﺻول ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻏﯾر ﻣوﺣﱠدة
أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﺧزون
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣدﯾﻧﺔ وﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘد ًﻣﺎ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
أﺻول ﺣﻖ اﺳﺗرداد إرﺟﺎع
أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك وﻧﻘدﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻول

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

١٥
١٦
١٧
١٨
٢٠

٦٥٨٬٠٢١٬١٦٩
٧٥٦٬٣٣٠٬٨٥٥
١٩٬٢٤٥٬٨٤٦
٢٠٤٬٧٣٩
٢١٧٬٢١٥٬٠٠١
١٬٦٥١٬٠١٧٬٦١٠

٦٠٣٬٥٠٣٬٠٠٢
٧٢١٬٥١٩٬٩٢٨
١٢٬٨٥٤٬٧٦٣
٢٠٤٬٧٣٩
١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣
١٬٤٤٢٬٥٤٤٬٤٠٥

٢١
٢٢
٢٣
٦
٢٤

١٬٣٢٣٬٧٧٨٬٠٢٦
٥٢٩٬٨٨٩٬١١١
١١٠٬٤٠٠
١٬٦٢٨٬٦٤٩
٣٨٬٠٩٢٬١٠١
١٬٨٩٣٬٤٩٨٬٢٨٧
٣٬٥٤٤٬٥١٥٬٨٩٧

١٬٢٩١٬٨١١٬٤٨١
٣١٧٬١٧٢٬٥٧١
١٬٦٤٥٬٠٨٦
٩٢٦٬٤٥٩
٨٥٬٠٤٦٬٦٧٥
١٬٦٩٦٬٦٠٢٬٢٧٢
٣٬١٣٩٬١٤٦٬٦٧٧

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل
ﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل
زﯾﺎدة ُﻣ َ
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ
أرﺑﺎح ﻣﺑﻘﺎة
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

٢٥
٢٥

١٦
٢٧

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٥١٬٥٠٠٬٠٠٠
٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٩٩٤٬٠٢١٬١٤٠

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٥١٬٥٠٠٬٠٠٠
٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٨٩٥٬٤٢٩٬٢٢٧

٥٢٬٣٠٨٬٨٩٢
١٬١١٢٬٨٣٠٬٠٣٢

٧٬٤٤٢٬٦٣٦
٩٦٩٬٣٧١٬٨٦٣

٥٧٥٬٩٥٤٬٤٠٤
١٠٤٬١٢٨٬٢٨٧
٦٨٠٬٠٨٢٬٦٩١

٥٦٠٬٥٢٦٬٧٠٨
٨٩٬٥٩٦٬٢٨٣
٦٥٠٬١٢٢٬٩٩١
"ﯾﺗﺑﻊ"..

ﺗُﺷ ّﻛِل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٥ﺟز ًءا ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

إﯾﺿﺎﺣﺎت ٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﺗزام اﺳﺗرداد
ﺣﺳﺎﺑﺎت داﺋﻧﺔ وﻣﺑﺎﻟﻎ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺟزء ﻣﺗداول ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﻛﺷوﻓﺔ وﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
اﻟﺗزاﻣﺎت أدوات ﻋﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ
ﻣﺧﺻص زﻛﺎة
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

٢٬٨٢١٬٠٤٠
٤٥٦٬١٧٠٬١٤٦
٣٨٬١٧٢٬٤٤٠
١٨٨٬٦٢٠٬٦٥٦
٣٩٬٦١٤٬٩٩٣
٨٩١٬٠٤٠٬٤٠٩
١١٤٬٩٠٦٬٨٨٧
٢٠٬٢٥٦٬٦٠٣
١٬٧٥١٬٦٠٣٬١٧٤

١٬٥٩٣٬١٥٢
٥٥٧٬٣٥٧٬٠٤٧
٧٬٧٦٣٬٢٢١
١٧٢٬٦٦٢٬١٦٩
٢٨٬١٦٢٬٣٢٩
٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨
١٩٬٩٥٨٬٦٢٥
١٢٬١٥٧٬٤٤٢
١٬٥١٩٬٦٥١٬٨٢٣

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

٢٬٤٣١٬٦٨٥٬٨٦٥

٢٬١٦٩٬٧٧٤٬٨١٤

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت

٣٬٥٤٤٬٥١٥٬٨٩٧

٣٬١٣٩٬١٤٦٬٦٧٧

٦
٢٨
٢٣
١٦
٢٩
٣٠
١٩٫٤
١٣

ﺗُﺷ ّﻛِل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٥ﺟز ًءا ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔاﻟﺗﻐﯾ ﱡرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

ﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ
اﻟزﯾﺎدة اﻟ ُﻣ َ
رأس اﻟﻣﺎل
﷼ ﺳﻌودي

رأس اﻟﻣﺎل
﷼ ﺳﻌودي

اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
﷼ ﺳﻌودي

اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
﷼ ﺳﻌودي

اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄدوات ﺣﻘوق
ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٩م
رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠
-

٥١٬٥٠٠٬٠٠٠
-

٥٬٠٠٠٬٠٠٠
-

٧٩٦٬٧١٩٬٣٩٣
٢٣٣٬٢٠٣٬٧٦٨
٤٬٥٠٦٬٠٦٦

٧٬٤٤٢٬٦٣٦

٨٦٣٬٢١٩٬٣٩٣
٢٣٣٬٢٠٣٬٧٦٨
١١٬٩٤٨٬٧٠٢

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل

-

-

-

٢٣٧٬٧٠٩٬٨٣٤

٧٬٤٤٢٬٦٣٦

٢٤٥٬١٥٢٬٤٧٠

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )إﯾﺿﺎح (٢٦

-

-

-

)(١٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠

-

)(١٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٥١٬٥٠٠٬٠٠٠

٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٨٩٥٬٤٢٩٬٢٢٧

٧٬٤٤٢٬٦٣٦

٩٦٩٬٣٧١٬٨٦٣

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى

-

-

-

٢٤٦٬٤٣٥٬٢٦١
٣٬١٥٦٬٦٥٢

٤٤٬٨٦٦٬٢٥٦

٢٤٦٬٤٣٥٬٢٦١
٤٨٬٠٢٢٬٩٠٨

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل

-

-

-

٢٤٩٬٥٩١٬٩١٣

٤٤٬٨٦٦٬٢٥٦

٢٩٤٬٤٥٨٬١٦٩

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )إﯾﺿﺎح (٢٦

-

-

-

)(١٥١٬٠٠٠٬٠٠٠

-

)(١٥١٬٠٠٠٬٠٠٠

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٥١٬٥٠٠٬٠٠٠

٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٩٩٤٬٠٢١٬١٤٠

٥٢٬٣٠٨٬٨٩٢

١٬١١٢٬٨٣٠٬٠٣٢

ﺗُﺷ ّﻛِل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٥ﺟز ًءا ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل ﺣﺳﺎب اﻟزﻛﺎة
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل ﺣﺳﺎب اﻟزﻛﺎة ﻣﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ:
اﺳﺗﮭﻼك ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
اﺳﺗﮭﻼك أﺻول ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام
رﺑﺢ ﻣن ﺑﯾﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
)رﺑﺢ(  /ﺧﺳﺎرة ﻣن ﺗوﻗف اﻋﺗراف ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻧﮭﺎء ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
ﺷطب ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
إطﻔﺎء أﺻول ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل  -أﺧرى
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل  -ﺧﺳﺎرة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺷﺗﻘﺎت ﻋﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ

٢٠٢٠م
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

٢٦١٬٠٩٣٬٦٧٤

٢٤٣٬٩٧٥٬١٧٨

١٣٩٬٢٣٤٬٠١٧
١٦٦٬٠٠٥٬٥٨٦
)(٦٣٦٬٦١٧
)(٢٬٤٤٧٬٩٨٠
١٠٬٩٣٨٬٨٠٣
٣٬٨٨٨٬٤٠٣
٢٠٬١٩٣٬٤٥٥
٦٠٬٢٦٨٬٥٤٦
٩٤٬٩٤٨٬٢٦٢

١٤٦٬٦٩٨٬٨٣٠
١٦١٬٧١٩٬٨٣٠
)(١٬٦٦١٬٤٢٣
١٬١١٢٬٩٥٩
٧٬٨٤١٬٨٨٦
٤٬٤١٧٬٨٦٠
١٤٬٠٧٤٬٠١٠
٦٥٬٨٩٤٬٣٣١
١٥٬٦٤٦٬٨٧٩

ﺗﻌدﯾﻼت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
ﻣﺧزون
أﺻول ﺣﻖ إرﺟﺎع ﺑﺿﺎﺋﻊ
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣدﯾﻧﺔ وﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘد ًﻣﺎ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺣﺳﺎﺑﺎت داﺋﻧﺔ وﻣﺑﺎﻟﻎ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود
اﻟﺗزام اﺳﺗرداد

٧٥٣٬٤٨٦٬١٤٩

٦٥٩٬٧٢٠٬٣٤٠

)(٣١٬٩٦٦٬٥٤٥
)(٧٠٢٬١٩٠
)(٢١٢٬٧١٦٬٥٤٠
١٬٥٣٤٬٦٨٦
)(١٠١٬١٨٦٬٩٠١
٢٦٬٦٣٤٬٢١٩
١١٬٤٥٢٬٦٦٤
١٬٢٢٧٬٨٨٨

١٣٬١١٠٬٩٢٥
٣١٩٬٤١١
)(٨٢٬٦٧٦٬٥٤٨
)(٨٦٩٬٢١٩
)(٢٩٬١٣١٬٥٠٧
)(١٬٥٣١٬٥٠٠
٣٬١٩٧٬٨٧١
)(٥٦٢٬٥٢٧

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

٤٤٧٬٧٦٣٬٤٣٠

٥٦١٬٥٧٧٬٢٤٦

)(٢٨٬٨٦٨٬٨١٨
)(٥٬٥٥٧٬٠٨٢
)(٦٬٥٥٩٬٢٥٢

)(٣٢٬٣٠٤٬٥٤٠
)(٥٬٢٨١٬٠٠٠
)(٨٬٩٧٦٬٢٦٣

٤٠٦٬٧٧٨٬٢٧٨

٥١٥٬٠١٥٬٤٤٣

)(٢٠٤٬٨١٤٬٧٧٠
٧٦٠٬٤٠٠
)(١٠٬٢٧٩٬٤٨٦
)(٦٧٬٨٨٦٬٧٧٢

)(١٥٥٬٦٣٠٬١١٧
١٬٨٦١٬٨١٨
)(٣٬٠٠٣٬٤٩٥
)(٩٧٬٠١٩٬٣٣٧

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدَﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

)(٢٨٢٬٢٢٠٬٦٢٨

)(٢٥٣٬٧٩١٬١٣١

اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﻛﺷوﻓﺔ وﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ُﻣﺳدﱠد ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
ﺗﺳوﯾﺔ ﻹﻏﻼق ﺑﻌض ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻠﻔروع
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ

١٧١٬٠٤٢٬٥٧١
)(١٩١٬٠٠٠٬١٣٦
)(٤٬٣٢٩٬٦٥٩
)(١٤٧٬٢٢٥٬٠٠٠

٢٠٬٧٨٤٬٧٨٠
)(١٦١٬٨٤٢٬٣٢٢
)(٣٬٧٩٩٬٥٠٠
)(١٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠

)(١٧١٬٥١٢٬٢٢٤

)(٢٨٣٬٨٥٧٬٠٤٢
"ﯾﺗﺑﻊ"...

ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل ﻣدﻓوﻋﺔ
ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧدﻣﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
زﻛﺎة ﻣدﻓوﻋﺔ

١٥
١٦
١٢
١٢
٩
١٧
٢٧
١١
١٩٫٤

٢٧
١٣

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺷراء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
إﯾرادات ﻣﺗﺣﺻﱠﻠﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
إﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺻول ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺷراء أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

١٥
١٥
١٧
٢٠

١٦
٢٦

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟ ُﻣﺳﺗﺧدَﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﺗُﺷ ّﻛِل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٥ﺟز ًءا ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
٩
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

٢٠٢٠م
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﷼ ﺳﻌودي
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر
اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر

٢٤

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ ھﺎ ﱠﻣﺔ:
إﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺻول ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام واﻟﺗزاﻣﺎت إﯾﺟﺎر
ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ أﺻول ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام واﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
ﺗوﻗف اﻋﺗراف ﺑﺄﺻول ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻧﮭﺎء ﻋﻘود
ﺗوﻗف اﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻧﮭﺎﺋﮭﺎ
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
أرﺑﺎح إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﺗﺳوﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﺎﻟﻎ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل  -ﺧﺳﺎرة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺷﺗﻘﺎت ﻋﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ
رﺑﺢ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻣن أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

ﺗُﺷ ّﻛِل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٥ﺟز ًءا ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
١٠
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١٦
١٦
١٦
١٦
١٦
٢٧
٢٧
١٩٫٤
٢٠

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

)(٤٦٬٩٥٤٬٥٧٤
٨٥٬٠٤٦٬٦٧٥
٣٨٬٠٩٢٬١٠١

)(٢٢٬٦٣٢٬٧٣٠
١٠٧٬٦٧٩٬٤٠٥
٨٥٬٠٤٦٬٦٧٥

١٩٢٬٥٧٣٬٣١٦
٦٢٬٢١٣٬٥٣١
)(٥٣٬٩٧٠٬٣٣٤
)(٦٠٬٧٤٧٬٩٧٣
٢٨٬٣٤٧٬٤٤٥
٣٬٠٥٢٬٢٨٣
٣٬١٥٦٬٦٥٢
٣٬٧٧٥٬٠٠٠
)(٩٤٬٩٤٨٬٢٦٢

١٣٤٬٩٧٢٬٢٠٧
٥٢٬٠٨٩٬٥٦٠
)(٤٦٬٦٦٩٬١٤٩
)(٤٩٬٣٥٥٬٦٩٢
٣٠٬٤٤١٬٧٤٣
٣٬١٤٨٬٠٤٨
٤٬٥٠٦٬٠٦٦
)(١٥٬٦٤٦٬٨٧٩

٤٤٬٨٦٦٬٢٥٦

٧٬٤٤٢٬٦٣٦

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
١

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ

١٫١

إ ﱠن ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )"اﻟﺷرﻛﺔ"( ھﻲ ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ُﻣﺳﺟّﻠﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺧﺑر ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ٢٠٥١٠٢٥٧٠١وﺗﺎرﯾﺦ  ٢٣رﻣﺿﺎن ١٤٢٢ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٨دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٠١م( ،وﻟﮭﺎ ﻓروع ﻓﻲ ﻛ ٍّل ﻣن اﻟﺧﺑر
واﻟرﯾﺎض وﺟدة وﻣدن أﺧرى ﻓﻲ أﻧﺣﺎء اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻔﺻﱠل ﻓﻲ إﯾﺿﺎح ) .(٣٥واﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﺷرﻛﺎء
ﺳﻌودﯾﯾن.

١٫٢

ﺗزاول اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻹﻧﺗرﻧت ووﻛﻼء اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻷدوﯾﺔ واﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ وأﻧﺷطﺔ اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت وأﻧﺷطﺔ
ﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻷدوﯾﺔ واﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻟﻸﺟﮭزة واﻟﻣﻌدات واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﻧﻘل اﻟﺑري ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ وﺗﻘدﯾم
ﺧدﻣﺎت اﻟﺗوﺻﯾل ﻋﺑر اﻟﻣﻧﺻﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وإدارة وﺗﺄﺟﯾر اﻟﻣﺧﺎزن ذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﺧزﯾن وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻐﯾر.

١٫٣

إن ﻋﻧﱠوان ﻣﻛﺗب اﻟﺷرﻛﺔ اﻟ ُﻣﺳﺟﱠل ھو ﺻﻧدوق ﺑرﯾد  ،٤٣٢٦اﻟﺧﺑر  ،٣١٩٥٢اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.

١٫٤

ﺗﺟري اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،وﻟم ﺗ ُ َﻌد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ُﻣ َو ﱠﺣدَة ﺣﯾث إن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟم ﺗﺑدأ أي ﻋﻣﯾﺎت ﺑﻌد.
واﻷﺻول واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م وﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﯾﺳت ﺟوھرﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.

١٫٥

اﻋﺗﻣدت اﻹدارة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٣رﻣﺿﺎن ١٤٤٢ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٥إﺑرﯾل ٢٠٢١م( ﻹﺻدارھﺎ.

٢

أﺳﺎس اﻹﻋداد

ﺑﯾﺎن اﻻﻟﺗزام
٢٫١
أ ُ ِﻋدﱠت ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗ َﻣدة ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﺻﺎدرة ﻋن
اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﯾن واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن )اﻟُﺷﻣ َﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻣﻌًﺎ ﺑـ "اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗ َﻣدة ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ"(.
أﺳﺎس اﻟﻘﯾﺎس
٢٫٢
أ ُ ِﻋدﱠت ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر وﻋﻘود اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ
ﺻﻧِّﻔت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ،ﯾُﺳﺗﺧدم ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺗﻲ ُ
اﻻﻛﺗوارﯾﺔ.
اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ وﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض
٢٫٣
ﻘرب إﻟﻰ أﻗرب ﻗِﯾم ﺑﺎﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ )ﻣﺎ ﻟم ﯾُذﻛَر ﺧﻼف ذﻟك(.
ﺗ ُ ْﻌ َرض ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ،اﻟذي ﯾﻣﺛل أﯾﺿًﺎ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،وﺗ ُ ﱠ
٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ

طﺑ ﱠﻘﺔ ﻋﻧد إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺣﯾث ﺑطُ ِّﻘت ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗطﺑﯾﻘًﺎ ﺛﺎﺑﺗًﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﻌروﺿﺔ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ اﻟ ُﻣ
ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺻول واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻛﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
٣٫١
ً
ﻣﺗداوﻻ:
ﺗظ ِﮭر اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺻول واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻣﺗداوﻟﺔ  /ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ .وﯾُﻌ َد اﻷﺻل
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾُﺗوﻗﻊ ﺗﺳﯾﯾﻠﮫ أو ﯾُﻧوى ﺑﯾﻌﮫ أو اﺳﺗﻧﻔﺎذه ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ.
أو ﻋﻧد اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮫ ﺑﺻورة رﺋﯾﺳﺔ ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة.
ﺷﮭرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ.
أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾُﺗوﻗﻊ ﺗﺳﯾﯾﻠﮫ ﺧﻼل اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷر
ً
أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻷﺻل ﻓﻲ ﺻورة ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﻗﯾود ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑداﻟﮫ أو اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻟﺳداد أي ﻣطﻠوﺑﺎت ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن اﺛﻧﻲ
ﺷﮭرا ﺑﻌد ﻓﺗرة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻋﺷر
ً
وﺗُﺻﻧﱠف ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻول اﻷﺧرى ﻛﺄﺻول ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.

١١

ق 120 -

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

٣٫١

ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺻول واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻛﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

وﺗُﻌَ ﱡد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ:
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾُﺗوﻗﻊ ﺳدادھﺎ ﺧﻼل دورة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ.
أو ﻋﻧد اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺑﺻورة رﺋﯾﺳﺔ ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة.
أو ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ﻟﻠﺳداد ﺧﻼل اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻔﺗرة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
أو ﻋﻧد ﻋدم وﺟود ﺣﻖ ﻏﯾر ﻣﺷروط ﻟﺗﺄﺟﯾل ﺳداد اﻻﻟﺗزام ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ﺑﻌد ﻓﺗرة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
وﺗُﺻﻧِّف اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ
٣٫٢
ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻘﺑوض ﻧظﯾر ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎ أو ﻣدﻓوع ﻟﺗﺣوﯾل ﻣطﻠوب ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .وﯾُﺣدﱠد
ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻓﺗراﺿﺎت ﺑﺈﺟراء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو ﺗﺣوﯾل اﻟﻣطﻠوب إﻣﺎ:
ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻟﻸﺻول أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت،
أو ﻓﻲ ظل ﻋدم وﺟود اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﺔ ،ﻓﻲ أﻛﺛر اﻷﺳواق ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻸﺻول واﻟﻣطﻠوﺑﺎت.
وﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﺔ أو اﻷﻛﺛر ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺷرﻛﺔ.
وﺗُﻘَﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻓﺗراﺿﺎت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻول أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﻋﻠﻰ
ﻓرﺿﯾﺔ أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﯾﺳﻌون ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أﻓﺿل ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
وﯾﺄﺧذ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻل ﻏﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻗدرة اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أﻓﺿل وأﻋﻠﻰ
ﻓﺎﺋدة ﻣﻣﻛﻧﺔ أو ﻋن طرﯾﻖ ﺑﯾﻌﮫ إﻟﻰ ﻣﺷﺎرك آﺧر ﻓﻲ اﻟﺳوق ﯾﺳﺗﺧدم اﻷﺻل ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أﻓﺿل وأﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋدة ﻣﻣﻛﻧﺔ.
وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ طرق اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠظروف واﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺗﻌظﯾم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﻘﻠﯾل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.
ﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺿﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،اﻟُﺑﯾﻣ ﱠن أدﻧﺎه ،ﻋﻠﻰ
وﺗُﺻ ﱠﻧف ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻول واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،اﻟﺗﻲ ﺗُﻘَﺎس ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﯾُﻔ َ
أﺳﺎس ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ واﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻛل:
-

درﺟﺔ )ﺑدون ﺗﻌدﯾل( ﻓﻲ أﺳواق ﻧﺷطﺔ ﻷﺻول وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول :أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟ ُﻣ َ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ :طرق ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ واﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر
ﻣﺑﺎﺷرة.
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث :طرق ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ واﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.

اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺗﻛرر ،ﺗﺣ ّدِد اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ إذا أُﺟرﯾَت اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻول واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
َ
ُﺟرى دورﯾًﺎ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات
اﻟﺗﺻﻧﯾف )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣدﺧﻼت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻛل( ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ .وﯾ َ
اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﻟﻣﺗﻛرر واﻟﻘﯾﺎس ﻏﯾر
ﻟﻛل ﻣن اﻟﻘﯾﺎس
ِّ
ِّ
وﻟﻐرض اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺣدﱠدت اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﺋﺎت اﻷﺻول واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص وﻣﺧﺎطر اﻷﺻول أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﻣﺳﺗوى
اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن أﻋﻼه.
اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات
٣٫٣
ُﻌﺗرف ﺑﺎﻹﯾرادات ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﻌﻛس اﻟﻌِوض اﻟذي ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮫ ﻧظﯾر ﺗﺣوﯾل ﺗﻠك اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ .وﻗد
ﯾ َ
ﺧ َ ﻠُﺻت اﻟﺷرﻛﺔﺑوﺟﮫ ٍ ﻋﺎم إﻟﻰ أﻧﱠﮭﺎ ھﻲ اﻷﺻﯾل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﯾراداﺗﮭﺎ ﻟﻛوﻧﮭﺎ ھﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻗﺑل ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل .ﺗﺣﻘِّﻖ اﻟﺷرﻛﺔ
اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

١٢

ق 121 -

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

٣٫٣

اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات )ﺗﺗﻣﺔ(

 ٣٫٣٫١اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ

ﺗﺷﻐل اﻟﺷرﻛﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن ﻣﺣﻼت ﺑﯾﻊ اﻟﺗﺟزﺋﺔ )اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت وﻣﺣﻼت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ( وﺗﺑﯾﻊ اﻷدوﯾﺔ واﻟﻌطور وﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﺗﺟﻣﯾل وأدوات وﻣﻧﺗﺟﺎت
ُﻌﺗرف ﺑﺎﻹﯾرادات ﻋﻧد ﻣرﺣﻠﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل )أي اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗري ﻋﻧدھﺎ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻣﻧﻔذ ﺑﯾﻊ
اﻟﺗﺟﻣﯾل .وﯾ َ
ﻓورا ﻋﻧد ﻣرﺣﻠﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل .ﻏﯾر أن ﺑﻌض اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺗﺟرى ﻣن ﺧﻼل
اﻟﺗﺟزﺋﺔ( .وﯾﺳﺗﺣﻖ دﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ً
ﺷرﻛﺎت ﺗﺄﻣﯾن وﺷرﻛﺎت أﺧرى .وﺗﻌﺗرف اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﺣﯾث إنﱠ ذﻟك ﯾُ َﻣ ِﺛّ ُل اﻟﻧﻘطﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ
اﻟ ِﻌ َوض ﻏﯾر ﻣﺷروط ،ذﻟك أنﱠ ﻣرور اﻟوﻗت ﻓﻘط ھو اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻼزم ﻗﺑل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﯾﺔ اﻟدﻓﻊ .وﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ
ﺻت إﻟﻰ أن اﻟﻣرﺗﺟﻌﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟ ُﻣﺣﺗَﺳﺑﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻟﻣرﺗﺟﻌﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﺟوھرﯾﺔ ،وﻋﻠﯾﮫ
إرﺟﺎﻋﮭﺎ ﺧﻼل  ٧٢ﺳﺎﻋﺔ ،ﺑﯾد أنﱠ اﻹدارةﺧ َ ﻠُ َ
ﻟم ﺗﺣﺎﺳب اﻹدارة ﻋﻧﮭﺎ.

 ٣٫٣٫٢اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ

ُﻌﺗرف ﺑﺎﻹﯾرادات ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل؛ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺑﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷدوﯾﺔ وﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﺗﺟﻣﯾل إﻟﻰ ﺳوق اﻟﺟﻣﻠﺔ .وﯾ َ
ﺗُﺷ َﺣن ﻋﻧدھﺎ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟ ُﻣﺣدﱠد ﻟﺗﺎﺟر اﻟﺟﻣﻠﺔ )اﻟﺗﺳﻠﯾم( .وﺑﻌد اﻟﺗﺳﻠﯾم ،ﻟﺗﺎﺟر اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣطﻠﻖ اﺧﺗﯾﺎر طرﯾﻘﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ،وﻟﯾس ھﻧﺎك اﻟﺗزام ﻏﯾر ﻣﻧ َﺟز
ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛِّر ﻋﻠﻰ ﻗﺑول ﺗﺎﺟر اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت .وﯾﺗﺣﻘﱠﻖ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻋﻧد ﺷﺣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟ ُﻣﺣدﱠد ،وﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘﺎدم اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ
واﻟﺧﺳﺎرة إﻟﻰ ﺗﺎﺟر اﻟﺟﻣﻠﺔ ،ﺳواء ﻗ ِﺑ َل ﺗﺎﺟر اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت أو اﻧﻘﺿﺎء اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺑول وإ ﱠﻣﺎ ﻋﻧد وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﯾد ﱡل
ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﺑول .وﺗﻌﺗرف اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧد ﺗورﯾد اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ إﻟﻰ ﺗﺎﺟر اﻟﺟﻣﻠﺔ ،ﺣﯾث إنﱠ ذﻟك ﯾﻣﺛل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔاﻟﻣﻌﯾ ﱠﻧﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﻌوض ﻏﯾر ﻣﺷروط ،ذﻟك أنﱠ ﻣرور اﻟوﻗت ﻓﻘط ھو اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻼزم ﻗﺑل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﯾﺔ اﻟدﻓﻊ.

)(١

اﻟﻌ َِوض اﻟﻣﺗﻐﯾﱠر

ُﺟرى ﺗﻘدﯾر اﻟﻌ َِوضاﻟﻣﺗﻐﯾ ِّر
إذا ﻛﺎن اﻟﻌ َِوض ﻓﻲ ﻋﻘد ﯾﺗﺿ ﱠﻣن ﻣﺑﻠﻐًﺎﻣﺗﻐﯾ ِّرا ،ﺗُﻘ ّدِر اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌ َِوض اﻟذي ﺳﺗﺳﺗﺣﻘﮫ ﻧظﯾر ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل .وﯾ َ
ﻌﺗرف ﺑﮫ ﻟن
ﻋﻧد ﺑدء اﻟﻌﻘد وﯾظلﻣﻘﯾ ﱠدا ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ أنﱠ ﻋﻛس ﻗﯾد ﻣﺧﺻص اﻹﯾرادات اﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻹﯾرادات اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ اﻟ ُﻣ َ
ﯾﺗﺣﻘﱠﻖ ﺣﺗﻰ اﻟوﺻول ﻻﺣﻘًﺎ إﻟﻰ ﻗرار ﺣﺎﺳم ﺑﺷﺄن ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﯾﻘن ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺣﯾﺎل اﻟﻌ َِوضاﻟﻣﺗﻐﯾ ِّر .وﺗﻧصﱡ ﺑﻌض ﻋﻘود اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻌﻣﻼء
ﻓﻲ إرﺟﺎع اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻏﺿون ﻓﺗرة ُﻣﺣدﱠدة .وﺗﻘ ّدِم اﻟﺷرﻛﺔ أﯾﺿًﺎ ﺧﺻوﻣﺎت ﻛﻣﯾﺔ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻣﺟرد ﺷراﺋﮭم ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﺧﻼل
ﺷﮭرا ﺑﺣﯾث ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺣد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ،وﯾﻧﺷﺄ ﻋن ﺣﻘوق إرﺟﺎع اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ وﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ِﻋ َوضﻣﺗﻐﯾ ِّر.
ﻓﺗرة ١٢
ً
وﯾﺗﻧﺎول اﻹﯾﺿﺎح ) (٥اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋن اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌ َِوضاﻟﻣﺗﻐﯾ ِّر ﻹرﺟﺎع اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ وﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ.

أ(

ﺣﻘوق إرﺟﺎع اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ

ب(

ﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ

وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻌ َِوضاﻟﻣﺗﻐﯾ ِّر ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﻌﻘود ذات اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ،ﺛم ﺗُ
طﺑ ﱠﻖ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ُﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺗزام اﺳﺗرداد
ُﻌﺗرف ﺑﮫ ﻛﺈﯾرادات .وﯾ َ
ﺑﺗﻘﯾﯾد ﺗﻘدﯾرات اﻟﻌوض اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻟﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟ ِﻌ َوضاﻟﻣﺗﻐﯾ ِّر اﻟذي ﯾﻣﻛن إدراﺟﮫ ﺿﻣن ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﯾ َ
ُﻌﺗرف أﯾﺿًﺎ ﺑﺄﺻل ﺣﻖ إرﺟﺎع اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ )واﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت(
درج ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ( .وﯾ َ
اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺗوﻗﻊ إرﺟﺎﻋﮭﺎ )أي اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻏﯾر اﻟ ُﻣ َ
ﻟﻠﺣﻖ ﻓﻲ اﺳﺗرداد اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣن اﻟﻌﻣﯾل.
ﺗطﺑ ِّﻖ اﻟﺷرﻛﺔ إ ﱠﻣﺎ طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣرﺟﱠﺢ وإ ﱠﻣﺎ طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻌوض اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻘد .وﺗُﺳﺗَﻣد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة اﻟﺗﻲ ﯾُﺗوﻗﱠﻊ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ
اﻷﻣﺛل ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌ َِوضاﻟﻣﺗﻐﯾ ِّرﺑﺻﻔﺔ ٍرﺋﯾﺳﺔ ٍ ﻋن طرﯾﻖ ﻋدد ﺣدود اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ،وﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣرﺟﱠﺢ ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻘود ذات ﺣد ﻛﻣﯾﺔ واﺣد ،ﻓﯾﻣﺎ
ﺗُﺳﺗﺧدم طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻷوﻟﺋك اﻟذﯾن ﻟدﯾﮭم أﻛﺛر ﻣن ذات ﺣد ﻛﻣﯾﺔ واﺣد .ﺛم ﺗ ُ
طﺑ ﱠﻖ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾد ﺗﻘدﯾرات اﻟﻌوض اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻟﺗﺣدﯾد
ﺟرى ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض ﻣن
ُﻌﺗرف ﺑﮫ ﻛﺈﯾرادات .وﺗُ ﱠ
ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌ َِوضاﻟﻣﺗﻐﯾ ِّر اﻟذي ﯾﻣﻛن إدراﺟﮫ ﺿﻣن ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﯾ َ
اﻟﻌﻣﻼء.
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

٣٫٣

اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات )ﺗﺗﻣﺔ(

)(٢

اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ اﻟﮭﺎم

)(٣

ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻧﻘﺎط اﻟوﻻء

ﻻ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺻوﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أي ﻋﻘود ﺗزﯾد ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺗﻌ ﱠﮭد ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل وﺳداد اﻟﻌﻣﯾل ﻋن ﺳﻧﺔ واﺣدة .وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ،ﻓﻼ ﺗﺟري
ً
ﺗﻌدﯾﻼ ﻋﻠﻰ أي ﻣن أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺷﺄن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻸﻣوال.
اﻟﺷرﻛﺔ

ﺗطﺑ ّﻖ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻻء "أرﺑﺎﺣﻲ" ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻌﻣﻼﺋﮭﺎ ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻧﻘﺎط ﻋﻧد ﺷراﺋﮭم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ .وﯾﻣﻛنﻋﻧدﺋذ ٍ اﺳﺗﺑدال اﻟﻧﻘﺎط
ﺑﺧﺻم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .وﯾﻧﺷﺄ ﻋن ﻧﻘﺎط اﻟوﻻء اﻟﺗزام أداء ﻣﺳﺗﻘل ﺑذاﺗﮫ؛ إذ إﻧﱠﮭﺎ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻌﻣﯾ َل ﺣﻘًﺎ ﻣﺎدﯾًﺎ.
وﯾ ﱠ
ﻌﺗرف ﺑﮫ ﻛﺎﻟﺗزام ﻋﻘد ﺣﺗﻰ ﺗُﺳﺗﺑدل اﻟﻧﻘﺎط.
ُوزع ﺟز ٌء ﻣن ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟوﻻء اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻧﺳﺑﻲ واﻟ ُﻣ َ
ﺷﮭرا ﻣن اﻟﺑﯾﻊ اﻷوﻟﻲ(.
ُﻌﺗرف ﺑﺎﻹﯾرادات ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﺑدل اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻧﻘﺎط ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎط )أي ١٢
ً
وﯾ َ
وﺗﺟري اﻟﺷرﻛﺔﺗﺣدﯾﺛﺎت ٍ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾراﺗﮭﺎ ﺑﺷﺄن اﻟﻧﻘﺎط
وﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻟﻧﻘﺎط اﻟوﻻء ،ﺗﺄﺧذ اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺳﺑﺎﻧﮭﺎ أرﺟﺣﯾﺔ أن ﯾﺳﺗﺑدل اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻧﻘﺎط.
ِ
ﺟرى ﻋﻠﻰ رﺻﯾد اﻟﺗزام اﻟﻌﻘد ﻣﻘﺎﺑل اﻹﯾرادات.
اﻟﺗﻲ ﺳﺗُﺳﺗﺑدل ﻓﻲ ﻛل ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﺗُﺣ ﱠﻣل أي ﺗﻌدﯾﻼت ﺗ ُ َ
وﯾﺗﻧﺎول اﻹﯾﺿﺎح ) (٥اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋن اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻧﻘﺎط اﻟوﻻء.

)(٤

أرﺻدة اﻟﻌﻘود

أ(

اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ

ب(

ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﻘود

)(٥

اﻷﺻول واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﺣﻘوق اﺳﺗرداد اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أو إرﺟﺎﻋﮭﺎ

أ(

أﺻول ﺣﻖ اﺳﺗرداد اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ

ب(

اﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﺳﺗرداد

ﺗﻣﺛل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣﻖ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌ َِوض اﻟﻣﺷروط )أيﯾﺗﻌﯾ ﱠن ﻓﻘط ﻣرور وﻗت ﻗﺑل ْ
أن ﯾُﺻﺑِﺢ دﻓﻊ اﻟﻌ َِوض ﻣﺳﺗﺣ ًﻘﺎ( .وﯾُر َﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ إﯾﺿﺎح ) (٣٫١٣ﺿﻣن )اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ واﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﻋﺗراف(.
ُﻌﺗرف ﺑﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﻘود
ﺗﻣﺛل ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﻘد اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ إﻟﻰ ﻋﻣﯾل ﻧظﯾرﻗﺑ ْض اﻟﺷرﻛﺔ ﻋ َِوض )أو اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌ َِوض( ﻣن اﻟﻌﻣﯾل .وﯾ َ
ﻛﺈﯾرادات ٍ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد )أي ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ذات اﻟﺻﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل( .وﯾُر َﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ إﯾﺿﺎح ) (٣٫١٣ﺿﻣن )اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ واﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﻋﺗراف(.

ﺻﺎ أي
ﯾﻣﺛل أﺻل ﺣﻖ اﺳﺗرداد اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﺳﺗرداد اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾُﺗوﻗﻊ أن ﯾر ِ ّﺟﻌﮭﺎ اﻟﻌﻣﻼء .وﯾُﻘَﺎس اﻷﺻل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﺧزون ،ﻧﺎﻗ ً
ﺟرى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗوﻗﱠﻌﺔ ﻻﺳﺗرداد اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ وأي اﻧﺧﻔﺎﺿﺎت ﻣﺣﺗ َﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﺗﺣ ّدِث اﻟﺷرﻛﺔ ﻗﯾﺎس اﻷﺻل ﻷي ﺗﻌدﯾﻼت ﺗ ُ َ
اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟﻣرﺗﺟﻌﺎت وأي اﻧﺧﻔﺎﺿﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣرﺗﺟﻌﺔ.
ُﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺗزام اﻻﺳﺗرداد ﻟﻼﻟﺗزام ﺑر ِ ّد ﺑﻌض أو ﻛل اﻟﻌ َِوض اﻟﻣﻘﺑوض )أو ُﻣﺳﺗ َﺣﻖ اﻟﻘﺑض( ﻣن اﻟﻌﻣﯾل .وﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﺳﺗرداد ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن ﺣﻖ اﻟﻌﻣﯾل
ﯾ َ
ﻓﻲ إرﺟﺎع اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ .وﯾُﻘَﺎس اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﺑﺄﻧﮫﺳﯾﺗﻌﯾ ﱠن ﻋﻠﯾﮭﺎ إﻋﺎدﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل .وﺗﺣ ّدِث اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻘدﯾراﺗﮭﺎ ﺑﺷﺄن اﻟﺗزاﻣﺎت
اﻻﺳﺗرداد )واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ( ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ.
 ٣٫٤ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
درﺟﺔ ﺳﺎﺑ ًﻘﺎ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺑﯾﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء .وﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ ھﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد
ﺗﺗﺿ ﱠﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟ ُﻣ َ
ف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺧرى ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل،
ﺻﻧﱠ ُ
ﺑﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وﺳﯾﺎرات اﻟﺗوﺻﯾل وإﯾﺟﺎر اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .وﺗ ُ َ
ﻛﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

٣٫٤

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻹﯾرادات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

ﻣوردﯾن ،ﯾُﺳﺗَﻠم ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﺧﺻوﻣﺎت ﻛﻣﯾﺔ وﺑدﻻت ﺣﻣﻼت ﺗروﯾﺟﯾﺔ وﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ وأﺗﻌﺎب أﺧرى ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷراء ﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﺧﺻﱠﺻﺔ
ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻊ ِ ّ
اﻟﻣوردﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ،وﻣن ﺛ ﱠم ﻓﺈﻧﱠﮫ ﯾﻌﺗﺑر ﺟز ًءا ﻣن ﺳﻌر اﻟﺷراء ﻟذﻟك
اﻟﻣوردﯾن .وﯾﺗﻌﻠﻖ ﻣﻌظم اﻟدﺧل ﻣن
ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣن أوﻟﺋك
ِّ
ِّ
اﻟﻣﻧﺗﺞ .وأﺣﯾﺎﻧًﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻗﺑض اﻹﯾرادات ﻣﺷرو ً
طﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺷرﻛﺔ إﺟراءات ُﻣﺣدﱠدة أو اﻟوﻓﺎء ﺑﺑﻌض ﺷروط اﻷداء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷراء اﻟﻣﻧﺗﺞ .وﯾﺗﺿ ﱠﻣن ذﻟك
ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺣﺟم ﻣﺷﺗرﯾﺎت أو ﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣﺳﺗﮭدَف ﻣﺗﻔَﻖ ﻋﻠﯾﮫ ،وﺗوﻓﯾر اﻟﻣواد واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ووﺿﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم
اﻟﻣوردﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺷراء اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟ ُﻣﺧﺻﱠﺻﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺗُﺳ ﱠﻣﻰ ﻋﻣو ًﻣﺎ إﯾرادات
وﺟود ﺗﻌرﯾف ﻗﯾﺎﺳﻲ ﻟﮭذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،ﻓﺈنﱠ ھذه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض ﻣن
ِّ
ﺗﺟﺎرﯾﺔ.
ُﻌﺗرف ﺑﺎﻹﯾرادات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘِّﻘﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻧد اﻟوﻓﺎء ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺷروط اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻹﯾرادات ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻹﯾرادات ﻗﯾﺎس ﻣوﺛوﻗًﺎ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ
وﯾ َ
ُﻌﺗرف ﺑﺎﻹﯾرادات ﻛرﺻﯾد داﺋن ﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت .وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻟدﺧل اﻟ ُﻣﺣﻘﱠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺧزون اﻟذي ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﮫ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺎت اﻟﻔﺗرات،
ﺷروط اﻟﻌﻘد .وﯾ َ
ُﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﯾرادات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ُﻌﺗرف ﺑﮫ ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋﻧد ﺑﯾﻊ ذﻟك اﻟﻣﺧزون .وﯾ َ
ُدرج اﻟدﺧل ﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ ذﻟك اﻟﻣﺧزون ،وﯾ َ
ﯾ َ
ﺿﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻟﮭﺎ ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﺣﻖ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻧﻔﺎذ ﻧظﺎﻣﯾﺎ ﻓﻲ إﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
ُﻌﺗرف ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻻ ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ ُﻣﺳﺗﺣﻖ اﻟﻘﺑض أو ُﻣﺳﺗ َﺣﻖ
وﺗﻧوي ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ ﻣن
ِّ
اﻟﻣوردﯾن ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ إﻟﯾﮭم ،ﺣﯾث ﻻ ﯾ َ
اﻟدﻓﻊ.
اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
٣٫٥
ﺗرﺟم
ﺗُﺳ ِ ّﺟل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾًﺎ ﺣﺳب اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔورﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﺗﺄھل ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ .وﺗ ُ ْ
ُﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺳداد أو
اﻷﺻول واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟ ُﻣﺳﺟﱠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻔوري ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﯾ َ
ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.

٣٫٦

اﻟزﻛﺎة واﻟﺿراﺋب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة

 ٣٫٦٫١اﻟزﻛﺎة

ﯾُﺟﻧﱠب ﻣﺧﺻصٌ ﻟﻠزﻛﺎة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وﻓﻘًﺎ ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،وﯾُ َﺣ ﱠﻣ ُل اﻟﻣﺧﺻص ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ
واﻟﺧﺳﺎرة.

 ٣٫٦٫٢ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ

ُﻌﺗرف ﺑﺎﻷﺻول واﻟﻣﺻﺎرﯾف ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌد ﺣﺳم ﻣﺑﻠﻎ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء:
ﯾ َ
-

ُﻌﺗرف ،ﻓﻲ ھذه
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔاﻟﻣﺗﻛﺑ ﱠدة ﻋﻠﻰ ﺷراء أﺻول أو ﺧدﻣﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب؛ ﺣﯾث ﯾ َ
اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﺑﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔﻛﺟزء ٍ ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺷراء اﻷﺻل أوﻛﺟزء ٍ ﻣن ﺑﻧد اﻟﻣﺻﺎرﯾف ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻼﺋﻣﺎ
وﻋﻧد إدراج اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ.

ُدرج ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺿراﺋب أو اﻟ ُﻣﺳﺗ َﺣﻖ اﻟدﻓﻊ ﻟﮭﺎﻛﺟزء ٍ ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ أو اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ
وﯾ َ
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
٣٫٧
ﺗﻌﺗرف اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑدﻓﻊ اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻋﻧد اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ وأن اﻟﺗوزﯾﻊ ﻟم ﯾَﻌُ ْد ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷرﻛﺔ .ووﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻧظﺎم
ُﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔاﻟﺗﻐﯾ ﱡرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
اﻟﺷرﻛﺎت ،ﯾُﻌﺗ َﻣد اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻧد اﻋﺗﻣﺎده ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء .وﯾ َ

١٥

ق 124 -

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
٣٫٨
درج اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌد ﺣﺳم اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔْ ،
درج اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
إن ُو ِﺟدَت .ﺗ ُ َ
ﺗُ َ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌد ﺣﺳم اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔْ ،
إن ُو ِﺟدَت .وﺗﺗﺿ ﱠﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﺑدال
ﻗِطﻊ ﻏﯾﺎر اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻋﺗراف .وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزم اﺳﺗﺑدال ﻗِطﻊ ﻏﯾﺎر
ُﺟرى ﻓﺣص
ھﺎ ﱠﻣﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ،ﻓﺈنﱠ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺳﺗﮭﻠك ﻛ ٌل ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣِ دة ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟ ُﻣﺣدﱠدة .وﺑﺎﻟﻣﺛل ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾ َ
ُﻌﺗرف ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺻﻼح واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
ُﻌﺗرف ﺑﺗﻛﻠﻔﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻛﺎﺳﺗﺑدال ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﻋﺗراف ،وﯾ َ
رﺋﯾس ،ﯾ َ
اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧدﺗﻛﺑ ِّدھﺎ.
وﯾُﺣﺗَﺳب اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺗﺎﺣﺔ ﺑﻧد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺧﺻص ﻟﮫ أو ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﮫ ھذه اﻷﺻول ﺟﺎھزة ﻟﻼﺳﺗﺧدام
اﻟﻣﺳﺗﮭدف ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﻧﺷﺄة ذاﺗﯾًﺎ .وﻻ ﺗُﺳﺗَﮭﻠك اﻷراﺿﻲ واﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
وﯾُﺣﺗَﺳب اﻻﺳﺗﮭﻼك وﻓﻘًﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟ ُﻣﻘدﱠرة ﻟﻸﺻول ،ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ٥ﺳﻧوات
 ٥ﺳﻧوات
 ٥ﺳﻧوات
 ٦٫٦٧ﺳﻧوات
 ٢٥ﺳﻧﺔ
 ٦٫٦٧ﺳﻧوات

اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟ ُﻣﺳﺗﺄ َﺟرة
اﻟﺳﯾﺎرات وﺳﯾﺎرات اﻟﺗوزﯾﻊ
اﻷﺛﺎث واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت
اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺑﻧﻰ
اﻷدوات واﻟﻣﻛﯾﻔﺎت

وﯾﺗوﻗف اﻻﻋﺗراف ﺑﺄي ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات وأي ﺟزء ھﺎم ﻣﻌﺗرف ﺑﮫ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﻋﻧد اﻟﺑﯾﻊ أو ﻋﻧد ﻋدم وﺟود ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ
درج أي أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل )ﻣﺣﺗﺳﺑَﺔ ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل( ﻓﻲ
أو ﺑﯾﻌﮫ .وﺗ ُ َ
ﺟرى ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات وطُرق اﺳﺗﮭﻼﻛﮭﺎ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧد اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل .وﺗُ َ
ﻛل ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﺗُﻌدﱠل ﺑﺄﺛر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ،ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻼﺋ ًﻣﺎ.
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
٣٫٩
ﻘﯾﺗ ُ ِّم اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻘد ﻣﺎ ْ
إن ﻛﺎن ﻋﻘد ھو ﻋﻘد إﯾﺟﺎر أو ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر .أي إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﯾﻧﻘل اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أﺻل ُﻣﺣدﱠد
ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻋِوض.

ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر
اﻟﺷرﻛﺔ
ِ

وﺗطﺑ ِّﻖ اﻟﺷرﻛﺔ طرﯾﻘﺔ واﺣدة ﻟﻼﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻋﻘود إﯾﺟﺎر اﻷﺻول ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
وﺗﻌﺗرف اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺗﺳدﯾد ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر وأﺻول ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻول اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.

 ٣٫٩٫١أﺻول ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام

ﺗﻌﺗرف اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄﺻول ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر )أي اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﺻﺑﺢ ﻓﯾﮫ اﻷﺻل ﻣﺣل اﻟﻌﻘد ﻣﺗﺎﺣًﺎ ﻟﻼﺳﺗﺧدام( .وﺗُﻘَﺎس أﺻول ﺣﻖ
ﺻﺎ أي اﺳﺗﮭﻼك ﻣﺗراﻛم وأي ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،و ُﻣﻌدﱠﻟﺔ ﺣﺳب أي إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .وﺗﺷﺗﻣل
اﻻﺳﺗﺧدام ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗ ً
ﻌﺗرف ﺑﮭﺎ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔاﻟﻣﺗﻛﺑ ﱠدة وﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟ ُﻣﺳدﱠدة ﻓﻲ أو ﻗﺑل
ﺗﻛﻠﻔﺔ أﺻول ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟ ُﻣ َ
ﺻﺎ أي ﺣواﻓز إﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﻠَﻣﺔ.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،ﻧﺎﻗ ً
وﺗُﺳﺗَﮭﻠك أﺻول ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام وﻓﻘًﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر أو اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟ ُﻣﻘدﱠرة ﻟﻸﺻول،أﯾ ﱡﮭﻣﺎ أﻗﺻر ،وذﻟك ﻋﻠﻰ
اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ١٩- ٢ﺳﻧﺔ
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
 ١٦٫٨-١٢٫٤ﺳﻧﺔ
اﻷراﺿﻲ
ﺗﺣوﻟت ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر أو ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻌﻛس ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء ،ﯾُﺣﺗَﺳب اﻻﺳﺗﮭﻼك ﺑﺎﺳﺗﺧدام
وإذا ﱠ
اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟ ُﻣﻘدﱠر ﻟﻸﺻل.
وﻻ ﺗﺧﺿﻊ أﯾﺿًﺎ أﺻول ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﯾُر َﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ إﯾﺿﺎح ) (٣٫١٢ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
١٦

ق 125 -

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

٣٫٩

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر )ﺗﺗﻣﺔ(

 ٣٫٩٫٢اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

ﺗﻌﺗرف اﻟﺷرﻛﺔ ،ﻋﻧد ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﺗُﻘَﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﺗُدَﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .وﺗﺷﺗﻣل
ﺻﺎ أي ﺣواﻓز إﯾﺟﺎر ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض وﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎراﻟﻣﺗﻐﯾ ِّرة اﻟﺗﻲ
ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ( ﻧﺎﻗ ً
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر أو ُﻣﻌدﱠل واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﻓﻌﮭﺎ ﺑﻣوﺟب ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ .وﺗﺗﺿ ﱠﻣن أﯾﺿًﺎ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺳﻌر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء اﻟﻣؤ ﱠﻛد
ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ أن ﺗﻣﺎرﺳﮫ اﻟﺷرﻛﺔ وﻣدﻓوﻋﺎت ﻏراﻣﺎت إﻧﮭﺎء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر إذا ﻛﺎن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﯾﻌﻛس ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﯾﺎر اﻹﻧﮭﺎء.
ُﻌﺗرف ﺑﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎراﻟﻣﺗﻐﯾ ِّرة ،اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر أو ُﻣﻌدﱠلﻣﻌﯾ ﱠن ،ﻛﻣﺻﺎرﯾف )ﻣﺎ ﻟم ﺗ ُ
ﺗﻛﺑ ﱠد ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧزون( ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺳﺑب ﺧﻼﻟﮭﺎ
وﯾ َ
اﻟﺣدث أو اﻟظرف ﻓﻲ إﺟراء اﻟﺳداد.
وﻋﻧد ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر ،ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ ُﻣﻌدﱠل اﻻﻗﺗراض اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ذﻟك أنﱠ ُﻣﻌدﱠل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺿﻣﻧﯾًﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﯾﺗﻌذﱠر ﺗﺣدﯾده ﺑﯾُﺳر .وﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر،زﯾُ َ اد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻟﯾﻌﻛس ﺗزاﯾد اﻟﻔﺎﺋدة وﯾُﺧﻔﱠض ﺣﺳبد ُﻓﻌﺎت
ً
ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ،ﯾُﻌَﺎد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﻌدﯾل أوﺗﻐﯾ ﱡر ﻓﻲ ُﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر أوﺗﻐﯾ ﱡر ﻓﻲ ﻣدﻓوﻋﺎت
اﻹﯾﺟﺎر اﻟ ُﻣﺳدﱠدة.
اﻹﯾﺟﺎر )ﻛﺄن ﺗطرأ ﻣﺛﻼﺗﻐﯾ ﱡرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺳﺑبﺗﻐﯾ ﱡر ﻓﻲ ﻣؤﺷر أو ُﻣﻌدﱠل ُﻣﺳﺗﺧدَم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺗﻠك اﻟﻣدﻓوﻋﺎت( أوﺗﻐﯾ ﱡر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﺧﯾﺎر
ﺷراء اﻷﺻل ﻣﺣل اﻟﻌﻘد.

 ٣٫٩٫٣ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻋﻘود إﯾﺟﺎر اﻷﺻول ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ

ﺷﮭرا أو أﻗل .واﻷﺻول ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺣ ِ ّد
إن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ھﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر ﺑﮭﺎ ١٢
ً
ف ﺑدﻓﻌﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻋﻘود إﯾﺟﺎر
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟرﺳﻣﻠﺔ ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ وﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ھﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻛﻛل .وﯾُ ْﻌﺗ ََر ُ
اﻷﺻول ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
 ٣٫١٠ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض
ﺗ ُ َر ْﺳ َﻣ ُل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض ،اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺷراء أو إﻧﺷﺎء أو إﻧﺗﺎج أﺻل ﻣﺎ ،ﯾﺳﺗﻐرق ﺑﺎﻟﺿرورة ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ﻟﺗﺟﮭﯾزه ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﮫ
أو ﺑﯾﻌﮫ،ﻛﺟزء ٍ ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل .وﺗُﺣ ﱠﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻷﺧرى ﻛﺎﻓﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗُﺗﻛﺑد ﺧﻼﻟﮭﺎ .ﺗﺗﺄﻟف ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض ﻣن
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻔواﺋد واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺑدھﺎ ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺗراض اﻷﻣوال وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻔواﺋد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر.
 ٣٫١١اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
درج اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺗُ ُ
ﻘﺎس اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﺑﮭﺎ .وﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﺑﮭﺎ ،ﺗ ُ َ
ﺻﺎ اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﻻ ﺗ ُ َر ْﺳ َﻣ ُل اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ داﺧﻠﯾًﺎ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻛﺎﻟﯾف
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗ ً
اﻟﺗطوﯾر اﻟ ُﻣ َر ْﺳ َﻣﻠَﺔ ،وﺗُظ َﮭر اﻟﻣﺻﺎرﯾف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗُﺗﻛﺑد ﺧﻼﻟﮭﺎ ھذه اﻟﻣﺻﺎرﯾف.
ُﺟرى ﺗﻘﯾﯾم اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻋﻧد وﺟود ﻣؤﺷر ﯾدل ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ
وﺗُطﻔَﺄ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ،وﯾ َ
ﺟرى ﻣراﺟﻌﺔ ﻓﺗرة إطﻔﺎء اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ذي اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺣدد وطرﯾﻘﺔ إطﻔﺎءه ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷﻗل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس .وﺗ ُ َ
ﺟرى اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋناﻟﺗﻐﯾ ﱡرات ﻓﻲ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ أو اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻻﺳﺗﻧﻔﺎد اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ
ﻛل ﻓﺗرة ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ .وﺗ ُ َ
ُﻌﺗرف ﺑﻣﺻروف إطﻔﺎء اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ذات اﻷﻋﻣﺎر
ھذا اﻷﺻل ﺑﺗﻌدﯾل ﻓﺗرة وطرﯾﻘﺔ اﻹطﻔﺎء ،وﯾُﻌﺗﺑر ذﻟك ﻛﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ .وﯾ َ
اﻟ ُﻣﺣدﱠدة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ ﺿﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﺗﻣﺎﺷﯾًﺎ ﻣﻊ وظﯾﻔﺔ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﺗرة إطﻔﺎء اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ذات اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺣدد:
اﻟﺑراﻣﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ

 ٦٫٧ﺳﻧوات

درج أي أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر
وﯾُﺗوﻗف اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻋﻧد ﺑﯾﻌﮫ أو ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﮫ أو ﺑﯾﻌﮫ .وﺗ ُ َ
ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧد اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل )ﻣﺣﺗﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل( ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 ٣٫١٢اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺟري اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﺎ ،ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣﺎ إن ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻣؤﺷر ﯾدل ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎض أﺻل ﻣﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود أي ﻣؤﺷر أو ﻋﻧدﻣﺎ
ﯾﺳﺗﻠزم إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳﻧوي ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ،ﺗُﻘ ّدِر اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد .وﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻸﺻل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺻﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ وﻗﯾﻣﺗﮫ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﺧدام ،أﯾﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ ،وﺗﺣدﱠد ﻷﺻل ﺑﻌﯾﻧﮫ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﺣﻘﻖ اﻷﺻل ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﻟﻸﺻل أو ﻟﻠوﺣدة اﻟد ُﻣ ﱠِرة ﻟﻠﻧﻘد ﻧﺎﻗ ً
إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻷﺻل اﻵﺧر أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺻول اﻷﺧرى .وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟد ُﻣ ﱠِرة ﻟﻠﻧﻘد ﻗﯾﻣﺗﮫ /
ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،ﯾُﻌﺗَﺑر اﻷﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟد ُﻣ ﱠِرة ﻟﻠﻧﻘد ﻣﻧﺧﻔﺿﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،وﯾُﺧﻔﺿﱠﺎن إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺗﮭﻣﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد.
ﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟ ُﻣﻘدﱠرة إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻟﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ )ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة /
وﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﺧدام ،ﺗُﺧ َ
ؤﺧ َذ ﻓﻲ
ﺻﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ،ﯾُ
اﻟﺿرﯾﺑﺔ( اﻟذي ﯾﻌﻛس ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻸﺻل .وﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗ ً
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳوق اﻷﺧﯾرة .وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌذﱡر ﺗﺣدﯾد ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﺗُﺳﺗﺧدَم طرﯾﻘﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻼﺋﻣﺔ ،وﺗﺗﺄﻛد ھذه اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم
وأﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣطروح أﺳﮭﻣﮭﺎ ﻟﻠﺗداول اﻟﻌﺎم أو ﻣؤﺷرات أﺧرى ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣول اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ُﺟرى إﻋدادھﺎ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻛل وﺣدة ﻣن
وﯾﻌﺗﻣد ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾ َ
اﻟوﺣدات اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘد ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﺧﺻﱠص ﻟﮭﺎ اﻷﺻول اﻟﻔردﯾﺔ .وﺗﻐطﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣوازﻧﺎت واﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻋﺎدة ﻓﺗرة ﺧﻣس ﺳﻧوات .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺳﻧوات
طﺑ ﱠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻌد ﻓﺗرة اﻟﻣوازﻧﺔ.
اﻷطول ،ﯾُﺣﺗﺳب ُﻣﻌدﱠل اﻟﻧﻣو طوﯾل اﻷﻣد و ُﯾ
ف ﺑﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل ،إِ ْن ُو ِﺟدَ ،ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺿﻣن
وﯾُ ْﻌﺗ ََر ُ
ﻓﺋﺎت ھذه اﻟﻣﺻﺎرﯾف وﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ وظﯾﻔﺔ اﻷﺻل اﻟذي اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﮫ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ أﻋﯾد ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟ ُﻣدرﺟﺔ
ﺗرف ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ھذه اﻟﻌﻘﺎرات ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﺑﻠﻎ أي إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .وﯾُ ْﻌ َ
وﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك أي ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﺗﺟري اﻟﺷرﻛﺔ أﯾﺿًﺎ
اﺧﺗﺑﺎرا ﻋﻠﻰ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ أﻋﻣﺎر
ً
إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣددة أو اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﺑﻌد ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺳﻧوﯾًﺎ وذﻟك ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻣﻊ
ُﺟرى ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ﻣن ﻛل ﻋﺎم.
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد .وﯾﻣﻛن إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ أي وﻗت ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺳﻧوﯾﺔ ،ﺷرﯾطﺔ أن ﯾ َ
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻول ،ﯾﺟرى اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﻛل ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود أي ﻣؤﺷر ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻟم ﺗﻌد ﻣوﺟودة
أو ﻧﻘﺻت .وﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ھذا اﻟﻣؤﺷر ،ﺗُﻘ ّدِر اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻸﺻل أو ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘد .وﻻ ﯾُﻌﻛَس ﻗﯾد اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻧﺧﻔﺎض
اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟودﺗﻐﯾ ﱡر ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدَﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣﻧذ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن
اﻟﻘﯾﻣﺔ
َ
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﺧﯾرة .وﯾُﻌَ ﱡد ﻋﻛس اﻟﻘﯾد ھذاﻣﺣدود ًا ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗزﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض ﺗﺣدﯾدھﺎ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ُﻌﺗرف ﺑﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .وﯾُ ْﻌﺗ ََرف ﺑﻌﻛس اﻟﻘﯾد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﺑﻌد ﺣﺳم اﻻﺳﺗﮭﻼك ،ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﻟم ﯾ َ

٣٫١٣

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ واﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﻋﺗراف

ﺗﺗﻣﺛل اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻋﻘد ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﮫ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧﺷﺄة واﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻣﻧﺷﺄة أﺧرى.
 ٣٫١٣٫١اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ واﻟﻘﯾﺎس
ﻘﺎس ﻻﺣﻘًﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟ ُﻣ ْ
طﻔَﺄَة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
ف اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ وﺗ ُ ُ
ﺻﻧﱠ ُ
ﺗُ َ
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
وﯾﻌﺗﻣد ﺗﺻﻧﯾف اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧﻣوذج اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ
ﺗدﺑﯾرا ﻋﻣﻠﯾًﺎ ﻟﮭﺎ ،ﺗﻘﯾس اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺑدﺋﯾًﺎ أﺻﻼ ﻣﺎﻟﯾًﺎ ﺑﻘﯾﻣﺗﮫ
ﻋﻧﺻرا ﺗﻣوﯾﻠﯾًﺎ ھﺎﺎ �ﻣأو اﻟﺗﻲ طﺑ ﱠﻘت اﻟﺷرﻛﺔ
ﻹدارﺗﮭﺎ .وﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺿ ﱠﻣن
ً
ً
اﻟﻌﺎدﻟﺔزاﺋد ًا ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺳﺟﯾل أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت.
ﻘﺎس ﻻﺣﻘًﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر أو ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة( ،و
ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗ ُ ُ

١٨

ق 127 -

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

٣٫١٣

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ واﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﻋﺗراف )ﺗﺗﻣﺔ(

 ٣٫١٣٫١اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ واﻟﻘﯾﺎس )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻋﻧﺻرا ﺗﻣوﯾﻠﯾًﺎ ھﺎﺎ �ﻣأو اﻟﺗﻲ طﺑ ﱠﻘت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﮭﺎ ،وﺗﻘﺎس ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮫ
وﺗُﻘَﺎس اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺿ ﱠﻣن
ً
ﻓﻲ إﯾﺿﺎح ) (٣٫٣ﺿﻣن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات.
ﻘﺎس ﻻﺣﻘًﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر أو ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة( ،و
ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗ ُ ُ
ﻲ أو ﯾُﺻﻧﱠف ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔَﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺳﺗﻠزم ْ
وﻣن أﺟل ْ
أن ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﮫ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻣﺛل
أن ﯾُﻘﺎس أﺻ ٌل ﻣﺎﻟ ٌ
ﺷ َﺎر إﻟﻰ ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺣﺻرﯾﺔ ﻷﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ
"ﻣدﻓوﻋﺎت ﺣﺻرﯾﺔ ﻷﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ أو اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻏﯾر اﻟ ُﻣﺳدﱠد" .وﯾُ
ُﺟرى ﺗﻧﻔﯾذه ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻹدارة اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺷروط
أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻏﯾر اﻟ ُﻣﺳدﱠد ،وﯾ َ
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
ﻘﺎس ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟ ُﻣ ْ
طﻔَﺄَة.
ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗ ُ ُ
وﯾﺷﯾر ﻧﻣوذج اﻟﻌﻣل ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ إدارﺗﮭﺎ أﺻوﻟﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﮭدف ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ .وﯾُﺣدﱠد ﻧﻣوذج اﻟﻌﻣل ﻣﺎ ْ
إن ﻛﺎﻧت
ﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔَﺄة
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺳﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو ﺑﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أوﻛﻠﯾ ْﮭﻣﺎ .وﯾُﺣﺗﻔَظ ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟ ُﻣﺻﻧﱠﻔﺔ واﻟ ُﻣﻘﺎ َ
ﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
ﺿﻣن ﻧﻣوذج ﻋﻣل ﯾﮭدف إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻐرض ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾُﺣﺗﻔَظ ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟ ُﻣﺻﻧﱠﻔﺔ واﻟ ُﻣﻘﺎ َ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻣن ﻧﻣوذج ﻋﻣل ﯾﮭدف إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻐرض ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟﺑﯾﻊ.
اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق
وﯾُﻌﺗرف ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﺳﻠﯾم اﻷﺻول ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻷﻧظﻣﺔ أو ﺗﻠك
َ
)اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ( ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗداول ،أي اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﻠﺗزم ﻓﯾﮫ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻷﺻل.

اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ

ﻷﻏراض اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ ،ﺗُﺻﻧﱠف اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻓﺋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
درﺟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔَﺄة )أدواتاﻟدﯾ ْن(
أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ُﻣ َ
درﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻣﻊ إﻋﺎدة ﺗدوﯾر اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ )أدوات اﻟدﯾن(  -ﻏﯾر ﻣطﺑﻖ
أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ُﻣ َ
ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ
أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻣﻊ ﻋدم إﻋﺎدة دوران اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻋﻧد اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﻋﺗراف
)أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(
درﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة  -ﻏﯾر ﻣﻧطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ
أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ُﻣ َ

درﺟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔَﺄة )أدواتاﻟدﯾ ْن(
اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟ ُﻣ َ

ف ﺑﺎﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
درﺟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔَﺄة ﻻﺣﻘًﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ،وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﯾُ ْﻌﺗ ََر ُ
وﺗُﻘَﺎس اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟ ُﻣ َ
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧد اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل أو ﺗﻌدﯾﻠﮫ أو اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺗﮫ.
درﺟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔَﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻷرﺻدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
وﺗﺷﺗﻣل اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟ ُﻣ َ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى.

اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر )أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(

ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﺗﺎر اﻟﺷرﻛﺔ ،ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ،ﺗﺻﻧﯾف ﺗﺻﻧﯾ ًﻔﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻺﻟﻐﺎء أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ ﻛﺄدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻋﻧد اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )" (٣٢أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ" :اﻟﻌرض واﻷدوات ﻏﯾر
اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﻐرض اﻟ ُﻣﺗﺎ َﺟرة .وﯾُﺣدﱠد اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل أداة ﻋﻠﻰ ﺣِ دة.
ُﻌﺗرف ﺑﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻛدﺧ ٍل آﺧر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
وﻻ ﯾُﻌَﺎد ﻣطﻠﻘﺎ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣن ھذه اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .وﯾ َ
ﻋﻧد ﻧﺷوء اﻟﺣﻖ ﻓﻲ دﻓﻌﮭﺎ ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﺳﺗﻔ ْد اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ھذه اﻟﻣﺗﺣﺻﱠﻼت ﻛﺎﺳﺗرداد ﺟزء ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﺣﯾث ﺗُﺳﺟﱠل ﺗﻠك اﻷرﺑﺎح ،ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻓﻲ
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .وﻻ ﺗﺧﺿﻊ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
اﺧﺗﺎرت اﻟﺷرﻛﺔ أن ﺗﺻﻧف ﻧﮭﺎﺋﯾًﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺳﮭم اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت ھذه اﻟﻔﺋﺔ.
١٩
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

٣٫١٣

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ واﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﻋﺗراف )ﺗﺗﻣﺔ(

 ٣٫١٣٫١اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﻋﺗراف

ﯾﺗوﻗف اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )أو ﻣﺗﻰ ﯾﻛون ﻣﻧطﺑﻘًﺎ ،ﺟزء ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺟزء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ( )أي ﺗ ُﺣذَف ﻣن
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ( ﺑﺻورةٍرﺋﯾﺳﺔ ٍ ﻋﻧد:
اﻧﺗﮭﺎء ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺣﻘوق اﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل أو
ﺗﺣوﯾل اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﻘوﻗﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺑض اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل أو ﺗﺣ ﱡﻣﻠﮭﺎ اﻟﺗزام ﻟﺳداد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑدون أي ﺗﺄﺧﯾر ﺟوھري
إﻟﻰ طرف آﺧر ﺑﻣوﺟب "ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻓورﯾﺔ" ،وإ ﱠﻣﺎ:
أ( ﺗﺣوﯾل اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻل
ﺣوﻟت اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل.
ﺣول اﻟﺷرﻛﺔ أو ﺗﺣﺗﻔظ ،ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ ،ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺻل وﻟﻛﻧﮭﺎ ﱠ
ب( ﻟم ﺗ ُ ّ ِ
وﻋﻧد ﺗﺣوﯾل اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﻘوﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل أو إﺑراﻣﮭﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻓورﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮭﺎﻘﯾﺗ ُ ِّم ﻓﯾﻣﺎ ﻣﺎ إن ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﻛﺔ اﺣﺗﻔظت
ﺣو ُل
ﺗﺣو ُل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷﺻل ﺑﺷﻛل ﺟوھري وﻻ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﮭﻣﺎ أو ﺗُ ّ ِ
ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وإﻟﻰ ﻣدى اﺣﺗﻔظت ﺑﮭﻣﺎ .وﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ّ ِ
ﺣول ﻓﻲ ﺣدود اﺳﺗﻣرارﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﮫ .وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﺗﻌﺗرف اﻟﺷرﻛﺔ أﯾﺿًﺎ ﺑﺎﻻﻟﺗزام
ﺳﯾطرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ،ﻓﺗﺳﺗﻣر اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟ ُﻣ ﱠ
ﺣول واﻻﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﻌﻛس اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻔظت ﺑﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ .وﺗُﻘَﺎس اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل
اﻟﻣرﺗﺑط ﺑذﻟك .وﯾ ُ
ُﻘﺎس اﻷﺻل اﻟ ُﻣ ﱠ
ﺣول ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو ﺑﺎﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗ ُ َ
طﺎﻟب اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺳدادھﺎ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل.
اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺻورة ﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟ ُﻣ ﱠ
درﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .وﺗ ُﺣﺗَﺳب اﻟﺧﺳﺎﺋر
ﺗﻌﺗرف اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أدواتاﻟدﯾ ْن ﻏﯾر اﻟ ُﻣ َ
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻌﻘد وﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﻗﺑﺿﮭﺎ ،ﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺣﺳب
ﺗﻘرﯾب ُﻣﻌدﱠل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ .وﺳﺗﺷﺗﻣل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﱠﻘﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟرھﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔَظ ﺑﮭﺎ أو ﺗﻌزﯾزات
اﻷھﻠﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺟز ًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ.
ُﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن؛ ﻓﻔﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﻌرض ﻟزﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻧذ اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﺑﮭﺎ،
وﯾ َ
ﺷﮭرا )اﻟﺧﺳﺎرة
ﯾُﺟﻧﱠب ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺧﻠﱡف ﻋن اﻟﺳداد اﻟﻣﺣﺗَﻣﻠﺔ ﺧﻼل اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷر
ً
ﺷﮭرا( ،أ ﱠﻣﺎ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﱠ ﺿت ﻟزﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻧذ اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﺑﮭﺎ،ﯾﺗﻌﯾ ﱠن ﺗﺟﻧﯾب ﻣﺧﺻص
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ١٢
ً
اﻟﺗﻌرض ،ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻣوﻋد اﻟﺗﺧﻠﱡف ﻋن اﻟﺳداد )اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺧﺳﺎرة ﻋن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ
ﱡ
اﻟﻌُﻣر(.
ﺳ َ
طﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .وﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﻼﺗﺗﺑ ﱠﻊ اﻟﺷرﻛﺔاﻟﺗﻐﯾ ﱡرات ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر
وﺗطﺑ ِّ ُﻖ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ طرﯾﻘﺔ ﻣﺑ ﱠ
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﺑل ﺗﻌﺗرف ﺑﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎرة ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟ ُﻌﻣر ﻓﻲ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ .وﻗد ﺟﻧﱠﺑت اﻟﺷرﻛﺔ ﺟدول
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺧﺑرﺗﮭﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ،وﯾُﻌدﱠل ﺣﺳب اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟ ُﻣﺣدﱠدة ﻟﻠﻣدﯾﻧﯾﯾن واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
وﺗدرس اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺧﻠﱡف ﻋن ﺳداد أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣوﻋد ﺳداده اﻟﺗﻌﺎﻗدي أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ واﺣدة .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈ ﱠن اﻟﺷرﻛﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
ﺑﻌﯾﻧﮭﺎ ،ﻗد ﺗدرس أﯾﺿًﺎ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺧﻠف ﻋن ﺳداد أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣرﺟﱠﺢ ﻟﻠﺷرﻛﺔ أن ﺗﻘﺑض ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟ ُﻣﺳدﱠدة ﻗﺑل اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺗﻌزﯾزات ﻓﻲ اﻷھﻠﯾﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ .وﯾُﺷ َ
طب اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد ﻋدم وﺟود ﺗوﻗﱡﻊ
ﻣﻌﻘول ﺑﺷﺄن اﺳﺗرداد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ.
 ٣٫١٣٫٢اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ واﻟﻘﯾﺎس

ﱠف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﺑﮭﺎ ،ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟﻘروض أو ﺣﺳﺎﺑﺎت داﺋﻧﺔ أو أدوات
ﺻﻧ ُ
ﺗُ َ
ﺗﺣوط ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻼﺋ ًﻣﺎ.
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﻛﺄدوات ﱡ
ُﻌﺗرف ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻘروض واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌد ﺣﺳم ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ ارﺗﺑﺎ ً
طﺎ
وﯾ َ
ﻣﺑﺎﺷرا.
ً
درﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة  -ﻏﯾر ﻣﻧطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ُﻣ َ
٢٠

ق 129 -

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

٣٫١٣

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ واﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﻋﺗراف )ﺗﺗﻣﺔ(

 ٣٫١٣٫٢اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ واﻟﻘﯾﺎس )ﺗﺗﻣﺔ(

وﺗﺷﺗﻣل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣﺣﺗﺟزات ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻷﺧرى
واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ واﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ.
درﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة  -ﻏﯾر ﻣﻧطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ُﻣ َ

اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ

ﱠف اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻷﻏراض اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ ،إﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن وھﻣﺎ:
ﺻﻧ ُ
ﺗُ َ
-

درﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة  -ﻏﯾر ﻣﻧطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ُﻣ َ
درﺟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟ ُﻣطﻔَﺄة )اﻟﻘروض(
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ُﻣ َ

درﺟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔَﺄة )اﻟﻘروض(
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟ ُﻣ َ

ﻘﺎس اﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻓﺎﺋدة ﻻﺣ ًﻘﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟ ُﻣطﻔَﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ھذه اﻟﻔﺋﺔ ھﻲ اﻷﻛﺛر ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ .ﺑﻌد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ،ﺗ ُ ُ
ف ﺑﺎﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧد اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣطﻠوﺑﺎت وأﯾﺿًﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ إطﻔﺎء ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
وﯾُ ْﻌﺗ ََر ُ
وﺗُﺣﺗﺳب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺧﺻم أو ﻋﻼوة ﻋﻧد اﻟﺷراء وأي أﺗﻌﺎب أو ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗُﺷ ّﻛِل ﺟز ًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ُدرج إطﻔﺎء ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻛﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
وﯾ َ
وﺗﻧطﺑﻖ ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﻣﺣﺗﺟزات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻷﺧرى واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻟ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ واﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل.

اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﻋﺗراف

ﯾﺗوﻗف اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺳداد اﻻﻟﺗزام اﻟ ُﻣﺳﺗ َﺣﻖ ﺿﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت أو إﻟﻐﺎﺋﮫ أو اﻧﺗﮭﺎء ﻣدﺗﮫ .وﻋﻧد اﺳﺗﺑدال اﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﺑﺂﺧر ﻣن ﻧﻔس
اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘرﺿﺔ ﺑﺷروط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ أو ﺗُﻌدﱠل ﺷروط اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼ ﺟوھرﯾًﺎ ،ﯾُﻌﺗﺑر ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر أو اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺗوﻗف ﻋن
ُﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻷﺻﻠﻲ واﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗزام ﺟدﯾد .وﯾ َ
 ٣٫١٣٫٣ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺻﺢ ﻋن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد وﺟود ﺣﻖ ﻧﺎﻓذ ﻧظﺎﻣﯾﺎ ﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ
ﺟرى ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﯾُﻔ َ
ﺗُ َ
ﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ،وھﻧﺎك ﻧﯾﺔ إ ﱠﻣﺎ ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ أو ﺗﺳﯾﯾل اﻷﺻول وﺳداد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣد.
ﻣ
اﻟ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
ُ َ

٣٫١٤
اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣﻖ

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ

ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة.
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ )اﻟت ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة( وذﻟك ﺑﻐرض اﻟﺗﺣوط ﻣن ِ ّ
ُ
درج اﻷدوات
ﺗ
و
اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
ُﻌﺗرف ﺑﮭذه اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﺑدﺋﯾًﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﺑرام ﻋﻘد اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ،وﯾُ َﻌﺎد ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻻﺣﻘًﺎ
وﯾ َ
َ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﺿﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ،وﺿﻣن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ.
 ٣٫١٥اﻟﻣﺧزون
ﺻﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ .ﻘﯾﯾُ ﱠ ُم اﻟﻣﺧزون ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺗوﺳط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣرﺟّﺢ.
ﺻ
اﻟﻣﺧ
اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ
ﻣن
ﯾﺗﺄﻟف اﻟﻣﺧزون
ﱠ
َ
درج اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻹﯾرادات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎ ً
ﻣﺑﺎﺷرا ﺑذﻟك )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﯾرادات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ( ﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون .وﯾﻣﺛل ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ
طﺎ
ً
وﺗ ُ َ
ﺻﺎ أي ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻺﻧﺟﺎز واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ.
ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﻘدﯾري ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺎدي ،ﻧﺎﻗ ً
 ٣٫١٦اﻷرﺻدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ
درﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق ،ﺣﯾث ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺧﺎطرﺗﻐﯾ ﱡرات ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻓﻲ
ﺗﺗﺄﻟف اﻷرﺻدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟ ُﻣ َ
اﻟﻘﯾﻣﺔ.
٢١
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٣

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 ٣٫١٧اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
طﺑ ًﻘﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﻌودي ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ْ
أن ﺗُﺟ ّﻧِب ﻧﺳﺑﺔ  ٪١٠ﻣن ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻠﮭﺎ ﺑﻌد ﺣﺳم اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣرﺣﱠﻠﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻟﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﯾُﻌﺎدل
ﻗررت اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات
ﻧﺳﺑﺔ  ٪٣٠ﻣن رأس اﻟﻣﺎل .واﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﻌودي .وﻗد ﱠ
اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻋﻧد ﻧﺳﺑﺔ  ٪٥٠ﻣن رأس اﻟﻣﺎل.
 ٣٫١٨اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
ُﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧد وﺟود اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ )ﻧظﺎﻣﻲ أو ﺿﻣﻧﻲ( ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺣدث ﺳﺎﺑﻖ ،وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر ﺗدﻓﻘﺎ ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﻟﻠﻣوارد
ﯾ َ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺳداد اﻻﻟﺗزام ،وﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺻورة ﻣوﺛوﻗﺔ .وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﺳﺗرداد اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺟزﺋﯾًﺎ أو
ُدرج
ﺳﺗردة ﻛﺄﺻل ﻣﺳﺗﻘل وذﻟك ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗرداد ﻣؤﻛدة ﻓﻌﻠﯾًﺎ .وﯾ َ
ُﻌﺗرف ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟ ُﻣ َ
ﻛﻠﯾًﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾ َ
ﻣﺳﺗردة.
اﻟﻣﺻروف اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺧﺻص ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌد ﺣﺳم أي ﻣﺑﺎﻟﻎ
َ
وإذا ﻛﺎن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود ﺟوھرﯾﺎ ،ﺗُﺧﺻم اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ )اﻟزﻛﺎة( اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﻌﻛس ،ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻼﺋ ًﻣﺎ،
ُﻌﺗرف ﺑﺎﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣرور اﻟوﻗت ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل.
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟذﻟك اﻻﻟﺗزام .وﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺻم ،ﯾ َ

٣٫١٩

ﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣوظﻔﯾن

 ٣٫١٩٫١اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل

ﺷﮭرا ﺑﻌد
إ ﱠن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻷﺟور واﻟرواﺗب ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻹﺟﺎزات اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ وﺗذاﻛر اﻟطﯾران اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺳدادھﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺧﻼل اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷر
ً
ُﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﺗ ُﻘَﺎس ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﻓﻌﮭﺎ
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﻘ ّدِم ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻣوظﻔون اﻟﺧدﻣﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯾ َ
ﻋﻧد ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت .وﺗُظ َﮭر اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻛﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣوظﻔﯾن ﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺿﻣن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ.

 ٣٫١٩٫٢ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن

ف ﻛﺎﻟﺗزام ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣﺣددة ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )" (١٩ﻣﻛﺎﻓﺂت
ﺻﻧﱠ ُ
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ ﺧطﺔ ﻏﯾر ﻣﻣوﻟﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ،واﻟﺗﻲ ﯾُ َ
اﻟﻣوظﻔﯾن" .وﺗُﻌ ﱡد ﺧطﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺣددة ﺧطﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔًﺔ ﻋن ﺧطﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺣددة .وﯾﻣﺛل اﻻﻟﺗزام اﻟ ُﻣ ْﻌﺗ ََرف ﺑﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺧطﺔ
ﺻﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻول اﻟﺧطط ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ.
اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺣددة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺎﻗ ً
وﯾُﻌَﺎد ﻗﯾﺎس اﻟﺗزام اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟ ُﻣﺣدﱠدة ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻛﺗوارﯾﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﺋﺗﻣﺎن اﻟوﺣدة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .وﺗ ُ َﺣد ﱠد ُ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺣددة
ﺑﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋﺎﺋدات اﻟﺳوق ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧدات اﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻓﺗرات
اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗﻘﺎرب اﻟﻣدة اﻟ ُﻣﻘَد َﱠرة ﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗوظﯾف .وﯾُﺣﺗﺳب ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ رﺻﯾد اﻟﺗزام اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت
درج ھذه اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺻروف ﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
اﻟﻣﺣددة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻول اﻟﺧطط .وﺗ ُ َ
ُﻌﺗرف
ُﻌﺗرف ﺑﺄرﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر إﻋﺎدة اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋناﻟﺗﻐﯾ ﱡرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .وﯾ َ
وﯾ َ
ﺑﺎﻟﺗﻐﯾ ﱡرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟ ُﻣﺣدﱠدة اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺧطط أو ﺗﻘﻠﯾﺻﮭﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻛﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧدﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗزام ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ،ﺗُراﻋﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻻﻛﺗوارﯾﺔ أﺣﻛﺎم ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل اﻟﺳﻌودي وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻛﺔ.
 ٣٫٢٠اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﺳ ﱠﺟ ُل
ُﻌﺗرف ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗ َﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻻ ﯾُ ْﻔ ِ
ﺻ ُﺢ ﻋﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗدﻓﻖ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺿ ِ ّﻣن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﺳﺗﺑﻌد ًا .وﺗ ُ َ
ﯾ َ
ﺻ ُﺢ
ف ﺑﺎﻷﺻل اﻟ ُﻣﺣﺗ َﻣل ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑل ﯾُﻔْ ِ
ﺿ ْﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ .وﻻ ﯾُ ْﻌﺗ ََر ُ
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗ َﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ِ
ﻋﻧﮫ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗدﻓﻖ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ.

٢٢

ق 131 -

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٤

ﻌد ﱠﻟﺔ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺟدﯾدة واﻟ ُﻣ

ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﺑﺗدا ًء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٠م أو ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ .وﻟمﺗطﺑ ِّﻖ
طﺑ ﱠﻘت اﻟﺷرﻛﺔ ِ ّ
اﻟﺷرﻛﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻣﺑ ّﻛ ًِرا أي ﻣﻌﯾﺎر أو ﺗﻔﺳﯾر أو ﺗﻌدﯾل آﺧر ﺻدر ،ﻟﻛﻧﱠﮫ ﻟم ﯾدﺧل ﺣﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌد.

٤٫١

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) :(٣ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺷﺄة

ﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) " (٣ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت" أ ﱠﻧﮫ ﻟﻛﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻧﺷﺄة ،ﻓﺈنﱠ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت
ﯾو ِ ّ
واﻷﺻول ﯾﺟب ْ
ﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾل
أن ﺗﺗﺿ ﱠﻣن ﻛﺣ ٍ ّد أدﻧﻰ ﻣدﺧﻼت وﻋﻣﻠﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﺗﺳﺎھم ﻣﻌًﺎ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺧرﺟﺎت .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﯾو ِ ّ
أ ﱠن اﻟﻣﻧﺷﺄة ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑدون ﺗﺿﻣﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣﺧرﺟﺎت .وﻟم ْ
ﯾﻛن ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،ﻟﻛﻧﱠﮭﺎ ﻗد ﺗؤﺛِّر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل دﺧﻠت اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ أي ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺷﺂت.

٤٫٢

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (٧واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (٩وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) :(٣٩إﺻﻼح
ﻌد ﱠل اﻟﻔﺎﺋدة
ﻣﻌﯾﺎر ُﻣ

ﺗﻘ ّدِم اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (٩وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) :(٣٩اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" :اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس"ﻋدد ًا ﻣن اﻹﻋﻔﺎءات
اﻟﺗﺣوط إذا ﻧﺷﺄ ﻋن اﻹﺻﻼح ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﯾﻘﱡن ﺣﯾﺎل
اﻟﺗﺣوط اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر ُﻣﻌدﱠل اﻟﻔﺎﺋدة .وﺗﺗﺄﺛﱠر ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻼﻗﺎت
ﱡ
ﱡ
اﻟﺗﺣوط .وﻟﯾس ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
اﻟﻣﺗﺣوط ﻟﮫ أو أداة
ﺗوﻗﯾت أو ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد
ﱡ
ﱠ

٤٫٣

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) - (٨ﺗﻌرﯾف اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ

ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أنﱠ "اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗُﻌ ﱡد ﺟوھرﯾﺔ إذا ﺟرى ﺣذﻓﮭﺎ أو ﺗﺣرﯾﻔﮭﺎ أو ﺷﺎﺑﮭﺎ اﻟﻐﻣوض ﺑﺣﯾث ﯾُﺗوﻗﻊ ﻟﮭﺎ
ﺗﻘ ّدِم اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺗﻌرﯾﻔًﺎﺟدﯾد ًا ﺑﺷﺄن اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ
ﱡ
إﻟﻰ ﺣ ٍ ّد ﻣﻌﻘول ْ
أنﺗؤ ِّ ﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون اﻷﺳﺎﺳﯾون ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر
ﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت أنﱠ اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﺳﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﺣﺟﻣﮭﺎ ،ﺳواء ﺑﻣﻔردھﺎ أو
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﻣﻧﺷﺄة ﻣﻌﯾﻧﺔ ُﻣ ِﻌدﱠة ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" .وﺗو ِ ّ
أﻣرا ﺟوھرﯾًﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑدرﺟﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ أن ﯾؤﺛِّر ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات
ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ،ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﯾُﻌَدﱡ اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ً
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون اﻷﺳﺎﺳﯾون .وﻟم ْ
ﯾﻛن ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،وﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﮭﺎ أي ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺷرﻛﺔ.

٤٫٤

اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٩ﻣﺎرس ٢٠١٨م

ﻣﻌﯾﺎرا ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ ،وﻻ ﺗﻠﻐﻲ أي ﻣن اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟواردة ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻔﺎھﯾم أو اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ أي ﻣﻌﯾﺎر ،إ ْذ ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻐرض ﻣﻧﮫ ﻓﻲ
اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻟﯾس
ً
ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﻣﺳﺎﻋدة ﻓ َِرق اﻹﻋداد ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻣﻌﯾﺎر ﻗﺎﺑل
ﻟﻠﺗطﺑﯾﻖ وﻣﺳﺎﻋدة ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻋﻠﻰ ﻓﮭم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﺗﻔﺳﯾرھﺎ .وﺳﯾؤﺛِّر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ.
ﺿﺢ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ .وﻟم
وﯾﺗﺿ ﱠﻣن اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ اﻟ ُﻣﻌدﱠل ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺟدﯾدة وﺗﻌرﯾﻔﺎت وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻋﺗراف ُﻣﺣ ﱠدﺛَﺔ ﺑﺎﻷﺻول واﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﯾو ِ ّ
ﯾﻛن ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.

٤٫٥

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) :(١٦إﻋﻔﺎءات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ "ﻛوﻓﯾد"١٩-

ً
ﺗﻌدﯾﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٨ﻣﺎﯾو ٢٠٢٠م ،إﻋﻔﺎءات إﯾﺟﺎر ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ "ﻛوﻓﯾد"١٩-
اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) - (١٦ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ،إذْ ﺗﻘ ّدِم اﻟﺗﻌدﯾﻼت إﻋﻔﺎ ًء ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﻣن ﺗطﺑﯾﻖ ﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (١٦ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋدم ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إن ﻛﺎن إﻋﻔﺎء اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ
ﺗﻌدﯾل إﻋﻔﺎءات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺟﺎﺋﺣﺔ "ﻛوﻓﯾد ."١٩-وﻛﺈﺟراء ﻋﻣﻠﻲ ،ﻗد ﯾﺧﺗﺎر
ِ
ً
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ،اﻟذي ﯾُﺣ ّدِد ھذا اﻟﺧﯾﺎر ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن أيﺗﻐﯾ ﱡر ﻓﻲ ﻣدﻓوﻋﺎت
ﺗﻌدﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .وﯾﺟري
ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ "ﻛوﻓﯾد "١٩-ﻣن اﻟﻣؤ ِ ّﺟر ﯾُﻌَ ﱡد
ِ
اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن إﻋﻔﺎء اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻔﯾروس ﻛوروﻧﺎ "ﻛوﻓﯾد "١٩-ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ ذاﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﺗﺟري اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ
ً
ﺗﻌدﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) ،(١٦إذا ﻟم ﯾﻣﺛلاﻟﺗﻐﯾ ﱡر
طﺑ ﱠﻖ اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﺑﺗدا ًء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ  ١ﯾوﻧﯾو ٢٠٢٠م أو ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ .وﯾُﺳ َﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ ﺗطﺑﯾﻘًﺎ ﻣﺑ ِ ّﻛ ًرا .وﻟم ﯾﻛن ﻟﮭذا
وﯾُ
اﻟﺗﻌدﯾل أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.

٢٣

ق 132 -

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٥

اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ

ﯾﺗطﻠبُ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻗﯾﺎم اﻹدارة ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات واﻷﺣﻛﺎم واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ ﻣن اﻹﯾرادات
واﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ .وﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ﻋدم اﻟﺗﯾﻘن ﺣﯾﺎل ھذه اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺗطﻠب إﺟراء ﺗﻌدﯾل
ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
وﺗﺳﺗﻧد ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة وﻋواﻣل أﺧرى ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾُﻌﺗﻘَد ﺑﺄ ﱠﻧﮭﺎ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف ،وﺗُﺳﺗَﺧدم ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول
ُﻌﺗرف ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات
ﺟرى ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ .وﯾ َ
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺿﺢ ﺑﺳﮭوﻟﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدر أﺧرى .وﺗ ُ َ
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗُﻌدﱠل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻘدﯾرات أو ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﻧﻘﯾﺣﺎت واﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
ﺗﺗﻌرض ﻟﮫ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﻣﺧﺎطر وﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﯾﻘن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
وﺗﺗﺿ ﱠﻣن اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﱠ
إدارة رأس اﻟﻣﺎل
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر
إﻓﺻﺎﺣﺎت ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ

٥٫١

)إﯾﺿﺎح (٧
إﯾﺿﺎح )(١٩
)اﻹﯾﺿﺎﺣﺎن  ١٩و (٢٧

اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ

ﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم
ﻓﻲ إطﺎر ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،وﺿﻌت اﻹدارة اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﮭﺎم ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟ ُﻣ َ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:

٥٫١٫١

ﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺗوزﯾﻌﮭﺎ

ﺗﻐﯾ ِّر
ﺑرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء .وﻋﻧد إﺟراء ھذا اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ،ﺗﻘﯾم اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺄﺛﯾر أي ِﻋ َوض ُﻣ
ﯾﺗﻌﯾ ﱠن ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻋﻘد ﻣن ﻋﻘودھﺎ اﻟ ُﻣ َ
ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﺑﺳﺑب اﻟﺧﺻوﻣﺎت وﺣﻖ إرﺟﺎع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوﻻء ﻟﻠﻌﻣﯾل .وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺟري إرﺟﺎﻋﮭﺎ
وﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ،ذﻟك أنﱠ ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﻧﺑﺄ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ اﻷﻣﺛل ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌ َِوضاﻟﻣﺗﻐﯾ ِّر اﻟذي ﺳﺗﺳﺗﺣﻘﮫ اﻟﺷرﻛﺔ.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻻء اﻟﻌﻣﯾل ،ﯾ ﱠ
ُوزع ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﻧﻘﺎط ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻧﺳﺑﻲ .وﺗﻘ ّدِر اﻹدارة ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻟﻛل
ﻧﻘطﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻم اﻟﻣﻣﻧوح ﻋﻧد اﺳﺗﺑدال اﻟﻧﻘﺎط وﻋﻠﻰ أﺳﺎس أرﺟﺣﯾﺔ اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ،ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
وﯾُﻘدﱠر ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر اﻟﺗﺟزﺋﺔ.

٥٫١٫٢

ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر
ﺗﺣدﯾد ﻣدة ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻣﻊ ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﺟدﯾد واﻹﻧﮭﺎء  -اﻟﺷرﻛﺔ
ِ

ﺗُﺣ ّدِد اﻟﺷرﻛﺔ ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻛﻣدة ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻣﻊ أي ﻓﺗرات ﯾﻐطﯾﮭﺎ ﺧﯾﺎر ﺗﻣدﯾد ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر إذا ﻛﺎن ﻣؤد ﱠﻛ ًا ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ أو
أي ﻓﺗرات ﯾﻐطﯾﮭﺎ ﺧﯾﺎر إﻧﮭﺎء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر إذا ﻛﺎن ﻣؤ ﱠﻛدا ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻋدم ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ.
وﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﯾﺎر اﻟﺗﻣدﯾد واﻹﻧﮭﺎء.وﺗطﺑ ِّﻖ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻘدﯾرھﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ ْ
إن ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣؤ ّﻛِد إﻟﻰ ﺣ ٍ ّد ﻣﻌﻘول ﻣﻣﺎرﺳﺔ
ﺧﯾﺎر اﻟﺗﺟدﯾد أو اﻹﻧﮭﺎء ﻣن ﻋدﻣﮫ .وھذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﱠﮭﺎ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌواﻣل ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻖ ﺣﺎﻓزً ا اﻗﺗﺻﺎدﯾًﺎ ﻟﮭﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر اﻟﺗﺟدﯾد أو
اﻹﻧﮭﺎء .وﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،ﺗﻌﯾد اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ْ
إن ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺣدث ھﺎم أوﺗﻐﯾ ﱡر ﺟوھري ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺣت
ﺳﯾطرﺗﮭﺎ وﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر ﺗﺟدﯾد اﻟﻌﻘد أو إﻧﮭﺎءه.

٥٫١٫٣

أﺟزاء ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات

ﺗُﺳﺗَﮭﻠك أﺻول اﻟﺷرﻛﺔ ،اﻟ ُﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى أﻋﻣﺎرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .وﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣر
اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﺻل ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾُﻘﺳﱠم إﻟﻰ أﺟزاء ﻣﻛوﻧﺎت ھﺎﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﯾُﺳﺗَﮭﻠك ﻛل ﺟزء ھﺎم ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ.وﯾﺗﻌﯾ ﱠن إﺑداء اﻷﺣﻛﺎم ﻋﻧد اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن
اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻷﺻل أﻛﺑر ،وأﺛﻧﺎء ﺗﺣدﯾد أھﻣﯾﺔ اﻟﺑﻧد ،ﻓﺈن اﻹدارة ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟزء اﻟﻣر ﱠﻛب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﻧوﻋﯾﺔ
ﻣﺛل اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺻل ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ وطرﯾﻘﺔ اﺳﺗﮭﻼﻛﮫ ودورة إﺣﻼﻟﮫ  /ﺟدول ﺻﯾﺎﻧﺗﮫ.
٢٤
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٥

اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

٥٫٢

اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻷﺧرى ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﯾﻘن ﺣﯾﺎل اﻟﺗﻘدﯾرات ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗُﺷ ّﻛِل
ﻣﺧﺎطر ﺟوھرﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﮭﺎ ﺗﻌدﯾل ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ .وﻗد اﺳﺗﻧدت اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻓﺗراﺿﺎﺗﮭﺎ
ﻧظرا ﻟﻠﺗﻐﯾرات
وﺗﻘدﯾراﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈ ﱠن اﻟظروف واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾﺎل اﻟﺗطورات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗد ﺗﺗﻐﯾر ً
اﻟﺳوﻗﯾﺔ أو اﻟظروف اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن إرادة اﻟﺷرﻛﺔ .وﻗد ﺗﻧﻌﻛس ھذه اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻋﻧد ظﮭورھﺎ.

٥٫٢٫١

اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات

ﺗُﺣ ّدِد اﻹدارة اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟ ُﻣﻘدﱠرة ﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﮭﺎ وﻣﻌداﺗﮭﺎ ﺑﻐرض ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك .وﯾُﺣدﱠد ذﻟك اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻌد دراﺳﺔ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸﺻل أو اﻻھﺗراء
اﻟﻣﺎدي .وﺗﺟري اﻹدارة ﺳﻧوﯾًﺎ ﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﮭذه اﻷﺻول وﯾُﻌدﱠل اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟ ُﻣﺣ ﱠﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺗﻘد اﻹدارة أن
ھﻧﺎك ﻓرق ﺑﯾن اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

٥٫٢٫٢

اﺧﺗﺑﺎر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﯾﺗﺣﻘﻖ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟد ُﻣ ﱠِرة ﻟﻠﻧﻘد ﻗﯾﻣﺗﮫ  /ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻗﯾﻣﺗﮫ
ﺻﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن
ﺻﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ وﻗﯾﻣﺗﮫ  /ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﺧدام،أﯾ ﱡﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ .وﺗُﺣﺗَﺳب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗ ً
 /ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗ ً
ﺻﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺑﯾﻊ اﻷﺻل .وﺗُﺣﺗﺳب
ﺟرى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺟﺎري ،ﻷﺻول ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻧﺎﻗ ً
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗ ُ َ
اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﺧدام ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ .وﺗُﺳﺗﻣد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوازﻧﺔ وﺧطﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻠﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻼﺣﻘﺔ ،وﻻ
ﺗﺗﺿﻣن أﻧﺷطﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﻌد ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻌزﯾز أداء اﻟوﺣدة اﻟد ُﻣ ﱠِرة ﻟﻠﻧﻘد اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﺗُﻌَ ﱡد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدَم ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﺧدَم ﻷﻏراض اﻟﺗﻘدﯾر اﻻﺳﺗﻘراﺋﻲ.

٥٫٢٫٣

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ

ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ ﺟدول ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ .وﺗُﺣﺗَﺳب ﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ أﯾﺎم اﻟﺗﺄ ﱡﺧر
ﻓﻲ اﻟﺳداد ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺄﻧﻣﺎط ﺧﺳﺎرة ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ )أي ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع اﻟﺟﻐراﻓﻲ وﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻧوع اﻟﻌﻣﯾل وﺗﻐطﯾﺗﮭﺎ
ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ واﻷﺷﻛﺎل اﻷﺧرى ﻣن اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ(.
وﯾُﺣﺗَﺳب ﺟدول اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣﺑدﺋﯾًﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣﻠﺣوظﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄ ﱡﺧر ﻓﻲ اﻟﺳداد ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ .وﺳﺗﻌﺎﯾر اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟدول ﺑﮭدف ﺿﺑط ﺧﺑرة
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،إذا ﻛﺎﻧت اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ )ﻣﺛل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗَﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ( ﻣﺗوﻗﻊ
ُﺟرى ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﺗدھورھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋدد ﻣﺗزاﯾد ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺄ ﱡﺧر ﻓﻲ اﻟﺳداد ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ،ﯾ َ
ُﺟرى ﺗﺣدﯾث اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣﻠﺣوظﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄ ﱡﺧر ﻓﻲ اﻟﺳداد ،وﺗﺧﺿﻊاﻟﺗﻐﯾ ﱡرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻟﻠﺗﺄ ﱡﺧر ﻓﻲ اﻟﺳداد .وﻓﻲ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﯾ َ
ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل.
ﺗﻘدﯾرا ھﺎ �ﻣﺎ .وﯾُ َﻌ ﱡد
وﯾُﻣﺛِّل ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣﻠﺣوظﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄ ﱡﺧر ﻓﻲ اﻟﺳداد واﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ً
ﺳﺎﻟﻠﺗﻐﯾ ﱡرات ﻓﻲ اﻟظروف واﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .وﻗد ﻻ ﺗﻣﺛل أﯾﺿًﺎ ﺧﺑرة اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟدى
ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺣﺳﱠﺎ ً
ﺻ َﺢ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ واﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﺗﺄﺧﱡر اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﺳداد ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ .وأ ُ ْﻓ ِ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح ).(١٩٫٢٫٢

٥٫٢٫٤

ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن

ﺗ ُ َﺣد ﱠد ُ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺧطﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺣددة ﻟﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋد واﻟﻣزاﯾﺎ اﻷﺧرى ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗوظﯾف واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام ﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ.
وﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻻﻛﺗواري وﺿﻊ ﻋدة اﻓﺗراﺿﺎت ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗطورات اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .وﯾﺷﻣل ذﻟك ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم واﻟزﯾﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ
وﻧظرا ﻟﻠﺗﻌﻘﯾدات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗﻘﯾﯾم وطﺑﯾﻌﺗﮫ اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ،ﻓﺈن اﻟﺗزام اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺣددة ﺷدﯾد اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
اﻟرواﺗب واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺧرى.
ً
ھذه اﻻﻓﺗراﺿﺎت .وﺗﺧﺿﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ.

٢٥

ق 134 -

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٥

اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

٥٫٢

اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت )ﺗﺗﻣﺔ(

٥٫٢٫٥

ﻗﯾﺎس اﻟﻘِﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

درﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻧﺷطﺔ،
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌذر ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟ ُﻣﺳﺟﱠﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟ ُﻣ َ
ﺗُﺣدﱠد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرق ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻧﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻧﻣوذج اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ .وﺗُﺳﺗﻣد ﻣدﺧﻼت ھذه اﻟطرق ﻣن أﺳواق ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ،ﺣﯾﺛﻣﺎ
ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ ،وﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﺟدوﺗﮭﺎ ،ﻓﺈنﱠ ذﻟك ﯾﺗطﻠب درﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﻘدﯾر ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﺗﺗﺿ ﱠﻣن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻋﺗﺑﺎرات ﻣدﺧﻼت ﻣﺛل ﻣﺧﺎطر
ﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ ﻟﻸدوات
اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳﻌﺎر .وﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذه اﻟﻌواﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟ ُﻣﻔ َ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

٥٫٢٫٦

اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات  -اﻟﻌ َِوضاﻟﻣﺗﻐﯾ ِّر اﻟﺗﻘدﯾري ﻹرﺟﺎع اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ وﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ

ﺗﻘ ّدِر اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﻋواضاﻟﻣﺗﻐﯾ ِّرة ﻹدراﺟﮭﺎ ﺿﻣن ﺳﻌر ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺣﻘوق إرﺟﺎع اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ وﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺎت.
وﻗد وﺿﻌت اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﻣوذﺟًﺎ إﺣﺻﺎﺋﯾًﺎ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﻣرﺗﺟﻌﺎت اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ،ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻧﻣوذج ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻹرﺟﺎع اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻟﻛل ﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ ﻧﺳب
ﻣرﺗﺟﻌﺎت ﻣﺗوﻗﻌﺔ .وﺗ ُ
طﺑ ﱠﻖ ھذه اﻟﻧﺳب ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﻌ َِوضاﻟﻣﺗﻐﯾ ِّر .وﺳﺗؤﺛِّر أيﺗﻐﯾ ﱡرات ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻧﻣﺎط اﻟﻣرﺗﺟﻌﺎت
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧِﺳب اﻟﻣرﺗﺟﻌﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘ ّدِرھﺎ اﻟﺷرﻛﺔ.
ُﺟرى ﺗﺣﻠﯾل ﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل ﻋﻣﯾل ﻋﻠﻰ ﺣِ دة ﻟﻠﻌﻘود اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺣد ﻛﻣﯾﺔ واﺣد .وﯾﺗوﻗف ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ْ
إن ﻛﺎن اﻟﻌﻣﯾل
وﯾ َ
ﯾﺳﺗﺣﻖ ﺧﺻ ًﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﯾﺗﮫ اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻣﺷﺗرﯾﺎﺗﮫ اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ.
وﻗدطﺑ ﱠﻘت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘدﯾر ﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺑﮭﺎ أﻛﺛر ﻣن ﺣد ﻛﻣﯾﺔ واﺣد ،ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻧﻣوذج أﻧﻣﺎط اﻟﺷراء
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﺳﺗﺣﻘﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﺧﺻوﻣﺎت ﻟﺗﺣدﯾد ﻧِﺳب اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟ ِﻌ َوضاﻟﻣﺗﻐﯾ ِّر .وﺳﺗؤﺛِّر أيﺗﻐﯾ ﱡرات ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺑرة
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻧﻣﺎط اﻟﺷراء اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻠﺧﺻوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻧِﺳب اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘ ّدِرھﺎ اﻟﺷرﻛﺔ.
وﺗﺣدِّث اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﺑﺷﺄن اﻟﻣرﺗﺟﻌﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺎت ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ .وﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ
ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف ،وﻗد ﻻ ﺗﻣﺛل ﺧﺑرة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋدات واﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺧﺻم ﻋﺎﺋدات اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭم اﻟﺧﺻم ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.

٥٫٢٫٧

اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات  -ﺗﻘدﯾر ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل  -ﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻻء "أرﺑﺎﺣﻲ"

ﺳبُ ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻟﻧﻘﺎط اﻟوﻻء اﻟﺻﺎدرة ﺑﺿرب ﻣﻌدل
ﺗﻘدر اﻟﺷرﻛﺔ ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻟﻧﻘﺎط اﻟوﻻء اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺑﻣوﺟب ﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻻء "أرﺑﺎﺣﻲ" .وﯾُﺣﺗَ َ
اﻻﺳﺗرداد اﻟﺗﻘدﯾري واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻧﻘﺎط اﻟوﻻء .وﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ﻣﻌدل اﻻﺳﺗرداد ،ﺗﺄﺧذ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻘدار اﻟﻛﺳر اﻟذي ﯾﻣﺛل ﺟز ًءا ﻣن اﻟﻧﻘﺎط
اﻟﺻﺎدرة اﻟﺗﻲ ﻟن ﺗُﺳﺗﺑ َدلأﺑد ًا .وﺗطﺑﻖ اﻟﺷرﻛﺔ طرق اﻹﺳﻘﺎط اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾرھﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﻧﻣﺎط اﻻﺳﺗرداد اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻛ ُﻣدﺧل رﺋﯾﺳﻲ .وﯾﺟري
ﺗﺣدﯾث ﻣﻌدل اﻻﺳﺗﺑدال ﺳﻧوﯾًﺎ وﯾُﻌدﱠل اﻻﻟﺗزام ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘﺎط ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗردة وﻓﻘًﺎ ﻟذﻟك .وﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺻﺎدرة ،ﺗراﻋﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋدد ﻣﺗﻧوع ﻣن
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘﺎط اﻟوﻻء وﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟﻌﻣﻼء .وﺗﺿﻣن اﻟﺷرﻛﺔ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻧﻘﺎط اﻟوﻻء ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ
اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد )أي أن ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﻧﻘطﺔ ﺗﻌﺎدل ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻷي ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣؤھﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ(.
وﻧظرا ﻷن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻻ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎ ،ﻓﺈن ﺗﻘدﯾرات ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل ﺗﺧﺿﻊ ﻟدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد .وﺳﺗؤﺛر أيﺗﻐﯾ ﱡرات
ً
اﻟﻣﺳﺗردة ٣٩٫٦
ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻧﻣﺎط اﻻﺳﺗرداد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻻﺳﺗرداد اﻟﺗﻘدﯾري .وﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م ،ﺑﻠﻎ اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻘدّر ﻟﻠﻧﻘﺎط ﻏﯾر
َ
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )٢٠١٩م ٢٨٫٢ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.

٥٫٢٫٨

اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت

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

٢٦
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٥

اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

٥٫٢

اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت )ﺗﺗﻣﺔ(

٥٫٢٫٩

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر  -ﺗﻘدﯾر ُﻣﻌدﱠل اﻻﻗﺗراض اﻹﺿﺎﻓﻲ

ﯾﺗﻌذﱠر ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ أن ﺗُﺣ ّدِد ﺑﺳﮭوﻟﺔ ُﻣﻌدﱠل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﯾﺟﺎر ،وﻟذا ﻓﺈ ﱠﻧﮭﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ُﻣﻌدﱠل اﻻﻗﺗراض اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر .و ُﻣﻌدﱠل
اﻻﻗﺗراض اﻹﺿﺎﻓﻲ ھو ُﻣﻌدﱠل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟذيﯾﺗﻌﯾ ﱠن ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ دﻓﻌﮫ ﻻﻗﺗراض ،ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ وﺑﺿﻣﺎن ﻣﻣﺎﺛل ،اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺻل
ذي ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻷﺻل ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ .وﻟذﻟك ،ﻓﺈن ُﻣﻌدﱠل اﻻﻗﺗراض اﻹﺿﺎﻓﻲ ھو ﻣﺎ "ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ دﻓﻌﮫ" ،وھو ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب
ﺗﻘدﯾرا ﻋﻧد ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﻌدﻻت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ )ﻣﺛل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻣوﯾل( أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﺗﻌﻛس
ً
ﺷروط ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر وأﺣﻛﺎﻣﮫ .وﺗُﻘ ّدِر اﻟﺷرﻛﺔ ُﻣﻌدﱠل اﻻﻗﺗراض اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ )ﻣﺛل أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق( ﻋﻧد ﺗوﻓرھﺎ،
وﯾﺗﻌﯾ ﱠن وﺿﻊ ﺗﻘدﯾرات ﻣؤﻛدة ُﻣﺣدﱠدة ﻟﻛل ﻣﻧﺷﺄة.

 ٥٫٢٫١٠اﻹﯾرادات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

اﻟﻣوردﯾن .وﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ ﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ
ﯾﺗﻌﯾ ﱠن ﻋﻠﻰ اﻹدارة وﺿﻊ ﺗﻘدﯾرات ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ وﻣوﻋد اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ
ِّ
ﻌﺗرف ﺑﮫ ﻓﻲ أي ﻓﺗرة ،ﺗﻘدِّر اﻹدارة اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟ ُﻣﺳﺗﮭدَﻓﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﻣﺗوﻗﻊ .وﯾﻘﺗﺻر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدﯾر
اﻟ ُﻣ َ
اﻟذي ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات ﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺣﻣﻼت اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻷﺧرى .وﻘﯾﺗ ُ ِّم اﻹدارة أدا َءھﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ
ﻌﺗرف ﺑﮫ ﻋﻧد ﻣرﺣﻠﺔ اﺳﺗﯾﻔﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت،
ﻌﺗرف ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻻﻟﺗزاﻣﺎت أو اﻟ ُﻣ َ
ﺷرط ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟدﺧل ،ﺳواء ﻛﺎن اﻟدﺧل اﻟ ُﻣ َ
ﺣﺳب اﻻﺷﺗراطﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ.
ُدرج
ُﻌﺗرف ﺑﺎﻹﯾرادات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛرﺻﯾد داﺋن ﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت .وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻟدﺧل اﻟ ُﻣﺣﻘﱠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺧزون اﻟذي ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﮫ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺎت اﻟﻔﺗرات ،ﯾ َ
وﯾ َ
ُﻌﺗرف ﺑﮫ ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋﻧد ﺑﯾﻊ ذﻟك اﻟﻣﺧزون .وﺗرى اﻹدارة أنﱠ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺑﯾﻊ )اﻟذي ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ
اﻟدﺧل ﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ ذﻟك اﻟﻣﺧزون ،وﯾ َ
اﻹﯾرادات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﺗﻌطﻲ ﻗﯾﺎﺳﺎ ﺛﺎﺑﺗﺎ وﻛﺎﻣﻼ ﻟﺗﺄﺛﯾر ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣوردﯾن.
٦

اﻹﯾرادات

٦٫١

ﺗﺟزﺋﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﯾرادات

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

ﻧوع اﻹﯾرادات
اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ
اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات

٣٬٨٢٨٬٥٦٢٬١٠٢ ٤٬٨١٤٬١٥٥٬٢٣١
١٣٣٬٨٦٤٬٥٧٤
١٤٧٬٩٢١٬٥٩٤
٣٬٩٦٢٬٤٢٦٬٦٧٦ ٤٬٩٦٢٬٠٧٦٬٨٢٥

اﻷﺳواق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

٤٬٩٦٢٬٠٧٦٬٨٢٥

٣٬٩٦٢٬٤٢٦٬٦٧٦

ﻣوﻋد اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات
ﺣوﻟﺔ ﻋﻧد ﻣرﺣﻠﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﺑﺿﺎﺋﻊ ُﻣ ﱠ

٤٬٩٦٢٬٠٧٦٬٨٢٥

٣٬٩٦٢٬٤٢٦٬٦٧٦

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

٢٤٥٬٥٩٩٬٥٨٩
٣٩٬٦١٤٬٩٩٣

١٥٤٬١٢٧٬٦٢٠
٢٨٬١٦٢٬٣٢٩

٦٫٢

أرﺻدة اﻟﻌﻘود

ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣدﯾﻧﺔ )إﯾﺿﺎح (٢٢
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود )إﯾﺿﺎح (٢٩

٢٧
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٦

اﻹﯾرادات )ﺗﺗﻣﺔ(

٦٫٢

أرﺻدة اﻟﻌﻘود )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻻ ﺗﺣﻣل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﺎﺋدة ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗراوح ﻣدﺗﮭﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن  ٣٠إﻟﻰ  ٩٠ﯾو ًﻣﺎ .وﻗد ﻧﺷﺄ ﻋن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة ﻋﻣﻼء اﻟﺷرﻛﺔ وﺣﺟم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
ﻟدﯾﮭﺎ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ .وﺑﻠﻎ ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ  ٢٨٫٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )٢٠١٩م ٢٨٫٩ :ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي(.
ﺗﺷﺗﻣل اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌﻘود ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻧﻘﺎط اﻟوﻻء اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗُﺳﺗرد ﺑﻌد .وﻗد زادت اﻷرﺻدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣن ھذه اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠٢٠م
ﻧظرا ﻟﻠزﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة ﻋﻣﻼء اﻟﺷرﻛﺔ وﺣﺟم ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮭﺎ.
ً
ﻌﺗرف ﺑﮫ ﻣن:
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻹﯾرادات اﻟ ُﻣ َ

درﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌﻘود ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ُﻣ َ

٦٫٣

أﺻول ﺣﻖ إرﺟﺎع اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻟﺗزاﻣﺎت اﻻﺳﺗرداد

أﺻول ﺣﻖ إرﺟﺎع ﺑﺿﺎﺋﻊ )إﯾﺿﺎح (٦٫٣٫١
اﻟﺗزاﻣﺎت اﺳﺗرداد )إﯾﺿﺎح (٦٫٣٫٢

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

٥١٬١٣٧٬١٠٥

٣٥٬٢٧١٬١٦٨

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

١٬٦٢٨٬٦٤٩
٢٬٨٢١٬٠٤٠

٩٢٦٬٤٥٩
١٬٥٩٣٬١٥٢

٦٫٣٫١

ﯾُ َﻣ ِﺛّ ُل اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻷﺻل اﻟﻣرﺗ َﺟﻊ ﺣﻖ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﺳﺗرداد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻣﻣن ﯾﻣﺎرﺳون ﺣﻖ اﻹرﺟﺎع ﺣﺳب ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻛﺔ .وﯾُﻘﺎس
ﺣﻖ إرﺟﺎع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ.

٦٫٣٫٢

ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻟﺗزام اﻻﺳﺗرداد ﺑﺣﻖ اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ إرﺟﺎع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،وﺗﻌﺗرف اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗزام اﻻﺳﺗرداد ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌ َِوض اﻟﻣﻘﺑوض اﻟذي ﻻ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة
اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮫ.

٧

إدارة رأس اﻟﻣﺎل

ﺑﻐرض إدارة رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ،ﯾﺗﺄﻟف رأس اﻟﻣﺎل ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟ ُﻣﺻدَر وﻛﺎﻓﺔ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ.
وﯾﺗﻣﺛل اﻟﻐرض اﻟرﺋﯾس ﻣن إدارة رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟﯾدة ﻟﻛﻲ ﺗدﻋم أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ وﺗرﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.

٢٨
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٧

إدارة رأس اﻟﻣﺎل )ﺗﺗﻣﺔ(

وﺗﺗﻣﺛل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة رأﺳﻣﺎل ﻗوﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟداﺋﻧﯾن ودﻋم ﺗطورات اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .وﺗدﯾر اﻟﺷرﻛﺔ ھﯾﻛل رأﺳﻣﺎﻟﮭﺎ
وﺗﺟريﺗﻌدﯾﻼت ٍ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺿوءاﻟﺗﻐﯾ ﱡرات ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وظروف اﻟﻌﻣل وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻌﮭدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﺗراﻗب اﻹدارة اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل
ﺻﺎ اﻷرﺻدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ.
اﻟذي ﺗُﺣ ّدِده اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﺻﺎﻓﻲاﻟدﯾ ْن ﻣﻘﺳو ًﻣﺎ ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺛل ﺻﺎﻓﻲاﻟدﯾ ْن ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،ﻧﺎﻗ ً
ﻛﻣﺎ ﺗراﻗب اﻹدارة ﻣﺳﺗوى ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎء .وﻗد ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻲدﯾ ْن اﻟﺷرﻛﺔ إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ رأﺳﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌﻮدي

ﺻﺎ :اﻷرﺻدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻧﺎﻗ ً

٢٬٤٣١٬٦٨٥٬٨٦٥
)(٣٨٬٠٩٢٬١٠١

٢٬١٦٩٬٧٧٤٬٨١٤
)(٨٥٬٠٤٦٬٦٧٥

ﺻﺎﻓﻲاﻟدﯾ ْن

٢٬٣٩٣٬٥٩٣٬٧٦٤

٢٬٠٨٤٬٧٢٨٬١٣٩

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

١٬١١٢٬٨٣٠٬٠٣٢

٩٦٩٬٣٧١٬٨٦٣

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺻﺎﻓﻲاﻟدﯾ ْن

٣٬٥٠٦٬٤٢٣٬٧٩٦

٣٬٠٥٤٬١٠٠٬٠٠٢

ﻣﻌدل اﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ

٪٦٨

٪٦٨

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت

وﺑُﻐﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ ھذا اﻟﮭدف اﻟﻌﺎم ،ﺗﮭدف إدارة رأس اﻟﻣﺎل ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ،ﻣن ﺑﯾن أﻣور أﺧرى ،إﻟﻰ اﻟﺗﺄ ﱡﻛد ﻣن أﻧﮭﺎ ﺗﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺗﻌﮭدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ واﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل اﻟﺗﻲ ﺗُﺣ ّدِد ﻣﺗطﻠﺑﺎت ھﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل ،ﺣﯾث ﺗﺟﯾز ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﻌﮭدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ
ﻓورا ﺑﺎﻟﻘروض .وﻟم ﺗﺻدر أي ﺧروﻗﺎت ﻟﻠﺗﻌﮭدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷي ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﻛﺷوﻓﺔ وﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
ً
وﻟم ﺗُﺟر أي ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻷھداف أو اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أو اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة رأس اﻟﻣﺎل ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﯾن اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﯾن ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م و ٣١
دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م.
٨

اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻘﺑوض ﻧظﯾر ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎ أو ﻣدﻓوع ﻟﺗﺣوﯾل ﻣطﻠوب ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻘﯾﺎس أو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻓﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟوده .وﺗﻌﻛس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻷداء.
ﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ ،ﺿﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ
ﺗُﺻ ﱠﻧف ﻛﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﯾُ ْﻌﺗ ََر ُ
ف ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﯾُﻔ َ
واﻟﮭﺎ ﱠﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻛل ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
-

درﺟﺔ )ﺑدون ﺗﻌدﯾل( ﻓﻲ أﺳواق ﻧﺷطﺔ ﻷﺻول وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول :أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟ ُﻣ َ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ :طرق ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ واﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر
ﻣﺑﺎﺷرة.
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث :طرق ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ واﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.

وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت اﻟﻣدﺧﻼت اﻟ ُﻣﺳﺗﺧدَﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﯾُﺻﻧفﺣﯾﻧﺋذ ٍ ﻗﯾﺎس
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ذاﺗﮫ ﻣن ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى إدﺧﺎل ھﺎم ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑﺄﻛﻣﻠﮫ.
وﺗﻌﺗرف اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄاﻟﺗﻐﯾ ﱡر ﺧﻼﻟﮭﺎ .وﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك أي ﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن
اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م.
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٨

اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

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

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام
اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
﷼ ﺳﻌﻮدي

﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ
﷼ ﺳﻌﻮدي

اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر )أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(:
أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

٢١٧٬٢١٥٬٠٠١

٢١٧٬٢١٥٬٠٠١

-

-

اﻟﺗزاﻣﺎت أدوات ﻋﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ

١١٤٬٩٠٦٬٨٨٧

-

١١٤٬٩٠٦٬٨٨٧

-

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م

ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام

اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول
﷼ ﺳﻌودي

﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ
﷼ ﺳﻌﻮدي

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
﷼ ﺳﻌﻮدي

اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر )أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(:
أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣

١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣

-

-

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ
اﻟﺗزاﻣﺎت أدوات ﻋﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ

١٩٬٩٥٨٬٦٢٥

١٩٬٩٥٨٬٦٢٥

-

٣٠

ق 139 -

-

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٩

ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ

ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣوظﻔﯾن
اﺳﺗﮭﻼك أﺻول ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام )إﯾﺿﺎح (١٦
اﺳﺗﮭﻼك ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات )إﯾﺿﺎح (١٥
ﺗﺳوﯾﻖ ودﻋﺎﯾﺔ وإﻋﻼن وﺗروﯾﺞ ﻣﺑﯾﻌﺎت
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧدﻣﯾﺔ
إﺻﻼح وﺻﯾﺎﻧﺔ
رﺳوم ﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﺷطب ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺳﻔر وﻧﻘل
ﻋﻣوﻻت ﻣﻧﺎﻓذ ﺑﯾﻊ
ﻗرطﺎﺳﯾﺔ وطﺑﺎﻋﺔ
ﺷﺣن ﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗﻐﻠﯾف وﺗﻌﺑﺋﺔ
ﺗﺄﻣﯾن
ﺧدﻣﺎت ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ھداﯾﺎ وﻋﯾﻧﺎت ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ
ﻣﺻروف ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل )إﯾﺿﺎح (١٦
ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎرة اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ )إﯾﺿﺎح (٢٢
إﯾﺟﺎر ﺳﯾﺎرات وﻣﺻﺎرﯾف
أﺧرى

١٠

اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ

ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣوظﻔﯾن
ﺧدﻣﺎت ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت )إﯾﺿﺎح (٢٣
ھداﯾﺎ وﺗﺑرﻋﺎت
أﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ
ﻣﺻروف ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل )إﯾﺿﺎح (١٦
إطﻔﺎء أﺻول ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ )إﯾﺿﺎح (١٧
اﺳﺗﮭﻼك ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات )إﯾﺿﺎح (١٥
ﺳﻔر
ﻣﺟﻠﺔ اﻟدواء واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﺳﯾﺎرات
أﺧرى

٣١

ق 140 -

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٨٥٥٬٠٨٦٬٤٩٢
١٦٦٬٠٠٥٬٥٨٦
١٣٧٬٣٣٥٬٥٢٨
٦٥٬٦٨٩٬٧٨٥
٣٤٬٠٠٢٬٣٠٧
٣٠٬١٠٢٬٦٠٨
١٧٬٦٦٠٬٤١٤
١٠٬٩٣٨٬٨٠٣
١٠٬٤٦١٬٤٨٩
٧٬٤١٦٬٦٩٨
٥٬٠٣٥٬٣٢٨
٤٬٩٤٨٬٨٤٨
٣٬٦٢٤٬٨٤٥
١٬٨٣٥٬٤١١
١٬٠٢٠٬٠٠٤
٨٦٤٬٤٨٧
٧٥٦٬١٠٦
٤٦٧٬٦١٠
٢٧٬٩٨٢٬٨٢٩
١٬٣٨١٬٢٣٥٬١٧٨

٦٧٠٬١٠٧٬٣٦٩
١٦١٬٧١٩٬٨٣٠
١٤٣٬٦٧١٬٩١١
٦٨٬٨١٣٬٦٩٣
٣٥٬٠٤٢٬٨١٦
٢٩٬٨٥٩٬٤٢٥
١٥٬٢٣٣٬٤٧٢
٧٬٨٤١٬٨٨٦
٨٬٦١٤٬٩٣٢
١٠٬٣٦٩٬٥٩٠
٣٬٥٠٣٬٩٨٩
٤٬٣٢٢٬٩٦٤
٣٬٠٦٧٬٧٩٧
١٬٢٨١٬٣٤٠
٦٥٤٬٨٣٦
١٬٠٣٠٬٥٧٥
٣٬٨١٦٬٤٦٢
٣٩٦٬٩٩٠
٢٦٫٥٠٣٫٧٣٦
١٫١٩٥٫٨٥٣٫٦١٣

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٤٩٬٣٩٦٬٣١١
٢٣٬٦٧١٬٩٤٠
٥٬٠٩٧٬٧١٨
٤٬٣٥١٬٢٥٥
٤٬٢٢٠٬٧٣٠
٣٬٨٨٨٬٤٠٣
١٬٨٩٨٬٤٨٩
٩٤٩٬٥٠٧
٦٦٠٬٠٠٠
٦١٦٬٠٦٠
١٢٬٣٧٢٬٢٩٧

٤٥٬٣٥٢٬٢٧٩
١٥٬١٨٦٬١٠٦
١٬٨٠١٬٥٩٢
٦٬٣٧٤٬٠٧٤
٥٬٠٣١٬٦٣١
٤٬٤١٧٬٨٦٠
٣٬٠٢٦٬٩١٩
٢٬٠٥١٬٢٣٣
١٬٤٣٧٬٥٨٠
٨٨٢٬٤٨٢
٩٬٦٢١٬٤٧٧

١٠٧٬١٢٢٬٧١٠

٩٥٬١٨٣٬٢٣٣

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
١١

ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل  -أﺧرى

ﻓﺎﺋدة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗروض وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﻛﺷوﻓﺔ
ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر )إﯾﺿﺎح (١٦
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن )إﯾﺿﺎح (٢٧

١٢

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٢٨٬٨٦٨٬٨١٨
٢٨٬٣٤٧٬٤٤٥
٣٬٠٥٢٬٢٨٣

٣٢٬٣٠٤٬٥٤٠
٣٠٬٤٤١٬٧٤٣
٣٬١٤٨٬٠٤٨

٦٠٬٢٦٨٬٥٤٦

٦٥٬٨٩٤٬٣٣١

اﻟدﺧل اﻵﺧر ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

رﺑﺢ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄدوات ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻟﻌﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ
ﺳﺗرد ﻣن ﺻﻧدوق ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ُﻣ َ
إﯾرادات ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣن أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر )إﯾﺿﺎح (٢٠
ﺧدﻣﺎت إدارﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (٢٣
رﺑﺢ ) /ﺧﺳﺎرة( ﻣن ﺗوﻗف اﻋﺗراف ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻧﮭﺎء ﻋﻘود إﯾﺟﺎر )إﯾﺿﺎح (١٦
ﻓﺣص ﻣﺧﺗﺑري
رﺑﺢ ﻣن ﺑﯾﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات )إﯾﺿﺎح (١٥
ﺗﺳوﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺗﺄﻣﯾن
ﺧﺳﺎرة ﻣِن ﺗﺣوﯾل ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ
اﺳﺗرداد دﯾون ﻣﻌدوﻣﺔ ﻣﺷطوﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ
اﺳﺗرداد رﺳوم ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوظﻔﯾن
ﻋﻛس ﻗﯾد ﻣﺧﺻص ﻣطﻠوﺑﺎت ﻟم ﯾﻌد ﻻز ًﻣﺎ
أﺧرى ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٧٬١٢٩٬٣٢٨
٤٬٤٥١٬٩٣١

٨٬٦٤٦٬٧٨٣
٢٬٠٩٩٬٥٤١

٣٬٣٢٥٬٦٤٨
٢٬٧٠٠٬٠٠٠
٢٬٤٤٧٬٩٨٠
١٬٧٦١٬٤٣٨
٦٣٦٬٦١٧
٤٥٣٬٦٣٨
)(٣٬٣٢١٬٩٢٩

٣٬٨٢٣٬٧٨٤
٢٣٬٤٠٨٬٤٣٥

١٣

اﻟزﻛﺎة

١٣٫١

اﻟ ُﻣﺣ ﱠﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

-

-

٢٬٧٢٦٬٨٠٦
)(١٬١١٢٬٩٥٩
١٬٤٣٠٬٧٤٦
١٬٦٦١٬٤٢٣
٥٨٧٬٧٨٢
)(٥٧٢٬٨٩٧
١٬٠٨٨٬٢٤٧
٤٬٣٧٢٬٣٣٦
٣٬٧٣٣٬٠٧٨
٤٬٩٣٧٬٤٨٢
٢٩٬٥٩٨٬٣٦٨

َﺳب وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠزﻛﺎة ﺑﻧﺳﺑﺔ ٢٠١٩) ٪٢٫٥م (٪٢٫٥ :ﻣن اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي اﻟ ُﻣﺣﺗ َ
ﺗﺗﺄﻟف اﻟزﻛﺎة اﻟ ُﻣﺣ ﱠﻣﻠﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻣﺧﺻص اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ

٣٢

ق 141 -

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌﻮدي

١٤٬٦٥٨٬٤١٣

١٠٬٧٧١٬٤١٠

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
١٣

اﻟزﻛﺎة )ﺗﺗﻣﺔ(

 ١٣٫١اﻟ ُﻣﺣ ﱠﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌﻮدي

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻷﺧرى
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل

١٬٦٣٣٬٦٦٣٬٠٠٤
١٦٥٬٩١٧٬٩٩٠
)(١٬٦٥٢٬٦٢٦٬٩٧٦

٧٢٤٬٢١٩٬٣٩٣
١٤٨٬٥٣٧٬٨٩٢
)(٧٢١٬٢٢٩٬٢١٧

ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠزﻛﺎة

١٤٦٬٩٥٤٬٠١٨
٣٨١٬٣١٧٬٨١٣

١٥١٬٥٢٨٬٠٦٨
٢٧٠٬٠٧١٬٩٣٣

وﻋﺎء اﻟزﻛﺎة

٥٢٨٬٢٧١٬٨٣١

٤٢١٬٦٠٠٬٠٠١

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

١٣٫٢

اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

ﺗﻣﺛﻠت اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ُﻣﺟﻧﱠب ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

١٣٫٣

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌﻮدي

١٢٬١٥٧٬٤٤٢
١٤٬٦٥٨٬٤١٣
)(٦٬٥٥٩٬٢٥٢
٢٠٬٢٥٦٬٦٠٣

١٠٬٣٦٢٬٢٩٥
١٠٬٧٧١٬٤١٠
)(٨٬٩٧٦٬٢٦٣
١٢٬١٥٧٬٤٤٢

ﻣوﻗف اﻟرﺑوط

ﻖ َ ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل ﻋﻠﻰ اﻟرﺑوط اﻟزﻛوﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم ٢٠١٦م .وﻗُ ّد َِم إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻹﻗرار اﻟزﻛوي ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋن اﻷﻋوام ﻣن ٢٠١٧م ﺣﺗﻰ
اﺗ ُ ِﻔ
٢٠١٩م .ﻏﯾر أنﱠ اﻟرﺑوط ﻟم ﺗ ُ
ﺻد ِرھﺎ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﻌد.
ِب اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻓﮭم اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﺗﺧﺿﻊ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟزﻛوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
وﻗد اﺣﺗُﺳ َ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾرات ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ .وﻗد ﺗﺧﺗﻠف اﻟرﺑوط اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺻدرھﺎ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻋن اﻹﻗرارات اﻟ ُﻣﻘدﱠﻣﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ.

٣٣

ق 142 -

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
١٤

رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم

ﺗُﺣﺗَﺳب رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎس ﺑﻘﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﱠﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ،
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌﻮدي

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

٢٤٦٬٤٣٥٬٢٦١

٢٣٣٬٢٠٣٬٧٦٨

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ

٢٠٠٬٠٠٠

٢٠٠٬٠٠٠

رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎس واﻟ ُﻣﺧﻔﱠض ﻣن رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

١٬٢٣٢

١٬١٦٦

٣٤

ق 143 -

ق 144 -

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

١٥

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﺗﺣوﯾﻼت
ﻣﺷطوب

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ُﻣﺣ ﱠﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﻣﺷطوﺑﺎت

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات

٣٤٬٥٤٩٬٥٤٢
٢٬٦٠٠٬٠٠٠
-

٣٧٬١٤٩٬٥٤٢

-

-

٣٧٬١٤٩٬٥٤٢

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

٥٠٨٬٠٦٢٬٥٦٨
١٤٬١٠١٬٠٠٠
٧٦٬٤٩٠٬٢٣٦
)(٦٠٬١٩٨٬١٣٥
٥٣٨٬٤٥٥٬٦٦٩

٣٢١٬٩٨٥٬٧٨٦
٧٩٬٥١١٬٨٦٣
)(٥١٬٤٩٦٬٧٨٩
٣٥٠٬٠٠٠٬٨٦٠

١٨٨٬٤٥٤٬٨٠٩

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ:

اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
١٠٢٬٠١٣٬٧٠٤
١٩٬٨٢٩٬٠٤٥
)(٣٬٢٦٦٬٧٧٠
١١٨٬٥٧٥٬٩٧٩

٨٠٬٨٧٩٬٨٣٩
٩٬٣٣١٬٥٢٨
)(٣٬١٤٢٬٩٨٧
٨٧٬٠٦٨٬٣٨٠

٣١٬٥٠٧٬٥٩٩

اﻷراﺿﻲ
﷼ ﺳﻌودي
٢٤٧٬٩١٥٬٩٥١
٣٦٬٦١٦٬٦٨٦
٥٬٩٤١٬٨١٦
)(١٠٬١٣٩٬٧١٨
٢٨٠٬٣٣٤٬٧٣٥

١٧٥٬٧٠٤٬٥٣٠
٣١٬٤٤٤٬٣٩٩
)(٨٬٥٦٢٬١٩٢
١٩٨٬٥٨٦٬٧٣٧

٨١٬٧٤٧٬٩٩٨

اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎرات وﺳﯾﺎرات
اﻟﺗوزﯾﻊ
اﻟﻌﻘﺎرات اﻟ ُﻣﺳﺗﺄ َﺟرة
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي

٥١٬٣١٤٬٠٩٢
١٠٬١٧٤٬٢١٢
)(٣١٦٬٢٣٤
٦١٬١٧٢٬٠٧٠

٣١٬٥٢٤٬٧٤٠
٢٬٥٩١٬١٤٢
)(٢٧٠٬٥٨٠
٣٣٬٨٤٥٬٣٠٢

٢٧٬٣٢٦٬٧٦٨

اﻷﺛﺎث واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت
﷼ ﺳﻌودي

٢١٢٬٥٠٨٬٢١٤
٢١٢٬٥٠٨٬٢١٤

١٣٬٨٣٩٬٥٦٥
١٣٬٢٨٧٬٣٣٢
٢٧٬١٢٦٬٨٩٧

١٨٥٬٣٨١٬٣١٧

اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

اﻷدوات واﻟﻣﻛﯾﻔﺎت
﷼ ﺳﻌودي
٩٦٬٤٩٧٬١٢٠
٥٬٥٨٧٬٥٧٨
١٧٠٬٤٤٧
)(٢٬٦٧٢٬٢٠٥
٩٩٬٥٨٢٬٩٤٠

٧٧٬٧١٤٬٨٥٨
٣٬٠٦٧٬٧٥٣
)(٢٬٠٥٧٬٩٢٨
٧٨٬٧٢٤٬٦٨٣

٢٠٬٨٥٨٬٢٥٧

اﻟﻣﺑﻧﻰ
﷼ ﺳﻌودي

اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ
﷼ ﺳﻌودي
٥٢٬٢٩١٬١٢٩
١١٥٬٩٠٦٬٢٤٩
)(٨٢٬٦٠٢٬٤٩٩
٨٥٬٥٩٤٬٨٧٩

-

٨٥٬٥٩٤٬٨٧٩

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي
١٬٣٠٥٬١٥٢٬٣٢٠
٢٠٤٬٨١٤٬٧٧٠
)(٣٬٢٦٦٬٧٧٠
)(٧٣٬٣٢٦٬٢٩٢
١٬٤٣٣٬٣٧٤٬٠٢٨

٧٠١٬٦٤٩٬٣١٨
١٣٩٬٢٣٤٬٠١٧
)(٣٬١٤٢٬٩٨٧
)(٦٢٬٣٨٧٬٤٨٩
٧٧٥٬٣٥٢٬٨٥٩

٦٥٨٬٠٢١٬١٦٩

٣٥

ق 145 -

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

٣٤٬٥٤٩٬٥٤٢
-

٣٤٬٥٤٩٬٥٤٢

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﺗﺣوﯾﻼت
ﻣﺷطوب

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

١٥

٥٠٨٬٠٦٢٬٥٦٨

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات )ﺗﺗﻣﺔ(

٤٧٨٬٤٥١٬٤٩١
٩٬٩٢٧٬٣٤٣
)(٤٣٦٬٢١٠
٤٦٬١٠٦٬٥٧٠
)(٢٥٬٩٨٦٬٦٢٦

ُﻣﺣ ﱠﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﻣﺷطوﺑﺎت

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م

١٠٦٬١٧٦٬١١٩
٥٬١٤٨٬٢٧٥
)(٨٬٦٧٧٬١٧٧
)(٦٣٣٬٥١٣
١٠٢٬٠١٣٬٧٠٤

-

-

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
٢١٣٬٨٦١٬٠٦٩
٣١٬٦٢٦٬٠١٣
٤٬٠٢١٬٢٩٦
)(١٬٥٩٢٬٤٢٧
٢٤٧٬٩١٥٬٩٥١

٣٢١٬٩٨٥٬٧٨٦

اﻷراﺿﻲ
﷼ ﺳﻌودي

٤٤٬٣٤٥٬٧١٩
٦٬٩٩٠٬٢٠٢
)(٥٬٥٤١
١٬٣٩٤
)(١٧٬٦٨٢
٥١٬٣١٤٬٠٩٢

٢٦١٬٤٦٩٬٥٦٩
٨٠٬٠٨٨٬٢٣٨
)(٣٤٣٬١٢٥
)(١٩٬٢٢٨٬٨٩٦

اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎرات وﺳﯾﺎرات
اﻟﺗوزﯾﻊ
اﻟﻌﻘﺎرات اﻟ ُﻣﺳﺗﺄ َﺟرة
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي

٢١٢٬٢٢١٬٢٢٥
٢٨٦٬٩٨٩
٢١٢٬٥٠٨٬٢١٤

٧٩٬٩٨٢٬٤٦٠
١٠٬١٣٦٬٤٥١
)(٨٬٦٠٥٬٥٥٩
)(٦٣٣٬٥١٣
٨٠٬٨٧٩٬٨٣٩

اﻷﺛﺎث واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت
﷼ ﺳﻌودي

اﻷدوات واﻟﻣﻛﯾﻔﺎت
﷼ ﺳﻌودي
٩٢٬٠٨٥٬٦٢٥
٥٬٦٨٠٬٥٧٨
)(٤٨٧٬٠٠٠
٩٬٠٥٠
)(٧٩١٬١٣٣
٩٦٬٤٩٧٬١٢٠

١٤٥٬١١٦٬٩٠٨
٣١٬٣٥١٬٠٥٤
)(٧٦٣٬٤٣٢
١٧٥٬٧٠٤٬٥٣٠

اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ
﷼ ﺳﻌودي
٦٬٤٨٦٬٤٣٤
٩٥٬٩٧٠٬٧١٧
)(٥٠٬١٣٨٬٣١٠
)(٢٧٬٧١٢
٥٢٬٢٩١٬١٢٩

٢٦٬٩١٤٬٢٥٨
٤٬٦٢٢٬٩٥٣
)(٤٬٠٥٣
)(٨٬٤١٨
٣١٬٥٢٤٬٧٤٠

اﻟﻣﺑﻧﻰ
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي
١٬١٨٨٬١٧٧٬٢٢٤
١٥٥٬٦٣٠٬١١٧
)(٩٬٦٠٥٬٩٢٨
)(٢٩٬٠٤٩٬٠٩٣
١٬٣٠٥٬١٥٢٬٣٢٠

٥٧٠٬٤٥١
١٣٬٢٦٩٬١١٤
١٣٬٨٣٩٬٥٦٥

٢١٬١٣٣٬٨٦٥

٧١٬٥٠٩٬٥٨٠
٧٬٢٣١٬٠٢٠
)(٤٥٢٬٧٩٣
)(٥٧٢٬٩٤٩

٧٢٬٢١١٬٤٢١

٧٧٬٧١٤٬٨٥٨

١٩٬٧٨٩٬٣٥٢

-

١٩٨٬٦٦٨٬٦٤٩

-

١٨٬٧٨٢٬٢٦٢

٧٠١٬٦٤٩٬٣١٨

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م

٥٢٬٢٩١٬١٢٩

٥٨٥٬٥٦٣٬٢٢٦
١٤٦٬٦٩٨٬٨٣٠
)(٩٬٤٠٥٬٥٣٠
)(٢١٬٢٠٧٬٢٠٨

٣٤٬٥٤٩٬٥٤٢

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ:
١٨٦٬٠٧٦٬٧٨٢

٦٠٣٬٥٠٣٬٠٠٢

٣٦

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
١٥

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات )ﺗﺗﻣﺔ(

١٥٫١

ﻣﺛّ ُل اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفاﻟﻣﺗﻛﺑ ﱠدة ﻋﻠﻰ اﻓﺗﺗﺎح ﺻﯾدﻟﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻟم ﯾﺑدأ ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﺑﻌد .واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺗُ ِ
ﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ ﺿﻣن إﯾﺿﺎح ).(٣١٫١
ُﻣﻔ َ

١٥٫٢

ﺑﺎﻋت اﻟﺷرﻛﺔ ،ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠٢٠م ،ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات ﺑﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ دﻓﺗرﯾﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗدرھﺎ  ٠٫١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )٢٠١٩م ٠٫٢ :ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي( ﻧظﯾر ﻋوض ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٠٫٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )٢٠١٩م ١٫٩ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( .واﻋﺗُرف ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺑﯾﻊ ھذه ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٠٫٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )٢٠١٩م ١٫٧ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(ﻛﺟزء ٍ ﻣن اﻟدﺧل اﻵﺧر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة )إﯾﺿﺎح
.(١٢

١٥٫٣

ُو ِ ّزع اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟ ُﻣﺣ ﱠﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﻣﺻﺎرﯾف ﺑﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ )إﯾﺿﺎح (٩
ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (١٠

١٦

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

١٣٧٬٣٣٥٬٥٢٨
١٬٨٩٨٬٤٨٩

١٤٣٬٦٧١٬٩١١
٣٬٠٢٦٬٩١٩

١٣٩٬٢٣٤٬٠١٧

١٤٦٬٦٩٨٬٨٣٠

أﺻول ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام واﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

وأراض ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ.
ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻟﻌدة ﺑﻧود ﻣن ﻋﻘﺎرات
ٍ
ﻌﺗرف ﺑﮭﺎ واﻟﺣرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ:
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎ ٌن ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟ ُﻣﺣ ﱠﻣﻠﺔ ﻷﺻول ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟ ُﻣ َ

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
﷼ ﺳﻌودي

اﻷراﺿﻲ
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٩م
إﺿﺎﻓﺎت
ﺗﻌدﯾﻼت
ﻣﺗوﻗف اﻻﻋﺗراف ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻧﮭﺎء ﻋﻘد
ﻣﺻروف اﺳﺗﮭﻼك

٧٠٩٬١٣٦٬٩٤٤
١٣٤٬٩٧٢٬٢٠٧
٥٢٬٠٨٩٬٥٦٠
)(٤٦٬٦٦٩٬١٤٩
)(١٥٩٬٦٠١٬١٦٠

٣٣٬٧١٠٬١٩٦
)(٢٬١١٨٬٦٧٠

٧٤٢٬٨٤٧٬١٤٠
١٣٤٬٩٧٢٬٢٠٧
٥٢٬٠٨٩٬٥٦٠
)(٤٦٬٦٦٩٬١٤٩
)(١٦١٬٧١٩٬٨٣٠

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م

٦٨٩٬٩٢٨٬٤٠٢

٣١٬٥٩١٬٥٢٦

٧٢١٬٥١٩٬٩٢٨

إﺿﺎﻓﺎت
ﺗﻌدﯾﻼت
ﻣﺗوﻗف اﻻﻋﺗراف ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻧﮭﺎء ﻋﻘد
ﻣﺻروف اﺳﺗﮭﻼك

١٨٧٬٩٠٧٬٢٥٣
٦٢٬٢١٣٬٥٣١
)(٣١٬٨٤٣٬٧١٧
)(١٦٥٬١٤٣٬٦٤٧

٤٬٦٦٦٬٠٦٣
)(٢٢٬١٢٦٬٦١٧
)(٨٦١٬٩٣٩

١٩٢٬٥٧٣٬٣١٦
٦٢٬٢١٣٬٥٣١
)(٥٣٬٩٧٠٬٣٣٤
)(١٦٦٬٠٠٥٬٥٨٦

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

٧٤٣٬٠٦١٬٨٢٢

١٣٬٢٦٩٬٠٣٣

٧٥٦٬٣٣٠٬٨٥٥

٣٧
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
١٦

أﺻول ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام واﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎ ٌن ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر واﻟﺣرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ:

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر
إﺿﺎﻓﺎت
ﺗﻌدﯾﻼت
ﻣﺗوﻗف اﻻﻋﺗراف ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻧﮭﺎء ﻋﻘد
ﺗراﻛم ﻓﺎﺋدة
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ

٧٣٣٬١٨٨٬٨٧٧
١٩٢٬٥٧٣٬٣١٦
٦٢٬٢١٣٬٥٣١
)(٦٠٬٧٤٧٬٩٧٣
٢٨٬٣٤٧٬٤٤٥
)(١٩١٬٠٠٠٬١٣٦

٧٢٦٬٨٨٣٬٣٨١
١٣٤٬٩٧٢٬٢٠٧
٥٢٬٠٨٩٬٥٦٠
)(٤٩٬٣٥٥٬٦٩٢
٣٠٬٤٤١٬٧٤٣
)(١٦١٬٨٤٢٬٣٢٢

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر

٧٦٤٬٥٧٥٬٠٦٠

٧٣٣٬١٨٨٬٨٧٧

ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ

١٨٨٬٦٢٠٬٦٥٦
٥٧٥٬٩٥٤٬٤٠٤

١٧٢٬٦٦٢٬١٦٩
٥٦٠٬٥٢٦٬٧٠٨

ﺻﺢ ﻋﻧﮫ ﺿﻣن إﯾﺿﺎح ).(١٩٫٢٫٣
ﺗﺣﻠﯾل ﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ُﻣﻔ َ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟ ُﻣ ْﻌﺗ ََرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة:

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

١٦٦٬٠٠٥٬٥٨٦
٢٨٬٣٤٧٬٤٤٥
٨٦٤٬٤٨٧

١٦١٬٧١٩٬٨٣٠
٣٠٬٤٤١٬٧٤٣
١٬٠٣٠٬٥٧٥

ﻣﺻروف اﺳﺗﮭﻼك أﺻول ﺣﻖ اﺳﺗﺧدام )إﯾﺿﺎح (٩
ﻣﺻروف ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر )إﯾﺿﺎح (١١
درج ﺿﻣن ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ )إﯾﺿﺎح (٩
ﻣﺻروف ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ُﻣ َ
ﻣﺻروف ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ُﻣد َْرج ﺿﻣن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ )إﯾﺿﺎح
٤٬٢٢٠٬٧٣٠
(١٠
٢٬٤٤٧٬٩٨٠
رﺑﺢ ) /ﺧﺳﺎرة( ﻣن ﺗوﻗف اﻋﺗراف ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻧﮭﺎء ﻋﻘود إﯾﺟﺎر )إﯾﺿﺎح (١٢
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟ ُﻣ ْﻌﺗَ َرف ﺑﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة

٢٠١٬٨٨٦٬٢٢٨

٥٬٠٣١٬٦٣١
)(١٬١١٢٬٩٥٩
١٩٧٬١١٠٬٨٢٠

ﻛﺎن ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﻗدرھﺎ  ٢٠٠٫٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠٢٠م ) ١٧١٫٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﻓﻲ ﻋﺎم
٢٠١٩م( .وﻛﺎن ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ أﯾﺿًﺎ إﺿﺎﻓﺎت ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺻول ﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام واﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺑﻘﯾﻣﺔ  ١٩٢٫٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻓﻲ
ﻋﺎم ٢٠٢٠م ) ١٣٤٫٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٩م(.

٣٨

ق 147 -

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
١٧

اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم:

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ُﻣﺣ ﱠﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
١٧٫١

ُو ِ ّزع ﻛﺎﻣل ُﻣﺣ ﱠﻣل اﻹطﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ.

١٨

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻏﯾر ﻣوﺣﱠدة

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

٢٧٬٧٥١٬٠٦٦
١٠٬٢٧٩٬٤٨٦
٣٨٬٠٣٠٬٥٥٢

٢٤٬٧٤٧٬٥٧١
٣٬٠٠٣٬٤٩٥
٢٧٬٧٥١٬٠٦٦

١٤٬٨٩٦٬٣٠٣
٣٬٨٨٨٬٤٠٣
١٨٬٧٨٤٬٧٠٦

١٠٬٤٧٨٬٤٤٣
٤٬٤١٧٬٨٦٠
١٤٬٨٩٦٬٣٠٣

١٩٬٢٤٥٬٨٤٦

١٢٬٨٥٤٬٧٦٣

ﯾﻣﺛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻏﯾر ﻣوﺣﱠدة اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪١٠٠ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ روﻧزاك ﺟﻲ إم ﺑﻲ إﺗش وﺷرﻛﺔ ھوﻟﯾﻧز ﺟﻲ إم ﺑﻲ إﺗش؛
وھﻣﺎ ﺷرﻛﺗﺎن ُﻣﺳﺟﱠﻠﺗﺎن ﻓﻲ دوﻟﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ .وﺗزاول اﻟﺷرﻛﺗﺎن اﻟﺗﺎﺑﻌﺗﺎن ﻣﻧﺢ ﺗراﺧﯾص )ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ( ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ وﺑﺿﺎﺋﻊ وﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏذاﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء.
وﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ أﯾﺿًﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪١٠٠ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ )ﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرة( ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة؛ وھﻲ ﺷرﻛﺔ ُﻣﺳﺟﱠﻠﺔ ﻓﻲ
دوﻟﺔ دﺑﻲ ﺑﺎﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻛﻣﻛﺗب ﺗﺳوﯾﻘﻲ.
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻏﯾر ُﻣﺳﺟﱠل ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ؛ ﺣﯾث ﻟم ﺗﺑﺎﺷر اﻟﺷرﻛﺗﺎن اﻟﺗﺎﺑﻌﺗﺎن أي ﻋﻣﻠﯾﺎت ،وﺗﻌﺗﻘد اﻹدارة أن اﻷﺻول واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺗﯾن
اﻟﺗﺎﺑﻌﺗﯾن ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م وﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﯾﺳت ﺟوھرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
١٩

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر

١٩٫١

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺗُﺻﻧﱠف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

درﺟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔَﺄة:
 ١٩٫١٫١اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟ ُﻣ َ
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣدﯾﻧﺔ
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
ﻣﺑﺎﻟﻎ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
أرﺻدة ﺑﻧﻛﯾﺔ

٣٩
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٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

٢٤٥٬٥٩٩٬٥٨٩
٢٨٬٧٢٨٬٦٥٥
١١٠٬٤٠٠
٣٢٬٥٥٧٬٧١٧
٣٠٦٬٩٩٦٬٣٦١

١٥٤٬١٢٧٬٦٢٠
٢٣٬٢٩١٬٩٣٣
١٬٦٤٥٬٠٨٦
٧٨٬٣٨٨٬٩٩٢
٢٥٧٬٤٥٣٬٦٣١

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
١٩

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

١٩٫١

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 ١٩٫١٫٢اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر )أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(:

أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

٢١٧٬٢١٥٬٠٠١

١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣

درﺟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔَﺄة:
 ١٩٫١٫٣اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟ ُﻣ َ
٢٨٩٬٣٧٩٬١٧٨
٣٤٬٤٧٣٬٥٠٤
٩٬٧٥٩٬٠١١
٣٨٬٧٤٣٬٥٧٤
٣٨٬١٧٢٬٤٤٠
٧٦٤٬٥٧٥٬٠٦٠
٨٩١٬٠٤٠٬٤٠٩
٢٬٠٦٦٬١٤٣٬١٧٦

ﺣﺳﺎﺑﺎت داﺋﻧﺔ
ﺿرﯾﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺣﺗﺟزات ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﺣﺳﺎﺑﺎت داﺋﻧﺔ أﺧرى
ﻣﺑﺎﻟﻎ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﻛﺷوﻓﺔ وﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل

٤٣٥٬٦٢٨٬٨١٧
٤٬٤٣٤٬٦٢٦
١١٬١٩٦٬٩٦٧
٣٤٬٢٦٦٬٢٩٤
٧٬٧٦٣٬٢٢١
٧٣٣٬١٨٨٬٨٧٧
٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨
١٬٩٤٦٬٤٧٦٬٦٤٠

 ١٩٫١٫٤اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ
١١٤٬٩٠٦٬٨٨٧

ﻋﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة

١٩٫٢

١٩٬٩٥٨٬٦٢٥

أھداف إدارة ﻣﺧﺎطر اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ

ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،ﺑﺧﻼف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﻣﺣﺗﺟزات
ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ اﻷﺧرى واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ واﻟﻘروض
ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل .وﯾﺗﻣﺛل اﻟﻐرض اﻟرﺋﯾس ﻣن ھذه اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ .وﺗﺷﺗﻣل اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻷرﺻدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘﻖ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ .وﺗﻣﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ
أﯾﺿًﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ،وﺗﺑرم ﻣﻌﺎﻣﻼت أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ.
ﺗﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .وﺗﺷرف اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ إدارة ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر .واﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ
ﱠ
ﯾدﻋﻣﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺎء اﻟذﯾن ﯾُﻘ ّدِﻣون ﻣﺷورﺗﮭم ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإطﺎر اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻼﺋم ﻟﺿﺑط اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ .وﯾﻘ ّدِم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺿﻣﺎﻧًﺎ إﻟﻰ
اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄنﱠ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺗﺣﻛﻣﮭﺎ ﺳﯾﺎﺳﺎت وإﺟراءات ﻣﻼﺋﻣﺔ وأنﱠ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﺣ ﱠدد وﺗُﻘَﺎس وﺗُدَار وﻓﻘًﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
اﻟﺷرﻛﺔ وأھداف إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﮭﺎ .وﯾراﺟﻊ ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﯾواﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة ﻛل ﻣن ھذه اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻠﺧﺻﺔ أدﻧﺎه.
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
١٩

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

١٩٫٢

أھداف إدارة ﻣﺧﺎطر اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ )ﺗﺗﻣﺔ(

 ١٩٫٢٫١ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق .وﺗﺗﺄﻟف
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر :ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت وﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر اﻷﺧرى ﻣﺛل ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم .وﺗﻌﺗﺑر
اﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق.
وﺗﺗﻌﻠﻖ ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م و ٢٠١٩م.

)(١

ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة

ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔﻟﻠﺗﻐﯾ ﱡرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق.
ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻣﺧﺎطر
وﺗﺗﻌﻠﻖ ﻣﺧﺎطراﻟﺗﻐﯾ ﱡرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ
ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔﺑﺻﻔﺔ ٍرﺋﯾﺳﺔ ٍ ﺑﺎﻟﻘروض اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺗﻲ ِ ّ
ﱠ
أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.

ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة

ﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔﻟﻠﺗﻐﯾ ﱡر اﻟﻣﺣﺗ َﻣل اﻟﻣﻌﻘول ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻊ ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻘروض اﻟﻣﺗﺄﺛر ﺑذﻟك .وﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات
ﯾو ِ ّ
اﻷﺧرى ،ﯾﺗﺄﺛر رﺑﺢ اﻟﺷرﻛﺔ ﻗﺑل ﺣﺳﺎب اﻟزﻛﺎة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻘروض اﻟﻌﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة  -زﯾﺎدة ﺑواﻗﻊ  ١٠٠ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس
ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة  -ﻧﻘص ﺑواﻗﻊ  ١٠٠ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس

)(٢

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

٨٬٥٠٠٬٠٠٠
)(٨٬٥٠٠٬٠٠٠

٧٬١٩٩٬٩٧٨
)(٧٬١٩٩٬٩٧٨

ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ

ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر أو ﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف
ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔﺑﺻﻔﺔ ٍرﺋﯾﺳﺔ ٍ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ .وﺗﺗﻌﻠﻖ ﻣﺧﺎطراﻟﺗﻐﯾ ﱡرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﱠ
)ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻹﯾرادات أو اﻟﻣﺻﺎرﯾف ُﻣﺳﺟﱠﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ(.
وﻟم ﺗﺟر اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ھﺎﻣﺔ ﺑﻌﻣﻼت ﻏﯾر اﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي واﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ.
وﻧظرا ﻟﻛون ﺳﻌر ﺻرف اﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﺛﺎﺑت ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر
ً
اﻷﻣرﯾﻛﻲ ،ﻓﻼ ﺗُﺷ ّﻛِل اﻷرﺻدة ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣﺧﺎطر ﻋﻣﻼت ھﺎﻣﺔ .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻول واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟ ُﻣﺳﺟﱠﻠﺔ ﺑﻌﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ،
ﺗﺗﺄﻛد اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄنﱠ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑول ﻣن ﺧﻼل ﺷراء ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﺑﯾﻌﮭﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓورﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻠزوم ﻣن
أﺟل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل.

)(٣

ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم

درﺟﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻟﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﺳوق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋدم اﻟﺗﯾﻘن ﺣﯾﺎل اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ .وﺗدﯾر
ﺗﺗﻌرض اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺳﮭم اﻟ ُﻣ َ
اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧوﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ووﺿﻊ ﺣدود ﻋﻠﻰ أدوات اﻷﺳﮭم اﻟﻔردﯾﺔ واﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﺗُﻘدﱠم ﺗﻘﺎرﯾر ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﺣول
ﻣﺣﻔظﺔ اﻷﺳﮭم ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺔ .وﯾراﺟﻊ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻗرارات اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺳﮭم وﯾﻌﺗﻣدھﺎ.
وﻛﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟ ُﻣدر َﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
)"ﺗداول"(  ٢١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي .وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰاﻟﺗﻐﯾ ﱡرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺳﮭم اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎ ً
طﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾًﺎ وﺛﯾﻘًﺎﺑﺎﻟﺗﻐﯾ ﱡرات
ﻓﻲ ﻣؤﺷر اﻟﺳوق ،ﻓﻘد ﺣدﱠدت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄن اﻟزﯾﺎدة ) /اﻟﻧﻘص( ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪١٠ﻓﻲ ﻣؤﺷر اﻟﺳوق ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﮫ ﺗﺄﺛﯾر زﯾﺎدة ) /ﻧﻘص( ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٢١٫٧ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل.
٤١
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
١٩

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

 ١٩٫٢أھداف إدارة ﻣﺧﺎطر اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ١٩٫٢٫٢ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
وﺗﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﺧﺎطر
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﻋدم وﻓﺎء طرف ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﺑﻣوﺟب أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋﻘد ﻋﻣﯾل ﻣ ﱠﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﮫ ﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﱠ
اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن أﻧﺷطﺗﮭﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ )اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛلﺑﺻﻔﺔ ٍرﺋﯾﺳﺔ ٍ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ(.

)(١

اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ

ﺗُدَار ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﻣﻼء ﺣﺳب ﻛل وﺣدة ﻋﻣل ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻹﺟراءات واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻘررة ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺷﺄن إدارة ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎن اﻟﻌﻣﻼء.
وﻘﯾﺗ ُ ﱠم اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺳﺟل أداء ذي ﺗﺻﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎرز ،وﺗُﺣدﱠد اﻟﺣدود اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸﻓراد وﻓﻘًﺎ ﻟﮭذا اﻟﺗﻘﯾﯾم .وﺗُراﻗَب ﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻏﯾر اﻟ ُﻣﺳدﱠدة ﺑﺻورة دورﯾﺔ.ﯾﺗﻌﯾ ﱠن أن ﺗُﺳدﱠد اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت إﻟﻰ ﻋﻣﻼء اﻟﺗﺟزﺋﺔﻧﻘد ًا أو ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﺣدة ﻣﺧﺎطر
اﻻﺋﺗﻣﺎن.
ُﺟرى ﺗﺣﻠﯾل اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺟدول ﻣﺧﺻﺻﺎت ﯾﻘﯾس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .وﺗُﺣﺗَﺳب ﻣﻌدﻻت
وﯾ َ
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ أﯾﺎم اﻟﺗﺄ ﱡﺧر ﻓﻲ اﻟﺳداد ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺄﻧﻣﺎط ﺧﺳﺎرة ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ )أي ﺣﺳب اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
وﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻧوع اﻟﻌﻣﯾل وﺗﻐطﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ أو اﻷﺷﻛﺎل اﻷﺧرى ﻣن اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ( .وﺗﻌﻛس ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ذات اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت
اﻟﻣرﺟﱠﺣﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔواﻟﻣؤﯾ ﱠدة اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻷﺣداث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗوﻗﻌﺎت
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗُﺷ َ
طب اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ إذا ﺗﺄ ﱠﺧر اﻟﺳداد ﻋن أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ واﺣدة ،وھﻲ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﻔﺎذ.
ﺻﺢ
وﯾﺗﻣﺛل اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻣن ﱡ
ﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻛﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟ ُﻣﻔ َ
ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﯾﺿﺎح ) .(١٩٫١٫١وﻻ ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄي رھوﻧﺎت ﺿﻣﺎن.وﺗﻘﯾ ِّم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄن ﺗرﻛز ﻣﺧﺎطر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻧﺧﻔض؛ ﺣﯾث إ ﱠن ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ
ﯾﺗرﻛزون ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻖ وﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ أﺳواق ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺣ ٍ ّد ﻛﺑﯾر.
ﺗﻌرض اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺟدول ﻣﺧﺻﺻﺎت:
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎ ٌن ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﱡ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

ﻌد ﱠل اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ُﻣ
اﻟﻣﺗو ﱠﻗﻌﺔ
٪١
٪٢٠
٪٣٠
٪٤٠
٪٥٠
٪١٠٠

ﻣﺗداوﻟﺔ
 ٩٠ – ١ﯾو ًﻣﺎ
 ١٥٠ – ٩١ﯾو ًﻣﺎ
 ٣٦٥ – ١٥١ﯾو ًﻣﺎ
 ٧٣٠ – ٣٦٦ﯾو ًﻣﺎ
أﻛﺛر ﻣن  ٧٣٠ﯾو ًﻣﺎ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م

ُﻣﻌدﱠل اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗو ﱠﻗﻌﺔ
٪٢
٪١٩٫٦
٪٢٩٫٦
٪٣٩٫٦
٪٤٩٫٦
٪١٠٠

ﻣﺗداوﻟﺔ
 ٩٠ – ١ﯾو ًﻣﺎ
 ١٥٠ – ٩١ﯾو ًﻣﺎ
 ٣٦٥ – ١٥١ﯾو ًﻣﺎ
 ٧٣٠ – ٣٦٦ﯾو ًﻣﺎ
أﻛﺛر ﻣن  ٧٣٠ﯾو ًﻣﺎ

٤٢
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إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﻣدﯾﻧﺔ
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗو ﱠﻗﻌﺔ
﷼ ﺳﻌودي

٢٣٢٬٦٢٨٬٣٣٧
٨٬٢٥٠٬٤٢٢
٣٬٥٣٩٬٢٠١
٩٬٢٦٨٬٧٠٤
١٬٣١٧٬٠٦٦
١٨٬٨٧٨٬٢٩٢

٢٬٣٢٦٬٢٨٣
١٬٦٥٠٬٠٨٤
١٬٠٦١٬٧٥٩
٣٬٧٠٧٬٤٨٢
٦٥٨٬٥٣٣
١٨٬٨٧٨٬٢٩٢

٢٧٣٬٨٨٢٬٠٢٢

٢٨٬٢٨٢٬٤٣٣

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﻣدﯾﻧﺔ
﷼ ﺳﻌودي
١٤٤٬٤٤٠٬٦٠٥
٥٬٥٨٥٬٠٤٩
٢٬٥٤٦٬٩٣٩
٧٬٢٣٩٬٢٨٣
٣٬٧٩٨٬٦٥٠
١٩٬٤٠٣٬٩٥٥
١٨٣٬٠١٤٬٤٨١

اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗو ﱠﻗﻌﺔ
﷼ ﺳﻌودي
٢٬٨٨٣٬٤٥٦
١٬٠٩٤٬٦٧٠
٧٥٣٬٨٩٤
٢٬٨٦٦٬٧٥٦
١٬٨٨٤٬١٣٠
١٩٬٤٠٣٬٩٥٥
٢٨٬٨٨٦٬٨٦١

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
١٩

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

 ١٩٫٢أھداف إدارة ﻣﺧﺎطر اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ١٩٫٢٫٢ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(

)(٢

اﻷرﺻدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ

ﺗُدار ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻣن ﻗِﺑَل إدارة اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻛﺔ .وﺗﺳﻌﻰ اﻟﺷرﻛﺔ إﻟﻰ إدارة ﻣﺧﺎطر
اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﺑﻌدم اﻟﺗﻌﺎﻣل إﻻ ﻣﻊ ﺑﻧوك ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻣﻌﺔ ﺣﺳﻧﺔ .وﯾﺗﻣﺛ ُل اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺑﻧود ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م و ٢٠١٩م ﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ُﺑﯾﻣ ﱠن ﻓﻲ إﯾﺿﺎح ).(١٩٫١٫١
 ١٩٫٢٫٣ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻷﻣوال ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﻋدم
ُﻘﺎرب ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﺗدﯾر اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل واﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛ ٍل ﺳرﯾﻊٍ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾ ِ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم وطﻠب دﻋم اﻟﺷرﻛﺎء ،ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ،واﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود دو ًﻣﺎ ﺳﯾوﻟﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ،ﻓﻲ ظل اﻟظروف
اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﺻﻌﺑﺔ ،دون أنﺗﺗﻛﺑ ِّد ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ أو ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺿرﱡ ﺑﺳﻣﻌﺔ اﻟﺷرﻛﺔ .وﺗﺗﺄﻛد اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄن ﻟدﯾﮭﺎ ﻧﻘدﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋﻧد اﻟطﻠب ﻟﻠوﻓﺎء
ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺧدﻣﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻻ ﯾﺷﻣل ذﻟك اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﻠظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌذر اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﮭﺎ ﺑﺻورة
ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣﺛل اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ .ﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ،ﻓﺈﻧﱠﮭﺎ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺧطوط اﺋﺗﻣﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .وﺗﺗطﻠب ﺷروط اﻟﻌﻘود ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ أن ﺗُﺳدﱠد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﺧﻼل  ٩٠-٣٠ﯾو ًﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔواﺗﯾر ،ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺳدﱠد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ ﻋﺎدة ﺧﻼل  ٦٠-٣٠ﯾو ًﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔواﺗﯾر أو اﺳﺗﻼم ﻓﺎﺗورة ﻣﻘدﻣﺔ ﺑﺻورة
ﺻﺣﯾﺣﺔ.

زﯾﺎدة ﺗرﻛز اﻟﻣﺧﺎطر
ﯾﻧﺷﺄ ﺗرﻛز اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋدد ﻣن اﻷطراف اﻷﺧرى أﻧﺷطﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو أﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ذاﺗﮭﺎ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدﯾﮭﺎ
ﺧﺻﺎﺋص اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗؤدي ﺑﮭﺎ أن ﺗﺗﺄﺛر ﻗدرﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺗﺄﺛرا ﻣﻣﺎﺛﻼﺑﺎﻟﺗﻐﯾ ﱡرات ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو
ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟظروف .وﯾﺷﯾر ﺗرﻛز اﻟﻣﺧﺎطر إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻷداء اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛِّر ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ.
وﯾﻠ ِ ّﺧص اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟدﱡﻓﻌﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ،وﻟﯾﺳت اﻷرﺻدة اﻟ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ
ﺷﮭرا ﺑﻣﺎ ﯾُﻌﺎدل أرﺻدﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ،ﻛﺗﺄﺛﯾر اﻟﺧﺻم ،ذات أھﻣﯾﺔ.
ﺧﻼل ١٢
ً

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
ﺣﺳﺎﺑﺎت داﺋﻧﺔ
ﺿرﯾﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ،
ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺣﺗﺟزات ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﺣﺳﺎﺑﺎت داﺋﻧﺔ أﺧرى
ﻣﺑﺎﻟﻎ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﻛﺷوﻓﺔ وﻗروض ﻗﺻﯾرة
اﻷﺟل
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر

أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ واﺣدة
﷼ ﺳﻌودي

 ١إﻟﻰ  ٥ﺳﻧوات
﷼ ﺳﻌودي

أﻛﺛر ﻣن  ٥ﺳﻧوات
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

٢٨٩٬٣٧٩٬١٧٨

-

-

٢٨٩٬٣٧٩٬١٧٨

٣٤٬٤٧٣٬٥٠٤
٩٬٧٥٩٬٠١١
٣٨٬٧٤٣٬٥٧٤
٣٨٬١٧٢٬٤٤٠

-

-

٣٤٬٤٧٣٬٥٠٤
٩٬٧٥٩٬٠١١
٣٨٬٧٤٣٬٥٧٤
٣٨٬١٧٢٬٤٤٠

٨٩١٬٠٤٠٬٤٠٩
١٨٨٬٦٢٠٬٦٥٦
١٬٤٩٠٬١٨٨٬٧٧٢

٥٤٣٬٩٨١٬٤٧٩
٥٤٣٬٩٨١٬٤٧٩

٣٠٥٬٩٠٧٬١٦٩
٣٠٥٬٩٠٧٬١٦٩

٨٩١٬٠٤٠٬٤٠٩
١٬٠٣٨٬٥٠٩٬٣٠٤
٢٬٣٤٠٬٠٧٧٬٤٢٠

٤٣
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
١٩

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

 ١٩٫٢أھداف إدارة ﻣﺧﺎطر اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ١٩٫٢٫٣ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م
ﺣﺳﺎﺑﺎت داﺋﻧﺔ
ﺿرﯾﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ،
ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺣﺗﺟزات ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﺣﺳﺎﺑﺎت داﺋﻧﺔ أﺧرى
ﻣﺑﺎﻟﻎ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﻛﺷوﻓﺔ وﻗروض ﻗﺻﯾرة
اﻷﺟل
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر

١٩٫٣

أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ واﺣدة
﷼ ﺳﻌودي

 ١إﻟﻰ  ٥ﺳﻧوات
﷼ ﺳﻌودي

أﻛﺛر ﻣن  ٥ﺳﻧوات
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

٤٣٥٬٦٢٨٬٨١٧

-

-

٤٣٥٬٦٢٨٬٨١٧

٤٬٤٣٤٬٦٢٦
١١٬١٩٦٬٩٦٧
٣٤٬٢٦٦٬٢٩٤
٧٬٧٦٣٬٢٢١

-

-

٤٬٤٣٤٬٦٢٦
١١٬١٩٦٬٩٦٧
٣٤٬٢٦٦٬٢٩٤
٧٬٧٦٣٬٢٢١

٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨
١٧٢٬٦٦٢٬١٦٩
١٬٣٨٥٬٩٤٩٬٩٣٢

٤٤٩٬٠٠٢٬٨٢٠
٤٤٩٬٠٠٢٬٨٢٠

٢٠٨٬٨٩٩٬٩١١
٢٠٨٬٨٩٩٬٩١١

٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨
٨٣٠٬٥٦٤٬٩٠٠
٢٬٠٤٣٬٨٥٢٬٦٦٣

اﻟﺗﻐﯾﱡرات ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

 ١ﯾﻧﺎﯾر
٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
اﻟﺗزاﻣﺎت إﯾﺟﺎر
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﻛﺷوﻓﺔ وﻗروض ﻗﺻﯾرة
اﻷﺟل
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
اﻟﺗزاﻣﺎت إﯾﺟﺎر
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﻛﺷوﻓﺔ وﻗروض ﻗﺻﯾرة
اﻷﺟل
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

أﺧرى

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م

﷼ ﺳﻌودي

﷼ ﺳﻌودي

٧٣٣٬١٨٨٬٨٧٧

)(١٥١٬٠٠٠٬٠٠٠
)(١٩١٬٠٠٠٬١٣٦

١٥١٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٢٢٬٣٨٦٬٣١٩

٧٦٤٬٥٧٥٬٠٦٠

٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨
١٬٤٥٣٬١٨٦٬٧١٥

)(١٬٤٥٤٬٠٠٥٬٦٧٩
)(١٬٧٩٦٬٠٠٥٬٨١٥

١٬٦٢٥٬٠٤٨٬٢٥٠
١٬٩٩٨٬٤٣٤٬٥٦٩

٨٩١٬٠٤٠٬٤٠٩
١٬٦٥٥٬٦١٥٬٤٦٩

 ١ﯾﻧﺎﯾر
٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

أﺧرى

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م

﷼ ﺳﻌودي

﷼ ﺳﻌودي

٧٢٦٬٨٨٣٬٣٨١

)(١٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠
)(١٦١٬٨٤٢٬٣٢٢

١٣٩٬٠٠٠٬٠٠٠
١٦٨٬١٤٧٬٨١٨

٧٣٣٬١٨٨٬٨٧٧

٦٩٩٬٢١٣٬٠٥٨

)(١٬٦٦٩٬٢١٣٬٠٥٨

١٬٦٨٩٬٩٩٧٬٨٣٨

٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨

١٬٤٢٦٬٠٩٦٬٤٣٩

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

)(١٬٩٧٠٬٠٥٥٬٣٨٠

١٬٩٩٧٬١٤٥٬٦٥٦

١٬٤٥٣٬١٨٦٬٧١٥

ﺿ ﱠﻣ ُن اﻟﻌﻣود "أﺧرى" اﻟﺣرﻛﺎت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺗﺻﻧﯾف ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﻣﺟرد اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺷرﻛﺎء ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
ﯾَﺗَ َ
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ واﻟﻘروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﺟدﯾد واﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر.

٤٤

ق 153 -

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
١٩

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(

١٩٫٤

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ

ﺗﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة .وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُدَار ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻓﻲ
ﱠ
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة.
ﺿ َﺣت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺷرﻛﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ إﯾﺿﺎح ).(١٩٫٢
وﻗد ُو ِ ّ
ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة .وﻻ ﺗُﺻﻧﱠف اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻛﺄدوات ﺗﺣوط،
وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻹدارة ِ ّ
ﺑرم ﻟﻔﺗرات ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻌرض اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر.
وﺗ ُ َ
ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة .ﺗﺿ ﱠﻣﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻐًﺎ ﻗدره ١١٤٬٩٠٦٬٨٨٧
وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻹدارة ِ ّ
﷼ ﺳﻌودي )٢٠١٩م ١٩٬٩٥٨٬٦٢٥ :﷼ ﺳﻌودي( ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺷﺗﻘﺎت ﻋﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ .وﻗد اﻧﺧﻔض ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻟﻧدن )ﻻﯾﺑور(
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﻔ ّ
ﺷِﻲ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ )ﻛوﻓﯾد (١٩-اﻟﻣﺳﺗﺟد ﻣﻧذ أواﺋل ﻋﺎم ٢٠٢٠م .واﻋﺗُرف ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﺳﺎرة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ
 ٩٤٬٩٤٨٬٢٦٢﷼ ﺳﻌودي )٢٠١٩م ١٥٬٦٤٦٬٨٧٩ :﷼ ﺳﻌودي( ﻣن ھذه اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
٢٠

أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻ ﱠﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

درﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وھذه
ﺗﺷﺗﻣل أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻋﻠﻰ أﺳﮭم ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺷرﻛﺎت ُﻣ َ
ﻧظرا ﻷنﱠ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات طﺑﯾﻌﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ.
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ُﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺗﺻﻧﯾﻔًﺎ ﻧﮭﺎﺋﯾًﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ً
ﺳب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق إدراج رﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ )"ﺗداول"(( ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﺗﻣﺛل
وﺗُﺣْ ﺗَ َ
أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي
١٦٤٬٦٣٧٬٥٦٤
٥٢٬٥٧٧٬٤٣٧
٢١٧٬٢١٥٬٠٠١

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟزﯾت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ )"أراﻣﻛو اﻟﺳﻌودﯾﺔ"(

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي
٥٦٬١٤٠٬٧٦١
٤٨٬٣٢١٬٢١٢
١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣

ﺗﻣﺛﻠت اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﱠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر:

ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر
ﻣﺷﺗرﯾﺎت
ﺗﻐﯾ ﱡر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣
٦٧٬٨٨٦٬٧٧٢
٤٤٬٨٦٦٬٢٥٦

٩٧٬٠١٩٬٣٣٧
٧٬٤٤٢٬٦٣٦

٢١٧٬٢١٥٬٠٠١

١٠٤٬٤٦١٬٩٧٣

ﺗﺳﻠﱠﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٣٫٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )٢٠١٩م :ﻻ ﺷﻲء( واﻋﺗُرف ﺑﮭﺎﻛﺟزء ٍ ﻣن اﻟدﺧل اﻵﺧر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
)إﯾﺿﺎح .(١٢

٤٥
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٢١

اﻟﻣﺧزون

ﻣﺧزون ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺻﯾدﻟﯾﺎت
ﻣﺧزون ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗوزﯾﻊ

ﺻﺎ :ﻣﺧﺻص ﺑﻧود اﻟﻣﺧزون ﺑطﯾﺋﺔ اﻟﺣرﻛﺔ )إﯾﺿﺎح (٢١٫١
ﻧﺎﻗ ً

٢١٫١

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

١٬٣١٥٬٣٦٠٬٠٣٢
٢٤٬٠٣٩٬٢٦٤

١٬٢٨٦٬٨٣٠٬٠٠٩
٢٠٬٦٠٢٬٧٤٢

١٬٣٣٩٬٣٩٩٬٢٩٦

١٬٣٠٧٬٤٣٢٬٧٥١

)(١٥٬٦٢١٬٢٧٠
١٬٣٢٣٬٧٧٨٬٠٢٦

)(١٥٬٦٢١٬٢٧٠
١٬٢٩١٬٨١١٬٤٨١

ﺗﻣﺛﱠﻠت اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص ﺑﻧود اﻟﻣﺧزون ﺑطﯾﺋﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻋﻛس ﻗﯾد ﻣﺧﺻص ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

١٥٬٦٢١٬٢٧٠
-

٢١٬٦٢١٬٢٧٠
)(٦٬٠٠٠٬٠٠٠

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

١٥٬٦٢١٬٢٧٠

١٥٬٦٢١٬٢٧٠

٢٢

اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘد ًﻣﺎ

ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣدﯾﻧﺔ
ﺻﺎ :ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎرة اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ )إﯾﺿﺎح (٢٢٫٣
ﻧﺎﻗ ً

ﻣوردﯾن
د ُﻓﻌﺎت ُﻣﻘدﱠﻣﺔ إﻟﻰ ّ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘد ًﻣﺎ
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

٢٧٣٬٨٨٢٬٠٢٢
)(٢٨٬٢٨٢٬٤٣٣

١٨٣٬٠١٤٬٤٨١
)(٢٨٬٨٨٦٬٨٦١

٢٤٥٬٥٩٩٬٥٨٩

١٥٤٬١٢٧٬٦٢٠

٢٤٢٬٠٤٦٬٩٨٤
١٣٬٥١٣٬٨٨٣
٢٨٬٧٢٨٬٦٥٥

١٢٥٬٤٥٨٬٠٣٦
١٤٬٢٩٤٬٩٨٢
٢٣٬٢٩١٬٩٣٣

٥٢٩٬٨٨٩٬١١١

٣١٧٬١٧٢٬٥٧١

٢٢٫١

ﻻ ﺗﺣﻣل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﺎﺋدة ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗراوح ﻣدﺗﮭﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن  ٣٠إﻟﻰ  ٩٠ﯾو ًﻣﺎ.

٢٢٫٢

ﺻ َﺢ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ
ﺻ َﺢ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺟوھري ﻓﻲ رﺻﯾد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ إﯾﺿﺎح ) ،(٦ﻓﻲ ﺣﯾن أ ُ ْﻓ ِ
أ ُ ْﻓ ِ
إﯾﺿﺎح ).(١٩٫٢٫٢

٤٦
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٢٢

اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘد ًﻣﺎ )ﺗﺗﻣﺔ(

٢٢٫٣

وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎ ٌن ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ:

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر
ُﻣﺣ ﱠﻣل ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح (٩
ﻣﺷطوﺑﺎت

٢٨٬٨٨٦٬٨٦١
٧٥٦٬١٠٦
)(١٬٣٦٠٬٥٣٤

٢٩٬٢٥٤٬٢٤٧
٣٬٨١٦٬٤٦٢
)(٤٬١٨٣٬٨٤٨

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر

٢٨٬٢٨٢٬٤٣٣

٢٨٬٨٨٦٬٨٦١

٢٣

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻدﺗﮭﺎ

ﺗﻣﺛل اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارﺗﮭﺎ وﻛِﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة ﺑﮭﺎ واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺳﯾ َ
طر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗِﺑل ھذه اﻟﺟﮭﺎت أو
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ھذه اﻟﺟﮭﺎت ﻧﻔوذا ھﺎ �ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ .وﺗﺟري اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻋدة ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدي .ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
اﻟﺗﻲ أُﺟرﯾت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺷرﻛﺔ ﻣﺷراف ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺟﮭﺔ
ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ(
وﻛﺎﻟﺔ ﺳﻔرﯾﺎت ﻛﻼﺳﯾك ﻟﻠﺳﻔر واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
)ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ(
ﺷرﻛﺔ ﻧظم اﻷﻋﻣﺎل اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ(

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻗﯾﻣﺔ إﻧﺷﺎء ﺻﯾدﻟﯾﺎت ﺟدﯾدة

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

١١٠٬٦٧٨٬٧٧٣

ﻣﺻﺎرﯾف ُﻣ َﻌﺎد ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ
ﺧدﻣﺎت ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ُﻣﻘدﱠﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ
ﺧدﻣﺎت إدارﯾﺔ ُﻣﻘدﱠﻣﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ

٢١٬٩٠٧٬٣٧٤
)(٢٣٬٦٧١٬٩٤٠
٢٬٧٠٠٬٠٠٠

)(٥٤٬٩٦٠٬٢٤٠
)(٢٧٬٤٤٩٬٩٧٠
)(١٥٬١٨٦٬١٠٦
٢٬٧٢٦٬٨٠٦

ﺗﻣﺛﱠﻠت ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻛِﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣوظﻔﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ

٣٬٠٠٧٬٤٨٧
١٣٠٬٠٠٠

٢٬٩٩٢٬٤٨٧
١٣٠٬٠٠٠

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت

٣٬١٣٧٬٤٨٧

٣٬١٢٢٬٤٨٧

٤٧
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٢٣

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻدﺗﮭﺎ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ:
ﺗُﻌﺗَﻣد ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺷروط اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻣن ﻗِﺑل إدارة اﻟﺷرﻛﺔ .إن اﻷرﺻدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻏﯾر
ﻣﻛﻔوﻟﺔ ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت وﻻ ﺗﺣﻣل ﻓﺎﺋدة وﺗُﺳددﻧﻘد ًا .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م ،ﻟم ﺗﺳ ِّﺟل اﻟﺷرﻛﺔ أي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
ُﺟرى ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓﺣص اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ )٢٠١٩م :ﺑﺎﻟﻣﺛل( .وﯾ َ
ﻟﻠﺟﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وطول ﻣدة اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﺳداد.
ﻓﺻ َﺢ ﻋن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
وﻗد أُ ِ

٢٣٫١

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟ ُﻣﺳﺗﺣَﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺿﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

ﺷرﻛﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟذﻛﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻧظم اﻷﻋﻣﺎل اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
أﺧرى

٢٣٫٢

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟ ُﻣﺳﺗﺣَﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺿﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

ﺷرﻛﺔ ﻣﺷراف ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻧظم اﻷﻋﻣﺎل اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﺳﯾد /وﻟﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻌﻔري
وﻛﺎﻟﺔ ﺳﻔرﯾﺎت ﻛﻼﺳﯾك ﻟﻠﺳﻔر واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
أﺧرى

٢٤

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

١٠٧٬٢٦٧
٣٬١٣٣

١٬٦٣٨٬٠٧٨
٧٬٠٠٨

١١٠٬٤٠٠

١٬٦٤٥٬٠٨٦

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

٢٤٬٥٣٨٬١٤٧
١٠٬١٦٤٬٦٩١
٢٬٨٤٤٬٩٢٢
٦٢٤٬٦٨٠
٣٨٬١٧٢٬٤٤٠

٤٬٣٨٥٬٤٠٣
١٬٣٨٤٬٤٥٧
١٬٦٠٨٬٤١٩
٣٨٤٬٩٤٢
٧٬٧٦٣٬٢٢١

اﻷرﺻدة اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ

أرﺻدة ﺑﻧﻛﯾﺔ
ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق

٤٨
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٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

٣٢٬٥٥٧٬٧١٧
٥٬٥٣٤٬٣٨٤
٣٨٬٠٩٢٬١٠١

٧٨٬٣٨٨٬٩٩٢
٦٬٦٥٧٬٦٨٣
٨٥٬٠٤٦٬٦٧٥

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٢٥

ﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل
رأس اﻟﻣﺎل واﻟزﯾﺎدة اﻟ ُﻣ َ

٢٥٫١

رأس اﻟﻣﺎل

ﯾﺗﻛون رأس اﻟﻣﺎل ﻣن  ٢٠٠٬٠٠٠ﺣﺻﺔ )٢٠١٩م ٢٠٠٬٠٠٠ :ﺣﺻﺔ( ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﻣﻧﮭﺎ  ٥٠﷼ ﺳﻌودي ،ﻣوزﻋﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﱠ

ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو اﻟﻣﻠﻛﻲ اﻷﻣﯾر ﺗرﻛﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻓﮭد
اﻟﺳﯾد /ﻣﺣﻣد ﺳﻌد اﻟﻔراج
اﻟﺳﯾد /ﻋﺑد ﷲ ﺳﻌد اﻟﻔراج
اﻟﺳﯾد /وﻟﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻌﻔري
اﻟﺳﯾدة /ﺣﺻﺔ ﺳﻌد اﻟﻔراج
اﻟﺳﯾدة /ﻧوف ﺳﻌد اﻟﻔراج
اﻟﺳﯾد /ﺳﻠطﺎن ﻣﮭدي اﻟﻌﻧزي
اﻟﺳﯾد /ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟم اﻟﻘﻔﯾل

٢٥٫٢

ﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل
اﻟزﯾﺎدة اﻟ ُﻣ َ

٢٦

ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

٪٢٤٫٠٠٠
٪٥٩٫٢٤٩
٪٩٫٢٥٠
٪٢٫٥٠٠
٪٢٫٥٠٠
٪٢٫٥٠٠
٪٠٫٠٠٠٥
٪٠٫٠٠٠٥

٢٬٤٠٠٬٠٠٠
٥٬٩٢٤٬٩٠٠
٩٢٥٬٠٠٠
٢٥٠٬٠٠٠
٢٥٠٬٠٠٠
٢٥٠٬٠٠٠
٥٠
٥٠
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٬٤٠٠٬٠٠٠
٥٬٩٢٤٬٩٠٠
٩٢٥٬٠٠٠
٢٥٠٬٠٠٠
٢٥٠٬٠٠٠
٢٥٠٬٠٠٠
٥٠
٥٠
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

ﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ،ﻋﻠ ًﻣﺎ ﺑﺄن اﻹﺟراءات
ﻗرر اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠٠٨م رﺳﻣﻠﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺎء ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٥١٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﻛزﯾﺎدة
ّ
َ
اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﻟم ﺗﺑدأ ﺑﻌد.
اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟزﯾﺎدة
َ

اﻋﺗﻣد ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٠م )اﻟﻣواﻓﻖ  ٦ﺟُﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ١٤٤١ھـ( دﻓﻊ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٧٥٥ﻟﻠﺳﮭم )ﺑﻘﯾﻣﺔ
إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗدرھﺎ  ١٥١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( .وﻗ د ُﻓِﻌَت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
اﻋﺗﻣد ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٩م )اﻟﻣواﻓﻖ  ٢٥رﺑﯾﻊ اﻷول ١٤٤٠ھـ( دﻓﻊ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٦٩٥ﻟﻠﺳﮭم )ﺑﻘﯾﻣﺔ
إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗدرھﺎ  ١٣٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( .وﻗ د ُﻓِﻌَت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
٢٧

ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن

ووﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) ،(١٩ﻓﻘد ﻧﻔﱠذت اﻹدارة إﺟرا ًء ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
اﻟﺗﻐ ﱡرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﺑﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﻣوﺟب اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ .وﯾﻣﺛل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺣدﱠدة:

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺧدﻣﺎت ﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓواﺋد )إﯾﺿﺎح (١١
أرﺑﺎح إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس
ﻣدﻓوﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٤٩
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٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

٨٩٬٥٩٦٬٢٨٣
٢٠٬١٩٣٬٤٥٥
٣٬٠٥٢٬٢٨٣
)(٣٬١٥٦٬٦٥٢
)(٥٬٥٥٧٬٠٨٢
١٠٤٬١٢٨٬٢٨٧

٨٢٬١٦١٬٢٩١
١٤٬٠٧٤٬٠١٠
٣٬١٤٨٬٠٤٨
)(٤٬٥٠٦٬٠٦٦
)(٥٬٢٨١٬٠٠٠
٨٩٬٥٩٦٬٢٨٣

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٢٧

ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟ ُﻣﺳﺗﺧدَﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ:

ُﻣﻌدﱠل اﻟﺧﺻم
ُﻣﻌدﱠل اﻟزﯾﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﺗب

٢٠٢٠م
)(%

٢٠١٩م
) (%

٪٣٫٢٥
٪٣٫٠٠

٪٣٫٥٠
٪٣٫٠٠

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻣﻲ ﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻻﻓﺗراض اﻟﮭﺎم ﺑﺷﺄن ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
ﻟﻠﻣوظﻔﯾن:

ُﻣﻌدﱠل اﻟﺧﺻم:

زﯾﺎدة ﺑﻧﺳﺑﺔ ٪١
ﻧﻘص ﺑﻧﺳﺑﺔ ٪١

اﻟراﺗب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل
زﯾﺎدة ﺑﻧﺳﺑﺔ ٪١
ﻧﻘص ﺑﻧﺳﺑﺔ ٪١

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

)(٢٬٢٣٧٬٦١٩
٢٬٣١٢٬٩٣٣

)(٢٬٠٠٠٬٤٥٥
٢٬٠١٣٬٢١٣

٢٬٢٩٥٬٩٤١
)(٢٬٢٦٤٬٥٧٦

٢٬٠٠٣٬١٨١
)(١٬٠٨٣٬٧١٣

ُﺣ ّدِدت ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣذﻛور أﻋﻼه ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﺗﻘ ّدِر اﺳﺗﻘراﺋﯾًﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺣدﱠدة ﻧﺗﯾﺟﺔﺗﻐﯾ ﱡرات ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت
اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻧﺷﺄت ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﯾﻌﺗﻣد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰﺗﻐﯾ ﱡر ﻓﻲ اﻓﺗراض ھﺎم ،ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺧرى .وﻗد ﻻ ﯾﻣﺛل
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔﺗﻐﯾ ًﱡرا ﻓﻌﻠﯾًﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن؛ ذﻟك أﻧﱠﮫ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣرﺟﱠﺢ أن ﺗﻧﺷﺄاﻟﺗﻐﯾ ﱡرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺑﻣﻌزل ﻋن ﺑﻌﺿﮭﺎ
اﻟﺑﻌض.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺧطﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺣدﱠدة ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ:

ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة
ﺑﻌد ﺳﻧﺔ واﺣدة وﻟﯾس أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات
أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

٦٬٥٥٨٬٣٦٦
٣٢٬٧٩٦٬٢٦٩
٧٩٬٣٦٣٬٢٧٤
١١٨٬٧١٧٬٩٠٩

٧٬٣٣٨٬١٠٨
٣٦٬٩٠٣٬٣٨٠
٦٠٬٢٢٥٬٥٦٤
١٠٤٬٤٦٧٬٠٥٢

ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻣدة اﻟﺗزام ﺧطﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ١٢٫٧٦ﺳﻧﺔ )٢٠١٩م ١٢٫٥٤ :ﺳﻧﺔ(.

٥٠
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٢٨

اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ُﻣﺳﺗﺣَﻘﺔ اﻟدﻓﻊ

ﺣﺳﺎﺑﺎت داﺋﻧﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﺿرﯾﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺣﺗﺟزات ُﻣﺳﺗ َﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﺣﺳﺎﺑﺎت داﺋﻧﺔ أﺧرى

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

٢٨٩٬٣٧٩٬١٧٨
٨٣٬٨١٤٬٨٧٩
٣٤٬٤٧٣٬٥٠٤
٩٬٧٥٩٬٠١١
٣٨٬٧٤٣٬٥٧٤

٤٣٥٬٦٢٨٬٨١٧
٧١٬٨٣٠٬٣٤٣
٤٬٤٣٤٬٦٢٦
١١٬١٩٦٬٩٦٧
٣٤٬٢٦٦٬٢٩٤

٤٥٦٬١٧٠٬١٤٦

٥٥٧٬٣٥٧٬٠٤٧

٢٨٫١

ﻻ ﺗﺣﻣل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﺎﺋدة وﻏﯾر ﻣﻛﻔوﻟﺔ ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺗراوح ﻣدﺗﮭﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن  ٣٠إﻟﻰ  ٦٠ﯾو ًﻣﺎ.

٢٨٫٢

ﻟﻠﺗﻔﺳﯾرات ﺑﺷﺄن إﺟراءات إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ،ﯾُر َﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ إﯾﺿﺎح ).(١٩٫٢٫٣

٢٩

ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﻘود

ﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻻء )أرﺑﺎﺣﻲ(

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

٣٩٬٦١٤٬٩٩٣

٢٨٬١٦٢٬٣٢٩

٢٩٫١

ﯾُﻌﺗَرف ﺑﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء ،ﺣﯾث ﺗﻣﻧﺢ ھذه اﻟﻧﻘﺎط ﻣزاﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﻻ ﯾﻣﻛﻧﮭم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ دون
إﺑرام ﻋﻘد ﺷراء ،وﻣن ﺛ ﱠم ﯾُﻌﺗﺑَر اﻟﺗﻌﮭد ﺑﻣﻧﺢ ﻧﻘﺎط اﻟوﻻء إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﺗزام أداء ﻣﺳﺗﻘل ﺑذاﺗﮫ.

٢٩٫٢

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎ ٌن ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﻘود واﻟﺣرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ:

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر
ﻣؤﺟﱠل ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ُﻣ ْﻌﺗ ََرف ﺑﮭﺎ ﻛﺈﯾرادات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

٢٨٬١٦٢٬٣٢٩
٦٢٬٥٨٩٬٧٦٩
)(٥١٬١٣٧٬١٠٥

٢٤٬٩٦٤٬٤٥٨
٣٨٬٤٦٩٬٠٣٩
)(٣٥٬٢٧١٬١٦٨

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر

٣٩٬٦١٤٬٩٩٣

٢٨٬١٦٢٬٣٢٩

٥١
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ واﻟﻘروض اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل

٣٠

ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣﻛﺷوﻓﺔ

٢٠٢٠م
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٩م
﷼ ﺳﻌودي

٨٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٤١٬٠٤٠٬٤٠٩
٨٩١٬٠٤٠٬٤٠٩

٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨
٧١٩٬٩٩٧٬٨٣٨

ُﺻ َل ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ وﻗروض اﻟﺗورق واﻟﻣراﺑﺣﺔ واﻟﺗﯾﺳﯾر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻣن ﻋدة ﺑﻧوك ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل
ﺣ ِ
اﻟﻌﺎﻣل ،وھﻲ ﻣﻛﻔوﻟﺔ ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ وﺗﻛﺎﻓﻠﯾﺔ ُﻣﻘدﱠﻣﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء وﺳﻧدات إذﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟﺣﻘوق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺑواﻟص ﺗﺄﻣﯾن .وﺗﺣﻣل
ھذه اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻗﺗراض ﺑﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل ﺣﺳب أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﺳﻌودﯾﺔ )ﺳﺎﯾﺑور(  .٪١٫٣٦ +وﺗﺣﻣل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻗﺗراض ﺑﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل ﻧﺳﺑﺗﮫ .٪٥
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗ َﻣﻠﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ

٣١

 ٣١٫١اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻋﺗﻣدت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺻﺎرﯾف رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  ١٦٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )٢٠١٩م ٦٢ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﻛﻣﺎل ﺻﯾدﻟﯾﺎت
ﺟدﯾدة ﻗﯾد اﻹﻧﺷﺎء.
 ٣١٫٢اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
أﺻدرت اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ،ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ ،ﺧطﺎب ﺿﻣﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﻋدة ﺟﮭﺎت أﺧرى ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٨٫٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )٢٠١٩م٤٫٦ :
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌض اﻟﻌﻘود.
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة ﻏﯾر اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد

٣٢

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

٣٢٫١

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) :(١ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ

أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٠م ،ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرات ﻣن  ٦٩إﻟﻰ  ٧٦ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١ﻟﺗﺣدﯾد
ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ .وﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-

ﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﯾل اﻟﺗﺳوﯾﺔ
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺣ ّ ِ
ﯾﺟب أن ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺟﯾل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻻ ﯾﺗﺄﺛر ذﻟك اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺑﺄرﺟﺣﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺟﯾل
إذا ﻛﺎﻧت أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺿﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗزام ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻟﯾﺳت إﻻ ھﻲ ذاﺗﮭﺎ أداة ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﻓﻠن ﺗؤﺛر ﺷروط اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ

وﯾُﻌ َﻣل ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﺑﺗدا ًء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٣م أو ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،وﯾﺟب أن ﺗ ُ
طﺑ ﱠﻖ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ.وﺗﻘﯾ ِّم
اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﻣﺎ ﻟﻠﺗﻌدﯾﻼت ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺎ ْ
إن ﻛﺎﻧت اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻘروض اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻗد ﺗﺗطﻠب إﻋﺎدة ﺗﻔﺎوض.

٥٢

ق 161 -

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة ﻏﯾر اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد )ﺗﺗﻣﺔ(

٣٢

٣٢٫٢

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﻌدات :اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗﺣﺻﱠﻠﺔ ﻗﺑل اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﺻود  -اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )(١٦

أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺎﯾو ٢٠٢٠م ،اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﻌدات  -اﻹﯾرادات اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﱠﺔ ﻗﺑل اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﺻود ،وھو ﻣﺎ
ﯾﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧﺻم ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﻌدات أي إﯾرادات ﻣﺗﺣﺻﱠﻠﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﺑﻧود اﻟﻣﻧﺗَﺟﺔ رﯾﺛﻣﺎ اﻟوﺻول
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل وﻓﻘًﺎ ﻟﻠطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺗﻐﯾﮭﺎ اﻹدارة .ﺑل ﺗﻌﺗرف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻹﯾرادات اﻟﻣﺗﺣﺻﱠﻠﺔ ﻣن
ﺑﺎﻷﺻل إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﮫ ووﺿﻌﮫ اﻟﻼزﻣﯾن ﻛﻲ ﯾﺻﺑﺢ ً
ﺑﯾﻊ ھذه اﻟﺑﻧود وﺗﻛﺎﻟﯾف إﻧﺗﺎج ﺗﻠك اﻟﺑﻧود ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
طﺑ ﱠﻖ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻧود
وﯾُﻌ َﻣل ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﺑﺗدا ًء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٢م أو ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،وﯾﺟب أن ﯾُ
درﺟﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ .وﻟﯾس ﻣن
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ أو ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻷﻗرب اﻟ ُﻣ َ
ﺗﺄﺛﯾرا ﺟوھرﯾًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ.
اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗؤﺛِّر اﻟﺗﻌدﯾﻼت
ً

٣٢٫٣

اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )" (٩اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ"  -اﻟرﺳوم ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر "اﻟـ  ١٠ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ" ﻟﻠﺗوﻗف ﻋن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻛﺟزء ٍ ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟرﯾﮭﺎ ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻸﻋوام ﻣن  ٢٠٢٠-٢٠١٨ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
ً
ﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟرﺳوم اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺿﻣﯾﻧﮭﺎ ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ
اﻟﻣﺎﻟﻲ ،أﺻدر اﻟﻣﺟﻠس
ﺗﻌدﯾﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) ،(٩ﺣﯾث ﯾو ِ ّ
ْ
إن ﻛﺎﻧت ﺷروط اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾد أو اﻟ ُﻣﻌدﱠل ﺗﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼﻓًﺎ ﺟوھرﯾًﺎ ﻋن ﺷروط اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺻﻠﻲ .وﻻ ﺗﺷﺗﻣل ھذه اﻟرﺳوم إﻻ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻘرض ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻛل
أو
ض
اﻟﻣﻘﺗر
ﻣن
أي
ﯾﻘﺑﺿﮭﺎ
أو
ﯾدﻓﻌﮭﺎ
اﻟﺗﻲ
اﻟرﺳوم
ذﻟك
ﻓﻲ
ﺑﻣﺎ
ض،
واﻟﻣﻘر
ض
اﻟﻣﻘﺗر
ﺑﯾن
اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ
أو
اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
اﻟرﺳوم
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻋن اﻵﺧر .وﺗ ُ
ُﺟرى ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ أو ﺗﺑﺎدﻟﮭﺎ ﻓﻲ أو ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ
طﺑ ِّﻖ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾ َ
ﺗُ
طﺑ ِّﻖ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺗﻌدﯾل ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ.
وﯾُﻌ َﻣل ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﺑﺗدا ًء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٢م أو ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺗطﺑﯾﻘﮫ ﺗطﺑﯾﻘًﺎ ﻣﺑ ّﻛ ًِرا .وﺳﺗُ
طﺑ ِّﻖ
ُﺟرى ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ أو ﺗﺑﺎدﻟﮭﺎ ﻓﻲ أو ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ُ
طﺑ ِّﻖ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧﻼﻟﮭﺎ
اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾ َ
اﻟﺗﻌدﯾل ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ.
ﺗﺄﺛﯾرا ﺟوھرﯾًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ.
وﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗؤﺛِّر اﻟﺗﻌدﯾﻼت
ً

٣٢٫٤

اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )" (١٧ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن"

أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﮭر ﻣﺎﯾو ٢٠١٧م اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )" (١٧ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن"؛ وھو ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺟدﯾد
ﺷﺎﻣل ﯾُﻌﻧﻲ ﺑﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣﯾث ﯾﻐطﻲ اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس واﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح .وﺑﻣﺟرد ﺳرﯾﺎﻧﮫ ،ﺳﯾﺣِ ﱡل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )(١٧
طﺑ ﱠﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (١٧ﻋﻠﻰ
ﻣﺣ ﱠل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )" (٤ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن" اﻟذي ﺻدر ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠٠٥م .وﺳﯾُ
ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن )ﻣﺛل ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻌﺎ ﱠﻣﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة وإﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن( ،ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻧوع اﻟﻣﻧﺷﺂت
طﺑ ِّﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ وﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺗﻘدﯾر ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن .وﺳﯾُ
ِﺑﺿﻊ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺿﯾﻖ .وﯾﺗﻣﺛل اﻟﮭدف اﻟﻌﺎم ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (١٧ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻧﻣوذج ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟذي
ﯾُ َﻌ ﱡد أﻛﺛر ﻓﺎﺋدة واﺗﺳﺎﻗﺎ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن .وﺑﺧﻼف اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (٤اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺣ ٍ ّد ﻛﺑﯾر
ً
ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟذي ﯾﻐطﻲ ﺟﻣﯾﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ،ﯾُﻘ ّدِم اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (١٧ﻧﻣوذﺟًﺎ
اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ .وﯾﺗﻣﺛل ﻣﺣور اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (١٧ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻛﺗَﻣل ﺑـ:
-

ﺗﻛﯾ ﱡف ُﻣﺣدﱠد ﻟﻠﻌﻘود ذات ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح )طرﯾﻘﺔ اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻣﺗﻐﯾرة(
طرﯾﻘﺔ ُﻣﺑﺳﱠطﺔ )طرﯾﻖ ﺗوزﯾﻊ أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن( اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖﺑﺻﻔﺔ ٍرﺋﯾﺳﺔ ٍ ﺑﺎﻟﻌﻘود ﻗﺻﯾرة اﻷﻣد

وﯾﺳري اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (١٧ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٣م أو ﺑﻌده ،ﻣﻊ ﺿرورة إدراج أرﻗﺎم
أن ﺗ ُ
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ .وﯾُﺳ َﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑ ّﻛِر ،ﺷرﯾطﺔ ْ
طﺑ ِّﻖ اﻟﻣﻧﺷﺄة أﯾﺿًﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (٩واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )(١٥
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (١٧أو ﻗﺑﻠﮫ .وﻻ ﯾﻧطﺑﻖ ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ.

٥٣

ق 162 -

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٣٢

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة ﻏﯾر اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد )ﺗﺗﻣﺔ(

٣٢٫٥

اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ  -اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )(٣

أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺎﯾو ٢٠٢٠م ،ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )" (٣ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت" -
اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ .وﺗﮭدف اﻟﺗﻌدﯾﻼت إﻟﻰ اﺳﺗﺑدال اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻣﺎرس ٢٠١٨م ﺑﺎﻟرﺟوع
إﻟﻰ إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٨٩م ،دون ﺗﻐﯾﯾر ﺟوھري ﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮫ.
وأﺿﺎف اﻟﻣﺟﻠس أﯾﺿًﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎ ًء ﻟﻣﺑدأ اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (٣ﺗﻔﺎدﯾًﺎ ﻹﺻدار أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺣﺗ َﻣﻠﺔ
ﻓﻲ "اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻧﻲ" ﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﮫ ﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﺗ َﻣﻠﺔ ﺳﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٣٧أو اﻟﺗﻔﺳﯾر رﻗم ) (٢١اﻟﺻﺎدر ﻋن
ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ :اﻟﺿراﺋب ،إذا ﻣﺎ ﺗ ُ
ﻛﺑ ِّدَت ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣِ دة.
ﻲ ﺑﺎﻷﺻول اﻟ ُﻣﺣﺗ َﻣﻠﺔ
وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ،ﱠ
ﻗرر اﻟﻣﺟﻠس ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (٣اﻟﻣﻌﻧ ّ
اﻟﺗﻲ ﻟن ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﺳﺗﺑدال اﻟرﺟوع إﻟﻰ إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
وﯾُﻌ َﻣل ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﺑﺗدا ًء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٢م أو ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،وﺗ ُ
طﺑ ﱠﻖ ﺑﺄﺛر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ.

٣٢٫٦

اﻟﻌﻘود اﻟ ُﻣﺣ ﱠﻣﻠﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت  -ﺗﻛﺎﻟﯾف اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻋﻘد  -اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )(٣٧

أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺎﯾو ٢٠٢٠م ،ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٣٧ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة
ﺗﺿﻣﯾﻧﮭﺎ ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ ْ
إن ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ُﻣﺣ ﱠﻣ ًﻼ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت أوﻣﻛﺑد ِّ ًا ﺧﺳﺎﺋر.
ﻣﺑﺎﺷرا" .وﺗﺷﺗﻣل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎ ً
وﺗطﺑ ِّﻖ اﻟﺗﻌدﯾﻼت "طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎ ً
ﻣﺑﺎﺷرا ﺑﻌﻘد ﻟﺗﻘدﯾم ﺑﺿﺎﺋﻊ أو ﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻛ ٍّل ﻣن
طﺎ
طﺎ
ً
ً
ً
ﻣﺑﺎﺷرا ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻘد .وﻻ ﺗﺗﻌﻠﻖ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻌﻘد ،وﺗُﺳﺗﺑﻌد ﻣﺎ ﻟم
ﺎ
ط
ارﺗﺑﺎ
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ وﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ً
ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد.
وﯾُﻌ َﻣل ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﺑﺗدا ًء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٢م أو ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ.وﺳﺗطﺑ ِّﻖ اﻟﺷرﻛﺔ ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺳﺗوفِ ﺑﻌد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ُ
طﺑ ﱠﻖ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ.

٣٢٫٧

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )" (٤١اﻟزراﻋﺔ"  -اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ﻛﺟزء ٍ ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟرﯾﮭﺎ ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻸﻋوام ﻣن  ٢٠٢٠-٢٠١٨ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
ً
ﺗﻌدﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )" (٤١اﻟزراﻋﺔ" ،ﺣﯾث ﯾُﺳﻘِط اﻟﺗﻌدﯾل اﻻﺷﺗراط اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة  ٢٢ﻣن ﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻣﺎﻟﻲ ،أﺻدر اﻟﻣﺟﻠس
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٤١اﻟذي ﯾﻔﯾد ﺑﺄن ﺗﺳﺗﺑﻌد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻐرض اﻟﺿراﺋب ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻول ﺿﻣن ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ).(٤١
وﺗ ُ
طﺑ ِّﻖ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﺄﺛر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ أو ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﺑﺗدا ًء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠٢٢م،
ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺗطﺑﯾﻘﮫ ﺗطﺑﯾﻘًﺎ ُﻣﺑ ِ ّﻛ ًرا.
وﻻ ﯾﻧطﺑﻖ ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ.

٥٤
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٣٢

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة ﻏﯾر اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد )ﺗﺗﻣﺔ(

٣٢٫٨

ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ"  -اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُط ِّﺑﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )" (١ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﱠ
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ

ﻛﺟزء ٍ ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟرﯾﮭﺎ ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻸﻋوام ﻣن  ٢٠٢٠-٢٠١٨ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
ً
ﺗﻌدﯾﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )" (١ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ" ،ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ
اﻟﻣﺎﻟﻲ ،أﺻدر اﻟﻣﺟﻠس
اﻟﺗﻌدﯾل ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﺎر ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻔﻘرة )أ-١٦-د( ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )ْ (١
أن ﺗﻘﯾس ﻓروق ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ
طﺑ ﱠﻖ ھذا اﻟﺗﻌدﯾل أﯾﺿًﺎ
ﺗﺣول اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .وﯾُ
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﱡ
ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗركاﻟﻠذﯾ ْن ﯾﺧﺗﺎران ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻔﻘرة )أ-١٦-د( ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ).(١
وﻻ ﯾﻧطﺑﻖ ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ.
٣٣

ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺄﺛﯾرات ﻓﯾروس ﻛوﻓﯾد١٩-

اﻛﺗُﺷﻔت ﺳﻼﻟﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ )"ﻛوﻓﯾد ("١٩-ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭر دﯾﺳﻣﺑر ﻣن ﻋﺎم٢٠١٩م ،وﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ ﺷﮭر ﻣﺎرس ﻣن ﻋﺎم
٢٠٢٠م ،ﺣﯾث أﻋﻠﻧت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ أن ذﻟك اﻟﻔﯾروس ﺟﺎﺋﺣﺔ .وﯾﺳﺗﻣر ﻓﯾروس ﻛوﻓﯾد ١٩-ﺗﻔﺷﯾﮫ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺗﻘرﯾﺑًﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻣﺎ أدﱠى إﻟﻰ ﻓرض ﻗﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔر وﺣظر اﻟﺗﺟول ﻓﻲ اﻟﻣدن ،ﻣﺎ ﻧﺷﺄ ﻋﻧﮫ ﺗﺑﺎطؤ ﺣرﻛﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وإﻏﻼق
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ وﻣﺣﻠﯾًﺎ.
وﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ وﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻣور ﻏﯾر ﻣؤ ﱠﻛدة ،ذﻟك أنﱠ اﻷﻣر ﻣرھون ﺑﻛﺛﯾر ﻣن
اﻟﻌواﻣل واﻟﺗطورات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﻌذﱠر ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻘدﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣوﺛوق ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .وﺗﺷﺗﻣل ھذه اﻟﻌواﻣل ﻋﻠﻰ ُﻣﻌدﱠل اﻧﺗﻘﺎل
اﻟﻔﯾروس وﻣدة ﺗﻔﺷﯾﮫ واﻹﺟراءات اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺧذھﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣ ِ ّد ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ وﺗﺄﺛﯾر ﺗﻠك اﻹﺟراءات ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط
اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻌﻣﻼء اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺎء ﻓﯾﮭﺎ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل.
ﺟراء ﺗﻔ ّ
ﺷِﻲ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ
وﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م ،ﻟم ﺗﺗﺄﺛر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ
ﺗﺄﺛﯾرا ﺳﻠﺑﯾًﺎ ﺟوھرﯾًﺎ ﱠ
ً
)"ﻛوﻓﯾد .(١٩-وﺳﺗﺳﺗﻣر إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم طﺑﯾﻌﺔ وﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﻓﯾروس ﻛوﻓﯾد ١٩-ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
٣٤

اﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ

ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻹدارة ،ﻟم ْ
ﺗﻛن ھﻧﺎك أﺣداث ﻻﺣﻘﺔ ھﺎﻣﺔ أﺧرى ﻣﻧذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م ،إﻻ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺄﺛﯾرا ﺟوھرﯾًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟُﺑﯾﻣ ﱠن ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ إﯾﺿﺎح ) ،(١ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗؤﺛر
ً

٥٥

ق 164 -

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٣٥

اﻟﻔروع

ﺗﻌﻣل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔروع وﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ذات اﻟﺳﺟﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري

اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري

اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠

٢٠٥١٠٢٥٧٦٠
٢٠٦٠٠٢٥٧٦١
٢٠٦٠٠٢٥٧٦٢
٢٠٥١٠٢٥٧٦٣
٢٠٥١٠٢٥٧٦٨
٢٠٥١٠٢٥٧٦٩
٢٠٦٠٠٢٥٧٧١
٢٠٥١٠٦٢٩٦٠
٢٠٥٢٠٠٠٨٥٤
٢٠٦٠٠٢٥٧٩٨
٢٠٥٠٠٣٩٧٦٣
٢٠٥١٠٢٥٨٠٥
٢٠٥٠٠٣٩٧٦٦
٢٢٥١٠٢٩٤٧١
٢٢٥٢٠٣١٠٠٨
٢٠٥٥٠٠٥٠٨٢
٢٠٥٥٠٠٥٢٥٢
٢٠٥٠٠٤٠٥٨٢
٢٠٥٠٠٤٠٥٨٣
٢٢٥٢٠٢٩٠٣٩
٢٠٥٦٠٠١١٩٢
٢٠٥٦٠٠١٤٠١
٢٢٥١٠٢٩٠٤٠
٢٢٥١٠٢٩٠٤١
٢٠٥٧٠٠٢٣٤٥
٢٠٥٧٠٠٢٣٤٦
٢٢٥١٠٢٩٠٤٢
٢٢٥٢٠٢٩٠٤٣
٢٠٥١٠٢٦٩٣٤
٢٠٥١٠٢٨٦١٩
٢٠٥١٠٢٨٦٢١
٢٠٥٢٠٠١٢٣٨
٢٠٥١٠٢٨١٠٠
٢٢٥١٠٢٩٠٤٧
٢٢٥٠٠٢٩٤٧٣
٢٢٥٠٠٢٩٤٧٠
٢٢٥٢٠٢٩٠٣٨
٢٠٥٠٢٤٠٥٨٩
٢٢٥٧٠٣١١٠٦
٢٠٥٠١٠٩٧٩٤
٢٢٥١٠٥٢٠١٤
٢٢٥١٠٣١٤١٤
٢٢٥١٠٢٩٠٤٤
٢٠٥٠٠٤١٨٩٠
٢٠٥٢٠٠٢٧٠٤
٢٠٥١٠٢٦٥٨٧
٢٠٥١٠٢٦٥٨٨
٢٢٥١٠٢٩٠٤٦
٢٠٥٠٠٤٤٣٤٧
٢٠٥١٠٦١٤٣٦

٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٢
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٧
٩٨
٩٩
١٠٠
١٠١
١٠٢
١٠٣
١٠٤
١٠٥
١٠٦
١٠٧
١٠٨
١٠٩

٢٠٥٠٠٤٦٢٥٧
٢٠٥٠٠٤٣٠٧٦
٢٠٥١٠٢٩٨٤٩
٢٠٥٠٠٤٣٠٧٧
٢٠٥٠٠٤٤٣٤٨
٢٠٥٠٠٤٦٨٤٢
٢٠٥٠٠٤٩٦٠٩
٢٢٥١٠٣٣٣٦١
٢٠٥٠١٠٩٧٩٨
٢٥١١٠٠٥٢٤٤
٢٥١١٠٠٥٣٥٩
٢٥١١٠٠٥٣٦٠
٢٥١١٠٠٧٢٠٢
٢٥١١٠٠٥٣٨٥
٢٥١١٠٠٧١٩٨
٢٥١١٠٠٦٤٣٥
٢٥١١٠٠٦٤٣٤
٢٥١٢٠٠٥٣٦١
٢٠٥٠٠٤٧٦١٤
٢٢٥٢٠٣١٤١٧
٢٢٥١٠٣٢٤٦٨
٢٠٥٦٠٠١٤٠٠
٢٠٥٠٠٤٧٦١٥
٢٠٥٠٠٤٩٦٠٧
٢٠٦٢٠١٧١٦٤
٢٠٦٢٠١٧٢٩٩
٢٠٥٥٠٠٦٢٢٤
٢٠٥٧٠٠٢٤١٤
٢٠٥٧٠٠٢٨٧٠
٢٠٥٠٠٥٣٦٠٣
٢٥١١٠٠٧٢٠١
٢٥١١٠٠٧٠٥٢
٢٠٥١٠٣١١٧٨
٢٠٥٠٠٤٩٦٠٨
٢٠٥٠٠٤٩٦٠٦
٢٠٥٠٠٤٨٢٠٩
٢٠٥٠٠٤٧٧٨٦
٢٠٥٦٠٠١١٩٨
٢٠٥٠٠٥٣٦٠٢
٢٢٥١٠٣٣٣٥٩
٢٠٥٠٠٤٧٢٩٦
٢٠٥٠٠٥٣٦٠٤
٢٠٥١٠٣٠٦٩٨
٢٠٥٥٠٢٥٥٠٩
٢٢٥٢٠٣٣٥٣٦
٢٢٥١٠٣٣٥٣٩
٢٢٥١٠٣٢٤٦٩
٢٢٥١٠٣٣٥٣٨
٢٢٥١٠٦٥٠٦٣
٢٢٥٢٠٦٥٠٠٦

١١٩
١٢٠
١٢١
١٢٢
١٢٣
١٢٤
١٢٥
١٢٦
١٢٧
١٢٨
١٢٩
١٣٠
١٣١
١٣٢
١٣٣
١٣٤
١٣٥
١٣٦
١٣٧
١٣٨
١٣٩
١٤٠
١٤١
١٤٢
١٤٣
١٤٤
١٤٥
١٤٦
١٤٧
١٤٨
١٤٩
١٥٠
١٥١
١٥٢
١٥٣
١٥٤
١٥٥
١٥٦
١٥٧
١٥٨
١٥٩
١٦٠
١٦١
١٦٢
١٦٣
١٦٤
١٦٥
١٦٦
١٦٧
١٦٨

٢٠٥١٠٦٤٣٩١
٢٠٥٠١١٠٩١٧
٢٠٥٠١١٠٦٩٣
٢٠٥٠١١٠٩١٨
٢٢٥٢٠٣١٥٧٦
٢٠٥١٠٤٢٢٥٣
٢٠٥٥٠٠٧٧١١
٢٠٥٠١١٠٩١٥
٢٠٥٧٠٠٨٩٨٧
٢٠٦٥٠٠١٣٩٩
٢٠٦٦٠٠٢٢٧٨
٢٠٥٥٠٠٧٧١٠
٢٠٦٣٦٠٦٤٩٤
٢٠٥٥٠٠٧٠٥٨
٢٢٥٢٠٣٣٥٣٧
٢٢٥٢٠٦٧٣٦٥
٢٢٥٠٠٣٣٤٢٠
٢٠٥٠١١٠٩١٦
٢٠٥٥٠٢٥٥٤٥
٣٣٥٠٠٤٤٥٣٩
٣٥٥٠٠٣٨٨٠٣
٣٥٥٠١٣٠٦٥٤
٣٥٥٠٠٣٨٧٦٤
٣٥٥٠٠٣٨٧٦٢
٣٥٥٤٠٠١٥٧٢
٣٥٥٠٠٣٨٨٠٢
٣٥٥٠٠٣٨٨٠٥
٢٠٥٣٠١٧١٦٠
٢٠٥٣٠١٦٠٨٤
٢٠٦٣٠١٧١٥٧
٢٠٦٣٠١٦٠٨٣
٢٠٥٣١١٦٦٩٣
٢٠٥٧٤٧٣٣٠٧
٢٠٦٢٦١٨٣٠٢
٢٠٥٣١١٧٦٠٧
٢٠٦٦٠٠٢١٧١
٢٠٥٥٠٠٧٧٠٩
٢٠٥٩٠٠١٥٠٦
٢٢٥٠٠٣٣٤٢٤
٢٠٥١٢٣٢١٠٦
٣٣٥٠١٥١٢٥١
٢٠٥١٠٢٩٢٨٧
٢٠٥١٠٣٩٢٧٤
٢٠٥١٠٤٢٦٧٤
٢٠٥١٠٦٤٤١١
٢٠٥١٢٢٥٩٧٦
٢٠٦٢٦١٧١٨١
٢٠٥٣١١٧٦٠٨
٢٠٥٥١٢٦٩٣٨
٢٠٥٥١٢٦٣٥٢

٥٦
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٣٥

اﻟﻔروع )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري

اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري

اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري

٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
١٧٨
١٧٩
١٨٠
١٨١
١٨٢
١٨٣
١٨٤
١٨٥
١٨٦
١٨٧
١٨٨
١٨٩
١٩٠
١٩١
١٩٢
١٩٣
١٩٤
١٩٥
١٩٦
١٩٧
١٩٨
١٩٩
٢٠٠
٢٠١
٢٠٢
٢٠٣
٢٠٤
٢٠٥
٢٠٦
٢٠٧
٢٠٨
٢٠٩
٢١٠
٢١١
٢١٢
٢١٣
٢١٤
٢١٥
٢١٦
٢١٧
٢١٨
٢١٩
٢٢٠
٢٢١
٢٢٢
٢٢٣
٢٢٤
٢٢٥
٢٢٦

٢٢٥٠٠٢٩٤٧٢
٢٠٥٢٠٠١٠٨٦
٢٢٥٢٠٣١٤١٣
٢٢٥١٠٦٥٩٨٥
٢٠٥٠٠٤٣٠٧٤
٢٠٥٥٠٠٥٦٣١
٢٠٥٥٠٠٥٧٥٢
٢٠٥٠٠٤٨٢٠٤
٢٠٥٥٠٠٧٣٥٣
٢٢٥٠٠٤١٨٥٤
٢٥١١٠٢٢٥١٠
٢٠٥٥٠١٣٧٩١
٢٠٥٥٠١٤٥٨٩
٢٠٦٢٠٢٤٤٨٠
٢٢٥١٠٤٣٩٠٠
٢٢٥١٠٤٣٨٩٨
٢٠٥٨٠٠٠٠٨٠
٢٠٥٦٠٠٢٦٣١
٢٠٦٦٠٠٣٣١٤
٢٠٥٧٠٠٤٧٤٤
٢٠٥٠٠٨٢٤٨٢
٢٠٥٠٠٧٩٧١٨
٢٠٥٠٠٨٧٣٨٢
٢٢٥١٠٤٤٣١٨
٢٢٥١٠٣١٧٣٧
٢٠٥٥٠١٥٣٨٩
٢٠٥١٠٤٨٤٣١
٢٢٥٢٠٤٤٧٤٢
٢٠٥٧٠٠٤٧٨٠
٢٠٥٧٠٠٤٩٧٥
٢٥١١٠١٥٢٨٢
٢٥١٢٠٠٥٩٢٢
٢٠٥٠٠٨٢٤٨٣
٢٥١١٠١٥٢٨٣
٣٤٥٠٠٠٨٦٨٣
٣٤٥٠٠٠٨٦٨٤
٣٤٥٠٠٠٨٦٨٥
٣٤٥٠٠٠٩٢٤٦
٣٥٥٠٠٢٢٤٤٩
٣٥٥٠٠٢٢٤٤٢
٣٥٥٠٠٢٢٤٥٤
٣٥٥٠٠٢٢٤٤١
٣٥٥٠٠٢٢٤٥٥
٣٥٥٠٠٢٢٤٤٨
٣٥٥٥٠٠٠٧٤٥
٣٥٥٢٠٠٠٧١٦
٣٤٠٠٠١٠٨٥٦
٣٤٠١٠١٠٨٥٧
٣٤٥٣٠٠٢٣٢٩
٣٤٠٠٠١٠٨٥٨
٣٤٠٠٠١٠٨٦١
٣٥٥٠٠٢٢٦١٢
٣٥٥٣٠٠٠٧٢١
٤٧٠١٠٠٠٥٠٥
٣٤٥٢٠٠٤٩٩٢
٣٤٠٢٠١٩٦٠٤
٣٥٥٠٠٢٤٠٨٥
٣٥٥٠٠٢٤٣٨٤

١١٠
١١١
١١٢
١١٣
١١٤
١١٥
١١٦
١١٧
١١٨
٢٤٠
٢٤١
٢٤٢
٢٤٣
٢٤٤
٢٤٥
٢٤٦
٢٤٧
٢٤٨
٢٤٩
٢٥٠
٢٥١
٢٥٢
٢٥٣
٢٥٤
٢٥٥
٢٥٦
٢٥٧
٢٥٨
٢٥٩
٢٦٠
٢٦١
٢٦٢
٢٦٣
٢٦٤
٢٦٥
٢٦٦
٢٦٧
٢٦٨
٢٦٩
٢٧٠
٢٧١
٢٧٢
٢٧٣
٢٧٤
٢٧٥
٢٧٦
٢٧٧
٢٧٨
٢٧٩
٢٨٠
٢٨١
٢٨٢
٢٨٣
٢٨٤
٢٨٥
٢٨٦
٢٨٧
٢٨٨

٢٢٥١٠٦٦١٤٩
٢٠٥٠٠٤٤٠٠٨
٢٠٥٢٠٠٢٩٣٦
٢٢٥١٠٣٣٣٦٢
٢٢٥٠٠٣٣٥٤٢
٢٠٥١٠٦٢٨٩٦
٢٢٥٢٠٣٢٤٦٧
٢٠٥١٠٦٣١٢٥
٢٠٥١٠٢٨٦٨٤
٣٤٠٠٠١٣٤٢٤
٣٤٥٢٠٠٦٣٨٠
٣٤٥٢٠٠٦٣٨١
٣٥٥٠٠٢٦٥٩٤
٣٤٥٠٠١١٢٨٦
٣٤٥٣٠٠٣٠٣٧
٣٤٠٣٠١٦٥٤٥
٣٤٥٠٠١١٢٨٥
٣٥٥٠٠٢٧٣٦٤
٣٤٥١٠٠١٩١٥
٣٤٥٢٠٠٧٤٤٣
٣٤٥٢٠٠٦٨٧٠
٣٤٥٠٠١١٨٧٧
٣٤٥٠٠١١٨٧٨
٣٤٠٩٠١٤٩١٧
٣٤٠٠٠١٤٩١٨
٣٤٠١٠١٥٩٥٨
٣٥٥٠٠٢٩١٦٠
٣٥٥٠٠٢٨٦٤٨
٣٥٥٠٠٢٨٦٥١
٣٥٥٠٠٢٨٦٤٩
٣٥٥٠٠٢٩١٥٩
٣٥٥٠٠٢٩١٥٥
٣٥٥٠٠٢٩١٥٧
١١٢٠٠٠١٥٤٩
٣٤٥٢١٤٤٩٩٩
٣٤٠١٠١٦٢٤٣
٣٤٠٠٠١٦١٨٩
٣٤٠٣٠١٦١٩٦
٣٤٠٢٠٠١٣٢٤
٢٠٦٥٠٠١٥٨١
١١٣٤٠٠١٤٢٣
١٠١١٠١٥٩٣٣
١١١١٠٠١٧٤٢
١١٢٥٠٠٠٩١٢
١١١٧٠٠٢٤١٠
١١١١٠٠١٤٧٧
١٠١٠٣٢٩٣١٤
١١١٣٠٠٢٥٢٦
١٠١٩٠٠٠٨٢٢
٣٤٥٣٠٠٤٦٨٧
١٠١١١٣٩١٧٥
٣٤٥٠٠١٤٥٨٢
٣٣٥٠٠٣٩٩٥٨
٣٣٥٠٠٣٩٠٠٤
١١٢٠٠٠١٦٣٧
١٠١١٠١٩٥٤٧
١٠١٨٠٠٠٤٥٥
١١٢٣٠٠٣٥٢٩

١٦٩
١٧٠
١٧١
١٧٢
١٧٣
١٧٤
١٧٥
١٧٦
١٧٧
٣٠٢
٣٠٣
٣٠٤
٣٠٥
٣٠٦
٣٠٧
٣٠٨
٣٠٩
٣١٠
٣١١
٣١٢
٣١٣
٣١٤
٣١٥
٣١٦
٣١٧
٣١٨
٣١٩
٣٢٠
٣٢١
٣٢٢
٣٢٣
٣٢٤
٣٢٥
٣٢٦
٣٢٧
٣٢٨
٣٢٩
٣٣٠
٣٣١
٣٣٢
٣٣٣
٣٣٤
٣٣٥
٣٣٦
٣٣٧
٣٣٨
٣٣٩
٣٤٠
٣٤١
٣٤٢
٣٤٣
٣٤٤
٣٤٥
٣٤٦
٣٤٧
٣٤٨
٣٤٩
٣٥٠

٢٥١١١١٥٢٤٦
٢٠٥٢١٠٢٤٦٩
٢٠٥٥١٢٧١٦٤
٢٠٥١٢٢٩٤١٠
٢٠٥١٢٣١٧٨٩
٢٠٥١٢٣١٢٩٢
٢٠٥٧٠٠٤١٧٠
٢٠٥٩٠٠٢٢١٤
٢٠٥٥٠١٣٣١٣
١١٢٦٠٠١٨١٨
١٠١١٠٢٠٨٥٦
٣٤٥١٠٠٢٦١٤
٣٤٥١٠٠٣٠٠٤
١١٢٢٠٠٥١٤٨
٣٤٠٠٠١٨٧٩٢
٣٤٠٠٠١٨٨٧٨
٣٤٠٤٠١٨٨٧٩
٣٤٠٧٠١٨٨٧٧
٣٤٠٢٠١٩٢٩٧
٣٤٠٠٠١٩٣٥١
٣٣٥٠٠٤٣٣٩٨
٣٤٥٣٠٠٤٦٣٤
٣٣٥٠٠٤٤٣٨٦
٣٥٥٥٠٠١٧٧٢
٣٤٥٢٠١٠٤٥٩
٣٤٥٢٠١٠٧٧٦
٣٤٥٢٠١٠٦٤٤
١٠١١٠٢٤٢١٧
١٠١١٠٢٤٢١٨
٣٣٥٠٠٤٤٤١٤
٣٣٥٠٠٤٤٥٣٨
٣٣٥٠٠٤٤٧٩٧
٣٣٥٠٠٤٤٧٩٨
٣٣٥٠٠٤٤٥٤٠
٣٣٥٠٠٤٤٤١٥
٣٣٥٠٠٤٤٣٨٩
٣٣٦٥٠٠٠٢٩٧
١١٣١٣٠٢٤٣٩
١١١٦٦٢٣٥٤٨
١١٢٨١٨٣١٣٢
١٠١٠٣٣١٩٤٧
١٠١٠٣٣١٩٥٣
١٠١٠٣٣١٩٥٠
١٠١٠٣٣١٩٤٤
١٠١٠٣٣٢١١٥
١٠١٠٣٣٢١١٢
١٠١٠٣٣٧١٨٧
١٠١٠٣٣٧١٨٦
١٠١٠٣٥٠٦٤٦
١٠١٠٣٥٠٣١٥
١٠١٠٣٥٠٣١٩
١٠١٠٣٦٢٥٨٠
١٠١٠٣٨٥٥٨٠
١٠١٠٣٨٥٥٧٨
٢٠٥٥٠١٥٨٨٣
٢٠٥٠٠٨٧٣٨٥
٢٠٥٠٠٨٧٣٨٤
٢٠٥١٠٥٠٩٠٦

٥٧
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٣٥

اﻟﻔروع )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ
٢٢٧
٢٢٨
٢٢٩
٢٣٠
٢٣١
٢٣٢
٢٣٣
٢٣٤
٢٣٥
٢٣٦
٢٣٧
٢٣٨
٢٣٩
٣٦٤
٣٦٥
٣٦٦
٣٦٧
٣٦٨
٣٦٩
٣٧٠
٣٧١
٣٧٢
٣٧٣
٣٧٤
٣٧٥
٣٧٦
٣٧٧
٣٧٨
٣٧٩
٣٨٠
٣٨١
٣٨٢
٣٨٣
٣٨٤
٣٨٥
٣٨٦
٣٨٧
٣٨٨
٣٨٩
٣٩٠
٣٩١
٣٩٢
٣٩٣
٣٩٤
٣٩٥
٣٩٦
٣٩٧
٣٩٨
٣٩٩
٤٠٠
٤٠١
٤٠٢
٤٠٣
٤٠٤
٤٠٥
٤٠٦
٤٠٧
٤٠٨

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
١١٢٢٠٠٣٠٠٨
٣٣٥٠٠٣٧٩٥٠
١١٢٣٠٠٢١٠٣
٣٤٥٣٠٠٢٨٥٥
٣٤٥٣٠٠٢٨٥٦
٣٥٥٠٠٢٥٩٥٧
٣٥٥٠٠٢٥٩٥٨
٣٤٠٠٠١٣٤١٩
٣٤٠٠٠١٣٤٢٦
٣٤٠٠٠١٣٤١٨
٣٤٠٠٠١٣٤٢٣
٣٤٠١٠١٣٤٢٠
٣٤٠١٠١٣٤٢١
٢٠٥٦٠٠٤٤٦٨
٢٠٥١٠٥٢٣٧٥
٢٢٥١٠٥٠٨٨٤
٢٥١١١٠٨٥٨٢
٢٥١١١٠٨٥٨٣
٢٢٥٠٠٦٢٠١٥
٢٥١١٠٢٢٨٣٦
٢٥١١٠٢٢٨٣٧
٢٥١١٠٢٢٨٣٤
٢٠٥٦٠٠٥٢٩٩
٢٠٥٥٠٢٤١٣٢
٢٢٥١٠٢٩٠٤٥
٢٥١١٠٢٢٨٥٣
٢٥١١٠٢٢٨٣٣
٢٠٥٠١٠٥٥٦٣
٢٠٥٠١١١٠٣١
٢٠٥٠١٠٥٥٠٤
٢٥١١٠٢٤٥٧٥
٢٠٥٠١٠٥٥٣٠
٢٠٥٠١٠٥٥٣٢
٢٥١١٠٢٣٥٦٣
٢٥١١٠٢٣٥٦٤
٢٠٥٠١٠٥٥٢٩
٢٠٥٧٠٠٧٨٩٢
٢٠٥١٠٦١٧٤٨
١٠١٠٤٣٢٣٥١
١٠١٠٤٣٢٠٨٤
١٠١٠٤٣٢٣٤٧
١٠١٠٤٣٢٣٤٨
١٠١٠٤٣٤٣٨٢
١٠١٠٤٣٤٣٨٣
١٠١٠٤٦٣٦٧٤
١٠١٠٤٦٣٠٥٧
١٠١٠٤٦٣١٥٦
١١١٥٠٠٣٩٥١
١٠١٠٤٦٤٤٦٨
١١٢٨٠١٩٦٩٨
١٠١٠٤٦٦٠٩٩
١٠١٠٤٦٦١١٤
١٠١٠٤٦٦١٠٨
١٠١٠٤٦٦١٠٩
١٠١٠٦٠٨٠٨٥
١١١٦٠١١٥٦٥
١٠١٠٤٦٦١١٦
١٠١٠٤٦٦١٠٦

اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ
٢٨٩
٢٩٠
٢٩١
٢٩٢
٢٩٣
٢٩٤
٢٩٥
٢٩٦
٢٩٧
٢٩٨
٢٩٩
٣٠٠
٣٠١
٤٢٧
٤٢٨
٤٢٩
٤٣٠
٤٣١
٤٣٢
٤٣٣
٤٣٤
٤٣٥
٤٣٦
٤٣٧
٤٣٨
٤٣٩
٤٤٠
٤٤١
٤٤٢
٤٤٣
٤٤٤
٤٤٥
٤٤٦
٤٤٧
٤٤٨
٤٤٩
٤٥٠
٤٥١
٤٥٢
٤٥٣
٤٥٤
٤٥٥
٤٥٦
٤٥٧
٤٥٨
٤٥٩
٤٦٠
٤٦١
٤٦٢
٤٦٣
٤٦٤
٤٦٥
٤٦٦
٤٦٧
٤٦٨
٤٦٩
٤٧٠
٤٧١

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
١٠١١٠١٩٥٤٦
٣٣٥٠٠٣٩٠٠٥
٣٣٥٠٠٣٩٠٠٦
٣٥٦٤٠٠٠٢٥٧
٣٥٥٠٠٣٠٦١٢
٣٥٥٠٠٣٠٥٧٩
٣٥٥٠٠٣٠٥٨٠
٣٣٥٠٠٤١٣١٦
٣٣٥٠٠٤١٢٩٢
١١٢٢٠٠٤٦٩٩
١١٢٦٠٠١٨١٩
١١٢٢٠٠٤٧٠٠
٣٤٥٠٠١٤٥٨٠
٤٠٣٠٢٨٤٤١٧
٤٦٥٠٠٨١٠٨٦
٤٦٥٢٠٠١٠٤٣
٤٠٣٠٣٨١٥٠٩
٥٨٠٠٠١٨٧١٨
٥٨٥١٠٠٨٦٩٠
٥٨٥١٠٠٨٦٩٢
٥٨٥١٠٠٨٦٩١
٥٨٥٤٠٠١٦٤٢
٥٨٥٠٠٦٩٨٢٨
٥٨٥٧٠٦٩٨٢٦
٥٨٥٥٠٦٩٨٢٧
٥٨٦٤٠٦٩٨٢٩
٥٩٠٠٠٣٤٩٤٥
٥٩٥٠٠٣٢٦٠٧
٤٦٠٣٠٠٩٠٢٤
٥٨٥٢٠٠٧١٠٢
٥٨٥٢٠٠٧٠٨٧
٥٨٥٢٠٠٧٠٨٦
٤٧٠٠٠٢٠١١٨
٤٧٠٠٠٢٠١١٦
٤٧٠٠٠٢٠١١٥
٤٧٠٠٠٢٠١١٩
٥٩٠٠٠٣٥٤٨٥
٥٩٠٧٠٣٥٤٨٦
٥٨٥٥٠٧٠١٨١
٥٨٥٥٠٧٠١٨٢
٥٨٥٥٠٧٠٢٥٠
٥٨٥٠٠٧٠١٨٣
٥٩٥٠٠٣٢٧٣٤
٥٩٥٠٠٣٢٧٣٦
٥٩٠٠٠٣٤٩٤٤
٥٨٠٠٠٢١٣٣٠
٥٩٥٠٠٣٢٧٣٥
٥٨٥٥٠٧٠٢٥١
٥٨٥٢١٠٢٣٥٠
٥٨٦٠٠٧٠٣٦٢
٥٨٦٤٠٧٠٢٤٧
٥٨٠١٠٢١٣٣٣
٥٩٠٦٠٣٥٨٣٧
٥٨٥٢٠٠٧١٢٥
٤٧٠٠٠٢٠١١٤
٤٧٠٠٠٢٠١١٧
٥٨٥٠١٢٠١٩٩
٥٩٠٣٥٠٢١٢٢

٥٨
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اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ
٣٥١
٣٥٢
٣٥٣
٣٥٤
٣٥٥
٣٥٦
٣٥٧
٣٥٨
٣٥٩
٣٦٠
٣٦١
٣٦٢
٣٦٣
٤٩٠
٤٩١
٤٩٢
٤٩٣
٤٩٤
٤٩٥
٤٩٦

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
٢٠٥٠٠٨٦٨٣٥
٢٠٥٥٠٢٠٦٢٩
٢٥١١٠١٧٣٢٥
٢٢٥٢٠٤٨١١١
٢٢٥١٠٤٨١٠٤
٢٢٥١٠٤٨١٠٦
٢٠٥٠١٤٠٧٠٣
٢٠٥٠٠٨٨١٣٥
٢٠٥٠٠٨٨١٣٢
٢٠٥٠١٤٠٢٨٢
٢٠٥٠٠٨٨١٣٧
٢٠٥٦٠٠٤٠٣٨
٢٠٥٦٠٠٣٩٧٧
٥٨٥٧٥٢٨٤٠٧
٥٨٥٠١٢٩٩٠٦
٤٠٣٤٠٠١٨٣٢
٤٠٣٢٠٥٠٦٠١
٤٠٣٢٠٥٠٧١٠
٤٠٣٣٠٠١٣٧٣
٤٠٣٦٠٠١٨٣٣

ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٣٥

اﻟﻔروع )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري

اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري

٤٠٩
٤١٠
٤١١
٤١٢
٤١٣
٤١٤
٤١٥
٤١٦
٤١٧
٤١٨
٤١٩
٤٢٠
٤٢١
٤٢٢
٤٢٣
٤٢٤
٤٢٥
٤٢٦

١٠١٠٤٦٦١٠٣
١٠١٠٦٠٨٠٧٦
١٠١٠٦١١٥٩٤
١٠١٠٦٠٨٠٩١
١٠١٠٦٠٨٠٨١
١١٣٤٠٠٣٩٣٣
١٠١٠٦٠٨٧٠٣
١١٣٢١٠٧١٦٦
١٠١٠٦١٢٣٧٣
١٠١٠٤٥٢٨٣٤
١٠١٠٤٥٢٩٢٠
١٠١٠٤٥٨٦٤٥
١١٢٨١٨١٥٩٣
١٠١٠٤٦٣٠٥٦
١٠١٠٥٨١٣٩٧
١١٢٨١٨٢٦٤٧
١١٣٢١٠٩٥٨٧
١٠١١١٤١١٠٠

٤٧٢
٤٧٣
٤٧٤
٤٧٥
٤٧٦
٤٧٧
٤٧٨
٤٧٩
٤٨٠
٤٨١
٤٨٢
٤٨٣
٤٨٤
٤٨٥
٤٨٦
٤٨٧
٤٨٨
٤٨٩

٥٩١١٥٠٣١٢٢
٥٩٠١٧١٦٦٩٢
٥٨٥٠١٢١٧٦٢
٥٨٥٠١٢١٧٨٦
٥٨٥٠١٢١٧٨٤
٥٨٥٠١٢١٧٩٦
٥٨٥٥٣٤١٤٠٧
٥٨٥٠١٢١٨٥٠
٥٨٥٠١٢١٨٥٢
٥٨٠٠١٠٤٤٥٤
٥٨٠٦١٠٠٩٩٨
٥٨٥٠١٢٣٩٥٨
٥٨٦٠٦١٢٧٨٨
٤٦٠٣١٥٠٠٩٦
٥٨٦٣٥٢٥٣٥٥
٥٩٠٩٦٢٨٨٤٦
٥٨٥٥٣٤٥٦٤٦
٥٨٥٥٣٤٥٦٤٥

اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔروع اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ،ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﻣﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ.
اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري

اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري

اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري

٤٩٧
٤٩٨
٤٩٩
٥٠٠
٥٠١
٥٠٢
٥٠٣
٥٠٤
٥٠٥
٥٠٦
٥٠٧
٥٠٨
٥٠٩
٥١٠
٥١١
٥١٢
٥١٣
٥١٤
٥١٥
٥١٦
٥١٧
٥١٨
٥١٩
٥٢٠
٥٢١
٥٢٢
٥٢٣
٥٢٤
٥٢٥
٥٢٦
٥٢٧
٥٢٨
٥٢٩

٢٢٥١٠٣٣٤٢٢
٢٢٥١٠٣٣٥٤٠
٤٠٣٠٢٤١٢٣٦
٥٨٦٠٦١٢٦١٥
٣٣٥٠٠٤٣٣٩٧
١١٢٨١٨٣٣٧٦
١٠١١١٤١٨٣٠
٥٨٥٥٠٦٦٢٤٧
٢٠٥٠٠٩٧٢٥٢
٤٠٣٠٢٧٦٩٦٠
١٠١٠٤٢٨٠٨٨
٢٠٥٠٠٩٢٣٨١
٢٠٥٠٠٩٩٧٤٤
٢٠٥٠٠٩٩٧٧١
٢٠٥٠١٠٤٢٥٢
٢٠٥٠٠٨٣٠٣٢
٢٠٥٠٠٨٣٠٣٦
٢٠٥٠٠٤١٥٦٥
١٠١٠٤٢٥٠٥٨
١٠١٠٤٢٨٠٨٩
٢٠٥١٠٢٥٧٧٠
٢٠٥٠٠٣٩٧٢٣
٢٠٥٠٠٣٩٧٢٤
٢٠٥٠٠٣٩٧٦١
٢٠٥٠٠٣٩٧٦٢
٢٠٥١٠٢٥٨٠٦
٢٠٥٠٠٤٠٥٨١
٢٢٥٠٠٣١٠٩٤
٢٢٥٢٠٣٢٧٩٤
٢٠٥٥٠٠٥٤٥٥
٢٠٥٥٠٠٥٥٢٣
٢٠٥١٠٢٦٢٩٩
٢٠٥١٠٦١٤٣٥

٥٥٦
٥٥٧
٥٥٨
٥٥٩
٥٦٠
٥٦١
٥٦٢
٥٦٣
٥٦٤
٥٦٥
٥٦٦
٥٦٧
٥٦٨
٥٦٩
٥٧٠
٥٧١
٥٧٢
٥٧٣
٥٧٤
٥٧٥
٥٧٦
٥٧٧
٥٧٨
٥٧٩
٥٨٠
٥٨١
٥٨٢
٥٨٣
٥٨٤
٥٨٥
٥٨٦
٥٨٧
٥٨٨

٢٢٥١٠٦٦٩٦٠
٢٢٥١٠٦٧٣٦٣
٢٢٥١٠٦٦٣٥٧
٢٢٥٢٠٣٢٧٩٩
٢٠٥٩٠٠٤٠٦٩
٣٥٥٠٠٣٨٧٦١
٣٣٥٠١٤٠٠٦٩
١٠١٠٥٩٩٤٤٤
١٠١٠٥٩٨١٧٩
١٠١٠٦٠١٦٤٣
١٠١٠٥٩٧١٠٨
١١٢٨١٨٣٠٦٥
١٠١٠٦٠١٢٩٧
١٠١٠٦١٧٨٠٨
١٠١٠٦١٦٣٤٧
٢٢٥٢٠٣٢٨٠١
٢٠٥٣٠١٦١٤٨
٢٢٥٠٠٦٨٤٩١
٢٢٥٢٠٣٢٧٩٦
٢٠٥٩٠٠٤١٠٥
٢٥١١١١٠٢١٥
٢٥١١١١٠٢١٦
٢٢٥١٠٣٢٧٩٢
٢٠٥١٠٤٢٦٧٣
٢٠٥٠٠٧٠١٩٥
٢٠٥٠٠٧٠١٩٦
٢٠٥٠٠٧٥٢٢٠
٢٠٥٠٠٩٠٩٩٣
٢٠٥٥٠٢٦٣٣٤
٢٠٥٠٢٤٠٥٠٤
٢٥١٥١٠٠٠٤٦
٢٠٥١٢٢٧٤٠٠
٢٠٥٠١٢٨٥٨٨

٦١٥
٦١٦
٦١٧
٦١٨
٦١٩
٦٢٠
٦٢١
٦٢٢
٦٢٣
٦٢٤
٦٢٥
٦٢٦
٦٢٧
٦٢٨
٦٢٩
٦٣٠
٦٣١
٦٣٢
٦٣٣
٦٣٤
٦٣٥
٦٣٦
٦٣٧
٦٣٨
٦٣٩
٦٤٠
٦٤١
٦٤٢
٦٤٣
٦٤٤
٦٤٥
٦٤٦
٦٤٧

٢٠٥٠٠٧٩٣٣٢
٢٠٥٠٠٧٩٣١٥
٢٠٥٠٠٨٢٤٨١
٢٠٥٢٠٠١٨٩٢
٢٠٥١٠٤٨٤٣٠
٢٠٥٠٠٨٢٤٨٤
٣٤٥١٠٠١٢٧٦
٣٥٥٤٠٠٠٧٤١
٣٤٥٠٠٠٩٢٤٥
٣٥٥٠٠٢٢٤٤٥
١١٢٦٠٠١٠٦٨
١١٢٠٠٠١٢٦٤
٣٤٥٠٠١٠٩١٦
٣٤٥٠٠١٠٩١٥
٣٤٥٠٠١٠٩١٤
٣٤٠٠٠١٣٤٢٢
٣٥٥٠٠٢٦٥٩٣
٣٥٥٠٠٢٦٦٢٢
٣٥٥٠٠٢٦٥٩٢
٣٤٥٢٠٠٦٣٢٤
٣٣٥٠٠٢٧٠٦٨
٣٥٥٠٠٢٦٦٢٥
٣٥٥٠٠٢٦٥٩٥
٣٣٥٠٠٢٧٠٦٩
٣٣٥٠٠٢٧٠٦٧
٣٥٥٠٠٢٧٩١٢
٣٤٥٢٠٠٩٠٢٩
٢٥١١٠١١٤٣٢
٣٣٥٨٠١٢١٠٤
٣٤٥٣٠٠٤٦٣٠
٣٤٥٣٠٠٤٦٢٨
٣٤٥٠٠١٤٤٨٤
٣٤٥٠٠١٤٥٨١

٥٩
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٣٥

اﻟﻔروع )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري

اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري

اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري

٥٣٠
٥٣١
٥٣٢
٥٣٣
٥٣٤
٥٣٥
٥٣٦
٥٣٧
٥٣٨
٥٣٩
٥٤٠
٥٤١
٥٤٢
٥٤٣
٥٤٤
٥٤٥
٥٤٦
٥٤٧
٥٤٨
٥٤٩
٥٥٠
٥٥١
٥٥٢
٥٥٣
٥٥٤
٥٥٥
٦٧٤
٦٧٥
٦٧٦
٦٧٧
٦٧٨
٦٧٩
٦٨٠
٦٨١
٦٨٢
٦٨٣
٦٨٤
٦٨٥
٦٨٦
٦٨٧
٦٨٨
٦٨٩
٦٩٠
٦٩١
٦٩٢
٦٩٣
٦٩٤
٦٩٥
٦٩٦
٦٩٧
٦٩٨
٦٩٩
٧٠٠
٧٠١
٧٠٢
٧٠٣
٧٠٤
٧٠٥

٢٢٥٠٠٣١٥٦٧
٢٢٥٧٠٣٢٨٠٢
٢٥١١٠٢٤٨٥١
٢٠٥٧٠٠٧٨٨٣
٢٠٥١٠٢٧٨٨٦
٢٥١١٠٢٤٨٥٠
٢٥١١٠٢٥١٣٥
٢٥١١٠٢٤١١٠
٢٠٥٩٠٠١٣٥٤
٢٢٥١٠٣٢٧٩٥
٢٠٥٣٠١٦٧٠٦
٢٥١١٠٢٥١٣٣
٢٠٥١٠٣٢٣٤٠
٢٠٥٥٠٢٥٤٦٤
٢٢٥١٠٣١٥٨٢
٢٢٥٠٠٦٥٧٩٧
٢٢٥١٠٣٢٨٠٠
٢٢٥٠٠٦٥٢٨٦
٢٢٥١٠٣٢٧٩١
٢٢٥٢٠٦٦٣٥٨
٢٥١٤٠٠٠٣٩٧
٢٥١١٠٢٥٣١٩
٢٠٥٠١١١٠٣٢
٢٢٥٢٠٣٢٨٠٣
٢٢٥٢٠٣٢٧٩٣
٢٢٥٢٠٦٩١٥٤
١٠١٠٢٦٩٢٣٤
١٠١٠٢٦٩٢٣٦
١٠١٠٢٨٧١٣٥
١٠١٠٢٨٧١٣٣
١٠١٠٢٨٧٢٨٤
١٠١٠٢٨٧١٣١
١٠١١١٤١٥٠٣
١٠١٠٥٩٦٥٢١
١٠١٠٥٩٣٧٢٥
١١٣١٣٠٣٤٥٥
١٠١٠٢٨٧٢١٧
١٠١٠٢٨٧٢٠٩
١٠١٠٢٨٧٢١٣
١٠١٠٢٨٩٠١٣
١٠١٠٢٩٢٨٤٩
١٠١٠٢٦٨٢٤٣
١٠١٠٢٤٠٤٠٧
١٠١٠٢٧٥٣٢٦
١٠١٠٢١٩٦٨٥
١٠١٠٢٧٥٣١٩
١٠١٠٢٩٥٨٤١
١٠١٠٢٩٥٨٤٦
١٠١٠٢٩٢٨٤٦
١٠١٠٢٩٥٨٤٣
١٠١٠٢٩٥٨٣٩
١٠١٠٢٩٥٨٤٤
١٠١٠٢٩٥٨٤٢
١٠١٠٢٩٥٨٤٠
١٠١٠٢٩٩٨٣٧
١٠١٠٣٠٦٢٩٨
١٠١٠٢٩٩٨٤٠
١٠١٠٣٠١١٧٨

٥٨٩
٥٩٠
٥٩١
٥٩٢
٥٩٣
٥٩٤
٥٩٥
٥٩٦
٥٩٧
٥٩٨
٥٩٩
٦٠٠
٦٠١
٦٠٢
٦٠٣
٦٠٤
٦٠٥
٦٠٦
٦٠٧
٦٠٨
٦٠٩
٦١٠
٦١١
٦١٢
٦١٣
٦١٤
٧٣٧
٧٣٨
٧٣٩
٧٤٠
٧٤١
٧٤٢
٧٤٣
٧٤٤
٧٤٥
٧٤٦
٧٤٧
٧٤٨
٧٤٩
٧٥٠
٧٥١
٧٥٢
٧٥٣
٧٥٤
٧٥٥
٧٥٦
٧٥٧
٧٥٨
٧٥٩
٧٦٠
٧٦١
٧٦٢
٧٦٣
٧٦٤
٧٦٥
٧٦٦
٧٦٧
٧٦٨

٢٠٥٠١٣٠٩١٥
٢٠٥١٢٢٨٦٧٨
٢٠٥٠٠٧٢٦٧٠
٢٠٥٠٠٧٢٦٦٧
٢٠٥٠٠٧٢٦٦٩
٢٠٥٢٠٠١٧٢٣
٢٠٥٠٠٧٣٥٤١
٢٠٥٠٠٧٣٥٤٠
٢٠٥٠٠٧٥١٦٧
٢٠٥٠٠٧٥٢٣٧
٢٠٥٠٠٧٥٢١٩
٢٠٥٠٠٧٥٢٣٢
٢٠٥٠٠٩٣٨٦٦
٢٠٥٠٠٧٧٠٨٩
٢٥١١٠١٢٠١١
٢٥١١٠١٢٠١٢
٢٥١١٠١٤٣٠١
٢٠٥٠٠٤٠٥٨٥
٢٠٥٥٠١٣٧٩٠
٢٠٥١٠٤٦٤٣٨
٢٠٥١٠٤٦٤٣٩
٢٠٥٠٠٧٧٠٨٦
٢٠٥١٠٤٧١٥٤
٢٠٥٠٠٧٩٤١٣
٢٠٥٢٠٠١٨٥٦
٢٠٥٠٠٧٩٤٣٦
١٠١٠٤١٦٤٢٧
١٠١٠٤١٧١٥٣
٢٠٥٠٠٨٢٤٨٦
٢٢٥٠٠٤٨٣٧٨
٢٠٦٦٠٠٣٤٨٤
٢٠٥٠٠٨٦٨٣٧
٢٠٥٠١٠٠٤٨٥
٢٥١١٠١٧٢٤٨
٢٠٥١٠٥١٢٤٠
٢٠٥٧٠٠٦٠٤٧
٢٠٥٠٠٨٨١٣١
٢٠٥٠٠٨٨١٢٧
٢٠٥٠٠٨٨١٣٩
٢٢٥١٠٥٠١٢٨
٢٢٥١٠٥٠١٢٩
٢٠٥١٠٥٧٦٣٥
٢٢٥٢٠٣٢٧٩٨
٢٠٥٠٠٩٠٣٦٦
٢٠٥٠٠٩٠٣٦٥
٢٠٥٥٠٢٠٧٦٩
٢٠٥١٠٥٣٤٦١
٢٠٦٢٠٣٢٦٢٤
٢٠٥٠١٠٠٤٨٦
٢٠٥٠٠٩٠٣٦٧
٢٠٥١٠٥٧٦٣٦
٢٥١١٠٢٠٩٨٥
٢٠٥٢٠٠٢٥١٧
٢٢٥١٠٥٢٦٦٠
٢٥١١٠٢٢٨٣٥
٢٥١١٠٢٢٨٣٨
٢٢٥١٠٦١٦٧٨
٢٠٥٦٠٠٥٣٠٠

٦٤٨
٦٤٩
٦٥٠
٦٥١
٦٥٢
٦٥٣
٦٥٤
٦٥٥
٦٥٦
٦٥٧
٦٥٨
٦٥٩
٦٦٠
٦٦١
٦٦٢
٦٦٣
٦٦٤
٦٦٥
٦٦٦
٦٦٧
٦٦٨
٦٦٩
٦٧٠
٦٧١
٦٧٢
٦٧٣
٨٠٠
٨٠١
٨٠٢
٨٠٣
٨٠٤
٨٠٥
٨٠٦
٨٠٧
٨٠٨
٨٠٩
٨١٠
٨١١
٨١٢
٨١٣
٨١٤
٨١٥
٨١٦
٨١٧
٨١٨
٨١٩
٨٢٠
٨٢١
٨٢٢
٨٢٣
٨٢٤
٨٢٥
٨٢٦
٨٢٧
٨٢٨
٨٢٩
٨٣٠
٨٣١

٣٤٥٠٠١٤٤٨٣
٣٤٥٠٠١٤٤٨٢
٣٥٦٣٠٠٠٠٥٨
٣٤٠٠٠١٩٣٥٢
٣٥٥٦٠٠٠٤٥٩
١١٢٢٠٠٥٣٧٤
١١٢٤٠٠٠٥٧٢
٣٤٠٠٠١٩٤٩٦
٣٤٠٣٠١٩٤٩٣
٣٤٥٣٠٠٤٦٢٩
٣٣٥٠٠٤٣٩٠٧
٣٣٥٠٠٤٣٩١٨
٣٤٥٠٠١٥١٣٦
٣٤٥٣٠٠٥٢٤٠
٣٤٥٠٠١٥٣٨١
٣٤٥٠٠١٥٣٨٢
١٠١٠٢٦٩١٦٦
١٠١٠٢٦٩٢١١
١٠١٠٢٦٩٢٢١
١٠١٠٢٦٩٢٢٣
١٠١٠٢٦٩٢٢٦
١٠١٠٢٦٩٢٢٨
١٠١٠٢٨٧٢٨٥
١٠١٠٢٦٩٢٣١
١٠١٠٢٧٤١٨٥
١٠١٠٢٨٧١٣٢
١٠١٠٤٦٣١٧١
١٠١٠٤٦٣١٦٨
١٠١٠٤٦٣١٦٧
١٠١٠٤٦٣١٦٤
١٠١٠٤٦٣٧٥٢
١٠١٠٤٦٦٠٩٢
١٠١٠٤٦٦٠٩٠
١٠١٠٤٦٦٠٩١
١٠١٠٤٦٧٥٨٦
١٠١٠٤٦٧٩٠٤
١٠١٠٦٠٨٠٩٢
١٠١٠٤٦٦١٠٤
١٠١٠٤٦٦٠٩٣
١٠١٠٦١٠١١٠
١٠١٠٦٠٨٠٧٧
١٠١٠٦١٢٣٧١
١٠١٠٦٠٨٠٨٧
١٠١٠٦١٢٠٧٨
١٠١٠٤٦٦١١٧
١٠١٠٦١٠١١١
١٠١٠٤٦٦١٠٧
١٠١٠٤٦٦١٢٩
١٠١٠٤٦٧٥٧٢
١٠١٠٦٠٨٠٨٤
١٠١٠٤٦٠٥١٦
١١٣١٢٩٥٢٥٢
٤٠٣٠٢٧٩٥٥٠
٤٠٣٠٢٨٠٥٧٣
٤٠٣٠٢٨٠٥٧٩
٤٠٣٠٢٨٠٥٧١
٤٠٣٠٢٨٠٥٧٢
٤٠٣٠٢٨٠٥٧٧

٦٠
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ﺷرﻛﺔ اﻟدواء ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
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ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠م
٣٥

اﻟﻔروع )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري

٧٠٦
٧٠٧
٧٠٨
٧٠٩
٧١٠
٧١١
٧١٢
٧١٣
٧١٤
٧١٥
٧١٦
٧١٧
٧١٨
٧١٩
٧٢٠
٧٢١
٧٢٢
٧٢٣
٧٢٤
٧٢٥
٧٢٦
٧٢٧
٧٢٨
٧٢٩
٧٣٠
٧٣١
٧٣٢
٧٣٣
٧٣٤
٧٣٥
٧٣٦
٨٦٣
٨٦٤
٨٦٥
٨٦٦
٨٦٧
٨٦٨
٨٦٩
٨٧٠
٨٧١
٨٧٢
٨٧٣
٨٧٤

١٠١٠٣٠١١٤٧
١٠١٠١٧٤٩٩٥
١٠١٠٣٠٦٣٧٧
١٠١٠٣١٢٢١٧
١٠١٠٣١٥٣٤٦
١٠١٠٣١٢٢٢١
١٠١٠٣٢٠٤٠٨
١٠١٠٣٢٠٤١٣
١٠١٠٣٢٠٤١٨
١٠١٠٣٢٠٤١١
١٠١٠٣٢١٤١٧
١٠١٠٣٣١٩٠٠
١٠١٠٣٣٢١١٧
١٠١٠٣٦٢٥٧٤
١٠١٠٣٦٢٥٦٥
١٠١٠٣٦٢٥٥٩
١٠١٠٣٦٢٥٦٢
١٠١٠٣٦٢٥٦٩
١٠١٠٣٦٢٥٦٨
١٠١٠٣٦٢٥٦٦
١٠١٠٣٦٢٥٧٣
١٠١٠٣٦٢٥٥٣
١٠١٠٣٦٢٥٨٢
١٠١٠٣٦٢٥٦٧
١٠١٠٣٧٠٣٩٩
١٠١٠٣٧٠٤٠٣
١٠١٠٣٧٠٤٠٦
١٠١٠٣٨٥٥٧٩
١٠١٠٤١٨٢٢١
١٠١٠٤١٨٢٢٤
١٠١٠٤١٦٤٢٨
٤٦٥٠٠٨١٠٦٨
٤٠٣٠٢٩٠٢٥٩
٤٠٣٠٢٩٠٢٦١
٤٠٣٠٢٩٠٢٦٢
٤٠٣٠٢٩٠٢٥٨
٤٠٣٠٢٩٠٢٦٣
٤٠٣٠٢٩٠٢٦٥
٤٠٣٠٢٩٠٢٦٦
٤٠٣٠٢٩٠٢٦٧
٤٦٥٠٠٨٢٠٢٤
٤٦٥٠٠٨٢٠٢١
٤٠٣٠٢٩١٥٣٩

اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري

اﻟرﻗم
اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ

رﻗم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري

٧٦٩
٧٧٠
٧٧١
٧٧٢
٧٧٣
٧٧٤
٧٧٥
٧٧٦
٧٧٧
٧٧٨
٧٧٩
٧٨٠
٧٨١
٧٨٢
٧٨٣
٧٨٤
٧٨٥
٧٨٦
٧٨٧
٧٨٨
٧٨٩
٧٩٠
٧٩١
٧٩٢
٧٩٣
٧٩٤
٧٩٥
٧٩٦
٧٩٧
٧٩٨
٧٩٩
٨٧٥
٨٧٦
٨٧٧
٨٧٨
٨٧٩
٨٨٠
٨٨١
٨٨٢
٨٨٣
٨٨٤
٨٨٥

٢٠٥١٠٥٧٦٣٤
٢٠٥١٠٥٧٠٨٨
٢٠٥٩٠٠٣٨٨٨
٢٠٥٠١٠٥٥٦٢
٢٠٥٠١٠٥٦٦٨
٢٥١١٠٢٣٥٧١
٢٠٥٠١٠٥٦٦٩
٢٠٥١٠٦١٧٤٢
٢٢٥١٠٦٢٥٣٨
٢٠٥١٠٦١٧٧٣
١٠١٠٤١٧١٥٧
١٠١٠٤٢٣٨٦٩
١٠١٠٤٣٢٣٤٦
١٠١٠٤٣٢٣٥٠
١٠١٠٤٣٢٣٤٩
١٠١٠٤٣٢٢٩٢
١٠١٠٤٣٤٢٩٣
١٠١٠٤٣٤٢٩٤
١٠١٠٤٣٤٢٩٥
١٠١٠٤٣٤٣٦٥
١٠١٠٤٣٤٣٧١
١٠١٠٤٣٠٦٥٤
١٠١٠٤٣٤٣٧٣
١٠١٠٤٣٤٣٨١
١٠١٠٤٣٦٠٢٢
١٠١٠٤٣٧٣١٠
١٠١٠٤٣٧٣٠٥
١٠١٠٤٣٧٣١١
١٠١٠٤٦٣٠٥٩
١٠١٠٤٦٣١٦٦
١٠١٠٤٦٣١٧٠
٤٦٥٠٠٨٢١٩٣
٤٦٥٠٠٨٢١٩٢
٤٦٥٠٠٨٢٠٢٢
٤٠٣١٠٩٨٧٣٣
٤٠٣١٠٩٨٧٣٧
٤٠٣١٠٩٨٧٣٤
٤٠٣١٠٩٨٧٤١
٤٠٣١٠٩٨٧٣٥
٤٠٣١٠٩٨٧٤٠
٤٠٣١٠٩٨٧٣٦
٤٦٥٠٠٨٢٠٢٣

٨٣٢
٨٣٣
٨٣٤
٨٣٥
٨٣٦
٨٣٧
٨٣٨
٨٣٩
٨٤٠
٨٤١
٨٤٢
٨٤٣
٨٤٤
٨٤٥
٨٤٦
٨٤٧
٨٤٨
٨٤٩
٨٥٠
٨٥١
٨٥٢
٨٥٣
٨٥٤
٨٥٥
٨٥٦
٨٥٧
٨٥٨
٨٥٩
٨٦٠
٨٦١
٨٦٢
٨٨٦
٨٨٧
٨٨٨
٨٨٩
٨٩٠
٨٩١
٨٩٢
٨٩٣
٨٩٤
٨٩٥
٨٩٦

٤٠٣٠٢٨٠٥٧٤
٤٠٣٠٢٨٠٩٧٠
٤٠٣٠٢٨٠٥٧٦
٤٠٣٠٢٨٠٩٦٩
٤٠٣٠٢٨٠٩٧٣
٤٠٣٠٢٨٠٩٧٢
٤٠٣٠٢٨٠٩٧١
٤٠٣٠٢٨١٨٠٢
٤٠٣٠٢٨١٨٠١
٤٠٣٠٢٨٢٢٢٤
٤٠٣٠٢٨٢٣٧٥
٤٠٣٠٢٨٢٣٦٩
٤٠٣٠٢٨٢٣٧٨
٤٠٣٠٢٨٢٣٧٧
٤٠٣٠٢٨٢٧٤٥
٤٠٣٠٢٨٢٧٤٨
٤٠٣٠٢٨٣٦٣٦
٤٠٣٠٢٨٣٦٤٠
٤٠٣٠٢٨٣٦٣٨
٤٠٣٠٢٨٣٦٣٩
٤٠٣٠٢٨٤٤٢١
٤٠٣٠٢٨٤٤٢٠
٤٠٣٠٢٨٤٤١٦
٤٠٣٠٢٨٦٨٤٠
٤٠٣٠٢٨٦٨٣٦
٤٠٣٠٢٨٦٨٣٩
٤٠٣٠٢٨٦٨٣٨
٤٠٣٠٢٨٦٨٤١
٤٠٣٠٢٨٦٨٣٧
٤٠٣٠٢٩٠٢٤٥
٤٦٥٠٠٨١٠٦٧
٤٠٣١٠٩٨٧٣٩
٤٦٥٠٠٨٢٣٠٥
٤٠٣٠٣٠٥٣٧٨
٤٠٣٠٣٠٥٣٧٧
٤٠٣٠٣٠٩٩٠٠
٤٠٣٠٣١٠٩١٠
٤٠٣٠٣١٧٤٦٣
٤٠٣٠٢٨٤١٧٧
٤٠٣١٢٣١٣٥٧
٤٠٣١٢٢٨٥٨٨
٤٠٣٢٠٤٩٠٣٣

٦١
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شركة الدواء للخدمات الطبية
(شركة مساهمة مقفلة سعودية)
القوائم المالية األول َّية ال ُمو َج َزة (غير ُمدقَّ َقة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل

ق 171 -

شركة الدواء للخدمات الطبية (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
القوائم المالية األوليَّة الموجزة (غير ُمدقَّقة) وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
الصفحة

جدول المحتويات
تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل

1

األوليَّة ال ُمو َجزَ ة
قائمة الربح أو الخسارة َّ

2

األوليّة ال ُمو َجزَ ة
قائمة الدخل الشامل ّ

3

األو ِليَّة ال ُمو َجزَ ة
قائمة المركز المالي َّ

4

وجزَ ة
األو ِليَّة ال ُم َ
قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية َّ

5

األو ِليَّة ال ُمو َجزَ ة
قائمة التدفقات النقدية َّ

7-6

إيضاحات حول القوائم المالية األوليَّة الموجزة

15 - 8

ق 172 -

ق 173 -

شركة الدواء للخدمات الطبية (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
األوليَّة ال ُمو َجزَ ة (غير ُمدقَّقة)
قائمة الربح أو الخسارة َّ
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

إيضاحات
إيرادات
تكلفة مبيعات

إجمالي الربح

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م
2021م
2020م
2021م
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
(غير ُمد َّققة)
(غير ُمد َّققة)
(غير ُمد َّققة)
(غير ُمد َّققة)
1,303,837,275 1,266,767,687

2,476,482,568

2,480,218,630

()773,075,562( )808,790,477

()1,566,548,930

()1,503,123,977

909,933,638

977,094,653

457,977,210

530,761,713

المصاريف
بيع وتوزيع

()370,818,524( )354,379,481

عمومية وإدارية

()36,686,364

()28,282,973

الربح التشغيلي

66,911,365

131,660,216

141,262,071

ربح (خسارة) القيمة العادلة من
التزامات مشتقات عقود مقايضة

5,840,729

()61,910,017

27,330,698

()114,838,017

تكاليف تمويل

()18,873,091

()14,630,559

()34,852,669

()28,727,172

دخل آخر ،بالصافي

2,559,877

4,231,041

4,536,155

5,887,959

الربح قبل حساب الزكاة

56,438,880

59,350,681

138,276,255

85,459,293

()3,500,000

()4,000,000

()6,500,000

()7,000,000

52,938,880

55,350,681

131,776,255

78,459,293

4

زكاة
ربح الفترة

()705,912,996

()698,488,159

()62,758,571

()55,469,971
223,136,523

ربحية السهم
ربحية السهم األساس وال ُمخفَّض من
ربح الفترة

5

3.17

3.32

7.90

تُش ّكِل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14جز ًءا من هذه القوائم المالية األوليَّة الموجزة.
2
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4.70

شركة الدواء للخدمات الطبية (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
قائمة الدخل الشامل األوليَّة الموجزة (غير ُمدقَّقة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في  30يونيو

ربح الفترة

2021م
لاير سعودي
(غير ُمدقَّقة)

2020م
لاير سعودي
(غير ُمدقَّقة)

52,938,880

55,350,681

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو

2021م
لاير سعودي
(غير ُمدقَّقة)

2020م
لاير سعودي
(غير ُمدقَّقة)

78,459,293 131,776,255

الدخل الشامل اآلخر
قرر إعادة
الدخل الشامل اآلخر غير ال ُم َّ
تصنيفه إلى ربح أو خسارة في
الفترات الالحقة:
ربح القيمة العادلة من أدوات حقوق
ملكية ُمصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

77,572,767

الدخل الشامل اآلخر للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

10,061,662 77,572,767
65,412,343 130,511,647

10,061,662

تُش ّكِل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14جز ًءا من هذه القوائم المالية األوليَّة الموجزة.
3
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88,195,350

3,498,341

3,498,341
88,195,350
81,957,634 219,971,605

شركة الدواء للخدمات الطبية (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
األو ِليَّة ال ُمو َج َزة (غير ُمدقَّقة)
قائمة المركز المالي َّ
كما في  30يونيو 2021م

األصول
األصول غير المتداولة
6
ممتلكات ومعدات
7
أصول حق استخدام
أصول غير ملموسة
استثمار في شركات تابعة غير موحَّدة
أدوات حقوق ملكية مصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 30يونيو
2021م
لاير سعودي
(غير ُمد َّققة)

 31ديسمبر
2020م
لاير سعودي
( ُمد َّققة)

682,306,193
902,731,197
18,158,323
204,739
328,393,680

658,021,169
756,330,855
19,245,846
204,739
217,215,001

إجمالي األصول غير المتداولة

1,651,017,610 1,931,794,132

األصول المتداولة
مخزون
حسابات مدينة ومبالغ مدفوعة مقد ًما
ستحقة من جهات ذات عالقة
مبالغ ُم َ
أصول حق إرجاع بضائع
أرصدة لدى البنوك ونقدية

1,323,778,026 1,357,541,065
529,889,111
339,127,984
110,400
2,753
1,628,649
526,195
38,092,101
97,999,331

إيضاحات

8

إجمالي األصول المتداولة
إجمالي األصول

1,893,498,287 1,795,197,328
3,544,515,897 3,726,991,460

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
قتر حة في رأس المال
زيادة ُم َ
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
احتياطي قيمة عادلة متعلق بأدوات حقوق ملكية مصنَّفة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

850,000,000
5,000,000
257,797,395

10,000,000
51,500,000
5,000,000
994,021,140

140,504,242

52,308,892

إجمالي حقوق الملكية

1,112,830,032 1,253,301,637

المطلوبات غير المتداولة
التزامات عقود إيجار
مكافآت نهاية خدمة للموظفين

9
9

689,749,872
115,847,716

575,954,404
104,128,287

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

805,597,588

680,082,691

المطلوبات المتداولة
التزام استرداد
حسابات دائنة ومبالغ ُمست َحقة الدفع
مبالغ ُمست َحقة إلى جهات ذات عالقة
جزء متداول من التزامات عقود إيجار
مطلوبات عقود
حسابات بنكية مكشوفة وقروض قصيرة األجل
التزامات أدوات عقود مقايضة مشتقة
مخصص زكاة

1,170,552
447,405,977
22,426,681
217,378,424
39,516,182
839,000,000
87,576,189
13,618,230

2,821,040
456,170,146
38,172,440
188,620,656
39,614,993
891,040,409
114,906,887
20,256,603

7

8
7

4

1,751,603,174 1,668,092,235
2,431,685,865 2,473,689,823
3,544,515,897 3,726,991,460

إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
تُش ّكِل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14جز ًءا من هذه القوائم المالية األوليَّة الموجزة.
4
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احتياطي القيمة العادلة
المتعلق بأدوات حقوق
ملكية مص َّنفة بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر اإلجمالي
لاير سعودي
لاير سعودي
األرباح المبقاة
لاير سعودي
895,429,227
78,459,293
-

االحتياطي النظامي
لاير سعودي
5,000,000
-

الزيادة ال ُمقت َرحة في
رأس المال
لاير سعودي
51,500,000
-

رأس المال
لاير سعودي
10,000,000
-

شركة الدواء للخدمات الطبية (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
األو ِليَّة ال ُموج ََزة (غير ُمد َّققة)
قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية َّ
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

كما في  1يناير 2020م (مد َّققة)
ربح الفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة

7,442,636
3,498,341

إجمالي الدخل الشامل للفترة

969,371,863
78,459,293
3,498,341

-

78,459,293

-

3,498,341

-

81,957,634

توزيعات أرباح

كما في  30يونيو 2020م (غير ُمدقَّقة)

كما في  1يناير 2021م (مدقَّقة)
ربح الفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة

10,000,000
10,000,000
-

51,500,000
51,500,000
-

5,000,000
5,000,000
-

()80,338,758
893,549,762
994,021,140
131,776,255
-

10,940,977
52,308,892
88,195,350

()80,338,758
970,990,739
1,112,830,032
131,776,255
88,195,350

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

-

131,776,255

()51,500,000

()79,500,000
()788,500,000

-

88,195,350

توزيعات أرباح (إيضاح )10
تحويل إلى رأس المال (إيضاح )9

كما في  30يونيو 2021م (غير ُمدقَّقة)
5,000,000

257,797,395

140,504,242

1,253,301,637

()79,500,000
-

219,971,605

840,000,000
850,000,000

-

تُش ّكِل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14جز ًءا من هذه القوائم المالية األوليَّة الموجزة.
5

شركة الدواء للخدمات الطبية (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية األوليَّة الموجزة (غير ُمدقَّقة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

النشاطات التشغيلية
الربح قبل حساب الزكاة
التعديالت لتسوية الربح قبل حساب الزكاة مع صافي التدفقات النقدية:
استهالك ممتلكات ومعدات
استهالك أصول حق استخدام
ربح من بيع ممتلكات ومعدات
(ربح)  /خسارة من توقف اعتراف نتيجة إنهاء عقود إيجار
شطب ممتلكات ومعدات
إطفاء أصول غير ملموسة
مخصص مكافآت نهاية خدمة للموظفين
تكاليف تمويل
(ربح) خسارة القيمة العادلة من التزامات مشتقات عقود مقايضة

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2020م
2021م
لاير سعودي
لاير سعودي
(غير ُمد َّققة)
إيضاحات (غير ُمد َّققة)
138,276,255

85,459,293

تعديالت رأس المال العامل
مخزون
حسابات مدينة ومبالغ مدفوعة مقد ًما
مبالغ ُمست َحقة من جهات ذات عالقة
أصول حق إرجاع بضائع
حسابات دائنة ومبالغ ُمست َحقة الدفع
مبالغ ُمست َحقة إلى جهات ذات عالقة
مطلوبات عقود
التزام استرداد
التدفقات النقدية من العمليات

72,799,580
86,840,070
()959,081
1,186,119
3,712,071
12,021,985
34,852,669
()27,330,698
321,398,970

71,101,225
80,902,534
()638,751
480,367
2,895,741
2,208,930
10,096,728
28,727,172
114,838,017
396,071,256

()33,763,039
190,761,127
107,647
1,102,454
()8,764,169
()15,745,759
()98,811
()1,650,488
453,347,932

()631,025,576
27,613,553
613,392
361,451,060
5,176,016
9,936,315
169,836,016

تكاليف تمويل مدفوعة
مكافآت نهاية خدمة مدفوعة للموظفين
زكاة مدفوعة
صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

()18,611,061
()2,104,808
()13,138,373
419,493,690

()13,566,369
()2,394,292
153,875,355

()98,270,723
()2,624,548
()22,983,329

()66,741,140
760,400
()2,680,988
()36,065,191

6
7

4

النشاطات االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
صلة من بيع ممتلكات ومعدات
إيرادات متح َّ
إضافات على أصول غير ملموسة
شراء أدوات حقوق ملكية مصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر
صافي النقدية المستخدَمة في النشاطات االستثمارية

()104,726,919( )123,878,600

النشاطات التمويلية
صافي حركة في حسابات بنكية مكشوفة وقروض قصيرة األجل
ُمسدَّد من التزامات عقود إيجار
تسوية إلغالق بعض عقود إيجار فروع
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقدية ال ُمستخدَمة في النشاطات التمويلية

(269,202,124 )52,040,409
()98,398,030( )103,464,962
()1,166,944
()702,489
()80,338,758( )79,500,000
(89,298,392 )235,707,860

6

7
10

صافي الزيادة في األرصدة لدى البنوك والنقدية

59,907,230

138,446,828

األرصدة لدى البنوك والنقدية في  1يناير
األرصدة لدى البنوك والنقدية في  30يونيو

38,092,101
97,999,331

85,046,675
223,493,503
"يُتبع"...

تُش ّكِل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14جز ًءا من هذه القوائم المالية األوليَّة الموجزة.
6
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شركة الدواء للخدمات الطبية (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية األوليَّة الموجزة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2020م
2021م
لاير سعودي
لاير سعودي
(غير ُمد َّققة)
إيضاحات (غير ُمد َّققة)
معامالت غير نقدية ها َّمة:
إضافات على أصول حق استخدام والتزامات إيجار
تعديل على أصول حق استخدام والتزامات عقود إيجار
توقف اعتراف بأصول حق استخدام نتيجة إنهاء عقود
توقف اعتراف بالتزامات عقود إيجار نتيجة إنهائها
تكلفة فائدة متعلقة بالتزامات عقود إيجار
تكلفة فائدة متعلقة بمكافآت نهاية خدمة للموظفين
ربح (خسارة) القيمة العادلة من التزامات مشتقات عقود مقايضة
ربح قيمة عادلة من أدوات حقوق ملكية مصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
تحويل من أرباح مبقاة إلى رأس المال
قتر حة في رأس المال إلى رأسمال
تحويل من زيادة ُم َ

7
7
7
7
7

9
9

تُش ّكِل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14جز ًءا من هذه القوائم المالية األوليَّة الموجزة.
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227,797,558
14,605,357
()9,162,503
()10,824,073
14,439,356
1,802,252
27,330,698

88,598,395
31,594,336
()33,105,114
()33,791,691
13,634,661
1,526,142
()114,838,017

88,195,350
788,500,000
51,500,000

3,498,341
-

شركة الدواء للخدمات الطبية (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األوليَّة الموجزة (غير ُمدقَّقة)
في  30يونيو 2021م
1

معلومات عن الشركة

1-1

إنَّ شركة الدواء للخدمات الطبية ("الشركة") هي شركة مساهمة مقفلة سعودية .وكانت الشركة ُمسجَّلة في األصل كشركة
ذات مسؤولية محدودة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  2051025701وتاريخ  23رمضان
1422هـ (الموافق  8ديسمبر 2001م) ،ولها فروع في ك ّل من الخبر والرياض وجدة ومدن أخرى في أنحاء المملكة العربية
قرر المساهمون في الشركة تحويل الوضع النظامي
السعودية .وبتاريخ  17رمضان 1442هـ (الموافق  29إبريل 2021م)َّ ،
للشركة من"شركة ذات مسؤولية محدودة" إلى "شركة مساهمة مقفلة سعودية" باستخدام رقم السجل التجاري ذاته .وأعلنت
وزارة التجارة واالستثمار تأسيس الشركة المساهمة المقفلة بتاريخ  27شوال 1442هـ (الموافق  8يونيو 2021م).

2-1

تزاول الشركة البيع بالجملة عن طريق اإلنترنت ووكالء البيع في األدوية والبيع بالجملة للسلع الصيدالنية وأنشطة الصيدليات
وأنشطة مستودعات األدوية والبيع بالتجزئة لألجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والبيع بالتجزئة عن طريق اإلنترنت
والنقل البري للبضائع وتقديم خدمات التوصيل عبر المنصات اإللكترونية وإدارة وتأجير المخازن ذاتية التخزين وتقديم
الخدمات التسويقية نيابة عن الغير.

3-1

والشركة مملوكة بالكامل لمساهمين سعوديين .إن عنَّوان مكتب الشركة ال ُمسجَّل هو صندوق بريد  ،4326الخبر ،31952
المملكة العربية السعودية.

4-1

اعتُمد مجلس اإلدارة القوائم المالية األوليَّة الموجزة للشركة كما في  30يونيو 2021م بتاريخ  19ذي الحجة 1442هـ
(الموافق  29يوليو 2021م) إلصدارها.

2

أساس اإلعداد والتغيُّرات على السياسات المحاسبية للشركة

أساس اإلعداد
1-2
وجزَ ة عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م وف ًقا لمعيار المحاسبة الدولي ()34
األوليَّة ال ُم َ
أُعدَّت هذه القوائم المالية َّ
"التقارير المالية األوليَّة" المعت َمد بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعت َمدة من الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين.
وجزَ ة كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المالية السنوية ،وينبغي قراءتها جنبًا إلى
األو ِليَّة ال ُم َ
وال تتضمن القوائم المالية َّ
ً
فضال عن ذلك ،ال تُع ُّد بالضرورة نتائج الفترة األوليَّة المنتهية
جنب مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
ُرجى الرجوع إلى
في  30يونيو 2021م
ً
مؤشرا على النتائج المحت َمل توقعها للسنة المالية التي تنتهي في  31ديسمبر 2021م (ي َ
إيضاح (" 3أدناه").
وقد أجرت الشركة المحاسبة عن استثمارها في شركات تابعة بالتكلفة ،ولم ت ُ َعد قوائم مالية ُم َو َّحدَة حيث إن الشركات التابعة لم تبدأ أي
عمليات بعد .وتُعَ ُّد األصول والمطلوبات والعمليات الخاصة بالشركات التابعة كما في  30يونيو 2021م وعن الفترة المنتهية في ذلك
التاريخ غير جوهرية بالنظر إلى القوائم المالية األوليَّة الموجزة للشركة.
أساس القياس
2-2
أ ُ ِعدَّت هذه القوائم المالية األوليَّة الموجزة على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء أدوات حقوق الملكية المصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر وعقود المقايضة المشتقة التي جرى قياسها بالقيمة العادلة باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي .وفيما يتعلق
بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين ،يُستخدم حساب القيمة الحالية االكتوارية.
العملة الوظيفية وعملة العرض
3-2
قرب إلى أقرب قِيم بالرياالت
ت ُ ْع َرض هذه القوائم المالية األوليَّة الموجزة باللاير السعودي ،الذي يمثل أيضًا العملة الوظيفية للشركة ،وت ُ َّ
السعودية (ما لم يُذكَر خالف ذلك).

4-2

ملخص السياسات المحاسبية الها َّمة

األو ِليَّة ال ُمو َجزَ ة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة
تتفق السياسات المحاسبية المطبَّقة في إعداد القوائم َّ
المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
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شركة الدواء للخدمات الطبية (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
األو ِليَّة ال ُمو َج َزة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  30يونيو 2021م
2

أساس اإلعداد والتغيُّرات على السياسات المحاسبية للشركة (تتمة)

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي طبَّقتها الشركة
5-2
وجزَ ة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة
األو ِليَّة ال ُم َ
تتفق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم َّ
اعتبارا من  1يناير 2021م .ولم تنفذ الشركة التطبيق
المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية
ً
المب ّكِر ألي معيار أو تفسير أو تعديل صدر ،لكنَّه لم يدخل حير التنفيذ بعد.
وجزَ ة للشركة.
األو ِليَّة ال ُم َ
وتطبَّق ِعدَّة تعديالت وتفسيرات للمرة األولى في عام 2021م ،لكن ليس لها تأثير على القوائم المالية َّ
األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الها َّمة
3
صح
يتطلبُ إعداد القوائم المالية األوليَّة الموجزة للشركة من اإلدارة وضع األحكام التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المف َ
عنها من اإليرادات والمصاريف واألصول والمطلوبات واإلفصاحات المرتبطة بها واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .إنَّ التقديرات
وجزَ ة تتماشى مع تلك التقديرات واالفتراضات المحاسبية
األوليَّة ال ُم َ
واالفتراضات المحاسبية ال ُمستخدَمة في إعداد هذه القوائم المالية َّ
المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.

حوافز خصومات حجم األعمال

مورديها بنا ًء على حجم األعمال خالل السنة ،وهي تخضع للمفاوضات .وتخضع العقود األساسية
تحصل الشركة على حوافز من ِ ّ
برمة مع الموردين للمفاوضات على مدار السنة ،وهي ليست بالضرورة ُمحقَّقة عند إعداد التقرير المالي األولي .وتمارس اإلدارة
ال ُم َ
حك ًما محاسبيا مهنيًا لتقييم قيمة الحوافز التشجيعية وتقديرها .وينطوي هذا التقييم والحكم المحاسبي على النظر في عوامل ،من بينها
الممارسات الصناعية السائدة واستمرارية عالقات الموردين وأداء األعمال خالل السنة واالتجاهات التاريخية وطبيعة التجديد التلقائي
لالتفاقيات.
ُعترف بمراجعات
جرى مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة .وي َ
وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات .وت ُ َ
التقديرات بأثر مستقبلي.
4

الزكاة

ال ُمح َّمل للفترة
1-4
ويُحتَسب المصروف ال ُم ح َّمل للفترة األولية بنا ًء على الزكاة ال ُمح َّملة التقديرية عن السنة ككل.
الحركة في المخصص خالل الفترة
2-4
تمثلت الحركة في مخصص الزكاة فيما يلي:

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2020م
2021م
لاير سعودي
لاير سعودي
(غير ُمد َّققة)
(غير ُمد َّققة)

في بداية الفترة
ُمجنَّب خالل الفترة
مدفوعات خالل الفترة

20,256,603
6,500,000
()13,138,373

12,157,442
7,000,000
-

في نهاية السنة

13,618,230

19,157,442

موقف الربوط
3-4
ات ُ ِف َق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") على الربوط الزكوية عن جميع السنوات حتى عام 2016م .وقُ ِ ّد َمت إلى الهيئة
اإلقرارات الزكوية للشركة عن األعوام من 2017م حتى 2020م .غير أنَّ الربوط لم تُصدِرها الهيئة بعد.
ِب الوعاء الزكوي بنا ًء على فهم الشركة لألنظمة الزكوية المعمول بها في المملكة العربية السعودية .وتخضع األنظمة
وقد احتُس َ
الزكوية في المملكة العربية السعودية لتفسيرات متباينة .وقد تختلف الربوط التي ستصدرها الهيئة عن اإلقرارات ال ُمقدَّمة من الشركة.
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شركة الدواء للخدمات الطبية (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
األو ِليَّة ال ُمو َج َزة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  30يونيو 2021م
ربحية السهم
5
تُحتَسب ربحية السهم األساس والمخفَّض بقسمة ربح الفترة العائد للمساهمين في الشركة على المتوسط المرجَّح لعدد األسهم العادية
القائمة خالل الفترة.
وفيما عرض لحساب ربحية السهم األساس:

لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2020م
2021م
لاير سعودي
لاير سعودي
(غير ُمد َّققة)
(غير ُمد َّققة)

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2020م
2021م
لاير سعودي
لاير سعودي
(غير ُمد َّققة)
(غير ُمد َّققة)

ربح الفترة

52,938,880

55,350,681

131,776,255

78,459,293

المتوسط المرجَّح لعدد األسهم العادية
القائمة

16,687,778

16,687,778

16,687,778

16,687,778

ربحية السهم األساس وال ُمخفَّض من ربح
الفترة

3.17

3.32

7.90

4.70

احتُسبِتَ ربحية السهم للفترات السابقة بنا ًء على المتوسط المرجَّح لعدد األسهم الصادرة بعد زيادة رأس المال إلى  85مليون سهم
خالل الفترة .وجرى تعديل ربحية السهم للفترات السابقة إلعطاء تأثير بأثر رجعي للتغيير في عدد األسهم الزائدة.
6

الممتلكات والمعدات

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2020م
2021م
لاير سعودي
لاير سعودي
(غير ُمد َّققة)
(غير ُمد َّققة)

التكلفة:

في بداية الفترة
إضافات
استبعادات
مشطوبات

1,305,152,320 1,433,374,028
66,741,140
98,270,723
()216,375
()11,187,197
()8,494,401

في نهاية الفترة

1,360,489,888 1,523,150,350

االستهالك المتراكم:

775,352,859
72,799,580
()7,308,282

701,649,318
71,101,225
()94,726
()8,291,456

في نهاية الفترة

840,844,157

764,364,361

صافي القيمة الدفترية كما في  30يونيو

682,306,193

596,125,527

في بداية الفترة
ُمح َّمل للفترة
استبعادات
مشطوبات
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شركة الدواء للخدمات الطبية (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
األو ِليَّة ال ُمو َج َزة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  30يونيو 2021م
7

أصول حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار

عترف بها والحركة خالل الفترة:
فيما يلي بيا ٌن بالقيم الدفترية ألصول حق االستخدام ال ُم َ

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2020م
2021م
لاير سعودي
لاير سعودي
(غير ُمدقَّقة)
(غير ُمدقَّقة)

في بداية الفترة
إضافات
تعديالت
متوقف االعتراف به نتيجة إنهاء عقد
مصروف استهالك

756,330,855
227,797,558
14,605,357
()9,162,503
()86,840,070

721,519,928
88,598,395
31,594,336
()33,105,114
()80,902,534

في نهاية الفترة

902,731,197

727,705,011

وفيما يلي بيا ٌن بالقيم الدفترية اللتزامات عقود اإليجار للشركة وحركتها خالل الفترة:
لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2020م
2021م
لاير سعودي
لاير سعودي
(غير ُمدقَّقة)
(غير ُمدقَّقة)
733,188,877 764,575,060
88,598,395 227,797,558
31,594,336
14,605,357
()33,791,691( )10,824,073
13,634,661
14,439,356
()98,398,030( )103,464,962

في بداية الفترة
إضافات
تعديالت
متوقف االعتراف به نتيجة إنهاء عقد
تراكم فائدة
مبالغ مدفوعة

907,128,296

734,826,548

في نهاية الفترة
المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
8
تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين في الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكِبار موظفي اإلدارة بها والمنشآت ال ُمسي َ
طر عليها من قِبل
هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا ها ًّم ا عليها .وتجري الشركة معامالت مع عدة جهات ذات عالقة في سياق األعمال
جريَت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة فيما يلي:
العادي .تمثَّلت المعامالت الرئيسة التي أ ُ ِ

مبلغ المعامالت لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2020م
2021م
لاير سعودي
لاير سعودي
(غير ُمد َّققة)
(غير ُمد َّققة)

الجهات ذات العالقة

طبيعة المعامالت

شركة مشراف للمقاوالت العامة (جهة منتسبة)

قيمة إنشاء صيدليات ()70,050,184
جديدة

()28,141,363

()13,287,673

()12,566,635

()11,618,063

()12,430,179

وكالة سفريات كالسيك للسفر والسياحة (جهة منتسبة)

تذاكر ومصاريف
سفر أخرى

شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات (جهة منتسبة)

خدمات تقنية
معلومات مقدمة إلى
الشركة
1,350,000
خدمات إدارية
قدمتها الشركة
()1,549,099
مشتريات

شركة الموارد التجارية المحدودة (جهة منتسبة)

إيجار

السيدة /نوف سعد الفراج (مساهمة)
11
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()200,000

1,350,000
()200,000

شركة الدواء للخدمات الطبية (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
األو ِليَّة ال ُمو َج َزة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  30يونيو 2021م
8

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)

الجهات ذات العالقة

طبيعة المعامالت

مبلغ المعامالت لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2020م
2021م
لاير سعودي
لاير سعودي
(غير ُمد َّققة)
(غير ُمد َّققة)

مؤسسة تسعمائة ستة وستون للسيارات (جهة منتسبة)

خدمات مقدمة

()1,968,581

()4,379,721

تمثَّلت مكافآت كِبار موظفي اإلدارة بالشركة فيما يلي:

مبلغ المعامالت لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2020م
2021م
لاير سعودي
لاير سعودي
(غير ُمد َّققة)
(غير ُمد َّققة)
مكافآت موظفين قصيرة األجل
مكافآت نهاية الخدمة

1,511,500
65,000

1,503,744
65,000

إجمالي المكافآت

1,576,500

1,568,744

الشروط واألحكام المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة:
تُعتَمد سياسات تسعير المعامالت مع الجهات ذات العالقة وشروط الدفع المتعلقة بها من قِبل إدارة الشركة .واألرصدة القائمة ،كما في
نهاية الفترة المنتهية في  30يونيو 2021م والسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،غير مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد
سجل الشركة أي انخفاض في
نقدًا .وفيما يتعلق بالفترة المنتهية في  30يونيو 2021م والسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،لم ت ُ ِ ّ
قيمة الحسابات المدينة المتعلقة بالمبالغ ال ُمست َحقة من جهات ذات عالقة.
األو ِليَّة
ستحقة من جهات ذات عالقة والمبالغ ال ُمست َحقة إلى جهات ذات عالقة في قائمة المركز المالي َّ
فص َح عن المبالغ ال ُم َ
وقد أ ُ ِ
ال ُمو َجزَ ة على النحو التالي:

1-8

المبالغ ال ُمستحَقة من جهات ذات عالقة ضمن األصول المتداولة

شركة التقنيات المتخصصة للتجهيزات الصناعية المحدودة
شركة تطوير التقنيات الذكية
أخرى

12
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 30يونيو
2021م
لاير سعودي
(غير ُمدقَّقة)

 31ديسمبر
2020م
لاير سعودي
( ُمدقَّقة)

2,753
-

107,267
3,133

2,753

110,400

شركة الدواء للخدمات الطبية (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
األو ِليَّة ال ُمو َج َزة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  30يونيو 2021م
8

2-8

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)

المبالغ ال ُمستحَقة إلى جهات ذات عالقة ضمن المطلوبات المتداولة

شركة مشراف للمقاوالت العامة
وكالة سفريات كالسيك للسفر والسياحة
شركة نظم األعمال الرقمية لتقنية المعلومات
شركة الموارد التجارية المحدودة
السيد /وليد محمد الجعفري

 30يونيو
2021م
لاير سعودي
(غير ُمد َّققة)
لاير سعودي

 31ديسمبر
2020م
لاير سعودي
( ُمد َّققة)
لاير سعودي

15,869,485
3,673,855
1,581,750
1,301,591
-

24,538,147
624,680
10,164,691
2,844,922

22,426,681

38,172,440

 30يونيو
2021م
لاير سعودي
(غير ُمد َّققة)

 31ديسمبر
2020م
لاير سعودي
( ُمد َّققة)

204,000,000
424,995,750
78,620,750
78,625,000
21,250,000
21,250,000
21,250,000
4,250
4,250

2,400,000
5,924,900
925,000
250,000
250,000
250,000
50
50

850,000,000

10,000,000

 9رأس المال والزيادة المقترحة في رأس المال
يتكون رأس المال من  85مليون سهم ( 31ديسمبر  200,000 :2020سهم) بقيمة  10لاير سعودي للسهم الواحد ( 31ديسمبر
َّ
ً
رياال سعوديًا للسهم) َّ
موزعة على المساهمين على النحو التالي:
2020م50 :

 30يونيو
2021م
()%
صاحب السمو الملكي األمير تركي بن
محمد بن فهد
شركة الموارد القابضة
السيد /محمد سعد الفراج
السيد /عبد هللا سعد الفراج
السيد /وليد محمد الجعفري
السيدة /حصة سعد الفراج
السيدة /نوف سعد الفراج
السيد /سلطان مهدي العنزي
السيد /علي سالم القفيل

نسبة الملكية
 31ديسمبر
2020م
()%

%24.0000
%59.2490
%9.2500
%2.5000
%2.5000
%2.5000
%0.0005
%0.0005

%24.0000
%49.9995
%9.2495
%9.2500
%2.5000
%2.5000
%2.5000
%0.0005
%0.0005

قرر المساهمون في الشركة بتاريخ  15شعبان  1442هـ (الموافق  28مارس 2021م)زيادة رأس مال الشركة من  10مليون
َّ 1-9
لاير سعودي إلى  850مليون لاير سعودي من خالل تحويل مبلغ إضافي قدره  788.5مليون لاير سعودي من األرباح المبقاة
قترحة في رأس المال إلى رأس مال.وقد استُك ِملَت اإلجراءات النظامية
ومبلغ بقيمة إضافي  51.5مليون لاير سعودي من زيادة ُم َ
المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة خالل الفترة.
ً
حول السيد /محمد سعد الفراج  99,999سهم من أسهمه إلى شركة الموارد القابضة .وقد استُكملت اإلجراءات
2-9
فضال عن ذلكَّ ،
النظامية المتعلقة بتغيير ملكية المساهمين خالل الفترة.
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شركة الدواء للخدمات الطبية (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
األو ِليَّة ال ُمو َج َزة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  30يونيو 2021م
 10توزيعات األرباح
اعتمد المساهمون بتاريخ  20ذي القعدة 1442هـ (الموافق  30يونيو 2021م) توزيعات أرباح أولية بقيمة  79.5مليون لاير لفترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .و ُدفِعَت توزيعات األرباح بالكامل خالل الفترة.
القيم العادلة لألدوات المالية

11

تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو مدفوع لتحويل مطلوب ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق
بتاريخ القياس .وتقيس الشركة األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في كل تاريخ قائمة مركز مالي .ويُحدَّد
قياس القيمة العادلة بناء على افتراضات بإجراء معاملة بيع األصل أو تحويل المطلوب إما:
-

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

ويجب أن تكون السوق الرئيسة أو األكثر فائدة متاحة أمام الشركة .وتُقَاس القيمة العادلة لألصول أو المطلوبات باستخدام افتراضات
على أن المشاركين في السوق سيستفيدون عند تسعير األصول أو المطلوبات وعلى فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق
أفضل مصالحهم االقتصادية .ويأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع
اقتصادية باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم األصل على
نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.
صح عنها ،ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس مدخالت
تُص َّنف كافة األدوات المالية ،التي يُ ْعت ََر ُ
ف بقيمتها العادلة أو يُف َ
المستوى األدنى والها َّمة لقياس القيمة العادلة ككل ،وذلك على النحو التالي:
-

درجة (بدون تعديل) في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة.
المستوى األول :أسعار السوق ال ُم َ
المستوى الثاني :طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة
مباشرة أو غير مباشرة.
المستوى الثالث :طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.

وفي حال كانت المدخالت ال ُمستخدَمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع ضمن مستويات مختلفة من تسلسل القيمة العادلة،
يُصنف حينئذ قياس القيمة العادلة بأكمله في المستوى ذاته من تسلسل القيمة العادلة باعتباره أدنى مستوى إدخال هام للقياس بأكمله.
وتعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات تسلسل القيمة العادلة في نهاية فترة القوائم المالية التي نشأ التغيُّر خاللها .ولم تكن هناك أي
تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2021م والسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2020م.
يقدم الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيم العادلة ألصول والتزامات الشركة:

القيمة الدفترية
 30يونيو 2021م (غير ُمد َّققة)

لاير سعودي

قياس القيم العادلة باستخدام
المستوى الثالث
المستوى الثاني
المستوى األول
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي

األصول المالية المص َّنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكية):
أدوات حقوق ملكية مصنَّفة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

328,393,680 328,393,680

-

-

األدوات المالية المشتقة
التزامات أدوات عقود مقايضة مشتقة

87,576,189

-

87,576,189

-

قياس القيم العادلة باستخدام
القيمة الدفترية
المستوى الثالث
المستوى الثاني
المستوى األول
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
 31ديسمبر 2020م ( ُمد َّققة)
األصول المالية المص َّنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكية):
أدوات حقوق ملكية مصنَّفة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

217,215,001 217,215,001

-

-

األدوات المالية المشتقة
التزامات أدوات عقود مقايضة مشتقة

114,906,887
14
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-

114,906,887

-

شركة الدواء للخدمات الطبية (شركة مساهمة مقفلة سعودية)
األو ِليَّة ال ُمو َج َزة (غير ُمدقَّقة) (تتمة)
إيضاحات حول القوائم المالية َّ
في  30يونيو 2021م
12

االلتزامات الرأسمالية

اعتمدت الشركة مصاريف رأسمالية مستقبلية بقيمة  128مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م 160 :مليون لاير سعودي) متعلقة
باستكمال صيدليات جديدة قيد اإلنشاء.
13

األمور الها َّمة خالل الفترة

اكتُشفت ساللة جديدة من فيروس كورونا ("كوفيد )"19-للمرة األولى في نهاية شهر ديسمبر من عام2019م ،وبعد ذلك في شهر
مارس من عام  2020م ،حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ذلك الفيروس جائحة .ويستمر فيروس كوفيد 19-تفشيه في جميع
أنحاء العالم تقريبًا ،بما في ذلك المملكة العربية السعودية ،ما أدَّى إلى فرض قيود على السفر وحظر التجول في المدن ،ما نشأ عنه
تباطؤ حركة األنشطة االقتصادية وإغالق العديد من القطاعات عالميًا ومحليًا.
ومدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال الشركة وعملياتها ونتائجها التشغيلية والمالية أمور غير مؤ َّكدة ،ذلك أنَّ األمر مرهون
بكثير من العوامل والتطورات المستقبلية التي قد يتعذَّر على الشركة تقديرها على نحو موثوق خالل الفترة الحالية .وتشتمل هذه العوامل
على ُمعدَّل انتقال الفيروس ومدة تفشيه واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للح ِ ّد من انتشار الجائحة وتأثير تلك
اإلجراءات على النشاط االقتصادي وتأثيرها على األنشطة التجارية لعمالء الشركة والشركاء فيها وغيرها من العوامل.
تأثيرا سلبيًا جوهريًا
وحتى تاريخ إعداد القوائم المالية األوليَّة الموجزة للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م ،لم تتأثر عمليات الشركة
ً
جراء تف ّ
شِي فيروس كورونا ("كوفيد .)19-وستستمر إدارة الشركة في تقييم طبيعة ومدى تأثير فيروس كوفيد 19-على أعمال الشركة
َّ
ونتائجها المالية.
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األحداث الالحقة

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