نشرة إصدار شركة النهدي الطبية

شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم  4030053868وتاريخ 1406/10/11هـ (الموافق
1986/06/18م) ،والقرار الوزاري رقم  582الصادر بتاريخ 1443/02/29هـ (الموافق 2021/10/06م)
الذي وافق على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة.
طرح تسعة وثالثين مليون ( )39,000,000سهم عادي ،تمثل  %30من رأس مال شركة النهدي الطبية،
وذلك من خالل االكتتاب العام بسعر ( )131ريال سعودي للسهم الواحد.

فترة الطرح :ثالثة أيام تبدأ من يوم األحد 1443/08/10هـ (الموافق 2022/03/13م) حتى يوم
الثالثاء 1443/08/١٢هـ (الموافق 2022/03/١٥م).
«المصدر») هي شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري
شركة النهدي الطبية (ويشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو ُ
رقم  4030053868وتاريخ 1406/10/11هـ (الموافق 1986/06/18م) ،والقرار الوزاري رقم  582الصادر من مدينة جدة في
المملكة العربية السعودية 1443/02/29هـ (الموافق 2021/10/06م) .يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار وثالثمائة مليون
( )1,300,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى مئة وثالثين مليون ( )130,000,000سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها
عشر ( )10رياالت سعودية لكل سهم («األسهم») أو («سهم»).
تأسست شركة النهدي الطبية كمؤسسة فردية في عام 1986م من قبل عبد اهلل عامر بن منيف النهدي بتاريخ 1406/10/11هـ
(الموافق 1986/06/18هـ).
وفي تاريخ 1424/04/03هـ (الموافق 2003/06/03م) تم تحويل مؤسسة عبد اهلل عامر بن منيف النهدي من مؤسسة فردية إلى
شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة عبد اهلل عامر بن منيف النهدي وشركاه للصيدليات والمعدات الطبية وبمشاركة شركة
توجيه الخدمات واالستثمارات التجارية برأس مال قدره خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي مقسم إلى خمسين ألف
( )50,000حصة عينية متساوية القيمة مدفوعة بالكامل قيمة كل حصة ألف ( )1,000ريال سعودي.
وفي تاريخ 1425/06/02هـ (الموافق 2004/07/19م) ،تم تغيير اسم الشركة إلى شركة النهدي الطبية .وفي تاريخ 1429/04/20هـ
(الموافق 2008/04/27م) ،قام عبد اهلل عامر بن منيف النهدي بنقل كامل حصصه البالغة خمسة وعشرون ألف ( )25,000حصة
إلى شركة النهدي القابضة المحدودة .وبتاريخ 1439/07/29هـ (الموافق 2018/04/15م) ،قام يوسف معيوض الحارثي المرخص
كصيدلي ،بالدخول بالشركة كشريك بالعمل.
وفي تاريخ 1441/04/19هـ (الموافق 2019/12/16م) ،قامت شركة توجيه الخدمات واالستثمارات التجارية ببيع كامل حصصها
البالغة خمسة وعشرون ألف ( )25,000حصة إلى الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو).
وفي تاريخ 1441/12/20هـ (الموافق 2020/08/10م) ،قامت الشركة بزيادة رأس مالها من خمسين مليون ( )50,000,000ريال
سعودي إلى مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى مليون ( )1,000,000حصة نقدية متساوية القيمة مدفوعة بالكامل
قيمة كل حصة ألف ( )1,000ريال سعودي ،وذلك من خالل رسملة مبلغ تسعمائة وخمسون مليون ( )950,000,000ريال سعودي من
حساب أرباح الشركة المبقاة بموجب الشهادة الصادرة من المحاسب القانوني.
وفي تاريخ 1443/02/05هـ (الموافق 2021/09/12م) ،قامت الشركة بزيادة رأس مالها من مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي
إلى مليار وثالثمائة مليون ( )1,300,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى مليون وثالثمائة ألف ( )1,300,000حصة نقدية متساوية
القيمة مدفوعة بالكامل قيمة كل حصة ألف ( )1,000ريال سعودي ،وذلك من خالل رسملة مبلغ ثالثمائة مليون ()300,000,000
ريال سعودي من حساب أرباح الشركة المبقاة بموجب الشهادة الصادرة من المحاسب القانوني.
وبتاريخ 1443/02/27هـ (الموافق 2021/10/04م) ،تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة
(مقفلة) برأس مال قدره مليار وثالثمائة مليون ( )1,300,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى مئة وثالثين مليون ( )130,000,000سهم
عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشر ( )10رياالت سعودية لكل سهم( .للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم
«( 6-4لمحة عامة عن الشركة ونمو رأسمالها»)).
تتمثل عملية الطرح العام األولي (ويشار إليها فيما بعد بـ «الطرح») بطرح تسعة وثالثين مليون ( )39,000,000سهم عادي (ويشار
إليها فيما بعد بـ «أسهم الطرح» ويشار لكل واحد منها بـ «سهم الطرح») بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل وقدرها عشرة ( )10رياالت
سعودية للسهم الواحد العادي ،وسيكون سعر الطرح ( )131ريال سعودي للسهم الواحد (ويشار إليه فيما بعد بـ «سعر الطرح»)،
وتمثل أسهم الطرح ما نسبته  %30من رأس مال الشركة.
ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين (ويشار إليهم فيما بعد بـ «المستثمرين») وهما:
الشريحة (أ) الفئات المشاركة :تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل
األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما بعد بـ «الهيئة») (ويشار إلى
تلك التعليمات فيما يلي بـ «تعليمات بناء سجل األوامر») (ويشار إٍ لى تلك الفئات فيما يلي مجتمعة بـ «الفئات المشاركة» وإلى كل
منهما بـ «الفئة المشاركة») (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 1التعريفات والمصطلحات»)) .ويبلغ عدد أسهم الطرح
التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل األوامر تسعة وثالثون مليون ( )39,000,000سهم
عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته مئة بالمئة ( )٪100من إجمالي أسهم الطرح .في حال وجود طلب كافي من قبل المكتتبين
األفراد (المعرفين بالشريحة «ب» أدناه) ،يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى خمسة
وثالثين مليون ومئة ألف ( )35,100,000سهم عادي كحد أدنى ،لتمثل ما نسبته تسعون بالمئة ( )٪90من إجمالي أسهم الطرح.
وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق
مع الشركة والمساهمين البائعين.
الشريحة (ب) المكتتبون األفراد :تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو
قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة
األرملة التي لها أوالد ّ
أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر ،باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون
الخليجي ممن لديهم حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية (يشار
إليهم مجتمعين بـ «المكتتبون األفراد» ومنفردين بـ «المكتتب الفرد») ،ويعد االكتتاب الغياً لمن اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام
بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب .وفي حال تم االكتتاب مرتين ،سوف يعد االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ
االكتتاب األول باالعتبار فقط .وسوف يخصص للمكتتبين األفراد بحد أقصى ثالثة ماليين وتسعمائة ألف ( )3,900,000سهم عادي
والتي تمثل ما نسبته عشرة بالمئة ( )%10من أسهم الطرح .وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل األسهم المخصصة لهم،
يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبلهم.
يمتلك المساهمون الحاليون في الشركة (ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ «المساهمين الحاليين») جميع أسهم الشركة قبل
الطرح .وسيتم بيع جميع أسهم الطرح من قبل المساهمين البائعين (ويشار إليهم فيما بعد بـ «المساهمين البائعين») وفقاً للجدول
رقم «( 8-4هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرة») ،وبالتالي فإن مساهمي الشركة الحاليين الواردة أسماؤهم في الصفحة

(ط) من هذه النشرة والذين يملكون مجتمعين كامل أسهم الشركة قبل الطرح ،سوف يملكون نسبة  %70من رأس مال الشركة
بعد الطرح وسيحتفظون بالحصة المسيطرة في الشركة( ،للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة الجدول رقم «( 8-4هيكل ملكية
الشركة كما في تاريخ هذه النشرة»)).
وسيخضع المساهمان الكبيران (وهما الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) وشركة النهدي القابضة المحدودة)
لفترة حظر تمنعهم من التصرف في أسهمهم أو رهنها لفترة ستة ( )6أشهر (ويشار إليها فيما بعد بـ «فترة الحظر») منذ تاريخ
بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (ويشار إليها فيما بعد بـ «تداول» أو «السوق» أو «السوق المالية السعودية»).
وبعد فترة الحظر ،يحق للمساه َمين الكبيرين التصرف في أسهمهم .وسوف يتم توزيع متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف
عملية الطرح (ويشار إليها فيما بعد بـ «صافي متحصالت الطرح») على المساهمين البائعين ،ولن تحصل الشركة على أي جزء من
متحصالت الطرح (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 8استخدام متحصالت الطرح»)) ،وسوف يتم التعهد بتغطية
هذا الطرح بالكامل من قبل متعهدي التغطية (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 13التعهد بتغطية الطرح»)).
تبدأ فترة الطرح في يوم األحد بتاريخ 1443/08/10هـ (الموافق 2022/03/13م) وتستمر لمدة ( )3ثالثة أيام شاملة آخر يوم
إلغالق االكتتاب لينتهي بنهاية يوم الثالثاء بتاريخ 1443/08/١٢هـ (الموافق 2022/03/١٥م) (ويشار إليها فيما بعد بـ «فترة
الطرح») ،حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب ألي من الجهات المستلمة (ويشار إليهم فيما بعد بـ «الجهات المستلمة») المدرجة
في الصفحة (ح) ،خالل فترة الطرح (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة الصفحة (م) («التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب»)).
يمكن للمكتتبين األفراد تسجيل طلباتهم في أسهم الطرح عن طريق الجهات المستلمة خالل فترة الطرح ويمكن للفئات المشاركة
تسجيل طلباتهم في أسهم الطرح عن طريق مدير سجل االكتتاب (المعرف في القسم «( 1التعريفات والمصطلحات»)) خالل عملية
بناء سجل األوامر التي تتم قبل طرح األسهم على المكتتبين األفراد.
يجب على كل من المكتتبين األفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بطلب االكتتاب بعدد عشرة ( )10أسهم عادية كحد أدنى،
علماً بأن الحد األقصى لالكتتاب هو مئتان وخمسون ألفاً ( )250.000سهم عادي .وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح ،إن
وجدت ،على أساس تناسبي بنا ًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب فرد إلى إجمالي عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها .وإذا تجاوز
ٍ
حينئذ
عدد المكتتبين األفراد ثالث مئة وتسعون ألفاً ( )390,000مكتتب ،فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص وسيتم
تخصيص أسهم الطرح وفقاً لما يقترحه ال ُمصدر والمستشارين الماليين .وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب ،إن وجد ،الى المكتتبين
األفراد دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة .وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد الفائض،
إن وجد ،في موعد أقصاه يوم 1443/08/20هـ (الموافق 2022/03/23م) (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة الصفحة (م)
(«التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب») والقسم «( 18شروط وأحكام االكتتاب»)).
للشركة فئة واحدة من األسهم العادية ،ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد .ويحقّ لك ّل مساهم في الشركة (ويشار إليه
فيما بعد بـ «المساهم») حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين (ويشار إليها فيما بعد بـ «الجمعية العامة») والتصويت
فيها وال يعطي أي سهم حقوق تفضيلية لحامله .وتستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ نشرة
اإلصدار هذه (ويشار إليها فيما بعد بـ «النشرة») والسنوات المالية التي تليها (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم 7
(«سياسة توزيع األرباح»)).
لم يسبق إدراج أو تداول أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية (ويشار إليها فيما بعد بـ
«المملكة» أو «السعودية») أو خارجها قبل الطرح .وقد تقدمت الشركة بطلب )1( :للهيئة لتسجيل وطرح أسهمها ،و( )2للسوق
لقبول إدراج أسهمها .وتم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وتم االستيفاء بالمتطلبات كاملة ،بما في ذلك متطلبات
إدراج الشركة في السوق ،وتم الحصول على جميع الموافقات المتعلقة بعملية الطرح ،بما في ذلك نشرة اإلصدار هذه (ويشار
إليها فيما بعد بـ «النشرة» أو «نشرة اإلصدار») .ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق بعد االنتهاء من عملية تخصيص
األسهم واستيفاء جميع المتطلبات النظامية الالزمة واالجراءات ذات العالقة (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة الصفحة
(م) («التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب»)) .وسوف يسمح لمواطني المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركات
والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والخليجية والمقيمين فيها الذين يحملون إقامة نظامية في المملكة بالتداول في األسهم بعد
بدء تداولها في السوق .وسيكون بإمكان المستثمر االجنبي المؤهل التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة الستثمار
المؤسسات المالية االجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة .كما يحق لألفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات
المسجلة خارج المملكة (ويشار إلى هؤالء األفراد وهذه المؤسسات فيما بعد بـ «المستثمرين األجانب») الحصول على المنفعة
االقتصادية في أسهم الشركة عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة ( )SWAPمن خالل مؤسسة سوق مالية لشراء األسهم
المدرجة في السوق والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب .وبموجب اتفاقيات المبادلة سيتم تسجيل مؤسسات السوق المالية
كمالكين نظاميين لألسهم.
يجب على الراغبين في االكتتاب في أسهم الشركة قراءة ومراجعة قسم («إشعار مهم») الوارد في الصفحة (أ) والقسم «( 2عوامل
المخاطرة») ،الواردين في هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح.

المستشاران الماليان ومديرا سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدا التغطية

مدير االكتتاب

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 يؤدى
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 تتعلّق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما صراح ًة 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 1443/05/25هـ (الموافق 2021/12/29م).

ﻧﺘﻮاﺟﺪ ﻹﺿﻔﺎء اﻟﻨﺒﻀﺎت
إﻟﻰ ﺣﻴﺎة ﺿﻴﻮﻓﻨﺎ ﻛﻞ ﻳﻮم

العودة الى جدول المحتويات

إشعار مهم
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تفصيلية شاملة عن الشركة وأسهم الطرح .وعند التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الطرح ،سيت ّم معاملة المستثمرين من
الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخة منها بزيارة الموقع
اإللكتروني للهيئة ( ،)www.cma.org.saأو الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية ( )www.saudiexchange.saأو الموقع اإللكتروني للشركة (www.nahdi.
 ،)saأو الموقع اإللكتروني للمستشارين الماليين ومدير االكتتاب ( )www.hsbcsaudi.comو (.)www.alahlicapital.com
وقد قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة األهلي المالية للعمل كمستشارين ماليين فيما يخص الطرح (ويشار إليهما فيما بعد
بـ «المستشارين الماليين») ،ومتعهدان لتغطية الطرح (ويشار إليهما فيما بعد بـ «متعهدي التغطية») ومديري لسجل اكتتاب المؤسسات («مديري سجل اكتتاب
المؤسسات») .كما قامت الشركة بتعيين شركة األهلي المالية كمدير لالكتتاب («مدير االكتتاب») فيما يتعلق بعملية طرح أسهم الطرح الموصوفة في هذه النشرة.
تحتوي هذي النشرة على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة ،وقواعد اإلدراج الخاصة
بالسوق المالية السعودية ،ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (د) ،مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات
الواردة في هذه النشرة ،ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد 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.
وعلى الرغم من قيام الشركة بإجراء كافة الدراسات المعقولة للتحري عن دقة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها ،إال أن جزءاً كبيراً

من المعلومات الواردة في هذه النشرة المتعلقة بالسوق والقطاع التي تعمل فيهما الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية ،ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو
المستشارين الماليين أو أي من مستشاري الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحتين (و) و (ز) من هذه النشرة (ويشار إليهم جميعاً مع المستشارين الماليين بـ
«المستشارون») أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات المتعلقة بالسوق والقطاع 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 تأكيد أو ضمان بشأن دقة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.
إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغير ،وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة وقيمة أسهم الطرح التي
يمكن أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو العوامل
الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 2عوامل المخاطرة»)) .وال ينبغي اعتبار تقديم هذه النشرة أو أي معلومات
شفهية أو خطية أو مطبوعة متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو االعتماد عليها بأي شكل من األشكال على أنه وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقيق أي إيرادات
أو نتائج أو أحداث مستقبلية.
ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين البائعين أو الجهات المستلمة أو أي من المستشارين،
للمشاركة في عملية االكتتاب في أسهم الطرح .وتُعتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة ،وقد تم إعدادها دون األخذ في االعتبار أهداف االستثمار
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 من مستشار مالي مرخص له من الهيئة بخصوص الطرح لتقييم مدى مالئمة فرصة االستثمار
والمعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع المالية واالحتياجات االستثمارية الخاصة به ،بما في ذلك المزايا والمخاطر المرتبطة باالستثمار في
أسهم الطرح .إن االستثمار في أسهم الطرح قد يكون مناسباً لبعض المستثمرين دون غيرهم ،ويجب على المستثمرين المحتملين عدم االعتماد على قرار ورؤية
طرف آخر في االستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدارسة المفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم لالستثمار أو على الظروف الفردية ألولئك المستثمرين.
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما :الشريحة (أ) الفئات المشاركة :تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء
سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 1التعريفات والمصطلحات»))؛ والشريحة (ب) المكتتبين األفراد:
قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها
تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ّ
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 من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية ،ويعد
الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب .وفي حال تم االكتتاب مرتين ،سوف يعتبر االكتتاب
الثاني الغياً ويتم أخذ االكتتاب األول فقط باالعتبار.

ويُحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة ،باستثناء فئة المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة و/أو
المستثمرين األجانب من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة ( )SWAPمبرمة مع مؤسسة سوق مالية وفق شروط وأحكام اتفاقيات المبادلة ،على أن يتم مراعاة األنظمة
والتعليمات المنظمة لذلك .ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بالطرح أو بيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها.
يتعين على كل مكتتب فرد مؤهل ومؤسسة مكتتبة مؤهلة قراءة هذه النشرة بالكامل والتماس المشورة من المحامين ،والمستشارين الماليين ،وأي مستشارين مهنيين
تابعين لهم فيما يخص االعتبارات النظامية ،والضريبية ،والتنظيمية ،واالقتصادية المتعلقة باستثمارهم في األسهم ،وسوف يتحملون شخصياً الرسوم المرتبطة
بتلك المشورة المستمدة من المحامين ،والمحاسبين ،وغيرهم من المستشارين التابعين لهم فيما يخص كافة المسائل المرتبطة باالستثمار في أسهم الشركة .وال
يمكن تقديم أي ضمانات من ناحية تحقيق األرباح.

أ
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معلومات عن السوق والقطاع
تم الحصول على البيانات والمعلومات الواردة في القسم«( 3معلومات حول السوق والقطاع») من تقرير دراسة السوق المعد من قبل مستشار دراسة السوق شركة
يورومونيتور إنترناشيونال المحدودة («مستشار السوق») بتاريخ 2021/11/18م لصالح الشركة فيما يتعلق بالقطاع الطبي في المملكة العربية السعودية («دراسة
السوق»).
وقام مستشار السوق بإعداد تقرير الدراسة باستقاللية وموضوعية ،وقد حرص على التأكد من دقة التقرير واكتماله .وتم إجراء البحوث بمنظور واسع للقطاع ،وقد
ال يعكس ذلك بالضرورة أداء الشركات الفردية في هذا القطاع.
ويعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات والبيانات الخاصة بدراسة السوق الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من مصادر أخرى ،بما في ذلك
المعلومات التي تم الحصول عليها من مستشار السوق ،هي معلومات وبيانات يمكن االعتماد عليها .إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من
قبل الشركة وال من قبل أعضاء مجلس إدارتها أو مستشاريها أو المساهمين البائعين ،وبالتالي ال يتحمل أي من هؤالء األطراف أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال أي
من هذه المعلومات.
تجدر اإلشارة إلى أن مستشار السوق ال يملك مباشرة أو من خالل أي من شركاته التابعة أو شركاته الزميلة أو الشركاء فيه أو مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته أو
مديريه أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة ،وقد أعطى مستشار السوق موافقته الخطية على استعمال اسمه وشعاره ومعلومات السوق
والبيانات المزودة من قبله للشركة بالشكل الوارد في هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.

المعلومات المالية
تم عرض القوائم المالية الموحدة المذكورة أدناه في ملحقات هذه النشرة:
•القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م مع اإليضاحات حول القوائم
المالية الموحدة ،والتي تم إعدادها طبقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والتي قامت شركة كي بي إم جي بإصدار تقرير مراجع مستقل عنها.
•القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م مع اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة،
والتي تم إعدادها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (( )34التقرير المالي األولي) المعتمد في المملكة العربية السعودية والتي تم فحصها من قبل شركة
إرنست ويونغ.
إن المعلومات المالية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب ريال سعودي ،وعليه قد يكون هناك اختالف بسيط بين األرقام المبينة
لنفس البند في الجداول المختلفة ،كما قد يكون المجموع في بعض الجداول ال يساوي المجموع الحسابي لألرقام التي سبقته .وفي الحاالت التي يتم فيها تحويل
المبالغ الواردة في هذه النشرة من عملة أجنبية إلى الريال السعودي ،فقد تم استخدام سعر صرف الريال السعودي مقابل العملة المعنية كما في تاريخ هذه النشرة.
تم ذكر التواريخ الهجرية مع التواريخ الميالدية الموافقة لها ،عند االقتضاء .ويتم إعداد التقويم الهجري باالستناد إلى دورات القمر المرتقبة .ويتم تحديد بداية كل
شهر من خالل المراقبة والمشاهدة الفعلية للقمر .ولهذا السبب ،غالباً ما تكون التحويالت من التقويم الهجري إلى التقويم الميالدي عرضة لتباينات تقدر بيوم
واحد .فض ً
ال عن ذلك ،إن أي إشارة إلى «سنة» أو «سنوات» هي إشارة إلى سنوات ميالدية ،ما لم تحدد هذه النشرة صراحة خالف ذلك.

ب
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التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها هذه النشرة بنا ًء على 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.
وتؤكد الشركة إلى حد علمها المعقول بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بنا ًء على العناية المهنية الالزمة.
تمثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة «إفادات مستقبلية» .ومن الممكن أن يستدل على هذه اإلفادات المستقبلية من خالل استخدام بعض المفردات مثل
«متوقع» أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات
«تعتزم» أو «تقدر» أو «تعتقد» أو «تتوقع» أو «يتوقع» أو «من الممكن» أو «سيكون» أو «يجب» أو ُ
المقاربة أو المشابهة لها في المعنى.
وتعكس هذه اإلفادات المستقبلية وجهات نظر الشركة حالياً فيما يتعلق باألحداث المستقبلية ،ولكنها ال تشكل ضماناً لألداء المستقبلي ،حيث أن هناك العديد
من العوامل التي قد تؤثر على األداء الفعلي للشركة أو إنجازاتها الفعلية أو النتائج التي تحققها وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعاً صراح ًة أو ضمناً.
وتحتوي أقسام أخرى من هذه النشرة على وصف أكثر تفصي ً
ال لبعض المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر (للمزيد من المعلومات ،يرجى
مراجعة القسم«( 2عوامل المخاطرة»)) .وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المؤكدة أو إذا ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات ،فإن
النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بصورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه النشرة على أنها مقدرة أو معتقدة أو متوقعة أو مخطط لها.
ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،يتعين على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد نشر هذه النشرة
وقبل اكتمال الطرح ،إذا تبين لها أي مما يلي:
 أوجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة ،أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. بظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار هذه.وفيما عدا الحالتين المذكورتين ،فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية الواردة في هذه النشرة،
سوا ًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف ذلك .ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور االحتمالية واالفتراضات األخرى،
فإن األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالقاً .وعليه فيجب على المستثمرين
المحتملين دراسة جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات في ضوء هذه التوضيحات وعدم االعتماد على تلك اإلفادات بشكل أساسي.

التعريفات والمصطلحات
لالطالع على تفسير بعض العبارات والمصطلحات الواردة في هذه النشرة ،يرجى مراجعة القسم «( 1التعريفات والمصطلحات»).
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دليل الشركة
  (1-1):مقر لودجلاأعضاء مجلس إدارة الشركة

نسبة الملكية المباشرة
االسم

المنصب

الجنسية

الصفة

تاريخ التعيين

الرقم

-1

صالح سالم أحمد
بن محفوظ1

-2

عبد اهلل عامر
عبد اهلل

-3

عبداإلله سالم
أحمد بن محفوظ3

بعد
الطرح

قبل الطرح

بعد الطرح

رئيس
مجلس
اإلدارة

سعودي

عضو غير تنفيذي
 -غير مستقل

2021/10/04م

-

-

%6.48

%4.53

نائب رئيس
مجلس
اإلدارة

سعودي

عضو غير تنفيذي
 -غير مستقل

2021/10/04م

-

-

%45.05

%31.53

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

عضو غير تنفيذي
 -غير مستقل

2021/10/04م

-

-

%7.14

%4.99

-4

ياسر غالم عبد
العزيز جوهرجي

النهدي*2

قبل
الطرح

نسبة الملكية غير
المباشرة

عضو
مجلس
اإلدارة
والرئيس
التنفيذي

سعودي

عضو تنفيذي -
غير مستقل

2021/10/04م

-

-

-

-

-5

جنيد سم باجوا

عضو
مجلس
اإلدارة

بريطاني

عضو غير تنفيذي
 -مستقل

2021/10/04م

-

-

-

-

-6

رومان فوج

عضو
مجلس
اإلدارة

فرنسي

عضو غير تنفيذي
 -مستقل

2021/10/04م

-

-

-

-

-7

عبداللطيف علي
عبداللطيف
السيف

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

عضو غير تنفيذي
 -مستقل

2021/10/04م

-

-

-

-

المصدر :الشركة.
 1يمتلك السيد صالح سالم أحمد بن محفوظ نسبة ملكية غير مباشرة قدرها  %6.48قبل الطرح ،نتيجة نسبة ملكية مباشرة قدرها  %11.58في الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو)
التي بدورها تمتلك  %50من أسهم المصدر قبل الطرح ،ونتيجة نسبة ملكية قدرها  %25في شركة ميثاق االستثمارية القابضة المحدودة ،والتي بدورها تملك  %99في شركة قصور الهناء للتطوير العمراني،
والتي بدورها تملك نسبة  %5.51في الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) التي بدورها تمتلك  %50من أسهم المصدر قبل الطرح ،كما أن شركة ميثاق االستثمارية القابضة المحدودة
تملك ما نسبته  %99في شركة الرواد المثاليون للتنمية المحدودة ،والتي بدورها تملك نسبة  %1في شركة قصور الهناء للتطوير العمراني ،والتي بدورها تملك نسبة  %5.51في الشركة السعودية لالقتصاد
والتنمية القابضة (سدكو) التي بدورها تمتلك  %50من أسهم المصدر قبل الطرح.
 2يمتلك السيد عبداهلل عامرعبداهلل النهدي نسبة ملكية غير مباشرة قدرها  %45.05قبل الطرح ،نتيجة نسبة ملكية مباشرة في شركة دان األولى التجارية قدرها  %99.0والتي بدورها تمتلك %91.0
في شركة النهدي القابضة المحدودة التي بدورها تمتلك  %50من أسهم المصدر قبل الطرح ،ونتيجة نسبة ملكية مباشرة في شركة أنار التجارية قدرها  %1.0والتي بدورها تملك  %2.0في شركة النهدي
القابضة المحدودة التي بدورها تمتلك  %50من أسهم المصدر قبل الطرح.
* يرجى مالحظة أنه قد يتم اإلشارة للسيد /عبداهلل عامر عبداهلل النهدي باسم عبداهلل عامر بن منيف النهدي في نشرة اإلصدار ،وذلك لدواعي اختالف تسجيل األسماء في المستندات الرسمية مع
وزارة التجارة ،مع التأكيد على أن أي إشارة ألي من اإلسمين السابقين يقصد بهما الشخص نفسه.
 3يمتلك السيد عبداإلله سالم أحمد بن محفوظ نسبة ملكية غير مباشرة قدرها  %7.14قبل الطرح ،نتيجة نسبة ملكية مباشرة قدرها  %12.9في الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو)
التي بدورها تمتلك  %50من أسهم المصدر قبل الطرح ،ونتيجة نسبة ملكية قدرها  %25في شركة ميثاق االستثمارية القابضة المحدودة ،والتي بدورها تملك  %99في شركة قصور الهناء للتطوير العمراني،
والتي بدورها تملك نسبة  %5.51في الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) التي بدورها تمتلك  %50من أسهم المصدر قبل الطرح ،كما أن شركة ميثاق االستثمارية القابضة المحدودة
تملك ما نسبته  %99في شركة الرواد المثاليون للتنمية المحدودة ،والتي بدورها تملك نسبة  %1في شركة قصور الهناء للتطوير العمراني ،والتي بدورها تملك نسبة  %5.51في الشركة السعودية لالقتصاد
والتنمية القابضة (سدكو) التي بدورها تمتلك  %50من أسهم المصدر قبل الطرح.
إن أمين سر مجلس إدارة الشركة الحالي هو حسام الدين حلمي الشحتي ،والذي ال يمتلك أي أسهم في الشركة.
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عنوان الشركة وممثلوها وأمين سر مجلس إدارتها
شركة النهدي الطبية
حي أبرق الرغامة
جدة 21484
ص .ب17129 .
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 126535353 :
فاكس+966126074399 :
الموقع اإللكترونيwww.nahdi.sa :
البريد اإللكترونيIR@nahdi.sa :

ممثلو الشركة
ياسر غالم عبد العزيز جوهرجي
الرئيس التنفيذي للشركة
جدة 21484
ص .ب17129 .
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 126535353 - 5334:
فاكس :ال يوجد
.
اإللكتروني:
البريد
infoCEO@nahdi sa

عبد اهلل عامر عبد اهلل النهدي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
جدة 21484
ص .ب17129 .
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 126535353 - 3546:
فاكس :ال يوجد
.
اإللكتروني:
البريد
vicechairman@nahdi sa

أمين سر مجلس اإلدارة
حسام الدين حلمي الشحتي
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 126535353 - 5312 :
فاكس :ال يوجد
البريد اإللكترونيboardsecretary@nahdi.sa :

سوق األسهم
شركة تداول السعودية
طريق الملك فهد  -العليا 6897
الوحدة رقم15 :
ص.ب3388 .
الرياض 12211
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 92 000 1919 :
فاكس+966 11 218 9133 :
الموقع اإللكترونيwww.saudiexchange.sa :
البريد اإللكترونيcsc@saudiexchange.sa :
شركة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع)
طريق الملك فهد  -العليا 6897
الوحدة رقم11 :
ص.ب3388 .
الرياض 12211
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 920026000:
فاكس+966 11 218 9133 :
الموقع اإللكترونيwww.edaa.sa :
البريد اإللكترونيcc@edaa.com.sa :

ه

العودة الى جدول المحتويات

المستشاران الماليان ومديرا سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدا التغطية
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي
 7267شارع العليا ،حي المروج
الرياض 12283 - 2255
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 920005920 :
فاكس+966 11 2992385 :
الموقع اإللكترونيwww.hsbcsaudi.com :
البريد اإللكترونيNahdiIPO@hsbcsa.com :
شركة األهلي المالية
طريق الملك سعود ،المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي
ص.ب ،22216 .الرياض 11495
المملكة العربية السعودية
هاتف+966)92(0000232 :
فاكس+966)11(4060052 :
الموقع اإللكترونيwww.alahlicapital.com :
البريد اإللكترونيsnbc.cm@alahlicapital.com :

مدير االكتتاب
شركة األهلي المالية
طريق الملك سعود ،المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي
ص.ب ،22216 .الرياض 11495
المملكة العربية السعودية
هاتف+966)92(0000232 :
فاكس+966)11(4060052 :
الموقع اإللكترونيwww.alahlicapital.com :
البريد اإللكترونيsnbc.cm@alahlicapital.com :

المستشار القانوني للمصدر
المستشارون القانونيون
عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون
مبنى العليان ،برج  ،2الدور 3
شارع األحساء ،الملز
ص.ب69103 .
الرياض 11547
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 265 8900 :
فاكس+966 11 265 8999 :
رقم تسجيل شركة مهنية333/12/498 :
الموقع اإللكترونيwww.legal-advisors.com :
البريد اإللكترونيlegal.advisors@legal-advisors.com :
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مستشار العناية المهنية الالزمة المالي
شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون ()PwC
جميل سكوير ،الطابق الخامس
شارع التحلية ،األندلس
ص.ب16415 .
جدة 21464
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 211 0400 :
فاكس+966 11 211 0401 :
الموقع اإللكترونيwww.pwc.com :
البريد اإللكترونيmer_project_nomni@pwc.com :

مستشار دراسة السوق
شركة يورومونيتور إنترناشيونال المحدودة
 61-60شارع بريتونلندن EC1M 5UX
المملكة المتحدة
هاتف+44 20 7251 8024 :
فاكس+44 20 7608 3149 :
الموقع اإللكترونيwww.euromonitor.com :
البريد اإللكترونيwww.euromonitor.com :

مراجعي الحسابات المستقلين
كي بي إم جي لالستشارات المهنية شركة مهنية مساهمة مقفلة
مركز زهران لألعمال
شارع األمير سلطان
ص.ب55078 .
جدة 21534
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 122303000 :
فاكس+966 122303111 :
الموقع اإللكترونيwww.kpmg.com.sa :
البريد اإللكترونيMarketingsa@kpmg.com :
شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة)
برج طريق الملك  -الدور الثالث عشر
طريق الملك عبدالعزيز (طريق الملك)
ص.ب1994 .
جدة 21441
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 12 221 8400 :
فاكس+966 12 664 4408 :
الموقع اإللكترونيey.com/mena :
.
البريد اإللكترونيey ksa@sa.ey.com :

تنويه :قدم جميع المستشارين ومراجعي الحسابات المذكورين أعاله موافقتهم الكتابية على نشر أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون
الواردين في هذه النشرة ،ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة .كما أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها 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 كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر
على استقاللهم .وقد تم مراجعة القوائم المالية وف ًقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة
السعودية للمراجعين والمحاسبين من قبل مدققين حسابات الشركة؛ شركة كي بي إم جي للسنوات المالية 2018م2019 ،م ،و2020م ،وقد تم فحص القوائم المالية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م وفقا للمعيار الدولي الخاص بارتباطات الفحص (" )2410فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع
المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية من قبل شركة إرنست ويونغ.
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الجهات المستلمة
البنك األهلي السعودي
طريق الملك فهد  -حي العقيق  -مركز الملك عبداهلل المالي
ص.ب 3208 :رقم الوحدة778 :
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )92( 0001000 :
فاكس+966 )11( 4060052 :
الموقع اإللكترونيwww.alahli.com :
البريد اإللكترونيcontactus@alahli.com :
البنك السعودي البريطاني (ساب)
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
ص.ب .رقم 9084
الرياض 11413
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 440 8440 :
فاكس+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 )11( 403 0016 :
الموقع اإللكترونيwww.riyadbank.com :
البريد اإللكترونيcustomercare@riyadbank.com :
مصرف الراجحي
طريق الملك فهد  -حي المروج  -برج مصرف الراجحي
الرياض 11411
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 828 2515 :
فاكس+966 )11( 279 8190 :
.
الموقع اإللكترونيwww alrajhibank.com.sa :
البريد اإللكترونيcontactcenter1@alrajhibank.com.sa :
البنك العربي الوطني
شارع الملك فيصل
ص.ب .رقم 56921
الرياض 11564
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 402 9000 :
فاكس+966 )11( 405 0707 :
الموقع اإللكترونيwww.anb.com.sa :
البريد اإللكترونيconsumer.info@anb.com.sa :
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ملخص الطرح
يهدف هذا الملخص إلى تقديم نبذة مختصرة عن المعلومات الخاصة بالطرح الواردة في هذه النشرة .إال أنه ال يتضمن جميع المعلومات التي قد تهم المستثمرين
المحتملين .لذا ينبغي على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح مراجعة اإلشعار المهم الوارد في الصفحة (أ) والقسم«( 2عوامل المخاطرة») وجميع المعلومات
الواردة في هذه النشرة بعناية قبل اتخاذه قراراً باالكتتاب في أسهم الطرح ،ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذه الملخص فقط.

اسم الشركة ووصفها
وتأسيسها

تأسست شركة النهدي الطبية كمؤسسة فردية في عام 1986م من قبل عبد اهلل عامر بن منيف النهدي بتاريخ 1406/10/11هـ
(الموافق 1986/06/18م).
وفي تاريخ 1424/04/03هـ (الموافق 2003/06/03م) تم تحويل مؤسسة عبد اهلل عامر بن منيف النهدي من مؤسسة فردية إلى
شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة عبد اهلل عامر بن منيف النهدي وشركاه للصيدليات والمعدات الطبية وبمشاركة شركة
توجيه الخدمات واالستثمارات التجارية برأس مال قدره خمسون مليون ( )50,000,000ريال سعودي مقسم إلى خمسون ألف
( )50,000حصة عينية متساوية القيمة مدفوعة بالكامل قيمة كل حصة ألف ( )1,000ريال سعودي.
وفي تاريخ 1425/06/02هـ (الموافق 2004/07/19م) تم تغيير اسم الشركة إلى شركة النهدي الطبية .وفي تاريخ 1429/04/20هـ
(الموافق 2008/04/27م) قام عبد اهلل عامر بن منيف النهدي بنقل كامل حصصه البالغة خمسة وعشرون ألف ( )25,000حصة
إلى شركة النهدي القابضة المحدودة .وبتاريخ 1439/07/29هـ (الموافق 2018/04/15م) قام يوسف معيوض الحارثي المرخص
كصيدلي بالدخول بالشركة كشريك بالعمل.
وفي تاريخ 1441/04/19هـ (الموافق 2019/12/16م) ،قامت شركة توجيه الخدمات واالستثمارات التجارية ببيع كامل حصصها
البالغة خمسة وعشرون ألف ( )25,000حصة إلى الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو).
وفي تاريخ 1441/12/20هـ (الموافق 2020/08/10م) ،قامت الشركة بزيادة رأس مالها من خمسين مليون ( )50,000,000ريال
سعودي إلى مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى مليون ( )1,000,000حصة نقدية متساوية القيمة مدفوعة بالكامل
قيمة كل حصة ألف ( )1,000ريال سعودي ،وذلك من خالل رسملة مبلغ تسعمائة وخمسون مليون ( )950,000,000ريال سعودي من
حساب أرباح الشركة المبقاة بموجب الشهادة الصادرة من المحاسب القانوني.
وفي تاريخ 1443/02/19هـ (الموافق 2021/09/26م) ،قامت الشركة بزيادة رأس مالها من مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي إلى
مليار وثالثمائة مليون ( )1,300,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى مليون وثالثمائة ألف ( )1,300,000حصة نقدية متساوية القيمة
مدفوعة بالكامل قيمة كل حصة ألف ( )1,000ريال سعودي ،وذلك من خالل رسملة مبلغ ثالثمائة مليون ( )300,000,000ريال سعودي
من حساب أرباح الشركة المبقاة بموجب الشهادة الصادرة من المحاسب القانوني .قرر الشركاء بتاريخ 1443/02/05هـ (الموافق
2021\9\12م) زيادة رأس مال الشركة من مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي إلى مليار وثالثمائة مليون ( )1,300,000,000ريال
سعودي ،مقسم إلى مئة وثالثين مليون ( )130,000,000سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشر ( )10رياالت سعودية
لكل سهم عن طريق تحويل مبلغ الزيادة من األرباح المبقاة .وتم توثيق قرار الشركاء بالموافقة على تحويل الشركة من شركة ذات
مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة (مقفلة) بتاريخ 1443/02/19هـ (الموافق 2021/09/26م) ،وتم استكمال جميع اإلجراءات
بما فيها تعديل السجل التجاري بتاريخ 1443/03/05هـ (الموافق 2021\10\11م( .للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم
«( 6-4لمحة عامة عن الشركة ونمو رأسمالها»)).

أنشطة الشركة

تتمثل أنشطة الشركة وفقاً لنظامها األساسي في أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي ،والتجارة ،والتشييد ،والتعليم ،والمعلومات
واالتصاالت ،واألنشطة العقارية ،وأنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم ،واإلدارة العامة والدفاع الضمان االجتماعي اإللزامي،
وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ،وأنشطة الخدمات األخرى.
يوضح الجدول أدناه أسماء المساهمان الكبيران ونسب ملكيتهم في الشركة قبل وبعد الطرح.
  (1-2):مقر لودجلاالمساهمان الكبيران ونسبة ملكيتهم في الشركة قبل وبعد الطرح

قبل الطرح
المساهم

املساهمان الكبيران وعدد
أسهمهم ونسب ملكيتهم
قبل الطرح وبعده

رأس مال الشركة

عدد األسهم

نسبة الملكية
المباشرة

بعد الطرح
القيمة االسمية
(ريال سعودي)

عدد األسهم

نسبة الملكية
المباشرة

القيمة
االسمية (ريال
سعودي)

الشركة
السعودية
لالقتصاد
والتنمية
القابضة
(سدكو)

65,000,000

%50

650,000,000

45,500,000

%35

455,000,000

شركة النهدي
القابضة
المحدودة

65,000,000

%50

650,000,000

45,500,000

%35

455,000,000

اإلجمالي

130,000,000

%100

1,300,000,000

91,000,000

%70

910,000,000

مليار وثالثمائة مليون ( )1,300,000,000ريال سعودي.
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إجمالي عدد األسهم
ا ُملصدرة

مئة وثالثون مليون ( )130,000,000سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل.

الطرح

سيكون الطرح لالكتتاب العام في أسهم الشركة تسعة وثالثون مليون ( )39,000,000سهم عادي ،بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل
قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وبسعر طرح قدره ( )131ريال سعودي للسهم الواحد ،وتمثل إجمالي أسهم الطرح
ما نسبته  %30من رأس مال الشركة.

إجمالي عدد أسهم الطرح

تسعة وثالثون مليون ( )39,000,000سهم عادي.

القيمة االسمية للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

نسبة أسهم الطرح من رأس
مال الشركة

تمثل أسهم الطرح  %30من رأس مال الشركة.

سعر الطرح

( )131ريال سعودي للسهم الواحد.

إجمالي قيمة الطرح

خمسة مليارات ومائة وتسعة ماليين ( )5,109,000,000ريال سعودي.

استخدام متحصالت الطرح

سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة حوالي خمسة مليارات ومائة وتسعة ماليين ( )5,109,000,000ريال سعودي (بعد
خصم مصاريف الطرح المقدرة بـمبلغ ثمانون مليون ( )80,000,000ريال سعودي) على المساهمين البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل
منهم في أسهم الطرح .كما أنه لن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم
« 8استخدام متحصالت الطرح»).

عدد أسهم الطرح املتعهد
بتغطيتها

تسعة وثالثون مليون ( )39,000,000سهم عادي.

إجمالي قيمة الطرح
املتعهد بتغطيته

خمسة مليارات ومائة وتسعة ماليين ( )5,109,000,000ريال سعودي.

فئات املستثمرين
املستهدفني

يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:
الشريحة (أ) الفئات المشاركة :تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل
األوامر .ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة التي تشارك فعلياً في عملية بناء سجل األوامر تسعة
وثالثون مليون ( )39,000,000سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته  ٪100من إجمالي أسهم الطرح .في حال وجود طلب
كافي من قبل المكتتبين األفراد (المعرفين بالشريحة (ب) أدناه) ،يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة
للفئات المشاركة إلى خمسة وثالثين مليون ومئة ألف ( )35,100,000سهم عادي كحد أدنى ،لتمثل ما نسبته تسعون بالمئة ()٪90
من إجمالي أسهم الطرح.
الشريحة (ب) المكتتبون األفراد :تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو
قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة
األرملة التي لها أوالد ّ
أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر ،باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون
الخليجي ممن لديهم حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية .ويعد الغيا
اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب .وفي حال تم االكتتاب مرتين
يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ األول فقط باالعتبار .وسوف يخصص للمكتتبين األفراد بحد أقصى ثالثة ماليين وتسعمائة
ألف ( )3,900,000سهم عادي والتي تمثل ما نسبته عشرة بالمئة ( )%10من أسهم الطرح .وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد
بكامل األسهم المخصصة لهم ،يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم
التي تم االكتتاب بها من قبلهم.
إجمالي عدد أسهم الطرح لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

عدد األسهم املطروحة
للفئات املشاركة

تسعة وثالثون مليون ( )39,000,000سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته  ٪100من إجمالي أسهم الطرح ،علماً بأنه في حال
وجود طلب كاف من قبل المكتتبين األفراد ،يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة حتى خمسة
وثالثين مليون ومئة ألف ( )35,100,000سهم عادي كحد أدنى ،لتمثل ما نسبته تسعون بالمئة ( )٪90من إجمالي أسهم الطرح.
وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وف ًقا لما يراه المستشارين الماليين مناسباً بالتنسيق
مع الشركة والمساهمين البائعين.

عدد األسهم املطروحة
للمكتتبني األفراد

ثالثة ماليين وتسعمائة ألف ( )3,900,000سهم عادي والتي تمثل ما نسبته عشرة بالمئة ( )%10من إجمالي أسهم الطرح .وفي
حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد األسهم المخصصة لهم يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد األسهم المخصصة لهم
لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبلهم.
طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

طريقة االكتتاب للفئات
املشاركة

يحق للفئات المشاركة التقدم بطلب لالكتتاب ،وسوف يوفر مديري سجل اكتتاب المؤسسات استمارة الطلب للمستثمرين من الفئات
المشاركة أثناء عملية بناء سجل األوامر .وبعد التخصيص المبدئي سيقوم مدير االكتتاب بتوفير استمارة طلب االكتتاب ونموذج
االكتتاب للفئات المشاركة والتي عليها تعبئتها وفقاً للتعليمات المبنية في القسم «( 18شروط وأحكام االكتتاب»).
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طريقة االكتتاب للمكتتبني
األفراد

سيتم توفير نماذج طلب االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح لدى الجهات المستلمة .ويجب تعبئة نماذج طلب االكتتاب
للمكتتبين األفراد وفقا للتعليمات المبينة في القسم «( 18شروط وأحكام االكتتاب») .بإمكان المكتتبين األفراد الذين اشتركوا في
إحدى االكتتابات التي جرت مؤخراً في المملكة االكتتاب عن طريق االنترنت أو الهاتف البنكي أو أجهزة الصراف اآللي ()ATM
التابعة للجهات المستلمة التي تق ّدم أي من تلك الخدمات شريطة أن (أ) يكون لدى المكتتب حساب لدى إحدى الجهات المستلمة
التي تقدم مثل هذه الخدمات ،و(ب) ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الشخصية أو المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد
منذ اكتتابه في آخر طرح عام أولي.
الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

احلد األدنى الكتتاب
الفئات املشاركة

خمسون ألف ( )50.000سهم.

احلد األدنى الكتتاب
املكتتبني األفراد

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

قيمة احلد األدنى الكتتاب
الفئات املشاركة

ستة ماليين وخمسمائة وخمسون ( )6,550,000ريال سعودي.

قيمة احلد األدنى الكتتاب
املكتتبني األفراد

ألف وثالثمائة وعشرة ( )1,310ريال سعودي.
الحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

احلد األقصى الكتتاب
الفئات املشاركة

ستة ماليين وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ( )6.499.999سهم خاضعة للقيود الواردة في تعليمات بناء
سجل األوامر.

احلد األقصى لالكتتاب
للمكتتبني األفراد

مئتان وخمسون ألفاً ( )250.000سهم.
قيمة الحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

قيمة احلد األقصى الكتتاب
الفئات املشاركة

ثمانمائة وواحد وخمسون مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وستون ( )851,499,869ريال سعودي.

قيمة احلد األقصى الكتتاب
املكتتبني األفراد

إثنان وثالثون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ( )32,750,000ريال سعودي.
طريقة التخصيص ورد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

تخصيص أسهم الطرح
للفئات املشاركة

سيتم التخصيص المبدئي ألسهم الطرح وفقا لما يراه المستشارين الماليين مناسبا بالتنسيق مع الشركة ،وذلك باستخدام آلية
تخصيص األسهم االختيارية ،ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين
الماليين .سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة عن طريق مدير االكتتاب بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد.
ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي تسعة وثالثون مليون ( )39,000,000سهم عادي من
أسهم الطرح تمثل ما نسبته  ٪100من إجمالي عدد أسهم الطرح ،علماً بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين األفراد
على االكتتاب في أسهم الطرح ،يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد األسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى خمسة وثالثين مليون
ومئة ألف ( )35,100,000سهم عادي كحد أدنى ،لتمثل ما نسبته تسعون بالمئة ( )٪90من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية
اكتتاب األفراد.

تخصيص أسهم الطرح
للمكتتبني األفراد

يتوقع أن يتم االنتهاء من تخصيص أسهم الطرح للمكتبين األفراد في موعد أقصاه 1443/08/17هـ (الموافق 2022/03/20م) علماً
بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة ( )10أسهم ،كما أن الحد األقصى لكل مكتتب فرد هو مئتان وخمسون ألفاً
( )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 .وفي حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد ثالثمائة وتسعون ألفاً ( )390,000مكتتب ،فال
تضمن الشركة الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص وفقاً لما تحدده الشركة والمستشارين الماليين.

رد فائض أموال االكتتاب

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب ،إن وجد ،للمكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة.
وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض االكتتاب ،إن وجد ،في موعد أقصاه 1443/08/20هـ (الموافق
2022/03/23م) .للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة الصفحة (م) («التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب») والقسم «( 18شروط
وأحكام االكتتاب»).

فترة الطرح

تبدأ فترة الطرح يوم األحد في 1443/08/10هـ (الموافق 2022/03/13م) ويستمر لفترة ( )3ثالثة أيام شاملة آخر يوم إلغالق
االكتتاب لينتهي بنهاية يوم الثالثاء بتاريخ 1443/08/١٢هـ (الموافق 2022/03/١٥م).
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توزيع األرباح

تستحق أسهم الطرح نصيبها من أية أرباح تعلن عنها الشركة وتدفعها اعتباراً من تاريخ نشرة اإلصدار هذه والسنوات المالية التي
تليها( .للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 7سياسة توزيع األرباح»)).

حقوق التصويت

جميع أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة ،وال تخول األسهم ممارسة أي حقوق تصويت تفضيلية ،حيث يعطي كل سهم حامله
مساهم
الحق في صوت واحد ،ويحق لكل مساهم حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة والتصويت فيها ،ويجوز للمساهم تفويض
ٍ
آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة (للمزيد من المعلومات،
يرجى مراجعة القسم «( 14-12وصف األسهم»)).

القيود املفروضة على
األسهم (فترة احلظر)

يخضع المساهمان الكبيران لفترة حظر تمنعهم من التصرف في أسهمهم لفترة ستة ( )6أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول األسهم في
السوق المالية السعودية .ال يجوز للمساهمين الكبيرين ،الوارد أسماؤهم في الصفحة (ط) من هذه النشرة ،التصرف في أسهمهم
خالل فترة الحظر.
باإلضافة إلى ذلك ،يحظر على الشركة إدراج أسهم من نفس فئة أسهم الطرح لمدة ستة ( )6أشهر ابتداء من تاريخ بدء تداول أسهم
الطرح في السوق.

إدراج وتداول األسهم

لم يسبق إدراج أسهم الشركة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل الطرح .وقد تقدمت الشركة للهيئة بطلب تسجيل
األسهم وطرحها وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،وتقدمت إلى السوق بطلب اإلدراج وفقاً لقواعد اإلدراج.
وقد تم الحصول على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح .وقد تم استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي
طلبتها الهيئة ،وتم الحصول على جميع الموافقات المتعلقة بعملية الطرح .ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق بعد االنتهاء
من عملية تخصيص األسهم بفترة وجيزة.

عوامل املخاطرة

هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في أسهم الطرح .ويمكن تصنيف تلك المخاطر بشكل عام إلى( :أ) المخاطر المتعلقة بالشركة
وعملياتها( ،ب) المخاطر المتعلقة بالسوق( ،ج) المخاطر المتعلقة باألسهم ،وقد تم استعراض هذه المخاطر في القسم «( 2عوامل
المخاطرة») من هذه النشرة واإلشعار المهم في مقدمة النشرة ،ويجب دراستها بعناية قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم
المطروحة لالكتتاب.

مصاريف الطرح

سوف يتحمل المساهمان البائعان جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح والتي تقدر بمبلغ ثمانون مليون ( )80,000,000ريال
سعودي ،وسيتم خصم هذه التكاليف من متحصالت الطرح ،وتشمل هذه المصاريف أتعاب المستشارين الماليين ،وأتعاب متعهدي
التغطية ،والمستشار القانوني للمصدر ،ومستشار العناية المهنية المالية ورأس المال العامل ومراجع الحسابات ،ومستشار السوق
ومستشار االستراتيجية وغيرهم ،إضافة إلى أتعاب الجهات المستلمة ،ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف
ذات العالقة.

[املستشاران املاليان
ومتعهدا التغطية]

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي
 ،7267شارع العليا ،حي المروج
الرياض  12283 - 2255المملكة العربية السعودية
هاتف+966 920005920 :
فاكس+966 11 2992385 :
المملكة العربية السعودية
الموقع اإللكترونيwww.hsbcsaudi.com :
البريد اإللكترونيNahdiIPO@hsbcsa.com :
شركة األهلي المالية
طريق الملك سعود ،المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي
ص.ب ،22216 .الرياض 11495
المملكة العربية السعودية
هاتف+966)92(0000232 :
فاكس+966)11(4060052 :
الموقع اإللكترونيwww.alahlicapital.com :
البريد اإللكترونيsnbc.cm@alahlicapital.com :

تنويه :يجب دراسة الصفحة (أ) («إشعار مهم») والقسم«( 2عوامل المخاطرة») من هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح
بموجب هذه النشرة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
  (1-3):مقر لودجلاالجدول الزمني المتوقع للطرح

التاريخ

الجدول الزمني المتوقع للطرح
فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل األوامر

تبدأ بتاريخ 1443/07/28هـ (الموافق 2022/03/01م) وتنتهي بانتهاء يوم
1443/08/04هـ (الموافق 2022/03/07م).

فترة اكتتاب األفراد

تبدأ بتاريخ 1443/08/10هـ (الموافق 2022/03/13م) وتنتهي في تاريخ
1443/08/12هـ (الموافق 2022/03/15م) في تمام الساعة الخامسة مساء
بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بناء على عدد األسهم
آخر موعد لتقديم نماذج طلبات اكتتاب الفئات المشاركة ً
التي تم تخصيصها مبدئي ًا لكل منهم

1443/08/07هـ (الموافق 2022/03/10م).

آخر موعد لتقديم نماذج طلب اكتتاب األفراد وسداد قيمة االكتتاب للمكتتبين
األفراد

1443/08/12هـ (الموافق 2022/03/15م) في تمام الساعة الخامسة مساء
بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بناء على عدد األسهم التي
آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للفئات المشاركة ً
تم تخصيصها مبدئي ًا لكل منهم

1443/08/12هـ (الموافق 2022/03/15م).

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

1443/08/17هـ (الموافق 2022/03/20م).

إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة (إن وجدت)

1443/08/20هـ (الموافق 2022/03/23م).

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء
من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة .وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم
في الصحف المحلية وموقع تداول اإللكتروني (.)www.saudiexchange.sa

تنويه :الجدول الزمني والتواريخ المذكورة أعاله تقريبية ،وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل إعالنات تظهر في الصحف المحلية اليومية في
المملكة وعلى موقع تداول اإللكتروني ( ،)www.tadawul.com.saوموقع الشركة ( )www.nahdi.saوموقع المستشارين الماليين ()www.hsbcsaudi.com
و (.)www.alahlicapital.com
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب على شريحتين من المستثمرين هما:
الشريحة (أ) الفئات المشاركة :تشمل هذه الشريحة مجموعة من الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر (للمزيد
من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 1التعريفات والمصطلحات») والقسم «( 18شروط وأحكام االكتتاب»)).
قصر
الشريحة (ب) المكتتبون األفراد :تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ّ
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 من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب
استثماري مع مؤسسة سوق مالية .ويعد الغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ،فسيطبق النظام بحق هذا الشخص .وفي حال
تم االكتتاب مرتين ،سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم األخذ باالكتتاب األول فقط بعين االعتبار.
الفئات المشاركة:
يمكن للفئات المشاركة الحصول على استمارات الطلب من مديري سجل اكتتاب المؤسسات أثناء مدة بناء سجل األوامر ،والحصول على نماذج االكتتاب من مدير
االكتتاب بعد التخصيص المبدئي .ويقوم مدير 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 طلب اكتتاب مو ّقع ومختوم إلى مدير االكتتاب ،بحيث يمثل نموذج طلب االكتتاب اتفاقاً ملزماً بين المساهمين البائعين والجهة
المشاركة مقدمة الطلب.
المكتتبون األفراد:
سيتم توفير نماذج االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح من قبل الجهات المستلمة ،ويمكن للمكتتبين األفراد االكتتاب أيضاً عن طريق اإلنترنت والهاتف
البنكي وأجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين األفراد الذين سبق أن اشتركوا في االكتتابات التي جرت
مؤخراً شريطة:
•أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات.

•أال تكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد (بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته) منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.
يجب تعبئة نماذج االكتتاب وفقاً للتعليمات الواردة في القسم «( 18شروط 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 االكتتاب .وال يسمح
بإجراء أي تعديالت على نموذج طلب االكتتاب أو سحبه بعد أن يتم تقديمه ،ويعتبر نموذج طلب االكتتاب في حال تسليمه اتفاقاً ملزماً بين المكتتب والمساهمين
البائعين (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 18شروط وأحكام االكتتاب»)).
سوف يتم إعادة فائض االكتتاب ،إن وجد ،لحساب المكتتب الفرد 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.
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ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى تقديم نبذه مختصرة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة ،إال أن هذا الملخص ال يتضمن جميع المعلومات التي
قد تهم المستثمرين المحتملين .لذا ،يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة للنشرة ،ويجب على مستلم هذه النشرة قراءتها بالكامل حيث ينبغي أن يستند أي قرار
باالستثمار في أسهم الطرح من قبل المستثمرين المحتملين على دراسة هذه النشرة بأكملها .خصوصاً الصفحة (أ) («إشعار مهم») والقسم «( 2عوامل المخاطرة»)
قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم الطرح.

نظرة عامة على الشركة
نظرة عامة عن الشركة وأنشطتها
شركة النهدي الطبية هي شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم  4030053868وتاريخ 1406/10/11هـ (الموافق 1986/06/ 18م) ،والقرار الوزاري
رقم  582بتاريخ 1443/02/29هـ (الموافق 2021/10/06م) .تعمل الشركة وفقا لرخصة وزارة الصحة رقم  3673110126بتاريخ 1424/12/22هـ (الموافق
2003/12/28م) .ويقع مقر الشركة الرئيسي كما في السجل التجاري في حي إبرق الرغامة ،بمدينة جدة ،ورقم الصندوق البريدي الخاص بها هو  17129جدة
(الرمز البريدي  .)21484ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار وثالثمائة مليون ( )1,300,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى مئة وثالثين مليون ( )130,000,000سهم
عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة ( )10رياالت سعودي لكل سهم .وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة حسب ما هو مبين في شهادة السجل التجاري،
أنشطة الصيدليات ،البيع بالجملة لألجهزة والمعدات الطبية ،أنشطة مستودعات األدوية ،البيع بالتجزئة لألجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.
تأسست شركة النهدي الطبية كمؤسسة فردية في عام 1986م من قبل عبد اهلل عامر بن منيف النهدي بتاريخ 1406/10/11هـ (الموافق 1986/06/18هـ).
وفي تاريخ 1424/04/03هـ (الموافق 2003/06/03م) ،تم تحويل مؤسسة عبد اهلل بن عامر بن عبداهلل النهدي من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
باسم شركة عبد اهلل بن عامر بن عبداهلل النهدي وشركاه للصيدليات والمعدات الطبية وبمشاركة شركة توجيه الخدمات واالستثمارات التجارية برأس مال قدره
خمسون مليون ( )50,000,000ريال سعودي مقسم إلى خمسون ألف ( )50,000حصة عينية متساوية القيمة مدفوعة بالكامل قيمة كل حصة ألف ( )1,000ريال سعودي.
وفي تاريخ 1425/06/02هـ (الموافق 2004/07/19م) ،تم تغيير اسم الشركة إلى شركة النهدي الطبية .وفي تاريخ 1429/04/20هـ (الموافق 2008/04/27م) ،قام
عبد اهلل عامر بن منيف النهدي بنقل كامل حصصه البالغة خمسة وعشرون ألف ( )25,000حصة إلى شركة النهدي القابضة المحدودة .وبتاريخ 1439/07/29هـ
(الموافق 2018/04/15م) ،قام يوسف معيوض الحارثي المرخص كصيدلي بالدخول بالشركة كشريك بالعمل.
وفي تاريخ 1441/04/19هـ (الموافق 2019/12/16م) ،قامت شركة توجيه الخدمات واالستثمارات التجارية ببيع كامل حصصها البالغة خمسة وعشرون ألف
( )25,000حصة إلى الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو).
وفي تاريخ 1441/12/20هـ (الموافق 2020/08/10م) ،قامت الشركة بزيادة رأس مالها من خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي إلى مليار ()1,000,000,000
ريال سعودي ،مقسم إلى مليون ( )1,000,000حصة نقدية متساوية القيمة مدفوعة بالكامل قيمة كل حصة ألف ( )1,000ريال سعودي ،وذلك من خالل رسملة مبلغ
تسعمائة وخمسون مليون ( )950,000,000ريال سعودي من حساب أرباح الشركة المبقاة بموجب الشهادة الصادرة من المحاسب القانوني.
وفي تاريخ 1443/02/27هـ (الموافق 2021/10/04م) ،قامت الشركة بزيادة رأس مالها من مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي إلى مليار وثالثمائة مليون
( )1,300,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى مليون وثالثمائة ألف ( )1,300,000حصة نقدية متساوية القيمة مدفوعة بالكامل قيمة كل حصة ألف ( )1,000ريال
سعودي ،وذلك من خالل رسملة مبلغ ثالثمائة مليون ( )300,000,000من حساب أرباح الشركة المبقاة بموجب الشهادة الصادرة من المحاسب القانوني ،وتم تحويل
الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة (مقفلة) برأس مال قدره مليار وثالثمائة مليون ( )1,300,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى مئة وثالثين
مليون ( )130,000,000سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشر ( )10رياالت سعودية لكل سهم (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم 6-4
(«لمحة عامة عن الشركة ونمو رأسمالها»)).

الغاية
تتواجد الشركة إلضافة النبضات إلى حياة ضيوفها كل يوم.

رؤية الشركة
تتمثل رؤية الشركة في أن تكون الشريك األكثر ثقة والمفضل لدى جميع ضيوفها في كل ما يتعلق بالرعاية الصحية.

رسالة الشركة
تتمثل رسالة الشركة في أن تتف ّوق الشركة على تو ّقعات ضيوفها عن طريق توفير رعاية شخصية عالية الجودة كل يوم وفي كل مكان.
س

العودة الى جدول المحتويات

نقاط القوة والمزايا التنافسية
أصبحت صيدليات الشركة جزء ال يتجزأ من المجتمع في العطاء عبر برامجها المستمرة لتعزيز الصحة والعناية الشخصية أو برامج العناية باألم والطفل وبرامج
الرعاية والحياة الصحية والتي هدفها إضافة  36مليون نبضة إلى حياة ضيوفها بحلول العام 2030م ،إضافة إلى تواصلها المستدام مع الجهات والهيئات الحكومية
لتعمل جنباً إلى جنب لتحقيق رؤية المملكة.

التطورات الرئيسية للشركة منذ تأسيسها
يظهر الجدول التالي التطورات الرئيسية للشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة.
  (1-4):مقر لودجلاالتطورات الرئيسية للشركة منذ تأسيسها

السنة

1986م 2002 -م

الحدث/التطور
•تأسيس النهدي كمؤسسة فردية
•افتتاح أول صيدلية في مدينة جدة
•تم التوسع الى  50صيدلية بجدة عام 1998م
•تم التوسع الى  100صيدلية عام 2002م

2003م

•إستحواذ مجموعة «سدكو» (من خالل شركه توجيه الخدمات واالستثمارات التجارية) على  %50من حصص شركة «النهدي الطبية»
شركة ذات مسؤولية محدودة

2009م

•اعتماد إستراتيجية تنسيق العروض داخل الصيدليات
•تعزيز تطوير عمليات سالسل اإلمداد
•تأسيس (أكاديمية النهدي) لتدريب وتطوير موظفيها

2010م

•وصول عدد الصيدليات الى  500صيدلية حول المملكة

2012م

•تحسين وتطوير بيئة العمل حيث فازت الشركة بجائزة أفضل بيئة عمل في المملكة لعام 2012م
•بدأت على عمل استراتيجية برامج المسؤولية المجتمعية والتثقيف عن أمراض السكري

2013م

•إطالق «النهدي» هويتها المؤسسية الجديدة بهدف االنتقال إلى العمل وفق مفهوم «الصيدلية المجتمعية»

2014م

•إدخال برنامج التأمين الطبي داخل صيدلياتها
•إطالق برنامج الوالء «نهديك» لخدمة ضيوفها وللمساهمة في خلق تجربة مميزة
•إعادة تعريف تصميم الصيدليات لتعزيز تجربة التسوق للضيوف

2015م

•إفتتاح أول صيدلية للشركة داخل المراكز والموالت التجارية
•إطالق برنامج وازن الصحي لتحقيق نمط الحياة الصحية للمجتمع

2016م

•إطالق خدمة البيع عبر منصة القنوات البيع المتعددة
•وصل عدد الصيدليات إلى ( )1,000صيدلية
•إطالق تطبيق «النهدي»
•تحقيق رقم قياسي في موسوعة غينيس لخدمة ضيوف الرحمن لعام 1437هـ

2017م

•إطالق إستراتيجية الشركة الجديدة لمواكبة أهداف رؤية المملكة  2030لقطاع الرعاية الصحية
•إطالق إستراتيجية «نبضة أمل» للمسؤولية المجتمعية المستدامة
•افتتاح أول وأكبر صيدلية مركزية للشركة إلضافة تجربة تسوق فريدة لجميع ضيوفها

2018م

•إطالق االستراتيجية الجديدة لقنوات البيع المتعددة للتجارة االلكترونية
•تفعيل الشراكة المجتمعية بالتوقيع مع وزارة الصحة
•تنظيم المؤتمر األول لالستخدام اآلمن للمضادات الحيوية بالشراكة مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية

2019م

•افتتاح أول عيادة عامة من عيادات النهدي كير
•افتتاح أول صيدلية للشركة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

2020م

•افتتاح أول عيادة من عيادات النهدي اكسبرس

2021م

•افتتاح أكبر مركز توزيع لوجستي ذكي للشركة
•وصول عدد الصيدليات إلى  1,152صيدلية في منتصف عام 2021م

المصدر :الشركة.

ع
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استراتيجية الشركة
أثمرت ثالث عقود ونصف من الخبرة في مجال الصيدليات ،عن وصول الشركة لفهم واسع ودقيق لجميع احتياجات ضيوفها أكثر من أي وقت مضى .ونتج عن هذه
الخبرة تقديم الشركة لحلول وخدمات صحية مبتكرة لضيوفها أينما كانوا ومتى ما احتاجوا إليها وفقا ألعلى درجات الجودة والتميز وعلى نحو مستدام لتتخطى
توقعاتهم .حيث تسير شركة النهدي الطبية منذ تأسيسها على نهج االبتكار المستمر والمتوافق مع استراتيجيات ومبادرات الصحة في المملكة العربية السعودية،
واضعة ضيوفها دائماً كمحور أساسي الهتماماتها ومبادراتها التي تعزز من صحة الفرد والمجتمع .وتقود شركة النهدي اليوم سلسلة الصيدليات األولى في المملكة
العربية السعودية ،وتسعى في المرحلة القادمة إلى تعزيز خدماتها واالستمرار في تقديم تجربة تسوق مميزة تتخطى توقعات ضيوفها ،والمحافظة على مركزها
الريادي في السوق من خالل االستفادة من المكانة المميزة لعالمتها التجارية وسهولة الوصول لصيدلياتها بحيث تكون على مقربة من ضيوفها أكثر من أي وقت
مضى .وهي مدفوعة في تلك التطلعات االستراتيجية بالتوقعات اإليجابية عن نمو سوق البيع بالتجزئة في الصيدليات في المملكة للفترة القادمة .حيث من المتوقع
أن ينمو سوق البيع بالتجزئة في الصيدليات التي تعمل به شركة النهدي بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪4.3خالل الفترة من 2020م إلى 2026م ليصل إلى قيمة
إجمالية قدرها  37.6مليار ريال سعودي في عام 2026م.
وقد حددت الشركة أربعة توجهات استراتيجية من أجل تحقيق أهداف النمو الخاصة بها:
•تعزيز قطاع الخدمات الصيدالنية
•توسيع قنوات البيع المتعددة للبيع بالتجزئة ()omni-channel
•بناء وتطوير منظومة الخدمات الصحية المتكاملة ()omni-health
•تطوير القدرات األساسية لدعم استراتيجية الشركة
تعزيز قطاع الخدمات الصيدالنية
حققت الشركة نمواً متسارعاً خالل العقد الماضي الرتكازها بشكل أساسي على معرفتها الحتياجات وتطلعات ضيوفها .تقدم الشركة مجموعة منتجات وخدمات
صحية متكاملة لضيوفها عبر شبكة نقاط البيع الواسعة المكونة من أكثر من  1,150صيدلية ،إضافة إلى إدارة  3مراكز للتوزيع في جميع انحاء المملكة ،مما م ّكن
ضيوفها للوصول إلى نقاط البيع في أقل وقت ممكن إضافة إلى خدمات التوصيل خالل زمن قياسي .تعمل استراتيجية الشركة على توفير الخدمات والمنتجات
حسب تطلعات ورغبات ضيوفها والتي تضفي عليهم تجربة تسوق مميزة ،واإلعتماد على اعطاء األولوية لتطوير فئات جديدة من المنتجات التي تقدم حلول صحية
بالتوسع في العالمات التجارية الخاصة بها ومنتجات اإلستيراد المباشر ،لضمان توفير منتجات بخيارات أكثر للضيوف
للضيوف ،باإلضافة إلى ذلك تستمر النهدي
ّ
بجودة عالية وأسعار منافسة.
توسيع قنوات البيع المتعددة للبيع بالتجزئة ()omni-channel
لضمان تجربة فريدة من نوعها لضيوفها عبر جميع نقاط البيع ،تطبق الشركة مفهوم التركيز على الضيوف كمحور رئيسي الهتمامها ،باإلضافة إلى ابتكاراتها
ملموسا في االنتقال إلى قنوات البيع المتعددة ( ،)omni-channelوهي اليوم في طور توسيع قنوات بيعها
نجاحا
الجريئة وحلولها اإلبداعية .وقد حققت الشركة
ً
ً
لتشمل منظومة القنوات المتعددة األكثر تركيزًا على الضيف .وتعمل الشركة على توسيع تواجدها عبر القنوات الرقمية وتسعى لتكون األولى في تقديم تجربة سلسة
للضيوف وتوفير تشكيلة مميزة من المنتجات والخدمات .ستركز الشركة على إعادة توزيع صيدليات األحياء والتوسع في الصيدليات المركزية والمميزة التي تعمل
مع بعض التجهيزات الذكية كمنصات دعم لوجيستية لمنظومة قنوات البيع الشاملة .كما تواصل الشركة فتح صيدليات إضافية في دولة اإلمارات العربية المتحدة
في مراكز التسوق واألحياء المختلفة باإلضافة إلى التوسع الرقمي وقنوات البيع الشاملة ،على أن ترفع هذا العدد بشكل ملحوظ على المدى المتوسط .وأخيرا
تهدف الشركة إلى تحسين خدمات التسوق الرقمي واستالم المنتجات والتوصيل للمنازل لزيادة والء ضيوفها وحرصاً عليهم ولتعزيز الروابط معهم وإلضافة المزيد
من القيمة الى تجربة تسوقهم.
بناء وتطوير منظومة الخدمات الصحية المتكاملة ()omni-health
تعنى منظومة الخدمات الصحية المتكاملة بتقديم نظام رعاية صحية متكامل لضيوف الشركة ،بدءاً من توفير المنتجات الصيدالنية إلى تقديم خدمات الرعاية
الخاصة .وتهدف الشركة لتطوير هذه المنظومة لتتمحور حول الضيف ،حيث تتميز بعوامل فريدة تحقق هذا الهدف باستخدام مواقع صيدلياتها كمنظومة خدمات
صحية متكاملة تعتني بضيوفها بسالسة كبيرة .وتتكفل الخدمات التي تقدمها الشركة للضيوف باالهتمام بجميع مراحل تجربتهم الخاصة .وتهدف إلى نمو
المستفيدين من هذه الخدمات بشكل كبير على المدى المتوسط عن طريق االستثمار في نمو شبكة مراكز الرعاية األولية من خالل عيادات النهدي اكسبرس ،زيادة
عدد مجمعات العيادات الطبية والمختبرات وخدمات الرعاية الصحية المنزلية ،باإلضافة إلى تطوير خدمات اإلستشارة الطبية عن بعد.
تطوير القدرات األساسية لدعم استراتيجية الشركة
تعمل الشركة على تعزيز قدراتها في المجاالت األساسية والمطلوبة لضمان تنفيذ وإدارة استراتيجيتها عن طريق تعزيز القدرات التقنية وسالسل اإلمداد ،وجذب
أفضل المواهب واالحتفاظ بها ،وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات ذات العالقة في القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع رؤية المملكة المستقبلية.
ف
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نظرة عامة عن السوق
تم الحصول على البيانات والمعلومات الواردة في هذه النشرة والمتعلّقة بالسوق والقطاع اللذين تعمل فيهما الشركة من تقرير دراسة السوق الذي أعدته شركة
يورومونيتور لالستشارات (ويشار إليها فيما بعد بـ «مستشار السوق») .وتم إصدار الدراسة بتاريخ 2021/11/18م.
وقد تأسست شركة يورومونيتور لالستشارات عام 2008م في لندن ،وتقدم الخدمات االستراتيجية وتجري أبحا ًثا للسوق .بدأت عملياتها في السعودية في 1972م
(للمزيد من المعلومات حول شركة يورومونيتور لالستشارات ،تفضلوا بزيارة .)www.euromonitor.com
وتجدر اإلشارة إلى أن مستشار السوق ال يملك هو وال مساهميه أو أعضاء مجلس إدارته وال أقاربهم أي حصة أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو في شركاتها
التابعة ،وقد أعطى مستشار السوق موافقته الخطية على استخدام بيانات وأبحاث السوق بالشكل والطريقة الواردة في هذه النشرة ،ولم تسحب تلك الموافقة كما
في تاريخ النشرة.

ملخص المعلومات المالية
ينبغي أن تقرأ المعلومات المالية المختارة المبينة أدناه جنبا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة ال ُمراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م ،والتي تم اعدادها طبقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والتي قامت شركة كي بي إم جي بإصدار تقرير مراجع مستقل عنها.
والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م مع اإليضاحات حول القوائم المالية ،والتي تم
اعدادها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (( )34التقرير المالي األولي) المعتمد في المملكة العربية السعودية ،والتي تم فحصها من قبل شركة إرنست
ويونغ باإلضافة إلى المعلومات الواردة في قسم «المعلومات المالية» أعاله.
تم استخراج المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م من المعلومات المالية المقارنة المعروضة في القوائم المالية للشركة للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2019م .وتم استخراج المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م من المعلومات المالية المقارنة المعروضة في
القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
  (1-5):مقر لودجلابيانات قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و31
ديسمبر 2020م وقائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة غير المراجعة التي تم فحصها لفترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
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ال ينطبق

%١٨.٣

١١,٠٢٩

٦,٣١٣

()%٤٢.٨

ال ينطبق

%١٥٣.٣

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

%٢١.١

%٤٩.٨

()٨٩٧,٥٩٤

()١,٠١١,٣٨٧

%١٢.٧

%٣٤.٧

%٢.٨

%٨.٦

()١٧٩,٥٩٠

()١٤٨,٨٠٤

()%١٧.١

%٥.٧

ال ينطبق

()%٣٩.٧

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

%٢٦.٠

%١٨.٧

٦٤٠,٠١٥

٤٨٥,٨٠١

()%٢٤.١

%٢٢.٣

ال ينطبق

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ص

العودة الى جدول المحتويات

باأللف ريال
سعودي

الفترة
المنتهية في
السنة المالية السنة المالية السنة المالية
التغيير السنوي التغيير السنوي
 30يونيو
 2020م
 2019م
 2018م
2018م2019-م 2019م2020-م
2020م (غير
(مراجعة)
(مراجعة)
(مراجعة)
مراجعة)

تكاليف تمويل

الفترة
المنتهية في
 30يونيو
2021م (غير
مراجعة)

التغيير
الفترة
معدل النمو
المنتهية
السنوي المركب
في  30يونيو
2018م2020-م
2020م -
2021م

()٦,٨٠٤

()٥٥,٣٥٤

()٥٧,٥٠٠

%٧١٣.٦

%٣.٩

()٢٨,٣٠٣

()٣٨,٤٨٨

%٣٦.٠

%١٩٠.٧

-

()١,٨٩٤

()١٤,٠٠٠

ال ينطبق

%٦٣٩.٢

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

٦٣٨,٧٩٧

٧٦٨,٦٣٢

٨٩٤,٤٤٦

%٢٠.٣

%١٦.٤

٦١١,٧١٣

٤٤٧,٣١٣

()%26.9

%18.3

محمل الزكاة

()٢٨,١٤٤

()٧٦,٦٣٠

()٤٥,٣٣٠

%١٧٢.٣

()%٤٠.٨

()٢٢,٥٠٠

()٢٥,٤٦٨

%13.2

%26.9

صايف ربح السنة /
الفترة

٦١٠,٦٥٣

٦٩٢,٠٠٢

٨٤٩,١١٦

%١٣.٣

%٢٢.٧

٥٨٩,٢١٣

٤٢١,٨٤٦

()%٢٨.٤

%١٧٫٩

انخفاض في قيمة
العقارات
االستثمارية
الربح للسنة /
للفترة قبل الزكاة

الدخل الشامل اآلخر:
خسارة من إعادة
قياس برامج
المنافع المحددة
فروقات ترجمة
عمليات أجنبية
الخسارة الشاملة
األخرى للسنة
إجمالي الدخل
الشامل للسنة /
للفترة

()٩,٢٣٧

()٢١,٩٠٤

()١٩,٥٧٦

%١٣٧.١

()%١٠.٦

()٧,٥٠٠

()٢٠,٨٩١

%١٧٨.٥

%٤٥٫٦

-

-

()١٦١

ال ينطبق

ال ينطبق

()١٥٧

()٢٦

()%٨٣٫٨

ال ينطبق

()٩,٢٣٧

()٢١,٩٠٤

()١٩,٧٣٧

%١٣٧٫١

()%٩٫٩

()٧,٦٥٧

()٢٠,٩١٧

%١٧٣٫٢

%٤٦٫٢

٦٠١,٤١٦

٦٧٠,٠٩٩

٨٢٩,٣٧٨

%١١٫٤

%٢٣٫٨

٥٨١,٥٥٥

٤٠٠,٩٢٩

()%٣١٫١

%١٧٫٤

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المنتهية في 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة والتي تم فحصها لفترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2021م و 2020م بإستثناء النسب المئوية.
  (1-6):مقر لودجلابيانات قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وقائمة المركز المالي األولية الموحدة
الموجزة غير المراجعة التي تم فحصها كما في  30يونيو 2021م

باأللف ريال سعودي

كما في
 31ديسمبر 2018م
مراجعة

كما في
 31ديسمبر 2019م
مراجعة

كما في
 31ديسمبر 2020م
مراجعة

كما في
 30يونيو 2021م
غير مراجعة

املوجودات
املوجودات غير املتداولة
ممتلكات ومعدات

٥٨٢,٩٨٦

٦٤٥,٥٢٠

٧٧٩,٥٩٠

865,332

العقارات االستثمارية

١٩٤,٨٩٤

١٩٣,٠٠٠

١٧٩,٠٠٠

179,000

موجودات غير ملموسة

٤٠,١١٩

٣٥,٠٨٠

٤١,٥٧٢

47,674

مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى  -غير متداولة

-

١,٣٠٦,٠٦١

١,١٨٦,٨٤٢

1,281,242

٩,٠١٨

٧,٢٢٧

٤,٦٣٥

-

إجمالي املوجودات غير املتداولة

٨٢٧,٠١٧

٢,١٨٦,٨٨٨

٢,١٩١,٦٣٨

2,373,248

المخزون

١,١٣١,٩٢٧

١,١٣٣,٨٦٨

١,١٨٠,٩٦٦

1,146,131

ذمم تجارية مدينة

١٠٥,٩١٤

١٣٩,١٤١

٩٤,٧٧٩

191,404

مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى

٢٥٣,٥٥٨

١٥١,٣٨٩

١٧٤,٥٥٢

182,557

استثمارات قصيرة األجل

٢٠٠,٣٥٩

٢٠٢,٨٣٢

-

600,000

النقد وما في حكمه

١٧٠,٠٧٣

٣٧٢,٣٥٤

١,٠٠٨,٥٣٠

323,764

إجمالي املوجودات املتداولة

١,٨٦١,٨٣٢

١,٩٩٩,٥٨٤

٢,٤٥٨,٨٢٦

2,443,855

٢,٦٨٨,٨٤٩

٤,١٨٦,٤٧٢

٤,٦٥٠,٤٦٤

4,817,103

موجودات حق االستخدام

املوجودات املتداولة

مجموع املوجودات
حقوق الشركاء واملطلوبات

ق

العودة الى جدول المحتويات

باأللف ريال سعودي

كما في
 31ديسمبر 2018م
مراجعة

كما في
 31ديسمبر 2019م
مراجعة

كما في
 31ديسمبر 2020م
مراجعة

كما في
 30يونيو 2021م
غير مراجعة

حقوق الشركاء
رأس المال

٥٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

1,000,000

االحتياطي النظامي

٢٥,٠٠٠

٢٥,٠٠٠

١٠٩,٩١٢

109,912

١,٦٠٣,٨٨٦

١,٧٠٩,٤٠٣

٩٦٩,٠٣٠

909,985

-

-

()١٦١

()187

١,٦٧٨,٨٨٦

١,٧٨٤,٤٠٣

٢,٠٧٨,٧٨١

2,019,710

األرباح المبقاة
احتياطي ترجمة العمالت األجنبية
إجمالي حقوق الشركاء
املطلوبات
مطلوبات غير متداولة
منافع الموظفين
التزامات عقود اإليجار
مبالغ مستحقة ومطلوبات غير متداولة
مجموع املطلوبات غير املتداولة

١٤٢,٥٧٠

١٦٨,٨٢٩

٣٢٩,٤٨٨

358,181

١,٥٤٥

٩٨٤,٤١٠

٨٢٨,٩٥٣

929,294

٠

١٠,٣٩٥

١٤,٣٨١

19,934

١٤٤,١١٥

١,١٦٣,٦٣٥

١,١٧٢,٨٢٢

1,307,409

مطلوبات متداولة
التزامات عقود اإليجار (الجزء المتداول)

-

٢٣٣,٢٢٧

411,912

٣٧٦,١٣١

زكاة مستحقة الدفع

٣٧,٠٥٦

٧٨,٤٤٠

٩٨,٠٥٤

77,314

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

٤٢٨,٢٨٧

٥١٢,٧٥٨

٤٤٢,٦٧٣

603,663

مبالغ مستحقة ومطلوبات متداولة

٣٥٠,٥٤٧

٣٦٩,٦٨٨

٤٥٧,٨٢٥

391,568

مستحق إلى جهات ذات عالقة

٤٩,٩٥٧

٤٤,٣٢١

٢٤,١٧٩

5,528

مجموع املطلوبات املتداولة

٨٦٥,٨٤٧

١,٢٣٨,٤٣٥

١,٣٩٨,٨٦١

1,489,985

مجموع املطلوبات

١,٠٠٩,٩٦٢

٢,٤٠٢,٠٧٠

٢,٥٧١,٦٨٣

2,797,394

إجمالي حقوق الشركاء واملطلوبات

٢,٦٨٨,٨٤٨

٤,١٨٦,٤٧٢

٤,٦٥٠,٤٦٤

4,817,103

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة كما في 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولوية الموحدة الموجزة غير المراجعة التي تم فحصها كما في  30يونيو 2021م.
  (1-7):مقر لودجلابيانات قائمة التدفقات النقدية المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م 31 ،ديسمبر 2019م و 31ديسمبر
2020م قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة التي تم فحصها لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021م

باأللف ريال سعودي

السنة المالية
 2019م

السنة المالية
 2018م

السنة المالية
 2020م

فترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021م
غير مراجعة

األنشطة التشغيلية
الربح للسنة /للفترة قبل الزكاة

768,632

638,797

894,446

447,313

التعديالت لتسوية الربح للفترة قبل الزكاة الى صايف
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
إستهالك ممتلكات ومعدات

118,078

130,482

140,630

77,881

إطفاء موجودات غير ملموسة

24,964

21,482

17,534

12,493

-

2,246

-

-

شطب ممتلكات ومعدات

2

-

-

-

34,254

2,259

()1,126

()39

شطب اصول غير ملموسة
انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات

-

14,270

8,599

-

انخفاض في قيمة العقارات االستثمارية

-

1,894

14,000

-

مخصص منافع موظفين

23,384

24,363

57,380

24,624

(عكس)  /مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم

55,488

31,190

142,329

()24,159

مكاسب من استبعاد ممتلكات ومعدات

ر

العودة الى جدول المحتويات

باأللف ريال سعودي

استهالك موجودات حق االستخدام
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

السنة المالية
 2018م

فترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021م
غير مراجعة

السنة المالية
 2019م

السنة المالية
 2020م

-

385,799

349,014

192,227

9,871

25,000

()18,000

-

احتياطي ترجمة العمالت االجنبية

-

-

-

()26

تكاليف تمويل

-

55,354

47,193

38,488

إطفاء مدفوعات مقدما وموجودات أخرى

-

1,791

2,592

-

904,838

1,464,761

1,654,590

768,801

المخزون

49,618

()33,131

()189,426

26,948

ذمم تجارية مدينة

1,964

()58,228

62,362

()92,904

مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى

18,364

()69,092

()23,163

()11,725

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

5,664

84,471

()70,247

160,990

مبالغ مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

تعديالت رأس املال العامل:

النقد من العمليات

28,672

22,355

217,475

()75,175

1,009,119

1,411,137

1,651,592

776,935

تكاليف تمويل مدفوعة

-

()7,819

-

()38,488

منافع موظفين مدفوعة

()7,424

()20,007

()34,800

()16,822

زكاة مدفوعة

()21,723

()35,246

()30,943

()46,207

صافي التدفقات من األنشطة التشغيلية

979,972

1,348,066

1,585,848

675,418

األنشطة االستثمارية
-

6,184

13,822

79

شراء ممتلكات ومعدات

()162,497

()217,974

()295,848

()135,798

متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة

()20,519

()16,444

()23,951

()13,960

استثمارات قصيرة األجل

()200,359

()2,472

202,832

()600,000

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()383,375

()230,706

()103,146

()749,679

األنشطة التمويلية
-

()415,080

()311,526

()150,505

توزيعات أرباح مدفوعة

()550,000

()500,000

()535,000

()460,000

دفع جزء رئيسي منن التزامات إيجار
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()550,000

()915,080

()846,526

()610,505

الزيادة في النقد وما في حكمه

46,597

202,280

636,176

()684,766

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

121,235

170,073

372,354

1,008,530

2,241

-

-

-

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

170,073

372,354

1.008.530

323,764

النقد وما في حكمه المصنف كمحتفظ به للبيع

مزايا موظفين محولة من الوكالء  /للوكالء

8,484,771

21,903,558

70,150,460

-

20,258,517

-

-

-

5,446,432

-

-

-

()7,749,170

-

-

-

4,931,119

-

-

-

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()16

-

64,582,864

-

-

المحول نتيجة االستحواذ على شركة سخاء الذهبية

-

-

48,351,986

-

إضافة للموجودات حق االستخدام والتزام اإليجار

-

-

-

286,626,995

معلومات إضافية غير نقدية
مخزون

مدفوعات مقدماً والموجودات المتداولة األخرى
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة اخرى
إضافة ممتلكات ومعدات

المصدر :القوائم المالية المراجعة الموحدة للسنوات المنتهية في 2018م و2019م و2020م والقوائم المالية األولية الموحدة غير المراجعة التي تم فحصها للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م.

ش

العودة الى جدول المحتويات

  (1-8):مقر لودجلامؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م والفترة األولوية للستة أشهر
غير المراجعة المنتهية في  30يونيو 2021م

مقاييس بيان الدخل
كنسبة مئوية من
االيرادات
هامش إجمالي الربح

()1

هامش صافي الربح قبل
()2
الزكاة
هامش صافي الربح

()3

السنة المالية
 2018م

السنة المالية
 2019م

السنة المالية
 2020م

الفترة المنتهية في
 30يونيو 2020م

الفترة المنتهية في
 30يونيو
2021م
غير مراجعة

%28.2

%31.5

%37.6

%37.7

%40.5

%8.7

%9.8

%10.3

%13.5

%11.0

%8.3

%8.8

%9.8

%13.0

%10.4

مقاييس الميزانية العمومية

المطلوبات على حقوق
()4
الملكية
العائد على األصول

()5

العائد على حقوق
()6
الشركاء
نسبة رأس المال العامل
()7
(نسبة التداول)

كما في
 31ديسمبر 2018م

كما في
 31ديسمبر 2019م

كما في
 31ديسمبر 2020م

كما في
 30يونيو 2021م
غير مراجعة

0.6

1.3

1.2

1.4

%22.7

%16.5

%18.3

ال ينطبق

%36.4

%38.8

%40.8

ال ينطبق

2.2

1.6

1.8

1.7

المصدر :معلومات اإلدارة.
( )1يع َّرف هامش إجمالي الربح على أنه إجمالي الربح مقسو ًما على اإليرادات ،وهو نسبة مئوية.

( )2يع َّرف هامش صافي الربح قبل الزكاة على أنه ربح للسنة  /للفترة قبل الزكاة مقسو ًما على اإليرادات ،وهو نسبة مئوية.

( )3يع َّرف هامش صافي الربح على أنه صافي ربح السنة  /الفترة مقسو ًما على اإليرادات ،وهو نسبة مئوية.

( )4تع َّرف المطلوبات على حقوق الشركاء على أنها إجمالي المطلوبات في نهاية السنة  /الفترة مقسو ًما على إجمالي حقوق الشركاء.
( )٥يتم احتساب العائد على االصول كما يلي :صافي الربح للسنة  /مجموع الموجودات في نهاية السنة.

( )٦يتم احتساب العائد على حقوق الشركاء كما يلي :صافي الربح للسنة  /إجمالي حقوق الشركاء في نهاية السنة.
( )7يتم احتساب نسبة رأس المال العامل (نسبة التداول) كما يلي :إجمالي الموجودات المتداولة  /مجموع المطلوبات المتداولة.
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ملخص عوامل المخاطرة
ٍ
وبوجه خاص عوامل المخاطرة
يتعين على كل من يرغب باالستثمار في أسهم الطرح أن يقوم بدراسة جميع المعلومات المشمولة في نشرة اإلصدار هذه بعناية،
الواردة أدناه والتي يتم وصفها بالتفصيل في القسم«( 2عوامل المخاطرة»).
 -أالمخاطر المتعلقة بعمليات الشركة

•المخاطر المتعلقة بالتراجع العام في أعداد الضيوف أو مستوى إنفاق الضيوف على أعمال الشركة
•المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على الحفاظ على سمعة عالمة «النهدي» التجارية
•المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على الموردين الرئيسيين
•المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على المحافظة على الحوافز من دعم الموردين
•المخاطر المتعلقة بتزايد حجم المبيعات اآلجلة والتحصيل
•المخاطر المتعلقة باستراتيجية الشركة
•المخاطر المتعلقة باإليرادات الموسمية
•المخاطر المتعلقة بإيجاد واستئجار مواقع للصيدليات والعيادات الجديدة بناء على شروط تجارية مقبولة
•المخاطر المتعلقة بأثر ازدياد التكاليف والمصاريف التشغيلية ألعمال الشركة
•المخاطر المتعلقة بأعمال الرعاية الصحية
•المخاطر المتعلقة باألخطاء الطبية
•المخاطر المتعلقة بصعوبة استقطاب الممارسين الصحيين المؤهلين
•المخاطر المتعلقة بالتعامالت المبرمة مع األطراف ذات العالقة
•المخاطر المرتبطة بتطبيقات الشركة للهواتف الذكية ،ومنصة التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت ،وأنشطة الدعاية عبر اإلنترنت ذات الصلة
•المخاطر المتعلقة باللوائح التنظيمية والتصاريح والتراخيص والموافقات الضرورية ألعمال الشركة
•المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية التي تفرضها هيئة الغذاء والدواء
•المخاطر المرتبطة بمشاكل جودة أو صحة منتجات الشركة
•المخاطر المرتبطة بعدم حماية المعلومات الصحية السرية للضيوف بالشكل المناسب
•المخاطر المتعلقة بحماية الشركة لعالماتها التجارية
•المخاطر المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر تشغيلية وعوائق تجارية غير متوقعة
•المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض المعدية أو غيرها من المخاوف التي تهدد الصحة العامة ،بما في ذلك االنتشار العالمي المستمر لفيروس كورونا
()COVID-19
•المخاطر المتعلقة بأعمال تجديد وإعادة تطوير صيدليات الشركة
•المخاطر المتعلقة بسياسات تسليم المنتجات واالستبدال واالسترجاع
•المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على إدارتها العليا وكبار موظفيها
• المخاطر المتعلقة بترتيبات التمويل القائمة لدى الشركة

•المخاطر المتعلقة بتطبيق الشركة لدليل حوكمة ُمعتمد حديثاً
•المخاطر المتعلقة بالخبرة المحدودة في إدارة شركة مدرجة في السوق المالية السعودية
•المخاطر المتعلقة بالتوريد والدعم من مقدمي الخدمات
• المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية
•المخاطر المتعلقة بأعطال شبكة تقنية المعلومات أو األنظمة السحابية لدى الشركة
•المخاطر المتعلقة بسرقة المبالغ النقدية
•المخاطر المتعلقة بدخول الشركة في دعاوى قضائية
•المخاطر المتعلقة بمنازعات الملكية حول عقارات الشركة
•المخاطر المتعلقة بمستويات المخزون

ث
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•المخاطر المتعلقة بمعدالت نمو إيرادات الشركة
 -بالمخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية

•المخاطر المتعلقة بأثر المخاطر السياسية واالقتصادية على عمليات الشركة
•المخاطر المتعلقة بالعوامل التنافسية المتزايدة في القطاع الذي تعمل فيه الشركة
•المخاطر المتعلقة بعدم التمكن من توقع أو مواكبة التغيرات أو االتجاهات في قطاع صيدليات البيع بالتجزئة بالشكل المناسب
•المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار صرف العمالت
•المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة
•المخاطر المتعلقة بالتغييرات في األنظمة والسياسات الحكومية في المملكة العربية السعودية
•المخاطر المتعلقة بمتطلبات التوطين ومتطلبات العمالة األجنبية ومتطلبات نظام العمل األخرى
•المخاطر المتصلة بالتغييرات في أنظمة ولوائح االستيراد
•المخاطر المتعلقة بفرض رسوم إضافية أو ضرائب جديدة
• المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل
•المخاطر المتعلقة بالزكاة والدخل
 -جالمخاطر المتعلقة بأسهم الطرح

•المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية للمساهمين الكبيرين على مصالح الشركة والمساهمين اآلخرين
•المخاطر المتعلقة بعدم طرح األسهم في سوق سابق
•المخاطر المتعلقة بعمليات البيع والعرض المستقبلية
•المخاطر المتعلقة بالتقلبات في السعر السوقي لألسهم
•المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع األرباح
•المخاطر المتعلقة بعدم نشر البحوث أو نشر بحوث سلبية عن الشركة

خ
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أن ﻧﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺿﻴﻮﻓﻨﺎ
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العودة الى جدول المحتويات

1التعريفات والمصطلحاتالتعريف

المصطلح
اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بتغطية الطرح المبرمة بين الشركة والمساهمين البائعين ومتعهدي التغطية فيما يتعلق بالطرح.

اتفاقيات المبادلة ()SWAP

نوع من االتفاقيات يتّفق من خاللها مستثمرون أجانب أفراد من غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة
خارج المملكة باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من خالل القيام باالستحواذ على المنافع
االقتصادية لألسهم عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة مع مؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل الهيئة.

استمارة طلب

استمارة الطلب التي تستخدم من قبل الفئات المشاركة لتسجيل طلباتهم في أسهم الطرح خالل فترة بناء سجل األوامر ،ويشمل
هذا المصطلح (حسب الحال) استمارة الطلب اإللحاقية عند تغيير النطاق السعري.

أسهم الطرح

األسهم المرتبطة بطرح تسعة وثالثون مليون ( )39,000,000سهم عادي يمثل  %30من رأس مال الشركة.

أمين السر

أمين سر مجلس اإلدارة.

اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وكبار التنفيذيين بالشركة.

اإلدراج

قبول إدراج كامل أسهم الشركة في السوق وفقاً لقواعد اإلدراج.

األسهم

أي سهم عادي مدفوع بالكامل من الشركة بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد في رأس مال الشركة
والذي يتم إصداره من وقت آلخر.

الحكومة

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

الجمعية العامة

تعني كل من الجمعية العامة غير العادية و/أو الجمعية العامة العادية ،و «الجمعية العامة» أي الجمعية العامة للشركة.

الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية للمساهمين المنعقدة وفقاً للنظام األساسي للشركة.

الجمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة وفقاً للنظام األساسي للشركة.

الجمهور

األشخاص غير المذكورين أدناه:
•تابعي ال ُمصدر.
•المساهمان الكبيران في ال ُمصدر.
•أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.
•أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي ال ُمصدر.
•أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبيرين في ال ُمصدر.
•أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.
•أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في ( )6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أعاله.
•األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين  ٪5أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.

الجهات المستلمة

الجهات المستلمة المذكورة أسمائهم في الصفحة (ح).

الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي للشركة.

الزكاة

الزكاة المفروضة على المسلمين وهي الركن الثالث من أركان اإلسالم وف ًقا لألنظمة ذات العالقة.

التوطين

متطلبات التوطين المطبقة في المملكة فيما يتعلق بسوق العمل.

السنة المالية

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

السنة المالية 2018م

الفترة التي تبدأ من  1يناير 2018م وتنتهي في  31ديسمبر 2018م.

السنة المالية 2019م

الفترة التي تبدأ من  1يناير 2019م وتنتهي في  31ديسمبر 2019م.

السنة المالية 2020م

الفترة التي تبدأ من  1يناير 2020م وتنتهي في  31ديسمبر 2020م.

المصدر
الشركة  /النهدي ُ /

شركة النهدي الطبية.

الطرح

طرح تسعة وثالثون مليون ( )39,000,000سهم عادي يمثل  %30من رأس مال الشركة.

الفترة المنتهية في  30يونيو
2021م

الفترة التي تبدأ من  1يناير 2021م وتنتهي في  30يونيو 2021م.

1

العودة الى جدول المحتويات

التعريف

المصطلح

الفئات المشاركة

الجهات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وف ًقا لتعليمات بناء سجل األوامر ،وهم:
•الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية ،إذا كانت شروط وأحكام
الصندوق تتيح له ذلك ،مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار وتعليمات بناء سجل
األوامر.
•مؤسسات السوق المالية لها من قبل الهيئة بالتعامل في األوراق المالية بصفة أصيل ،مع االلتزام باألحكام المنصوص عليها
في قواعد الكفاية المالية عند تقديم نموذج طلب المشاركة.
•مؤسسة سوق مالية مرخص لها من قبل الهيئة في ممارسة أعمال اإلدارة وفقاً لألحكام والقيود المنصوص عليها في تعليمات
بناء سجل األوامر.
•األشخاص االعتباريين الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويشمل ذلك األشخاص
االعتباريين األجانب الذين يجوز لهم االستثمار في السوق التي ستُدرج فيها أسهم ال ُمصدر ،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 بنا ًء على قرار مجلس الهيئة رقم ( )2014-28-9وتاريخ 1435/07/20هـ
(الموافق 2014/05/19م).
•الجهات الحكومية ،وأي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،أو سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز إيداع األوراق
المالية.
•الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشر ًة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.
•الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح له ذلك.

المجلس أو مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة.

خدمة النهدي أونالين

المبيعات اإللكترونية وخدمة التوصيل المنزلي.

مراجعي الحسابات المستقلين

شركة كي بي إم جي وشركة إرنست ويونغ.

المديرون أو أعضاء المجلس

أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة والذين تظهر أسماؤهم في القسم «( 1-1-5تشكيل مجلس
اإلدارة») من هذه النشرة.

المساهم أو المساهمون

أي مالك ألسهم في الشركة.

المساهمين الحاليين

جميع المساهمين الحاليين في الشركة والتي ترد أسماؤهم ونسب ملكيتهم في الجدول «( 8-4هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ
هذه النشرة») ،وهم على النحو التالي:
•الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو).
•شركة النهدي القابضة المحدودة.

المساهمان الكبيران أو
المساهمين الكبيرين
َ

أي شخص يمتلك ( )٪5أو أكثر من أسهم ال ُمصدر ،وهم شركة النهدي القابضة ( )%50والشركة السعودية لالقتصاد والتنمية
القابضة (سدكو) (.)%50

المساهمان البائعان

الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) وشركة النهدي القابضة المحدودة.

المستثمر األجنبي المؤهل

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 لتقوم بتقييم الطلب وقبوله وفقاً للقواعد المنظمة
الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

المستشارين الماليين

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة األهلي المالية.

المعايير الدولية للتقرير المالي
المعتمدة في المملكة العربية
السعودية ()IFRS

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة
السعودية للمراجعين والمحاسبين ( )SOCPAوالتي تشمل المعايير واإلصدارات الفنية المتعلقة بالمسائل التي ال تغطيها المعايير
الدولية ،مثل مسألة الزكاة.

المعايير المحاسبية المتعارف
عليها في المملكة ()SOCPA

المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين (.)SOCPA

المقر الرئيسي

المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة.

المكتتبون

تشمل الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد.

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 ،باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي
مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب
استثماري مع مؤسسة سوق مالية.

المملكة أو السعودية

المملكة العربية السعودية.

النشرة أو نشرة اإلصدار

نشرة اإلصدار هذه والتي أعدتها الشركة فيما يتعلق بالطرح.

النظام األساسي

النظام األساسي الموافق عليه من قبل الجمعية العامة.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
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التعريف

المصطلح
الهيئة أو هيئة السوق المالية

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

الهيئة العامة للمنافسة

الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية والتي تنظم نظام المنافسة ولوائحه التنفيذية في المملكة.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية.

تداول ،السوق ،أو السوق المالية
السعودية

شركة تداول السعودية.

تعليمات بناء سجل األوامر
وتخصيص األسهم في االكتتابات
األولية

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

دراسة السوق

دراسة السوق المعدة من مستشار دراسة السوق بخصوص القطاع الطبي في المملكة العربية السعودية بتاريخ 1443/04/13هـ
(الموافق 2021/11/18م).

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس إدارة الشركة.

ريال أو الريال سعودي

الريال السعودي ،العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.

سعر الطرح

( )131ريال سعودي.

شخص

أي شخص طبيعي أو اعتباري.

ضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة التي تُعرف كذلك بضريبة السلع والخدمات.

ضيف أو ضيوف

هم عمالء الشركة الحاليين أو المحتملين.

طرف أو األطراف ذو عالقة

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 1425/8/20هـ (الموافق
2004/10/4م) ،والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2021-22-2وتاريخ 1442/7/12هـ (الموافق 2021/2/24م)،
أي من الجهات التالية:
1تابعي ال ُمصدر.2المساهمان الكبيران في ال ُمصدر.3أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.4أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي ال ُمصدر.5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبيرين في ال ُمصدر.6أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( ،4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.7أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.في الفقرة ( ،)7تعني كلمة «سيطرة» المعنى الوارد لها في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

حساب تجاري ()vendor site

مورد معرف في الشركة بعقد توريد وحساب تجاري منفصلين.

فرع

فرع للشركة مقيد في السجل التجاري باعتباره فرع مستقل ،يتم تحصيل األرباح من خالله.

فرع أبها

المسؤول عن صيدليات النهدي في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران وبيشة ومحايل عسير وما جاورها.

فرع المدينة المنورة

المسؤول عن صيدليات النهدي في مدن المدينة المنورة وتبوك وينبع وما جاورها.

فرع جدة

المسؤول عن صيدليات النهدي في مدن جدة ورابغ وثول وما جاورها.

فرع مكة المكرمة والطائف

المسؤول عن صيدليات النهدي في مدن مكة المكرمة والطائف والليث والقنفذة والباحة وما جاورها.

فرع الرياض

المسؤول عن صيدليات النهدي في مدن الرياض والقصيم وبريدة والخرج وحائل وسكاكا وعرعر وما جاورها.

فرع الدمام

المسؤول عن صيدليات النهدي في مدن الدمام والخبر والهفوف والمبرز والجبيل وما جاورها.

فترة الحظر

فترة الستة أشهر التي ال يجوز خاللها للمساهم الكبير التصرف في أي من أسهمه بدءاً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في
السوق .ويجوز للمساهم الكبير التصرف في أسهمه بعد فترة الحظر.

فترة الطرح

تبدأ فترة الطرح يوم األحد في 1443/08/10هـ (الموافق 2022/03/13م) ويستمر لفترة ( )3ثالثة أيام شاملة آخر يوم إلغالق
االكتتاب لينتهي بنهاية يوم الثالثاء بتاريخ 1443/08/١٢هـ (الموافق 2022/03/١٥م).

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج لتداول الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ 1439/04/09هـ (الموافق
2017/12/27م) والمعدلة بقرار رقم ( )2021-22-1بتاريخ 1442/7/12هـ (الموافق 2021/02/24م).

قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ
1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) والمعدلة بقرار 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 1434/02/17هـ (الموافق 2012/12/20م)
وما يطرأ عليها من تعديالت.
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المصطلح
قنوات البيع المتعددة للبيع
بالتجزئة ()omni-channel

التعريف
هو نهج متعدد القنوات للمبيعات يركز على توفير تجربة سلسة للضيوف سواء من خالل التسوق عبر اإلنترنت (من جهاز محمول
أو كمبيوتر محمول أو عبر الهاتف) أو في الصيدلية.

شركة إرنست ويونغ

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.
شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة) (المسماة سابقاً :شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون
قانونيون (شركة مهنية ذات مسئولية محدودة)).
ً
كي بي إم جي لالستشارات المهنية شركة مهنية مساهمة مقفلة ،مسجلة في المملكة العربية السعودية( ،المسماة سابقا :شركة
كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون).

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 2017-16-8م وتاريخ
1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) المعدلة بقرار رقم ( )2021-7-1وتاريخ 1442/6/1هـ (الموافق 2021/1/14م).

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

لجنة المراجعة

لجنة المراجعة بالشركة.

لجنة التحول الرقمي واألمن
السيبراني

لجنة التحول الرقمي واألمن السيبراني بالشركة.

م

ميالدي.

متعهدي التغطية

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة األهلي المالية.

مدير االكتتاب

شركة األهلي المالية.

مستشار السوق

شركة يورومونيتور إنترناشيونال المحدودة.

مؤسسة سوق مالية

شخص مرخص له من هيئة ممارسة أعمال األوراق المالية.

المو ّردين الرئيسيين

هم أكبر  25مورد للشركة استنا ًدا إلى إجمالي المشتريات كما في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.

الخدمات الصحية المتكاملة
()omni-health

هو النهج الذي تتواصل فيه القنوات المادية والرقمية لمساعدة مقدمي الرعاية الصحية بالشركة لتوفير تجربة سلسة للضيوف من
خالل التعامل مع الممرضات للفحوصات االولية ،وزيارات المريض للعيادات ،والتطبيب عن بعد ،وقسم رعاية الضيوف ،والمهام
المكتبية المتعلقة بالمرضى وقسم إدارة حالة المرضى.

وحدة تصنيف منتج ()SKU

وحدة تصنيف منتج أو أي رقم يتم إسناده لمنتج معين لغرض تحديد السعر وخيارات المنتج ومصنع البضاعة.

نسبة التوطين

النسبة المئوية من الموظفين في أي قوة عاملة ممن يسهمون في مستوى التوطين ضمن القوى العاملة ألي شركة ،بما في ذلك
المواطنين السعوديين واألشخاص المتزوجين من سعوديين ،علماً بأن بعض الفئات ،مثل الموظفين السعوديين من ذوي اإلعاقة،
يمثلون وزناً أكبر عند احتساب مستوى التوطين.

نظام السوق المالية

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق 2003/07/31م) وما ورد عليه من
تعديالت.

نظام الشركات

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )3/وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) وما ورد عليه من تعديالت.

نظام العمل

نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 51/وتاريخ 1426/08/23هـ (الموافق 2005/09/27م) المعدل
بالمرسوم الملكي رقم (م )5/وتاريخ 1442/01/07هـ.

نظام المنافسة

نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )75/وتاريخ 1440/6/29هـ.

نموذج طلب االكتتاب

نموذج طلب االكتتاب الذي يتعين على المكتتب استخدامه لالكتتاب في أسهم الطرح.

هـ

هجري.

وزارة االستثمار

وزارة االستثمار في المملكة.

وزارة التجارة

وزارة التجارة في المملكة.

وزارة الشؤون البلدية والقروية
واإلسكان

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان في المملكة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة.

يوم عمل

أي يوم تعمل فيه الجهات المستلمة في المملكة (باستثناء يومي الجمعة والسبت وأي إجازات رسمية).

العالمة التجارية الخاصة

منتجات العالمات الخاصة بالنهدي وعالمات االستيراد المباشر.

كبار التنفيذيين

شركة كي بي إم جي
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2عوامل المخاطرةينبغي على المستثمرين المحتملين دراسة عوامل المخاطرة التالية والمعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري فيما يتعلق بأسهم
الطرح ،علماً بأ ّن المخاطر والشكوك الموضحة فيما يلي هي 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 وشكوك أخرى غير معروفة
ألعضاء مجلس اإلدارة في الوقت الحالي ،أو يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أنها غير جوهرية حالياً .قد يؤثر وقوع أي من تلك المخاطر والشكوك وتحققها بشكل
سلبي أو جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية ،وقد يؤدي إلى انخفاض في سعر األسهم ،وإضعاف قدرة الشركة على
توزيع أرباح على المساهمين ،وقد يؤدي إلى خسارة المستثمرين لكامل استثمارهم في األسهم أو جزءاً منه.
وقد تتأثر أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي أو جوهري وقد ال تتمكن الشركة من توزيع أرباح وقد ينخفض سعر
األسهم وقد يخسر المستثمرون جزء أو كامل استثمارهم في األسهم ،إذا تحققت  -أو أصبحت جوهرية  -أي من المخاطر المشار إليها أدناه ،أو أي مخاطر أخرى
لم يتم تحديدها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة ،أو التي تعتبر غير جوهرية في الوقت الراهن .ونتيجة لهذه المخاطر وغيرها 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 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 ،يرجى مراجعة قسم («إشعار مهم») في الصفحة (أ) من هذه النشرة).
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ،على حد علمهم واعتقادهم ،ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة وذلك بخالف ما ذكر في هذا القسم
والتي 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.
إن االستثمار في أسهم الطرح يناسب فقط المستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا هذا االستثمار ،والذين تتوفر لديهم موارد كافية لتحمل أية خسارة قد
مستثمر محتمل ،إن كان لديه أية شكوك بخصوص اإلجراءات التي عليه اتخاذها ،أن يستشير مستشاراً مالياً مرخصاً له
تنتج عن هذا االستثمار .ويجب على أي
ٍ
من قبل الهيئة في تقديم المشورة فيما يخص أي استثمار في أسهم الطرح.
إن المخاطر المبينة أدناه غير مرتبة وفقاً لترتيب يعكس أهميتها وتأثيرها المتوقع على الشركة .كما قد تحدث مخاطر أخرى للشركة غير معلومة أو تلك التي
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( :أ) ال تشمل جميع المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو على عملياتها أو أنشطتها أو أصولها أو السوق التي تعمل فيها؛ أو (ب) ال
تشمل جميع المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في أسهم الطرح.
2 -1المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة
2 -1-1المخاطر المتعلقة بالتراجع العام في أعداد الضيوف أو مستوى إنفاق الضيوف على أعمال الشركة

تعتمد إيرادات الشركة على مستوى مبيعات المنتجات الصيدالنية وغير الصيدالنية وعلى حجم إنفاق الضيوف ولذلك يعد نجاح الشركة عرضة للمخاطر العامة
المرتبطة بقطاعات البيع بالتجزئة والصيدلة وخدمات الرعاية الصحية .يخضع قطاع البيع بالتجزئة بما فيها قطاعات الرعاية الطبية والجمال والصحة العامة
ٍ
ٍ
سريعة وغير متوقعة أحياناً في سلوك المستهلك والذي يتأثر بالظروف االقتصادية العامة والخاضعة للمتغيرات بما في ذلك مستويات الدخل المتاح
لتغيرات
لإلنفاق ومستويات الضرائب (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ،والتي تمت زيادتها من  %5إلى  ،%15ابتدا ًء من  1يوليو 2020م) وإنفاق المستهلك (بما في ذلك
اإلنفاق االختياري على منتجات التجميل والصحة العامة) ،والثقة العامة في االقتصاد والتغيرات في أذواق المستهلكين والتركيبة السكانية.
باإلضافة إلى ذلك ،يعتمد نجاح أعمال الشركة على قدرتها على جذب الضيوف والمحافظة عليهم .ولذلك يتع ّين على الشركة االستمرار في تقديم مجموعة شاملة
وج ّذابة من المنتجات والحفاظ على جودتها ،مع سرعة توقعها واستجابتها للتغيرات التي قد تطرأ على متطلبات الضيوف واختياراتهم في وقت مناسب .هذا
ويخضع قبول المستهلكين للمنتجات لعدد من العوامل التي تشمل الظروف االقتصادية السائدة ،والدخل المتاح لإلنفاق ،ومختلف أنماط العيش العالمية ،والسعر،
وأوجه االستخدام ،والتقنية ،والعديد من العوامل األخرى .كما قد ال تلقى بعض المنتجات التي تقدمها الشركة قبوالً واسعاً من جانب المستهلكين أو قد ينخفض
الطلب عليها .ويعتمد نجاح عمليات الشركة على قدرتها المستمرة على اختيار المنتجات التي تلبي طلبات المستهلكين.
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2 -1-2المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على الحفاظ على سمعة عالمة «النهدي» التجارية

يعتمد نجاح الشركة جزئياً على قدرتها على الحفاظ على صورة وسمعة عالمة النهدي التجارية ،والمرتبطة بمستوى الرعاية والحماية التي تق ّدمها منتجاتها
للمجتمع والتزامها بتقديم منتجات عالية الجودة .وقد تضر أي أمور تتعلق بالجودة وبمعايير الصحة والسالمة بعالمتها التجارية (بما في ذلك أية أخطاء أو حوادث
قد تقع في صيدليات الشركة أو عياداتها) ،سواء كانت فعلية أو متصورة ،مما قد تدفع الضيوف العتماد منافسيها ،األمر الذي سيؤدي إلى خسارة الشركة لضيوفها
وتراجع في حصة الشركة السوقية وإيراداتها (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 11-1-2المخاطر المتعلقة باألخطاء الطبية») من هذه النشرة).
ٍ
وبالرغم من أ ّن الشركة ال تمتلك حصص ملكية لدى منتجي أو موردي هذه المنتجات وال تسيطر عليهمّ ،إل أ ّن سمعة العالمة الخاصة بالشركة تتأثر سل ًبا نتيجة
فعل يبدر من المنتجين مخل بمعايير الجودة والصحة والسالمة.
هذا وستتأثر عالمة النهدي التجارية بشكل جوهري وسلبي بعوامل تكون خارجة عن سيطرة الشركة ،والتي تشمل الدعاوى القضائية والتحريات التنظيمية
والغرامات والعقوبات المقامة ضد ،أو المفروضة على ،الشركة أو المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات المقدمة عبر منصة الشركة ،أو األعمال غير الالئقة أو غير
المشروعة من طرف موظفي الشركة ومورديها والتجار الذين تتعامل معهم من الغير وشركاء األعمال اآلخرون ،والتي لم تص ّرح الشركة بها .وإضاف ًة إلى ذلك ،سوف
تؤدي الدعاية السلبية (سواء كانت لمبررات حقيقية أم ال) الناتجة عن أفعال أعضاء مجلس إدارة الشركة ،أو المساهمين ،أو اإلدارة ،أو األطراف ذوي العالقة،
أو الموردين ،أو الموظفين ،أو المقاولين ،أو الوكالء (مثل الحوادث المتعلقة بخدمة الضيوف أو عدم التق ُّيد باألنظمة واللوائح) إلى التأثير سلباً على سمعة عالمة
النهدي التجارية .وسوف تنتشر مثل هذه الدعاية السلبية بشكل سريع وعلى نطاق واسع ،خصوصاً مع زيادة استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،مما يزيد من
صعوبة تمكن الشركة من التصدي لها والتجاوب معها.
وستؤدي األضرار التي تلحق بسمعة الشركة وعالمتها التجارية نتيجة أي من هذه العوامل أو غيرها إلى أن يُنظر إلى منتجات الشركة وخدماتها بشكل سلبي من
قبل الضيوف والتجار من الغير والجهات التنظيمية وأخصائي الرعاية الصحية وشركاء األعمال اآلخرين ،مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-3المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على الموردين الرئيسيين

تعتمد أعمال الشركة على بيع المنتجات الصيدالنية وغير الصيدالنية التي تشتريها من أكثر من  600حساب تجاري يمثلهم أكثر من  200مورداً .وعلى وجه
الخصوص ،تمثل الحسابات التجارية الرئيسية كما في  30يونيو 2021م مائة وواحد وسبعون ( )171حساب تجاري يمثل منهم موردين الشركة الرئيسيين الخمسة
والعشرون (الذين تم تحديدهم بنا ًء على إجمالي حجم المشتريات) ما نسبته  %76.5و %78.8و %73.7و %78.5من إجمالي حجم المشتريات التي قامت بها
الشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،على التوالي.
و ّقعت الشركة عقود توريد مع  24مورد رئيسي يمثلون مائة وواحد وسبعون ( )171حساب تجاري ،حيث تقوم الشركة بشراء منتجات من أحد مورديها الرئيسيين
بنا ًء على أوامر شراء وفواتير .باإلضافة إلى ذلك ،وقعت الشركة  10عقود مع موردي المنتجات الخاصة الرئيسيين لتصنيع منتجات العالمات الخاصة التابعة
للشركة ومع الموردين الرئيسيين لمنتجات االستيراد المباشر .وتمنح معظم عقود الشركة الحق في استبدال أي منتجات معيبة أو تالفة من قبل الموردين الرئيسيين
بعد فحصها .كما أنه يحق ألي من الشركة والمورد إنهاء العقد بما يتوافق مع بنود العقد .فإذا قام أي من هؤالء الموردين بإنهاء اتفاقية توريد مع الشركة أو لم
يقم بتجديدها ،أو قام بتجديدها بشروط أقل مالءمة للشركة ،تتأثر أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها بشكل سلبي وجوهري( .للمزيد من
المعلومات يرجى مراجعة القسم «( 1-1-6-12ملخص األحكام الرئيسية للعقود المبرمة مع الموردين الرئيسيين»))
وقد ال تتمكن الشركة من تلبية طلبات ضيوفها فيما يتعلق بالعالمات التجارية أو المنتجات ،فيما إذا قام أي من الحسابات التجارية التابعة للموردين الرئيسيين بإنهاء
أو تخفيض جزء كبير من حجم أعماله مع الشركة في المستقبل ،بسبب نقص المنتج ،أو عدم رغبته في القيام بأعمال تجارية ،أو تغيير استراتيجيته أو غير ذلك،
أو إذا كانت المنتجات التي يوفرها الموردون الرئيسيون ال تلبي معايير الجودة الخاصة بالشركة ،ونتيجة لذلك سوف تتأثر أعمال الشركة وعالقتها بضيوفها بصورة
سلبية .عالوة على ذلك ،سوف يصعب حماية حقوق الموردين الرئيسيين في ظروف معينة في غياب عقد موقع معهم أو سوف يؤدي هذا الوضع إلى نزاعات .وفي
الوقت الذي تمر فيه أعمال الشركة في النمو ،ليس هناك ما يضمن أنها ستكون قادرة على توسيع شبكة مصادرها لتشمل موردين جدد بشروط وأسعار معقولة.
وإذا تع ّذر على الشركة الحفاظ على عالقاتها مع الحسابات الرئيسية للموردين الرئيسيين ،أو على االمتيازات الحالية التي يؤمنها هؤالء الموردون ،أو إذا أوقف
أي من الموردين الرئيسيين عملياته أو خضع إلجراءات اإلفالس ،أو إذا تحققت أي من العوامل األخرى الموضحة أعاله ،فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية( .للمزيد من المعلومات حول الموردين الرئيسيين ،يرجى مراجعة القسم 3-3-2-9-4
(«الموردون الرئيسيون»)).
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2 -1-4المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على المحافظة على الحوافز من دعم الموردين

يعتمد األداء المالي للشركة إلى حد كبير ،السيما فيما يتعلق بربحيتها ،على الشروط التجارية المتفق عليها مع مورديها .على وجه الخصوص ،تنخفض تكلفة
إيرادات الشركة من خالل الحوافز من دعم الموردين المتفق عليها بموجب العقود المبرمة مع الموردين الرئيسيين ،والتي تشمل الحوافز الناتجة عن الخصومات
المستندة إلى حجم األعمال ويدفعها الموردون للشركة( .للمزيد من المعلومات حول الحوافز من دعم الموردين ،وشروط عقود الشركة مع الموردين الرئيسيين،
يرجى مراجعة القسم «( 1-6-12العقود المبرمة مع الموردين الرئيسيين»)) .إال أ ّن الحوافز من دعم الموردين قد تتعرض في المستقبل للتراجع أو التقلب نتيجة
ألي تغيير سلبي في ظروف السوق .باإلضافة إلى ذلك ،لن تتمكن الشركة من الحفاظ على الشروط التجارية الحالية المتعلقة بالحوافز من دعم الموردين إذا لم
تتمكن من الحفاظ على مركزها التنافسي في سوق التجزئة السعودية.
وقد يتدهور الوضع المالي للموردين الرئيسيين للشركة في المستقبل نظراً لعدة عوامل ،علماً بأ ّن الظروف االقتصادية كانت صعبة في سوق التجزئة السعودية
في بعض األحيان وقد تأثر قطاع الصيدلة سل ًبا جراء ذلك .وهذا ما سيؤدي ،من بين أمور أخرى ،إلى انخفاض عدد الموردين الذين يطلبون األنشطة اإلعالنية
والترويجية ،مما سيؤدي إلى انخفاض أرباح الشركة الناشئة عن الحوافز من دعم الموردين .وإن تدهور الوضع المالي للموردين ،سوف يفضي ذلك إلى انخفاض
في الحوافز من دعم الموردين التي تحصل عليها الشركة .وفي حال تغيرت الشروط التجارية للحوافز من دعم الموردين وأحدث ذلك تأثيراً سلبياً على الشركة،
أو إذا توقفت الشركة عن االستفادة من أي من المزايا التنافسية أو الحوافز من دعم الموردين ،أو القوة التفاوضية التاريخية للشركة ،فسوف تتأثر ربحية الشركة
بشكل سلبي ،وبالتالي فإن أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية ستتأثر أيضا بشكل سلبي وجوهري.
2 -1-5المخاطر المتعلقة بتزايد حجم المبيعات اآلجلة والتحصيل

يزداد إعتماد الشركة على اإليرادات اآلجلة الواردة من شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الصحية سواء كانت جهات حكومية أو خاصة .إن هذه الزيادة قد
تعرض الشركة لمخاطر رفض أو تأجيل سداد المطالبات المقدمة من الشركة بشأن الخدمات الصحية المقدمة لعمالء تلك الجهات .وإن تأخر الشركة في تحصيل
مطالباتها المالية من شركات التأمين والجهات األخرى ،أو عدم دفع تلك المطالبات ،كلياً أو جزئياً ،سوف يحد من النقد المتاح للشركة ،ويؤثر على ربحيتها بشكل
متزايد ،وبالتالي سوف يكون من الصعب على الشركة تمويل رأس مالها العامل أو مشاريعها المستقبلية .سوف يؤدي ذلك إلى عدم وفاء الشركة بالتزاماتها المالية
تجاه الغير ،بما في ذلك التزاماتها تجاه الموظفين والموردين والمقاولين والبنوك وجهات التمويل األخرى .وفض ً
ال عن ذلك ،فقد يقلص ذلك من قدرة الشركة
على إتمام خططها بشأن التوسع في المستقبل ،أو قد يحد من قدرتها على توزيع عائدات على المساهمين .وإن حدوث أي من المخاطر سالفة البيان سيكون له
تأثير جوهري وسلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية .وقد يزيد من المخاطر المتعلقة بالمبيعات اآلجلة ،تركز القطاع
في مجموعة من الشركات المميزة.
تخضع شركات التأمين لألنظمة واللوائح السائدة في المملكة والتي تخص قطاع التأمين ومن ضمنها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية .كما
تخضع شركات التأمين لإلشراف من قبل البنك المركزي السعودي ،حيث أن البنك المركزي السعودي مسؤول عن تنظيم قطاع التأمين في المملكة ،بما في ذلك
السياسات والقواعد والترخيص والمنافسة ومخصصات االستثمار ومعايير الخدمة والمعايير الفنية وترتيبات التسوية .وتقدم الشركة خدمات صحية للضيوف
المؤمن عليهم من قبل شركات التأمين ،وفي معظم هذه الحاالت ،تقدم الشركة خدمات الرعاية الصحية للضيوف ،وتقوم بعد ذلك بإصدار المطالبات لفحصها
ومراجعتها من قبل شركة التأمين ذات الصلة .بعد هذه المراجعة ،تُدفع المطالبات وف ًقا للشروط التعاقدية لالتفاقيات المبرمة بين الشركة وضيوفها .وبلغ حجم
مبيعات التأمين ما يمثل  ٪4.8و ٪5.8و ٪6.9و ٪7.7من إيرادات الشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م2019 ،م2020 ،م وفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2021م ،على التوالي .إال أن مبالغ التعويض المستردة من شركات التأمين تخضع ألحكام إدارية وتفسيرات لوثائق التأمين وتنفيذ إجراءات
سداد محددة وتعديالت على المدفوعات التي تتم بأثر رجعي وتغييرات في التشريعات القائمة ،وكل ذلك سوف يؤثر بصورة جوهرية على قيمة التعويضات وتوقيت
سدادها للشركة .سوف تؤدي التغييرات في الطريقة التي تدفع بها شركات التأمين مقابل خدمات الشركة إلى تقليل إيراداتها وربحيتها من الخدمات المقدمة
لضيوفها ،وزيادة متطلبات رأس المال العامل والتأثير على وضعها المالي.
كما يجوز في بعض الحاالت أن تُرفض مطالبات الشركة ألسباب إدارية أو فنية ،من أهمها:
•عدم استكمال أو تقديم الوثائق المطلوبة وفقا للشروط التعاقدية.
•رفض طبيعة الخدمات الصحية المقدمة للضيف.
•عدم تقديم المطالبات مرة أخرى بعد الرفض المبدئي.
•التأخير في إصدار المطالبات وتقديمها من جانب الشركة.
هذا وقد بلغت المطالبات المرفوضة النهائية  1,059,379ريال سعودي و 2,086,990ريال سعودي و 1,839,643ريال سعودي و 611,098ريال سعودي للسنوات المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2018م2019 ،م2020 ،م ،وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،على التوالي .وسيكون للرفض الجزئي أو الكلي للمطالبات
المستقبلية المقدمة من الشركة تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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وفي حال عدم قدرة شركات التأمين ومغطيي الخدمات الصحية من الوفاء بالتزاماتهم المادية أو إذا أوقفت أي من شركات التأمين عملياتها أو خضعت إلجراءات
اإلفالس ،أو إذا تحقق أي من العوامل األخرى الموضحة أعاله ،فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها
المستقبلية.
وبلغ إجمالي الذمم المدينة للشركة  105,914,000ريال سعودي ،و 139,141,000ريال سعودي ،و 98,499,000ريال سعودي ،و 191,404,000ريال سعودي عن
السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م ،واألشهر الستة المنتهية بتاريخ  30يونيو 2021م .وبناء عليه ،فإن
الشركة ال تضمن أن ذلك لن يحدث في المستقبل ،حيث أنه من الممكن أن تقوم وزارة الصحة بتحديث األنظمة واللوائح المعتمدة ،أو بتغيير سياسة قبول اإلحاالت،
األمر الذي سيترتب عليه تأثير جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وقد بلغ متوسط مدة صافي الذمم المدينة  109يوماً ،و 99يوماً ،و 72يوماً ،و 85يوماً ،عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م،
و 31ديسمبر 2020م ،وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،على التوالي (يرجى الرجوع للقسم « ،6مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج
العمليات» للتعرف على مزيد من التفاصيل حول األصول الجارية وتفاصيل المدينين واالستحقاق وحركة تخصيص الديون وسياسة الشركة بخصوص االئتمان
والتحصيل وشطب الديون المعدومة).
2 -1-6المخاطر المتعلقة باستراتيجية الشركة

يعتمد أداء الشركة المستقبلي على قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها وفق ما هو مب ّين في القسم «( 4-4استراتيجيات الشركة») من هذه النشرة .وكما في تاريخ هذه
النشرة ،تشمل استراتيجية الشركة الحالية تطوير شبكة صيدلياتها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والوصول بشكل أكبر للضيوف عن طريق الصيدليات
وخدمة األونالين ،والتوسع بشكل أكبر في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ورفع مستوى الخدمات وتجربة التسوق المقدمة للضيوف ،وتعزيز فئات منتجاتها
االستراتيجية ،وتوسيع الخدمات الصحية من خالل العيادات الشاملة والعيادات السريعة والمختبرات والرعاية الصحية المنزلية.
وال يوجد ما يضمن نجاح الشركة في تحقيق استراتيجيتها ،حيث يعتمد نجاحها على عدة عوامل من أهمها:
والتوسع للدخول إلى فئات المنتجات الصيدالنية وغير الصيدالنية الجديدة والخدمات الجديدة
•قدرة الشركة على النجاح في توسيع مجموعة منتجاتها الحالية
ّ
في قطاع الرعاية الصحية ،بما يلبي تفضيالت المستهلكين المحليين ويعزز في الوقت ذاته إيرادات الشركة وربحيتها.
•المنافسة التي تواجهها الشركة من المنافسين الحاليين والجدد في قطاعات منتجاتها الحالية والجديدة.
•قدرة الشركة على التكيف ومواكبة سلوكيات المستهلكين واالتجاهات التسويقية الجديدة ونماذج األعمال الجديدة.
•قدرة الشركة على الحفاظ على عالقاتها مع الموردين الرئيسيين المحليين والدوليين والتفاوض معهم والتوصل إلى شروط مقبولة.
•قدرة الشركة على تحديد ودمج عملياتها وثقافتها في أي أعمال قد يتم االستحواذ عليها نتيجة عمليات االستحواذ المستقبلية.
•قدرة الشركة على توظيف األفراد والموظفين وتدريبهم واستبقائهم.
•مدى فعالية الحمالت التسويقية التي تجريها الشركة وضيوفها.
•توفر تمويل كاف (بما في ذلك موارد التمويل الحالية للشركة) بشروط مقبولة.
•قدرة الشركة على مراقبة العمليات الجديدة والتحكم في التكاليف والحفاظ على ضوابط الجودة وف ّعالية الخدمات.
•قدرة الشركة على تطوير منتجات العالمة الخاصة الجديدة بنجاح استجابة لفرص السوق التي تتصورها ودرجة قبول منتجات العالمة الخاصة الجديدة في
السوق.
•قدرة الشركة على الحفاظ على منصاتها وتطبيقاتها وموقعها اإللكتروني وتشغيلها وتطويرها بنجاح.
•القيود الحكومية المفروضة نتيجة جائحة فيروس كورونا ( )COVID-19أو بسبب أية ظروف أخرى والتي قد تعطل قدرة الشركة على استيراد وتوزيع منتجاتها
في جميع أنحاء المملكة.
•فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات المستوردة التي تبيعها الشركة.
•الظروف االقتصادية والتنظيمية غير المواتية (والتي تشمل القيود التنظيمية المحتملة على المنتجات ذات الصلة بالشركة) وظروف السوق الخارجة عن
سيطرة الشركة.
عالوة على ذلك ،تعتمد استراتيجية الشركة على فتح صيدليات وعيادات جديدة ،وبالتالي فإن اختيار مواقع جديدة سوف يؤثر على نجاح االستراتيجية المنوه
عنها .وتشتمل أحد المخاطر التي قد تتعرض لها في سبيل ذلك على «المزاحمة الذاتية» الممكن حدوثها عند فتح موقع جديد للصيدليات ،والمتمثلة في اعتماد
معظم مبيعات تلك الصيدلية على حسابات صيدلية أخرى قائمة قبلها ،حيث ينتقل جزء من ضيوف الصيدلية القديمة إلى الصيدلية الجديدة لقربها الجغرافي أو
سهولة الوصول إليها .لذلك ،فإن عدم قدرة الشركة على اختيار المواقع بعناية لصيدلياتها وعياداتها الجديدة قد يؤدي إلى تكبدها تكاليف رأسمالية غير ضرورية
ونفقات تشغيل أعلى مقابل زيادة محدودة في المبيعات.
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ونتيجة للعوامل المبينة أعاله ،قد ال تنمو إيرادات الشركة بالمعدل الذي كانت عليه في الفترات السابقة أو قد تتكبد الشركة بعض التكاليف ،دون حصولها على
أي من العوامل أعاله في تأخير أو إعاقة أو منع الشركة من
اإليرادات المتوقعة من الخطط التوسعية .بالتالي ،ستتأثر نتائج عمليات الشركة سل ًبا في حال تسببت ّ
افتتاح أي من صيدلياتها أو عياداتها الجديدة وتحقيق الفوائد المستمدة منها .وليس هناك ما يضمن ربحية استراتيجية التوسعة الخاصة بالشركة أو تحقيقها
العائد المتوقع من االستثمار فيها .وقد تتعرض الشركة لمخاطر ترتبط بالمزاحمة الذاتية المتم ّثلة في احتمالية أن تؤثر التوسعة في قطاع منتج واحد أو قطاع
فرعي تأثيراً سلب ًيا على اإليرادات المستمدة من مجموعة المنتجات الحالية للشركة.
وفي الوقت الذي يزداد فيه تعقيد أعمال الشركة على صعيدي النوع والحجم ،سوف يؤدي أي توسع مستقبلي للشركة إلى زيادة تعقيد عملياتها ووضع ضغط كبير
على مواردها اإلدارية والتشغيلية والمالية والبشرية ،وقد يتبين أيضاً أن موظفي الشركة واألنظمة واإلجراءات والضوابط الحالية أو المخطط لها ،ال تكفي لدعم
عملياتها المستقبلية .وليس هناك ما يضمن أن الشركة ستكون قادرة على إدارة نموها بشكل فعال أو تنفيذ جميع هذه األنظمة واإلجراءات وتدابير الرقابة بنجاح.
وإذا كانت الشركة غير قادرة على إدارة نموها بشكل فعال ،فستتأثر أعمالها وتوقعاتها بشكل سلبي وجوهري.
باإلضافة إلى ذلك ،ال تضمن الشركة نجاحها في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية في دول أخرى غير المملكة العربية السعودية .وسيعتمد تحديدًا أي توسع دولي
لعمليات الشركة على عدة عوامل ،منها قدرة الشركة على التوسع والعمل بنجاح في دول جديدة (مثل الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي) ،والتي قد ال
تكون الشركة مطلعة بشكل كاف على ثقافتها في العمل و /أو على قوانينها ولوائحها المحلية أو على عاداتها.
وستؤثر أي من هذه العوامل بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-7المخاطر المتعلقة باإليرادات الموسمية

إن إيرادات الشركة ،وعلى وجه الخصوص في منطقة الحرمين الشريفين ،عرضة لتقلبات موسمية .بوجه عام ،يبلغ عدد الضيوف ومبيعات الصيدليات أعلى
مستوياتها في األعياد والمناسبات العامة (كالفترة السابقة لعيد الفطر ،عيد األضحى ،اليوم الوطني ،وغيرها من المواسم) .ويزداد إجماال مستوى المشتريات في
منطقة الحرمين الشريفين خالل موسم العمرة والحج .ولن تتمكن الشركة من توقع التقلبات الموسمية في أعداد الزائرين وفي حجم مبيعاتهم.
2 -1-8المخاطر المتعلقة بإيجاد واستئجار مواقع للصيدليات والعيادات الجديدة بناء على شروط تجارية مقبولة

يعتمد أداء الشركة ،إلى حد كبير ،على موقع صيدلياتها وعياداتها .لذا تقوم اإلدارة عند اختيار موقع أي صيدلية أو عيادة جديدة باألخذ في االعتبار العديد من
العوامل ،والتي تشمل ما يلي :الكثافة السكانية ومعدل النمو السكاني المحتمل وكثافة الحركة المرورية ،وسهولة وصول الضيوف إلى الصيدليات والعيادات ،والنمو
المحتمل للسكان في المملكة ،ومدى قرب المنافسين وأدائهم في المنطقة المحيطة ،وإمكانات التنمية واتجاهات التنمية االقتصادية المستقبلية ،والقدرة الشرائية
المقدرة للسكان واالقتصاد المحلي ،والربحية وفترة االسترداد السترجاع االستثمارات ( )payback periodويُقدر ذلك على أساس إمكانات المبيعات المتوقعة،
والفوائد التسويقية أو االستراتيجية.
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 لفتح
المزيد من الصيدليات في إطار ّ
خطتها لالستمرار في تطوير شبكة صيدلياتها في األسواق التي تتواجد بها .إال أ ّن المواقع المتاحة للصيدليات الجديدة بما يتناسب
مع أهداف الشركة قد تكون غير متوفرة أو قد تتغير جدواها التجارية بتغير العوامل المذكورة أعاله .كما يجدر اإلشارة إلى أن المنافسة لتأمين مواقع للصيدليات
الجديدة أصبحت شديدة .وفي حال واجهت الشركة صعوبات في تأمين المواقع المناسبة بما يتماشى مع استراتيجيتها ،فإن فرص نموها سوف تتأثر سلباً ،األمر
الذي سيؤثر بدوره بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وتجدر اإلشارة إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( )292وتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) المتضمن عدم اعتبار عقد اإليجار غير المسجل في
الشبكة اإللكترونية عقداً صحيحاً منتجاً آلثاره اإلدارية والقضائية ،وقد تم إطالق الشبكة اإللكترونية لخدمات اإليجار بالتعاون بين وزارتي العدل واإلسكان في
تاريخ 1439/05/17هـ ،ومن ثم صدر تعميم وزارة العدل باعتماد تطبيق ذلك على كافة العقود المبرمة بعد تاريخ 1440/05/04هـ (الموافق 2019/01/10م) .وكما
في تاريخ هذا المستند ،تم تسجيل  %50من عقود ايجار الشركة في المنصة اإللكترونية لإليجار.
إن عدم التزام الشركة بشروط عقود اإليجار أو عدم تسجيلها لعقود اإليجار إلكترونيا سوف يؤدي إلى دخول الشركة في نزاعات قد يترتب عليها سحب العقارات
المستأجرة أو عدم استخراج أو تجديد بعض تراخيص البلدية وبالتالي تعطل أعمال الشركة في ذلك الفرع وتكبدها تكاليف إضافية الختيار مواقع جديدة مناسبة
لإليجار ونقل األعمال للفرع الجديد ،وفي حال حدوث هذا األمر ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأداءها المالي
وتوقعاتها المستقبلي.
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2 -1-9المخاطر المتعلقة بأثر ازدياد التكاليف والمصاريف التشغيلية ألعمال الشركة

قد تزداد مصاريف الشركة التشغيلية نتيجة لمجموعة من العوامل (للمزيد من المعلومات عن األداء المالي والتشغيلي للشركة ،يرجى مراجعة القسم «( 1-6مناقشة
وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات»)) ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،الزيادة في تكاليف مشتريات السلع المطلوبة من الموردين ،وتكاليف
العمالة ،وتكاليف استهالك الوقود والمياه والكهرباء وتكاليف اإلصالح والصيانة وأقساط التأمين وتكاليف التمويل ،وتكاليف ارتفاع قيمة إيجار العقارات التي
تستأجرها الشركة.
كما قد يكون لتضخّ م التكاليف لفترات طويلة أثر سلبي على هوامش ربح الشركة وإيراداتها السيما إذا لم تتمكن الشركة من زيادة األسعار .هذا ويتطلب نموذج
األعمال الذي تعتمده الشركة االحتفاظ بمخزون من المنتجات ،لذا ستؤدي التغييرات في مستويات األسعار من الوقت الذي تحصل فيه الشركة على المخزون من
مورديها إلى حين بيعها إياه ،إلى تقلبات غير متوقعة في الطلب على منتجات الشركة أو قد يُلزمها ببيع المخزون بأقل من تكلفة الشراء ،وبالتالي تتكبد خسارة.
وتجدر اإلشارة إلى أن أسعار الوقود والمياه والكهرباء وتكاليف العمالة قد ارتفعت في السنوات الماضية .كما ستؤدي أي زيادة في متطلبات توطين الوظائف بالشركة
إلى زيادة مصاريف الشركة التشغيلية (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 2-2-2المخاطر المتعلقة بالعوامل التنافسية المتزايدة في القطاع الذي
تعمل فيه الشركة»)) .وقد بلغت تكاليف ومصاريف الشركة التشغيلية  %90.8و %89.4و %89.3و %88.2من إجمالي إيرادات الشركة للسنوات المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،على التوالي .وسيترتب على أية زيادة في التكاليف
والمصاريف التشغيلية للشركة انخفاض في تدفقاتها النقدية وهامش ربحها والمبالغ المتاحة لتشغيل الفروع الحالية للشركة وألي توسع مستقبلي .وهذا بدوره
سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
كما قد يكون لزيادة أسعار المياه والكهرباء والوقود تأثير سلبي على مصاريف الشركة التشغيلية ،وقد بلغت مصاريف المياه والكهرباء للشركة 20,040,000
ريال سعودي (والتي تمثل  %0.3من اإليرادات) خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،ونحو  20,321,000ريال سعودي (والتي تمثل  %0.3من
اإليرادات) خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،ونحو  48,310,000ريال سعودي (والتي تمثل  %0.6من اإليرادات) خالل السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2020م ونحو  24,217,000ريال سعودي (والتي تمثل  %0.6من اإليرادات) خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .ويجوز لزيادات
األسعار المبينة أعاله ،وكذلك أية زيادات أخرى محتملة ،أن تنعكس سل ًبا على مصاريف الشركة التشغيلية ،وهو أمر سيؤدي (في حال تفاقمه) إلى أثر سلبي
وجوهري على عمليات الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-10المخاطر المتعلقة بأعمال الرعاية الصحية

تعتمد جودة الخدمات الصحية على عدة عوامل منها ،على سبيل المثال ال الحصر ،فاعلية التشخيص والعالج ،وخبرة الممارسين الصحيين وسهولة الوصول إليهم،
وحداثة األجهزة واآلالت وتوفر المعدات الطبية والفنية ،وحداثة البنية التحتية للمنشآت الصحية ،وطريقة تعامل الممارسين الصحيين وغيرهم من الموظفين مع
صر فترات انتظار المرضى ،وتقديم الخدمات الصحية بما يتفق مع األنظمة والمعايير والبروتوكوالت المهنية ،وتوثيق وفوترة الخدمات الصحية وفق
المرضى ،وقِ َ
األنظمة ذات العالقة ،باإلضافة إلى عدم حاجة المرضى إلى الرجوع للعالج مرة أخرى .وعليه ،فإن عدم تمكن الشركة من توفير أو الحفاظ على جودة الخدمات
الصحية المقدمة للمرضى سيكون له تأثير سلبي وجوهري على سمعتها.
تشمل المخاطر اإلضافية المتعلقة بأعمال الرعاية الصحية للشركة ما يلي:
•عدم الحفاظ على االعتمادات الطبية اإللزامية بخصوص عياداتها القائمة ،ويتضمن ذلك شهادات اعتماد صادرة من المركز السعودي العتماد المنشآت
الصحية.
•إصابة أحد األفراد األصحاء بأمراض معدية في إحدى العيادات التابعة للشركة ،األمر الذي قد يترتب عنه مطالبتهم بالتعويض ضد الشركة وتضرر سمعة
الشركة ونقل العدوى إلى األطباء والموظفين اآلخرين ،مما قد يحد من قدرة الشركة على تقديم خدمات الرعاية الصحية.
•مخالفة الممارسون الصحيون لقواعد السلوك المهني والقواعد الداخلية التي تنظم عمل ممارسيها الصحيين ،األمر الذي سوف يؤدي إلى فرض غرامات أو
عقوبات تأديبية على الشركة أو الممارسين الصحيين التابعين لها.
•عدم مواكبة التطورات التقنية سريعة التق ّدم في قطاعي الطبي والرعاية الصحية من خالل تطوير المعدات واألجهزة للتمكن من التنافس على نحو ف ّعال في
هذا القطاع.
•األخطاء الطبية التي يرتكبها الممارسون الصحيون (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 11-1-2المخاطر المتعلقة باألخطاء الطبية»)
•مواجهة صعوبات في توظيف واستبقاء الممارسين الصحيين المؤهلين والكوادر اإلدارية المتميزة (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم 12-1-2
(«المخاطر المتعلقة بصعوبة استقطاب الممارسين الصحيين المؤهلين»)).
وفي حال وقوع أي من المخاطر السابقة ،فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-11المخاطر المتعلقة باألخطاء الطبية

نظراً لطبيعة الخدمات الصحية المقدمة من قبل الشركة وتوسع الشركة المقترح لهذه األعمال ،فإنها قد تكون عرضة للمسؤولية عن األخطاء الطبية التي قد
يرتكبها أحد الممارسين الصحيين التابعين للشركة أو الناتجة عن عدم توفير الشركة لإلمكانيات والتجهيزات الطبية الالزمة للممارسين الصحيين وفق ما ورد في
نظام المؤسسات الصحية الخاصة .حيث أنه قد تُقام دعاوى أو مطالبات قانونية ضد الشركة وقد تتضمن مطالبات بمبالغ كبيرة ألسباب مختلفة.
هذا وتقوم الشركة بالتأمين ضد األخطاء الطبية على جميع الممارسين الصحيين لديها ،لكن قد ال تتمكن الشركة من الحصول على المبالغ والتعويضات الخاصة
بتكاليف اإلجراءات القانونية والمطالبات والغرامات وأحكام التعويض الصادرة من المحكمة المختصة من شركات التأمين المؤمنة لديها ،نتيجة لعدم تغطية قيمة
مبلغ التأمين الذي تحصل عليه الشركة من شركات التأمين لكامل المبالغ والتكاليف التي يتوجب على الشركة دفعها للمرضى المتضررين من األخطاء الطبية
أو أصحاب الدعاوى أو المطالبات القانونية ،أو نتيجة لعدم االلتزام بأحكام وشروط وثيقة التأمين .كما نص نظام مزاولة المهن الصحية على مسؤولية المنشأة
الصحية بضمان سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على موظفيها .ومن الممكن أن تتكبد الشركة النفقات والتعويضات في حال عدم توفر التغطية
التأمينية ،أو وجود استثناء من التغطية التأمينية ،أو كان التأمين غير كاف للمبالغ المستحقة للمتضررين ،أو إذا كان من غير الممكن التأمين على الحادثة أو
الضرر الناتج.
وعليه ،فإن وقوع أي من المخاطر أعاله سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-12المخاطر المتعلقة بصعوبة استقطاب الممارسين الصحيين المؤهلين

تعتمد عمليات الشركة في صيدلياتها وعياداتها على الممارسين الصحيين والكوادر اإلدارية ذات الكفاءة العالية .كما تُعتبر السمعة الحسنة للممارسين الصحيين
الذين يقدمون الخدمات الصحية في منشآت الشركة ،وقدراتهم ومهارات التواصل لديهم لبناء وتأسيس عالقة وطيدة مع الضيوف هي من العوامل األساسية
التي تعين الشركة على تقديم أفضل الخدمات لضيوفها .ولكن نظراً لمحدودية أعداد الممارسين الصحيين األكفاء والكوادر اإلدارية المؤهلة في المملكة،
فإن استقطابهم للعمل لدى الشركة يعد من ضمن المصاعب التي تواجهها الشركة .كما تتنافس الشركة مع المنشآت الصحية األخرى داخل المملكة وخارجها
لتوظيف الممارسين الصحيين والكوادر اإلدارية المؤهلة والحفاظ عليهم .كما أن هناك عدة عوامل قد يعتبرها الممارسين الصحيين مهمة في اتخاذ قرارهم
بالعمل لدى المنشأة الصحية الخاصة من بينها الرواتب والبدالت وساعات العمل وجودة األجهزة والمعدات والمرافق الصحية وجودة الطاقم التمريضي واإلداري
وبيئة العمل وسمعة المنشأة الصحية .وإذا لم تتمكن الشركة من منافسة المنشآت الصحية األخرى في توفير جميع العوامل السابق ذكرها ،فإن ذلك قد يؤدي إلى
عدم تمكن الشركة من توظيفهم أو المحافظة عليهم للعمل في منشآتها الصحية .وأيضا فإن حدوث أي عوامل سياسية في الدول المجاورة للمملكة أو المنطقة
قد يؤثر على رغبة الممارسين الصحيين غير السعوديين في التواجد بالمنطقة.
كما أ ّن صعوبة استقطاب الممارسين الصحيين والكوادر اإلدارية من السعوديين أو غير السعوديين للعمل لدى الشركة قد يجبرها على عرض رواتب منافسة
مقارنة بالرواتب المقدمة في الدول األخرى أو لدى المنشآت الصحية المنافسة ،وبذلك ستتأثر هوامش الربحية التي تحققها الشركة .كما أ ّن عملية التوظيف
عدد من المتطلبات النظامية والتي قد تستغرق وقتاً طوي ً
تستلزم إكمال ٍ
ال إلتمامها ،ومنها على سبيل المثال ال الحصر استخراج تأشيرات العمل (لغير السعوديين)
أو االلتزام باألنظمة والسياسات ونسب التوطين الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية أو تسجيل الممارسين الصحيين لدى الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية والحصول على تصنيف لهم أو إصدار تراخيص مزاولة المهن الصحية للممارسين الصحيين أو إكمال مدة التدريب النظامية المفروضة من
قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .إن عدم قدرة الشركة على استيفاء تلك المتطلبات قد يحد من قدرتها على استقطاب وتوظيف الممارسين الصحيين
والكوادر اإلدارية المؤهلة والمحافظة عليهم .وعليه ،فإن الشركة ال تضمن أنها ستكون قادرة على استقطاب الممارسين الصحيين األكفاء أو الكوادر اإلدارية المؤهلة
أو حصولهم على نفس درجة التصنيف التي تم استقطابهم عليها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .وعند حصول أي مما سبق ذكره أعاله ،فإن الشركة
قد ال تتمكن من ممارسة أعمالها على النحو المطلوب أو قد ال تتمكن من توفير خدمات طبية ذات جودة عالية ،وذلك سيؤدي إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري
على سمعة الشركة وأعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية (للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم « 11-4استراتيجية التوطين»).
2 -1-13المخاطر المتعلقة بالتعامالت المبرمة مع األطراف ذات العالقة

لدى الشركة عالقات تجارية مستمرة ووثيقة مع مجموعة متنوعة من األطراف ذوي العالقة .على وجه الخصوص ،أبرمت الشركة عقوداً مع أطراف ذوي عالقة
تتمثل في عقود إيجار وتقديم خدمات المقاولة والعمالة ،باإلضافة إلى تقديم خدمات إدارية.
بلغت إجمالي قيمة إيجارات الشركة من األطراف ذوي العالقة  10,672,982.85ريال سعودي ،و 14,645,956ريال سعودي ،و 13,687,096.73ريال سعودي
و 6,726,680.92ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م على التوالي.
كما قد بلغت قيمة اتفاقية تأجير سيارات المبرمة مع شركة معدات الجزيرة المحدودة (عالم السيارات) صفر ريال سعودي ،و 215,128.66ريال سعودي،
و 228,243.90ريال سعودي و 98,785.00ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م،
على التوالي .وبلغت قيمة اتفاقية نقل البضائع المبرمة مع شركة النهدي للنقليات  8,622,513.83ريال سعودي ،و 10,375,359.38ريال سعودي ،و11,620,395.83
ريال سعودي و 5,712,426.92ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،على التوالي.
للحصول على ملخص حول المعامالت المبرمة مع األطراف ذوي العالقة ،يرجى مراجعة القسم «( 8-12المعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة»).
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وقد ال تتمكن الشركة من تجديد العقود المبرمة مع األطراف ذوي العالقة عند انتهاء مدتها .وعليه ،فإن امتنع أي من األطراف ذوي العالقة عن تجديد هذه
االتفاقيات المبرمة مع الشركة ،أو إن ُجددت بشروط ال تناسب أهداف الشركة ،فإن هذا األمر سيؤثر سلباً على أعمالها .وطبقاً لنص المادة  71من نظام الشركات،
فسوف يتوجب عرض أي اتفاقيات يكون ألي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة فيها على الجمعية العامة ليتم الموافقة عليها .ويحظر على أي عضو
من أعضاء مجلس اإلدارة له مصلحة في تلك التعامالت (مث ً
ال مساهم يمثله أحد أعضاء مجلس اإلدارة) االشتراك في المداوالت المتعلقة بالموافقة عليها.
وفي حال عدم تجديد العقود مع األطراف ذات العالقة في المستقبل عند انتهاء مددها أو عدم موافقة مجلس إدارة الشركة أو الجمعية العامة للشركة على تجديد
تلك العقود من جهة أو عدم موافقة األطراف ذات العالقة على تجديدها وفقاً للشروط الحالية أو بشروط مجدية للشركة ،فلن تتمكن الشركة من إبرام عقود
بديلة بنفس الشروط أو بشروط مقبولة للشركة ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-14المخاطر المرتبطة بتطبيقات الشركة للهواتف الذكية ،ومنصة التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت ،وأنشطة الدعاية عبر اإلنترنت
ذات الصلة

للتمكن من بيع منتجاتها للضيوف عبر اإلنترنت ،تستخدم الشركة منصة التجارة اإللكترونية "خدمة النهدي أونالين" وتطبيق الهاتف الذكي "تطبيق النهدي" عبر
اإلنترنت .وقد حققت الشركة نسب  %0.8و %3.4و %7.9و %9.4من إجمالي إيراداتها ،للسنوات المالية المنتهية  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و31
ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،على التوالي ،من خالل المبيعات عبر منصة التجارة اإللكترونية "النهدي أون الين" وتطبيق "النهدي"
م ًعا .باإلضافة إلى ذلك ،تعتمد الشركة على مجموعة متنوعة من الوسائط األخرى لألنشطة الترويجية ،بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي (مثل فيسبوك
وإنستجرام وتويتر ويوتيوب) ،باإلضافة إلى حمالت الدعاية التلفزيونية الوطنية للترويج لعالماتها التجارية.
هذا وتعد مجاالت الرعاية الصحية والتجارة اإللكترونية وخدمات الرعاية الصحية عبر اإلنترنت في المملكة جديدة نسب ًيا ،وليس من المؤك ًد أن تحصد وتحافظ
على مستويات عالية من الطلب وقبول المستهلك وتجاوباً من السوق .وعلى الرغم من نمو منصات مبيعات الشركة عبر اإلنترنت والهواتف الذكية والتجارة
اإللكترونية في اآلونة األخيرةّ ،إل أ ّنه ليس هناك ما يضمن قدرة الشركة على تحقيق نتائج مماثلة أو نمو بنفس المعدل الماضي ،أو أي نتائج أو نمو على اإلطالق.
وينطوي تشغيل تطبيقات الهاتف الذكي ومنصات اإلنترنت على عدد من المخاطر بالنسبة للشركة .على وجه الخصوص ،ليس هناك أي ضمان على أ ّن الشركة
ستتمكن من الحصول على الدعم الفني الالزم لتشغيل تطبيقات الهاتف الذكي ومنصات اإلنترنت أو أن هذا الدعم الفني سيظل قائماً في المستقبل وعلى أسس
تجارية مقبولة .كما أن 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 بموجب نظام التجارة اإللكترونية ولوائحه التنفيذية .وقد ال تكون الشركة قادرة على االمتثال لها في الوقت
المناسب ،األمر الذي يمكن أن يعرضها لعقوبات وغرامات تنظيمية كاإلنذار ،أو فرض عقوبة مالية ال تتجاوز المليون ريال سعودي ،أو المنع من مزاولة نشاط الشركة
مؤقتاً أو نهائياً .وإذا تحقق أي من المخاطر السابقة ،فسيؤثر ذلك سلباً وبصورة جوهرية على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-15المخاطر المتعلقة باللوائح التنظيمية والتصاريح والتراخيص والموافقات الضرورية ألعمال الشركة

يجب على الشركة الحصول والمحافظة على تصاريح وتراخيص وموافقات من عدد من الجهات الحكومية لتمكنها من القيام بأعمالها وأنشطتها التجارية .وتشمل
هذه التصاريح والتراخيص والموافقات المتعلقة بتشغيل أعمال الشركة ،على سبيل المثال ال الحصر ،شهادات السجل التجاري للشركة وفروعها الصادرة عن
وزارة التجارة ،والتراخيص الصادرة عن وزارة الصحة لكل صيدلية ،والتراخيص الصادرة عن مجلس الضمان الصحي التعاوني ،والتراخيص الصادرة عن الهيئة
العامة للغذاء والدواء والسجالت لديها ،وتصاريح الدفاع المدني ،وشهادات العضوية لدى الغرف التجارية المعنية ،وشهادات تسجيل العالمات التجارية ،وشهادات
التوطين والتأمينات االجتماعية( .للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 5-12الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية»)) .إضافة إلى ذلك ،تخضع
الشركة لمراجعات وتقييمات مستمرة تجريها وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومجلس الضمان الصحي التعاوني.
كما يجب على الشركة ،لكي تتمكن من تشغيل أي صيدلية أو عيادة جديدة ،الحصول على تصاريح وتراخيص وشهادات وموافقات من عدد من الجهات المعنية،
ويشمل ذلك ،تراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان ،وتراخيص وزارة الصحة ،وتصاريح الدفاع المدني ،كما يتع ّين على الشركة الحصول على تراخيص
ٍ
بشروط معينة .وقد تواجه الشركة
من الهيئة العامة للغذاء لكي تتمكن من تشغيل مراكز التوزيع الخاصة بها .ويتطلب الحصول على كل موافقة قيام الشركة بالوفاء
مشاكل أو عقبات في الحصول على أي موافقات حكومية ،أو في الوفاء بالشروط المطلوبة للحصول على تلك الموافقات ،أو يتع ّذر عليها التق ُّيد باألنظمة أو اللوائح
وقت آلخر في قطاع الصيدلة والرعاية الصحية ٍ
أو السياسات الجديدة والتي قد تطبق من ٍ
بوجه عام ،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
والتق ُّيد بها .وفض ً
أي ترخيص أو تعديله ،أو في حال
ال عن ذلك ،ليس هناك ما يضمن تمكن الشركة من الحصول على موافقة الجهة المعنية عند سعيها لتجديد ّ
موافقتها على التجديد ،قد تقوم هذه الجهة ،بفرض شروطاً من شأنها أن تؤثر سلباً على أداء الشركة.
أي من تلك
وإذا لم تحصل الشركة على أي ترخيص ضروري لممارسة أعمالها أو لم تجدده ،أو في حال انتهت صالحية تراخيصها أو جرى تعليقها ،أو إذا تم تجديد ٍّ
إضافية ٍ
ٍ
الزمة في المستقبل ،فسوف ينتج عن ذلك إيقاف الشركة
تراخيص
التراخيص بموجب شروط غير مالئمة للشركة ،أو إذا تعذر على الشركة الحصول على
ٍ
عن ممارسة أعمالها كلياً أو جزئياً أو فرض غرامات مالية عليها من الجهات الحكومية المختصة بما في ذلك فرض غرامات من وزارة الصحة تصل إلى 100,000
ريال سعودي ،أو من الدفاع المدني تصل إلى  30,000ريال سعودي ،أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان تصل إلى  5,000ريال سعودي لكل موقع مخالف.

12

العودة الى جدول المحتويات

باإلضافة إلى ذلك ،قد تتعرض الشركة لعقوبات صادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء والمركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي إذا لم تحصل على ترخيص
أو تصريح بيئي قبل تشغيلها مراكز التوزيع الخاصة بها ،بما في ذلك غرامات تصل إلى  20,000,000ريال سعودي أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة ال تتجاوز
ستة أشهر عن كل فرع مخالف أو إلغاء الترخيص أو التصريح .وهذا األمر قد يعرقل عمليات الشركة أو يعطلها ،ويتسبب في تكبدها تكاليف إضافية ،وسيؤثر ذلك
بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ونظ ًرا للتطور المتسارع الذي تشهده البيئة التنظيمية في المملكة ،ليس هناك ما يضمن أال تصبح عمليات الشركة مخالفة ألحكام األنظمة واللوائح المستقبلية ،أو
أ ّن الشركة ستُع ّد دائماً ملتزمة بصورة كاملة ألحكام األنظمة واللوائح السارية .كما قد يتع ّين على الشركة ،في سبيل االمتثال لألنظمة واللوائح المستقبلية ،تغيير
نماذج أعمالها بتكاليف مالية يصعب تحديدها وقد تكون باهظة .وقد تؤدي هذه التكاليف المالية اإلضافية إلى زيادة النفقات العامة المستقبلية ،األمر الذي قد
يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-16المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية التي تفرضها هيئة الغذاء والدواء

تُعد الهيئة العامة للغذاء والدواء الجهة المسؤولة عن تنظيم األدوية واألجهزة الطبية واألغذية ومستحضرات التجميل ومراقبتها واإلشراف عليها داخل المملكة،
سواء كانت مستوردة أو مصنعة محل ًيا .ويحكم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية والعشبية ،الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )108/وتاريخ 1440/08/22هـ
والئحته التنفيذية ،األنشطة المتعلقة بترخيص الصيدليات والمستودعات .كما ينظم تصنيع المستحضرات الصيدالنية (األدوية) وتخزينها وتسعير األدوية.
وفي حالة عدم الوفاء بمعايير الهيئة العامة للغذاء والدواء أو باألنظمة واللوائح التي تنظم تسعير األدوية وتخزينها فقد تتعرض الشركة لعقوبات منها غرامة ال
تزيد عن  500,000ريال سعودي أو إلغاء الترخيص الممنوح مما سيؤثر بشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-17المخاطر المرتبطة بمشاكل جودة أو صحة منتجات الشركة

إن المخاوف الخاصة بسالمة المنتجات المخزنة في مراكز توزيع الشركة ،أو سالمة وجودة سلسلة التوريد التابعة للشركة ،قد تتسبب في دفع ضيوف الشركة
إلى تجنب شراء منتجات معينة من الشركة ،أو السعي إليجاد مصادر بديلة ،حتى ولو كان سبب تلك المخاوف خارج نطاق سيطرة الشركة .ونتيجة لشيوع تلك
المخاوف ،سواء كانت أم لم تكن قائمة على افتراضات حقيقية ،وسواء كانت أم لم تكن تنطوي على المنتجات التي تبيعها الشركة ،قد يبتعد بعض الضيوف عن
شراء منتجات الشركة مما سيضر بسمعة الشركة ،وسيكون لذلك تأثير جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وإضافة إلى ذلك ،لن يكفي وضع ضوابط تشغيلية وتدريب الموظفين لمنع التالعب بالمنتجات أو حدوث مشاكل أخرى تتعلق بسالمة المنتجات وصالحيتها ،حيث
سيؤثر ذلك على عمليات الشركة.
وقد تتعرض الشركة أيضاً للمسؤولية ،أو قد تخضع لعقوبات إدارية بسبب المنتجات التي تقوم ببيعها والتي تكون مقلدة أو دون المعايير المطلوبة أو غير معتمدة،
أو بسبب المنتجات المباعة من خالل منصتها التجارية اإللكترونية أو بسبب المحتوى الظاهر من خالل تلك المنصة ،والتي قد تشكل انتهاكاً لحقوق ملكية فكرية
تخص اآلخرين ،أو بسبب سوء تصرف آخر .وتحصل الشركة على منتجاتها من موردين مختلفين .وفي حالة بيع منتجات مقلدة ،أو دون المعايير الالزمة ،أو غير
معتمدة ،أو مخالفة ،أو في حالة عرض محتوى مخالف على منصة الشركة ،فقد تواجه الشركة مطالبات يتوجب عليها تحمل مسؤوليتها .وبصرف النظر عن مدى
صحة تلك المطالبات ،قد تتكبد الشركة تكاليف باهظة وتبذل جهوداً في المدافعة عن تلك المطالبات أو تسويتها .وفي حالة صدور حكم ضد الشركة ،قد تضطر
إلى سداد تعويضات كبيرة ،أو إلى التوقف عن بيع المنتجات ذات الصلة .وفض ً
ال عن ذلك ،فإن مطالبات الغير أو العقوبات اإلدارية تلك ستؤدي إلى نشوء سمعة
سلبية ،األمر الذي يتسبب في اإلضرار بشهرة الشركة .وسوف يكون ألي من هذه األحداث آثار جوهرية سلبية على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي
وتوقعاتها المستقبلية.
وباإلضافة إلى ما تقدم ذكره ،فقد تُسحب المنتجات التي توزعها الشركة من األسواق ،سواء بصورة طوعية أو غير طوعية ،إذا كان هناك ادعاء بأنها تتسبب في
إصابات أو أمراض ،أو أنها تحمل أسماء أو عالمات غير صحيحة ،أو أنها مغشوشة أو مخالفة ألية لوائح حكومية .وقد تقوم الشركة أيضاً ،بمحض إرادتها ،بسحب
المنتجات التي تراها ال تفي بمعايير الجودة ،سواء كان ذلك من حيث المذاق أو المظهر ،أو فقط ألجل حماية عالمتها التجارية وسمعتها وشهرتها .وإذا كان هناك
في المستقبل أي سحب للمنتجات ،األمر الذي قد تنتج عنه نفقات كبرى غير متوقعة ،وإتالف لمخزون المنتج ،وأضرار تلحق بسمعة الشركة ،وفقدان مبيعات بسبب
عدم توفر المنتج لفترة من الزمن ،فإن ذلك قد يؤثر بشكل جوهري وسلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
وقد تحدث في المستقبل وقائع تتصل بسالمة وجودة المنتجات ،أو المكونات التي تنطوي عليها المنتجات ،األمر الذي سوف تنتج عنه مطالبات تتعلق بالمسؤولية
عن المنتج ،أو عمليات سحب للمنتج ،أو سمعة سلبية ،أو غرامات أو إقفال للفروع ،سيؤثر ذلك بشكل جوهري وسلبي على شهرة الشركة ،وأعمالها ،ووضعها المالي،
ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-18المخاطر المرتبطة بعدم حماية المعلومات الصحية السرية للضيوف بالشكل المناسب

ينطوي جزء من عمليات الشركة على تسلم أو استخدام معلومات صحية محمية بخصوص الضيوف .وتتناول عدد من اللوائح الرئيسية في المملكة العربية السعودية
استخدام المعلومات الصحية المميزة السرية الخاصة بالضيوف والكشف عنها وأمنها ،ويشمل ذلك متطلبات عديدة بشأن نقل المعلومات الصحية واستخدامها
والكشف عنها من جانب جميع المشاركين في تقديم الرعاية الصحية ،بما في ذلك األطباء ،والمستشفيات ،وشركات التأمين ،وأطراف أخرى تسدد مبالغ مالية.

13

العودة الى جدول المحتويات

وسيؤدي عدم التقيد بالمعايير الصادرة بموجب اللوائح المعتمدة إلى إيقاع عقوبات جنائية ومدنية .وفض ً
ال عن ذلك ،فإن اللوائح والتشريعات المستقبلية التي تقيد
أو تحظر بشكل صارم استخدام الشركة للمعلومات المميزة أو الخاصة بالضيوف ،أو أية معلومات أخرى ،قد تحد من قدرة الشركة على استخدام معلومات حساسة
في تشغيل أعمال الشركة بشكل فعال .وإذا حدث من جانب الشركة أية مخالفة لخصوصية أحد الضيوف ،أو إذا ثبت أن الشركة قد خالفت أية الئحة بشأن سرية
أو نشر أو استخدام معلومات صحية محمية ،قد تضطر إلى دفع تعويضات أو غرامات أو عقوبات جوهرية كما تنص عليها األنظمة ،وقد تتعرض سمعة الشركة
لضرر ،وقد يترتب على كل من األمور سالفة الذكر أثر جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-19المخاطر المتعلقة بحماية الشركة لعالماتها التجارية

قامت الشركة بتسجيل  55عالمة تجارية في المملكة تعتمد عليها في أعمالها ،وقد جرى بيان تفاصيلها في القسم «( 1-11-12العالمات التجارية») .وفي حال
لم تتمكن الشركة من تسجيل أو تجديد العالمات التجارية الخاصة بها أو في حال قيام أي شخص باالعتراض على تسجيل تلك العالمات ،فسيؤثر ذلك سلبياً
وجوهريا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية .ويعتمد المركز التنافسي للشركة على قدرتها على االستمرار في استخدام تلك
العالمات التجارية ،وحماية حقوقها المتصلة بها في مواجهة أي استخدام غير قانوني لتلك العالمات التجارية من جانب الغير.
وفي حال انتهاك حقوق الملكية الفكرية للعالمات التجارية الخاصة بالشركة ،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 الشركة في إجراءات قضائية مكلفة وتحول جهود بعض من موظفيها الفنيين واإلداريين
لهذه اإلجراءات القضائية .فض ً
ال عن ذلك ،فقد تضطر الشركة نتيجة ألي نزاع يتعلق بعالماتها التجارية إلى إبرام اتفاقيات امتياز أو ترخيص بالنسبة ألي من هذه
العالمات ،والتي قد تكون بشروط غير مواتية للشركة أو غير ممكنة إطالقاً .وسيؤثر وقوع أي من هذه األحداث بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج
عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-20المخاطر المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر تشغيلية وعوائق تجارية غير متوقعة

يعتمد نجاح الشركة إلى ٍ
حد كبير على استمرارية تشغيل صيدلياتها ،وعياداتها ،ومراكز التوزيع الخاصة بها دون معوقات .وإن تشغيل صيدليات الشركة ،وعياداتها،
ومراكز توزيعها ،معرض لعدد من المخاطر ،ويشمل ذلك األضرار المادية التي قد تلحق بالمباني ،وأعطال الطاقة ،وتعطل المعدات واألجهزة الطبية ،وتعطل
أنظمة المعلومات ،واألعطال الميكانيكية ،وإمكانية توقف األعمال ،والحوادث اإلجرامية ،واالضطرابات المدنية ،والكوارث الطبيعية ،والحرائق ،وأخطاء التشغيل،
والتغييرات في المخططات الحكومية الخاصة باألراضي والتي تنطوي على هذه المرافق ،أو أي تعطل أو تأخير في الموانئ أو مختلف الخدمات المالحية بوجه
عام .وإن حدوث أي من الوقائع تلك ،أو أية وقائع مشابهة ،قد يتسبب في تعطيل أعمال الشركة ،األمر الذي سيؤثر بشكل جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج
عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
أما فيما يتعلق بمراكز التوزيع ،قد يتعذر على الشركة استبدالها في الوقت المناسب ،إذا حدث أي مما تقدم ذكره .وفض ً
ال عن ذلك ،فإن عقود إيجار صيدليات
الشركة وعياداتها ومراكز توزيعها قد تكون عرضة للطعن من جانب أطراف ثالثة أو سلطات حكومية ،األمر الذي قد يتسبب في تعطل أعمال الشركة .وفي حالة
نجاح أية طعون تتعلق باستخدام الشركة للعقارات المستأجرة ،فقد تخضع الشركة لغرامات ،وقد يتم إجبارها على نقل األعمال المتعلقة بتلك الطعون .وفي تلك
الحالة ،ليس هناك ما يضمن أن الشركة سيكون بمقدورها إيجاد مواقع بديلة ،طبقاً ألحكام مرضية لها ،في وقت مناسب ،أو على اإلطالق ،أو أنها لن تتعرض
إللتزامات جوهرية ناتجة عن طعون الغير في استخدام الشركة لتلك العقارات.
وباإلضافة إلى ذلك ،قد ال يتم تسليم المنتجات إلى صيدليات الشركة نتيجة عدد من األسباب كالقيود الحكومية لحماية الصحة أو األمن العام (مثل حظر التجول)
أو ألي غرض آخر ،والتي قد تؤثر على سائقي الشركة المكلفين بعمليات التوصيل؛ أو عدم تطبيق نظام العمل بفروع الشركة بالشكل المناسب؛ أو سوء المناولة؛
أو ازدحام السير ،أو غيرها ،حيث يمكن ألي من هذه العوامل أن تؤدي إلى تأخير أو فقدان البضائع ،أو تلف المخزون ،وبالتالي سيتعطل توريد هذه المنتجات،
وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وربحيتها وسمعتها .وقد تنخفض إيرادات الشركة بسبب خسارة أو إلغاء طلبيات هامة بسبب نقص أو
عدم توفر منتجات معينة مطلوبة من الضيوف بسبب األعطال الحادثة في سلسلة إمداد الشركة .وقد تتسبب تلك األعطال في عرقلة توفر المنتج وإدارة المخزون
المتاح ،األمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض المبيعات ،أو زيادة التكاليف ،مما سيؤثر بشكل جوهري وسلبي على أعمال الشركة ،ونتائج عملياتها ،ووضعها المالي،
وتوقعاتها المستقبلية.
بشكل
وإذا حدث تعطل ملموس في أعمال واحد أو أكثر من الصيدليات والعيادات ومراكز التوزيع ،فسيؤثر ذلك على إيرادات الشركة وربحيتها ،مما سيؤثر بدوره
ٍ
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-21المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض المعدية أو غيرها من المخاوف التي تهدد الصحة العامة ،بما في ذلك االنتشار العالمي
المستمر لفيروس كورونا ()COVID-19

سيترتب على تفشي مرض من األمراض المعدية  -مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية ( )MERSوفيروس اإلنفلونزا أ ( )H1N1ومتالزمة العدوى التنفسية الحادة
( )SARSوفيروس كورونا ( - )COVID-19في الشرق األوسط أثر سلبي وجوهري على اقتصاد المملكة وعمليات الشركة.
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وبعد تفشي فيروس كورونا ( ،)COVID-19نفذت الحكومة السعودية مجموعة من اإلجراءات االحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا ( ،)COVID-19بما فيها
قيود على السفر أو تدابير الحجر الصحي اإللزامي للمسافرين الدوليين ،إضافة إلى فرض قيود على سكان مناطق أو أقاليم أو مقاطعة بعض البلدان ،والتعليق
المؤقت لتأشيرات السفر للسياح الزائرين ألغراض دينية والذين يعتزمون زيارة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ألداء فريضتي الحج والعمرة ،وفرض قيود
مؤقتة على جميع الحجاج والمعتمرين المقيمين في المملكة لمنعهم من زيارة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ،والتعليق المؤقت لجميع الرحالت (الدولية
والمحلية) وخدمات التنقل بين المدن بواسطة الباصات وسيارات األجرة والقطارات .هذه اإلجراءات أثرت بشكل مباشر على أعمال الشركة .ازدادت إيرادات
الشركة عبر قنوات األونالين نتيجة اإلغالق والقيود المفروضة على التجول /الحجر الصحي ،من  19.6مليون ريال سعودي في السنة المالية  2019إلى 97.7
مليون ريال سعودي في السنة المالية  ،2020وازدادت مبيعات معدات الحماية الشخصية (األقنعة والقفازات والمطهرات) من حيث الحجم واإليرادات .وانخفضت
إيرادات الصيدليات في مكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب تعليق الحج والعمرة خالل السنة المالية  2020حيث انخفضت إيرادات صيدليات الحرم من 198.4
مليون ريال في السنة المالية  2019إلى  50.5مليون ريال في السنة المالية  ،2020كما تسبب إغالق الصيدليات الموجودة في المطارات ومحطات القطارات
بسبب القيود المفروضة على السفر بانخفاض اإليرادات من  27مليون ريال في السنة المالية  2019إلى  13.4مليون ريال في السنة المالية ( 2020للمزيد من
المعلومات ،يرجى مراجعة القسم « 1-6-6بيانات قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدة»).
في حالة حدوث زيادة أخرى في انتشار فيروس كورونا ( ،)COVID-19فمن الصعب تقدير األثر المحتمل الذي قد يحدثه ذلك على اقتصاد المملكة والعمليات
التجارية للشركة كما من الممكن أن يعرض الشركة لمخاطر انقطاع األعمال ،أو تعليق أو تأخير أو التأثير سلبياً على توريد بعض المنتجات التي تشتريها الشركة.
كما ال يمكن ضمان أن اإلجراءات االحترازية (كتلك المنوه عنها أعاله) سوف تنجح في إيقاف أو الحد من تفشي فيروس كورونا ( )COVID-19في المملكة مستقب ً
ال.
باإلضافة إلى ذلك ،من المرجح أن يكون لهذه اإلجراءات (المنوه عنها أعاله) آثار سلبية وجوهرية على االقتصاد السعودي وعلى ثقة المستثمرين واألعمال لدرجة
يصعب التنبؤ بها ،وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري ،على أعمال الشركة ،ونتائج عملياتها ،ووضعها المالي ،وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-22المخاطر المتعلقة بأعمال تجديد وإعادة تطوير صيدليات الشركة

يجب على الشركة القيام بأعمال تجديد وتوسعة وتحسين و/أو إعادة تطوير لصيدلياتها الحالية بصورة مستمرة ،من أجل الحفاظ على جاذبيتها واستمرار الطلب
عليها من قبل ضيوف الشركة .بشكل عام ،تقوم الشركة بعمليات تجديد وصيانة لصيدلياتها خالل العام وتقوم الشركة بالتجديد الكامل فقط عندما يكون من
المتوقع أن يكون لعملية التجديد أثر إيجابي وجوهري على عائدات هذه الصيدليات (للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم « 4-2-2-9-4تجديد الصيدليات
وتوسيعها»).
ونظراً لتطور قطاع الصيدلة في المملكة ،فقد تتغير تطلعات الضيوف وأذواقهم واختياراتهم .وقد ال تكون الصيدليات الحالية التابعة للشركة قابلة إلجراء تعديالت
عليها بشكل يلبي هذه التطلعات .كما قد تسبب أي أعمال تجديد للصيدليات إلى انخفاض إيرادات الشركة بشكل جزئي ومؤقت خالل فترة إجراء أعمال التجديد
لتلك الصيدلية .ويضاف إلى ذلك أنه من الممكن أن تؤدي زيادة التكاليف إلى انخفاض الدخل التشغيلي للشركة ،مما يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال
الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
وإذا لم تقم الشركة بأعمال التجديد هذه حيثما يكون ذلك مناسباً أو ضرورياً ،فقد يؤثر ذلك سلبياً على األداء المالي للصيدلية المعنية .وإضاف ًة إلى ذلك ،قد ال
تتمكن الصيدليات الحالية التابعة للشركة من منافسة صيدليات منافسيها الجديدة بفاعلية ،حتى في حال قيام الشركة بتنفيذ أعمال التجديد المذكورة .إضافة
الى ذلك ،قد تتجاوز تكاليف أعمال تجديد الصيدليات النفقات الرأسمالية المتوقعة ،مما قد يؤثر على وضع ميزانية الشركة ،وهذا من شأنه أن يؤثر بصورة سلبية
وجوهرية على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-23المخاطر المتعلقة بسياسات تسليم المنتجات واالستبدال واالسترجاع

اعتمدت الشركة سياسات االستبدال واسترجاع المنتجات طبقاً للوائح حماية المستهلك الصادرة عن وزارة التجارة والتي تسمح بإعادة منتجات وإستبدالها في ظل
ظروف معينة .وقد تكون الشركة مطالبة أيضاً ،من وقت آلخر وبحكم األنظمة المطبقة ،باعتماد سياسات جديدة ،أو تعديل السياسات القائمة بخصوص إعادة
المنتجات واستبدالها ،األمر الذي سوف تترتب عليه تكاليف ونفقات إضافية ال يمكن للشركة تحميلها على الضيوف ،علما أنه ليس من المؤكد أن الشركة قادرة على
معالجة أحجام كبيرة من عمليات إعادة المنتجات .وإذا قامت الشركة بتعديل تلك السياسات أو في حال صدور لوائح جديدة تنظم سياسات االستبدال واالسترجاع
فسوف يتسبب ذلك في إزعاج الضيوف ،األمر الذي سيترتب عليه خسارة ضيوف حاليين ،أو إخفاق في اكتساب ضيوف جدد بالمعدالت المرجوة ،أو زيادة التكلفة
على الشركة مما سيؤثر بشكل جوهري وسلبي وعلى نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
والجدير بالذكر أن معظم المنتجات التي تبيعها الشركة قابلة لإلعادة بوجه عام دون إبداء األسباب طبقاً لسياسات الشركة .وفي حال ارتفاع معدالت إعادة
المنتجات ،أو إذا كان ذلك المعدل أعلى من المتوقع ،فسوف تتأثر سلباً إيرادات وتكاليف الشركة .فض ً
ال عن ذلك ،قد ال تتمكن الشركة من إعادة بعض المنتجات
لمورديها طبقاً لعقودها معهم ،أو إذا زادت معدالت إعادة تلك المنتجات بشكل كبير ،فسوف تتعرض الشركة لزيادة في رصيد مخزونها ،وإهالك المخزون ،وتكلفة
مناولته ،وسيؤثر ذلك بشكل جوهري وسلبي على رأس المال العامل لديها .ونتيجة لذلك ،فستتأثر سلباً وبشكل جوهري أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-24المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على إدارتها العليا وكبار موظفيها

يعتمد نجاح الشركة على استمرارية عمل وأداء إدارتها العليا وكبار موظفيها اآلخرين ،وكذلك على قدرتها على إيجاد موظفين مؤهلين في المستقبل وتوظيفهم
وتطويرهم وتحفيزهم والحفاظ عليهم .وتعتمد الشركة على عدد من األفراد األساسيين في فريق إدارتها العليا ،ممن لديهم خبرات قيمة في قطاع الرعاية الصحية
والصيدلة ،وممن ساهموا بشكل كبير في تطوير عمليات الشركة وتوسعها .وهناك تنافس شديد على كبار التنفيذيين في قطاع الرعاية الصحية والصيدلة ،وليس
بشكل مناسب.
بمقدور الشركة أن تضمن قدرتها على االحتفاظ بموظفيها أو على جذب موظفين جدد مؤهلين
ٍ
وقد تحتاج الشركة إلستثمار موارد مالية وبشرية كبيرة لجذب تنفيذيين و /أو موظفين كبار جدد والحفاظ عليهم .إن فقدان خدمات كبار التنفيذيين أو
الموظفين الرئيسيين لدى الشركة سوف يؤخر أو يحول دون تنفيذ وتحقيق أهداف الشركة االستراتيجية ،وسوف يؤدي إلى تحويل اهتمام اإلدارة للبحث عن
بديل مؤهل ،ومن شأن ذلك التأثير سلباً على قدرة الشركة على إدارة أعمالها بفاعلية وكفاءة .وفي حال لم تتمكن الشركة من توظيف والحفاظ على كبار
التنفيذيين أو الموظفين الذين يتمتعون بمستويات عالية من المهارات في المجاالت المناسبة ،فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج
عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ٍ
معلومات
وقد يرتكب كبار التنفيذيين والموظفين أعماال قد تؤثر سلباً على أعمال الشركة ،بما في ذلك سوء استخدام معلومات الشركة أو نظمها أو اإلفصاح عن
ٍ
معلومات مضللة .كما قد ال تتمكن الشركة دوماً من منع كبار التنفيذيين والموظفين من ارتكاب أفعال ترقى لمستوى األخطاء الجسيمة ،أو التأكد من
س ّرية أو نشر
ٍ
التزامات مالية ،أو تؤدي إلى اإلساءة لسمعة
تقيدهم بالسياسات واللوائح الداخلية للشركة .وسوف تؤدي أي من تلك األفعال إلى تكبد الشركة خسائر أو غرامات أو
بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
الشركة ،وهذا من شأنه أن يؤثر
ٍ
2 -1-25المخاطر المتعلقة بترتيبات التمويل القائمة لدى الشركة

لقد أبرمت الشركة تسهيالت تمويل مع البنك السعودي البريطاني بتاريخ 2021/01/17م بإجمالي  259,960,000ريال سعودي ،وتسهيالت تمويل مع بنك الجزيرة
بتاريخ 2020/12/22م بإجمالي  200,000,000ريال سعودي ،وتسهيالت تمويل مع البنك األهلي السعودي بتاريخ 2021/02/02م بإجمالي  100,000,000ريال
سعودي (التي انتهت في  31أغسطس 2021م ،وهي قيد التجديد) («وثائق التمويل») (لمزيد من التفاصيل حول هذه التسهيالت ،يرجى الرجوع إلى القسم 9-12
(«التسهيالت االئتمانية والقروض»)).
وتنص عدد من أحكام وثائق التمويل هذه على منح البنوك حقوق إنهاء غير مقيدة وحقوق تعديل من جانب واحد ،مثل الحق في تعديل أي من أحكام وثائق التمويل،
أو الحق في تعديل التسهيالت ،أو إلغائها ،أو تقليصها ،أو تعديل المعدالت ذات الصلة وطلب سداد جميع المبالغ المستحقة ،حتى في حالة عدم وقوع تقصير في
الدفع .باإلضافة إلى ذلك ،تتمتع البنوك بحقوق مقاصة واسعة النطاق على حسابات الشركة وأصولها ،مما سيؤثر على التدفق النقدي المتاح للشركة في حال
اختار البنك ممارسة حقوق المقاصة ،أو تنفيذ أحكام اإلخالل بأحكام االتفاقيات األخرى ،أو مطالبة الشركة بتوفير ضمان إضافي أو توقيع ضمانات أو سندات
ألمر إضافية .كما تتضمن الوثائق المالية التزامات على الشركة بأخذ موافقة البنوك قبل إجراء أي تغييرات على ملكيتها أو شكلها القانوني .والجدير بالذكر بأن
قامت الشركة بالحصول على إعفاء من بنك الجزيرة بخصوص التغييرات على ملكية الشركة وعلى هيكلها القانوني بتاريخ 2021/11/14م .وتجدر اإلشارة بأن
الشركة في طور الحصول على هذه اإلعفاءات من البنك األهلي السعودي.
وفي حالة عدم االمتثال ألي أحكام منصوص عليها في هذا القسم ،يحق للبنك المعني اتخاذ أي خطوات للحفاظ على حقوقه مثل التعجيل بسداد المبالغ المستحقة
وإنهاء التسهيالت .وقد ال تتمكن الشركة من الحصول على مصادر تمويل بديلة لسداد هذه الديون مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج
عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وقد تحتاج الشركة إلى أموال إضافية لتصدي التحديات التي قد تواجهها في أعمالها ،وتنفيذ استراتيجية النمو ،وزيادة حصتها السوقية في أسواقها الحالية ،أو
التوسع في أسواق أخرى ،أو لتوسيع قاعدة منتجاتها .وقد ال تكفي السيولة الناتجة عن عمليات الشركة ومواردها المالية الحالية لتمويل استراتيجية النمو .وبناء
عليه ،فقد تسعى الشركة لزيادة رأس مالها ،أو قد تتكبد مديونية إضافية.
وإن لم تتمكن الشركة من الحصول على تمويل كاف عند احتياجها لذلك ،أو طبقا لشروط مواتية لها ،أو إذا أصبحت الشركة عاجزة عن سداد ديونها عند
استحقاقها ،فإن ذلك سيؤثر سلباً على قدرة الشركة على تسيير أعمالها ،أو تحقيق معدل النمو المخطط له ،مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-26المخاطر المتعلقة بتطبيق الشركة لدليل حوكمة ُمعتمد حديث ًا

لقد اعتمد مجلس إدارة الشركة دليل حوكمة الشركة المحدث بتاريخ 1443/03/22هـ (الموافق 2021/10/28م) .وقد اشتمل الدليل المحدث على قواعد
وإجراءات تمت صياغتها استناداً إلى الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية .وسوف يعتمد نجاح الشركة في التطبيق الصحيح لقواعد الحوكمة
ٍ
وبوجه خاص
بشكل صحيح من جانب مجلس اإلدارة ولجانه والمسؤولين التنفيذيين بالشركة،
وإجراءاتها على مدى إدراك تلك القواعد واإلجراءات وفهمها وتنفيذها
ٍ
فيما يتعلق بتكوين مجلس اإلدارة ولجانه ،ومتطلبات االستقاللية ،والقواعد المتعلقة بتعارض المصالح والمعامالت مع األطراف ذوي العالقة.
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كما تتطلب المادة  23من الئحة حوكمة الشركات اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات المفوضة إلى اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح
تلك الصالحيات .وبتاريخ 1437/08/29هـ (الموافق 2016/06/05م) ،قام مجلس إدارة الشركة باعتماد والموافقة على جداول الصالحيات التي تتضمن
ٍ
وبوجه خاص بالقواعد اإللزامية
االختصاصات وتوزيع المهام والصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة .وعدم تق ُّيد الشركة بقواعد الحوكمة،
المنبثقة عن الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة ،قد يعرضها لعقوبات نظامية ،وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وقد سبق للشركة تكوين لجنة المراجعة والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت قبل تحولها لشركة مساهمة .وقامت الجمعية العامة العادية للشركة بتعديل الئحة
عمل لجنة المراجعة بتاريخ 1443/07/06هـ (الموافق 2022/02/07م) وتعيين لجنة المراجعة ،وهي تتألف من ثالثة ( )3أعضاء غير تنفيذيين ،وذلك بتاريخ
1443/07/06هـ (الموافق 2022/02/07م) .وقام مجلس اإلدارة بتكوين لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 1443/03/22هـ (الموافق 2021/10/28م) (للمزيد
من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 2-5لجان مجلس اإلدارة»)) .وفي حال إخفاق أعضاء تلك اللجان عن أداء واجباتهم وتبني مواقف تضمن حماية مصالح
الشركة ومساهميها على التق ُّيد بمتطلبات حوكمة الشركات ،ومتطلبات اإلفصاح المستمرة ،وقدرة مجلس اإلدارة على مراقبة أعمال الشركة من خالل تلك اللجان،
سيترتب على هذا اإلخفاق أث ٌر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
وإن عدم قدرة أعضاء اللجان المذكورة أعاله واألعضاء المستقلين على القيام بالمهام المحددة لهم واتباع منهجية عمل تكفل حماية مصالح الشركة ومساهميها قد
يؤثر على تطبيق نظام الحوكمة وكفاءة رقابة مجلس إدارة الشركة على إدارة أعمالها من خالل هذه اللجان بصورة فاعلة .حيث سيعرض ذلك الشركة إلى احتمالية
عدم التزامها بمتطلبات اإلفصاح المستمرة بعد اإلدراج من جهة ،وإلى مخاطر تشغيلية وإدارية ومالية من جهة أخرى .وبالتالي ،فإن ذلك سيترتب عليه تأثير سلبي
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-27المخاطر المتعلقة بالخبرة المحدودة في إدارة شركة مدرجة في السوق المالية السعودية

يتمتع كبار التنفيذيين في الشركة بخبرات محدودة في إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية السعودية وااللتزام باللوائح واألنظمة الخاصة
بتلك الشركات .على وجه الخصوص ،فإن التدريب الداخلي و /أو الخارجي الذي سيحصل عليه كبار التنفيذيين في إدارة شركة سعودية مدرجة في السوق المالية،
باإلضافة إلى التزامات اإلشراف التنظيمي واإلبالغ المفروضة على الشركات العامة ،سوف تتطلب تركيزًا كبي ًرا من كبار التنفيذيين ،مما قد يصرف انتباههم عن
اإلدارة اليومية للشركة .وستؤدي عدم قدرة الشركة على االلتزام باللوائح واألنظمة في الوقت المناسب ومتطلبات اإلفصاح المفروضة على الشركات المدرجة
إلى تعريض الشركة لعقوبات وغرامات تنظيمية .وسيكون لفرض الغرامات على الشركة أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة وسمعتها ووضعها المالي ونتائج
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-28المخاطر المتعلقة بالتوريد والدعم من مقدمي الخدمات

تستورد الشركة نسبة كبيرة من المنتجات المباعة في الصيدليات والمعدات واألجهزة المستخدمة في العيادات من موردين دوليين ،وهي تعتمد بالتالي على شركات
الشحن والخدمات اللوجستية الخارجية لتأمين تسليم تلك المنتجات والمعدات إلى مراكز التوزيع التابعة لها .وتعتمد الشركة أيضاً على خدمات من مجموعة من
مقدمي الخدمات الخارجيين اآلخرين ألغراض عملياتها في المملكة العربية السعودية ،ويشمل ذلك تأجير المركبات ،وفي حدود معينة ،صيانة الثالجات في مراكز
التوزيع .على وجه الخصوص ،تقوم الشاحنات بتسليم منتجات الشركة من مراكز التوزيع الخاصة بها إلى الصيدلية المعينة ،وهذا ما يستلزم نقل تلك المنتجات
وفقا لدرجات حرارة معينة اعتما ًدا على طبيعة تلك المنتجات .ففي حالة عدم تخزين المنتجات بشكل صحيح طوال مدة الرحلة ،سوف تكون المنتجات المعروضة
على الضيوف غير صالحة لالستخدام.
بالتالي ،سوف تتأثر سل ًبا قدرة الشركة على تقديم مستويات ثابتة من المخزون ومنتجات قابلة للبيع بسبب أية تغييرات في السياسات والممارسات ،مثل التسعير،
وشروط الدفع ،وبرمجة تلك الخدمات ومعدل تكرارها ،أو أية زيادات في تكلفة الوقود والضرائب والعمالة ،وعوامل أخرى خارجة عن سيطرة الشركة.
وفض ً
ال عن ذلك ،ليس هناك ضمان بأن مقدمي الخدمات للشركة من األطراف األخرى سيقدمون خدمات ُمرضية تفي دائ ًما بالمعايير المتوقعة من جانب الشركة،
أو أن المستشارين المهنيين اآلخرين ،والذين تخرج أعمالهم عن نطاق سيطرة الشركة أو مجلس إدارتها ،سيؤدون بشكل كاف واجباتهم التعاقدية.
وإضافة إلى ذلك ،فإن خسارة أية عقود خدمات مع األطراف الخارجية ،أو أي عجز عن تجديد تلك العقود ،أو أي عجز عن التفاوض على عقود بديلة مناسبة سينتج
عنه تأثير سلبي على الشركة .وتُعتبر الشركة أيضاً معرضة للمخاطر إذا أوقف أحد مقدمي الخدمات عملياته ،دون أن يكون هناك ضمان بأن الشركة بمقدورها
استبدال مقدمي الخدمات المنوه عنهم في الوقت المناسب بمقدمي خدمات آخرين بأسعار مقاربة ،أو على اإلطالق .فلو حدث أيا من العوامل المبينة سالفاً،
سيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-29المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية

تحتفظ الشركة بوثائق تأمين لتغطية جميع المخاطر على الممتلكات والمسؤولية العامة تجاه الغير وسرقة المبالغ النقدية وضمان األمانة وتأمين التقصير الطبي
(للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 10-12التأمين»)) .وال يمكن ضمان أن تكون التغطية التأمينية بموجب هذه الوثائق كافية في جميع األوقات وفي
جميع الظروف ،أو أن حدود التغطية التأمينية كافية في جميع الحاالت لتغطية المطالبات المتعلقة بالمخاطر المؤمن ضدها .وقد ال تتمكن الشركة من إثبات
مطالبتها بخصوص أي مسؤولية أو خسارة وفقا لوثائق التأمين السارية بسبب وجود استثناءات أو قيود على التغطية التأمينية أو في حالة عدم استيفاء الشركة
لبعض معايير التأمين بخصوص مطالبة محددة .وهذا سوف يجبر الشركة على تعويض الخسائر الناجمة عن الحوادث ،وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.
وقد تتعرض الشركة مستقب ً
ال لمخاطر محتملة غير مشمولة بالتغطية الـتأمينية بشكل كاف أو غير مشمولة على اإلطالق ،مثل المخاطر الناتجة عن األعمال
ً
العدائية والمخاطر السياسية والحروب وأعمال التخريب وغيرها .إضافة إلى ذلك ،تنطوي وثائق التأمين الحالية للشركة على استثناءات أو قيود على التغطية .وقد
بشكل
ال تتوفر وثائق التأمين الحالية للشركة في المستقبل .وبنا ًء عليه ،فإن الخسائر والمسؤوليات الناتجة عن أي مخاطر غير مؤمن ضدها ،أو غير مؤمن عليها
ٍ
بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها
بشكل كبير ،حيث سيؤثر ذلك
كامل ،قد تزيد التكاليف التي تتكبدها الشركة
ٍ
ٍ
المستقبلية.
2 -1-30المخاطر المتعلقة بأعطال شبكة تقنية المعلومات أو األنظمة السحابية لدى الشركة

يمثل توفير واستخدام تقنية المعلومات عام ً
ال تنافسياً هاماً في قطاع الصيدلة والرعاية الصحية .وتعتمد قدرة الشركة على جذب الضيوف واالحتفاظ بهم
ومراقبة عملياتها وتكاليفها بدقة والمنافسة بصورةٍ فاعلة ،على درجة تطور وموثوقية شبكة تقنية المعلومات الخاصة بها وعلى توافر خدماتها السحابية ،وعلى وجه
الخصوص ،نظام إدارة تقنية المعلومات المخصص لها لتتبع جميع المعامالت المنجزة في فروع الشركة .باإلضافة إلى ذلك ،تُعد نظم المعلومات وأنظمة التعافي
من الكوارث الخاصة بالشركة ضرورية لعدد من المجاالت المهمة المتعلقة بأعمالها ،بما في ذلك نظام بضائع التجزئة ( )RMSوالذي يساعد الشركة في عملية
إدارة المخزون ،ونظام تخطيط موارد المؤسسات.
إن المخاطر المرتبطة بشبكة تقنية المعلومات ،الداخلية منها والخارجية ،مثل البرمجيات الضارة وعيوب البرمجة ومحاوالت اختراق شبكات الشركة وعدم تو ّفر
التحديثات أو التعديالت المطلوبة وتس ّرب البيانات واألخطاء البشرية ،تشكل كلها تهديداً مباشراً على خدمات الشركة وبياناتها .وقد تتعرض شبكات الشركة
أيضاً ألعطال بسبب أحداث «قوة قاهرة» غير متوقعة أو انقطاع في التيار الكهربائي .وقد تقع مثل هذه األحداث أيضاً في حال تعرضت سرية أو سالمة أو توفر
أي ٍ
طرف آخر موثوق به .إضافة إلى ذلك ،قد
المعلومات الخاصة بالشركة أو بضيوفها للخطر بسبب فقدان أي من هذه المعلومات سواء من قبل الشركة أو من قبل ّ
يترتب على الشركة تكاليف وتبعات تشغيلية كبيرة نتيجة لتحديث أنظمة تقنية المعلومات والشبكات الخاصة بها ،أو لقيام الشركة بتبني إجراءات إضافية لحماية
بياناتها أو نظم تقنية المعلومات الخاصة بها ،سواء كان ذلك نتيجة التوسع أو التحديث أو التقنيات الجديدة أو األنظمة واللوائح الجديدة أو غير ذلك.
كما يمكن أن تكون المنشآت أو األنظمة التابعة للشركة أو لمقدمي الخدمات الخارجيين عرض ًة لالختراقات األمنية أو أعمال اإلرهاب السيبراني أو التخريب أو
السرقة أو الفيروسات أو فقدان أو تلف البيانات أو البرمجة أو األخطاء البشرية أو أحداث أخرى مماثلة .ونظراً إلى درجة تطور أنواع هذه الهجمات وتغيرها
باستمرار ،سوف ال تتمكن الشركة ومقدمو الخدمات الخارجيين الذين تتعامل معهم الشركة من توقع هذه الهجمات أو اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة ،أو من اكتشاف
ومعالجة أي تهديد ألنظمة الشركة أو أنظمة مقدمي الخدمات المعنيين بسرعة كافية ،مما يمكن أن يفضي إلى خسارة البيانات .إن أي اختراق أمني أو عمل إرهاب
سيبراني أو تخريب أو سرقة أو وجود فيروسات أو فقدان أو تلف للبيانات أو البرمجة أو أية أخطاء بشرية من جانب أي من موظفي الشركة ،قد تؤدي إلى خرق
لخصوصية وأمن البيانات الخاصة بالمستهلكين والموظفين والضيوف .وسوف يؤدي ذلك االختراق ،بما في ذلك في نقاط البيع ،إلى إفشاء غير مقصود لهذه
البيانات ألطراف ثالثة على الرغم من اعتراض جميع األطراف المعنيين ،مما قد يقوض خصوصية األطراف المتضررة ،ويسيء بسمعة الشركة .باإلضافة إلى ذلك،
سوف يؤثر ذلك سل ًبا على أداء الشركة بسبب اإلجراءات القضائية أو الدعاوى المرفوعة ضد الشركة في حالة عدم حفاظها على سالمة البيانات وسريتها وضمان
االمتثال للضوابط ذات الصلة بالكشف عن البيانات بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسب عبر القنوات المناسبة .سيؤدي أي من هذه الخروقات أو أي أحداث أخرى
مماثلة إلى تغيير سلوك الضيوف الحاليين والمحتملين بطريقة تؤثر على قدرة الشركة على المحافظة على الضيوف الحاليين أو استقطاب ضيوف جدد ،وسيؤثر ذلك
بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وعملياتها الداخلية (مثل :الخدمات اللوجستية والمخزون واإلدارة) ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
وسيترتب على أية أعطال في شبكة اإلنترنت أو في البنية التحتية للشركة والخاصة بتقنية المعلومات ،بما في ذلك تلك المرتبطة بنظم الحاسب اآللي لدى الشركة
وبموقعها اإللكتروني أو وقوع أي من المخاطر المذكورة آنفا ،أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-31المخاطر المتعلقة بسرقة المبالغ النقدية

سدد حوالي  %30من الضيوف مشترياتهم في سنة 2020م باستخدام المبالغ النقدية ،وتقوم الشركة بجمع النقود بما يقارب  %83من الصيدليات عن طريق شركات
نقل األموال ،وذلك بشكل دوري (بما ال يتجاوز أسبوع) ،وإيداعها في حسابها المصرفي .ويتمثل خطر ذلك في إمكانية تعرض المبالغ النقدية المستلمة من الشركة
للسرقة سواء من الموظفين العاملين في صيدلياتها وعياداتها أو من الغير .وبالنظر إلى الحجم الكبير للمعامالت النقدية الضرورية لتشغيل أعمال الشركة ،فإن
أي حادث سرقة أو غير ذلك من الخسائر التي قد تحدث سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-32المخاطر المتعلقة بدخول الشركة في دعاوى قضائية

ٍ
وإجراءات تنظيمية مع أطراف ،بما في ذلك مورديها أو موظفيها أو منافسيها أو ضيوفها
قد تدخل الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها ،في دعاوى قضائية
أو أي من الجهات التنظيمية أو المستهلكين أو ّ
ملك األراضي التي تستأجرها الشركة ألغراض أعمالها.
وفي حال لم تكن األحكام الصادرة في تلك الدعاوى واإلجراءات التنظيمية لمصلحة الشركة ،سوف يترتب على ذلك أث ٌر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها
ٍ
اإلجراءات التنظيمية ،فسوف تؤدي تلك اإلجراءات إلى تكبد مصاريف
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية .وبصرف النظر عن نتيجة هذه الدعاوى أو
باهظة ،وسيتطلب ذلك من الشركة تخصيص موارد كبيرة للرد على هذه المطالبات والدفاع عن نفسها ،مما سيؤدي إلى أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
كما في تاريخ هذه النشرة ،إن الشركة طرف (مدعية ومدعى عليها) في عدد من الدعاوى القضائية غير الجوهرية التي نشأت أثناء سير عملها المعتاد ،وتقدر
القيمة اإلجمالية للدعاوى غير الجوهرية  18,118,276ريال سعودي (للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم «( 12-12التقاضي»)).
2 -1-33المخاطر المتعلقة بمنازعات الملكية حول عقارات الشركة

تفضي الملكية العقارية في المملكة العربية السعودية إلى العديد من المشاكل ،وبوجه خاص تنشأ نزاعات حول الملكية والحيازة نظرا لعدم وجود سجل عقاري
مركزي حيث ينتج عن ذلك بعض الصعوبات في تتبع تواريخ الصكوك والصكوك الفرعية القديمة .وحيث أن المملكة ال تطبق بعد مبدأ عدم جواز إبطال سند
الملكية ،فإنه يتم االعتماد على أشكال مختلفة من البينات التاريخية لتحديد وإثبات ملكية األراضي ،مثل األحكام الصادرة عن المحاكم ،واتفاقيات البيع ،والصكوك
التاريخية .وإذا علمنا بأنه من الممكن أال تتوفر جميع البينات التاريخية في جميع الحاالت ،فغالباً ما يظل هناك خطر لنشوء نزاعات في المستقبل حول الملكية.
وعلى سبيل المثال ،فإذا كان أحد البائعين قد قام ببيع عقار لمشتر آخر قبل بيعه للشركة ،وحتى إذا لم يكن قد تم تسجيل ذلك البيع القديم ،فإنه يظل بمقدور
المشتري اآلخر مباشرة دعوى ضد الشركة حول العقار المعني .وبناء عليه ،فقد يتعذر إثبات ملكية خالصة بخصوص جميع العقارات المملوكة التي تقوم الشركة
من خاللها بتشغيل فروعها .وفض ً
ال عن ذلك ،فقد تنشأ نزاعات قانونية تتصل بتلك العقارات والتي قد تؤدي إلى إثارة شكوك حول قدرة الشركة على تملك أو
شغل العقارات المعنية ،وقد يتسبب ذلك في بعض الحاالت في فقدان الشركة لحيازتها للعقار الذي كانت تملكه .وقد تؤدي تلك النزاعات والشكوك حول الحيازة
إلى التأثير على قيمة العقارات المعنية ،وقد تؤدي بالشركة إلى إيقاف عملياتها من خالل عقار بعينه ،ويؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي
ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -1-34المخاطر المتعلقة بمستويات المخزون

كان لدى الشركة مخزون إجمالي (صافي من المخصصات) قدره  1,131,927,417ريال سعودي ،و 1,133,868,281ريال سعودي ،و 1,180,965,542ريال سعودي
و 1,146,130,852ريال سعودي فيما يمثل  ،%42.1و ،٪27.1و ٪24.7و ٪23.8من إجمالي أصول الشركة كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و31
ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م على التوالي .قامت الشركة بتكوين مخصصات بمبلغ  88,454,000ريال سعودي و 90,979,000ريال
سعودي و 195,171,000ريال سعودي و 171,012,000ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م على التوالي .تتمثل سياسة الشركة في السعي إلى الحفاظ على المستوى األمثل للمخزون للتحكم في تكاليف نقله ،واستخدام رأس المال
العامل بكفاءة أكبر ،مع ضمان تسليم البضائع في الوقت المناسب ،والحفاظ على جودة وتنوع السلع والبضائع المتاحة للضيوف .وتقوم الشركة ً
أيضا بمراجعة طرق
وإجراءات مراقبة المخزون بشكل دوري من أجل تقليل التلف واإلفراط في التخزين .وقد بلغت نسبة الهدر في المخزون  ٪0.7و ٪1.0و ٪1.3و ٪0.5من إجمالي
مخزون الشركة كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،على التوالي ،في حين كانت
نسبة انكماش المخزون تساوي  ٪1.3و ٪1.4و ٪1.1و ٪0.3من إجمالي مخزون الشركة كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م
وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م على التوالي .وقد بلغت كمية الهدر في المخزون  8,831,000ريال سعودي و 11,863,000ريال سعودي و17,045,000
ريال سعودي و 5,955,000ريال سعودي من إجمالي مخزون الشركة كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م ،على التوالي ،في حين كان انكماش المخزون يساوي مبلغا قدره  16,202,000ريال سعودي و 16,819,000ريال سعودي و 14,500,000ريال
سعودي و 4,450,000ريال سعودي من إجمالي مخزون الشركة كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021م على التوالي ،وذلك بسبب الهدر في المخازن والفائض في مستويات المخزون الذي منع الشركة من نقل منتجاتها على النحو المتوقع.
وإذا تعذر على الشركة الحفاظ على المستوى األمثل للمخزون ،ورقابة المخزون بشكل دوري ،فإن ذلك سيؤدي لنقص حاد أو زيادة ملموسة في مستويات
المخزون ،مما سيؤدي بدوره إلى عجز الشركة عن الوفاء باحتياجات الضيوف أو بيع المنتجات ،وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -1-35المخاطر المتعلقة بمعدالت نمو إيرادات الشركة

تتألف إيرادات الشركة من إيرادات الصيدليات والعيادات ،والتي تتأثر بدورها بعوامل مختلفة (للمزيد من المعلومات حول األداء المالي والتشغيلي لقطاعات
األعمال والعوامل المؤثرة في ذلك ،يرجى الرجوع للقسم «( 6مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات»)) .وإضافة إلى ذلك ،تخضع تلك القطاعات
للعديد من المخاطر المذكورة في هذا القسم من نشرة اإلصدار والتي قد تؤثر ،في حالة حدوثها ،على أعمال تلك القطاعات ،ومن ثم على معدالت نمو إيرادات
الشركة .وبناء عليه ،فقد ال تنجح الشركة في جهودها لزيادة إيراداتها أو تنمية أعمالها.
وينبغي عدم النظر لمعدالت نمو اإليرادات في فترات سابقة باعتبارها مؤشراً على معدالت النمو في المستقبل ،حيث قد تعجز الشركة عن التغلب على المصاعب
التي تواجهها في قطاع الرعاية الصحية ،نظراً الحتمالية تراجع الطلب على خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية أو اضطرار الشركة إلى تقليص
خدمات الرعاية الصحية لديها ،بما يؤدي إلى نقص إيرادات الشركة ككل ،وسوف يكون لذلك أثر جوهري وسلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية
2 -2-1المخاطر المتعلقة بأثر المخاطر السياسية واالقتصادية على عمليات الشركة

تتركز معظم عمليات الشركة في المملكة .ولذلك فإن األداء المالي للشركة يعتمد على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في المملكة باإلضافة للظروف
االقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على اقتصاد المملكة.
بشكل سلبي على اقتصاد المملكة.
وال يزال قطاع النفط يحتل النصيب األكبر من إجمالي الناتج المحلي للمملكة .وقد تحدث تقلبات في أسعار النفط ،مما قد يؤثر
ٍ
وجدير بالذكر أن معدل النمو االقتصادي في المملكة شهد تباطؤاً خالل األعوام األخيرة .كما تواجه المملكة أيضاً
ٍ
تحديات تتعلق باالرتفاع النسبي في معدالت
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
النمو السكاني .وقد يكون لجميع هذه العوامل تأثي ٌر سلبي على اقتصاد المملكة ،مما سيترتب عليه تأثي ٌر سلبي
ٌّ
ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
كما يجوز لتقلبات بعض العوامل االقتصادية ،مثل توافر االئتمان للمستهلكين ،ومستويات أسعار الفائدة ،ومعدالت البطالة ،ومستويات الرواتب والضرائب ،وتكلفة
استهالك المياه والكهرباء ،واإللغاء الجزئي أو الكامل للدعم المقدم من الحكومة السعودية لبعض المواد ،أن تؤثر ً
أيضا على إنفاق المستهلكين والطلب على منتجات
الشركة .وإذا كانت الشركة غير قادرة على االستجابة لتغيرات السوق ،فستتأثر أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها بشكل سلبي وجوهري.
استقرار سياسي أو أمني في الوقت الراهن ،وليس من المؤكد أن العالقات
وإضاف ًة إلى ذلك ،تعاني العديد من الدول في منطقة الشرق األوسط من عدم
ٍ
الدبلوماسية السلبية مع تلك الدول أو مع دول أخرى ،أو الظروف االقتصادية والسياسية السائدة فيها ،لن يكون لها أثر سلبي على االقتصاد أو االستثمار األجنبي
المباشر أو األسواق المالية في المملكة العربية السعودية بشكل عام ،أو على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
إن أي تغييرات كبرى غير متوقعة في البيئة السياسية أو االقتصادية أو القانونية في المملكة ،أو أية دول أخرى في الشرق األوسط ،و /أو أي دول تستورد منها
الشركة منتجاتها ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،التقلبات العادية في األسواق والركود االقتصادي واإلعسار وارتفاع معدالت البطالة والتحوالت
التكنولوجية وغيرها من التطورات ،سوف تؤثر سلباً
وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ٍ
باإلضافة إلى ذلك ،فمن شأن تغييرات كبيرة في السياسات الضريبية أو التجارية أو التعريفات أو العالقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والدول
األخرى ،أو أي تغييرات في السياسات المحلية ،مثل فرض تعريفات أحادية الجانب على المنتجات المستوردة ،وأي مشاعر سلبية تجاه المملكة العربية
السعودية نتيجة لزيادة التعريفات الجمركية على الواردات والتغييرات األخرى في اللوائح التجارية في المملكة العربية السعودية ،أن تؤدي إلى ارتفاع كبير
في تكاليف الشركة ،وتقييد وصول الشركة إلى الموردين ،وخفض النشاط االقتصادي ،مما سيكون له أثر سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-2المخاطر المتعلقة بالعوامل التنافسية المتزايدة في القطاع الذي تعمل فيه الشركة

يُعد قطاعي الصيدلة والرعاية الصحية في المملكة مجاالً شديد التنافس ،وتتوقع الشركة لتلك المنافسة أن تزداد في المستقبل .وتواجه الشركة منافسة
من شركات بيع األدوية بالتجزئة (مثل الصيدليات التقليدية غير المتصلة باإلنترنت ومنصات اإلنترنت) ،والمراكز التجارية الكبرى ،ومقدمي الرعاية الصحية
الكبار ،والشركات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية عبر اإلنترنت ،علما بأن هذه الشركات قد تتمتع بموارد مالية وتقنية وبحثية أكبر من موارد الشركة،
كما يجوز أن تفوق قدراتها في مجال التطوير والتسويق والتوزيع والتجزئة قدرات الشركة .كذلك ،يجوز أن يكون لهذه الشركات تاريخ تشغيلي أطول ،أو قاعدة
عمالء أكبر ،أو تغطية سوق أوسع وأعمق .ونتيجة لذلك ،قد يكون منافسو الشركة قادرين على االستجابة بشكل أسرع وأكثر فعالية من الشركة عند ظهور
فرص أو تقنيات أو معايير أو متطلبات مستخدمين جديدة أو متطورة ،ويجوز لهم أن يتحلوا أيضا بالقدرة على إطالق أو تحمل تغييرات تنظيمية وتطورات
قطاعية هامة .عالوة على ذلك ،ومع توسع الشركة في أسواق أخرى ،فإنها ستواجه منافسة من المنافسين الجدد ،المحليين أو األجانب ،الذين قد يدخلون
ً
أيضا األسواق التي تعمل فيها الشركة حال ًيا أو مستقبال.
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تتنافس الشركة مع تجار التجزئة اآلخرين في المملكة العربية السعودية واألسواق الرئيسية األخرى ،ويعود سبب هذه المنافسة ،من بين أمور أخرى ،إلى العناصر
التالية )1( :أسعار المنتجات غير الصيدالنية؛ ( )2مدى اإلقرار بجودة الخدمات والمنتجات؛ ( )3كفاءة خدمات التوصيل ،بما في ذلك السرعة التي يتم بها تنفيذ
الطلبات عبر اإلنترنت؛ ( )4سمعة وجودة العالمات التجارية والبضائع والمنتجات المتاحة؛ ( )5جودة خدمة الضيوف و( )6القدرة على فهم متطلبات الضيوف
واالستجابة لها في الوقت المناسب .ومن المحتمل أن يتمتع بعض منافسي الشركة بموارد مالية وإدارية ولوجستية وبشرية تفوق ما يتوفر لدى الشركة من موارد.
وهناك أيضاً عدد من العوامل التنافسية المختلفة التي سيكون لها أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ،ونتائج عملياتها ووضعها المالي في حال حدثت ،ومن ذلك:
•اعتماد استراتيجيات تسعير تنافسية ،وتوفير تشكيلة واسعة من البضائع الرائجة ،واستخدام وسائل مبتكرة للمبيعات من قبل المنافسين الحاليين أو
الجدد للشركة؛
•دخول منافسين جدد في أسواق الشركة الحالية أو المستقبلية وزيادة المنافسة من المنافسين اآلخرين سواء كانوا محليين أو دوليين ،بما في ذلك تجار
الجملة اآلخرين؛
•إطالق منصات التجارة اإللكترونية أو التسوق عبر اإلنترنت من قبل منافسين محليين ودوليين جدد يبيعون منتجات في نفس فئات المنتجات التي تبيعها
الشركة؛
•اندماج اثنين أو أكثر من المنافسين أو تشكيلهم تحالفات قوية ،بما يمكنهم من تقديم المزيد من المنتجات والخدمات ذات الجودة العالية بتكلفة أقل؛
•استخدام وسائل مبتكرة للمبيعات والتسويق وقيام الموردين بتأسيس متاجرهم الخاصة؛
•تأمين اتفاقيات مع الموردين الرئيسيين الذين تعتمد عليهم الشركة.
وسوف تؤثر أي زيادة ملموسة في المنافسة تأثيرا سلبيا وجوهريا على إيرادات الشركة وربحيتها وكذلك على أعمالها وتوقعاتها المستقبلية .وليس هناك ما يضمن
أن الشركة ستتمكن من االستمرار في تمييز منتجاتها وخدماتها عن تلك الخاصة بمنافسيها ،والحفاظ على عالقاتها مع مختلف المشاركين في سلسلة قيمة
الرعاية الصحية وتحسينها ،أو زيادة أو حتى الحفاظ على حصتها الحالية في السوق .فقد تفقد الشركة حصتها في السوق ،وقد يتراجع وضعها المالي ونتائج
عملياتها بشكل كبير في حال لم تتوصل إلى التنافس بشكل فعال .سيؤثر وقوع أي من هذه األحداث سل ًبا وجوهر ًيا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها
المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-3المخاطر المتعلقة بعدم التمكن من توقع أو مواكبة التغيرات أو االتجاهات في قطاع صيدليات البيع بالتجزئة بالشكل المناسب

يشهد قطاع صيدليات البيع بالتجزئة نموا وتطورا سريعين في المملكة وفي العالم ،وعليه فإن أي تحوالت كبيرة في هيكل القطاع أو منتجات الرعاية الصحية وقطاع
التجزئة بشكل عام يمكن أن تغير ديناميكيات القطاع وتؤثر سل ًبا على قدرة الشركة على جذب الضيوف أو االحتفاظ بهم .ويمكن أن تنجم التغيرات أو االتجاهات
المذكورة ،من بين أمور أخرى ،عن دخول جهات جديدة في قطاع صيدليات البيع بالتجزئة ،وعن تغييرات في نموذج توزيع األدوية (كاالنتقال من قنوات التوزيع
التقليدية إلى المنصات عبر اإلنترنت) .إن عدم تمكن الشركة من توقع أو حسن مواكبة هذه التغيرات أو االتجاهات التي ال تخضع لسيطرتها بتاتًا ،يمكن أن يكون
له تأثير سلبي كبير على مركزها التنافسي ويؤثر سل ًبا وجوهر ًيا على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-4المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار صرف العمالت

تستورد الشركة بعض المنتجات من موردين من خارج المملكة بالعملة األجنبية أغلبها يتم بالدوالر األمريكي .وتمثل تلك المشتريات التي يتم استيرادها  %3و%4
و %9و %5من إجمالي حجم المشتريات للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018و 31ديسمبر  2019و 31ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021م ،على التوالي .هذا وتقتضي سياسة المملكة بأن الريال السعودي ،حتى تاريخ هذه النشرة ،مربوط بالدوالر األمريكي بسعر صرف يقدر بـ 3.75
ريال سعودي مقابل  1.00دوالر أمريكي .إال أنه ال يوجد أي ضمانات على ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي .وعليه ،فإن أي انخفاض في
قيمة الريال السعودي مقابل العمالت األجنبية األخرى (بما في ذلك الدوالر األمريكي) سوف يؤدي إلى زيادة في التكاليف التشغيلية للشركة .وإذا كانت الشركة
غير قادرة على رفع أسعار البيع من خالل تمرير الزيادات في تكاليف التشغيل الناجمة عن انخفاض قيمة الريال إلى الضيوف ،فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-5المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة

إن نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )75/وتاريخ 1440/06/29هـ (الموافق 2019/03/06م) والئحته التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للمنافسة
بموجب القرار رقم ( )337تاريخ 1441/01/25هـ (الموافق 2019/09/24م) يحظران الممارسات (بما في ذلك االتفاقيات أو العقود المبرمة بين المنشآت ،سواء
كانت مكتوبة أو شفوية ،صريحة أو ضمنية) التي يكون هدفها أو أثرها مخال بالمنافسة ،بما في ذلك ممارسة تحديد أو عرض أسعار السلع ،ورسوم الخدمات،
وشروط البيع أو الشراء .وإذا قررت الهيئة العامة للمنافسة إخضاع الشركة لتحقيقات ،أو تبين لها بأن الشركة تنتهك أنظمة المنافسة السارية ،فقد تفرض على
الشركة غرامات تصل إلى  %10من إجمالي قيمة المبيعات السنوية المخالفة ،أو ما ال يتجاوز عشرة ماليين ريال سعودي عند استحالة تقدير هذه المبيعات .وإضافة
إلى ذلك ،للهيئة العامة للمنافسة  -في حاالت تقدرها  -فرض غرامة تصل إلى ثالث أضعاف المكاسب التي حققت نتيجة المخالفة وطلب إيقاف أنشطة الشركة
بشكل مؤقت أو دائم (جزئياً أو كلياً) وذلك في حال تكرار المخالفة.
ٍ
إن وقوع أي من المخاطر أعاله ،سيؤثر بصورة سلبية وجوهرية على عالقات الشركة مع مورديها وإيراداتها ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2 -2-6المخاطر المتعلقة بالتغييرات في األنظمة والسياسات الحكومية في المملكة العربية السعودية

ٍ
لمجموعة من األنظمة واللوائح في المملكة ،والتي تعمل عدد من الجهات الحكومية على تطبيقها وفقاً لسياسات الحكومة وتوجيهاتها .وسوف يتأثر
تخضع الشركة
الطلب على المنتجات المباعة في فروع الشركة وأعمالها بشكل سلبي وجوهري نتيجة للتعديالت التي قد تطرأ على األنظمة واللوائح والسياسات والتوجيهات
اإلدارية الحكومية أو تفسيراتها في المملكة ،بما في ذلك تحديداً تلك المط ّبقة على قطاع الصيدلة والرعاية الصحية في المملكة.
وتخضع الشركة وعملياتها لعدد من األنظمة واللوائح التي ما زالت جديدة نسبياً ،والتي ال يزال تفسيرها وتطبيقها مبهماً في بعض جوانبه .وال يمكن ضمان
أن التعديالت المستقبلية في األنظمة و /أو اللوائح أو التغيرات في السياسات الحكومية بخصوص قطاع توزيع الصيدليات (بما في ذلك إصدار القوانين
الجديدة والتغييرات في القوانين القائمة أو تفسيرها أو تنفيذها) سوف تكون مواتية للشركة .مما يترتب عليه عدم وضوح فيما يتعلق بالحماية القانونية
المتاحة للشركة ولمساهميها.
وتُعتبر صناعة الرعاية الصحية بوجه خاص (بما في ذلك اللوائح التي تمس الجوانب ذات الصلة بالرعاية الصحية ضمن قطاع التوزيع والخدمات ،مثل استيراد
وبيع المنتجات الصيدالنية) من الصناعات المنظمة إلى حد بعيد .ومن الجاري تنظيم العيادات السريعة والصيدليات العائدة للشركة من خالل جهات مختلفة،
تشمل وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء ،وهي تخضع للوائح واسعة النطاق فيما يتصل ،من بين أمور أخرى ،بما هو آت:
•تسعير الخدمات
•تسيير األعمال
•إضافة مرافق وخدمات
•كفاية الرعاية الطبية ،بما في ذلك تحديد معدالت الممرضات المطلوبة
•جودة األجهزة والخدمات الطبية
•مؤهالت الموظفين الطبيين وموظفي الدعم
•مسائل السرية والصيانة واألمن المتصلة بالمعلومات والسجالت الصحية
•ارتفاع معدالت الحد األدنى لألجور لبعض المهن الصحية كالصيادلة
•معالجة المخلفات الطبية والتصرف بها
وليس بمقدور الشركة توقع أية تغييرات في البيئة التنظيمية ألعمالها ،ولذلك فقد تخضع الشركة لغرامات وعقوبات ،األمر الذي سيؤثر بشكل جوهري وسلبي على
أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-7المخاطر المتعلقة بمتطلبات التوطين ومتطلبات العمالة األجنبية ومتطلبات نظام العمل األخرى

تم اعتماد برنامجي التوطين ونطاقات بموجب القرار الوزاري رقم  4040بتاريخ 1432/10/12هـ (الموافق 2011/09/10م) ،حيث بدأت وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية بتنفيذ برنامج نطاقات لتشجيع المؤسسات على التوطين .حيث يُعتبر االلتزام بمتطلبات التوطين متطلبا نظاميا بالمملكة ،فتلتزم بموجبه
جميع الشركات العاملة في المملكة ،بما في ذلك الشركة ،بتوظيف ٍ
نسبة معينة من الموظفين السعوديين ضمن العاملين لديها والمحافظة على هذه النسبة،
ً
علما بأن نسب التوطين المطلوبة تتفاوت حسب كال من أنشطة الشركات والمهن بناءا على التوطين النوعي للمهن .وكما في تاريخ هذه النشرة ،تم تصنيف
الشركة بنا ًء على الكيانات ليصبح كيان الصيدلة ضمن النطاق األخضر المتوسط ( ،)%28وكيان الجملة والتجزئة ضمن النطاق األخضر المرتفع (،)%47
ويعني ذلك أن الشركة متقيدة بمتطلبات التوطين الحالية ،حيث سيتيح ذلك الحصول على تأشيرات عمل ونقل الكفالة .وبناء على التزام الشركة بالتوطين،
فقد حصلت الشركة على شهادات بذلك من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية .وفي 1441/06/08هـ (الموافق 2020/02/03م) أصدرت وزارة
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية القرار الوزاري رقم ( )109044بتوطين قطاع الصيدلة وقد أصبح القرار نافذاً اعتباراً من 1442/12/01هـ (الموافق
2021/07/11م) .وبناءاً على ذلك تلتزم الشركة بوضع خطط التوظيف سعياً لتحقيق نسب التوطين المحددة وتوفير القوى العاملة المطلوبة وتوظيف العدد
المطلوب من العاملين السعوديين أو الغير سعوديين لتحقيق غايتها ،وتقوم الشركة بمراجعة نسب التوطين والتوظيف بصفة شهرية لتحديد المبادرات المطلوبة
لتحقيق خطط التوظيف ونسب التوطين المطلوبة وبما يطرأ مستقب ً
ال من تحديثات على نسب التوطين.
طبقاً لنظام العمل السعودي ،ال يسمح للعاملين األجانب بالعمل لدى أي شركة في المملكة إال إذا كانوا تحت كفالتها أو عن طريق نظام أجير .وتوظف الشركة
عددا من العاملين الغير سعوديين المكفولين من قبل الشركات المشغلة في توريد القوى العاملة من أطراف ثالثة في قطاع العمالة وأطراف ذوي عالقة آخرين.
ٍ
شركة أخرى بين  2,000و 6,000ريال سعودي (وذلك حسب عدد المرات التي قام فيها العامل بنقل كفالته في الماضي)،
تبلغ رسوم نقل العمالة من شركة إلى
وللمزيد من المعلومات عن الموظفين يرجى مراجعة القسم «( 10-4الموظفون») .وتتمثل المخاطر المتعلقة بمتطلبات العمالة الغير سعوديين في فرض
الغرامات أو العقوبات مثل إيقاف األنظمة أو عمليات االستقدام في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في حال تم مخالفة أنظمة اإلقامة ونقل الكفالة
وإشعارات أجير واإلعارة ومهن اإلقامات بما يؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها .وتشتمل العقوبات المفروضة على الشركات المخالفة
للنظام ألول مرة بإعارة عاملين أجانب تحت كفالتها للعمل لدى شركة أخرى (دون حصولهم على إشعار «أجير») ،على غرامة قدرها  25,000ريال سعودي عن
كل عامل مخالف ،وتزداد العقوبات في حال قامت المنشأة أو الفرع بتكرار هذه المخالفة .إضافة إلى ذلك ،وطبقاً لنظام العمل السعودي ،يجب على كل عامل
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غير سعودي أن يقوم بالوظيفة المثبتة في تصريح إقامته .وتشتمل العقوبات على المنشآت المخالفة ألول مرة والتي توظف عاملين ال تتوافق وظيفتهم الفعلية
مع الوظائف المبينة في تصاريح إقامتهم ،على غرامة قدرها  10,000ريال سعودي عن كل عامل مخالف ،وتزداد تلك العقوبات في حال تكرار المخالفة.
وقد ال تستطيع الشركة الوفاء بالمتطلبات الحالية أو المع ّدلة الخاصة بالتوطين أو غير ذلك من أنظمة العمل األخرى في المستقبل أو أن الحد األدنى لألجور
الذي يجب على الشركة التقيد به لن يرتفع مستقب ً
ال .في حال عدم االلتزام بمتطلبات التوطين أو المتطلبات المتعلقة بالعمالة األجنبية ،فستواجه الشركة عقوبات
تفرضها الجهات الحكومية .باإلضافة إلى ذلك ،قد ال تتمكن الشركة من توفير القوى العاملة المطلوبة وتوظيف العدد المطلوب من العاملين السعوديين أو األجانب
دون تكبد تكاليف إضافية ،أو قد ال تتمكن من القيام بأي من ذلك على اإلطالق ،مما قد يؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي
وتوقعاتها المستقبلية (للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القسم «( 11-4استراتيجية التوطين»)).
2 -2-8المخاطر المتصلة بالتغييرات في أنظمة ولوائح االستيراد

تستورد الشركة المنتجات واألجهزة والمعدات الطبية ،وقد مثلت المشتريات المستوردة من الشركة نسبة  ،%2.6و ،%3.8و ،%8.9و %4.6من مجمل مشترياتها
عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م ،وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،على التوالي.
ولذلك ،فإن أنظمة االستيراد في المملكة ،وقوانين التصدير في الدول التي تستورد منها الشركة أو موردوها المنتجات التي توزعها الشركة ،لها تأثير ملموس
على أعمال الشركة .كما يجوز أن يؤدي فرض اشتراطات قانونية أو لوائح جديدة ،مثل القرار الذي اتخذته الحكومة السعودية مؤخراً بزيادة التعرفة الجمركية
إلى  %20أو رسوم مكافحة اإلغراق أو التعريفات الجمركية واإلجراءات األخرى ،سواء جرى اتخاذها من جانب الدول أو التكتالت التجارية اإلقليمية ،إلى التأثير
على أسعار المنتجات والبضائع التي تقوم الشركة باستيرادها ،وهذا بدوره سوف ينعكس على قدرة الشركة على تقديم عروض وأسعار تنافسية في فروعها ،مما
سوف يؤثر بشكل جوهري سلبي على أعمال الشركة ،ونتائج عملياتها ،ووضعها المالي ،وتوقعاتها المستقبلية .وإضافة إلى ذلك ،فإذا أصبحت لوائح االستيراد
أكثر تقييداً بالنسبة للبضائع التي تقوم الشركة بشرائها من البائعين ،أو إذا تم فرض عقوبات أو عمليات حظر على تلك الدول من جانب األمم المتحدة أو أية
منظمات دولية أخرى أو حكومات أخرى ،فإن ذلك سيكون له تأثير جوهري وسلبي على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-9المخاطر المتعلقة بفرض رسوم إضافية أو ضرائب جديدة

تخضع الشركة في الوقت الراهن للزكاة الشرعية وضريبة القيمة المضافة وضريبة االستقطاع (نظراً لكون بعض تعامالت الشركة مع أطراف خارجية غير مسجلة
بالمملكة) ،إال أنه من الممكن أن تفرض الحكومة رسوما أخرى أو ضرائب إضافية على الشركات في المستقبل .وفي حال تم فرض ضرائب جديدة أو رسوم على
الشركات بخالف المطبقة حال ًيا ،قد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
على سبيل المثال ،أي زيادة محتملة في المستقبل في ضريبة القيمة المضافة قد تقلل من مستوى الطلب على منتجات الشركة أو تؤثر على ربحيتها ،مما سيكون
له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
2 -2-10المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التعميم رقم ( )1438/16/6768بتاريخ 1438/03/05هـ (الموافق 2016/12/05م) الذي يلزم الشركات السعودية
المدرجة في السوق بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسية المساهمين والملكية الفعلية بين المواطنين السعوديين والخليجيين وغيرهم على النحو الوارد
في نظام تداوالتي في نهاية العام .وقبل إصدار هذا التعميم ،كانت الشركات المدرجة في السوق خاضعة بوجه عام لدفع الزكاة أو الضريبة على أساس ملكية
مؤسسيها وفقا لنظامها األساس ،ولم يتم األخذ باالعتبار أثر األسهم المدرجة في تحديد وعاء الزكاة .وكان من المقرر تطبيق هذا التعميم في السنة المنتهية
في  31ديسمبر 2016م والسنوات الالحقة .ولكن أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الخطاب رقم ( )1438/16/12097بتاريخ 1438/04/19هـ
(الموافق 2017/01/17م) الذي يقتضي بتأجيل تنفيذ هذا التعميم للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م والسنوات التي تليها.
وإلى أن تصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم ،ال يزال تنفيذ هذا التعميم ،بما في ذلك المتطلبات
النهائية التي يجب الوفاء بها ،قيد الدراسة ،وكذلك القواعد التي تفرض ضريبة الدخل على جميع المقيمين من غير الخليجيين المساهمين في الشركات
السعودية المدرجة والتي تطبق ضريبة االستقطاع على توزيعات األرباح الخاصة بالمساهمين الغير مقيمين بغض النظر عن جنسياتهم .وفي حال كان األثر
المالي لهذا التعميم حال تطبيقه كبي ًرا أو إذا تكبدت الشركة تكاليف إضافية التخاذ الخطوات الالزمة لضمان االمتثال له ،فسيكون لذلك تأثير سلبي على
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية ،وبالتالي على سعر أسهم الشركة.
2 -2-11المخاطر المتعلقة بالزكاة

قدمت الشركة والشركات التابعة لها إقراراتها الزكوية على أساس منفرد منذ تأسيسها وحتى نهاية السنة المالية  31ديسمبر 2020م وقامت بسداد كافة
المستحقات الزكوية بموجبها وذلك في تاريخ استحقاقها .وحصلت الشركة والشركات التابعة لها على الشهادات الزكوية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
لجميع السنوات حتى العام المنتهي في  31ديسمبر 2020م صالحة حتى  30ابريل 2022م.
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الوضع الزكوي للشركة:

•تم إنهاء الوضع الزكوي للشركة وسداد جميع المبالغ المستحقة منذ بداية النشاط حتى 2009م.
•فيما يتعلق بالسنوات من 2010م حتى 2012م ،أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربوط زكوية بإجمالي فروقات زكوية بمبلغ  7.6مليون ريال سعودي.
وقدمت الشركة طلب تسوية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتم قبول طلب الشركة ،وعليه تم انهاء الوضع الزكوي للسنوات  2010حتى 2012م بسداد
 4.1مليون ريال سعودي.
•فيما يتعلق بالسنتين 2013م و2014م ،نظراَ النقضاء األجل الخاص بمراجعة السنتين  2013و2014م والربط عليها من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وذلك خالل خمس سنوات من نهاية األجل المحدد لتقديم اإلقرار وعليه يعتبر الوضع الزكوي لها منتهي.
•فيما يتعلق بسنة 2015م ،تم تقديم دعوى تظلم على الربط الزكوي بفروقات زكوية بالغة  6مليون ريال سعودي عبر موقع األمانة العامة للجان الضريبية ومازال
االعتراض قيد المراجعة حتى تاريخ هذه النشرة.
•فيما يتعلق السنوات من 2016م حتى 2019م ،استلمت الشركة ربوط زكوية عن هذه األعوام والبالغ إجمالها  8.6مليون ريال سعودي .قامت الشركة بتقديم
اعتراض أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .الشركة بصدد تقديم دعوى تظلم على تلك الربوط الزكوية عبر موقع األمانة العامة للجان الضريبية.
•فيما يتعلق بسنة 2020م ،قدمت الشركة االقرار الزكوي عن تلك السنة ولم يتم إصدار ربط زكوي حتى تاريخ هذه النشرة.
الوضع الزكوي لشركة السخاء الذهبية للتجارة والمقاوالت المحدودة («شركة السخاء»):

•تم إنهاء الوضع الزكوي لشركة السخاء وسداد جميع المبالغ المستحقة عن السنوات منذ بداية النشاط حتى سنة 2016م.
•أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربوط زكوية للسنوات من 2017م حتى 2019م بفروقات زكوية بالغة  53ألف ريال سعودي ،وقامت شركة السخاء
بسداد المبلغ وعليه تم إنهاء الوضع الزكوي لهذه السنوات.
•قدمت شركة السخاء االقرار الزكوي عن سنة 2020م ولم يتم إصدار ربط زكوي حتى تاريخ هذه النشرة .واستلمت شركة السخاء شهادة زكاة صالحة حتى
 30ابريل 2022م.
الوضع الزكوي لشركة النهدي كير:

تم تأسيس الشركة خالل سنة 2019م .قدمت شركة النهدي كير اإلقرارات الزكوية لعامي 2019م و2020م واستلمت شهادة زكاة صالحة حتى  30ابريل 2022م.
لم تحصل شركة النهدي كير على الربط الزكوي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات المالية  2019و2020م كما في تاريخ هذه النشرة ،وقد تعود هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك إلى أي سنة سابقة وتطعن باإلقرارات المقدمة أو تطلب دفع مبالغ إضافية للزكاة أو الضرائب.
قامت الشركة طبقا لألنظمة المحاسبية بعمل مخصص للزكاة لمقابلة أي فروقات زكوية تنتج عن الربوط الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،وتجدر
اإلشارة إلى أنه يتم تجنيب مخصص للزكاة وفقاً ألنظمة وتعليمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والدخل ،وقد بلغ رصيد مخصص الزكاة للشركة  37.1مليون
ريال سعودي و 78.4مليون ريال سعودي و 98.1مليون ريال سعودي و 77.3مليون ريال سعودي ،على التوالي ،كما في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
 2018م و 31ديسمبر  2019م و 31ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .وقد قامت الشركة بتكوين مخصص زكاة إضافي بمبلغ 52.7
مليون ريال سعودي كما في تاريخ النشرة ،والذي يغطي إجمالي مبالغ االعتراضات القائمة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الربوط الزكوية حتى عام
2019م البالغة  14.6مليون ريال سعودي .وفي حال لم يكن مخصص الزكاة كافي لمقابلة أي التزامات زكاة إضافية قد تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك،
فإن ذلك سيؤثر بشكل جوهري وسلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة

قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفحص الشركة عن الفترات (فبراير ،أبريل ،ومايو 2018م) نظرا لطلب الشركة السترداد الرصيد الدائن الخاص بها
لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تلك الفترات ،وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإجراء الفحص الالزم وزيارة الشركة ميدانيا .وفي تاريخ
2019/01/01م ،قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإرسال إشعارات التقييم النهائي بالموافقة على ما قامت الشركة بتقديمه باإلقرارات وأنه ال حاجة لهيئة
الزكاة والضريبة والجمارك بإجراء أي تعديالت وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برد ضريبة قيمة مضافة بقيمة  13,837,506ريال سعودي للشركة.
قامت الشركة بتقديم جميع إقراراتها لضريبة القيمة المضافة منذ بداية التسجيل (يناير 2018م حتى تاريخ هذه النشرة) جميعها بالمواعيد القانونية .كما قامت
الشركة بسداد جميع مستحقات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المواعيد القانونية ما عدا إقرار شهر يونيو 2018م تأخرت الشركة بالسداد ليوم واحد فقط
وبناء عليه احتسبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك غرامة تأخير سداد بقيمة  216,429ريال وقامت الشركة بسداد تلك الغرامة.
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قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفحص الشركة عن فترة أغسطس 2020م ،وإرسال إشعار التقييم النهائي بالموافقة على ما قامت الشركة بتقديمه باإلقرار
وأنه ال حاجة للهيئة بإجراء أي تعديالت على هذا اإلقرار.
يعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمراً جديداً نسبياً ،وقد ترتكب الشركة أخطاء أثناء تنفيذ المتطلبات التنظيمية ،مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات من قبل هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك وفقاً لنظام ضريبة القيمة المضافة ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها
المستقبلية.
2 -3المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح
2 -3-1المخاطر المتعلقة بالسيطرة الفعلية للمساهمين الكبيرين على مصالح الشركة والمساهمين اآلخرين

بعد إتمام عملية الطرح ،سوف يمتلك المساهمون الحاليون بصورة جماعية (بشكل مباشر أو غير مباشر) ما نسبته  %70من األسهم المصدرة ،ولذلك ،فسوف يكون
بمقدور المساهمين الكبيرين التأثير على جميع األمور والقرارات التي تتطلب موافقة المساهمين ،بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ،واعتماد العقود،
وأنشطة الشركة الهامة وتوزيعات األرباح ،والتعديالت التي قد تطرأ على رأس مال الشركة ونظامها األساسي.
ٍ
ٍ
إجراءات معينة قد
قرارات أو
وقد تختلف مصالح المساهمان الكبيران عن مصالح المساهمين اآلخرين بالشركة ،وقد يمنع المساهمان الكبيران الشركة من اتخاذ
تغيير في توزيعها ،وهو ما سيكون له تأثير سلبي على قيمة األسهم.
ٍ
تحمي مصالح المساهمين اآلخرين بالشركة .وقد ينتج عن ذلك أيضاً تأجيل أو تأخير أو منع أليِّ
ٍ
وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
بشكل سلبي
بطريقة تؤثر
وقد يتم استخدام تلك الصالحيات
ٍ
ٍّ
2 -3-2المخاطر المتعلقة بعدم طرح األسهم في سوق سابق

لم يتم طرح أو تداول أسهم الشركة سابقاً في سوق لألسهم ،وال يوجد ضمان بوجود أو استمرار وجود سوق نشط ويتمتع بالسيولة لألسهم بعد الطرح .وفي حال
عدم تطوير وإبقاء سوق نشط يتمتع بالسيولة لألسهم ،فسيكون لذلك تأثير سلبي على سعر األسهم ،وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على العائدات المتوقعة
للمكتتبين ،أو يؤدي إلى خسارة كامل أو جزءٍ من استثمارات المؤسسات المكتتبة في أو األفراد الشركة.
2 -3-3المخاطر المتعلقة بعمليات البيع والعرض المستقبلية

إن بيع عدد كبير من األسهم في السوق المالية بعد إتمام عملية الطرح أو وجود تصور بحدوث مثل ذلك البيع سيؤثر سلباً على السعر السوقي لألسهم.
بأي من األسهم التي يملكونها.
بعد إتمام عملية الطرح بنجاح ،سوف يخضع المساهمان الكبيران لفترة حظر مدتها ستة أشهر ،والتي ال يجوز لهم خاللها التصرف ٍّ
وقد يترتب على بيع ٍ
كبير من األسهم ،من جانب أولئك المساهمين ،بعد فترة الحظر التي مدتها ستة أشهر ،أث ٌر سلبي على سوق األسهم ،مما قد ينتج عنه
عدد ٍ
انخفاض السعر السوقي لألسهم.
وال تعتزم الشركة في الوقت الراهن إصدار أسهم إضافية بعد نهاية الطرح .وفي حال قررت الشركة زيادة رأس مالها من خالل إصدار أسهم جديدة ،فسيؤدي
إصدار األسهم الجديدة إلى خفض قيمتها .وسيكون ألي من العوامل المبينة أعاله أثر سلبي وجوهري على العائدات المرتقبة للمساهمين ،كما يجوز أن تؤدي إلى
خسارة استثماراتهم في الشركة سواء بصورة كلية أو جزئية.
2 -3-4المخاطر المتعلقة بالتقلبات في السعر السوقي لألسهم

لقد تم تحديد سعر الطرح بنا ًء على عدة عوامل ،بما في ذلك األداء السابق للشركة ،والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة ،والقطاع الذي تعمل فيه ،واألسواق التي
تتنافس فيها ،والتقييم إلدارة الشركة وعملياتها ونتائجها المالية .وقد ال يكون سعر الطرح مساوياً لسعر تداول األسهم بعد إتمام الطرح ،وقد يتعذر على المستثمرين
بسعر أعلى ،أو قد يتعذر عليهم بيع األسهم إطالقاً.
إعادة بيع أسهم الطرح بسعر الطرح أو
ٍ
وبوجه عام ،يتعرض سوق األسهم ،من وقت آلخر ،لتقلبات شديدة في السعر والحجم ،وقد تؤدي تقلبات السوق تلك إلى تغيرات كبيرة في سعر األسهم ،مما قد
يتسبب في تراجع قيمة األسهم ،مع زيادة في تقلب األسعار إذا انخفض حجم التداول .وقد يتأثر سعر األسهم سلباً بسبب عدة عوامل ،بما في ذلك على سبيل
المثال ،أداء الشركة ،ونتائج عملياتها المتوقعة ،وترك الموظفين الرئيسيين لمناصبهم ،والتغ ّيرات في تقديرات أو توقعات األرباح ،والتغيرات في استراتيجية
األعمال ،وظروف السوق الخاصة بقطاع الشركة ،والوضع العام القتصاد المملكة ،وأي تغيرات في األنظمة واللوائح واألعمال اإلرهابية ،وأعمال الحروب ،والكوارث
الطبيعية ،واألحداث المأساوية ،وتقلبات األسعار في سوق األسهم .وسيؤدي حدوث أي من تلك المخاطر أو العوامل األخرى إلى أثر جوهري وسلبي على المردودات
المتوقعة للمكتتبين ،أو قد ينتج عن ذلك خسارة كامل أو جزء من استثماراتهم في الشركة.
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2 -3-5المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توزيع األرباح

سوف يعتمد توزيع األرباح في المستقبل على عدة عوامل ،من بينها على سبيل المثال ال الحصر ،األرباح المستقبلية ،والظروف المالية ،والتدفقات النقدية،
ومتطلبات رأس المال العامل ،والمصاريف الرأسمالية ،واحتياطات الشركة القابلة للتوزيع .باإلضافة إلى عوامل أخرى ،فقد يتعذر على الشركة توزيع أي أرباح ،وقد
ال يوصي أعضاء مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح ،وقد ال يوافق المساهمون على توزيع تلك األرباح .وإضاف ًة إلى ذلك ،فقد يكون محظوراً على الشركة ،بموجب األحكام
الواردة في اتفاقيات التمويل والتسهيالت االئتمانية المبرمة مع الجهات الممولة والتي يستلزم بعضها الحصول على موافقة خطية من الجهة الممولة قبل توزيع أي
أرباح على المساهمين .وقد تتكبد الشركة مصاريف أو التزامات قد تضطر إليها لتخفض المبلغ المتاح لتوزيع األرباح أو تلغيه من األساس .وإذا لم تقم الشركة
أي ٍ
بسعر أعلى من سعر السهم في وقت الشراء .وهو ما
عائد على استثمارهم في األسهم ما لم يقوموا ببيع األسهم
ٍ
بتوزيع أرباح األسهم ،فقد ال يتلقى المساهمون ُّ
سيكون له تأثير سلبي وجوهري على العائدات المتوقعة للمكتتبين( .للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم «( 7سياسة توزيع األرباح»)).
2 -3-6المخاطر المتعلقة بعدم نشر البحوث أو نشر بحوث سلبية عن الشركة

ستتأثر أسهم الشركة بعد اإلدراج بالبحوث والتقارير التي ينشرها محللو األبحاث حول الشركة أو القطاع الذي تعمل فيه .وإذا توقف واحد أو أكثر من المحللين
عن تغطية الشركة أو لم يقم بنشر تقارير منتظمة عن الشركة ،فمن الممكن أن تفقد الشركة مكانتها وظهورها في السوق المالية (تداول) ،مما قد يؤدي بدوره إلى
انخفاض سعر سهمها أو حجم تداولها .عالوة على ذلك ،إذا كانت نتائج تشغيل الشركة ال تلبي توقعات المستثمرين ،قد يقوم واحد أو أكثر من المحللين الذين
يغطون المصدر بتغيير توصياتهم بشأن الشركة ،وقد ينخفض سعر سهمها تبعاً لذلك.
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3معلومات حول السوق والقطاع3 -1المقدمة
قامت شركة النهدي الطبية («الشركة») بتكليف شركة يورومونيتور إنترناشيونال ،وهي مقدم خدمات مستقل ألبحاث السوق االستراتيجية ،بإعداد دراسة للسوق
عن منظومة البيع بالتجزئة في الصيدليات في المملكة العربية السعودية.
تستند المعلومات الموضحة أدناه إلى دراسة مستقلة للسوق أعدتها شركة يورومونيتور ،والتي أعطت موافقتها الخطية على نشر تقرير السوق ،الذي أعدته في
حصصا من أي نوع في الشركة أو
النشرة كما في تاريخ نشرها ،ولم تسحب تلك الموافقة .وال تمتلك يورومونيتور ذاتها وال أي من موظفيها أو أقاربهم أسه ًما أو
ً
أي من شركاتها التابعة.
تم إعداد التقديرات والتوقعات الواردة في قسم بيانات القطاع والسوق الماثل باالستناد إلى دراسة بحثية للسوق أعدتها شركة يورومونيتور ،وتتضمن تلك الدراسة
تقديرات بحثية تستند إلى مصادر رسمية مختلفة منشورة مثل قاعدة باسبورت ( )Passportللبيانات واستبيانات اآلراء التجارية التي أجرتها شركة يورومونيتور
على عينة من الشركات الرئيسية للبيع بالتجزئة في الصيدليات في المملكة العربية السعودية ،وقد تم إعدادها بشكل أساسي كأداة بحثية.
ولذلك ،تعتقد شركة يورومونيتور إنترناشيونال أنها استخدمت مصادر معلومات ومنهجيات مناسبة في هذه الدراسة ،بيد أنها ال تضمن أو تتعهد بدقة هذه
المعلومات أو اكتمالها ،نظ ًرا لطبيعة األساليب والمنهجيات المستخدمة في أبحاث السوق .وال ينبغي اعتبار اإلشارات إلى شركة يورومونيتور إنترناشيونال ليمتد
بمثابة رأي لها فيما يتعلق بقيمة أي ورقة مالية أو مدى مالءمة االستثمار في الشركة.
ليس لدى أعضاء مجلس إدارة الشركة أي سبب لالعتقاد بأن هذه المعلومات زائفة أو ُمضللة أو أنه تم إغفال أية حقيقة جوهرية على نحو يجعل تلك المعلومات
زائفة أو ُمضللة .ولم تتحقق الشركة من صحة المعلومات التي أعدتها شركة يورومونيتور إنترناشيونال ليمتد والمبينة في قسم بيانات القطاع والسوق الماثل من
مصدر مستقل أو أي جهة أخرى ،كما ال تقدم الشركة أو شركة يورومونيتور إنترناشيونال ليمتد أي تعهدات بشأن دقتها ويجب عدم االعتماد على تلك المعلومات
في اتخاذ أي قرار باالستثمار أو في اإلحجام عنه.
3 -1-1منهجية البحث

تستند جميع البيانات والتحليالت والتقديرات البحثية الواردة في هذا القسم إلى العمل البحثي الذي أُجري خالل الفترة من أغسطس 2021م إلى ديسمبر ،2021
بما في ذلك )1( :البحث المكتبي لجمع مصادر البيانات الثانوية المتاحة للجمهور ،بما في ذلك إحصاءات مؤشرات االقتصاد الكلي ،والخصائص الديموغرافية من
جهات مثل الهيئة العامة لإلحصاء ،ومؤسسة النقد العربي السعودي ( ،)SAMAوقاعدة بيانات يورومونيتور الداخلية (باسبورت) ،والصحافة التجارية بشأن البيع
بالتجزئة في الصيدليات والشركات وتقارير الجهات الخارجية؛ و( )2تحليل االستبيانات التجارية آلراء ووجهات نظر عينة من الشركات الرائدة في قطاع البيع
بالتجزئة في الصيدليات في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة و( )3التحقق من جميع المصادر وتحليلها للتوصل إلى إجماع في القطاع على
حجم السوق واالتجاهات التاريخية.
من الجدير بالذكر أن شركة النهدي الطبية قد قدمت بيانات مبيعاتها المراجعة لعام 2020م فيما يخص المملكة العربية السعودية ،والتي استُخدمت لحساب
حصتها .وقد ُحسبت حصة شركة النهدي الطبية باستخدام بيانات مبيعاتها المراجعة على إجمالي حجم سوق البيع بالتجزئة في الصيدليات على النحو المحدد
والمقدر من قبل شركة يورومونيتور إنترناشيونال.
3 -1-2أسس التوقعات واالفتراضات

استندت شركة يورومونيتور إنترناشيونال في تقريرها إلى االفتراضات التالية )1( :من المتوقع أن تظل البيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية مستقرة في
المملكة العربية السعودية خالل الفترة من 2020م إلى 2026م؛ ( )2عدم وقوع الصدمات الخارجية ،مثل األزمات المالية التي تؤثر في العرض والطلب في القطاع
بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة ذاتها؛ ( )3العوامل الرئيسية المؤثرة في السوق التي يتم أخذها في االعتبار في ما يخص التوقعات ،بما فيها النمو السكاني
والتضخم ونمو الناتج المحلي اإلجمالي وإنفاق المستهلكين والتوطين وهجرة المغتربين وتدفق السياحة وضريبة القيمة المضافة واالستثمارات الخاصة/العامة
وغيرها من العوامل .ويشمل تقرير قسم السوق تأثير جائحة كوفيد ،19-حيثما ينطبق ذلك.
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3 -1-3التعريفات
التعريف

الفئة
البيع بالتجزئة في الصيدليات

البيع بالتجزئة في الصيدليات هو عبارة عن قيمة المبيعات المسجلة من قبل المتاجر الصيدلية/الصيدليات ومتاجر
األدوية/المتاجر شبه الصيدلية ومتاجر البيع بالتجزئة المتخصصة في الفيتامينات والمكمالت الغذائية .وهو جزء
من مظلة أكبر تُعرف باسم متاجر البيع بالتجزئة المتخصصة في منتجات الصحة والجمال .وعادة ما تشمل قيمة
المبيعات في الصيدليات المسجلة بسعر البيع بالتجزئة ضريبة القيمة المضافة.

المتاجر الصيدلية/الصيدليات

منافذ البيع بالتجزئة التي تبيع األدوية بموجب وصفات طبية تحت إشراف صيدلي ،ويعد هذا هو النشاط األساسي
لها .وتشمل األنشطة األخرى بيع منتجات الرعاية الصحية ومستحضرات التجميل وأدوات النظافة التي تصرف
بدون وصفة طبية.

متاجر األدوية/المتاجر شبه الصيدلية

منافذ البيع بالتجزئة التي يتمثل نشاطها األساسي في بيع منتجات الرعاية الصحية ومستحضرات التجميل وأدوات
النظافة التي تصرف بدون وصفة طبية ،والمنتجات الورقية التي تستخدم لمرة واحدة ،ومنتجات العناية المنزلية،
وغيرها من البضائع العامة .وقد تعرض هذه المنافذ ً
أيضا أدوية تصرف بوصفة طبية تحت إشراف صيدلي .وفي
إسبانيا ،تبيع متاجر األدوية ً
أيضا مواد التنظيف المنزلية والطالء ومنتجات (اصنعها بنفسك) وفي بعض األحيان
منتجات وخدمات الحيوانات األليفة مثل معالجة الصور .وتشمل العالمات التجارية على سبيل المثال روسمان
(ألمانيا) وكرويدفات (هولندا) ووالغرينز (الواليات المتحدة) وسي في إس (الواليات المتحدة) وميديسن شوب
(الواليات المتحدة) وماتسوموتو كيوشي (اليابان) وإتش أيه سي كيميساوا (اليابان).

متاجر البيع بالتجزئة المتخصصة في
الفيتامينات والمكمالت الغذائية

متاجر البيع بالتجزئة المتخصصة في الفيتامينات والمكمالت الغذائية هي عبارة عن منافذ بيع بالتجزئة تابعة
لسلسلة من المتاجر أو مستقلة ،وتركز بشكل أساسي على بيع المكمالت الغذائية و/أو العالجات المثلية .وعاد ًة ما
تعتبر نفسها متاج ًرا لألدوية البديلة أو متاج ًرا للتغذية واألداء الرياضي .وتتمثل معظم مبيعاتها في بيع الفيتامينات
والمكمالت الغذائية وليس األطعمة.

المنتجات الدوائية

تشمل هذه المنتجات بصفة أساسية األدوية التي تصرف بدون وصفة طبية واألدوية التي تصرف بوصفة طبية.
األدوية التي تصرف بدون وصفة طبية هي عبارة عن مجموعة عالجات العناية بالفم للبالغين ،والمسكنات ،وأدوية
السعال ،وعالجات البرد والحساسية (حمى القش) ،والعالجات الجلدية ،وعالجات الجهاز الهضمي ،ووسائل منع
الحمل في حاالت الطوارئ ،وعالجات العناية بالعيون ،ووسائل اإلقالع عن التدخين ببدائل النيكوتين ،والمستحضرات
المساعدة في النوم ،وعالجات العناية بالجروح .والمنتج الذي يُصرف بدون وصفة طبية هو عبارة عن دواء أو عالج
يمكن شراؤه «بدون وصفة طبية» ودون توصية من طبيب ،ألغراض العالج الذاتي/الرعاية الذاتية في حاالت المرض
البسيط .في معظم البلدان التي شملها البحث ،تتوفر حالة محددة قانو ًنا لصرف األدوية بدون وصفة طبية؛ وفي
بعض البلدان األخرى ،يمكن أن تُعرف األدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية بأسماء مختلفة مثل المستحضرات
الصيدالنية وقائمة المبيعات العامة واألدوية غير السامة وأدوية الجدول والتصنيف والفئة وما إلى ذلك ،وفي عدد
قليل من البلدان ،مثل الهند والبرازيل ،ال تتوفر حالة محددة قانو ًنا لصرف األدوية بدون وصفة طبية .ومع ذلك ،فإن
البلدان التي ليس لديها حالة محددة قانو ًنا لصرف األدوية بدون وصفة طبية قد تعمل انطال ًقا من «مبدأ االستبعاد»،
مدرجا في القائمة الرسمية ألدوية الوصفات الطبية أو القابلة لالسترداد يمكن اعتباره دوا ًء
أي أن أي دواء ليس
ً
يُصرف بدون وصفة طبية.

المنتجات غير الدوائية

هي عبارة عن مجموع قيمة المبيعات بالتجزئة (باستثناء مبيعات السوق السوداء والبيع بالتجزئة في بيئات السفر)
وتشمل الفئات التالية:
1منتجات الجمال  -تشمل مستحضرات التجميل الملونة والعناية بالشعر والعناية بالبشرة.2السلع االستهالكية  -تشمل منتجات االستحمام (والتي تشمل منتجات النظافة الشخصية ًأيضا) ،والعناية
الشخصية للرجال ،والعناية بالفم/النظافة ،ومزيالت العرق ،والمنتجات الصحية والمنزلية (والتي تتضمن
مناديل العناية المنزلية ونظم تنظيف األرضيات ،والمناديل الشخصية التي تشمل مناديل األغراض العامة،
ومناديل المناطق الحساسة ،ومناديل مستحضرات التجميل ،ومناديل التواليت المبللة).
3منتجات األم والطفل  -تشمل طعام األطفال ومناديل األطفال المبللة والحفاضات ومنتجات األطفال والرضع.وتشمل هذه الفئة ً
أيضا منتجات العناية بالمرأة وتنظيم األسرة (مثل مزيالت الشعر ،والتي تشمل مزيالت
الشعر/المبيضات ،ومنتجات ما قبل الحالقة للسيدات وماكينات الحالقة والشفرات النسائية ومنتجات الحماية
الصحية).
4منتجات الصحة  -تشمل منتجات الرعاية الصحية المنزلية ورعاية مرضى السكري ومنتجات صحة الجهازالهضمي والفيتامينات والمكمالت الغذائية .منتجات صحة الجهاز الهضمي هي مجموعة منتجات الصحة
والعافية الموصوفة على أنها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي .ويتم وصفها في المقام األول لدعم الهضم ،وتحفيز
عبور الطعام عبر الجهاز الهضمي ،وتعزيز انتظام األمعاء ،وعالج متالزمة القولون العصبي .وعادة ما تتصدر
هذه الفئة المنتجات المدعمة بالبروبيوتيك والبريبيوتيك و/أو التي تحتوي على نسبة عالية من األلياف .يُرجى
مالحظة أن المنتجات الموصوفة على أنها تعمل على تحسين الهضم والمناعة مستبعدة هنا.
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3 -2الملخص التنفيذي
بعد الركود الذي شهده عام  2020بسبب تأثيرات جائحة كوفيد ،19-من المتوقع أن يستأنف االقتصاد السعودي نموه خالل الفترة من  2020إلى  2026بسبب
التقسيمات الديموغرافية المواتية وزيادة وعي المستهلكين بالصحة والعافية إلى جانب زيادة تمكين المرأة.

نما االقتصاد السعودي بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪2.1خالل الفترة من  2016إلى  ،2020ويُعزى ذلك بصفة جزئية إلى انتعاش أسعار النفط وتنفيذ إصالحات
اقتصادية كجزء من رؤية السعودية  2030التي تهدف إلى زيادة التنويع االقتصادي ،وتحسين البنية التحتية للبالد لتعزيز اإليرادات المتأتية من السياحة ،وتقليل
االعتماد االقتصادي على النفط .واقترن ذلك ً
أيضا بتركيز أكبر على جذب االستثمارات من القطاع الخاص باالستفادة من عدد من التغيرات الديموغرافية بما في
ذلك زيادة التوسع العمراني ،وتقدم عمر السكان ،وهجرة الوافدين نتيجة جهود توطين القوى العاملة وتأثير جائحة كوفيد 19-في معدل التوظيف ،واألهم من ذلك،
زيادة تمكين المرأة .ومن المتوقع أن تدعم هذه التوقعات االقتصادية اإليجابية استمرار ارتفاع نصيب الفرد من الدخل المتاح لإلنفاق في المملكة العربية السعودية،
والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره  ٪4.3ليصل إلى  44,130ريال سعودي ( 11,768دوالر أمريكي) بحلول عام 2026م.
من المتوقع أن تستثمر شركات البيع بالتجزئة في الصيدليات في إنشاء منصات للتجارة اإللكترونية وتوسيع مجموعة منتجاتها الستهداف المزيد من مجموعات
المستهلكين ،وأهمها السيدات العامالت.

سجل البيع بالتجزئة في الصيدليات في المملكة العربية السعودية معدل نمو سنوي مركب قدره  ٪5.7خالل الفترة من  2016إلى  2020ليصل إلى  29.2مليار ريال
سعودي ( 7.8مليار دوالر أمريكي) في عام  .2020وقد يُعزى هذا النمو في الغالب إلى زيادة انتشار األمراض غير المعدية ،وزيادة التركيز على تخصيص الرعاية
الصحية ،وتوسعات الشركات الكبيرة مثل شركة النهدي الطبية ،وتطبيق التأمين الصحي اإللزامي .وقد شجع التباعد االجتماعي خالل جائحة كوفيد 19-شركات
البيع بالتجزئة على التركيز على زيادة مبيعاتها عبر اإلنترنت واالستثمار في إنشاء منصات متكاملة لكل القنوات تضم خدمات ذات قيمة مضافة تسمح للمستهلكين
بالتشخيص الطبي وشراء المنتجات الدوائية .وقد أدت اللوائح الحكومية الصارمة ومراقبة أسعار المنتجات الالوصفية إلى قيام شركات التجزئة بتنويع محافظ
منتجاتها لتشمل منتجات غير دوائية تخضع لتنظيمات أقل صرامة مثل منتجات الجمال ومنتجات العناية بالصحة ومنتجات األم والطفل حتى تستمر في تحقيق
األرباح .ونتيج ًة لذلك ،من المتوقع أن ينمو البيع بالتجزئة في الصيدليات بمعدل سنوي مركب قدره  ٪4.3ليصل إلى قيمة إجمالية قدرها  37.6مليار ريال سعودي
( 10.02مليار دوالر أمريكي) في عام  2026مستفيدًا من النمو السكاني وتعافي االقتصاد وزيادة عدد السيدات في القوى العاملة.
من المقرر أن يؤدي ارتفاع الدخل المتاح لإلنفاق لدى المستهلكين وتمكين المرأة إلى تحفيز الطلب على المنتجات غير الدوائية بشكل عام .ومن المتوقع أن تؤدي
مساهمة الصيدليات في مبيعات التجزئة إلى زيادة تقدير المستهلكين للنصائح المهنية من الصيادلة.

بلغت قيمة مبيعات التجزئة لمنتجات األدوية الالوصفية في المملكة العربية السعودية  3.1مليار ريال سعودي ( 0.8مليار دوالر أمريكي) في عام 2020م .وسجلت
ً
انخفاضا بمعدل سنوي مركب قدره  ٪3.5خالل الفترة من 2016م إلى 2020م ،ويُعزى ذلك بصورة جزئية إلى التأمين الصحي
قيمة منتجات األدوية الالوصفية
اإللزامي والمشتريات المحدودة التي قام بها المستهلكون عبر القنوات األخرى بسعرها الكامل.
ومن ناحية أخرى ،سجلت مبيعات المنتجات غير الدوائية نم ًوا إيجاب ًيا في جميع فئات المنتجات ،بما في ذلك منتجات األم والطفل (بمعدل نمو سنوي مركب قدره
 ،)٪5.3ومنتجات العناية بالصحة (بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ،)٪5.7والسلع االستهالكية سريعة التداول (بمعدل نمو سنوي مركب قدره  )٪1.4خالل الفترة
من 2016م إلى 2020م .وقد استفادت مبيعات المنتجات غير الدوائية في الصيدليات من اللوائح الصارمة التي فٌرضت على قنوات البيع بالتجزئة خالل جائحة
كوفيد ،19-مما شجع الشركات الرائدة مثل شركة النهدي الطبية على تعزيز عروض منتجاتها وجذب المستهلكين من خالل عالمات تجارية خاصة عالية القيمة
مدعومة بسمعتها المرتبطة بخبرتها الطبية.
ومن المتوقع ً
أيضا أن يفيد االرتفاع المتوقع في الدخل المتاح لإلنفاق لدى المستهلكين والنمو السكاني وتمكين المرأة النمو المتوقع للعديد من فئات
المنتجات غير الدوائية .ومن المتوقع أن يؤدي نمو الفئات غير الدوائية إلى زيادة المنافسة ما يجبر العالمات التجارية الرائدة على التميز من خالل
االبتكار في المنتجات واتباع أسلوب التوزيع االنتقائي .وتتمتع شركات البيع بالتجزئة في الصيدليات بمكانة فريدة تسمح لها باالستفادة من هذا االتجاه
نظ ًرا للنصائح القيمة بشأن المنتجات وتصور الجودة المرتبط بتصور خبرتها الطبية .ونتيجة لذلك ،من المتوقع أن يساهم بيع المنتجات غير الدوائية
في الصيدليات بأكثر من  ٪40من إجمالي مبيعات المنتجات غير الدوائية بحلول عام 2026م.
شركة النهدي هي رائدة قطاع البيع بالتجزئة في الصيدليات في المملكة العربية السعودية نظ ًرا لتميز منتجاتها عبر جميع الفئات الفرعية ،والتزامها القوي
بتكامل االبتكار في الخدمات لتقديم حلول شاملة للعمالء داخل الصيدليات وعبر اإلنترنت.

يعد سوق البيع بالتجزئة في الصيدليات في المملكة العربية السعودية موحد إلى حد كبير من خالل الشركات األربع الكبرى التي تمثل أكثر من  ٪60من
إجمالي قيم البيع بالتجزئة في عام  ،2020والتي تشمل شركة النهدي الطبية (حصة قيمة تبلغ  ،)٪31شركة الدواء المحدودة للخدمات الطبية ()٪20
والمؤسسة المتحدة لألدوية ( )٪7وبالنت فارماسيز ( .)٪3وتُعزى المكانة الرائدة التي تتمتع بها شركة النهدي الطبية إلى تميز منتجاتها بفضل محفظتها
الكبيرة التي تضم معظم فئات المنتجات ،واستثمارها القوي في االبتكار التكنولوجي وتكامل خدمات الرعاية الصحية ،وتواجدها الراسخ في المملكة.
ويدعم نجاح شركة النهدي في البيع بالتجزئة استراتيجيتها الرامية إلى التركيز على جذب السيدات العامالت عن طريق نقل الصيدليات إلى مواقع متميزة
وزيادة تخصيص الصيدليات لتعزيز محفظة عالية الجودة تضم فئات منتجات الجمال والعناية بالصحة واألطفال .وتشير المكانة القيادية التي تتمتع بها
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الشركة من خالل قنواتها الموجودة بالصيدليات وعبر اإلنترنت والتزامها المستمر بالتميز في السوق إلى أن الشركة ستزيد من تعزيز مكانتها في مجال
بيع األدوية بالتجزئة خالل فترة التوقعات .وال ينطبق تعزيز الشركة لمكانتها على المملكة العربية السعودية فحسب ،بل ينطبق ً
أيضا على األسواق األخرى
التي تقع في دول مجلس التعاون الخليجي مثل اإلمارات العربية المتحدة .ومن المتوقع أن يصل سوق البيع بالتجزئة في الصيدليات في دولة اإلمارات
ً
مسجل معدل نمو سنوي مركب قدره  ٪1.6خالل سنوات التوقعات من  2020إلى .2026
العربية المتحدة إلى  15.8مليار ريال سعودي في عام ،2026
ومن المتوقع أن يدعم النمو المطرد للتجارة اإللكترونية والمدفوعات الرقمية في قطاع البيع بالتجزئة في الصيدليات ،والدعم الحكومي للسياحة الطبية،
ونمو الدخل المتاح لإلنفاق باإلضافة إلى مخاوف النظافة والصحة المتزايدة بين المستهلكين إلى نمو مبيعات التجزئة في الصيدليات في دولة اإلمارات
العربية المتحدة خالل نفس فترة التوقعات.
3 -3مقدمة عن المملكة العربية السعودية
3 -3-1نظرة عامة على االقتصاد
بصرف النظر عن التحديات قصيرة األجل التي تواجهها المملكة ،من المتوقع أن تدعم العوامل األساسية مثل تنفيذ رؤية السعودية  2030والتوسع العمراني
ً
نطاقا في البالد ،بما في ذلك شركات البيع بالتجزئة في
المتزايد وتمكين المرأة وتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية التوسع في قطاع الرعاية الصحية األوسع
الصيدليات.

تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر ناتج محلي إجمالي ،من حيث القيمة االسمية ،في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا بما يقدر بنحو  2.63تريليون ريال سعودي
( 700.1مليار دوالر أمريكي) في عام  .2020وبلغت مستويات نصيب الفرد من الدخل المتاح لإلنفاق في البالد  34,327ريال سعودي ( 9,154دوالر أمريكي) في
عام  2020بعد ارتفاعها بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪1.7خالل الفترة من  2016إلى  2020مدعوم ًة بالتوسع االقتصادي في المملكة العربية السعودية خالل
هذه الفترة ،على الرغم من تراجع معدل النمو السنوي إلى  ٪0.82في عام  2020مقارن ًة بعام  2019بسبب تأثيرات جائحة كوفيد 19-في معدالت التوظيف وهجرة
الوافدين أثناء الجائحة.
ومع ذلك ،رغم التأثير السلبي لجائحة كوفيد 19-في قطاع البيع بالتجزئة ،فقد زاد إنفاق المستهلكين على المتاجر الصيدلية والصيدليات خالل الجائحة حيث كان
الوعي الصحي مرتف ًعا وكان المستهلكون يخزنون األدوية ،باإلضافة إلى المنتجات األخرى مثل المطهرات والكمامات .وقد انعكس هذا بصورة جزئية في إجمالي
مبيعات التجزئة في الصيدليات (بما في ذلك ضريبة المبيعات) والتي ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪5.7خالل الفترة من  2016إلى 2020؛ من 23.4
مليار ريال سعودي ( 6.2مليار دوالر أمريكي) في عام  2016إلى  29.2مليار ريال سعودي ( 7.8مليار دوالر أمريكي) في عام  .2020وفي عام  2020وحده ،نمت
قيمة إجمالي مبيعات البيع بالتجزئة في الصيدليات بنسبة  ٪10.5مقارنة بعام .2019
في سبتمبر  ،2016أعلنت السلطات السعودية عن إتمام تنفيذ برنامج التأمين الصحي اإللزامي لموظفي القطاع الخاص بحلول نهاية يونيو  ،2017وكان من المتوقع
أن تغطي الخطة الجديدة عند طرحها أكثر من  1.6مليون عامل في القطاع الخاص وعائالتهم ،أي ما يعادل ستة ماليين مواطن سعودي في اإلجمال بمعدل ستة
أفراد لكل أسرة .كما ُطلب من أكثر من  10ماليين من األجانب وعائالتهم الحصول على تأمين صحي إلزامي يغطي األدوية والعالجات المطلوبة .وكان لهذا التأمين
الصحي اإللزامي دور أساسي في زيادة انتقال المرضى من المستشفيات العامة إلى المستشفيات الخاصة ،ما دعم بصورة جزئية خطط التخصيص األوسع نطا ًقا
في المملكة.
قدمت مثل هذه التطورات دع ًما ها ًما للبنية التحتية للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ،والتي من المتوقع ً
أيضا أن تستفيد من االستثمار الكبير في
البنية التحتية كجزء من رؤية السعودية  ،2030والذي أدى إلى زيادة نفقات الرعاية الصحية الخاصة من  ٪25إلى  ٪35من إجمالي ميزانية الرعاية الصحية خالل
الفترة من  2017إلى  ،2020وقد ُحدد كل من تعزيز القدرات التكنولوجية والرقمية على أنهما من العوامل الرئيسية الضرورية لالرتقاء بالتحول العام للرعاية
الصحية في المملكة العربية السعودية .وكانت إحدى هذه المبادرات الرئيسية هي ابتكارات الرعاية الصحية الرقمية من خالل إطالق منصة نفيس خالل الفترة
من  2017إلى .2020
باإلضافة إلى هذه التدابير ،من المتوقع أن يتحسن مناخ االستثمار في المملكة العربية السعودية من خالل البرامج التي تمولها الحكومة مثل صندوق الثروة السيادية
السعودي عن طريق إنفاق إضافي بقيمة  1,350مليار ريال سعودي ( 360مليار دوالر أمريكي) على البنية التحتية الرقمية والشبكات اللوجستية والمناطق االقتصادية
الحرة .ونظرا ألن الرعاية الصحية هي من القطاعات الرئيسية التي تولي فيها الحكومة تركيزًا كبي ًرا على التخصيص ،فمن المزمع تخصيص حوالي  290مستشفى
و 2,300مركز رعاية صحية بحلول عام  .2030وتمثل األثر المفيد المباشر لرؤية السعودية  2030في الرعاية الصحية ،وإصالحات التنويع االقتصادي اإليجابية
ً
خططا لزيادة عدد زائري السياحة الدينية (من  8ماليين إلى  30مليو ًنا
األخرى التي ظلت تحظى بتركيز رئيسي في أعمال تطوير قطاع السياحة والتي تشمل
بحلول عام  ،)2030واالستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للترفيه والتسلية (والتي من المتوقع أن تجتذب  50مليون زائر بحلول عام  ،)2030وتخفيف إجراءات
الحصول على التأشيرات السياحية.
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دعمت هذه اإلصالحات المملكة العربية السعودية بصورة جزئية في مواجهة عدد من التحديات ،بما في ذلك رفع ضريبة القيمة المضافة من  ٪5في عام 2018
إلى  ٪15في عام  2020وزيادة البطالة من  ٪5.6في عام  2016إلى  ٪7.7في عام  ،2020ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى  ٪5.7بحلول عام  ،2026ويرجع
ذلك بصورة جزئية إلى مشاركة المرأة في سوق العمل (ترد بمزيد من التفصيل في الفقرات الالحقة) .وأصبحت أهمية دعم السياسات من خالل برامج مثل رؤية
السعودية  2030وخطة التحول الوطني ذات أهمية متزايدة في ضوء الظروف الناتجة عن تفشي جائحة كوفيد 19-في عام .2020
تتكهن التوقعات االقتصادية للمملكة العربية السعودية خالل فترة التوقعات من  2020إلى  2026بنمو ديناميكي للناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  ٪5.8نتيجة تعافي
قطاع النفط والسياسة النقدية التوسعية واإلصالحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع االقتصاد.
3 -3-2نظرة عامة على الخصائص الديموغرافية
أساسا قو ًيا لنمو اقتصاد البالد .إال أنه من المتوقع أن تؤدي نسب اإلعالة المتزايدة لكبار السن
توفر فرص العمل المتنامية في المملكة العربية السعودية
ً
والمخاوف الصحية المتزايدة والمقلقة بين البالغين إلى زيادة االستثمار في الرعاية الصحية خالل فترة التوقعات.

ارتفع إجمالي عدد سكان المملكة العربية السعودية بمتوسط سنوي قدره  ٪0.3خالل الفترة من  2016إلى  2020ليصل إلى حوالي  32.9مليون في عام 2020
ً
(ممثل إجمالي عدد سكان يزيد بمقدار  1.5مرة عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي مجتمع ًة).
يهيمن الشباب على التركيبة السكانية للبالد ،إذ تبلغ أعمار  ٪46.2من السكان  29عا ًما أو أقل كما في عام  ،2020وتتراوح أعمار  ٪72من السكان بين  15و65
سنة .ونتيج ًة لذلك ،وف ًقا لألمم المتحدة ،تتمتع البالد بعائد ديموغرافي يوفر فرصة سانحة لدعم نمو االقتصاد السعودي .ومن ناحية أخرى ،فإن السكان في
المملكة العربية السعودية يتقدمون في السن بصورة تدريجية حيث انخفض عدد المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين  20و 44عا ًما بمقدار  760,000شخص
بينما ارتفع عدد األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  45و 64عا ًما بمقدار  35,000شخص وارتفع عدد المستهلكين الذين تزيد أعمارهم عن  65عا ًما بمقدار
 15,000شخص .وباإلضافة إلى ذلك ،يواجه السكان السعوديون البالغون في المملكة مخاوف صحية متزايدة مع انتشار مرض السكري الذي من المتوقع أن يرتفع
معدل اإلصابة به من  ٪17من إجمالي السكان البالغين في عام  2020إلى  ٪24.3في عام  2026باإلضافة إلى ارتفاع معدل اإلصابة بالسمنة من  ٪39.8إلى
 ٪42.3خالل نفس الفترة الزمنية.
من المتوقع أن تؤدي نسبة إعالة كبار السن وزيادة المخاوف الصحية لدى المستهلكين إلى زيادة االستثمار في الرعاية الصحية ،ما يفيد الطلب على المنتجات
االستهالكية الدوائية والخاصة بالرعاية الصحية .نتيج ًة لذلك ،من المتوقع أن ينمو إنفاق المستهلكين على الرعاية الصحية (السلع الصحية والخدمات الطبية)
بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪5.5خالل الفترة من  2020إلى  ،2026من  18مليار ريال سعودي ( 4.8مليار دوالر أمريكي) في عام  2020ليصل إلى  25مليار
مدفوعا بالنمو المتوقع في إجمالي السكان العاملين بمعدل نمو سنوي
ريال سعودي ( 6.7مليار دوالر أمريكي) بحلول عام  ،2026ومن المتوقع أن يكون هذا النمو
ً
مركب قدره  ٪3.2خالل الفترة من  2020إلى  2026ونمو نصيب الفرد من الدخل المتاح لإلنفاق بنسبة  ٪4.3خالل الفترة ذاتها.
  (3-1):مقر لودجلامؤشرات االقتصاد الكلي والخصائص الديموغرافية الرئيسية في المملكة العربية السعودية لألعوام  2016و 2019و2020
و 2021و2026

الوحدة

2016

2019

2020

2021

2026

معدل النمو
السنوي المركب
2020-2016

معدل النمو
السنوي المركب
2026-2020

بالمليار ريال
سعودي

2,419

2,974

2,625

2,874

3,690

%2.1

%5.8

السكان

باأللف

32,443

34,003

32,861

33,358

35,574

%0.3

%1.3

السكان الذين تتراوح
أعمارهم بين  14-0عا ًما

باأللف

8,277

8,336

8,008

8,093

8,312

%0.8-

%0.6

السكان الذين تتراوح
أعمارهم بين  64-15عا ًما

باأللف

23,145

24,448

23,619

23,952

25,433

%0.5

%1.2

سكان الحضر

باأللف

27,035

28,535

27,639

28,120

30,310

%0.6

%1.5

سكان الريف

باأللف

5,408

5,468

5,222

5,238

5,264

%0.9-

%0.1

السكان الوافدين

باأللف

11,948

12,893

11,452

11,535

12,459

%1.1-

%1.4

السكان المحليين

باأللف

20,496

21,110

21,408

21,823

23,115

%1.1

%1.3

سكان الطبقة االجتماعية (أ)

باأللف

2,508

2,702

2,631

2,691

3,022

%1.2

%2.3

سكان الطبقة االجتماعية (ب)

باأللف

2,232

2,367

2,289

2,323

2,472

%0.6

%1.3

%

2.1

2.1-

3.4

4.5

2.5

غير متوفر

غير متوفر

المؤشر
مجموع الناتج المحلي
اإلجمالي

معدل التضخم
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الوحدة

2016

2019

2020

2021

2026

معدل النمو
السنوي المركب
2020-2016

معدل النمو
السنوي المركب
2026-2020

باأللف

11,686

13,652

13,172

13,718

15,934

%3.0

%3.2

النسبة المئوية من
السكان النشطين
اقتصاد ًيا

5.6

5.6

7.7

7.2

5.7

غير متوفر

غير متوفر

%

14.3

14.4

14.3

15.6

23.6

غير متوفر

غير متوفر

إجمالي الدخل المتاح
لإلنفاق

بالمليار ريال
سعودي

1,040

1,158

1,128

1,201

1,570

%2.1

%5.7

إجمالي إنفاق المستهلكين

بالمليار ريال
سعودي

1,075

1,203

1,174

1,248

1,629

%2.2

%5.6

إنفاق المستهلكين على
الرعاية الصحية

بالمليار ريال
سعودي

18

18

18

19

25

%0.3-

%5.5

نصيب الفرد من الدخل
المتاح لإلنفاق

بالريال السعودي

32,045

34,049

34,327

35,997

44,130

%1.7

%4.3

انتشار مرض السكري

النسبة المئوية من
إجمالي السكان
البالغين

15.8

15.8

17.0

18.2

24.3

غير متوفر

غير متوفر

انتشار السمنة

النسبة المئوية من
إجمالي السكان
البالغين

36.8

39.1

39.8

40.4

42.9

غير متوفر

غير متوفر

متوسط اإلنفاق على العيادات
الخارجية

بالريال السعودي

335

319

321

324

365

%1.0-

%2.2

المؤشر
مجموع السكان العاملين
معدل البطالة
النسبة المئوية من السيدات
العامالت

المصدر :تقديرات شركة يورومونيتور إنترناشيونال ال ُمستمدة من األمم المتحدة ،والبنك الدولي ،وصندوق النقد الدولي ،والهيئة العامة لإلحصاء ،ومؤسسة النقد العربي السعودي ،وكتاب حقائق وزارة
الصحة وموقع  ،Stats.Gov.Saوكوليرز إنترناشيونال ،وموقع  ،Statista.comومنظمة أوبك.

3 -4تحليل منظومة البيع بالتجزئة في الصيدليات في المملكة العربية السعودية
3 -4-1إمكانات السوق وتحليل هيكل القطاع
من المتوقع أن يستمر قطاع البيع بالتجزئة في الصيدليات في المملكة العربية السعودية في التمتع بنمو مستدام على خلفية مواصلة تطبيق التأمين الصحي
اإللزامي ،واستمرار برامج التوسع العمراني ،وكبر عمر السكان وزيادة احتمالية إصابتهم باألمراض المزمنة.

سجلت القيمة السوقية لقطاع البيع بالتجزئة في الصيدليات في المملكة العربية السعودية متوسط نمو مركب قدره  ٪5.7خالل الفترة من  2016إلى  ،2020من
 23.4مليار ريال سعودي ( 6.2مليار دوالر أمريكي) في عام  2016ليصل إلى  29.2مليار ريال سعودي ( 7.8مليار دوالر أمريكي) في عام  .2020ويمثل قطاع
البيع بالتجزئة في الصيدليات في المملكة العربية السعودية  ٪57.4من إجمالي قيم سوق البيع بالتجزئة في الصيدليات في عام  2020عبر دول مجلس التعاون
الخليجي .وتُفسر حصة القيمة القوية لقطاع البيع بالتجزئة في الصيدليات في المملكة العربية السعودية داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بصورة جزئية
من خالل شبكة التوزيع الكبيرة لدى القطاع والتي تضم  10,167منف ًذا في عام ( 2020من  9,556في عام  ،)2016وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره ٪1.6
خالل نفس الفترة .ومن العوامل األخرى المساهمة في نمو قطاع البيع بالتجزئة في الصيدليات زيادة عدد السكان المتقدمين في العمر ،ولذلك تأثير هام في
عالجا ورعاي ًة
زيادة األمراض المزمنة غير المعدية مثل أمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي والسرطان والسكري والسمنة ،وجميعها تتطلب
ً
على المدى الطويل.
كانت االتجاهات الناشئة الرئيسية ،مثل التوسع في المبيعات عبر اإلنترنت ،مدفوع ًة بشكل خاص بتفشي الجائحة ،وقد أدى العدد المتزايد من المستهلكين الذين
يعالجون أنفسهم ويلتمسون المشورة الطبية من خالل منصات التكنولوجيا بغية تقليل عدد الزيارات إلى المستشفى أو المراكز الطبية إلى تسريع تطوير خدمات
الرعاية الصحية الرقمية ،وأهمها التوسع في خدمات «التطبيب عن بعد» مثل منصة نفيس وتطبيقات الهاتف المحمول .وأدى ذلك إلى إصدار العديد من التطبيقات
التكنولوجية بالتعاون مع الحكومة لتحسين الوصول عن بعد لبيانات المرضى وتقليل الوقت الالزم لتشخيصهم .وشجع التطور التكنولوجي السريع في خدمات
الرعاية الصحية شركات البيع بالتجزئة في الصيدليات على ترقية نماذج أعمالهم لتمكين المستهلكين من شراء المنتجات الدوائية مباشر ًة من خالل مواقعها
اإللكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول.

32

العودة الى جدول المحتويات

حافظ قطاع البيع بالتجزئة في الصيدليات على نموه من خالل تنويع عروض المنتجات في فئات المنتجات التي تخضع لتنظيمات أقل صرام ًة من األدوية .وتُفسر
مطالب المستهلكين الجديدة ً
أيضا من خالل التمكين المتزايد للنساء في القوى العاملة إلى جانب ارتفاع دخلهن المتاح لإلنفاق .وأدى ذلك خاص ًة إلى زيادة الطلب
على منتجات الجمال وطعام األطفال في الصيدليات ،حيث نما كل منهما بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪0.4و ٪5.8على التوالي خالل الفترة من  2016إلى .2020
من المتوقع أن تنمو قيمة مبيعات قطاع البيع بالتجزئة في الصيدليات بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪4.3خالل فترة التوقعات لتصل إلى قيمة سوقية إجمالية
قدرها  37.6مليار ريال سعودي (نحو  10.0مليار دوالر أمريكي) ،مدعوم ًة في ذلك بعدة عوامل منها التحسن المتوقع في أوضاع االقتصاد الكلي للمملكة العربية
السعودية ،والتوسع العمراني المتزايد ،وزيادة تغطية التأمين اإللزامي للرعاية الصحية.
  (3-2):مقر لودجلاحجم سوق البيع بالتجزئة في الصيدليات بالمليار ريال سعودي في األعوام  2016و 2019و 2020و 2021و2026

المؤشر
قيمة إجمالي مبيعات قطاع البيع بالتجزئة في الصيدليات

2016

2019

2020

2021

2026

معدل النمو
السنوي المركب
2020-2016

معدل النمو
السنوي المركب
2026-2020

23.4

26.4

29.2

32.7

37.6

%5.7

%4.3

المصدر :تقديرات شركة يورومونيتور ال ُمستمدة من قاعدة بيانات باسبورت للبيع بالتجزئة (إصدار  )2021والمقابالت التجارية والبحوث الثانوية.

3 -4-2البيئة التنافسية
تحتدم المنافسة في السوق السعودية لبيع األدوية بالتجزئة ،حيث تستثمر الشركات الرائدة في تحسين هوامش األرباح من خالل تطوير منصات المبيعات عبر
اإلنترنت باإلضافة إلى تميز المنتجات.

تعد سوق البيع بالتجزئة في الصيدليات في المملكة العربية السعودية موحد ًة إلى حد كبير ،حيث استحوذت شركات البيع بالتجزئة في الصيدليات األربع الكبرى
على أكثر من  ٪60من إجمالي قيمة المبيعات بالتجزئة في الصيدليات في عام  .2020وكما هو الحال في عام  ،2020كانت شركات البيع بالتجزئة في الصيدليات
األربع األعلى في المملكة من حيث إجمالي قيمة المبيعات هي شركة النهدي (بحصة قدرها  ٪31من حيث القيمة اإلجمالية) ،وشركة الدواء ( ،)٪20والمؤسسة
المتحدة لألدوية ( )٪7وبالنت فارماسيز ( .)٪3ومن حيث عدد المنافذ ،تمتلك شركة النهدي وشركة الدواء  1,105و 820منف ًذا على التوالي في عام 2020م بما
يعادل أكثر من  ٪10و %8لكليهما على التوالي من إجمالي منافذ البيع بالتجزئة في الصيدليات في المملكة.
كان التوسع وزيادة شبكة البيع بالتجزئة إلى جانب االستثمارات في منصات التجارة اإللكترونية وزيادة العروض لمجموعة كبيرة من المنتجات غير الدوائية من
العوامل الرئيسية التي أثرت في الوضع التنافسي ألكبر  4شركات في بيئة/سوق البيع بالتجزئة في الصيدليات.
من بين الشركات الرائدة ،تتمتع شركة النهدي بمكانة قيادية واضحة تُعزى بصورة جزئية إلى أساسياتها السوقية القوية وقيمة عالمتها التجارية ،وتتمتع شركة
النهدي بأفضل وضع يمكنها من االستفادة من التوسع السريع في تغطية التأمين الصحي ،ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى محفظة منتجاتها الكبيرة والمتنوعة،
ً
فضل عن شبكتها الشاملة
وتواجدها الرقمي القوي ،وخططها التوسعية الموضوعة بإحكام والتي تساعد في تطوير أعمال البيع بالتجزئة األساسية الخاصة بها
لجميع القنوات .وتنعكس القدرات الرقمية القوية لشركة النهدي بصورة جزئية في مساهمة مبيعاتها عبر اإلنترنت في إجمالي مبيعاتها ،والتي ارتفعت من ٪0.7
في  2018إلى حوالي  ٪8في .2020
حلت شركة الدواء في المرتبة الثانية بالسوق بحصة  %20من حيث القيمة في عام  2020وحصة  %8.1ضمن العدد اإلجمالي لمنافذ بيع الصيدليات في المملكة.
وتتمتع الشركتان الرائدتان األخرتان وهما المتحدة لألدوية وبالنت فارماسيز بوضع أقل أهمية نسب ًيا في السوق مقارن ًة بشركتي النهدي والدواء .وتمتلك كلتا
الشركتين مجتمعتين أكثر من  350صيدلية لحسابهم.
  (3-3):مقر لودجلاشركات البيع بالتجزئة في الصيدليات الرائدة من حيث قيمة إجمالي المبيعات بالتجزئة بالمليار ريال سعودي في عام 2020م

إجمالي إيرادات الشركة (بما في ذلك
ضريبة القيمة المضافة)

2020م

النسبة المئوية للحصة من
إجمالي السوق

إجمالي عدد المنافذ

النسبة المئوية للحصة من
إجمالي عدد المنافذ

شركة النهدي

9.1

%31

1,105

%10.9

شركة الدواء

6.0

%20

820

%8.1

المؤسسة المتحدة لألدوية

2.0

%7

230

%2.3

بالنت فارماسيز

0.85

%3

150

%1.5

أخرى

11.2

%38

7,862

%77.3

المصدر :تقديرات شركة يورومونيتور إنترناشيونال ال ُمستمدة من قاعدة بيانات باسبورت للبيع بالتجزئة (إصدار  )2021والمقابالت التجارية والبحوث الثانوية .ضريبة القيمة المضافة بنسبة  ٪8متضمنة
في األحجام لعام  .2020ويرجع السبب في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة  ٪8في عام  2020إلى أن الزيادة في ضريبة القيمة المضافة لم يتم تنفيذها إال في منتصف عام  2020والتي تُرجمت
إلى ضريبة قيمة مضافة بنسبة  ٪5قبل يوليو و ٪15بعد يوليو ولذا ُوضع في االعتبار نسبة  ٪8كأثر سنوي .تغطي المبيعات المقدمة هنا المبيعات عبر اإلنترنت وداخل الصيدليات .تستند المبيعات عبر
اإلنترنت إلى النسبة المئوية لحصة العميل المئوية من المبيعات عبر اإلنترنت إلى إجمالي المبيعات باإلضافة إلى المدخالت المستمدة من المقابالت .يغطي عدد المنافذ هنا الصيدليات/الصيدليين،
والفيتامينات وبائعي التجزئة المتخصصين في المكمالت الغذائية والمتاجر الصيدلية/الصيدليات كما هو موضح في التعريفات أعاله.
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3 -4-3وضع الشركة في إجمالي قطاع البيع بالتجزئة في الصيدليات
إن التواجد القوي الحالي لشركة النهدي الطبية المقترن باالستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والتميز واالبتكار يميزها بوضوح عن باقي منافسيها في
المملكة العربية السعودية.

تعد شركة النهدي الطبية أكبر شركة للبيع بالتجزئة في الصيدليات في المملكة العربية السعودية ،حيث بلغ إجمالي مبيعاتها من حيث القيمة (بأسعار مبيعات
التجزئة شاملة ضريبة القيمة المضافة)  9,133مليون ريال سعودي ( 2,435مليون دوالر أمريكي) في عام  2020بعد أن كان  6,307مليون ريال سعودي في عام
 1,682( 2016مليون دوالر أمريكي) ،أي ما يعادل نمو في القيمة المتراكمة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪9.7خالل الفترة .وقد احتفظت الشركة بحصة قيمة
تبلغ  ٪31من قيمة إجمالي المبيعات بالتجزئة في الصيدليات في المملكة لعام  ،2020ما عزز مكانتها باعتبارها الشركة الرائدة في السوق.
يمكن أن تعزى الريادة القوية لشركة النهدي الطبية في المملكة إلى عدة أسباب ،أهمها نمو الشركة بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪6.25في زيادة منافذ البيع
لديها منذ عام 2016م (من  876صيدلية في عام 2016م إلى  1,105صيدلية في عام 2020م) ،وتميز المنتجات ،واالبتكار التكنولوجي وتكامل خدمات الرعاية
الصحية ،والتواجد الراسخ في المناطق الرئيسية للمملكة .وتزاول الشركة أعمالها في أكثر من  144قرية ومدينة عبر فروع الشركة في المملكة في جدة والرياض
والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف وأبها .عملت الشركة على توسيع تواجدها الداخلي بقوة على مدار السنوات الخمس الماضية بأكثر من  250منف ًذا
في الرياض وحدها ،باإلضافة إلى تواجدها القوي في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.
باإلضافة إلى التوسع ،تقوم شركة النهدي الطبية باستمرار بإعادة تقييم وهيكلة العمليات من خالل نقل بعض صيدلياتها إلى مواقع أكثر تميزًا يزيد فيها إقبال
العمالء لضمان الحفاظ على قوة حجم إيرادات كل صيدلية ،ونتيج ًة لهذا التقييم المستمر ،عززت الشركة من تواجدها في الرياض والمنطقة الغربية وزادت
اإليرادات لكل صيدلية من  7.6مليون ريال سعودي إلى  8.3مليون ريال سعودي خالل الفترة من  2018إلى  ،2020وهي األعلى في جميع أنحاء المملكة.
فيما يتعلق بالتقدم التكنولوجي ،تجدر اإلشارة إلى أن شركة النهدي الطبية قد استثمرت بدرجة كبيرة في السنوات األخيرة في دمج القدرات التكنولوجية المتقدمة
عبر سلسلة التوريد بأكملها ،ما يم ّكن الشركة من دمج جميع الخدمات وتوريد المنتجات في أول منصة تركز على العمالء تشمل جميع القنوات .نتيج ًة لذلك ،تمكنت
الشركة من تقديم حلول متكاملة للعمالء في المملكة العربية السعودية ،بد ًءا من الحجز واستشارة الطبيب من خالل العيادات أو خدمات الرعاية الصحية عن بُعد
وحتى تلقي العالج وشراء األدوية الموصوفة من الصيدليات أو عبر اإلنترنت ،واستالم األدوية من خالل خدمة التوصيل للمنازل التي تتميز بزمن توصيلها الفريد
في وقت قياسي ونقاط خدمة كليك اند كولكت واسعة النطاق ،ومراقبة التزام المريض وتقديم الوعي الوقائي من خالل قنوات مختلفة .ونتيج ًة لذلك ،أصبحت
شركة النهدي الطبية الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا في قطاع بيع األدوية بالتجزئة وعززت ريادتها عبر القنوات الموجودة داخل الصيدليات وعبر اإلنترنت.
يعتبر الوضع التنافسي لشركة النهدي فريدًا بين المنافسين من شركات البيع بالتجزئة في الصيدليات في السعودية ،وذلك من خالل التزامها القوي بتوسيع محفظة
منتجاتها غير الدوائية في الصيدليات مثل منتجات األم والطفل ،ومنتجات الجمال والعناية الشخصية ،ومنتجات العناية بالصحة ،ما يعزز تجربة البيع بالتجزئة
من خالل جذب العمالء إلى الصيدليات األكثر مالءم ًة والتي تقدم مجموع ًة كبير ًة من عروض منتجات الصحة والعافية المبتكرة .وقد تم تنفيذ هذه االستراتيجية
من خالل إجراءات تشمل تنويع المحفظة والتي تتضمن االختيار الدقيق للعالمات التجارية الرائدة وعالية الجودة للسلع المستوردة باإلضافة إلى مجموعتها من
العالمات التجارية الخاصة التي تفي باحتياجات جميع شرائح العمالء.
3 -5تحليل الفئات الدوائية وغير الدوائية في المملكة العربية السعودية
3 -5-1الفئات الدوائية  -األدوية الالوصفية واألدوية الوصفية
من المرجح أن يؤدي تقدم عمر السكان وزيادة األمراض المزمنة ومواصلة تطبيق التأمين الصحي اإللزامي في القطاع الخاص إلى زيادة الطلب على منتجات األدوية
الالوصفية واألدوية الوصفية خالل فترة التوقعات في المملكة العربية السعودية.

بلغت قيمة مبيعات التجزئة لمنتجات األدوية الالوصفية في المملكة العربية السعودية  3.1مليار ريال سعودي ( 0.8مليار دوالر أمريكي) في عام  .2020وسجلت
ً
انخفاضا بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪3.5خالل الفترة من  2016إلى  ،2020ويُعزى ذلك بصورة جزئية إلى التأمين الصحي
قيمة منتجات األدوية الالوصفية
اإللزامي والمشتريات المحدودة التي قام بها المستهلكون عبر القنوات األخرى بسعرها الكامل .ومن جهة أخرى أدى ارتفاع معدل انتشار السمنة وارتفاع ضغط
الدم بين المستهلكين السعوديين إلى زيادة متوسط إنفاق المستهلكين على المنتجات الدوائية خالل نفس الفترة.
وش ّكل التطور السريع الذي شهدته مبيعات التجارة اإللكترونية ً
أيضا أحد العوامل الرئيسية التي أثرت في الطلب على منتجات األدوية الالوصفية خالل فترة
المراجعة ،ويُعزى ذلك في الغالب إلى تأثير جائحة كوفيد ،19-إذ قام العديد من المستهلكين بشراء منتجات دوائية ألول مرة للحفاظ على التباعد االجتماعي.
ً
خطوطا جديدة من منتجات األدوية الالوصفية في منصات التجارة
كما شهد عام 2020م ظهور متاجر للبيع بالتجزئة المتخصصة في الصحة والجمال والتي تقدم
اإللكترونية الخاصة بها لالستفادة من الطلب المتزايد على منتجات األدوية الالوصفية عبر اإلنترنت .واجتذب ظهور شركات التجارة اإللكترونية مثل جولب وسيد،
وتطبيقات التوصيل التابعة لجهات خارجية مثل مرسول وكريم ناو ،المستهلكين من خالل خدمات التوصيل السريع في نفس اليوم.
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مع ذلك ،كانت سالسل الصيدليات الرائدة وعلى رأسها شركة النهدي الطبية هي المستفيد الرئيسي من هذا الطلب المتزايد على منتجات األدوية الالوصفية
عبر اإلنترنت نظ ًرا للوعي القوي للمستهلكين لديهم .وعمدت شركات البيع بالتجزئة في الصيدليات ،مثل شركة النهدي الطبية ،إلى تعزيز ميزتها التنافسية بسبب
المرونة التي توفرها للعمالء إلجراء عمليات شراء من خالل منصات التجارة اإللكترونية/تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها ،باإلضافة إلى تمييز منتجاتها
من خالل خدماتها اإلضافية متعددة القنوات بما في ذلك التوصيل في نفس اليوم وخيارات خدمة كليك اند كولكت في صيدلياتها .وتحتفظ الصيدليات بالنصيب
األكبر من توزيع منتجات األدوية الالوصفية إذ تمثل  ٪90من إجمالي مبيعات التجزئة لمنتجات األدوية الالوصفية في المملكة العربية السعودية في عام .2020
ومن حيث القيمة المطلقة ،بلغت مبيعات منتجات األدوية الالوصفية من خالل الصيدليات  2.8مليار ريال سعودي ( 0.7مليار دوالر أمريكي) في عام 2020م بينما
بلغت مبيعات األدوية الوصفية  5.2مليار ريال سعودي ( 1.4مليار دوالر أمريكي) في نفس العام.
من المتوقع أن ينمو الطلب على منتجات األدوية الالوصفية بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪1.5خالل الفترة من  2020إلى  2026لتصل إلى قيمة مبيعات تبلغ
 3.4مليار ريال سعودي ( 0.9مليار دوالر أمريكي) بحلول عام  .2026ومن المتوقع أن تنمو مبيعات منتجات األدوية الالوصفية من خالل شركات البيع بالتجزئة
في الصيدليات بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪1.7لتصل إلى  3.1مليار ريال سعودي ( 0.8مليار دوالر أمريكي) في عام  .2026ومن المتوقع أن تستفيد مبيعات
منتجات األدوية الالوصفية من خالل الصيدليات من الطلب المتزايد على األدوية الجنيسة والعالمات التجارية الخاصة بسبب التصور اإليجابي للمستهلكين
السعوديين حول محفظة منتجات العالمات الخاصة التي تقدمها شركات البيع بالتجزئة الرائدة ،مثل شركة النهدي الطبية ،والتي تعتبر ذات جودة تضاهي العالمات
التجارية الرائدة وبأسعار تنافسية.
  (3-4):مقر لودجلاحجم سوق األدوية الالوصفية في األعوام  2016و 2019و 2020و 2021و2026

الوحدة

2016

2019

2020

2021

2026

معدل النمو
السنوي المركب
2020-2016

معدل النمو
السنوي المركب
2026-2020

بالمليار ريال
سعودي

3.6

3.1

3.1

3.1

3.4

%3.5-

%1.5

النسبة المئوية للمبيعات
من خالل الصيدليات

%

%89.0

%89.7

%90.0

%90.8

%91.4

غير متوفر

غير متوفر

النسبة المئوية للبيع عبر
القنوات األخرى

%

%11.0

%10.3

%10.0

%9.2

%8.6

غير متوفر

غير متوفر

المؤشر
قيمة إجمالي المبيعات
بالتجزئة

المصدر :تقديرات شركة يورومونيتور ال ُمستمدة من بيانات صحة المستهلكين (إصدار 2021م) والمقابالت التجارية والبحوث الثانوية .يشمل إجمالي المبيعات ك ً
ال من المبيعات عبر اإلنترنت داخل
الصيدليات .تستند جميع قيم المبيعات بالتجزئة المقدمة إلى األسعار الحالية التاريخية واألسعار الثابتة المتوقعة لعام 2020م .تتضمن حصة الصيدليات المقدمة المبيعات داخل الصيدليات من خالل
الصيدليات فقط بينما يتم تسجيل أي مبيعات عبر اإلنترنت تحت بند التجارة اإللكترونية والتي تعد جز ًءا من قنوات أخرى .تشمل القنوات األخرى هنا أي قناة بيع بخالف الصيدليات والمتاجر الصيدلية
وبائعي التجزئة العاملين في بيع الفيتامينات ومكمالت األغذية .يمكن أن يشمل هذا محالت السوبرماركت والهايبرماركت ومتاجر التسوق ومنافذ التجزئة في محطات الوقود ،والتجارة اإللكترونية ،وغيرها
حسب ما ينطبق.
  (3-5):مقر لودجلاالنسبة المئوية لمساهمة األدوية الوصفية في قيمة إجمالي المبيعات بالتجزئة في الصيدليات في األعوام  2016و2019
و 2020و 2021و2026

المؤشر

الوحدة

2016

2019

2020

2021

2026

معدل النمو
السنوي المركب
2020-2016

معدل النمو
السنوي المركب
2026-2020

النسبة المئوية لمساهمة األدوية
الوصفية في قيمة إجمالي المبيعات
بالتجزئة في الصيدليات

%

%19

%19

%19

%19

%22.5

غير متوفر

غير متوفر

المصدر :تقديرات شركة يورومونيتور المحسوبة باالستناد إلى المدخالت من المقابالت والبحوث المكتبية .يتم وضع الزيادة في النسبة المئوية النتشار األمراض المزمنة في االعتبار عند تقدير النسبة
المئوية للمساهمة خالل فترة التوقعات.

3 -5-2الفئات غير الدوائية  -منتجات الجمال
من المتوقع أن يؤثر النمو االقتصادي وتطوير التجارة اإللكترونية وزيادة تمكين المرأة بدرجة كبيرة في الطلب على منتجات الجمال خالل فترة التوقعات في المملكة.

بلغت قيمة إجمالي المبيعات بالتجزئة لمنتجات الجمال في المملكة العربية السعودية  8.5مليار ريال سعودي ( 2.3مليار دوالر أمريكي) في عام  .2020وشهدت
ً
انخفاضا طفي ًفا بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪1.1خالل الفترة من  2016إلى  ،2020ويُعزى ذلك بصورة جزئية إلى انخفاض
قيمة مبيعات منتجات الجمال
إنفاق المستهلكين على فئات معينة مثل مستحضرات التجميل الملِونة بسبب فترات اإلغالق الطويلة والبقاء في المنازل.
يتأثر الطلب على منتجات الجمال ً
أيضا بطرح العديد من العالمات التجارية الخاصة عالية القيمة إلى جانب العالمات التجارية الرائدة التي تبتكر منتجات جديدة
ذات قيمة مضافة باستمرار مستهدفة احتياجات محددة للضيوف.
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تتبوأ الصيدليات مكانة رئيسية في بيع منتجات الجمال في المملكة العربية السعودية حيث تمثل حوالي  ٪ 30من إجمالي مبيعات منتجات الجمال في عام .2020
وقد نمت مبيعات منتجات الجمال من خالل الصيدليات بنسبة  ٪0.4خالل الفترة من  2016إلى  2020لتصل إلى  2.5مليار ريال سعودي ( 0.7مليار دوالر
أمريكي) في عام  .2020وتمكنت الصيدليات من خالل ثقة المستهلكين السعوديين في المشورة التي يقدمها الصيادلة المهنيون ،والخدمات اإلضافية مثل تحليل
العناية بالبشرة التي تقدمها شركات البيع بالتجزئة في الصيدليات مثل شركة النهدي الطبية ،إلى جانب مجموعة المنتجات الموسعة ،وزيادة محافظ منتجات
الجمال لدى الصيدليات ،من تعزيز مكانتها ضمن الفئات الفرعية األهم في قطاع منتجات الجمال مثل منتجات العناية بالبشرة.
من المتوقع أن يؤدي عدد السيدات المتزايد في سوق العمل إلى جانب المسار اإليجابي للدخل المتاح لإلنفاق لكل فرد بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪5.7إلى
دفع نمو القيمة السوقية لمنتجات الجمال بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪3.4لتصل إلى إجمالي قيمة سوقية قدره  10.4مليار ريال سعودي ( 2.8مليار دوالر
أمريكي) في عام  .2026ومن المتوقع أن تسجل شركات البيع بالتجزئة في الصيدليات نم ًوا في القيمة السوقية بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪4لتصل إلى 3.2
مليار ريال سعودي ( 0.9مليار دوالر أمريكي) في عام  ،2026ومن المتوقع أن تستفيد مبيعات منتجات الجمال من خالل الصيدليات من زيادة مبيعات الفئات
الفرعية األهم مثل منتجات العناية بالبشرة خالل الفترة من  2020إلى  .2026ويمكن لشركات البيع بالتجزئة في الصيدليات التميز من خالل التركيز المكثف على
التواصل الفعال والذي يهدف إلى رفع مستوي وعي المستهلكين بعالمتها التجارية والسمعة القوية المرتبطة بتصور خبرتها الطبية.
  (3-6):مقر لودجلاحجم سوق منتجات الجمال في األعوام  2016و 2019و 2020و 2021و2026

الوحدة

2016

2019

2020

2021

2026

معدل النمو
السنوي المركب
2020-2016

معدل النمو
السنوي المركب
2026-2020

قيمة إجمالي المبيعات
بالتجزئة

بالمليار ريال
سعودي

8.9

8.5

8.5

8.8

10.4

%1.1-

%3.4

النسبة المئوية للمبيعات
من خالل الصيدليات

%

%27.9

%28.7

%29.6

%29.1

%30.7

غير متوفر

غير متوفر

النسبة المئوية للبيع عبر
القنوات األخرى

%

%72.1

%71.3

%70.4

%70.9

%69.3

غير متوفر

غير متوفر

المؤشر

المصدر :تقديرات شركة يورومونيتور ال ُمستمدة من قاعدة بيانات باسبورت لمنتجات الجمال والعناية الشخصية (إصدار  )2021والمقابالت التجارية والبحوث الثانوية .يشمل إجمالي المبيعات ك ً
ال من
المبيعات عبر اإلنترنت داخل الصيدليات .تستند جميع قيم المبيعات بالتجزئة المقدمة إلى األسعار الحالية التاريخية واألسعار الثابتة المتوقعة لعام  .2020تتضمن حصة الصيدليات المقدمة المبيعات
داخل الصيدليات من خالل الصيدليات فقط بينما يتم تسجيل أي مبيعات عبر اإلنترنت تحت بند التجارة اإللكترونية والتي تعد جز ًءا من القنوات األخرى .تشمل القنوات األخرى هنا أي قناة بيع بخالف
الصيدليات والمتاجر الصيدلية وبائعي التجزئة العاملين في بيع الفيتامينات ومكمالت األغذية .يمكن أن يشمل هذا محالت السوبرماركت والهايبرماركت ومتاجر التسوق ومنافذ التجزئة في محطات
الوقود ،والتجارة اإللكترونية ،وغيرها حسب ما ينطبق.

3 -5-3الفئات غير الدوائية  -السلع االستهالكية
من المتوقع أن ينمو الطلب على منتجات السلع االستهالكية بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪2.9خالل الفترة من  2020إلى  ،2026ويكون  ٪30منها من خالل الصيدليات

بلغت قيمة إجمالي مبيعات التجزئة لمنتجات السلع االستهالكية في المملكة العربية السعودية  6.0مليار ريال سعودي ( 1.6مليار دوالر أمريكي) في عام .2020
وكان الطلب في عام  2020مرتف ًعا بشكل ملحوظ على منتجات محددة مثل منتجات االستحمام والمنتجات الصحية والمنزلية حيث جعلت الجائحة المستهلكين
أكثر وع ًيا بالحاجة إلى الحفاظ على النظافة على المستوى الشخصي وكذلك في المنزل لتقليل احتمالية اإلصابة بالعدوى ،ومن المتوقع ً
أيضا أن يصبح هذا
اتجاهً ا طويل األجل.
تحتل الصيدليات مكان ًة قوي ًة في بيع منتجات السلع االستهالكية في المملكة العربية السعودية حيث تمثل حوالي  % 30.4من إجمالي مبيعات منتجات السلع
االستهالكية في عام  .2020ومن حيث القيمة المطلقة ،نمت مبيعات منتجات السلع االستهالكية من خالل الصيدليات بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪4.2خالل
الفترة من  2016إلى  2020لتصل إلى  1.8مليار ريال سعودي ( 0.5مليار دوالر أمريكي) في عام 2020م.
من المتوقع أن تسجل شركات البيع بالتجزئة في الصيدليات نم ًوا في القيمة السوقية بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪2.5لتصل إلى  2.1مليار ريال سعودي
( 0.6مليار دوالر أمريكي) في عام  .2026ومن المتوقع أن تستفيد مبيعات منتجات السلع االستهالكية من خالل الصيدليات من زيادة التميز في فئات المنتجات
مثل العناية الشخصية للرجال والعناية بالفم بسبب التصور العالي لجودة المنتجات التي يوصي بها الصيادلة المهنيون بين المستهلكين السعوديين .ومن المتوقع أن
تمثل زيادة عدد السيدات في القوى العاملة أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في مبيعات السلع االستهالكية من خالل الصيدليات ،خاصة بين األمهات أثناء زيارتهن
خصيصا الحتياجاتهن الخاصة.
للصيدليات بانتظام لشراء منتجات األطفال ،حيث يحرصن على شراء منتجات السلع االستهالكية المصممة
ً
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  (3-7):مقر لودجلاحجم سوق السلع االستهالكية في األعوام  2016و 2019و 2020و 2021و2026

الوحدة

2016

2019

2020

2021

2026

معدل النمو
السنوي المركب
2020-2016

معدل النمو
السنوي المركب
2026-2020

بالمليار ريال
سعودي

5.6

5.5

6.0

6.0

7.1

%1.4

%2.9

النسبة المئوية للمبيعات
من خالل الصيدليات

%

%27.3

%29.3

%30.4

%30.0

%29.7

غير متوفر

غير متوفر

النسبة المئوية للبيع عبر
القنوات األخرى

%

%72.7

%70.7

%69.6

%70.0

%70.0

غير متوفر

غير متوفر

المؤشر
قيمة إجمالي المبيعات
بالتجزئة

المصدر :تقديرات شركة يورومونيتور ال ُمستمدة من قاعدة بيانات باسبورت لمنتجات الجمال والعناية الشخصية (إصدار  )2021والمقابالت التجارية والبحوث الثانوية .يشمل إجمالي المبيعات ك ً
ال من
المبيعات عبر اإلنترنت وداخل الصيدليات .تستند جميع قيم المبيعات بالتجزئة المقدمة إلى األسعار الحالية التاريخية واألسعار الثابتة المتوقعة لعام  .2020تتضمن حصة الصيدليات المقدمة المبيعات
داخل الصيدليات من خالل الصيدليات فقط بينما يتم تسجيل أي مبيعات عبر اإلنترنت تحت بند التجارة اإللكترونية والتي تعد جز ًءا من القنوات األخرى .تشمل القنوات األخرى هنا أي قناة بيع بخالف
الصيدليات والمتاجر الصيدلية وبائعي التجزئة العاملين في بيع الفيتامينات ومكمالت األغذية .يمكن أن يشمل هذا محالت السوبرماركت والهايبرماركت ومتاجر التسوق ومنافذ التجزئة في محطات
الوقود ،والتجارة اإللكترونية ،وغيرها حسب ما ينطبق.

3 -5-4الفئات غير الدوائية  -منتجات األم والطفل
تظل زيادة تمكين المرأة من العوامل الرئيسية لطلب منتجات األم والطفل إلى جانب وضع المنتج المستهدف بين شركات التجزئة.

بلغت قيمة إجمالي المبيعات بالتجزئة لمنتجات األم والطفل في المملكة العربية السعودية  10.0مليار ريال سعودي ( 2.7مليار دوالر أمريكي) في عام .2020
وقد زادت مبيعات منتجات األم والطفل بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪5.3خالل الفترة من  2016إلى  ،2020ويُعزى ذلك بصورة جزئية إلى قيام األسر بتخزين
طعام األطفال والمنتجات الخاصة باألطفال خالل الجائحة خو ًفا من اضطراب سلسلة التوريد .مع ذلك ،يعد نمو القيمة السوقية لمنتجات األم والطفل في المملكة
مدفوعا ً
أيضا بدرجة كبيرة بزيادة تفضيل المنتجات ذات القيمة المضافة والمتميزة على خلفية العدد المتزايد من السيدات العامالت اللواتي
العربية السعودية
ً
يتمتعن بقدرة أفضل على تحمل التكاليف ومعرفة أفضل بالمنتجات ،ويزداد الطلب على المنتجات المتميزة األكثر مالءمة .ويظهر هذا بصورة جزئية في االتجاه
المتنامي نحو المنتجات الطبيعية ،خاص ًة تلك التي تحتوي على مكونات عضوية مختبرة علم ًيا.
كان العامل الرئيسي اآلخر الذي أثر في الطلب على منتجات األم والطفل خالل فترة المراجعة هو التطور السريع للمبيعات من خالل االنترنت ،والسيما خالل فترة
الجائحة .وأدى تزايد الطلب على منتجات العناية باألم والطفل عبر اإلنترنت إلى زيادة توافر مجموعات المنتجات الجديدة ،السيما العالمات التجارية المستوردة
عالية القيمة لدى البائعين الدوليين عبر اإلنترنت.
ال تزال الصيدليات هي القناة الرائدة في بيع منتجات األم والطفل في المملكة العربية السعودية بحصة سوقية إجمالية تبلغ  ٪56.2في عام  .2020ومن حيث
القيمة المطلقة ،نمت مبيعات منتجات األم والطفل من خالل الصيدليات بمتوسط معدل نمو سنوي قدره  ٪3.8خالل الفترة من  2016إلى  2020لتصل إلى إجمالي
قيمة سوقية قدرها  5.6مليار ريال سعودي ( 1.5مليار دوالر أمريكي) في عام  .2020واستفاد هذا النمو في المبيعات من خالل الصيدليات من فئات المنتجات
الرئيسية مثل طعام األطفال حيث ساهمت الصيدليات بحوالي  .٪50وتشمل الفئات الفرعية األخرى في منتجات األم والطفل ،والتي يتم بيعها على نطاق واسع من
حصصا تقدر بحوالي  ٪65و ٪56من قيمة إجمالي المبيعات بالتجزئة لهاتين
خالل الصيدليات ،الحفاضات ومنتجات الحماية الصحية وقد امتلكت الصيدليات
ً
الفئتين على التوالي في عام  .2020وتُفسر الحصة الكبيرة للصيدليات في هذه الفئات بتقدير المستهلكين السعوديين المتزايد لخيار استشارة الموظفين المدربين
عند شراء هذه المنتجات ،والسيما المستهلكات السعوديات الالئي يثقن في الصيدليات أكثر من ثقتهن في العالمات التجارية الرائدة فيما يتعلق بمنتجات العناية
بالمرأة مثل مزيالت الشعر ومنتجات الحماية الصحية.
من المتوقع أن يزداد إجمالي مبيعات منتجات األم والطفل بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪2.9خالل الفترة من  2020إلى  2026ليصل إلى  11.9مليار ريال
سعودي ( 3.2مليار دوالر أمريكي) في عام  ،2026ومن المتوقع أن يكون تزايد االستقالل المالي للمرأة في فترة التوقعات أهم العوامل المحركة للطلب ،خاص ًة
بالنسبة للمنتجات المتميزة .وبصرف النظر عن النمو اإلجمالي لهذه الفئة ،من المتوقع أن تسجل شركات البيع بالتجزئة في الصيدليات نم ًوا في القيمة السوقية
بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪3.2خالل فترة التوقعات لتصل إلى  6.8مليار ريال سعودي ( 1.8مليار دوالر أمريكي) في عام  .2026ومن المتوقع ً
أيضا أن تستفيد
شركات البيع بالتجزئة في الصيدليات من ثقة المستهلكين في عالماتها التجارية من خالل تطوير مجموعتها من العالمات الخاصة إلثراء مجموعتها الحالية من
المنتجات والملحقات .وفي هذا الصدد ،من المرجح أن يوفر الطلب المتزايد على المنتجات المتميزة المزيد من الفرص لشركات البيع بالتجزئة في الصيدليات،
مثل شركة النهدي الطبية ،لتعزيز والء السيدات من عمالئها من خالل استثماراتها وخططها الحالية.
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  (3-8):مقر لودجلاحجم سوق منتجات األم والطفل في األعوام  2016و 2019و 2020و 2021و2026

الوحدة

2016

2019

2020

2021

2026

معدل النمو
السنوي المركب
2020-2016

معدل النمو
السنوي المركب
2026-2020

بالمليار ريال
سعودي

8.1

9.0

10.0

10.2

11.9

%5.3

%2.9

النسبة المئوية للمبيعات
من خالل الصيدليات

%

%59.3

%58.3

%56.2

%55.9

%57.0

غير متوفر

غير متوفر

النسبة المئوية للبيع عبر
القنوات األخرى

%

%40.7

%41.7

%43.8

%44.1

%43.0

غير متوفر

غير متوفر

المؤشر
قيمة إجمالي المبيعات
بالتجزئة

المصدر :تقديرات شركة يورومونيتور ال ُمستمدة من قاعدة بيانات باسبورت لمنتجات الجمال والعناية الشخصية (إصدار  )2021والمقابالت التجارية والبحوث الثانوية .يشمل إجمالي المبيعات ك ً
ال من
المبيعات عبر اإلنترنت داخل الصيدليات .تستند جميع قيم المبيعات بالتجزئة المقدمة إلى األسعار الحالية التاريخية واألسعار الثابتة المتوقعة لعام  .2020تتضمن حصة الصيدليات المقدمة المبيعات
داخل الصيدليات من خالل الصيدليات فقط بينما يتم تسجيل أي مبيعات عبر اإلنترنت تحت بند التجارة اإللكترونية والتي تعد جز ًءا من القنوات األخرى .تشمل القنوات األخرى هنا أي قناة بيع بخالف
الصيدليات والمتاجر الصيدلية وبائعي التجزئة العاملين في بيع الفيتامينات ومكمالت األغذية .يمكن أن يشمل هذا محالت السوبرماركت والهايبرماركت ومتاجر التسوق ومنافذ التجزئة في محطات
الوقود ،والتجارة اإللكترونية ،وغيرها حسب ما ينطبق.

3 -5-5الفئات غير الدوائية  -منتجات الصحة
من شأن قلق المستهلكين المتزايد بشأن انتشار السمنة ومرض السكري وزيادة الطلب على منتجات المناعة أن يعزز الطلب على منتجات الصحة خالل فترة
التوقعات.

نمت قيمة إجمالي المبيعات بالتجزئة لمنتجات العناية بالصحة في المملكة العربية السعودية بمتوسط معدل نمو سنوي مركب قدره  ٪5.7خالل الفترة من 2016
مدفوعا بصورة جزئية بأداء
إلى  2020لتصل إلى قيمة إجمالية قدرها  10.2مليار ريال سعودي ( 2.7مليار دوالر أمريكي) في عام  .2020وكان هذا النمو القوي
ً
الفئات الفرعية مثل منتجات رعاية مرضى السكري والفيتامينات والمكمالت الغذائية والتي شكلت  ٪34.7من إجمالي مبيعات فئة العناية بالصحة في عام .2020
وبالنسبة للفيتامينات والمكمالت الغذائية ،كان هناك ارتفاع واضح في الطلب بشكل خاص على فيتامين سي حيث كان يُعتقد بأنه عالج لتقليل أعراض جائحة
كوفيد 19-نظ ًرا لسمعته القوية في تعزيز جهاز المناعة .وبالمثل ،كانت المنتجات التي تحتوي على بيتا جلوكان والزنك مطلوبة ً
أيضا بصورة شائعة خالل الجائحة.
باإلضافة إلى جائحة كوفيد ،19-استفاد الطلب على منتجات العناية بالصحة ً
أيضا من زيادة انتشار السمنة ومرض السكري بين السكان السعوديين .كما تستثمر
ً
الشركات الرائدة بصورة متزايدة في تمييز المنتجات من خالل التركيز على منتجات أكثر مالءمة وأعلى فعالية.
تحتل الصيدليات مكان ًة قوي ًة في بيع منتجات العناية بالصحة في المملكة العربية السعودية حيث تُق ّدر قيمتها السوقية اإلجمالية بنحو  6.7مليار ريال سعودي
( 1.8مليار دوالر أمريكي) ،أي ما يعادل حصة قيمة سوقية تبلغ  ٪84.2في عام 2020م.
من المتوقع أن تستمر الزيادة المتوقعة في الدخل المتاح لإلنفاق إلى جانب زيادة وعي المستهلكين بشأن الصحة والعافية بين المستهلكين السعوديين في دفع
مبيعات منتجات العناية بالصحة مع التوقع بأن تنمو القيمة اإلجمالية بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪3.0خالل فترة التوقعات لتصل إلى  12.8مليار ريال سعودي
( 3.4مليار دوالر أمريكي) في عام  .2026ومن المتوقع أن تسجل شركات البيع بالتجزئة في الصيدليات نم ًوا في القيمة السوقية بمعدل نمو سنوي مركب قدره
 ٪5.3لتصل إلى  9.1مليار ريال سعودي ( 2.4مليار دوالر أمريكي) في عام  ،2026وسيستمر االنتشار المتزايد المتوقع للسمنة ومرض السكري بين السكان
السعوديين في زيادة وعي المستهلكين ما يؤدي إلى دفع الطلب اإلجمالي .ومن المرجح أن يواصل أصحاب العالمات التجارية االستثمار في زيادة وعي المستهلكين
من خالل نشر المعلومات الصحية في المدونات ووسائل التواصل االجتماعي وتطوير منتجات جديدة تركز على تحسين المناعة مع التركيز القوي على المكونات
المستخدمة والفوائد الطبية المنسوبة لهذه المنتجات بما في ذلك الفيتامينات والبروبيوتيك والمكمالت.
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  (3-9):مقر لودجلاحجم سوق منتجات الصحة في األعوام  2016و 2019و 2020و 2021و2026

الوحدة

2016

2019

2020

2021

2026

معدل النمو
السنوي المركب
2020-2016

معدل النمو
السنوي المركب
2026-2020

بالمليار ريال
سعودي

8.2

9.5

10.2

10.4

12.8

%5.7

%4.0

النسبة المئوية للمبيعات
من خالل الصيدليات

%

%82.8

%83.9

%84.2

%85.6

%87.6

غير متوفر

غير متوفر

النسبة المئوية للبيع عبر
القنوات األخرى

%

%17.2

%16.1

%15.8

%14.4

%12.4

غير متوفر

غير متوفر

المؤشر
قيمة إجمالي المبيعات
بالتجزئة

* منتجات صحة الجهاز الهضمي  -المأكوالت المعلّبة :المبيعات متوفرة فقط على المستوى اإلجمالي .ال يوجد تقسيم للمبيعات لكل قناة بين الصيدليات والقنوات األخرى .تستند النسبة المئوية لحصة
مطروحا منها منتجات صحة الجهاز الهضمي  -المأكوالت المعلبة.
الصيدليات والقنوات األخرى إلى إجمالي الحصة السوقية
ً

المصدر :تقديرات شركة يورومونيتور ال ُمستمدة من قاعدة بيانات باسبورت لمنتجات الصحة والعافية (إصدار  )2021وبيانات صحة المستهلكين (إصدار  )2021والمقابالت التجارية والبحوث الثانوية.
يشمل إجمالي المبيعات ك ً
ال من المبيعات عبر اإلنترنت وداخل الصديليات .تستند جميع قيم المبيعات بالتجزئة المقدمة إلى األسعار الحالية التاريخية واألسعار الثابتة المتوقعة لعام  .2020تتضمن حصة
الصيدليات المقدمة المبيعات داخل الصيدليات من خالل الصيدليات فقط بينما يتم تسجيل أي مبيعات عبر اإلنترنت تحت بند التجارة اإللكترونية والتي تعد جز ًءا من القنوات األخرى .تشمل القنوات
األخرى هنا أي قناة بيع بخالف الصيدليات والمتاجر الصيدلية وبائعي التجزئة العاملين في بيع الفيتامينات ومكمالت األغذية .يمكن أن يشمل هذا محالت السوبرماركت والهايبرماركت ومتاجر التسوق
ومنافذ التجزئة في محطات الوقود ،والتجارة اإللكترونية ،وغيرها حسب ما ينطبق.
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4الشركة4 -1لمحة عامة عن الشركة وأنشطتها التجارية
شركة النهدي الطبية هي شركة مساهمة مقفلة مقيدة بالسجل التجاري رقم  4030053868وتاريخ 1406/10/11هـ (الموافق 1986/06/18م) والقرار الوزاري
رقم  582الصادر بتاريخ 1443/02/29هـ (الموافق 2021/10/06م) الذي وافق على تحويل الشركة الى شركة مساهمة .تعمل الشركة وفقا لرخصة وزارة الصحة
رقم  3673110126بتاريخ 1424/12/22هـ (الموافق 2003 /12/28م) ويقع مقرها الرئيسي كما في السجل التجاري في حي إبرق الرغامة ،بمدينة جدة ،ورقم
الصندوق البريدي الخاص بها هو ( 17129الرمز البريدي  .)21484يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار وثالثمائة مليون ( )1,300,000,000ريال سعودي مدفوعة
بالكامل ،مقسم إلى مئة وثالثين مليون ( )130,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .وتشمل األنشطة الرئيسية لها،
حسبما هو مبين في شهادة السجل التجاري ،البيع بالجملة لألجهزة والمعدات الطبية ،أنشطة الصيدليات ،أنشطة المستودعات األدوية ،البيع بالتجزئة لألجهزة
والمعدات والمستلزمات الطبية .وكما في تاريخ هذه النشرة ،ال توجد أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة للشركة عدا التي تم اإلفصاح عنها في نشرة اإلصدار.
كما أن الشركة ال تملك أي نشاط خارج المملكة حال ًيا ما عدا صيدلية في مدينة دبي والتي تم اإلفادة عنها وتراخيصها في هذا القسم.
4 -2رؤية الشركة ورسالتها
4 -2-1الغاية

تتواجد الشركة إلضافة النبضات إلى حياة ضيوفها كل يوم.
4 -2-2الرؤية

تتمثل رؤية الشركة في أن تكون الشريك األكثر ثقة والمفضل لدى جميع ضيوفها في كل ما يتعلق بالرعاية الصحية.
4 -2-3الرسالة

تتمثل رسالة الشركة في أن تتفوق على توقعات ضيوفها عن طريق توفير رعاية شخصية كل يوم وفي كل مكان.
4 -2-4القيم

ترى اإلدارة أ ّن قيم الشركة التي ترتكز عليها عالمة النهدي التجارية قد ساهمت بشكل كبير في نجاح أعمالها ،ويمكن تلخيص قيم الشركة فيما يلي:
•النزاهة :تلتزم الشركة باألمانة واختيارها ما يناسب ضيوفها والمجتمع ككل ،حيث يتم ّثل هدفها في االلتزام باألداء الحسن من خالل مراعاة القيم األخالقية
في أعمالها.
•الريادة بهدف :تهدف الشركة إلى الريادة واالبتكار وهي تلتزم بالصدق في أفعالها والوفاء لرسالتها.
•الرعاية :تهتم الشركة بضيوفها وتلتزم «ببذل جهد إضافي» لضيوفها في كل يوم.
•التم ّيز :تلتزم الشركة بالعمل بكفاءة عالية وانضباط شديد في جميع األنشطة بهدف أن تكون «األفضل في فئتها» في كل ما تقوم به.

•التعاون :تعمل الشركة بتناغم وانسجام داخلي ومع شركائها االستراتيجيين والمجتمع بأكمله لتحقيق النجاح المشترك.
4 -3نقاط القوة والمزايا التنافسية
تساهم نقاط القوة التنافسية التالية في نجاح النهدي وتميزها عن منافسيها:

على مدى أكثر من  35عاماً ،رسخت الشركة مكانتها كعالمة تجارية رائدة في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية معززة بهدفها المتمثل في
«اضافة النبضات إلى حياة ضيوفها كل يوم».
موظفو الشركة هم الثروة الحقيقية وأعظم أصولها ،عملت على تأهيلهم وتدريبهم بصورة عالية مستمرة كصيادلة وأطباء وتحت إدارة فريق إداري متميز ،األمر
الذي انعكس على أن تكون الشركة في وضع فريد بين منافسيها محلياً وعالمياً .وتفخر الشركة بشراكتها المتينة فائقة الثقة مع الماليين من ضيوفها المخلصين
عبر تواصلها معهم من خالل  1,152صيدلية ،وشبكة متكاملة من العيادات ،تدعمها منصة قنوات رقمية رائدة في تقديم الخدمة .وألن الضيف هو محور اهتمام
النهدي تخطت تلك الشراكة من ان تكون عبارة عن تقديم منتجات وخدمات بسيطة لتصبح تجربة صحية عالمية فريدة من نوعها عبر قنوات اإلتصاالت المتعددة.
فمنذ تأسيس عبد اهلل النهدي صيدليتين في مدينة جدة ،سعت النهدي إلى تجاوز الطرق التقليدية للوصول إلى تقديم قيمة أعلى للضيوف من خالل تمكينهم
الوصول إلى احتياجاتهم من المنتجات الصحية الدوائية وغير الدوائية عبر تجربة تسوق فريدة داخل الصيدليات.
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تعد الشركة اليوم سلسلة الصيدليات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة وتصل خدماتها إلى  %97من سكان المملكة في  144مدينة وقرية في مجال مبيعات المنتجات
الصيدالنية والصحية مثل األدوية الطبية ،ومنتجات العناية الشخصية ،ومنتجات العناية الخاصة باألم والطفل ،مع مجموعة كبيرة من المنتجات االستهالكية.
يضاف لذلك خدمات الرعاية الصحية المتكاملة سواء في عيادات النهدي الشاملة أو عيادة الخدمة الغير عاجلة ،وخدمات الرعاية الطبية عن بعد والمختبرات
الطبية والرعاية الصحية المنزلية.
إن ثقافة الشركة في تحديد الفرص وتحليل اتجاهات السوق ووضع التوقعات وبناء على سلوكيات الضيوف المتجددة مكنتها من تخطيط المستقبل بشكل أفضل
لمواجهة التحديات ،ووضع الحلول المبتكرة لخدمة ضيوفها واالستثمار في البنية التحتية للشركة مع تبسيط العمليات التشغيلية .يشمل ذلك تحديد الفرص في
األقسام واإلدارات المختلفة للتوصل إلى عروض منتجات وخدمات من قبل الموردين والشركاء االستراتيجيين أو من منتجات العالمة التجارية الخاصة تناسب
ضيوفها وتتخطى توقعاتهم ،مع العمل على تأسيس عالمة تجارية سريعة النمو بقيمة تصل إلى مليار ريال سعودي.
كما أن بناء الصيدليات المركزية الرائدة على مستوى عالمي ،وتقديم تجارب تسوق تفاعلية مميزة ،وتزويد ذلك بأحدث تقنيات الواقع االفتراضي والذكاء
اإلصطناعي واستخدام الروبوت الصيدلي أصبح ثقافة مميزة للشركة للبقاء في الطليعة لتقديم أفضل خدمة لضيوفها .مع تنفيذ عمليات اإلمداد باستخدام أفضل
انظمة الذكاء االصطناعي والربوت لدعم عمليات اللوجستية والتوسع والنمو المستقبلي.
كان لجائحة كورونا في الفترة السابقة األثر على إظهار قدارت الشركة بشكل أقوى وذلك بحرصها على تقديم الحماية القصوى لموظفيها في الخطوط األمامية
لخدمة ضيوفها مع إستمرار تقديم خدماتها من خالل تعزيز قدرات سالسل اإلمداد لتلبية جميع احتياجات الضيوف وبدعم من شركاء ووكاالت تحمل نفس التوجه
على الرغم من التحديات العالمية .كما ساهم جميع ذلك في تعزيز اإلبتكار في خطط الشركة المستقبلية لتوسيع نطاق البنية التحتية للتجارة الرقمية الشاملة وبناء
قدرة التوصيل وتلبية إحتياجات الضيوف المتنامية والمتجددة خالل فترة اإلغالق.
أصبحت صيدليات الشركة جزء ال يتجزأ من المجتمع عبر برامجها المستمرة لتعزيز الصحة والعناية الشخصية أو برامج العناية باألم والطفل وبرامج الرعاية
والحياة الصحية هدفها إضافة  36مليون نبضة إلى حياة ضيوفها بحلول العام 2030م ،إضافة إلى تواصلها المستدام مع الجهات والهيئات الحكومية لتعمل جنباً
إلى جنب لتحقيق رؤية المملكة.

إستطاعت الشركة الحفاظ على قدرات مالية كبيرة خالل الدورات االقتصادية الماضية وتقلبات األسواق العالمية وتحديات جائحة كورونا وتحقق نمو ثابت
ومستدام في إيراداتها والوصول إلى عائد على استثماراتها أعلى من المتوسط .جميع ذلك يعد شهادة على نجاحها في تطوير قدراتها وخططها االستراتيجية.
4 -3-1كوادر مؤهلة ومدربة تدريب ًا عالي ًا بقيادة إدارة قوية بدعم مساهمين بارزين
كادر مؤهل ومدرب تدريب ًا عالي ًا:

(Great Place to

تمتلك الشركة مواهب وخبرات بشرية استثنائية لضمان التميز التشغيلي والنمو لخدمة ضيوفها .فقد حافظت على جائزة أفضل بيئة عمل
 )Workعلى مستوي المملكة العربية السعودية وقارة آسيا لعدة سنوات متتالية من  ،2020-2014مما يسلط الضوء على التزام الشركة تجاه خلق بيئة عمل صحية
وجاذبة مع موظفيها ذوي الكفاءات والمواهب المتميزة .حيث تؤمن الشركة بأن موظفيها هم أعظم أصولها وأكثرها قيمة ولذلك تولي لهم جل اهتمامها في رحلتهم
المهنية وتحرص على إيجاد مسار وظيفي واضح لهم ،وفهم شامل للسلوكيات والمهارات التي ستوصلهم إلى النمو الوظيفي لتحقيق أهداف واستراتيجيات الشركة.
كما تركز الشركة على االهتمام بثقافتها وقيمها من خالل االلتزام بتوفير فرص تدريبية وتطويرية على أعلى المستويات وتطوير أفضل اإلمكانيات لتنمية األفراد مما
انعكس في تقديم أكثر من  300ألف ساعة تدريب خالل عام 2020م لمجموع موظفيها .وتلعب الشركة دوراً رئيس ًيا كشركة وطنية رائدة من خالل رعاية المواهب
الوطنية وتدريبهم وتأهيلهم لبناء قدراتهم بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.
تلتزم الشركة بتطوير ثقافة تعليمية مميزة ،يكون فيها كل فرد قادراً على استغالل كامل إمكانياته ،مما يزيد من رفع مستوى الرضا الوظيفي ودعم التطور المهني
للمساهمة في إضافة نبضات لضيوف الشركة في كل لحظة .وتحرص الشركة على تقديم أفضل الممارسات التعليمية والتطويرية لكل موظفيها في جميع مراحل
حياتهم الوظيفية والتي تبدأ بمرحلة الطالب الجامعي حيث تقدم فيها الشركة حلول تدريبية لطالب الجامعات بالشراكة والتعاون مع كل جامعات المملكة من أجل
تأهيلهم وتمكينهم بالمعلومات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من منطلق المسؤولية االجتماعية للشركة ثم مرحلة حديثي التخرج والتي يتم من خاللها تقديم
الشركة لعدة برامج تدريبية داخل قطاعات الشركة وصيدلياتها لحديثي التخرج من جميع التخصصات ،وخاصة الصيادلة ،من أجل التأهيل والتمكين بالمهارات
والمعلومات الالزمة لبدء رحلة العمل بكل ثقة وثبات ونجاح لتقديم أعلى مستويات الخدمة المطلوبة لضيوف الشركة .ثم مرحلة التدريب التأهيلي والتي تختص
بتدريب الموظفين الجدد واألطباء والصيادلة والممرضين من خالل برامج تأهيلية لرفع الكفاءات واإلمكانيات المطلوبة لبداية رحلة عمل ناجحة لكل موظف
اعتباراً من اليوم األول لبدء مهامه الوظيفية لتقديم أعلى معايير ومستويات الرعاية والخدمات الصحية لضيوف الشركة .يتبعها مرحلة التدريب والتطوير المستمر
وهي عبارة عن رحلة مستمرة تبدأ من اليوم األول في حياة الموظف داخل الشركة ،ويتم من خاللها تقديم برامج تدريبية وتطويرية مستمرة من أجل تحقيق
األهداف االستراتيجية للشركة واألولويات التشغيلية والتجارية ورفع أداء الموظفين وتحسين مهاراتهم والتي يتم تصميمها وبناء على االحتياجات التدريبية الحالية
والمستقبلية لكل موظف ،وفيها يتم تقديم برامج مهنية وسلوكية لضمان استمرارية نجاح أداء الموظفين .هذا باإلضافة إلى برامج القيادة واإلدارة ومسارات التطوير
الوظيفي الالزمة لتمكين وإعداد قادة الشركة الحاليين والمستقبليين.
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إدارة قوية بدعم من المساهمين البارزين:

يتألف فريق إدارة الشركة من مدراء تنفيذيين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال قطاع الرعاية الصحية وقطاع مبيعات التجزئة ،تصل إلى أكثر من  200عام من
الخبرة اإلدارية المتراكمة في كال القطاعين .يكرس الفريق التنفيذي إلدارة الشركة جهوده لتقديم خدمات رعاية صحية أفضل للضيوف وقيادة تحول قطاع الرعاية
الصحية برؤيتهم الواضحة وشغفهم تجاه هذا القطاع .لقد عززت اإلدارة التنفيذية ثقافة الشركة المتمثلة في النزاهة والتركيز على الضيوف والعمل الجماعي
والتعليم والكفاءة .ساهمت هذه القيم ،جنباً إلى جنب مع موقع الشركة الريادي في السوق وتدريب الموظفين والتطوير الوظيفي وبرامج الحوافز بشكل كبير في
تحفيز الموظفين الموهوبين واإلحتفاظ بهم.
يشرف على تنفيذ تلك االستراتيجية مجلس إدارة يتألف من مجموعة من األعضاء األقوياء بخلفيات متنوعة من المؤسس إلى أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين
وغير التنفيذيين والمستقلين والذين لهم خبرة في شركات عالمية مثل مايكروسوفت ،أمازون ،أير بي إن بي.
يتم دعم مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة من قبل إثنين من المستثمرين البارزين في المملكة  -النهدي القابضة وسدكو القابضة ،كال المساهمين ملتزمين بشدة
باألعمال والقطاع ولديهما سجالت قوية في التأسيس واإلستثمار في أعمال الرعاية الصحية وتجارة التجزئة الناجحة.
4 -3-2بناء عالمة تجارية قوية رائدة في قطاع التجزئة ،معززة برؤية ومقترنة بالتوسع

النهدي عالمة تجارية سعودية محلية لها جذور راسخة ،ظهرت ونمت بهدفها المتمثل في «إضافة نبضات إلى حياة ضيوفها كل يوم» ،ويتم تحقيق ذلك يومياً عبر
 1,152فرع لصيدلياتها وعيادات النهدي كير من قبل الصيادلة واألطباء في الخطوط األمامية الذين ساهموا ببناء عالقة وطيدة قائمة على الرعاية والثقة مع
ماليين الضيوف في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية على مدى أكثر من  35عا ًما .وتم تعزيز هذه العالقة من خالل تواجد الشركة الرقمي الفعال ،كخدمات
التسوق عن بعد وأيضا الحصول على االستشارات الطبية من المنزل عبر تطبيق الشركة ،وخدمات التوصيل للمنازل وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى توفير
الرعاية المتكاملة للضيوف.
تركز جميع التعامالت مع الماليين من الضيوف عبر جميع قنوات التواصل على توفير رعاية فائقة من خالل تجربة الصحة والرعاية المتكاملة مما جعل ضيوفها
من أكبر الداعمين للعالمة التجارية مع تقديرهم المستمر وفقاً لمؤشرات شركة نيلسون الرائدة.
مقياسا شام ً
ال للمميزات المطلوبة من قبل الضيوف ،بما في ذلك الوعي بالعالمة التجارية وما تستند إليه ،وتقييم خدمة الضيوف ،واألسعار
يعد هذا المؤشر
ً
والعروض الترويجية ،وتو ّفر المنتجات ،والمواقع المالئمة ،واألجواء ،والمرافق ،وما إلى ذلك.
وانعكس ذلك على شركائها ،إضافة للتواجد القوي عبر منصات التواصل االجتماعي ،كتجاوز عدد  2.1مليون متابع على صفحة االنستجرام وتفاعلها
المستمر معهم.
أصبحت الشراكة القوية مع الضيوف المبنية على االهتمام والثقة والتواجد المستمر عبر المحتوى التسويقي والمحتوى الذي يعكس رؤية الشركة ورسالتها ،نقطة
تميز فريدة للنهدي كمقدم رعاية صحية لديه طموح جريء لتنسيق النظام البيئي للصحة والرعاية للضيوف في المملكة العربية السعودية وخارجها.
فيما يلي الجوائز واألوسمة والشهادات التي تثبت أن النهدي تسير في االتجاه الصحيح:

•جائزة «العالمات التجارية العالمية  -فئة الشركات الوطنية» في جوائز العالمات التجارية الدولية في عام 2019م و2020م.
•جائزة «أفضل بائع تجزئة في العام» من جوائز قطاع البيع بالتجزئة في منطقة الشرق األوسط في عام 2020م.
•جائزة «أفضل بيئة عمل بقطاع البيع بالتجزئة» في السعودية عام 2020م.
•جائزة «التم ّيز لتقديم خدمات إلكترونية ذكية للرعاية الصحية».
•جوائز برامج المسؤولية المجتمعية واالستدامة للشركات :أفضل مبادرة مؤثرة وأفضل جائزة تنمية مجتمعية.
•للمزيد من المعلومات عن الجوائز واألوسمة والشهادات التي حصلت عليها الشركة ،الرجاء مراجعة القسم «( 13-4الشهادات والجوائز»).
4 -3-3الشركة الرائدة في مجال سالسل الصيدليات في المملكة العربية السعودية واألكثر انتشار ًا

حازت الشركة على ثقة الماليين من الضيوف على مدى عقود عبر توفير إحتياجاتهم من المنتجات والحلول الصحية ،من خالل تواجدها في  144مدينة وقرية
و 1,151فرعاً ابتدا ًء من النصف األول من عام 2021م وهو ما يمثل  1.5مرة أكثر من أقرب منافسيها ،ويشكل  ٪10من عدد الصيدليات في المملكة تقريباً ،مما
أتاح لها تقديم منتجاتها وخدماتها المميزة إلى أكثر من  ٪97من سكان المملكة من خالل تجربة تسوق فريدة وكادر مؤهل من الصيادلة لتقديم اإلستشارة والخبرات
الصحية الالزمة لهم.
هذا األمر أدى إلى استحواذها على حصة سوقية رائدة عبر جميع فئات المنتجات الدوائية وغير الدوائية مدعومة بتغطية واسعة من شبكة المواقع والفروع ،إضافة
إلى منصاتها الرقمية ،مما أدى إلى خلق عالمة تجارية مميزة في المنطقة ،ونالت بذلك العديد من الجوائز من المنظمات العالمية الموثوقة.
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وتنعكس القيمة الحقيقية التي تقدمها الشركة من خالل شبكتها على حصتها البالغة  ٪31تقريباً من قطاع الصيدليات في المملكة ،مما يعكس الجودة والتميز
التشغيلي الذي توفره الشركة لضيوفها.
تمتلك الشركة سجل حافل في مجال التوسع في فروعها ،حيث أضافت  178فرعاً منذ عام 2018م ،باإلضافة إلى ارتفاع عائدات الشركة من ( 7.3مليار سعودي
ريال تقريبا في 2018م إلى  8.6مليار سعودي ريال تقريبا في عام 2020م).
تتمتع فروع الشركة في المملكة العربية السعودية بمواقع استراتيجية قريبة من التجمعات السكانية في 144مدينة ،مما يتيح لها تلبية احتياجات أكثر من  100مليون
ضيف سنوياً ،مدعومة بمنصة رقمية قوية متخصصة عبر اإلنترنت وخدمة توصيل تتيح للعمالء الطلب من منازلهم.
4 -3-4سلة منتجات متنوعة من منتجات العالمات الخاصة وعالمات االستيراد المباشر

منذ تأسيسها في عام  ،1986استمرت الشركة في تقديم األفضل لضيوفها بهدف إضافة النبضات إلى حياتهم ،مما أسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع
الصيدليات ،وذلك من خالل إدخال فئات جديدة من المنتجات والعالمات التجارية الخاصة بالشركة ،ولتلبية جميع احتياجات الضيوف.
التوسع الكبير في عملياتها ،مما جعلها اليوم الشركة الرائدة في قطاع مبيعات الصيدليات بالتجزئة ،وتمكنت من انشاء قسم خاص بالعالمات التجارية
أدى ذلك إلى
ّ
الخاصة ،واالستيراد المباشر.
تقوم الشركة بإدارة المنتجات في جميع مراحل اإلنتاج ،ابتدا ًء من الفكرة ،وبنا ًء على تطلعات الضيوف وانتها ًء بوجود المنتج على رفوف الصيدليات ،ما عدا مرحلة
التصنيع .حيث تتم صناعة المنتجات داخل وخارج المملكة العربية السعودية وتسجيلها لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ،وتعمل سالسل التوريدات المتميزة بالبنية
التحتية لعمليات التوزيع والخدمات اللوجستية على توريد المنتجات من المصانع من جميع انحاء العالم ،واالنتهاء من متطلبات المطابقة والتوثيق ،والتأمين،
والشحن ،والتخليص ،والتخزين ،والتوزيع في جميع أنحاء المملكة إلضافة مزيد من القيمة لضيوفها .حيث تستفيد النهدي من أكثر من مليون ضيف يثقون بها فيما
يتعلق باحتياجاتهم الصحية من منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية سمحت هذه اإلمكانية لشركة النهدي ببناء عالمات تجارية خاصة قوية تنمو بشكل كبير،
على سبيل المثال ال الحصر :العالمة التجارية  Qamarلألم والطفل ،والعالمة التجارية  ،Beatswellو Febellaو Velvetaللعناية بالمرأة ،وعالمة النهدي للرعاية
المنزلية والرعاية الصحية ،و Vioraوماركات  Clevieللعناية بالبشرة ولعالمة  Orexللعناية بالفم وغيرها الكثير .وقد ثبت نجاح العالمات التجارية الخاصة بشركة
النهدي من خالل مساهمتها في أداء المبيعات.
تهدف خطة الشركة إلى مواصلة تعزيز عالمتها التجارية الخاصة من خالل تحديث تلك العالمات التجارية باستمرار ،وتوسيع نطاق المنتجات واختراق فئات
جديدة لخدمة احتياجات ضيوف النهدي بشكل أكبر.
وتمتلك النهدي اليوم  13عالمة تجارية خاصة بها ،تتكون من أكثر من  500صنف.
تسعى استراتيجية الشركة إلى استكمال المنتجات المتاحة محل ًيا بأحدث االبتكارات العالمية ،وبالتالي تقديم منتجات عالية الجودة ومتنوعة لضيوفها والتي تلبي
االحتياجات الناشئة المختلفة .وتتواجد النهدي بانتظام في جميع المعارض التجارية الدولية وتمكنت على مر السنين من إنشاء شبكة عالقات مباشرة مع العديد
من المصنعين وأصحاب العالمات التجارية الذين قرروا تلبية احتياجات السوق السعودي من خالل عالقتها المباشرة مع شركات مثل الشركة.
تزيد الشركة من منتجاتها الخاصة والمنتجات ذات العالمات التجارية المستوردة مباشرة ،حيث نمت مساهمة المبيعات من  ٪5.0من إجمالي المبيعات في عام
 2018إلى أكثر من  ٪10في عام 2020م.
لم يكن هذا المسعى ممكنًا لو لم تضمن الشركة أفضل جودة لضيوفها والتأكد من أن جميع منتجات العالمة التجارية الخاصة واالستيراد المباشر تلتزم
بالمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية ،معايير وشهادات الجودة والسالمة مثل ( ISOالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي) وممارسات التصنيع الجيدة ()GMP
ومعايير ضمان الجودة  BRSوالتي تتطلب اعتمادها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء ( .)SFDAجميع منتجات العالمة التجارية الخاصة الجديدة واالستيراد
المباشر ،تخضع لعملية اختيار صارمة من خالل مختبرات خارجية مستقلة لتقييم جودة المنتج واعتماد جميع موردي العالمة التجارية الخاصة من قبل هيئة
الغذاء والدواء السعودية (.)SFDA
4 -3-5أحدث مراكز التوزيع وسالسل اإلمداد لخدمة احتياجات الرعاية الصحية المتكاملة.

عملت شركة النهدي على مدار سنوات على تطوير قدرات سالسل اإلمداد وذلك لضمان جودة المنتجات والتعامل معها لتلبية احتياجات الصيدليات من خالل بناء
وتأسيس مراكز توزيع مزوده بأحدث البرامج العالمية والتكنولوجيا الرقمية في كل من مدينة جدة والرياض وابها ودبي بطاقة تخزينيه تجاوزت  40,000طبلية ،حيث
تدير هذه السالسل العمليات التشغيلية اللوجستية المتعلقة بالمنتجات من المنشأ إلى أيدي ضيوف الشركة وذلك بدءاً من اختيار المنتجات المناسبة للضيوف
والتخطيط واالستالم الى حين وصولها إلى نقاط البيع (صيدليات الشركة) وذلك لضمان حصول الضيوف على احتياجاتهم من المنتجات والتي تخضع لعمليات
المراقبة لكل خطوة في سلسلة اإلمداد لضمان الجودة .يأتي ذلك بالتنسيق مع العمليات التنظيمية والحكومية للحصول على الموافقات والتسجيل من قبل (الهيئة
العامة للغذاء والدواء ،هيئة المواصفات والمقاييس السعودية والجمارك).
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ساهمت هذه القدرات عند دمجها مع القنوات الرقمية على زيادة الثقة مع ضيوف الشركة بإضافة خدمات مميزة مثل التوصيل المنزلي ،وقد تجلت تلك القدرات
بصورة اوضح خالل فترة اإلغالق في جائحة كورونا حيث اتاحت للشركة ان تكون إحدى الشركات القالئل القادرة على تلبية احتياجات ضيوفها واستمرار عمليات
التسليم في جميع انحاء المملكة .ولتحقيق ذلك كان استثمار الشركة في اإلمكانات التالية:
4 -3-5-1اإلستثمار في مراكز التوزيع الذكيه والمتعددة والمتواجده في مناطق المملكة المختلفة:

1مركز توزيع ذكي مركزي في مدينة جدة تم تشغيله في 2021م يعمل بأنظمة حديثة وذكية .بمساحة إجماليه أكثر من  80ألف متر مربع يقدم جميع الخدماتاللوجستية لصيدليات الشركة.
2تحتوي الشركة على مركز توزيع في مدينة الرياض يعمل على مدار الساعة بمساحة  30ألف متر مربع تقدم الخدمات اللوجستية لجميع االصناف لصيدلياتالمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.
3كما يوجد مركز توزيع في منطقة أبها بمساحة  13ألف متر مربع يقدم الخدمات اللوجستية للمنطقة الجنوبية لألصناف التي تتعلق بالعناية باألم وللطفل.4 -3-5-2تغطية شاملة لخدمات التوزيع والشحن:

تعمل مراكز التوزيع على خدمة  1,151صيدلية في  144مدينة من خالل اسطول نقل يتكون من  165شاحنة مبردة ولضمان جودة الشحن تم تجهيز جميع الشاحنات
بنظام ( )GPSوهو نظام التتبع وتحديد المواقع تم ربط تلك البرامج مع نظام إدارة النقل الخاص بالشركة .تم ّكن هذه األنظمة الشركة من تت ُّبع مسار الشاحنات،
ومراقبة درجات الحرارة لضمان أعلى جودة للمنتجات ،وسلوك القيادة ،حيث انها تقوم برصد وتسجيل جميع ما ذكر سابقا وتقوم بإرسال تنبيهات لفريق الشحن
في حال وجود اي تجاوز مزود بأحدث االمكانيات الحديثة التي تمكن الشركة من مراقبة الحركة والجودة مما يتيح تسليم أكثر من  200مليون منتج سنوياً الى
نقاط البيع (صيدليات الشركة).
4 -3-5-3التقنية الرقمية واألتمتة:

إستثمرت الشركة في أول مركز توزيع ذكي على مستوى المنطقة في مدينة جدة يعمل بأنظمة عمل حديثه تعتمد على التخزين الذكي واستعمال التقنية الرقمية
االليه لتحضير الطلبات يعمل على زيادة كفاءة االداء مع تقليل وقت التسليم مما يضمن لجميع ضيوفها في جميع مناطق المملكة الحصول على نفس مستوى الخدمة
للحصول على المنتجات سواء من الصيدليات او التوصيل المباشر خالل وقت قياسي خالل تطبيق انظمة وتقنية عالمية وتطبيق انظمة الجودة والسالمة العالمية.
4 -3-6استثمار مستمر في التقنيات الحديثة لضمان أفضل تجربة تسوق رقمية

فلسفة الشركة أن يكون الضيف هو محور اهتمامها إضافة إلى قيمة اإلبتكار المستمر جعل الشركة تعتمد على التكنولوجيا وتخصيص موارد ضخمة واستثمارات
كبيرة لتحسين قدراتها التكنولوجية والتحول الرقمي ،فمنذ العام 2018م وحتى منتصف العام 2021م إستثمرت الشركة التالي في الجدول أدناه:
2018م

2019م

2020م

منتصف 2021م

إجمالي استثمارات تكنولوجيا المعلومات

 102مليون ريال سعودي

 80مليون ريال سعودي

 105مليون ريال سعودي

 100مليون ريال سعودي

اجمالي استثمارات الحوسبة السحابية

 11مليون ريال سعودي

 12مليون ريال سعودي

 13مليون ريال سعودي

 22مليون ريال سعودي

استثمارات قنوات البيع المتعددة للبيع بالتجزئة
()omni-channel

 9مليون ريال سعودي

 9مليون ريال سعودي

 12مليون ريال سعودي

 17مليون ريال سعودي

ظل االستثمار اإلجمالي في تكنولوجيا المعلومات ثابتًا على مدار السنوات األربع الماضية على أساس يتماشى مع معيار قطاع التحول للتكنولوجيا بينما تظل األرقام
المطلقة ثابتة مما يعكس التحسين المستمر ،يتم تخصيص نسبة متزايدة بشكل كبير من االستثمار للمجاالت التي تساهم في التحول الرقمي لألعمال ،والحوسبة
السحابية وقنوات البيع المتعددة للبيع بالتجزئة ( ،)omni-channelاألمر الذي مكنها من التركيز على تحليالت البيانات واستثمارات الذكاء االصطناعي ،مما اتاح
للضيوف استخدام منصة النهدي على مدار الساعة طوال أيام األسبوع واالستمتاع بالخدمات الصحية الشاملة في أي وقت وفي أي مكان والوصول إلى مجموعة
واسعة من المنتجات عالية الجودة مع خيارات توصيل مرنة واختيار تلقي االستشارة عند شراء األدوية ومنتجات الرعاية الصحية .كذلك اتاح برنامج الوالء «نهديك»
للكوادر المؤهلة بالتركيز على الضيوف .اتاح االستثمار التكنولوجي للشركة التكيف بسرعة خالل جائحة كورونا واإلستجابة لزيادة الطلب من خالل:
•زيادة سعة التسليم بمقدار  20ضعف
•مضاعفة عدد مخازن مراكز التسليم
•مضاعفة سعة البنية التحتية لمركز العناية بالضيوف بمقدار ثالثة أضعاف
•عائدات مضاعفة ونمو خالل الجائحة
•الزيادة الكبيرة في المعامالت عبر القنوات الرقمية
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ساهم وجود قنوات رقمية للشركة في زيادة المبيعات عبر تلك القنوات حيث ارتفعت النسبة المئوية للمبيعات من  %0.8من اجمالي المبيعات في العام 2018م إلى
 %9.4من اإلجمالي في العام 2021م أي بمعدل نمو بلغ  %139خالل تلك الفترة .وكان لعمليات الطلب واإلستالم « »Click n Collectالنسبة األكبر في تلك العمليات
في العام  2018بلغت  %61من اجمالي المبيعات عبر القنوات الرقمية تلتها بعد ذلك في العام  2021خدمة التوصيل للمنازل بتحقيق  %53من مبيعات تلك القنوات.
وتعمل منصة الشركة على تحسين إمكانية الوصول إلى المستحضرات الطبية النادرة وعالية الجودة من خالل ربط خدمات الرعاية الصحية عبر القنوات الرقمية
وغير الرقمية مع تميكن الضيوف للحصول على استشارة الخبراء في مجال معين دون الحاجة للسفر لمسافات طويلة إلى المدن ذات الموارد الطبية األفضل،
حيث تسمح الوسائط المختلفة مثل مكالمات الفيديو والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية للضيوف بالتواصل مع فريق النهدي الذي يمكنه فعلياً تحديث حسابات
المستخدمين وإضافة الوصفات الطبية ذات الصلة ،يتبع ذلك برامج االلتزام الدوائي التي تساعد الضيوف على أخذ األدوية الموصوفة لهم بانتظام وباستمرار
دون نفادها.
4 -3-7منصة خدمات صحية متكاملة ()omni-health

يدفع شغف الشركة لإلستفادة من التقنية الحديثة واإلبتكار لتقديم خدمات صحية متكاملة لضيوفها من خالل دمج مفهوم القنوات الشاملة مع خدمات الرعاية
الصحية إلنشاء نظام بيئي فريد «بوابة الصحة المتكاملة» يلبي احتياجات الرعاية الصحية لضيوفها مما يجعلها الشريك األكثر ثقة.
تبني مفهوم الرعاية الصحية المتكاملة كان بمثابة تغيير لقواعد اللعبة للشركة مما اتاح لها ان تضع نفسها بشكل فريد كبوابة للصحة األولية المتكاملة من خالل
منصة تعتمد على منهج التحليالت الرقمية والحلول لإلتجاهات والتحديات المتطورة للرعاية الصحية الشخصية.
فإنتشار شبكة الصيدليات في المملكة العربية السعودية والتكنولوجيا المتطورة التي تستخدمها الشركة ،أضاف ميزة تنافسية لتحول النهدي إلى بوابة رعاية صيحة
أولية .وقد مكنت خدمات الرعاية الصحية المتكاملة ضيوف النهدي الحصول على احتياجاتهم المختلفة وتلبية طلباتهم من حجز اإلستشارة مع نخبة من اإلطباء،
وخدمة توصيل األدوية إلى المنزل ،إضافة إلى برنامج الوالء الموحد لجميع التفاعالت بغض النظر إذا كانت خدمات صيدلة أو رعاية صحية.
تدير الشركة حالياً مجمعين للعيادات الطبية توفران مجموعة من الخدمات للرعاية الصحية و 7مراكز للرعاية غير العاجلة توفر الرعاية الصحية األولية وتعمل
كنقطة اتصال أولى .باإلضافة إلى ذلك ،تقدم النهدي خدماتها عبر القنوات الرقمية واإلفتراضية لتتيح لضيوفها الوصول إلى الخبراء والحصول على اإلستشارات
في الوقت الذي يناسبهم ،إضافة إلى خدمات البيع بالتجزئة عبر تلك القنوات ،وتتيح تلك القنوات للضيوف الحصول على الخدمات التالية:
•حجز المواعيد الطبية :يمكن تحديدها من خالل تطبيق النهدي.
•اإلستشارات الطبية عن بعد :وتتم مباشرة عبر القنوات الرقمية عن بعد وتتميز بعدم وجود مواعيد مسبقة أو أوقات انتظار للحصول على استشارة طبيب عام.
•االستشارات الطبية :تقدم النهدي اإلستشارات الطبية في العيادة الغير عاجلة أو العيادات الشاملة.
•الوصول إلى السجالت الصحية والوصفات الطبية الخاصة بهم :وعبر تطبيق النهدي او الملفات التعريفية عبر الشبكة الرقمية يمكن للضيوف الوصول إلى
سجالتهم الطبية.
•األدوية والمطالبات الطبية :تمكن تلك القنوات واألنظمة لدى الشركة ضيفها من تلقي الوصفات الطبية عبر القنوات والشبكة الرقمية أو في إحدى صيدليات
الشركة أو العيادات السريعة والعيادات الشاملة ،كما يمكنهم اختيار الوصفة األلكترونية وتقديم مطالباتهم كذلك لشركات التامين الصحي لشراء األدوية.
•المراقبة :يمكن للطاقم الطبي مراقبة التزام المريض عبر برنامج سلمتم وتقديم االستشارة الصحية من خالل قنوات مختلفة لضمان فعالية أعلى للعالجات.
  (4-1):مقر لكشلايمكن تصور نظام النهدي البيئي باستخدام الرسم البياني التالي ،والذي ُيظهر عرضا شام ً
ال للرعاية الصحية:

ﺣﺠﺰ ﻣﻮﻋﺪ

إﺳﺘﺸﺎرة ﻃﺒﻴﺐ

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ

إﺳﺘﺸﺎرة ﻃﺒﻴﺐ أو

ﻃﺒﻴﺐ ﻋﺎم

ﺻﻴﺪﻟﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

أو اﻓﺘﺮاﺿﻴ ًﺎ

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻬﺪي

إﺳﺘﻼم اﻟﻮﺻﻔﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ

اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﻃﻼع

ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺼﺤﻲ

ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺎدات

ﻟﻠﻀﻴﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ

اﻟﻐﻴﺮ ﻋﺎﺟﻠﺔ أو

اﻟﻤﻮﻗﻊ أو اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
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ﺷﺮاء اﻟﺪواء

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺻﻔﺔ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ

اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺻﺤﺔ
اﻟﻀﻴﻮف ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺳﻠﻤﺘﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻨﺼﺢ ﻟﻬﻢ ﻋﺒﺮ
اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
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4 -3-8إضافة النبضات للمجتمع من خالل مبادرات المسؤولية االجتماعية

تتمتع النهدي بخمسة وثالثين عا ًما من الخبرة في مجال الصيدلة والرعاية الصحية ،فهي ملمة باحتياجات ضيوفها ومتطلبات صحتهم العامة بشكل أفضل من أي
شركة أخرى .وتسخر الشركة هذه المعرفة والشغف من أجل هدف أكبر يتمثل في إضافة  36مليون خدمة مجتمعية لضيوف النهدي بحلول عام .2030
تتطلع الشركة من خالل التزامها بمبادرات المسؤولية االجتماعية إلى معالجة أثار الماضي ،ايجاد حلول لتحديات الحاضر وإلهام جيل المستقبل للوقاية .إن فهم
نمط حياة الضيوف والسلوكيات الصحية يم ّكن الشركة من تطوير مبادرات من شأنها دعم الضيوف سواء من خالل نشر الوعي وايجاد برامج وحلول للتأثير على
الصحة والعافية المستدامة.
وقد ابرمت اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة الممثلة بمعالي وزير الصحة وشركة النهدي الطبية الممثلة من قبل الرئيس التنفيذي للشركة في مارس 2018م لمدة
ثالث سنوات .وتمت الشراكة برغب ًة من وزارة الصحة في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية ورغبة من شركة النهدي للمساهمة بجهودها في
خدمة المجتمع والوطن بتنفيذ مشاريع صحية مجتمعية .وتندرج الجهود حول ثالث محاور:
4 -3-8-1إدارة األمراض المزمنة لجميع ضيوف الشركة

رأت الشركة فرصة لخدمة المجتمع من خالل الشراكة االستراتيجية ،في تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية في المملكة من خالل برنامج السكري بالتعاون
مع معهد جوسلن العالمي للسكري حيث استطعنا خفض نسبة السكر التراكمي  A1Cللمريض بمعدل  %2.1خالل  3أشهر متابعة (وبناء على دراسات عالمية من
الجمعية االمريكية للسكري ودراسة مستقبلية لمرض السكري في المملكة المتحدة ان خفض السكر التراكمي بنسبة  %1يقلل من مضاعافات مرض السكري
مثل امراض القلب والكلي والنظر بنسبة تصل الى  .)%40وقوافل األمل الطبية حيث تم توفير تغطية دوائية ألمراض مزمنة بالتعاون مع جمعيات صحية خيرية
مثل جمعية زمزم وصلنا فيها  11,000مريض مزمن في  90قافلة ونعمل على توسيع القوافل لتشمل جميع انحاء المملكة ،وتواصل الشركة البناء على شراكات مع
مختلف الجهات الحكومية والشركاء الخيريين لتمكين جميع فئات المجتمع التي تحتاج إلى الخبرة الطبية من الحصول على المشورة الطبية والفحوصات الصحية
واألدوية من أجل عيش حياة كاملة وصحية حيث تم تحقيق  2مليون تواصل في برامج القطاع الصحي الخيرية .وقد حصلنا على جائزة غينيس لألرقام القياسية
لقياس العالمات الحيوية ل  4049ضيف في  12ساعة.
إن إيمان الشركة القوي بتمكين المجتمع بالمعرفة والقدرة على تحسين جودة حياتهم من خالل برامج الصحة المبتكرة والفعالة ،أدى إلى إنشاء برنامج للتوعية
باألمراض المزمنة والوقاية منها (سلمتم) .يقدم برنامج سلمتم التوعية والرعاية الشخصية لجميع الضيوف وتزويدهم بالحلول المناسبة الحتياجاتهم الصحية
الشخصية من خالل طرق مبسطة وسهلة .في إطار هذا البرنامج ،أنشأت النهدي ً
أيضا برنامج االلتزام الدوائي لمساعدة الضيوف على التعامل مع األمراض
المزمنة والتعايش معها ،وتزويدهم بإعادة تعبئة األدوية بسهولة ويسر عبر اإلنترنت باإلضافة إلى التذكيرات إلعادة تعبئة األدوية المزمنة.
4 -3-8-2الوقاية :تحسين الصحة العامة للمجتمع من خالل ترويج نمط حياة أكثر صحة

تدرك الشركة أهمية توعية المجتمع بخطورة األمراض المزمنة واآلثار طويلة المدى على صحة الفرد والمجتمع .برنامج (وازن حياتك) الذي أطلقته الشركة هو
برنامج لمساعدة الضيوف على تحقيق نمط حياة صحي من خالل تقديم حلول مخصصة لهم تحت مظلة وازن ومساعدتهم على تحقيق نمط الحياة المطلوب
وقد ساهمنا في إنقاص وزن المشاركين إجمالي  102طن منذ إطالق البرنامج في  2018الى اآلن .تحفز مبادرة وازن أسلوب الحياة الصحي من خالل مسابقات
افتراضية إلدارة الوزن والشراكات مع الهيئات الحكومية لدعم األحداث الرياضية المجتمعية مثل التعاون مع (الرياضة للجميع) بوزارة الرياضة .توفر شركة النهدي
برنامج وازن كخدمة مجا ًنية في أكثر من  800صيدلية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية .كما قامت الشركة بتحفيز ضيوفها من خالل برامج اللياقة والتي
تشمل تحدي المليار خطوة (حيث تم تسجيل  2مليار خطوة) .األمومة والطفولة :تحسين الصحة النفسية والجسدية لألمهات وأجيال الرؤية
يهدف برنامج األم والطفل لدى النهدي أن يكون المصدر الموثوق للمعلومات ،النصائح والدعم لألمهات الشابات وأمهات المستقبل .وقد قامت الشركة بأكثر من
 850ألف تواصل مع الضيوف من خالل نادي (لألمومة حياة) ومن ضمن هذا البرنامج أضافت الشركة برنامج للتربية معا والذي تتمكن األم للوصول إلى أفضل
الخبراء في المنطقة في مجال صحتها وصحة طفلها .يهدف البرنامج إلى تزويد األمهات بأفضل الموارد العلمية المستندة لتغذية عقل وجسم أطفالهم النامي
باإلضافة إلى تعزيز مهارات األمومة .يوفر البرنامج ً
أيضا منصة لألمهات للتفاعل مع بعضهن البعض وتبادل خبراتهم مجانا.
4 -3-9أداء مالي متميز بمعدل نمو في اإليرادات وعائد على حقوق الملكية أعلى من متوسط تجارة التجزئة في المملكة

لقد شهدت الشركة نمواً كبيراً ووسعت إيراداتها على مدى السنوات الثالث الماضية من  7.4مليار ريال سعودي إلى  8.6مليار ريال سعودي بمعدل نمو سنوي
 ٪8.4وهو معدل أعلى من متوسط معدل النمو السنوي لتجارة التجزئة في المملكة البالغ  ٪8.1خالل نفس الفترة.
باإلضافة إلى ذلك ،نما هامش أرباح النهدي قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلستهالك  EBITDAفي نفس الفترة من  ٪10.7في  2018إلى  ٪16.9في 2020م
مما أدى إلى نمو األرباح بنسبة  ٪36معدل نمو سنوي من  789مليون ريال سعودي إلى  1,459مليون ريال سعودي في عام 2020م ويعود ذلك بشكل أساسي الى
تطبيق معيار  IFRS 16في عام 20١٩م.
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كما شهدت الشركة نموا متزايداً في السيولة النقدية ،وقد ترافق ذلك مع نمو هامش صافي الربح من  ٪8.3في  2018إلى  ٪9.8في 2020م ،مما يدل على قدرة
الشركة على تحسين الربحية جنبا إلى جنب مع نمو إيراداتها .باإلضافة إلى ذلك ،تحتل النهدي مكانة جيدة من حيث القوة والمالءة المالية ،حيث أن نسبة صافي
الدين الى هامش أرباح النهدي قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلستهالك  EBITDAصفر ،وهي أقل بكثير من المنافسين الرئيسيين .وقد تُرجم النمو المتزايد
لمنتجات العالمة التجارية الخاصة وتحسين الكفاءة التشغيلية لألعمال إلى تحسن تدريجي في العائد على حقوق الملكية .في عام 2020م ،حققت النهدي عائداً
على حقوق الملكية بنسبة  ،٪40.8وهو من أعلى معدالت العائد في القطاع وأعلى بكثير من متوسط القطاع البالغ  .٪27.5وقد ترجمت ربحية شركة النهدي
إلى معدل توزيعات أرباح مرتفع بلغ متوسط  ٪75في السنوات الثالث الماضية ،وهو أعلى من متوسط تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية البالغ .٪66
تسير شركة النهدي الطبية منذ تأسيسها على نهج االبتكار المستمر والمتوافق مع استراتيجيات ومبادرات الصحة في المملكة العربية السعودية ،واضعة ضيوفها
دائماً كمحور أساسي الهتماماتها ومبادراتها التي تعزز من صحة الفرد والمجتمع .وتُقود شركة النهدي اليوم سلسلة الصيدليات األولى في المملكة العربية
السعودية ،وتسعى في المرحلة القادمة إلى تعزيز خدماتها واالستمرار في تقديم تجربة تسوق مميزة تتخطى توقعات ضيوفها ،والمحافظة على مركزها الريادي في
السوق مع تعزيز عرض «قنوات البيع المتعددة ،وخدمات الصحة المتكاملة» من خالل االستفادة من المكانة المميزة لعالمتها التجارية وسهولة الوصول لصيدلياتها
بحيث تكون على مقربة من ضيوفها أكثر من أي وقت مضى.
ومن المتوقع أن ينمو سوق المنتجات الصيدالنية وغير الصيدالنية التي تعمل فيها شركة النهدي بمعدل  ٪4.3في السعودية خالل الفترة من 2020م إلى 2026م
وذلك وف ًقا لـ .Euromonitor
تاريخياً ،نما السوق السعودي بنسبة  ٪3.8من  40.0مليار ريال سعودي في عام 2018م إلى  43.3مليار ريال في عام 2020م ،ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو
في جميع فئات المنتجات ذات الصلة بين عامي 2020م و2026م .حيث من المتوقع أن ينمو سوق األدوية الوصفية بشكل أسرع بنسبة  ٪7.2مقارن ًة بسوق األدوية
الالوصفية والذي سينمو بنسبة معدل سنوي مركب مقداره  .٪1.5وبالنسبة ألسواق المنتجات غير الدوائية ،فيتوقع لها نمو قوي من خالل منتجات التجميل بمعدل
نمو سنوي مركب مقداره  ٪3.4ومنتجات السلع االستهالكية بمعدل نمو سنوي مركب مقداره  ٪2.9ومنتجات فئة األم والطفل بمعدل نمو سنوي مركب مقداره
 ٪2.9ومنتجات الصحة بمعدل نمو سنوي مركب مقداره  ٪4.0خالل نفس الفترة .يمكن تلخيص ذلك في الجداول التالية:
2018م

2020م

2026م

2018م2020-م معدل
النمو السنوي المركب

2020م2026-م معدل
النمو السنوي المركب

المنتجات الصيدالنية

%8.2

%8.7

%11.8

%2.7

%5.3

المنتجات غير الصيدالنية

%31.8

%34.6

%42.2

%4.4

%3.4

%40

%43.3

%54.1

%4

%3.8

حجم السوق السعودي

المجموع

يعتمد النمو اإلجمالي في السوق على عوامل ذات تأثير قوي أهمها:
 -أالنمو السكاني:

المملكة العربية السعودية هي أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ عدد سكانها حوالي  32.9مليون نسمة ،وناتج محلي إجمالي وصل إلى
 2.63مليار ريال في عام  ،2020ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان في المملكة العربية السعودية بنسبة  ٪1.3خالل الفترة من  2020إلى  2026مقارنة بمتوسط
نمو السكان العالمي الذي يبلغ  .٪1.0حيث أن  ٪75.6من سكان المملكة العربية السعودية هم في شريحة الفئة االستهالكية والذين تزيد أعمارهم عن  15عا ًما،
ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن  65عا ًما بنسبة  ٪6.6من  1.2مليون في عام  2020إلى  1.8مليون في عام  2026وهذا يعكس الطلب
القوي على خدمات الرعاية الصحية.
 -بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي:

يعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية من بين أعلى المعدالت في العالم .ومن المتوقع أن يشهد االقتصاد السعودي زيادة قوية في نصيب
الفرد من الدخل المحلي ليرتفع من بين  34.3ألف ريال سعودي في عام  2020إلى  44.1ألف ريال سعودي في عام  ،2026مما يمثل نمواً بنسبة  .٪4.5ومن المتوقع
كذلك أن تنتعش القوة الشرائية في المملكة العربية السعودية لمشاركة القوى العاملة النسائية والتي قد ترتفع من  ٪14.3في عام 2020م إلى  ٪23.6في عام .2026
 -جازدياد الحاجة إلى رعاية صحية فعالة من حيث التكلفة:

بسبب انتشار األمراض المرتبطة بنمط الحياة الحديثة ،فمن المتوقع أن تنتشر األمراض المزمنة مثل السكري والسمنة في المملكة العربية السعودية مع
زيادة نسبة انتشار مرض السكري والسمنة من  ٪15.8و ٪36.8في عام  2016إلى  ٪24.3و ٪42.9في عام  2026على التوالي وف ًقا لـ ،Euromonitor
وتوقعت الدراسة نفسها أن يرتفع إنفاق القطاع الخاص في الرعاية الصحية اعتباراً من عامي  2020و 2026إلى  25مليار ريال بمعدل نمو سنوي مركب
قدره  ،٪5.5وبالتالي سيرتفع الطلب المباشر على العالج وكذلك الوقاية المرتبطة باألدوية والرعاية الصحية األولية .ولتوفير المزيد من الدعم لهذه
المؤشرات المتوقعة ،فإن المشهد التنظيمي داخل المملكة العربية السعودية من شأنه أن يوفر مزي ًدا من الدعم للسوق ،حيث ستدفع اللوائح مثل التأمين
الصحي اإللزامي ورؤية  2030والمبادرات التي قدمتها  CCHIنمو صناعة األدوية والرعاية الصحية.
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 -دالتأمين الصحي اإللزامي:

من المتوقع أن يتوسع التأمين الصحي في القطاع الخاص بمعدل نمو سنوي مركب نسبته  ٪7والذي يمثل  27.6مليار ريال سعودي بحلول عام  ،2026ومن المتوقع
أن تنمو قيم المطالبات بمعدل سنوي مركب بنسبة  ٪15حتى عام  .2025هذه المؤشرات مثل التأمين الخاص اإللزامي للقطاع الخاص والنمو السكاني المتوقع
وكذلك ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية تصب إلى االحتياج والتطورات الطبية المستقبلية وزيادة التكلفة لدعمها .ولكي تقدم شركات التأمين الخاصة الرعاية
الصحية لفئة محددة من المرضى وإدارة تكاليف عالجهم بفعالية ،فإنهم يتطلعون إلى التعاون مع مقدمي الرعاية الصحية األولية في مجاالت مختلفة مثل إدارة
حركة المرضى ،وإدارة األدوية والعالج ،ومن المتوقع أن يؤدي نمو مطالبات التأمين إلى رفع أداء مبيعات التجزئة لشركة النهدي بشكل مباشر بما في ذلك قنوات
التواصل المرتبطة بالتأمين ،بينما من المتوقع أن تساهم زيادة حركة المرضى إلى المستشفيات الخاصة في نمو أعمال الرعاية الصحية األولية.
 -هرؤية المملكة  - 2030الرعاية الصحية والخصخصة:

في إطار رؤية 2030م ،تتطلع المملكة العربية السعودية إلى تحسين نظام الرعاية الصحية في المقام األول من حيث الكفاءة ،كما ورد في الركيزة األساسية للرؤية
والتي تتمثل في الوصول إلى «مجتمع نابض بالحياة» ،وتهدف هذه الركيزة إلى توفير حياة صحية مناسبة للمواطنين من خالل تسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية
الصحية ،وتحسين قيمة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز التدابير الوقائية ضد التهديدات الصحية .من المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً خالل هذه
المرحلة ،ويدعمه التحول القوي نحو خصخصة خدمات الرعاية الصحية ،حيث تهدف الحكومة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى  ٪35بحلول عام .2025
إن إستخدام النهدي للقنوات والمنصات الصحية المتكاملة والتي تعد قوتها الرئيسية إضافة إلى مكانتها المميزة في السوق وخبرتها التراكمية مع رؤيتها المستقبلة
وخططها التنظيمية ستعمل جميعاً على جعل النهدي البوابة الرئيسية للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية على المدى المتوسط.
4 -4استراتيجيات الشركة
4 -4-1التطلعات واألهداف االستراتيجية

ثالث عقود ونصف من الخبرة في مجال الصيدليات ،أثمرت عن وصول شركة النهدي لفهم واسع ودقيق لجميع احتياجات ضيوفها أكثر من أي وقت مضى .ونتج
عن هذه الخبرة تقديم الشركة لحلول وخدمات صحية مبتكرة لضيوفها أينما كانوا ومتى ما احتاجوا إليها وفقا ألعلى درجات الجودة والتميز وعلى نحو مستدام
لتتخطى توقعاتهم .حيث تسير شركة النهدي الطبية منذ تأسيسها على نهج االبتكار المستمر والمتوافق مع استراتيجيات ومبادرات الصحة في المملكة العربية
السعودية ،واضعة ضيوفها دائماً كمحور أساسي الهتماماتها ومبادراتها التي تعزز من صحة الفرد والمجتمع .وتقود شركة النهدي اليوم سلسلة الصيدليات األولى
في المملكة العربية السعودية ،وتسعى في المرحلة القادمة إلى تعزيز خدماتها واالستمرار في تقديم تجربة تسوق مميزة تتخطى توقعات ضيوفها ،والمحافظة
على مركزها الريادي في السوق مع تعزيز عرض «قنوات البيع المتعددة ،وخدمات الصحة المتكاملة» من خالل االستفادة من المكانة المميزة لعالمتها التجارية
وسهولة الوصول لصيدلياتها بحيث تكون على مقربة من ضيوفها أكثر من أي وقت مضى .وهي مدفوعة في تلك التطلعات االستراتيجية بالتوقعات اإليجابية عن
نمو سوق البيع بالتجزئة في الصيدليات في المملكة للفترة القادمة .حيث من المتوقع أن ينمو سوق البيع بالتجزئة في الصيدليات التي تعمل به شركة النهدي بمعدل
سنوي مركب قدره  ٪4.3خالل الفترة من  2020إلى  2026ليصل إلى قيمة إجمالية قدرها  37.6مليار ريال سعودي في عام  2026وذلك وف ًقا لـ .Euromonitor
يعتمد النمو اإلجمالي في السوق على عدة عوامل ديموغرافية ذات تأثير قوي أهمها:
1-النمو السكاني:

المملكة العربية السعودية هي أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ عدد سكانها حوالي  32.9مليون نسمة ،وناتج محلي إجمالي وصل إلى
 2.63تريليون ريال سعودي في عام  ،2020ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان في المملكة العربية السعودية بنسبة معدل نمو سنوي مركب  ٪1.3خالل الفترة من
2020م إلى 2026م.
2-ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي:

يعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية من بين أعلى المعدالت في العالم .ومن المتوقع أن يشهد االقتصاد السعودي زيادة قوية في
نصيب الفرد من الدخل المتاح لإلنفاق بنمو معدل سنوي مركب قدره  %4.3في الفترة من 2020م إلى 2026م .ومن المتوقع كذلك أن تنتعش القوة الشرائية في
المملكة العربية السعودية بمشاركة القوى العاملة النسائية والتي قد تصل إلى  ٪23.6في عام 2026م.
3-ازدياد الحاجة إلى رعاية صحية فعالة:

في إطار رؤية السعودية 2030م ،تتطلع المملكة إلى تحسين كفاءة نظام الرعاية الصحية للوصول إلى «مجتمع نابض بالحياة» ،بتوفير حياة صحية مناسبة للمواطنين
وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وتعزيز التدابير الوقائية ضد التحديات الصحية .فمن المتوقع أن يرتفع إنفاق القطاع الخاص في الرعاية الصحية بمعدل
نمو سنوي مركب قدره  ٪5.5خالل الفترة من 2020م إلى 2026م ليصل إلى  25مليار ريال سعودي بحلول عام 2026م ،وبالتالي سيرتفع الطلب المباشر على العالج
وكذلك الوقاية المرتبطة باألدوية والرعاية الصحية األولية.
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هذا وقد حددت الشركة أربعة توجهات استراتيجية من أجل تحقيق أهداف النمو الخاصة بها:
•تعزيز قطاع الخدمات الصيدالنية
•توسيع قنوات البيع المتعددة للبيع بالتجزئة ()omni-channel
•بناء وتطوير منظومة الخدمات الصحية المتكاملة ()omni-health
•تطوير القدرات األساسية لدعم إستراتيجية الشركة
4 -4-2تعزيز قطاع الخدمات الصيدالنية

حققت الشركة نمواً متسارعاً خالل العقد الماضي الرتكازها بشكل أساسي على معرفتها إلحتياجات وتطلعات ضيوفها .ومن المتوقع تحقيق نمو جيد في اإليرادات
بعد العام  .2021تقدم الشركة مجموعة منتجات وخدمات صحية متكاملة لضيوفها عبر شبكة نقاط البيع الواسعة والمكونة من  1,151صيدلية  -اي بما يعادل
 1.5ضعف ثاني أكبر منافس لها  -والمنتشرة في  144مدينة وقرية بما يمثل  %97من سكان المملكة ،إضافة إلى إدارة  3مراكز للتوزيع في جميع انحاء المملكة،
مما م ّكن ضيوفها للوصول إلى نقاط البيع في أقل وقت ممكن إضافة إلى خدمات التوصيل خالل زمن قياسي.
 -أتعزيز فئات المنتجات االستراتيجية

أحدثت الشركة تطوير جذري في قطاع الصيدلة منذ تأسيسها في العام  1986من خالل إضافة منتجات غير صيدالنية إلى صيدلياتها ،مما وفر للضيوف تجربة
تسوق مميزة من خالل تلبية احتياجاتهم من المنتجات والخدمات الطبية والصحية كل يوم .تمتلك الشركة حصة سوقية رائدة في جميع فئات المنتجات الرئيسية
التي تقدمها لضيوفها .وفي ظل بيئة السوق التي تزداد فيها تكلفة األعمال وحدة المنافسة ،فإن استراتيجية الشركة تعمل على توفير الخدمات والمنتجات حسب
تطلعات ورغبات ضيوفها والتي تضفي عليهم تجربة تسوق مميزة ،واإلعتماد على إعطاء األولوية لتطوير فئات جديدة من المنتجات التي تقدم حلول صحية
للضيوف .وتشتمل هذه الحلول الواعدة على تسع فئات من المنتجات يساعد تطويرها على زيادة رضا الضيوف ورفع القدرة التنافسية للشركة ،وتلك المنتجات هي:
•األدوية الالوصفية
•منتجات الرعاية الصحية المنزلية
•المكمالت الغذائية
•األغذية الصحية
•أدوية األمراض المستعصية
•ملحقات منتجات األم والطفل
•منتجات العناية بالشعر
•منتجات العناية بالبشرة
•منتجات تقنية لصحة السيدات واألطفال
 -بتنمية حصة منتجات العالمة التجارية الخاصة ومنتجات االستيراد المباشر

بالتوسع في العالمات التجارية الخاصة بها ومنتجات اإلستيراد المباشر ،لضمان توفير منتجات بخيارات أكثر للضيوف بجودة عالية وأسعار منافسة.
تستمر النهدي
ّ
فيما يتعلق بالعالمات التجارية الخاصة ،تقوم النهدي بإدارة المنتجات في جميع مراحل اإلنتاج ،ابتدا ًء من الفكرة ،وبنا ًء على تطلعات الضيوف وانتها ًء بوجود المنتج
على رفوف الصيدليات ،ما عدا مرحلة التصنيع .حيث تتم صناعة المنتجات داخل وخارج المملكة العربية السعودية ،كالواليات المتحدة األمريكية واوروبا وآسيا،
وفقا لمتطلبات ومعايير األنظمة المحلية والعالمية لضمان أعلى جودة.
وتعمل الشركة بشكل منتظم على زيادة عدد منتجات العالمة التجارية لتوفير منتجات مميزة لضيوفها ولتعزيز الصورة الذهنية لعالمتها التجارية وتحسين هامش
الربح .وبلغت نسبة مبيعات المنتجات الخاصة  ٪10من إجمالي المبيعات في العام  2020وتسعى الشركة إلى زيادة هذه الحصة بشكل ملحوظ على المدى
المتوسط ،لكي تتمكن من تمييز عالمتها إزاء منافسيها باإلضافة إلى تحسين هامش الربح .عالوة على ذلك ،تمتلك الشركة حقوق استيراد مباشرة لـ  44عالمة
تجارية عالمية رئيسية.
4 -4-3توسيع قنوات البيع المتعددة للبيع بالتجزئة ()omni-channel

تطبيق مفهوم التركيز على الضيوف كمحور رئيسي الهتمام الشركة ،باإلضافة إلى اإلبتكارات الجريئة والحلول اإلبداعية ،يضمن تجربة فريدة من نوعها لضيوف
ملموسا في االنتقال إلى قنوات البيع المتعددة ( ،)omni-channelوهي اليوم في طور تحويل خدماتها
نجاحا
الشركة عبر جميع نقاط البيع .وقد حققت الشركة
ً
ً
من الصيدليات إلى منظومة القنوات المتعددة األكثر تركيزًا على الضيف .وتعمل الشركة على توسيع تواجدها عبر القنوات الرقمية وتسعى لتكون األولى في تقديم
تجربة سلسة للضيوف ومنح تشكيلة متنوعة من المنتجات والخدمات في المنطقة.
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 -أتطوير شبكة قنوات البيع في المملكة العربية السعودية

في سبيل االستفادة المثلى من شبكة صيدلياتها في المملكة ،ستركز الشركة على إعادة توزيع صيدليات األحياء والتوسع في الصيدليات المركزية والمميزة (وهي
صيدليات تجمع العديد من الميزات الجذابة ،ومجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات عالية الجودة) .هذا وستعمل تلك الصيدليات المركزية والمميزة مع بعض
التجهيزات الذكية كمنصات دعم لوجستية لمنظومة قنوات البيع الشاملة .وسيركز توسع الشركة في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي على مدينة الرياض
خالل الفترة القادمة.
 -بالتوسع واإلنتشار في دولة اإلمارات العربية المتحدة

تواصل الشركة تقديم تجربتها في جميع أنحاء المنطقة من خالل توسيع وجودها في دولة اإلمارات العربية المتحدة عن طريق فتح صيدليات إضافية في مراكز
التسوق واألحياء المختلفة باإلضافة للتوسع الرقمي وقنوات البيع الشاملة ،على أن ترفع هذا العدد بشكل ملحوظ على المدى المتوسط.
 -جتطوير منظومة قنوات البيع المتعددة والتجارة اإللكترونية

أساسا إلى تفعيل منظومة قنوات البيع الشاملة في عام
شهدت الشركة نمواً متسارعاً في المبيعات عبر القنوات الرقمية بين عامي 2018م و2020م ويرجع ذلك
ً
2018م وجاهزيتها الكاملة التي مكنت الشركة من خدمة ضيوفها خالل جائحة كورونا في العام 2020م .وتقوم الشركة حالياً بتلبية  3.5مليون عملية بيع رقمية
سنو ًيا .وبلغت نسبة المبيعات الرقمية  ٪8من إجمالي مبيعات الشركة خالل عام 2020م ،ومن المتوقع أن تحقق هذه النسبة نمواً ملحوظاً على المدى المتوسط.
تهدف الشركة إلى تحسين منظومة قنوات البيع الشاملة ،وخدمات التسوق الرقمي واستالم المنتجات والتوصيل للمنازل لزيادة والء ضيوفها وحرصاً عليهم ولتعزيز
الروابط معهم وإلضافة المزيد من القيمة الى تجربة تسوقهم .وقد أطلقت النهدي موق ًعا إلكترون ًيا وتطبي ًقا للهاتف المحمول سهل االستخدام وعالي الجودة .وتُعد
العروض الترويجية المتكررة على هذه المنصات مساهما رئيسيا في زيادة المبيعات الرقمية ،إضافة إلى المحتوى التفاعلي والتعليمي المميز الذي يصل إلى أكبر
عدد من الضيوف على مختلف وسائل التواصل اإلجتماعي والتعرف على احتياجاتهم وسماع آرائهم مما أدى إلى تعزيز مركز الشركة كمنظومة بيع متعددة على
مختلف المنصات وتحسين مستوى أدائها القوي لتكون األول على مؤشر نيلسن ستور ( )Nielsen Store Indexلعام 2021م لقطاع الصيدليات والتجزئة.
كما تستخدم النهدي المقياس العالمي ( )NPS Net Promoter Scoreلقياس مؤشرات األداء الرئيسية والتعرف على مستوى رضى الضيوف في جميع معامالت
الشركة ضمن إداراتها المختلفة وحتى الخطوط األمامية.
4 -4-4بناء وتطوير منظومة الخدمات الصحية ()omni-health

تعنى منظومة الخدمات الصحية المتكاملة بتقديم نظام رعاية صحية متكامل لضيوف الشركة ،بدءاً من توفير المنتجات الصيدالنية إلى تقديم خدمات الرعاية
الخاصة .وتهدف الشركة لتطوير هذه المنظومة لتتمحور حول الضيف ،حيث تتميز بعوامل فريدة تحقق هذا الهدف بإستخدام مواقع صيدلياتها كمنظومة خدمات
صحية متكاملة تعتني بضيوفها بسالسة كبيرة .وتتكفل الخدمات التي تقدمها الشركة للضيوف باإلهتمام بجميع مراحل تجربتهم الخاصة .وتهدف إلى نمو
المستفيدين من هذه الخدمات بشكل كبير على المدى المتوسط.
 -أالتوسع في مراكز الرعاية األولية من خالل عيادات النهدي اكسبرس

تدير الشركة حاليا سبعة مراكز للرعاية غير العاجلة .ومن المتوقع نمو هذه الشبكة بشكل كبير على المدى المتوسط .وتعمل هذه العيادات الموجودة داخل
الصيدليات المركزية بتقديم رعاية صحية أولية من خالل االختبارات األولية وفحص الصيدلي اإلكلينيكي الذي يحيل المرضى إلى طبيب مختص أو استخدام
خدمات التطبيب عن بعد عند الضرورة.
 -بتوسيع الخدمات الصحية من خالل شبكة مجمعات العيادات الطبية والمختبرات والرعاية الصحية المنزلية

تدير الشركة حال ًيا مجمعين للعيادات الطبية وتتوقع زيادة هذا العدد مع توسيع شبكة المختبرات على المدى المتوسط .وستقدم عيادات النهدي فحوصات
وعالجات عامة ومتخصصة للمرضى الخارجيين باإلضافة إلى مرافق المختبرات واألشعة .وستكون مواقع جمع العينات المختبرية جز ًءا من الخدمات المقدمة
من الشركة .إضافة إلى تقديم خدمات الدعم لمنظومة الرعاية الصحية المتكاملة عبر القنوات الرقمية.
 -جتطوير خدمات اإلستشارة الطبية عن بعد

تهدف الشركة إلى توفير خدمات متكاملة لضيوفها بنظام صحي يشمل جميع احتياجاتهم .ومن خالل تطوير تطبيق النهدي ( ،)Super Appسيتمكن ضيوف
الشركة من:
•حجز المواعيد
•اإلستشارة الطبية عن بُعد (أو في إحدى العيادات)
•الوصول إلى السجالت الصحية والوصفات الطبية الخاصة بهم
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•شراء المنتجات عبر اإلنترنت
•الحصول على خدمات المتابعة الصحية والتوعية الوقائية
4 -4-5تطوير القدرات األساسية لدعم إستراتيجية الشركة

تعمل الشركة على تعزيز قدراتها في المجاالت األساسية والمطلوبة لضمان تنفيذ وإدارة استراتيجيتها.
 -أتعزيز القدرات التقنية وسالسل اإلمداد

تهدف الشركة إلى االرتقاء بقدرات تكنولوجيا المعلومات وتحليالت البيانات بما يتيح تجربة سلسة لضيوفها عبر جميع القنوات البيعية .وتسعى الشركة لبناء شبكة
سالسل إمداد مستقبلية بما يدعم التوسع في منظومة قنوات البيع الشاملة في المملكة العربية السعودية وخارجها مع تعزيز كفاءة العمليات.
 -بجذب أفضل المواهب واالحتفاظ بها

تعمل الشركة على تنمية مواردها البشرية بجذب أفضل المواهب وتطويرها واالحتفاظ بها داخل الشركة باإلضافة إلى إنشاء ثقافة أداء عالية محفزة تربط مهام
موظفي الشركة بتحقيق غايتها.
 -جتوسيع الشراكات االستراتيجية

تعمل الشركة على بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات ذات العالقة في القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع رؤية المملكة المستقبلية.
4 -5التطورات الرئيسية للشركة منذ تأسيسها
بدأت رحلة تطور أعمال الشركة في عام 1986م ،عندما أسس عبد اهلل بن عامر النهدي كمؤسسة فردية بمدينة جدة .ومنذ تأسيسها ،مرت المنشأة حتى اآلن
بعدد من التطورات سنستعرض أبرز محطاتها تالياً:
جدة
إنطالق مؤسسة «النهدي» الفردية في مدينة ّ

في عام 1986م ،افتتح عبد اهلل النهدي أول صيدليتين في جدة بهدف االرتقاء بتجربة التسوق وإحداث تحول جذري في قطاع الصيدليات في المملكة .رسخت
«النهدي» مكانتها لتصبح الوجهة المفضلة ليس فقط لشراء المنتجات الدوائية بل وغير الدوائية أيضاً مثل مستحضرات التجميل ومستلزمات األطفال والحياة
اليومية .وم ّهد ذلك لوالدة عصر جديد من صيدليات البيع بالتجزئة والتي شكلت حجر األساس لتحقيق نمو متسارع في قطاع الصيدليات من خالل توفير وجهة
شاملة تتيح للضيوف والموردين الحصول على منتجات الصحة والحياة العصرية.
التحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

في عام 2003م ،تحولت المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وقامت الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) من خالل شركة توجيه الخدمات
واالستثمارات التجارية باالستحواذ على  %50من أسهم شركة «النهدي الطبية» كخطوة أولى نحو إضفاء الطابع المؤسسي وتعزيز الحوكمة ،مما أتاح لها االرتقاء إلى
مستوى جديد من التميز المؤسسي المدعوم بسياسات حوكمة شفافة ،وم ّكنها من تعزيز تجربة الضيوف باالعتماد على نموذج أعمال مستدام يوفر ألفراد المجتمع
منتجات الرعاية الصحية والحياة العصرية وفق أفضل معايير الجودة والراحة.
بناء بنية تحتية قوية لدعم التوسع واالنتشار

منذ عام 2009م ،بدأت الشركة في تعزيز أسسها المتينة في سلسلة التوريد ،وتدريب الموظفين على مساعدة الضيوف من خالل تقديم أفضل النصائح ،وتطوير
قدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتقديم المنتجات والخدمات لمحاكاة متطلبات واحتياجات ضيوفها وإرضائهم من خالل تقديم حلول مبتكرة
ورعاية صحية متميزة وف ًقا ألعلى المعايير الدولية .وفي عام 2012م ،ركزت الشركة اهتمامها بتوطين الوظائف واستقطاب الشباب السعودي والكوادر الوطنية
المؤهلة حتى نجحت الشركة في توظيف أكثر من  1,000موظف سعودي ،مما يؤكد االهتمام الكبير الذي توليه الشركة بأبناء وبنات الوطن ،وعلى أثرها كرم صندوق
تنمية الموارد البشرية (هدف) ،شركة النهدي الطبية الرائدة في قطاع الصيدلة بالمملكة ،كواحدة من أفضل خمس شركات على مستوى المملكة في تحقيق نسبة
توطين منافسة مع التم ّيز في استبقاء الموظفين .وتهدف حملة التوطين في الشركة الستقطاب الكفاءات السعودية لتقديم تجارب استثنائية لضيوفها وإضافة
نبضات األمل لحياتهم.
كما بدأت برامج المسؤولية المجتمعية والتثقيف عن مرض السكري بالتعاون مركز جوزلين للسكري والتدريب للمثقفين الصحيين للبدء بإدارة مراكز التثقيف داخل
الصيدليات .وتسعى هذه البرامج لرفع الوعي عند ضيوف النهدي وتوضيح طريقة إدارة حالتهم وتحسين نمط حياتهم لصحة وحياة أفضل.
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وبحلول 2013م ،أطلقت الشركة هويتها المؤسسية الجديدة بهدف االنتقال إلى العمل وفق مفهوم «صيدلية المجتمع» والذي يتمحور حول تقديم التجارب االستثنائية
وخدمات الرعاية الصحية المميزة لمحاكاة متطلبات الضيوف .وتم في السنوات التالية إطالق مجموعة من الخدمات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف مما
ساعدها في إستراتيجية توفير المنتجات والتوسع الجغرافي والتي تركز على المجتمع إلى ترسيخ مكانة صيدليات «النهدي» لتصبح الوجهة المفضلة لتلبية
االحتياجات الدوائية للمجتمع المحلي ،باإلضافة إلى توسيع نطاق المنتجات لتشمل مجاالت التجميل واألطفال والمستلزمات غير الدوائية ،مما أسهم في وصول
عدد عمليات الشراء إلى نحو  80مليون عملية بنهاية 2015م والتوسع في سلسلة الصيدليات إلى  1000صيدلية بحلول عام 2016م.
التجارة االلكترونية

في عام 2016م ،تم إطالق خدمة البيع عبر منصة التجارة اإللكترونية للنهدي الطبية باإلضافة إلى اإلبتكارات الجريئة والحلول اإلبداعية ،يضمن تجربة فريدة من
ملموسا في االنتقال إلى قنوات البيع الشاملة ،وهي اليوم في طور تحويل خدماتها من
نجاحا
نوعها لضيوف الشركة عبر جميع نقاط البيع .وقد حققت الشركة
ً
ً
الصيدليات إلى منظومة القنوات الشاملة األكثر تركيزًا على الضيف.
استراتيجية قنوات البيع المتعددة للبيع بالتجزئة

في عام 2018م ،تم إطالق استراتيجية جديدة لتعزيز تجربة الضيوف على امتداد كافة نقاط البيع .تطبيق مفهوم مركزية الضيف ،باإلضافة إلى اإلبتكارات الجريئة
ملموسا في االنتقال إلى قنوات البيع المتعددة.
نجاحا
والحلول اإلبداعية ،يضمن تجربة فريدة من نوعها لضيوف الشركة عبر جميع نقاط البيع .وقد حققت الشركة
ً
ً
إطالق استراتيجية «الصحة المتكاملة» من خالل االبتكار

في عام 2021م ،من خالل دمج صيدلياتنا مع خدمات الرعاية الصحية التي توفرها الشركة بهدف إنشاء منظومة فريدة تلبي احتياجات الرعاية الصحية الشاملة
لضيوف الشركة .وتتبنى منصة «الصحة المتكاملة» نهج مواكبة االتجاهات والتحديات في قطاع الرعاية الصحية الشخصية باالعتماد على التحليالت الرقمية .مما
ادى الى إطالق مركز إمداد اللوجستي الذكي لتوزيع األدوية الذي تم اتمامه في نهاية السنة المالية 2021م ،والذي يعد ثمرة شغف الشركة المستمر بتزويد ضيوفها
بتجربة سلسة قائمة على االبتكارات التكنولوجية وأحدث حلول سلسلة التوريد ،مما يضمن للضيوف الوصول إلى منظومة صحية شاملة بسهولة وراحة من خالل
أجهزتهم المحمولة مع االستفادة من خدمة التوصيل إلى المنازل
  (4-1):مقر لودجلاالتطورات الرئيسية للشركة منذ تأسيسها

السنة

1986م 2002 -م

الحدث/التطور
•تأسيس النهدي كمؤسسة فردية
•افتتاح أول صيدلية في مدينة جدة
•تم التوسع الى  50صيدلية بجدة عام 1998م
•تم التوسع الى  100صيدلية عام 2002م

2003م

•إستحواذ مجموعة «سدكو» (من خالل شركه توجيه الخدمات واالستثمارات التجارية) على  %50من حصص شركة «النهدي الطبية»
شركه ذات مسؤولية محدودة

2009م

•اعتماد إستراتيجية تنسيق العروض داخل الصيدليات
•تعزيز تطوير عمليات سالسل اإلمداد
•تأسيس (أكاديمية النهدي) لتدريب وتطوير موظفيها

2010م

•وصول عدد الصيدليات الى  500صيدلية حول المملكة

2012م

•تحسين وتطوير بيئة العمل حيث فازت الشركة بجائزة أفضل بيئة عمل في المملكة لعام 2012م
•بدأت على عمل استراتيجية برامج المسؤولية المجتمعية والتثقيف عن أمراض السكري

2013م

•إطالق «النهدي» هويتها المؤسسية الجديدة بهدف االنتقال إلى العمل وفق مفهوم «الصيدلية المجتمعية»

2014م

•إدخال برنامج التأمين الطبي داخل صيدلياتها
•إطالق برنامج الوالء «نهديك» لخدمة ضيوفها وللمساهمة في خلق تجربة مميزة
•إعادة تعريف تصميم الصيدليات لتعزيز تجربة التسوق للضيوف

2015م

•افتتاح أول صيدلية للشركة داخل المراكز والموالت التجارية
•إطالق برنامج وازن الصحي لتحقيق نمط الحياة الصحية للمجتمع

2016م

•إطالق خدمة البيع عبر منصة القنوات البيع المتعددة
•وصل عدد الصيدليات إلى ( )1,000صيدلية
•إطالق تطبيق «النهدي»
•تحقيق رقم قياسي في موسوعة غينيس لخدمة ضيوف الرحمن لعام 1437هـ
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الحدث/التطور

السنة
2017م

•إطالق استراتيجية الشركة الجديدة لمواكبة أهداف رؤية المملكة  2030لقطاع الرعاية الصحية
•إطالق إستراتيجية «نبضة أمل» للمسؤولية المجتمعية المستدامة
•افتتاح أول وأكبر صيدلية مركزية للشركة إلضافة تجربة تسوق فريدة لجميع ضيوفها

2018م

•إطالق االستراتيجية الجديدة لقنوات البيع المتعددة للتجارة االلكترونية
•تفعيل الشراكة المجتمعية بالتوقيع مع وزارة الصحة
•تنظيم المؤتمر األول لالستخدام اآلمن للمضادات الحيوية بالشراكة وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية

2019م

•افتتاح أول عيادة عامة من عيادات النهدي كير
•افتتاح أول صيدلية للشركة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

2020م

•افتتاح أول عيادة من عيادات النهدي اكسبرس

2021م

•افتتاح أكبر مركز توزيع لوجستي ذكي للشركة
•وصول عدد الصيدليات إلى  1,152صيدلية في منتصف عام 2021م

المصدر :الشركة.

4 -6لمحة عامة عن الشركة ونمو رأسمالها
بدأت الشركة نشاطها كمؤسسة فردية والتي قام عبد اهلل عامر بن منيف النهدي بتأسيسها في مدينة جدة في تاريخ 1406/10/11هـ (الموافق 1986/06/18م).
وفي تاريخ 1424/04/03هـ (الموافق 2003/06/03م) ،تم تحويل مؤسسة عبد اهلل عامر بن منيف النهدي من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
باسم شركة عبد اهلل عامر بن منيف النهدي وشركاه للصيدليات والمعدات الطبية وبمشاركة شركة توجيه الخدمات واالستثمارات التجارية برأس مال قدره خمسون
مليون ( )50,000,000ريال سعودي مقسم إلى خمسون ألف ( )50,000حصة عينية متساوية القيمة مدفوعة بالكامل قيمة كل حصة ألف ( )1,000ريال سعودي.
  (4-2):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح

عدد حاملي األسهم :يبلغ عدد مساهمين المصدر الحاليين مساهمان (( )2قبل االكتتاب العام) ،يمتلكون مجتمعين مئة وثالثون مليون ( )130,000,000سهماً عادياً
مدفوعة القيمة بالكامل كما يلي:

المساهمون

الرقم

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد األسهم

نسبة الملكية

قيمة األسهم

عدد األسهم

نسبة الملكية

قيمة األسهم

1

الشركة السعودية لالقتصاد
والتنمية القابضة (سدكو)

65,000,000

%50

650,000,000

45,500,000

%35

455,000,000

2

شركة النهدي القابضة المحدودة

65,000,000

%50

650,000,000

45,500,000

%35

455,000,000

3

الجمهور

-

-

-

39,000,000

%30

390,000,000

130,000,000

%100

1,300,000,000

130,000,000

%100

1,300,000,000

املجموع

وكان هيكل الملكية في الشركة عند تأسيسها على النحو التالي:
  (4-3):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة عند التأسيس:

عدد الحصص

قيمة كل حصة

إجمالي قيمة
الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

عبد اهلل عامر عبد اهلل النهدي

25,000

1,000

25,000,000

%50

شركة توجيه الخدمات واالستثمارات التجارية

25,000

1,000

25,000,000

%50

اإلجمالي

50,000

1,000

50,000,000

%100

االسم

المصدر :الشركة.

وفي تاريخ 1425/06/02هـ (الموافق 2004/07/19م) ،تم تغيير اسم الشركة إلى شركة النهدي الطبية .وفي تاريخ 1429/04/20هـ (الموافق 2008/04/27م) ،قام
عبد اهلل عامر بن منيف النهدي بنقل كامل حصصه البالغة خمسة وعشرون ألف ( )25,000حصة إلى شركة النهدي القابضة المحدودة .وبتاريخ 1439/07/29هـ
(الموافق 2018/04/15م) ،قام يوسف معيوض الحارثي بالدخول في الشركة كشريك بالعمل.
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  (4-4):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1429/04/20هـ (الموافق 2008/04/27م):

عدد الحصص

قيمة كل حصة

إجمالي قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة النهدي القابضة المحدودة

25,000

1,000

25,000,000

%50

شركة توجيه الخدمات واالستثمارات التجارية

25,000

1,000

25,000,000

%50

اإلجمالي

50,000

1,000

50,000,000

%100

االسم

المصدر :الشركة.

وفي تاريخ 1441/04/19هـ (الموافق 2019/12/16م) ،قامت شركة توجيه الخدمات واالستثمارات التجارية ببيع كامل حصصها البالغة خمسة وعشرون ألف
( )25,000حصة إلى الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو).
  (4-5):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1441/04/19هـ (الموافق 2019/12/16م):

عدد الحصص

قيمة كل حصة

إجمالي قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة النهدي القابضة المحدودة

25,000

1,000

25,000,000

%50

الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو)

25,000

1,000

25,000,000

%50

اإلجمالي

50,000

1,000

50,000,000

%100

االسم

المصدر :الشركة.

وفي تاريخ 1441/12/20هـ (الموافق 2020/08/10م) ،قامت الشركة بزيادة رأس مالها من خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي إلى مليار ()1,000,000,000
ريال سعودي ،مقسم إلى مليون ( )1,000,000حصة نقدية متساوية القيمة مدفوعة بالكامل قيمة كل حصة ألف ( )1,000ريال سعودي ،وذلك من خالل رسملة مبلغ
تسعمائة وخمسون مليون ( )950,000,000ريال سعودي من حساب أرباح الشركة المبقاة بموجب الشهادة الصادرة من المحاسب القانوني.
  (4-6):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1441/12/20هـ (الموافق 2020/08/10م):

عدد الحصص

قيمة كل حصة

إجمالي قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة النهدي القابضة المحدودة

500,000

1,000

500,000,000

%50

الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو)

500,000

1,000

500,000,000

%50

اإلجمالي

1,000,000

1,000

1,000,000,000

%100

االسم

المصدر :الشركة.

وفي تاريخ 1443/02/05هـ (الموافق 2021/09/12م) ،قامت الشركة بزيادة رأس مالها من مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي ،إلى مليار وثالثمائة مليون
( )1,300,000,000ريال سعودي مقسم إلى مليون وثالثمائة ألف ( )1,300,000حصة نقدية متساوية القيمة مدفوعة بالكامل قيمة كل حصة ألف ( )1,000ريال
سعودي ،وذلك من خالل رسملة مبلغ ثالثمائة مليون ( )300,000,000ريال سعودي من حساب أرباح الشركة المبقاة بموجب الشهادة الصادرة من المحاسب
القانوني.
  (4-7):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في تاريخ 1443/02/05هـ (الموافق 2021/09/12م ):

عدد الحصص

قيمة كل حصة

إجمالي قيمة الحصص
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة النهدي القابضة المحدودة

650,000

1,000

650,000,000

%50

الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو)

650,000

1,000

650,000,000

%50

اإلجمالي

1,300,000

1,000

1,300,000,000

%100

االسم

المصدر :الشركة.

وفي تاريخ 1443/02/27هـ (الموافق 2021/10/04م) ،تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة (مقفلة) برأس مال
قدره مليار وثالثمائة مليون ( )1,300,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى مئة وثالثين مليون ( )130,000,000سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل
قدرها عشر ( )10رياالت سعودية لكل سهم.
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إن هيكل الملكية في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة هو على النحو التالي:
  (4-8):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرة

عدد األسهم

قيمة كل سهم

إجمالي قيمة األسهم
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة النهدي القابضة المحدودة

65,000,000

10

650,000,000

%50

الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو)

65,000,000

10

650,000,000

%50

اإلجمالي

130,000,000

10

1,300,000,000

%100

االسم

المصدر :الشركة.

4 -7لمحة عامة على المساهمين
يبين المخطط التالي هيكل ملكية الشركة:
  (4-2):مقر لكشلاهيكل ملكية الشركة كما في تاريخ هذه النشرة

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﺪي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

)(٪50

)ﺳﺪﻛﻮ( )(٪50

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﺪي اﻟﻄﺒﻴﺔ

4 -7-1شركة النهدي القابضة المحدودة

شركة النهدي القابضة المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة ،يبلغ رأس مالها خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي ،مقسم إلى خمسمائة ( )500حصة،
بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1000ريال سعودي لكل حصة ،وهي مسجلة في السجل التجاري لمدينة جدة برقم  ،4030173957بتاريخ 1428/11/09هـ (الموافق
2007/11/19م).
وتشتمل األنشطة الرئيسية لشركة النهدي القابضة المحدودة على إدارة الشركات التابعة لها ،أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير
الدعم الالزم لها ،استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية ،امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها ،تقديم القروض والكفاالت
والتمويل للشركات التابعة لها ،امتالك حقوق الملكية الصناعية من براءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية،
واستغاللها ،وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
ويبين الجدول التالي هيكل ملكية شركة النهدي القابضة المحدودة ،كما في تاريخ هذه النشرة:
  (4-9):مقر لودجلاهيكل ملكية شركة النهدي القابضة المحدودة ،كما في تاريخ هذه النشرة:

نسبة الملكية

عدد الحصص

اسم الشريك
شركة دان األولى التجارية

%91

455

شركة اجادة األولى التجارية (شركة شخص واحد)

%2

10

شركة أريب األولى التجارية (شركة شخص واحد)

%2

10

شركة أنار التجارية

%2

10

شركة ابان األولى التجارية (شركة شخص واحد)

%1

5

شركة أمار األولى التجارية (شركة شخص واحد)

%1

5

شركة تراء األولى التجارية (شركة شخص واحد)

%1

5

%100

500

اإلجمالي
المصدر :الشركة.
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4 -7-1-1شركة دان األولى التجارية

شركة دان األولى التجارية هي شركة ذات مسؤولية محدودة ،يبلغ رأس مالها خمسة وعشرون ألف ( )25,000ريال سعودي ،مقسم إلى ألفين وخمسمائة ()2,500
حصة ،بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10ريال سعودي لكل حصة.
وتشتمل األنشطة الرئيسية لشركة دان األولى التجارية المحدودة على األنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
ويبين الجدول التالي هيكل ملكية شركة دان األولى التجارية ،كما في تاريخ نشرة االصدار:
  (4-10):مقر لودجلاهيكل ملكية شركة دان األولى التجارية ،كما في تاريخ هذه النشرة:

نسبة الملكية

عدد الحصص

عبداهلل عامر عبداهلل النهدي

%99

2,475

اسم الشريك
عائشة إبراهيم ضيف اهلل الجعيد

%1

25

%100

2,500

اإلجمالي
المصدر :الشركة.
4 -7-1-2شركة اجادة األولى التجارية (شركة شخص واحد)

شركة اجادة األولى التجارية (شركة شخص واحد) هي شركة ذات مسؤولية محدودة ،يبلغ رأس مالها خمسة وعشرون ألف ( )25,000ريال سعودي ،مقسم إلى
ألفين وخمسمائة ( )2,500حصة ،بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10ريال سعودي لكل حصة.
وتشتمل األنشطة الرئيسية لشركة اجادة األولى التجارية (شركة شخص واحد) على األنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
ويبين الجدول التالي هيكل ملكية شركة اجادة األولى التجارية (شركة شخص واحد) ،كما في تاريخ نشرة االصدار:
  (4-11):مقر لودجلاشركة اجادة األولى التجارية (شركة شخص واحد) ،كما في تاريخ هذه النشرة:

نسبة الملكية

عدد الحصص

اسم الشريك
عامر عبداهلل عامر النهدي

%100

2,500

اإلجمالي

%100

2,500

المصدر :الشركة.
4 -7-1-3شركة أريب األولى التجارية (شركة شخص واحد)

شركة أريب األولى التجارية (شركة شخص واحد) هي شركة ذات مسؤولية محدودة ،يبلغ رأس مالها خمسة وعشرون ألف ( )25,000ريال سعودي ،مقسم إلى ألفين
وخمسمائة ( )2,500حصة ،بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10ريال سعودي لكل حصة.
وتشتمل األنشطة الرئيسية لشركة أريب األولى التجارية (شركة شخص واحد) على األنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
ويبين الجدول التالي هيكل ملكية لشركة أريب األولى التجارية (شركة شخص واحد) ،كما في تاريخ نشرة االصدار:
  (4-12):مقر لودجلاهيكل ملكية شركة أريب األولى التجارية (شركة شخص واحد) ،كما في تاريخ هذه النشرة:

نسبة الملكية

عدد الحصص

اسم الشريك
عبد الرحمن عامر عبداهلل النهدي

%100

2,500

اإلجمالي

%100

2,500

المصدر :الشركة.
4 -7-1-4شركة أنار التجارية

شركة أنار التجارية هي شركة ذات مسؤولية محدودة ،يبلغ رأس مالها خمسة وعشرون ألف ( )25,000ريال سعودي ،مقسم إلى ألفين وخمسمائة ( )2,500حصة،
بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10ريال سعودي لكل حصة.
وتشتمل األنشطة الرئيسية لشركة أنار التجارية على األنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
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ويبين الجدول التالي هيكل ملكية لشركة أنار التجارية ،كما في تاريخ نشرة االصدار:
  (4-13):مقر لودجلاهيكل ملكية شركة أنار التجارية ،كما في تاريخ هذه النشرة:

نسبة الملكية

عدد الحصص

اسم الشريك
نواف عبداهلل عامر النهدي

%99

2,475

عبداهلل عامر عبداهلل النهدي

%1

25

%100

2,500

اإلجمالي
المصدر :الشركة.
4 -7-1-5شركة ابان األولى التجارية (شركة شخص واحد)

شركة ابان األولى التجارية (شركة شخص واحد) هي شركة ذات مسؤولية محدودة ،يبلغ رأس مالها خمسة وعشرون ألف ( )25,000ريال سعودي ،مقسم إلى ألفين
وخمسمائة ( )2,500حصة ،بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10ريال سعودي لكل حصة.
وتشتمل األنشطة الرئيسية لشركة ابان األولى التجارية (شركة شخص واحد) على األنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
ويبين الجدول التالي هيكل ملكية لشركة ابان األولى التجارية (شركة شخص واحد) ،كما في تاريخ نشرة االصدار:
  (4-14):مقر لودجلاهيكل ملكية شركة ابان األولى التجارية ،كما في تاريخ هذه النشرة:

نسبة الملكية

عدد الحصص

بيان عبداهلل عامر النهدي

%100

2,500

اسم الشريك
اإلجمالي

%100

2,500

المصدر :الشركة.
4 -7-1-6شركة أمار األولى التجارية (شركة شخص واحد)

شركة أمار األولى التجارية (شركة شخص واحد) هي شركة ذات مسؤولية محدودة ،يبلغ رأس مالها خمسة وعشرون ألف ( )25,000ريال سعودي ،مقسم إلى ألفين
وخمسمائة ( )2,500حصة ،بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10ريال سعودي لكل حصة.
وتشتمل األنشطة الرئيسية لشركة أمار األولى التجارية (شركة شخص واحد) على األنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
ويبين الجدول التالي هيكل ملكية لشركة أمار األولى التجارية (شركة شخص واحد) ،كما في تاريخ نشرة االصدار:
  (4-15):مقر لودجلاشركة أمار األولى التجارية (شركة شخص واحد) ،كما في تاريخ هذه النشرة:

نسبة الملكية

عدد الحصص

اسم الشريك
وجدان عبداهلل عامر النهدي

%100

2,500

اإلجمالي

%100

2,500

المصدر :الشركة.
4 -7-1-7شركة تراء األولى التجارية (شركة شخص واحد)

شركة تراء األولى التجارية (شركة شخص واحد) هي شركة ذات مسؤولية محدودة ،يبلغ رأس مالها خمسة وعشرون ألف ( )25,000ريال سعودي ،مقسم إلى ألفين
وخمسمائة ( )2,500حصة ،بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10ريال سعودي لكل حصة.
وتشتمل األنشطة الرئيسية لشركة تراء األولى التجارية (شركة شخص واحد) على األنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
ويبين الجدول التالي هيكل ملكية لشركة تراء األولى التجارية (شركة شخص واحد) ،كما في تاريخ نشرة االصدار:
  (4-16):مقر لودجلاهيكل ملكية شركة تراء األولى التجارية (شركة شخص واحد) ،كما في تاريخ هذه النشرة:

نسبة الملكية

عدد الحصص

اسم الشريك
وفاء عبداهلل عامر النهدي

%100

2,500

اإلجمالي

%100

2,500

المصدر :الشركة.
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4 -7-2الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو)

إن شركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) هي شركة مساهمة مقفلة ،يبلغ رأس مالها ثالثمائة مليون ( )300,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى ثالثين
مليون ( )30,000,000سهم ،بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية لكل سهم ،وهي مسجلة في السجل التجاري لمدينة جدة برقم  ،4030010885بتاريخ
1397/01/01هـ (الموافق 1976/12/22م) .ويقع المركز الرئيسي لشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وتشتمل األنشطة الرئيسية لشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) على إدارة الشركات التابعة لها ،أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي
تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها ،استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية ،امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها ،امتالك
حقوق الملكية الصناعية من براءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية ،واستغاللها ،وتأجير الشركات التابعة
لها أو لغيرها.
  (4-17):مقر لودجلاهيكل ملكية الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) ،كما في تاريخ هذه النشرة:

نسبة الملكية

عدد األسهم

اسم المساهم
مبارك بن عبداهلل بن عوض باعارمة

%1.61

483,900

صالح بن سالم بن أحمد بن محفوظ

%11.58

3,475,350

عبداالله بن سالم بن أحمد بن محفوظ

%12.9

3,870,960

أحمد بن سالم بن أحمد بن محفوظ

%11.32

3,394,520

ثناء بنت سالم بن أحمد بن محفوظ

%5.65

1,693,560

ليلى بنت سالم بن أحمد بن محفوظ

%6.47

1,941,076

فوزية بنت سالم بن أحمد بن محفوظ

%5.66

1,698,458

هيفاء بنت سالم بن أحمد بن محفوظ

%6.45

1,935,480

سوسن بنت سالم بن أحمد بن محفوظ

%5.65

1,693,560

إبتسام بنت سالم بن أحمد بن محفوظ

%6.47

1,941,076

راوية بنت سالم بن أحمد بن محفوظ

%6.47

1,941,076

زين بنت عبدالعزيز بن محمد كعكي

%1.29

387,478

سعيد بن مبارك بن عبداهلل باعارمة

%0.6

181,440

سمير بن مبارك بن عبداهلل باعارمة

%0.6

181,440

عبداهلل بن مبارك بن عبداهلل باعارمة

%0.6

181,440

احمد بن مبارك بن عبداهلل باعارمة

%0.6

181,440

عواطف بنت مبارك بن عبداهلل باعارمة

%0.3

90,720

هدى بنت مبارك بن عبداهلل باعارمة

%0.3

90,720

منى بنت مبارك بن عبداهلل باعارمة

%0.3

90,720

لمياء بنت مبارك بن عبداهلل باعارمة

%0.3

90,720

سلوى بنت سامي بن مبارك بن عبداهلل باعارمة

%0.2

60,510

سهيل بن سامي بن مبارك بن عبداهلل باعارمة

%0.2

60,510

وليد بن محمد بن سالم بن محفوظ

%2.01

602,764

سالم بن محمد بن سالم بن محفوظ

%2.01

602,160

ريان بن محمد بن سالم بن محفوظ

%2.01

602,160

رويدة بنت محمد بن سالم بن محفوظ

%1.00

301,080

هنيدا بنت محمد بن سالم بن محفوظ

%1.00

301,080

ساره بنت محمد بن سالم بن محفوظ

%0.9

270,972

شركة قصور الهناء للتطوير العمراني المحدودة

%5.51

1,653,630

%100

30,000,000

اإلجمالي
المصدر :الشركة.
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4 -7-2-1شركة قصور الهناء للتطوير العمراني المحدودة

شركة قصور الهناء للتطوير العمراني المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة ،يبلغ رأس مالها خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي ،مقسم إلى خمسمائة
ألف ( )500,000حصة ،بقيمة اسمية قدرها واحد ( )1ريال سعودي لكل حصة.
وتشتمل األنشطة الرئيسية لشركة قصور الهناء للتطوير العمراني المحدودة على شراء العقارات واألراضي بقصد تطويرها والبناء عليها واستثمار هذه المباني
بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة ،تجارة الجملة في األقمشة والملبوسات الجاهزة والمفروشات والمنسوجات والسجاد والبطانيات والشراشف واألحذية ،والوكاالت
التجارية في مجال أغراض الشركة.
ويبين الجدول التالي هيكل ملكية لشركة قصور الهناء للتطوير العمراني المحدودة ،كما في تاريخ نشرة اإلصدار:
  (4-18):مقر لودجلاهيكل ملكية شركة قصور الهناء للتطوير العمراني ،كما في تاريخ هذه النشرة:

نسبة الملكية

عدد الحصص

اسم الشريك
شركة ميثاق االستثمارية القابضة المحدودة

%99

495,000

شركة الرواد المثاليون للتنمية المحدودة

%1

5,000

%100

500,000

اإلجمالي
المصدر :الشركة.
4 -7-2-2شركة ميثاق االستثمارية القابضة المحدودة

شركة ميثاق االستثمارية القابضة المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة ،يبلغ رأس مالها مليون ( )1.000.000ريال سعودي ،مقسم إلى ألف ( )1.000حصة،
بقيمة اسميه قدرها ألف ( )1.000ريال سعودي لكل حصة.
وتشتمل األنشطة الرئيسية لشركة ميثاق االستثمارية القابضة المحدودة على المشاركة في تأسيس الشركات بنسبة تمكن الشركة من السيطرة على تلك الشركات،
إدارة الشركات التابعة لها ،أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها ،استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية،
امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة نشاطها ،تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها ،امتالك حقوق الملكية الصناعية من براءات
االختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية ،واستغاللها ،وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
ويبين الجدول التالي هيكل ملكية شركة ميثاق االستثمارية القابضة المحدودة ،كما في تاريخ نشرة اإلصدار:
  (4-19):مقر لودجلاهيكل ملكية شركة ميثاق االستثمارية القابضة المحدودة ،كما في تاريخ هذه النشرة:

نسبة الملكية

عدد الحصص

اسم الشريك
صالح سالم أحمد بن محفوظ

%25

250

عبداإلله سالم احمد بن محفوظ

%25

250

أحمد سالم أحمد بن محفوظ

%25

250

وليد محمد سالم بن محفوظ

%25

250

اإلجمالي

%100

1.000

المصدر :الشركة.
4 -7-2-3شركة الرواد المثاليون للتنمية المحدودة

شركة الرواد المثاليون للتنمية المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة ويبلغ رأس مالها خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي ،مقسم إلى خمسمائة ألف
( )500,000حصة ،بقيمة اسمية قدرها واحد ( )1ريال سعودي لكل حصة.
وتشتمل األنشطة الرئيسية لشركة الرواد المثاليون للتنمية المحدودة على شراء األراضي والعقارات بقصد البناء عليها وتطويرها واستثمارها بالبيع أو اإليجار
لصالح الشركة ،التعهدات والوكاالت التجارية في مجال نشاط الشركة بعد تسجيلها في سجل الوكاالت التجارية وفق النظام.
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ويبين الجدول التالي هيكل ملكية شركة الرواد المثاليون للتنمية المحدودة ،كما في تاريخ نشرة اإلصدار:
  (4-20):مقر لودجلاهيكل ملكية شركة الرواد المثاليون للتنمية المحدودة ،كما في تاريخ هذه النشرة:

اسم الشريك
شركة ميثاق االستثمارية القابضة

المحدودة*

شركة السكن المثالي للتنمية المحدودة
اإلجمالي

نسبة الملكية

عدد الحصص

%99

495.000

%1

5.000

%100

500,000

المصدر :الشركة.
* تم توضيح هيكل شركة ميثاق االستثمارية القابضة المحدودة في القسم .2-2-7-4
4 -7-2-4شركة السكن المثالي للتنمية المحدودة

شركة السكن المثالي للتنمية المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة ويبلغ رأس مالها خمسمائة ألف ( )500,000ريال سعودي ،مقسم إلى خمسمائة ألف
( )500,000حصة ،بقيمة اسمية قدرها واحد ( )1ريال سعودي لكل حصة.
وتشتمل األنشطة الرئيسية لشركة السكن المثالي للتنمية المحدودة على شراء األراضي والعقارات بقصد البناء عليها وتطويرها واستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح
الشركة ،التعهدات والوكاالت التجارية في مجال نشاط الشركة بعد تسجيلها في سجل الوكاالت التجارية وفق النظام..
ويبين الجدول التالي هيكل ملكية شركة السكن المثالي للتنمية المحدودة ،كما في تاريخ نشرة اإلصدار:
  (4-21):مقر لودجلاهيكل ملكية شركة السكن المثالي للتنمية المحدودة ،كما في تاريخ هذه النشرة:

اسم الشريك
شركة ميثاق االستثمارية القابضة
شركة الرواد المثاليون للتنمية

المحدودة*

المحدودة**

اإلجمالي

نسبة الملكية

عدد الحصص

%99

495.000

%1

5.000

%100

500,000

المصدر :الشركة.
* تم توضيح هيكل شركة ميثاق االستثمارية القابضة المحدودة في القسم .2-2-7-4
** تم توضيح هيكل شركة الرواد المثاليون للتنمية المحدودة في القسم .3-2-7-4

4 -8الشركات التابعة
يوجد للشركة حالياً ثالث شركات تابعة مملوكة لها بالكامل ،وفيما يلي نبذة عن هذه الشركات التابعة:
4 -8-1شركة النهدي كير المحدودة

إن شركة النهدي كير المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة ،يبلغ رأس مالها خمسون ألف ( )50,000ريال سعودي ،مقسم إلى خمسين ( )50حصة متساوية
القيمة ،قيمة كل حصة ألف ( )1000ريال سعودي ،وهي مسجلة في السجل التجاري لمدينة جدة برقم  ،4030158847بتاريخ 1426/11/05هـ (الموافق
2005/12/06م) .ويقع المركز الرئيسي لشركة النهدي كير المحدودة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وتشتمل األنشطة الرئيسية لشركة النهدي كير المحدودة على التشييد ،التعليم ،المعلومات واالتصاالت ،األنشطة العقارية ،أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات
الدعم ،أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي ،اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإللزامي ،إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات
ومعالجتها.
ويبين الجدول التالي هيكل ملكية شركة النهدي كير المحدودة
  (4-22):مقر لودجلاهيكل ملكية شركة النهدي كير المحدودة ،كما في تاريخ هذه النشرة:

اسم الشريك
شركة النهدي الطبية

نسبة الملكية

عدد الحصص

%100

50

المصدر :الشركة.
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4 -8-2شركة السخاء الذهبية للتجارة والمقاوالت المحدودة

إن شركة السخاء الذهبية للتجارة والمقاوالت المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة ،يبلغ رأس مالها مليون ( )1,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى
ألف ( )1,000حصة متساوية القيمة ،قيمة كل حصة ألف ( )1,000ريال سعودي ،وهي مسجلة في السجل التجاري لمدينة جدة برقم  ،4030163145بتاريخ
1427/06/29هـ (الموافق 2006/7/26م) .ويقع المركز الرئيسي لشركة السخاء الذهبية للتجارة والمقاوالت المحدودة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وتشتمل األنشطة الرئيسية لشركة السخاء الذهبية للتجارة والمقاوالت المحدودة على تجارة الجملة والتجزئة ،أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي ،التشييد،
النقل والتخزين ،أنشطة خدمات اإلقامة والطعام ،المعلومات واالتصاالت ،األنشطة العقارية ،األنشطة المهنية والعلمية والتقنية ،أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات
الدعم ،التعليم ،الصناعة التحويلية ،الزراعة والحراجة وصيد األسماك.
ويبين الجدول التالي هيكل ملكية شركة السخاء الذهبية للتجارة والمقاوالت المحدودة:
  (4-23):مقر لودجلاهيكل ملكية شركة السخاء الذهبية للتجارة والمقاوالت المحدودة ،كما في تاريخ هذه النشرة:

اسم الشريك
شركة النهدي الطبية

نسبة الملكية

عدد الحصص

%100

1,000

المصدر :الشركة.

4 -8-3شركة النهدي لالستثمار ذ.م.م

تأسست شركة النهدي لالستثمار ذ.م.م كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره ( )100,000مائة ألف درهم إماراتي مقسم إلى ( )100مائة حصة بقيمة
( )1,000ألف درهم إماراتي لكل حصة .ويقع مقر هذه الشركة في مدينة دبي في اإلمارات العربية المتحدة ،وتحمل رخصة تجارية برقم  822864وتاريخ
2019/01/06م.
وتشتمل األنشطة الرئيسية للشركة االستثمار في المشاريع الصحية والتجارية وتأسيسها وإدارتها.
ويبين الجدول التالي هيكل ملكية شركة النهدي لالستثمار ذ.م.م:
  (4-24):مقر لودجلاهيكل ملكية شركة النهدي لالستثمار ذ.م.م ،كما في تاريخ هذه النشرة:

اسم الشريك
شركة النهدي الطبية

نسبة الملكية

عدد الحصص

%100

100

المصدر :الشركة.

4 -9نظرة عامة على األنشطة الرئيسية للشركة
وفقاً للتقرير الذي أعدته شركة يورومونيتور ،تعد الشركة أكبر صيدلية للبيع بالتجزئة من حيث اإليرادات وعدد المتاجر في المملكة العربية السعودية في عام
2021م ،حيث بلغت حصتها السوقية نسبة  .٪31تركز منصة الشركة القائمة على أحدث التقنيات على سلسلة توريد المنتجات الصيدالنية ومنتجات الرعاية
الصحية المعززة من خالل خدمات الرعاية الصحية ،وذلك لتغطي احتياجات الضيوف للرعاية الصحية طوال فترة حياتهم .ومن خالل سلسلة التوريد الشاملة
ونهج «قنوات البيع الشاملة» الذي تتبعه الشركة والذي يشمل استالم األدوية ومنتجات الرعاية الصحية شخصياً وعن طريق اإلنترنت ،ترى الشركة أنه بمقدورها
إعادة رسم الطريقة التي يدير بها المستخدمون صحتهم الشخصية.
تعمل الشركة في المجاالت التالية )1( :نشر وتشغيل وإدارة مجموعة من الصيدليات ،و( )2تقديم خدمات الرعاية الصحية ،في المملكة العربية السعودية بصورة
أساسية .كما تتيح الشركة للضيوف شراء المنتجات والخدمات الصيدالنية والرعاية الصحية وقتما وأينما يشاؤون ،وتوفر لهم تجربة تس ّوق متكاملة وشاملة تجمع
بين البيع المباشر ،وسوق إلكترونية عبر اإلنترنت ،ومبادرة قنوات البيع الشاملة .تعمل الشركة على نطاق واسع مع مجموعة كبيرة من المنتجات وتحافظ في الوقت
ذاته على رقابة صارمة على الجودة ،سعياً منها لكسب ثقة ضيوفها والحفاظ عليها.
وتحقق الشركة إيراداتها من الضيوف وفقاً لما يلي:
•عن طريق بيع المنتجات الصيدالنية وغير الصيدالنية ،من خالل المبيعات المحققة في المتاجر وعبر اإلنترنت إلى الغير.
•عن طريق توفير خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خالل العيادات العامة وعيادات النهدي اكسبرس والتطبيب عن بعد والرعاية الصحية المنزلية
واالستشارات الفورية للضيوف.
وتقوم أعمال الشركة على التزامها بتقديم الرعاية والحماية من خالل منتجاتها وخدماتها لجميع العمالء الذين تعتبرهم الشركة «ضيوف ًا» ،وللمجتمع بشكل عام.
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توفر صيدليات الشركة مجموعة شاملة من المنتجات الصيدالنية التي تشمل األدوية الالوصفية ( )OTCواألدوية الوصفية ( ،)Rxوالمنتجات غير الصيدالنية والتي
تشمل منتجات العناية بالجمال وباألم والطفل والصحة العامة والعناية الشخصية؛ ك ّل ذلك بهدف تلبية جميع احتياجات ضيوفها المتصلة بالصحة والعافية .وتقوم
الشركة حالياً بتوفير أكثر من  17,000وحدة تصنيف منتج ( )SKUفي صيدلياتها من موردين من خارج المملكة مثل شركة باير وسانوفي وفايزر وجونسون أند
جونسون وأسترازينيكا وغالكسو سميث كالين ولوريال وبيير فابر وكولجيت ويونيليفر وأبوت ونستلة ،وبروكتر أند جامبل وذلك باإلضافة إلى الموردين المحليين
ذوي السمعة الطيبة .وقد جذبت الشركة أكثر من  100مليون ضيف خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،وما يزيد عن  48مليون ضيف في األشهر
الستة األولى من عام 2021م.
وكما في  30يونيو 2021م ،بلغ عدد صيدليات الشركة  1,151صيدلي ًة موزعة في مواقع استراتيجية في أنحاء المملكة داخل المراكز السكانية الرئيسية والنائية،
والتي تجذب وتلبي احتياجات فئات متعددة من الضيوف ،بمن فيهم الحجاج والمعتمرين ومتسوقي متاجر التجزئة والمرضى الذين يرتادون مرافق الرعاية الصحية.
تقع صيدليات الشركة تحديداً في مواقع استراتيجية في  144مدينة سعودية ،منها الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف والمدينة المنورة والخبر والدمام وجيزان
والقصيم وتبوك ونجران والباحة والجوف وحائل .إضافة إلى ذلك ،لدى الشركة صيدلية في مدينة دبي .تُصنّف صيدليات الشركة إلى «مجموعة» معينة بنا ًء على
حجم الصيدلية وموقعها (مثل األحياء السكنية ومراكز التسوق والمطارات ومحطات القطارات والمدن المقدسة والمستشفيات  /العيادات العامة) .إضافة إلى
ذلك ،خدمات تثقيف السكري وبرنامج شامل للصحة المجتمعية «وازن» .كما تو ّفر الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات عبر اإلنترنت وسلعا مو ّفرة حصرياً عبر
اإلنترنت.
دخلت الشركة قطاع الرعاية الصحية األولية في عام 2019م وأخذت تو ّفر خدمات عالية الجودة لضيوفها من خالل افتتاح أول عيادة عامة في مدينة جدة ،ومنذ
توسع نطاق خدمات الرعاية الصحية التي تق ّدمها الشركة لتشمل ما يلي:
ذلك الحين ّ
•مجمعين للعيادات الطبية ،تقع كل منهما في مدينة جدة وتقدمان مجموعة متنوعة من االختصاصات ،بما فيها طب األسرة ،والباطنية ،والعيون ،والجلدية،
واألشعة ،والقلبية ،واألطفال ،والنساء والوالدة ،وجراحة العظام ،واألنف واألذن والحنجرة ،والتغذية ،واألسنان ،واألعصاب ،والمسالك البولية ،وعالج أمراض
النطق واللغة.
•سبع ( )7عيادات العناية غير العاجلة (النهدي كير اكسبرس) في الصيدليات وتق ّدم مجموعة مختارة من استشارات خدمات الرعاية األولية مثل طفح جلدي
بسيط ،القيئ أو اإلسهال ،أعراض الجهاز التنفسي العلوي ،وقياس سكر الدم وضغط الدم ،قياس السكر التراكمي ،تحليل مستوى الدهون ،وخدمة إعطاء
التطعيمات والتحكم في الوزن ،من بين خدمات أخرى.
•التطبيب عن بعد ،وهي الخدمة التي تتيح للمرضى حجز االستشارات عبر الفيديو مع الطبيب الذي يختاره الضيوف والحصول على الخدمات الطبية عن بعد
عبر تطبيق عيادات النهدي كير.
•خدمات الرعاية الصحية المنزلية ،والتي يتم توفيرها في الموقع الذي يختاره المريض من قبل فريق الرعاية الصحية المنزلية المك ّون من الممرضات واألطباء
وأخصائيين العالج الطبيعي ،وتقدم كذلك خدمات تشمل اإلسعاف ،وخدمات المختبرات ،والحقن ،والعناية بالجروح ،وفحص فيروس كوفيد  ،PCRوزيارات
منزلية للتمريض ،وشق الخراجات وتصريف القيح ،وإعطاء األكسجين ،واستشارة الطبيب ،والعالج الطبيعي ،واللقاحات.
ومنذ إطالق منصة التجارة اإللكترونية «النهدي أونالين» و«تطبيق النهدي» لألجهزة الذكية في عام 2017م والتي أتاحت تحقيق مبيعات من منتجاتها الصيدالنية
والمنتجات األخرى عبر اإلنترنت ،واصلت الشركة تطوير قدراتها عبر اإلنترنت لتشمل نظام «قنوات البيع الشاملة» الذي يربط خدمات المتاجر ،وخدمة «التسوق
واستالم البضاعة الحقاً» ( )click-and-collectوخدمة التوصيل ،وخدمات الرعاية للضيوف .نمت اإليرادات المحقّقة من منصات التجارة اإللكترونية للشركة من
 %1من إجمالي إيرادات الصيدليات للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،لتصل إلى  %8في السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م ،و %9في فترة الستة أشهر
وسعت الشركة مجموعة المنتجات والخدمات المطروحة عبر اإلنترنت من أجل تحقيق هدفها
المنتهية في 30يونيو 2021م .وفي مجال خدمات الرعاية الصحيةّ ،
المتمثل في توفير رعاية صحية يستسهل للمرضى الوصول إليها ،وتطوير نهج شامل يركز على الضيوف ويهدف إلى توفير مركز شامل للعناية بصحة الضيوف
على كافة المستويات ،من حجز المواعيد واستشارة األطباء والوصول إلى السجالت الصحية وتلقي العالج والحصول على األدوية ،وهو ما يتيح إجراء أعمال رصد
بغرض متابعة عمل مقدمي الرعاية الصحية.
4 -9-1مؤشرات األداء الرئيسية

يبين الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة التي يعتبرها مجلس إدارة الشركة أساسية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م
وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .شهدت الشركة أيضاً تدفقاً نقدياً إيجابياً ثابتاً على مدار كل فترة ،األمر الذي م ّكن الشركة من سداد ديونها ودعم
والتوسع مستقب ً
ال.
جهودها للتطوير
ّ
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  (4-25):مقر لودجلامؤشرات األداء الرئيسية للشركة:

مؤشرات األداء الرئيسية

السنة المالية
2018م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

نصف السنة
المالية 2020م

نصف السنة
المالية 2021م

عدد الصيدليات في نهاية الفترة المعنية

1151

1164

1148

1174

1152

متوسط حجم الصيدلية في نهاية الفترة المعنية
(بالمتر المربع)

340

346

356

343

361

عدد عمليات البيع (بالماليين)

86

94

100

51

48

متوسط قيمة مشتريات العميل الواحد ،شامل ًة
ضريبة القيمة المضافة (بالريال السعودي)

85

84

89.4

89.8

89.2

قاعدة العمالء المشتركين في برنامج الوالء
(الذين أتموا عمليات الشراء)

4,081,217

4,502,615

4,893,604

4,021,270

4,224,466

إجمالي اإليرادات من المنتجات (آالف الرياالت
السعودية)

7,350,003

7,824,312

8,636,839

4,519,504

4,041,054

المنتجات الصيدالنية (آالف الرياالت السعودية)

٢,١٨٠,١٣٨

٢,٣٢٠,٨٠٢

٢,٤٨٩,٢٥٢

١,٢٥٦,٨٢٦

١,٢٢٤,٢٥٦

المنتجات غير الصيدالنية (آالف الرياالت
السعودية)

٥,١٦٩,٨٦٥

٥,٥٠٣,٥١٠

٦,١٤٧,٥٨٦

٣,٢٦٢,٦٧٨

٢,٨١٦,٧٩٩

%5.4

%7.5

%10.5

%10.1

%10.6

قطاع الصيدليات

منتجات االستيراد المباشر ومنتجات العالمة
الخاصة ()%
منصات أونالين
عدد زوار الموقع (بالماليين)
المبيعات (آالف الرياالت السعودية)

15

25

79

40

42

٥٥,٧٢٧

٢٦٦,٩٤٤

٦٧٨,٤٤٩

٤٣٨,٨٩٢

٣٨٠,١١٧

قطاع الرعاية الصحية
صافي ايرادات الخدمات الصحية المتكاملة
(آالف الرياالت السعودية)

-

250

7,360

1,040

13,629

المصدر :معلومات الشركة.

4 -9-2قطاع الصيدليات

تقوم الشركة بتوفير العديد من المنتجات الصيدالنية وغير الصيدالنية التي تحمل عالمات تجارية عالية الجودة وعالمات خاصة عبر صيدلياتها ومنصة التجارة
اإللكترونية «النهدي أونالين» وتطبيق «النهدي» لألجهزة الذكية عبر اإلنترنت لبيع منتجاتها للضيوف.
تبيع الشركة العديد من العالمات التجارية في كل فئة من فئات المنتجات ،ومنها الكثير مما كانت توفره منذ بدء أعمالها.
4 -9-2-1فئات المنتجات
4 -9-2-1-1لمحة عامة

كما في تاريخ  30يونيو 2021م ،تقوم الشركة ببيع أكثر من  17,000دواء ومنتجات متصلة بالصحة والعناية باألم والطفل والجمال والسلع االستهالكية من كبار
الموردين الدوليين والمحليين ،كما تبيع الشركة مجموعة شاملة من المنتجات ذات العالمات التجارية الخاصة التي تبيعها في صيدلياتها ومنصات التجارة
اإللكترونية الخاصة بها .وعلى م ّر السنين ،أقامت الشركة عالقات استراتيجية طويلة األمد مع موردين من خارج المملكة مثل شركة بروكتر أند جامبل وباير
وسانوفي وفايزر وجونسون أند جونسون وأسترازينيكا وغالكسو سميث كالين ولوريال وبيير فابر وكولجيت ويونيليفر وأبوت ونستلة ،وكذلك مع الموردين المحليين
ذوي السمعة الطيبة مثل تمر واسماعيل أبو داوود وأراك وسقالة وبن زقر.
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يوضح الجدول  14-4التالي الفئات الرئيسية للمنتجات التي توفرها الشركة ،ويشمل مجموعة مختارة من العالمات التجارية ،وعدد المنتجات المعروضة ،وعدد
الموردين ،وعدد وحدات تصنيف المنتجات ( )SKUلكل فئة من فئات المنتجات:
  (4-26):مقر لودجلافئات المنتجات التي توفرها الشركة كما في تاريخ  30يونيو 2021م:

فئة المنتج

عدد
المنتجات
المعروضة

مجموعة مختارة من العالمات التجارية

عدد
الموردين

عدد وحدات
تصنيف
المنتجات
()SKU

املنتجات الصيدالنية
األدوية الالوصفية ()OTC

بانادول ،وبيبانثين ،وروفيناك

472

70

833

األدوية الوصفية ()RX

نيكسيوم ،اتاكاند ،فورسيجا ،سيمبيكورت توربوهالر

838

60

1,532

املنتجات غير الصيدالنية
منتجات العناية بالجمال

مايبيلين ،ولوريال ،وبورجوا ،وريميل ،ودوكراي ،ونوكس ،وشيسيدو ،وبيوديرما،
ونيوتروجينا ،وبانتين

311

153

7,168

منتجات العناية باألم والطفل

بامبرز ،وجونسون بيبي كير ،وسيميالك

224

123

2,758

منتجات العناية بالصحة

جي إن سي ،يو ويل ،موفيرا ،تشانل ميد

553

215

2,486

منتجات السلع االستهالكية

نيفيا ،وأوركس ،وسنسوداين ،وأورال بي ،ودوف ،وبيزلين ،وديتول ،وجيليت،
والنهدي ،وفازلين

236

143

2,371

2,634

764

17,148

اإلجمالي
المصدر :معلومات الشركة.

ترد في الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة وفقاً لفئات المنتجات وحجم كل فئة من فئات المنتجات التي جرى بيعها خالل الفترات المالية ذات الصلة:
ُ
وفقا لفئات المنتجات:
  (4-27):مقر لودجلاإيرادات الشركة من قطاع الصيدليات

مؤشرات األداء
الرئيسية (بالريال
السعودي)

السنة المالية 2018م

السنة المالية 2020م

السنة المالية 2019م

نصف السنة المالية
2020م

نصف السنة المالية
2021م

املنتجات الصيدالنية
األدوية الال وصفية

1,037,845,677

1,135,204,262

1,156,588,640

577,763,344

580,885,131

األدوية الوصفية

1,142,292,048

1,185,597,442

1,332,663,693

679,062,512

643,370,390

املنتجات غير الصيدالنية
منتجات العناية
بالجمال

1,235,309,936

1,371,679,013

1,444,231,474

789,812,576

678,504,470

منتجات العناية باألم
والطفل

2,322,598,319

2,459,561,991

2,512,722,299

1,324,490,413

1,177,269,799

منتجات العناية
بالصحة

946,821,008

975,580,172

1,350,186,243

675,627,706

612,081,190

منتجات السلع
االستهالكية

665,136,198

696,688,638

840,446,423

472,747,570

348,943,446

اإلجمالي

7,350,003,187

7,824,311,519

8,636,838,773

4,519,504,121

4,041,054,426

المصدر :معلومات الشركة.
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4 -9-2-1-2المنتجات الصيدالنية
4 -9-2-1-2-1األدوية الال وصفية ()OTC

تسمح الهيئة العامة للغذاء والدواء بشراء األدوية الالوصفية دون الحاجة إلى وصفة طبية لعالج آالم الجسم أو الصداع النصفي أو غيرها من المشاكل الصحية
الطفيفة والمتكررة ،كالحساسية مث ً
ال .إ ّن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية هي الجهة المسؤولة عن تحديد األدوية التي يمكن شراؤها بدون وصفة طبية .ترى
اإلدارة أ ّن الشركة هي من المزودين األكبر لألدوية الالوصفية في المملكة العربية السعودية ،وأ ّن سوق األدوية الالوصفية هي سوق تتسم بأهمية كبيرة لكل من
الشركة وعمالئها .تشمل األدوية الالوصفية التي توفرها الشركة بانادول ،وبيبانثين ،ونيكسيوم ،وروفيناك ،وغيرها .هذا وقد بلغت مبيعات األدوية التي الالوصفية
نسبة  %14.4من إجمالي إيرادات الصيدليات التي حققتها الشركة كما في  30يونيو 2021م.
4 -9-2-1-2-2األدوية الوصفية ()RX

تتطلب بعض األدوية بموجب النظام وصفة طبية لصرفها .يتولى صيادلة الشركة بشكل روتيني صرف األدوية ويقومون بتقديم استشارة تفصيلية حول الدواء المعني
مؤ ّكدين فيها على حاجة المريض والجرعة الموصوفة واآلثار الجانبية المحتملة ويجيبون خاللها على أي أسئلة يطرحها المريض .يتم وصف األدوية الوصفية طبية
لعالج العديد من الحاالت الطبية بما فيها األمراض المزمنة ،وارتفاع ضغط الدم ،ومشاكل القلب واألوعية الدموية ،وداء السكري .وترى اإلدارة أ ّن الشركة تو ّفر
واحدة من أكبر مجموعات األدوية الوصفية في المملكة ،وأ ّن الشركة تؤدي دوراً جوهرياً في قطاع الصحة السعودي باالستعانة بالهياكل الرئيسية لإلمداد الخاصة
بها لتتيح للمواطنين الحصول على مجموعة متنوعة من األدوية الضرورية في غضون فترة وجيزة .هذا وقد بلغت مبيعات األدوية الوصفية نسبة  %15.9من إجمالي
إيرادات الصيدليات التي حققتها الشركة كما في  30يونيو 2021م.
4 -9-2-1-3المنتجات غير الصيدالنية

تدعم المنتجات غير الصيدالنية التي توفرها الشركة مجمل استراتيجية العمل التي تعتمدها الشركة وذلك بتحقيقها التوازن بين منتجات العناية بالصحة ومنتجات
العناية بالجمال ،األمر الذي يهدف إلى تشجيع الضيوف العتبار صيدليات الشركة بمثابة متاجر خدمات شاملة.
4 -9-2-1-3-1منتجات العناية بالجمال

تشمل منتجات العناية بالجمال التي توفرها الشركة أحدث االبتكارات في مجال العناية بالبشرة والعناية بالشعر والعناية بالفم واألسنان والعناية بالجمال ،األمر
الذي يتيح للعمالء الوصول إلى طرق عالج حديثة مصممة لبناء جسم صحي والحفاظ عليه .تشمل منتجات العناية بالجمال التي توفرها الشركة مستحضرات
التجميل ومنتجات العناية بالبشرة (بما في ذلك المستحضرات والكريمات) ومنتجات العناية بالشعر من عالمات تجارية تتضمن مايبيلين ،ولوريال ،وبورجوا،
وريميل ،ودوكراي ،ونوكس ،وشيسيدو ،وبيوديرما ،ونيوتروجينا ،وبانتين ،وغيرها .هذا وقد بلغت مبيعات منتجات العناية بالجمال نسبة  %16.8من إجمالي إيرادات
الصيدليات التي حققتها الشركة كما في  30يونيو 2021م.
4 -9-2-1-3-2منتجات العناية باألم والطفل

الرضع ،ومنتجات
تو ّفر الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات والملحقات التي تندرج ضمن منتجات العناية باألم والطفل ،ومن أشهرها طعام األطفال ،وحليب
ّ
االستحمام ،والحفاضات ،ومستلزمات األكل ،وعربات األطفال ،ومقاعد السيارات ،كما تشمل منتجات العناية بالسيدات وخيارات تنظيم النسل مثل موانع الحمل
واختبارات الحمل المنزلية .تتضمن المنتجات التي توفرها الشركة للعناية باألم والطفل الحفاضات وحليب األطفال وطعام األطفال ومنتجات االستحمام من
عالمات تجارية مثل بامبرز ،وجونسون بيبي كير ،وسيميالك .هذا وقد بلغت مبيعات منتجات العناية باألم والطفل نسبة  %29.1من إجمالي إيرادات الصيدليات
التي حققتها الشركة كما في  30يونيو 2021م.
4 -9-2-1-3-3منتجات العناية بالصحة

تو ّفر الشركة العديد من منتجات العناية بالصحة العامة المندرجة ضمن األغذية الصحية ومنتجات إنقاص الوزن ،بما فيها المكمالت الرياضية والوجبات الصحية
الخفيفة والمكمالت الغذائية وأطعمة بديلة خالية من عناصر معينة للعمالء المصابين باالضطرابات الهضمية وداء السكري .تشمل منتجات العناية بالصحة العامة
التي توفرها الشركة منتجات وخدمات شاملة مخصصة للضيوف المصابين بداء السكري تعينهم على إدارة ظروفهم الصحية ،كصرف األدوية لهم وتثقيفهم حول
أهمية االلتزام بتعليمات األدوية وتوفير أجهزة مراقبة سكر الدم ومضخات األنسولين واألطعمة والمكمالت الغذائية الخاصة .كما تتضمن منتجات العناية بالصحة
العامة ملحقات الرعاية الصحية المنزلية للضيوف الذين خضعوا لعملية جراحية والمسنين .تشمل منتجات العناية بالصحة العامة التي توفرها الشركة منتجات
من عالمات تجاريه مثل جي إن سي ،يو ويل ،موفيرا ،تشانل ميد هذا وقد بلغت مبيعات منتجات العناية بالصحة العامة نسبة  %15من إجمالي إيرادات الصيدليات
التي حققتها الشركة كما في  30يونيو 2021م.
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4 -9-2-1-3-4السلع االستهالكية

تو ّفر الشركة لضيوفها مجموعة متنوعة من السلع االستهالكية المعروفة للعناية الشخصية ،بما فيها منتجات ذات عالمات تجارية وحلول للعناية بالفم واألسنان،
ومنتجات االستحمام والعناية بالجسم مثل منتجات االستحمام وملحقاته ومزيالت العرق ومرطبات الجسم ومنتجات العناية بالرجال من عالمات تجارية منها نيفيا،
وأوركس ،وسنسوداين ،وأورال بي ،ودوف ،وبيزلين ،وديتول ،وجيليت ،والنهدي ،وفازلين .هذا وقد بلغت مبيعات السلع االستهالكية نسبة  %8.6من إجمالي إيرادات
الصيدليات التي حققتها الشركة كما في  30يونيو 2021م.
4 -9-2-2صيدليات الشركة

تشغّل الشركة كما في  30يونيو 2021م  1,151صيدلية في المملكة العربية السعودية ،وصيدلية في دولة االمارات العربية المتحدة.
  (4-3):مقر لكشلاتحدد الخريطة التالية مواقع صيدليات الشركة كما في  30يونيو 2021م:

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
Ph109
اﻟﺮﻳﺎض
Ph308

ﺟﺪة
Ph275

اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
Ph101

ﻣﻜﺔ  -اﻟﻄﺎﺋﻒ
Ph167

اﻟﺠﻨﻮب
Ph191

يوضح الجدول التالي معلومات عن المتاجر واإليرادات حسب المنطقة داخل المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة:
  (4-28):مقر لودجلالمحة عامة عن صيدليات الشركة حسب الفروع اإلدارية التي تقع فيها (كما في  30يونيو 2021م):

الصيدليات

 %من إجمالي الصيدليات

فرع
فرع الرياض

308

%26.7

فرع جدة

275

%23.9

فرع مكة المكرمة والطائف

167

%14.5

فرع أبها

191

%16.6

فرع المدينة المنورة

109

%9.5

فرع الدمام

101

%8.8

1

%0.1

1,152

%100.0

دبي
اإلجمالي
المصدر :معلومات الشركة.
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4 -9-2-2-1تصنيف الصيدليات

استند نمو صيدليات الشركة في الماضي على افتراض أ ّن اقتراب الصيدليات لسكن المستهلك هي العامل الرئيسي في جذبه .وفي عام 2016م افتتحت الشركة
الصيدلية رقم  .1,000ولكن الحظت الشركة مع مرور الوقت تغ ّير نمط وأوليات المستهلك ،فقد أصبح من المقبول أن يقطع الضيوف مسافات أطول للوصول إلى
الصيدليات التي تو ّفر مجموعة أكثر تنوعاً من المنتجات ونطاقاً أوسع من الخدمات.
لذا بدأت الشركة في عام 2016م التركيز على تطوير المزيد من «الصيدليات المميزة» التي كانت أكبر حجماً وبطوابق أكثر وتو ّفر مجموعة كاملة من منتجات الشركة
وتجربة تسوق مختلفة .ومنذ عام 2016م ،ازداد عدد الصيدليات المميزة في شبكة الصيدليات ،في حين انخفض عدد صيدليات األحياء .وعلى نفس المنوال،
ازدادت مساهمة الصيدليات المميزة في إيرادات الشركة عاماً بعد عام مقارنة بصيدليات األحياء.
وفي يومنا هذا ،يتم تصنيف صيدليات الشركة في سبع «مجموعات» .حيث تكون المنتجات المتوفرة في كل مجموعة من هذه المجموعات مصممة خصيصاً لتلبية
احتياجات شريحة الضيوف التي تستهدفها .يرد فيما يلي ملخص عن كل مجموعة من مجموعات الصيدليات:
  (4-29):مقر لودجلامجموعات الصيدليات في المملكة العربية السعودية كما في الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

عدد الصيدليات

متوسط المساحة (بالمتر المربع)

الصيدليات الكبرى

6

1,325

المجموعة
الصيدليات المميزة

422

466

صيدليات األحياء

620

302

صيدليات المراكز التجارية

39

229

صيدليات محطات السفر

10

124

صيدليات الحرمين الشريفين

16

104

صيدليات المستشفيات والعيادات

38

184

الصيدليات الكبرى

لدى الشركة كما في  30يونيو 2021م ستة ( )6صيدليات كبرى موزعة على المدن الرئيسية في المملكة ويبلغ متوسط مساحتها  1,325متر مربع للصيدلية الواحدة.
مبان مستقلة وتط ّل على الطرق الرئيسية لجذب أكبر عدد من الزوار ،وهي مصممة لعرض كل ما تقدمه العالمة
تقع الصيدليات الكبرى في غالب األحيان في ٍ
ً
التجارية الخاصة بالشركة .ولذا توفر الصيدليات الكبرى ،باإلضافة لمجموعة كاملة من منتجاتها ،عددا من الخدمات اإلضافية بما فيها ذلك مستشاري التجميل،
ومنتجات أخرى فريدة مثل الركن الصحي الذي يساعد فيه المستشارون الضيوف في وضع برامج صحية لمواجهة ظروف صحية مثل داء السكري .ترى الشركة
تحسن تجربة الضيوف ،حيث تم ّكنهم من التع ّرف على منتجات وخدمات الشركة في بيئة مريحة.
أ ّن تلك المنتجات اإلضافية ّ
الصيدليات المميزة

تزيد مساحة تلك الصيدليات عن  250متراً مربعاً وتدر إيرادات تزيد عن  700,000ريال سعودي شهرياً .لدى الشركة كما في  30يونيو 2021م  422صيدلية مميزة
موزعة في كل منطقة من المناطق الست التي تشغّل فيها الشركة صيدلياتها.
تقع تلك الصيدليات على الطرق الرئيسية لتحسين إمكانية إيجادها ووصول الضيوف إليها .كما توفر تلك الصيدليات مجموعة كاملة من منتجات الشركة وخدمات
إضافية مثل مستشاري التجميل وصاالت العناية بالشعر ،ويتو ّفر في بعضها خيارات ترفيه لألطفال تتيح لألهل االستمتاع بتجربة التس ّوق .ومع ازدياد أهمية توفير
محسنة ،تو ّفر تلك الصيدليات بصفة متزايدة وسائل راحة مماثلة للوسائل المتوفرة في الصيدليات الكبرى.
تجربة تس ّوق
ّ
تو ّفر تلك الصيدليات تجربة تسوق متنوعة للضيوف وذلك نظراّ لمساحاتها الكبيرة والتشكيلة المتنوعة من المنتجات التي تو ّفرها وسهولة الوصول إليها وإمكانية
إيجاد مواقعها وتو ّفر مواقف للسيارات.
صيدليات األحياء

تق ّل مساحة صيدليات األحياء عن  250متراً مربعاً وتحقق إيرادات أقل من  750,000ريال سعودي شهرياً .كان لدى الشركة كما في  30يونيو 2021م  620صيدلية
واقعة في حي سكني ،موزعة على كل منطقة من المناطق الست التي تدير فيها الشركة الصيدليات.
تقع هذه الصيدليات في األحياء السكنية لتسهيل وصول الضيوف إليها من منازلهم ،وتو ّفر مجموعة من المنتجات األساسية مثل األدوية ،ومنتجات العناية
باألم والطفل ،والسلع االستهالكية ،ومنتجات العناية بالجمال األساسية ذات الجودة العالية .تختلف مجموعة المنتجات من صيدلية ألخرى ويتم تحديدها وفقاً
الستراتيجية المبيعات المتبعة في الصيدلية المع ّينة والتي تأخذ في عين االعتبار موقع الصيدلية والتكوين السكاني للمنطقة المحيطة بها.
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صيدليات المراكز التجارية

تقع هذه الصيدليات في المراكز التجارية وتو ّفر مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل في العادة نسبة أعلى من منتجات العناية بالجمال وخدمات مستشاري
يتبضعون في المراكز التجارية الواقعة فيها .كان لدى الشركة كما في  30يونيو 2021م  39صيدلية واقعة في مراكز تجارية.
التجميل لجذب الضيوف الذين ّ
صيدليات محطات السفر

تقع هذه الصيدليات في المطارات ،وتو ّفر مجموعة متنوعة من المنتجات المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات المسافرين الذين يشترون أساسيات السفر في
اللحظة األخيرة .ترى الشركة أ ّن صيدليات محطات السفر تساهم في زيادة الوعي بالعالمة التجارية نتيجة العدد الكبير من األشخاص التي ّ
يطلعون عليها أثناء
تواجدهم في المطارات .لدى الشركة كما في  30يونيو 2021م  10صيدليات محطات السفر.
صيدليات الحرمين الشريفين

تقع هذه الصيدليات في منطقة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ،وتو ّفر مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الحجاج
والمعتمرين الذين يزورونها .ترى الشركة أ ّن الحجاج والمعتمرين غالباً ما يعتمدون على هذه الصيدليات باعتبارها صيدليات متكاملة لتلبية احتياجاتهم الطبية،
وعليه تخطط الشركة افتتاح عيادات مصغرة في صيدليات مختارة من الصيدليات الواقعة في منطقة الحرمين .ونظراً للعدد الكبير من األشخاص الذين يرتادون
منطقة الحرمين الشريفين ،ترى الشركة أ ّن الصيدليات الواقعة في منطقة الحرمين تساهم في زيادة الوعي بالعالمة التجارية بين العديد من الحجاج والمعتمرين
الذين يشترون منتجات إضافية من تشكيلة المنتجات المتنوعة ألخذها معهم عند عودتهم لديارهم .لدى الشركة كما في  30يونيو 2021م  16صيدلية واقعة في
منطقة الحرمين الشريفين.
صيدليات المستشفيات والعيادات

تقع هذه الصيدليات في المستشفيات والعيادات العامة ،وتو ّفر مجموعة منتقاة بعناية من المنتجات الصيدالنية التي تلبي احتياجات المرضى .لدى الشركة كما
في  30يونيو 2021م  38صيدلية واقعة في المستشفيات والعيادات.
تستأجر الشركة كما في  30يونيو 2021م كافة المواقع التي تقع فيها صيدلياتها.
4 -9-2-2-2تصميم الصيدليات وتخطيطها

ترى الشركة أ ّن تصميم صيدلياتها هو أحد العوامل األساسية التي تميزها عن صيدليات التجزئة األخرى ،حيث تقوم استراتيجية التصميم تلك على جذب اهتمام
المستهلك ،وذلك باالستعانة بتصميم خارجي ملفت يجذب الناس للدخول إلى الصيدلية يمتاز بنوافذ عرض كبيرة ،والفتات فريدة ،وألوان وشعار العالمة التجارية،
وإضاءة خارجية وداخلية .يهدف تصميم كل صيدلية وتخطيطها إلى تحقيق رغبة الشركة في أن تبقى حاضر ًة في ذهن المستهلك وتحقيق رسالتها المتمثلة في أن
تتفوق على توقعات ضيوفها عن طريق توفير حلول متخصصة عالية الجودة في كل ما يتعلّق بالرعاية الصح ّية.
تتبع الشركة معايير مماثلة لوضع التخطيط األساسي لمتاجرها ،وإرشادات التصميم ،وروح العالمة التجارية التي سيتم إضفاؤها داخل الصيدلية ،والتصميم
الداخلي للصيدليات الخاصة بها في كل مجموعة من مجموعات الصيدليات .يتم تصميم الصيدليات )1( :بصورة تتيح رؤية جميع األنشطة القائمة داخل الصيدلية
والمنتجات المعروضة فيه من الخارج وجذب الضيوف للدخول إليه ،و( )2تحقيق كفاءة التشغيل ،و( )3تحسين استغالل المساحات واستخدام األماكن المتوفرة
لعرض المنتجات لتوفير أفضل تجربة تسوق للضيوف بما يلبي احتياجاتهم.
جرى تصميم أوساط البيع بالتجزئة لتوفير تجربة تتمحور حول الضيوف واحتياجاتهم ،ومن ذلك إدخال االبتكارات الرقمية في المتاجر والتي تتيح عرض معلومات
محسن ،وتتبع سلوك العمالء في الصيدلية أثناء تعاطيهم مع المنتجات المستهدفة ،وجمع مقاييس الجمهور وتحليلها في سبيل
المنتج للمستهلك ،وتقديم محتوى
ّ
فهم سلوك الضيوف ،واالستفادة من فرص بيع منتجات أخرى لنفس العمالء ،وزيادة والء الضيوف للعالمة التجارية .فعلى سبيل المثال ،تقوم الشركة حالياً بتثبيت
منارات رقمية ( )digital beaconsداخل متاجر مع ّينة لكي ترسل التحيات الشخصية وتقدم العروض المستهدفة للضيوف.
تم وضع مفهوم تصميم الشركة بغرض جذب الضيوف وإبقائهم في المتاجر ،وذلك بخلق بيئة جذابة ولكن مألوفة في الوقت نفسه .وفي سبيل ذلك ،يقوم تصميم
الشركة على اإلعالن والترويج والتمحور حول تجربة الضيوف كما يهدف إلى جعل المتاجر الوجهة المفضلة للسيدات كما يلي:
•اإلعالن :إ ّن الترويج للمنتجات التي تو ّفرها الصيدليات يجذب الضيوف ،ويتم تحقيق ذلك من خالل إتاحة رؤية جميع عناصر التصميم الداخلي واألنشطة
القائمة في الصيدلية من الخارج باالستعانة بواجهات زجاجية عالية الجودة «تدعو» الضيوف لدخول الصيدلية.

•االبتكار :يمثل االبتكار عام ً
ال ثابتاً من عوامل تحسين تجربة الضيوف في الصيدلية ،ولذا تسعى الشركة إلى إدراج منتجات وخدمات مبتكرة باستمرار داخل
صيدلياتها لتستحوذ على اهتمام الضيوف.
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في عام 2018م ،قامت الشركة بافتتاح أول صيدلية ذكية لها ،والتي تمثل أيضا الصيدلية األولى من نوعها في المملكة التي يقوم فيها روبوت ذكي بتحضير
وصرف األدوية ،وبمهام مراقبة سالمة األدوية وتواريخ انتهاء صالحيتها ،وإدارة المخزون بكفاءة ودقة ،متيحاً بذلك المجال للصيادلة إلمضاء وقت أطول
في خدمة الضيوف .حيث يساهم ذلك في تقليل الوقت الالزم لتحضير األدوية ،وبالتالي وقت انتظار الضيوف ،حيث يمكن صرف األدوية في غضون
ثوان لكل منتج .تمتلك الشركة حالياً أربعة روبوتات مماثلة ،وتتوقع الحصول على أربعة روبوتات أخرى في عام 2022م .تشمل مبادرات االبتكار التي
ٍ 6
أدرجتها الشركة مؤخراً في متاجرها أجهزة فحص البشرة لمتسوقي مستحضرات التجميل ،وتقنية تتيح للمستهلك رفع المنتج من مكانه لعرض معلومات
عنه ( )lift & learnوهي محطات تم ّكن الضيوف من التعامل مع المنتجات ،وعيادات النهدي اكسبرس في بعض الصيدليات لتوفير الرعاية األولية غير
الطارئة ،وخدمات الشراء من السيارة ( )drive throughفي صيدليات مختارة ،وخيار إتمام عملية شراء المنتجات عن طريق مسح الرقم التسلسلي
للمنتج باستخدام تطبيق على الهواتف الذكية ( )scan & goلئال يضط ّر الضيوف لالنتظار طوي ً
ال عند صندوق المحاسبة.
ومنذ عام  ،2017افتتحت الشركة في ك ّل عام صيدلية بمسمى «صيدلية المستقبل» ،وهي صيدلي ٌة عاد ًة ما تكون صيدلية كبرى تستخدم لعرض
التقنيات الحديثة وأحدث ابتكارات الشركة.

•وجهة للسيدات :كانت الصيدليات الواقعة في المملكة في أغلب األحيان عبار ًة عن متاجر صغيرة المساحة وض ّيقة الممرات ،مما أحالها بيئة مقيدة ترى
اإلدارة أنها ال تصلح لجذب المستهلكين من السيدات .ولتصحيح ذلك ،أعادت الشركة رسم مفهوم الصيدلة في المملكة العربية السعودية من خالل توسيع
تواجد صيدلياتها في المملكة بشكل عام ،واعتماد أسقف أعلى ونوافذ أكبر ومساحات أوسع بين الممرات في تصاميمها .كما يمتاز تصميم الصيدليات
بعناصر معمارية أنيقة وراقية تهدف إلى جذب الضيوف من السيدات ،وتؤمن اإلدارة بأن تلك العناصر مجتمعة تخلق بيئة أكثر جماالً وجاذبية ،األمر الذي
يحسن تجربة تسوق الضيوف من السيدات.
ّ
تنقسم الصيدلية إلى أقسام تلبي االحتياجات المختلفة لضيوفها:
•قسم مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالجمال الشاملة ( ،)Mass Beautyوهو القسم المم ّيز بدرجات اللونين الوردي واألرجواني وشعار «جميلة
قلباً وقالباً» ،ويتضمن جميع ملحقات العناية بالجمال والمستلزمات اليومية ،بما فيها مجموعة متنوعة من منتجات االستحمام والعناية بالفم واألسنان
ومنتجات العناية الشخصية.
•قسم منتجات العناية بالجمال الفاخرة ،وهو القسم الذي يتألف بصورة رئيسية من منتجات العناية بالبشرة الطبية والتجميلية من أفضل العالمات التجارية،
ومز ّود بجهاز فحص البشرة مخصص للصيدلية المعنية يز ّود الضيوف بنصائح للتسوق.
•قسم منتجات العناية بالصحة والصحة العامة ،وهو القسم المم ّيز بدرجات اللون األخضر وشعار من أجل تحقيق «حياة متوازنة» ،ويتضمن الفيتامينات
والمكمالت الغذائية ،واألطعمة والمشروبات الصحية ،وغيرها من منتجات العناية بالصحة .تقع عيادات النهدي كير اكسبرس أو مرافق تقديم االستشارات
الفورية في هذا القسم في صيدليات مختارة وتق ّدم خدمات أساسية مثل االستشارات والفحوصات والتحاليل واللقاحات.
•قسم المنتجات الطبيعية والعضوية ،وهو القسم المم ّيز بتصاميم مستوحاة من عناصر الطبيعة ،والمخصص لجميع المنتجات العضوية للعناية بالجمال
والخاصة بالبشرة والشعر.
•قسم منتجات العناية باألم والطفل ،وهو القسم المم ّيز بدرجات اللون األزرق وشعار «استمتعي بالحياة معهم» ،والذي يقع عاد ًة في موقع استراتيجي في
الصيدلية باعتباره وجهة يقصدها الضيوف ،ويتض ّمن أنشطة لألسرة والطفل تلبي جميع احتياجات األسرة.
وقد حازت تصاميم متاجر الشركة على عدد من الجوائز التي تلقي الضوء على التصاميم الجذابة التي تمتاز بها الصيدليات ،وهي كما يلي:
•في عام 2015م ،حصدت الشركة الجائزة الفضية لـ «مفهوم المتجر وتصميمه» من المجلس الدولي لمراكز التسوق ( )ICSCفي منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا.
•في عام 2016م ،حصدت الشركة الجائزة الفضية لـ «أفضل مفهوم وتصميم لمتجر بيع بالتجزئة» من المجلس الدولي لمراكز التسوق ( )ICSCفي منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
•في عام 2017م ،حصدت الشركة الجائزة الفضية لـ «أفضل مفهوم وتصميم لمتجر بيع بالتجزئة» من المجلس الدولي لمراكز التسوق ( )ICSCفي منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
•في عام 2017م ،حصدت الشركة المركز األول لـ «أكثر تصاميم المتاجر إثارة لإلعجاب» عن النهدي اليف كير في محفل الشرق األوسط لمتاجر البيع بالتجزئة
(.)RetailME
•في عام 2017م ،حصدت الشركة المركز األول عن «أفضل بائع تجزئة للعام في قطاعي الصيدليات والرعاية الصحية» في محفل الشرق األوسط لمتاجر البيع
بالتجزئة ( )RetailMEفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
•في عام 2019م ،حصدت الشركة المركز األول عن «أكثر تصاميم المتاجر إثارة لإلعجاب» في محفل الشرق األوسط لمتاجر البيع بالتجزئة (.)RetailME

69

العودة الى جدول المحتويات

4 -9-2-2-3عملية اختيار مواقع الصيدليات الجديدة واستئجارها وافتتاحها

ترى اإلدارة أ ّن مواقع صيدليات الشركة هي عامل بالغ األهمية لتوسيع أعمال الشركة ونجاحها.
يكون فريق تطوير شبكة المتاجر مسؤوالً عن تخطيط عمليات افتتاح الصيدليات الجديدة وتنسيقها .هذا وقد تطورت عملية اختيار الصيدليات الجديدة وتطويرها
وافتتاحها بمرور الوقت وتمت االستعانة فيها بالخبرات المكتسبة على مدى سنوات عديدة من العمل في سوق تسوده المنافسة المتزايدة.
تتألف المراحل األساسية لعملية افتتاح الصيدليات الجديدة مما يلي:
•دراسة الحيز الجغرافي  :تبدأ عملية تحديد المواقع الجديدة من خالل دراسة الحيز الجغرافي وذلك من خالل تقييم عدد من الظروف التي تؤثر على جدوى
الصيدلية الجديدة ،ومن هذه الظروف الكثافة السكانية ومعدل النمو السكاني المحتمل ،وحركة الضيوف والمركبات إلى الموقع ،وإمكانية وصول الضيوف
إليه ،ومدى قرب المنافسين وأدائهم في المنطقة ،واحتمال «المزاحمة الذاتية» ( )cannibalizationلصيدليات الشركة األخرى ،وإمكانات تط ّور قطاع البيع
بالتجزئة واتجاهات التط ّورات المستقبلية األخرى مثل التركيبة السكانية للمنطقة ،واالقتصاد المحلي ،والمناخ االجتماعي .كما تساعد تلك الدراسات على
تحديد فرص االستثمار العقاري المتاحة للشركة وتساعدها على ترتيبها بحسب أولويتها .كما تستعين الشركة بالعديد من أدوات تحليل البيانات الجغرافية
( )geospatial analysis toolsلدعم عمليات البحث من خالل تحديد المواقع التجارية المحتملة وتحسين شبكة صيدليات الشركة القائمة.
•البحث عن العقارات وتخصيصها :إذا كانت نتائج دراسة الحيز الجغرافي إيجابية ،يتم البحث عن عقار أو قطعة أرض إليجاد موقع مناسب للصيدلية الجديدة.
يقوم الباحثون المتواجدون في الميدان بفحص المواقع المحتملة من ناحية إمكانية إيجادها والوصول إليها وتو ّفر مواقف سيارات فيها والمساحة التي يشغلها
المبنى ،بما يتيح أفضل تجربة تسوق .يتم إرسال صور المواقع المحتملة إلى قسم عمليات الصيدليات ليقوم بتقييم طبيعة الموقع وحجم المبيعات المتوقع أن
يحققها ،وذلك باالستناد إلى أداء الصيدليات المماثلة الواقعة في مواقع قريبة.
•رأي إدارة المواقع والجدوى المالية :يتم عمل دراسة جدوى لتو ّقع األداء المالي المحتمل للصيدلية الجديدة ،آخذة بعين االعتبار حركة العمالء ،وأداء
الصيدليات المجاورة ،ومتوسط سعر إيجار الصيدليات المشابهة ،واإلقبال المتوقع على الصيدلية ،ومتوسط حجم سلة المشتريات ،والقدرة الشرائية
المقدرة للسكان المحليين ،وأداء المنافسين .كما يتم في هذه المرحلة إجراء تقييم لألثر المحتمل «للمزاحمة الذاتية» الذي قد تخلفه الصيدلية الجديدة على
الصيدليات القائمة الخاصة بالشركة.
•التفاوض وتوقيع العقد :إذا رأت إدارة المواقع أ ّن األداء المتوقع للصيدلية الجديدة سيحقق أهداف الربحية ،يقوم حينها قسم التعاقد في فريق تطوير شبكة
المواقع بالتفاوض حول سعر اإليجار وشروطه وفقاً لتوصيات إدارة المواقع .وعادة تتراوح مدة عقود اإليجار التي يتم إبرامها بين  10إلى  15عاماً.
ينسق قسم إدارة المشاريع في فريق تطوير شبكة المواقع مع جميع اإلدارات الداخلية التي تع ّد من أصحاب المصلحة في تطوير
•تطوير المشروع والموقعّ :
ً
ً
الصيدلية الجديدة وتشغيلها ،بما فيها قسم تصميم الصيدليات الذي يكون مسؤوال عن جميع تصاميم الصيدليات .كما يكون قسم الديكور مسؤوال عن
ديكورات الصيدلية واإلشراف على المقاولين المشاركين في بناء أو تجهيز الصيدلية .وبعد إنجاز أعمال التصميم الداخلي ،يتم ترتيب المنتجات على
الرفوف وفقاً لالستراتيجية التجارية الخاصة بالشركة واستخراج كافة التراخيص الالزمة وتزويد الصيدلية بالعدد الكافي من الكوادر البشرية المختلفة
تمهيداً الفتتاح الصيدلية.
•إجراء بحث شامل لعملية افتتاح الصيدليات :بعد إنجاز جميع األعمال ،يتم تسليم الصيدلية الجديدة إلى قسم عمليات الصيدليات الذي يعمل بالتعاون مع
فريق تطوير شبكة المواقع لمراقبة أداء الصيدلية خالل العامين األولين .وعلى وجه التحديد ،يكون فريق تطوير شبكة المواقع مسؤوالً عن رصد المبيعات
ومقارنتها مع التوقعات لتقييم ما إذا كان أداء الصيدلية يوافق األداء المتوقع ،ويقوم بمراجعة جميع إجراءات العمل باستمرار لضمان سير العمليات بسالسة
في المستقبل بنا ًء على جميع التغييرات التي وقعت في كل مرحلة والدروس المكتسبة منها.
4 -9-2-2-4تجديد الصيدليات وتوسيعها

تتطلب مختلف صيدليات الشركة إجراء أعمال تجديد للحفاظ على معايير عالية للجودة ،ويكون قسم إدارة المواقع مسؤوالً عن تحديد الصيدليات المعتزم
تجديدها .بعد عمل دراسة الجدوى المالية من قبل اإلدارة المالية يتم إجراء أعمال التجديد بعد التأكد من بقاء عدد سنوات كاف في عقد اإليجار أو تجديده إذا
لزم األمر بغرض االستفادة منها ألقصى حد.
يُشار إلى أعمال التجديد بعبارة «أعمال ترقية» الصيدلية ،كون الهدف من أعمال التجديد هو االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وكذلك رفع أداء مبيعات الصيدلية.
إضافة إلى ذلك ،يتم تقييم إمكانات المبيعات للصيدليات الحالية على أساس مستمر ،وإذا رأت اإلدارة أ ّن موقع الصيدلية يتيح له القدرة على تحقيق المزيد من
المبيعات لو ت ّم توفير مجموعة أكبر من المنتجات حينها قد يتم توسيع الصيدلية لزيادة مساحتها.
هذا وقد ترى اإلدارة في بعض الحاالت أ ّن الصيدلية الحالية أو عدداً من الصيدليات الحالية ال تلبي طلب المستهلك على نحو واف ،وأ ّنه يمكن تلبية احتياجات
الضيوف على نحو أفضل من خالل صيدلية من نوع آخر .فعلى سبيل المثال قد تكون صيدلية واحدة من الصيدليات المميزة أفضل من عدة صيدليات األحياء لتلبية
احتياجات منطقة ما ،كونها تو ّفر كافة منتجات الشركة .وفي مثل هذه الحالة قد تقوم الشركة باستبدال صيدلية واحدة أو أكثر من الصيدليات القائمة بصيدلية
مميزة يمكن لها تلبية احتياجات المنطقة المحيطة بصورة أفضل .تشير الشركة إلى هذه العملية باسم برنامج «الدمج» ،وهو البرنامج الذي يترتب عنه حالياً افتتاح
المزيد من الصيدليات المميزة وإغالق صيدليات األحياء.
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4 -9-2-2-5جاهزية الصيدليات وصيانتها

إنطالقاً من إيمان الشركة برؤيتها الواضحة بأن تكون الصيدليات األكثر ثقة واألحب في ريادة قطاع التجزئة وأن تصنع فارقاً في حياة كل ضيف من ضيوفها
األعزاء وأن ﻨﻘﺪم ﻟﻬﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺴﻮق ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺗﺘﻌﺪى ﺣﺪود ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ وضعت شركة النهدي الطبية برنامجاً شام ً
ال إلدارة الجودة يضمن إستمراية
جاهزية الصيدليات وفريق العمل على حد سواء.
يبدأ هذا البرنامج بوضع دليل عمليات الصيدليات والذي يشمل كافة السياسات واإلجراءات القياسية إلدارة العمليات اليومية التي يقوم بها فريق العمل بد ًء
من المهام اإلعتيادية والتأكد من جاهزية الصيدلية إلستقبال الضيوف مرورا بسياسات وإجراءات لكل أشكال الخدمات المقدمة بالصيدلية كصرف الوصفات
والتعامل مع طلبات الشراء اإللكتروني وخدمة التوصيل ومروراً بكافة إجراءات وسياسات إدارة المخزون وكذلك السياسات الخاصة بألية رفع طلبات الصيانة
والخدمة من كافة إدارات الشركة.
أيضاً يشمل هذا البرنامج تمكين وتدريب كافة فريق العمل على طرق التواصل مع كل القنوات بكل اإلدارات المختلفة داخل الشركة لرفع أي طلبات (على سبيل
المثال وليس الحصر برنامج الرايت ناو لرفع طلبات الدعم الفني للصيانة والقسم تقنية المعلومات وبرنامج رعاية الضيوف لرفع إفادات عن توفير األصناف
وطلبيات إدارة المخزون وكذلك برنامج الموارد البشرية ألي طلبات تخص فريق العمل).
يتم بعد ذلك مشاركة كافة فرق الشركة في عمليات التدقيق والتطوير والوقوف على كل فرص التطوير لجعلها نبضة أمل جديدة تضاف إلى نبضات ضيوف
الشركة األعزاء ،فيبدأ مدير الصيدلية بتقييم صيدليته بشكل دقيق يومياً بالشكل الذي يضمن إلتزام كامل فريقه بتطبيق كل معايير الجودة المعروفة والمعلنة
للجميع األمر الذي يتم على منصة متابعة األداء والتي يقوم مشرف الصيدلية ومدير المنطقة ومدير عام المنطقة وكذلك فريق الجودة باإلطالع عليها بشكل يومي.
يقوم مشرف الصيدلية بمتابعة الصيدليات المكلف عليها من خالل عدد زيارات دورية خالل كافة أيام األسبوع موزعة على مدار فترات عمل الصيدلية (صباحا
ومسا ًء) ،ويقوم مشرف الصيدلية بعمل تقرير تفصيلي عن صيدليته بما ال يقل عن مرتين أسبوعيا وإتخاذ اإلجراءات التصحيحة المناسبة هذا التقرير يشمل
طريقة عرض األصناف وتوافر المخزون ومتطلبات الصيانة وإستيفاء كل إشتراطات األمن والسالمة لكافة أرجاء الصيدلية وذلك بالشكل الذي يضمن تنفيذ
جميع معايير الجودة والمعايير القياسية التي تضمن تقديم أفضل تجربة تسوق لضيوف الشركة الكرام ،أيضا يقوم المشرف بعمل تقييم شهري فيه تفصيل
عن كل معيار من معايير الجودة ويقوم برفع هذا التقرير على منصة متابعة األداء والتي يتم عرضها على برنامج المايكروستراتجي للشركة ويطلع عليه كل ذوي
العالقة في الشركة إلتخاذ ما يلزم تجاه تلك النتائج.
ثم يأتي دور مدير المنطقة ومدير عام المنطقة ويقوم بزيارة عدد من صيدليات المشرفين التابعين له بشكل يومي وكذلك يقوم برفع تقارير الجودة على منصة
متابعة األداء لتكون عونا للمشرف في إتخاذ أي إجراءات مطلوبة ،ليس هذا فقط بل يقوم مدراء الفروع اإلداريين وفريق الصيانة وفريق تنسيق العروض بعمل
زيارارت دورية وقائية لعدد من الصيدليات بشكل يومي ويتم رفع تقارير الجودة أيضاً على منصة متابعة األداء ،كما يشمل برنامج الجودة المتكامل زيارات
فريق قسم الجودة ألغلب صيدليات الشركة وهي زيارات دورية لكامل مدن ومناطق المملكة تتم بشكل دوري وفيها يقوم الفريق بعمل تقييم جودة متكامل ورفع
التقارير منصة متابعة األداء والذي يظهر فيها درجة جاهزية الصيدلية ودرجة إلتزامها بتطبيق السياسات واإلجراءات القياسية.
أيضا يشمل برنامج الجودة على زيارت من ضيوف متخفيين يقوموا بتقييم خدمة التسوق داخل الصيدليات وكذلك درجة إلتزام فريق العمل بتطبيق اإلجراءات
القياسية خالل كامل ايام األسبوع وعلى مدار الساعة.
وختاما يقوم فريق الجودة باإلمتياز التشغيلي بمقارنة كل تلك التقارير معاً والقيام بالعمليات التصحيحة والتصعيد في حال وجود إختالفات في دقة التقييمات
التي يقوم بها فريق العمليات ،تتسم كل تلك التقارير بالتكامل والترابط حيث يقوم البرنامج بشكل تلقائي بعمل مهمة عمل للشخص المسؤول ليقوم بعمل الالزم
خالل فترة زمنية محددة وذلك في حال عدم الحصول على العالمة الكاملة في كل معيار من معايير الجودة األمر الذي يضمن فاعلية التقييمات وأن تكون
صيدلياتنا على أهبة اإلستعداد على مدار الساعة.
4 -9-2-2-6إغالق الصيدليات

تقوم إدارة تطوير شبكة المواقع بعمل دراسة تشمل جميع مواقع صيدليات الشركة بشكل دوري باستخدام تحليل البيانات الجغرافية ( )geospatial analysisمدعومة
بالدراسات الميدانية والنتائج المالية للشركة وكذلك دراسة حاجة السوق ونطاق التغطية وحاجة المنطقة المستهدفة والضيوف والهدف منها هو تحقيق استراتيجية
الشركة ويكون أحد نتائج تلك الدراسة هي إغالق بعض الصيدليات بعد إعتماد إدارة المواقع ويكون اإلغالق ألسباب متعددة منها:
1ضعف األداء المالي لتلك الصيدليات بناء على دراسات الربحية التي تجريها اإلدارة المالية ويتم ذلك بعد استشارة قسم العمليات التشغيلية والتي تشرح أسبابتدني األداء وأنه يرجع ألسباب دائمة مثل تغييرات االتجاهات المرورية وليس لسبب عرضي زائل.
2تقليل المزاحمة الذاتية بين صيدليات الشركة ومن ثم يتم إغالق أحد الصيدليات إلعطاء الفرصة للصيدلية القريبة والمشتركة معها في نفس الحيز الجغرافيلتؤدي نتائج أفضل.
3تطوير موقع صيدلية حالية حينما يكون شكل الصيدلية الحالي أو مساحتها غير متناسب مع قوة أداء واحتياجات المنطقة ومن ثم يتم استبدال ذلك الموقعبموقع بديل بحيث يحقق مبيعات وربحية أعلى من سابقه.
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4دمج موقعين أو أكثر من الصيدليات المتقاربة في موقع واحد جديد بتجربة تسوق أفضل للضيوف ويؤدي بمفرده أداء مماثل أو أفضل للمواقع األخرى مجتمعةومن ثم يتم تحقيق استراتيجية الشركة (.)Doing More With Less
4 -9-2-3الموردون والحسابات التجارية

لدى الشركة ،في تاريخ هذه النشرة ،أكثر من  600حساب تجاري مع أكثر من  200مورد نشط .وتُعد قاعدة الحسابات التجارية لموردي الشركة متنوعة ،حيث
ال يزيد أي مورد وحده عن  ٪6.6من إنفاق الشركة على إمدادات المنتجات في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م .ويوفر تع ّدد الحسابات التجارية
للموردين وتنوعهم مرونة كبيرة للشركة لكي يتسنى لها شراء المنتجات بالحجم والجودة المطلوبتين لتلبية طلبات العمالء.
تشتري الشركة غالبية منتجاتها من الموردين الموجودين في المملكة العربية السعودية والذين يقومون بتوزيع العالمات التجارية العالمية والمحلية للمنتجات
الصيدالنية وغير الصيدالنية ،ويتولون توريد ما يقرب من  ٪88من المنتجات المباعة .وتمثل المنتجات ذات العالمة الخاصة التي تحصل عليها الشركة مباشرة من
المصنعين الدوليين حوالي  ٪7من المنتجات المباعة ،في حين تمثل منتجات االستيراد المباشر  -وهي منتجات ذات عالمة تجارية مستوردة مباشرة من الموردين
الدوليين  -النسبة المتبقية فيما يساوي  ٪5من المنتجات المباعة.
تستفيد الشركة من العالقات القوية التي تبنيها مع الحسابات التجارية للموردين الرئيسيين لبناء خطط تطوير األعمال االستراتيجية بشكل تعاوني وفقاً لألبحاث
والبيانات الموجودة لديهما والتي تساعد على توفير وتطوير المنتجات التي تلبي حاجات العمالء وفقا ألعلى معايير الجودة وأفضل االسعار مما يساهم في نمو
التبادل التجاري بين الطرفين وبالتالي زيادة قدرة الشركة التنافسية وتحسين العوائد التجارية .كما ترعى الشركة وتنمي العالقات مع الموردين األصغر حجماً،
وبخاصة أولئك الذين يقدمون منتجات محلية  /إقليمية ،متطلعة الى زيادة حجم العمل والتبادل التجاري مع تطور العالقة (وتبعاً لذلك إلى أسعار أفضل).
4 -9-2-3-1إدارة سلسلة التوريد الخاصة بالشركة

تبدأ عملية سلسلة التوريد بصياغة خطة عمل من قبل القسم التجاري الذي يحدد التوقعات والمبيعات المستهدفة لكل قناة من قنوات بيع الشركة ،بما في ذلك
الصيدليات ومنصات التجارة اإللكترونية ،وضمن كل فئة من المنتجات .وتُجرى التوقعات على مستوى الشركة باالستناد إلى طلب المستهلكين المتوقع وإجمالي
مبيعات الشركة.
بعد ذلك ،يتم إدخال توقعات المبيعات المستهدفة لكل فئة من المنتجات في نظام توقعات طلبات التجزئة ( )RDFالذي يستخدم بيانات المبيعات التاريخية لتحديد
كمية المنتجات المحددة المطلوب بيعها من الصيدليات ومنصات التجارة اإللكترونية ،وذلك لتحقيق المبيعات المستهدفة.
ثم يتم استخدام نظام تخطيط التوريد لقياس كمية المنتجات اإلضافية الواجب طلبها ،مع مراعاة مستويات المخزون الحالية المتوفرة في الصيدليات ومراكز
التوزيع .ويشير االختالف بين التوقعات القائمة على نظام توقعات طلبات التجزئة والمخزون الحالي الذي يحدده نظام تخطيط التوريد إلى الكمية اإلضافية من
المنتجات الواجب طلبها من الموردين المعنيين.
وكما في  30يونيو 2021م ،كانت نسبة حوالي  ٪88من جميع المنتجات موردة من موزعي عالمات تجارية دولية ومحلية موجودين داخل المملكة العربية السعودية.
وتُنقل المنتجات المطلوبة من هؤالء الموردين براً إلى مراكز التوزيع التابعة للشركة ،حيث يتم تخزينها في انتظار إرسالها إلى صيدليات الشركة .أما منتجات
العالمات الخاصة وعالمات االستيراد المباشر فيتم توريدها من موردين في الخارج.
هذا ويتولى القسم التجاري إصدار جميع أوامر الشراء للموردين ،باستثناء األوامر المتكررة لموردي منتجات العالمات الخاصة وعالمات االستيراد المباشر ،والتي
يصدرها قسم إدارة سالسل اإلمداد ودعم األعمال ،وتحديداً فريق متخصص لديه ينسق الخدمات اللوجستية الستيراد المنتجات ،بما في ذلك التعامل مع وثائق
الشحن وتنسيق التخليص الجمركي.
يتحمل الموردون مسؤولية تسليم المنتجات المطلوبة إلى مراكز التوزيع التابعة للشركة في الرياض أو جدة وأبها .قبل التسليم ،ينسق فريق التخطيط في قسم
إدارة سالسل اإلمداد ودعم األعمال مع الموردين لتخصيص فترات التسليم ،وتتم مطابقة أمر الشراء مع الفاتورة عند وصول الشاحنة .عندها ،يُحجز موعد مع
فريق االستالم الذي يحدد باب استالم تُسلم من خالله المنتجات إلى فريق استالم غير ملم بكميات تلك المنتجات والذي يؤكد بعد ذلك عدد المنتجات لكل وحدة
تصنيف منتجات ( .)SKUثم تتم مطابقة إيصال االستالم مع أمر الشراء والفاتورة وإرسالها إلى قسم الشؤون المالية لترتيب الدفع للمورد.
ويُكلف فريق منفصل بنقل طلبيات المنتجات (الباليت) إلى رفوف التخزين ،وذلك بعد فحص كل منصة للتأكد من إدخال المعلومات المتعلقة بفئة المنتج والكميات
في نظام أوراكل لتتبع المخزون .كما يتم فحص رف التخزين للتأكد من مكان تخزين المنتجات في مركز التوزيع.
يعتمد نظام توزيع الشركة على اختيار القطع ،مما يشمل تحديد الكمية المطلوبة من وحدات التصنيف لكل مسار تسليم .ويتم انتقاء جميع المنتجات المستخدمة
لتلبية طلبات الصيدليات الفردية من منطقة انتقاء معينة حيث تُعطى كل وحدة تصنيف مركز انتقاء محدد .وقبل اختيار المنتجات ،يحدد نظام المخزون كميات
جميع وحدات تصنيف المنتجات الواجب تجديدها من بين المنتجات السائبة لضمان وجود مخزون ٍ
كاف في موقع االنتقاء قبل االنتقاء.
أما طلبات الصيدليات ،فتنتجها تلقائياً أنظمة إدارة المخزون ويعتمدها فريق إدارة المخزون داخل قسم إدارة سالسل اإلمداد ودعم األعمال.
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وبعد إصدار أوامر المخزون ،تُخصص لها منطقة انتقاء معينة ثم يقوم المنتقي بمطابقة األمر مع كل صندوق من المنتجات ،وتُصنف بعد ذلك الصناديق في منطقة
التجميع ،ويشمل هذا التصنيف وضع ملصقات معلومات المنتج بما يتيح لكل صيدلية إمكانية التحقق من استالم المنتجات المطلوبة .وتُسلم أخيراً الصناديق
المصنفة إلى فريق التوزيع المسؤول عن توزيع المنتجات على الشاحنات التي تتوجه إلى طرق التسليم المحددة.
4 -9-2-3-2استراتيجية التوريد

تشتري الشركة المنتجات المعروضة في متاجرها من موردي العالمات التجارية المحليين والدوليين ذوي السمعة الطيبة.
تهدف الشركة إلى توفير منتجات متنوعة وشاملة ذات جودة عالية بأسعار تنافسية لضيوفها .وتعتقد اإلدارة أن اختيار موردي الشركة يلعب دوراً مهماً في استراتيجية
التوريد ولذلك يتم اختيار موردي متاجر الشركة بشكل مركزي من قبل القسم التجاري في الشركة والذي يكون مسؤول عن زيادة الحصة السوقية وربحية الشركة.
تأخذ الشركة عدة عوامل بعين االعتبار عند اختيار مورديها ،بما فيها جودة المنتجات والحصة السوقية في الوقت المعني واألسعار وقيمة أعمال التسويق ومدى
مالءمة المنتجات الستراتيجية البضائع التي تتبعها الشركة .وبعد إجراء تقييم أولي لهذه العوامل ،يتفاوض القسم التجاري حول الشروط التجارية الرئيسية ،بما
في ذلك شروط السداد والتخفيضات .وتشرف لجنة البضائع على إدخال فئات وموردين وعالمات تجارية جديدة إلى تشكيلة بضائع الشركة.
يقوم القسم التجاري بدراسة منتظمة لتشكيلة البضائع وفرص طرح منتجات جديدة لالستجابة الحتياجات الضيوف ولتوفير خيارات أكثر لهم .وفيما يتعلق باألدوية
الوصفية ،تلتزم الشركة بتوجيهات هيئه الغذاء والدواء السعودية فيما يخص مبادرات التوفر الدوائي.
موحد عند إبرام عقود توريد مع موردين جدد ،وعند تجديد عقود التوريد القائمة.
وكما في تاريخ هذه النشرة ،تقوم الشركة باستخدام عقد توريد ّ
4 -9-2-3-3الموردون الرئيسيون

كما في  30يونيو 2021م ،يمثل أكبر خمسة وعشرون مو ّرد رئيسي للشركة (من حيث قيمة المشتريات) للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر
2019م و 31ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نسباً تبلغ  %76.5و ٪78.8و ٪73.7و %78.5من صافي إجمالي حجم مشتريات
الشركة على التوالي .وترجع عالقة الشركة مع هؤالء المو ّردين الخمسة والعشرين ألكثر من عشر ( )10سنوات.
ترد في الجدول التالي نظرة عامة عن أكبر خمسة وعشرين مو ّردا رئيسيا للشركة كما في  30يونيو 2021م.
  (4-30):مقر لودجلاأكبر خمسة وعشرون مو ّرد رئيسي للشركة كما في  30يونيو 2021م

اسم المورد

عدد وحدات تصنيف المنتجات ()SKU

شركة سقالة الرعاية الصحية

العالمات التجارية األساسية

801

بيوديرما ،ابتاميل ،يوسرين

شركة فاروق ومامون تمر وشركاهم

466

جانيومت ،جالفس ،اكيوتشيك

شركة أحمد محمد عبد الوهاب ناغي وأوالده

656

بانادول ،نيفيا ،سنسوداين

شركة ﺗمر العربية التجارية

436

نان ،بروجرس ،سيريالك

الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة

206

وان تاتش ،نيكسيوم ،سياليس

شركة إسماعيل علي أبو داود التجارية المحدودة

379

بامبرز ،بامبرز عناية مميزة ،اولويز ،بانتين

شركة يونيتشارم الخليج للصناعات الصحية المحدودة

82

بيبي جوي ،ليفري ،سوفي

شركة التموين العربي التجارية المحدودة

965

فيشي ،جارنييه ،ديتول

شركة الصالحية التجارية

216

ساكسندا ،كيو-في ،بيودال ،رايزوديج

شركة مكتب الكمال لإلستيراد المحدودة

98

سيميالك ،بدياشور ،سيستان

شركة اراك للرعاية الصحية

179

سنافي ،روفيناك ،جليبتن ،كالفوكس

شركة بن زقر يونيليفر للتوزيع المحدودة

521

هيروكس ،رابيدوس ،اوميز

شركة تبوك للصناعات الدوائية

114

دوف ،فازلين ،لوكس

شركة الحياة الطبية لصاحبها وليد أمين الكيالي وشركاه

197

سيتافيل ،جلوكوفاج ،جاستروزول

شركة جونسون آند جونسون كونسيومر السعودية المحدودة

226

جونسون بيبي ،جونسون & جونسون ،نيتروجينا

شركة الشرق األوسط للتوزيع

52

افوجين ،افالون ،أفوكوم

شركة زمو التجارية المحدودة

202

نوفاالك ،تينا ،اومرون

شركة باير العربية السعودية

35

بيبانثين ،ريدوكسون ،كالرينيز

شركة مخزن ادوية جمجوم

174

اليكا ام ،اكرتين ،هاي كوين

شركة عبد الرحمن القصيبى للتجارة العامة

123

نيوهيالر ،ميثيكوبال ،ارتيالك ادفانس
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اسم المورد

العالمات التجارية األساسية

عدد وحدات تصنيف المنتجات ()SKU

شركة المركز السعودي لألدوية

30

روناالك ،فورمالين ال ،112-ميجاتوب

شركة خدمات أطلس الدولية

84

بليميل-بلس ،بليفيت ،فونت اكتيف

الشركة الوطنية لمنتوجات الورق

65

برايفت ،بامبي ،فام

6

فري ستايل ليبري ،فري ستايل

شركة التوريدات والخدمات الطبية
الشركة الدولية المتطورة لألدوية والمستحضرات الطبية
المحدودة

122

فابي ،سينوكلير ،تومي تيبي

المصدر :معلومات الشركة.
4 -9-2-3-4شروط التوريد وترتيبات التوزيع النموذجية

يتم تنظيم عالقات الشركة مع مورديها في معظم الحاالت بموجب عقود توريد موحده .وتشمل عقود التوريد من بين أمور أخرى ما يلي:
•الشروط التجارية ،مثل سياسة التسليم واالسترجاع والعمر االفتراضي للسلعة وسداد قيمة اإلمدادات
•مدة العقد وأحكام اإلنهاء والتجديد (إن وجدت) الممنوحة لألطراف
كما تشمل عقود الموردين على الشروط التجارية مثل:
•سعر شراء الشركة للمنتجات
•الخصومات الحوافز
•مجاالت تنمية األعمال
•إيرادات من أصول أخرى مثل وسائط التجارة اإللكترونية ومشاركة البيانات وغيرها
•الخصومات المستندة إلى السداد المب ّكر
وتساهم الشروط التجارية بشكل كبير في تحسين ربحية الشركة.
للمزيد من المعلومات عن شروط عقود التوريد المبرمة مع الموردين الرئيسيين ،الرجاء مراجعة القسم «( 1-6-12العقود المبرمة مع الموردين الرئيسيين»).
4 -9-2-4العالمات التجارية
4 -9-2-4-1العالمات التجارية العالمية

بحكم عالقاتها الوطيدة وطويلة األمد مع الموردين الدوليين الرئيسيين ،تو ّفر الشركة ضمن فئات منتجاتها عدداً من العالمات التجارية العالمية الرائدة التي تتمتع
بحصة سوقية كبيرة.
يتضمن الجدول التالي العالمات التجارية الدولية الرئيسية التي توفرها الشركة:
  (4-31):مقر لودجلاالعالمات التجارية العالمية الرئيسية التي توفرها الشركة

فئات المنتجات

األدوية الالوصفية

األدوية الوصفية

اسم العالمة التجارية

الوصف

عدد األصناف

بانادول

تخفيف أعراض نزالت البرد ومسكن عام

8

بيبانثين

مرطب للجلد وللجروح

7

جافيسكون

ادوية لعالج حموضة المعدة

6

كالريتين

ادوية للحساسية

2

ستربسلز

العناية بالحلق

9

ساكسندا

أدوية السكري التي تؤخذ عن طريق الحقن

1

جانيومت

أدوية السكري التي تؤخذ عن طريق الفم

4

جارديانس

أدوية السكري التي تؤخذ عن طريق الفم

6

أوجمنتين

مضاد حيوي

8
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فئات المنتجات

منتجات العناية باألم والطفل

منتجات العناية بالصحة العامة

اسم العالمة التجارية

الوصف

بامبرز

حفاضات ،وسراويل ،ومناديل

89

جونسون بيبي كير

شامبو وزيت وكريم وبودرة لألطفال

52

سيريالك

حبوب األرز لألطفال

35

سيميالك

حليب األطفال

35

نان

حليب األطفال

35

أولويز

الفوط الصحية

35

سنترم

الفيتامينات المتعددة

5

ريدوكسون

فيتامين ج

1

نيوروبيون

فيتامين ب

2

بريورين

تساقط الشعر

4

فري ستايل

جهاز تحليل سكر الدم

السلع االستهالكية

*

6

اكيوتشيك

جهاز تحليل سكر الدم

11

براون

جهاز قياس حرارة

2

اومرون

منتجات العناية بالجمال

عدد األصناف

جهاز قياس ضغط

الدم*

8

جلوسيرنا

أطعمة مخصصة لمرضى السكري

3

أوبتيفاست

بدائل الوجبات

10

مايبيلين

مستحضرات تجميل

213

بورجوا

مستحضرات تجميل

260

لوريال

مستحضرات تجميل

211

ريميل

مستحضرات تجميل

275

دوكراي

العناية بالبشرة

36

نوكس

العناية بالبشرة

42

شيسيدو

العناية بالبشرة

31

بيوديرما

العناية بالبشرة

32

يوسيرين

العناية بالبشرة

40

لوريال

العناية بالبشرة

24

غارنييه

العناية بالبشرة

30

نيوتروجينا

العناية بالبشرة

32

يورياج

العناية بالبشرة

39

فيلورجا

العناية بالبشرة

20

بانتين

العناية بالشعر

64

هيد أند شولدرز

العناية بالشعر

42

كلير

العناية بالشعر

21

ألترا دو

العناية بالشعر

54

غارنييه هير

العناية بالشعر

26

ديتول

جل االستحمام ،وغسول اليدين ،وجل معقّم

74

نيفيا

مزيالت التعرق ،وجل ومستحضرات وكريمات االستحمام

135

جونسون بيرسونال كير

جل ومستحضرات وكريمات االستحمام

36

ريكسونا

مزيالت التعرق

32

كولجيت

العناية بالفم واألسنان

49

سيجنل

العناية بالفم واألسنان

28

سنسوداين

العناية بالفم واألسنان

45

براون

العناية بالشعر والعناية بالرجال

25

المصدر :معلومات الشركة.
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4 -9-2-4-2منتجات العالمات الخاصة ومنتجات االستيراد المباشر

طورت الشركة مجموعة من منتجات العالمات الخاصة خالل السنوات األخيرة لتقدم للضيوف منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية .تشمل منتجات العالمات
الخاصة معظم فئات المنتجات ،بما فيها الملحقات الطبية وتغذية األطفال ومنتجات التجميل والتطبيب الذاتي واألغذية الصحية ،ويتم توريدها من عدد من
المصنّعين الدوليين المرموقين الذين تقيم معهم الشركة عالقات استراتيجية منذ فترة طويلة.
وقد اتخذت الشركة إجراءات صارمة لمراقبة الجودة والتي تشمل إجراء فحوصات جودة متعددة لمنتجات العالمات الخاصة ،بدءا من وقت اختيار الشركة المصنعة
وطوال فترة توريد المنتج .هذا وتتوفر منتجات العالمات الخاصة في جميع صيدليات الشركة وتعتقد اإلدارة أن تلك العالمات الخاصة قد ساهمت في بناء قيمة
قوية لعالمة «النهدي» بعد أن أصبحت منتجاتها معروفة وموثوقة من ضيوفها.
يتم تطوير منتجات العالمات الخاصة استجابة لمتطلبات السوق ،أينما ترى الشركة طلبا ال تجري تلبيته .ويتولى حينها قسم العالمات الخاصة بالشركة مسؤولية
إنشاء مجموعة منتجات بالتعاون مع األقسام األخرى ،مثل مدير الفئات التجارية ،من أجل تحديد احتياجات التشكيلة الواجب تطويرها؛ ويكون قسم التسويق
مسؤوال بعد ذلك عن العالمات التجارية ،وتصميم المنتجات ،ومراقبة جودة التعبئة والتغليف ضمانا لمعايير الجودة؛ في حين يقوم مسوقو الفئات ومديرو الفئات
بصياغة استراتيجية تسويق وترويج المنتجات.
بدأت الشركة في تقديم منتجات العالمات الخاصة في عام 2015م .وقد بلغت النسبة المئوية إليرادات الشركة من مبيعات منتجات العالمات الخاصة  ٪3و٪4.3
و ٪5.1للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م ،على التوالي و %4.6و %5.5للنصف األول من 2020م والنصف
األول من 2021م على التوالي.
كما تو ّفر الشركة مجموعة من المنتجات ذات العالمات التجارية العالمية عن طريق االستيراد المباشر .لتعزيز تشكيلة منتجات الشركة .هذا وقد ّ
وطدت الشركة
عالقات مباشرة مع موردين دوليين للحصول على هذه المنتجات.
بلغت نسب إيرادات الشركة الناتجة عن مبيعات منتجات االستيراد المباشر  ٪2.4و ٪3.2و ٪5.1في كل سنة من السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م على التوالي و %5.5و %5.1للنصف األول من 2020م والنصف األول من 2021م على التوالي.
يتضمن الجدول التالي منتجات العالمات الخاصة ومنتجات االستيراد المباشر التي توفرها الشركة:
  (4-32):مقر لودجلامنتجات العالمات الخاصة ومنتجات االستيراد المباشر التي توفرها الشركة

فئات المنتجات

المنتجات

اسم العالمة التجارية

عدد السنوات التي وفّ رت
خاللها الشركة المنتج
المعني

منتجات العالمات اخلاصة
أكسيز

منتجات العناية باألظافر ،وملحقات مستحضرات التجميل،
واكسسوارات الشعر ،وملحقات العناية باألظافر

5

قمر

حفاضات ومناديل ومنتجات االستحمام

6

بيبي ويل

حليب األطفال ،وطعام األطفال

5

األجهزة الطبية والمنتجات الطبية

النهدي

أجهزة قياس الحرارة ،ورعاية المسنين ،واللصقات الطبية،
والقفازات ،والكراسي المتحركة ،والتطبيب الذاتي

6

الرعاية بالفم واألسنان

أوركس

معجون أسنان وفرشاة أسنان ومستلزمات العناية بالفم
واألسنان

6

المغذيات واألغذية الصحية

بيتسويل

الفيتامينات والمكمالت الغذائية

1

النظافة الشخصية

فيورا

غسول يدين ،وجل استحمام ،وغسول للجسم

4

العناية بالبشرة

كليفى

منظفات الوجه وكريمات الوجه

3

مزيالت الشعر

فيلفيتا

مزيالت الشعر ،وشفرات حالقة للسيدات

4

العناية بالسيدات

فيبيال

منتجات العناية بالمنطقة الحميمة (المناديل والغسول
النسائي)

2

العناية بالرجال

أكتف جو

شفرات حالقة للرجال

4

منتجات الصحة الجنسية

كونيكت

الواقيات الذكرية والمزلقات

4

منتجات العناية بالجمال
منتجات العناية باألم والطفل
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فئات المنتجات

المنتجات

اسم العالمة التجارية

عدد السنوات التي وفّ رت
خاللها الشركة المنتج
المعني

منتجات االستيراد املباشر
ترو هاني

عسل مانوكا وأقراص االستحالب

3

أجهزة قياس ضغط الدم وأجهزة
قياس الحرارة

سيتزن

أجهزة قياس ضغط الدم بمختلف أنواعها ،ومقياس حرارة
فلكس

7

مساعدات التنفس

يوويل

مختلف أجهزة االستنشاق

15

العناية المنزلية

ميديسانا

أجهزة قياس الوزن والتدليك واألقنعة

6

منتجات النظافة الشخصية

ناتورا سيبيريكا

العناية بالشعر والبشرة والجسم والطفل

3

منتجات النظافة الشخصية

نب فاب

العناية بالبشرة

2

منتجات النظافة الشخصية

دوكراي

العناية بالشعر والبشرة

1

منتجات النظافة الشخصية

سويس ايميج

العناية بالبشرة

5

تويستشيك

رضاعات األطفال وغيرها من مستلزمات الرضاعة
ّ

3

اختبار حمل

أرترون

اختبارات الحمل واإلباضة

6

منتجات النظافة الشخصية

نوكس

العناية بالبشرة والجسم

1

منتجات النظافة الشخصية

روزال

مرطب شفاه

8

عسل مانوكا

مستلزمات األطفال

المصدر :معلومات الشركة.
4 -9-2-5ضمان الجودة والتحكم فيها

تطبق الشركة نظام متكامل إلدارة الجودة مستندة في ذلك على انظمة االيزو العالمية والذي يضمن اتباع عمليات مراقبة الجودة خالل جميع العمليات التشغيلية
وقد حازت الشركة على شهادات أيزو لمراقبة الجودة وأنظمة إدارة البيئة والسلع الطبية ( .)13485:2018 ,45001:2018 14001:2015 ,9001:2015 :ISOكما
تضمن انظمة الجودة المتبعة االلتزام التام بتطبيق ومواكبة متطلبات هيئة الغذاء والدواء والتي تخضع لعملية تطور مستمر.
يتكفل فريق الجودة بالتحقق من توافق أنشطة وعمليات مراكز التوزيع مع عمليات الجودة المعتمدة العالمية .ويتألف فريق الجودة من فريق مؤهل من مدققي الجودة
ومفتشي الجودة ومشرفي الجودة ومدير الجودة ومدير إدارة الجودة الشاملة .وتُجرى اختبارات الجودة وف ًقا لتعليمات صارمة بشأن حجم العينة ونمط أخذ العينات
ومعايير أخذ العينات وكذلك مراقبة االلتزام بكل اليات العمل والتحقق من تطبيق األنظمة المتفق عليها فما فيها متطلبات هيئة الغذاء والدواء.
كما يضمن مراقبة ألنظمة المشتركة مع هيئة الغذاء والدواء متمثلة في نظام وصل ونظام رصد والتي من شأنها ضمان ومتابعة جودة وتوفر الدواء.
وتُجرى فحوصات الجودة الرئيسية على النحو التالي:
•استالم المنتجات  -عند تسلّم المنتجات من قبل مدقق الجودة في مراكز التوزيع التابعة للشركة ،تُطبق إجراءات االختبار العشوائي .ويتوجب على مدقق الجودة
التحقق من صالحية العينات التي تمثل نسبة  ٪3على األقل من الطلبات المختارة ،قبل أن يقوم مفتشو الجودة بتسجيل النتائج التي يتوصلون إليها ويبلّغونها
إلى مشرفي الجودة وفريق التشغيل .في حالة عدم امتثال الشحنة للسياسة اللوجستية أو لسياسة انتهاء الصالحية المتبعة ،تُرفض المنتجات وتُسجل في
النظام مع إبداء األسباب من أجل تتبع أداء المو ّرد وتعزيز نهج أخذ العينات.

•تخزين المنتجات  -بعد اجتياز تدقيق الجودة ،يقوم فريق الجودة بتفقد مواقع التخزين لضمان امتثال للمنتجات ،وتنفيذ إجراءات التخزين المناسبة واالمتثال
لممارسات التخزين والتوزيع السليمة المالئمة للمنتجات .وتُسجل حينها أي نتائج سلبية ويتم اإلبالغ عنها التخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها.
•تحضير طلبات الصيدليات  -تكمن مسؤولية الجودة على أخذ عينات من الطلبات المختارة للتحقق منها والمصادقة عليها ويتم بعد ذلك اإلبالغ عن النتائج
بصورة يومية من أجل إجراء التحليل المطلوب ثم يتم ختم الحاويات وتوسيمها بملصقات الشحن استعدا ًدا للتوزيع.

•عملية الشحن  -يقوم فريق الجودة بمعاينة منطقة التجميع للتحقق من جاهزيتها ويفحص جودة الشاحنات التي ستسلم المنتجات إلى الصيدليات .في حال
كانت الشاحنة غير متوافقة مع معايير الجودة ،بما في ذلك ما يتعلق بالتحكم في درجات الحرارة يتم سحبها إلى حين عمل إجراءات التصحيح المناسبة
والموافقة عليها من قبل فريق الجودة.
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•التواصل مع منافذ البيع  -في حالة وجود اي شكوى من أي صيدلية على الشحنات ،يتم التواصل مع مراكز التوزيع من خالل برنامج رعاية الضيوف التابع
للشركة حيث يعمل فريق الجودة بهذا الخصوص ويتخذ اإلجراءات المناسبة لقياس جودة الخدمة المقدمة للصيدليات يتم عمل استبيان ربع سنوي والذي من
شأنه المساعدة في التطوير وتقديم خدمة أفضل لمنافذ البيع.
في حالة اكتشاف مشكلة في المنتج ،يُطلب من مدقق الجودة إصدار تقرير عدم المطابقة لمباشرة اإلجراءات التصحيحية والوقائية.
إذا اكتشفت الصيدلية المعنية أي مشكلة بعد التسليم في الصيدلية ،تُرفع شكوى من خالل برنامج رعاية الضيوف التابع للشركة ويحقق فريق الجودة بهذا
الخصوص ويتخذ اإلجراءات المناسبة .ويتم تسجيل رضا العمالء الداخليين كل ثالثة أشهر لضمان جودة الخدمة المقدمة.
4 -9-2-6التسعير

لقد وضعت الشركة استراتيجية تسعير لمنتجات التجزئة لكي تتمكن من تقديمها بأسعار تنافسية للعمالء ،مع مراعاة تمركز تلك المنتجات في األسواق المحلية أو
الدولية ذات الصلة ،باإلضافة إلى ميزات المنتج لكل فئة من فئات المنتجات .هذا وتراقب الشركة أسعار السوق واتجاهاته وتجري التعديالت المناسبة على أسعار
التجزئة لمنتجاتها وعروضها الترويجية عند الضرورة.
أما بالنسبة لبقية المنتجات ،تأخذ الشركة في االعتبار أسعار المنتج في السوق السعودي واألسواق الدولية ذات الصلة .كما تعمل على مراقبة اسعار واتجاهات
السوق المحلي والعالمي لضمان توفر أفضل األسعار من خالل العروض الترويجية على المدى القصير وتطوير استراتيجية التسعير على المدى البعيد بما يضمن
توفر أفضل األسعار وتوفير منتجات العالمات الخاصة التي تلبي احتياجات الضيوف.
تُحدد أسعار منتجات العالمات الخاصة تبعاً للتموضع الذي تراه الشركة لذلك المنتج في السوق ،باإلضافة إلى تموضع عالمة النهدي عموماً .وعند تسعير منتجات
االستيراد المباشر التي ال تتوفر عادة في السوق السعودية ،تأخذ الشركة في االعتبار أسعار المنتج في األسواق الدولية ذات الصلة وكذلك أسعار المنتجات
المماثلة في السوق السعودي.
4 -9-2-7شبكة التوزيع
4 -9-2-7-1لمحة عامة

تعتبر إدارة سالسل االمداد وقدرة الشركة على توزيع المخزون وفق معايير جودة عالية أحد اهم ما يميزها .ايمانا من دورها الفعال في التواجد الدوائي وتوفره في
جميع صيدلياتها ص ّممت الشركة شبكة توزيع بمعايير عالمية لتقديم الخدمات اللوجستية لصيدليات الشركة في انحاء المملكة العربية السعودية حيث تتميز شبكة
التوزيع بتنوع المساحات والتقنية المستخدمة في مراكز التوزيع بما يتناسب مع المنتجات المخزنة وصوال ألعلى معايير الجودة إلدارة المخزون وعمليات التشغيل
وذلك لضمان ضمان توفر المخزون المناسب بأعلى مواصفات الجودة في الصيدليات ،من خالل التخطيط المركزي الذي يتناسب مع احتياج الصيدليات وحسب
حركة االصناف مع االخذ بعين االعتبار جميع المتغيرات مثل المواسم وبما يتناسب مع فئة الصيدلية ومكان تواجدها وذلك بوضع جداول توزيع ثابته مع امكانية
وجود عمل طلبات عاجلة يوميه وعمل طلبات فرديه خارج تلك الجداول لضمان توفر المنتجات وتقديم خدمة افضل لضيوف الشركة.
اإلستثمار في مراكز التوزيع الذكية والمتعددة والمتواجدة في مناطق المملكة المختلفة:
1مركز توزيع ذكي مركزي في مدينة جدة تم تشغيله في 2021م يعمل بأنظمة حديثة وذكية .بمساحة إجماليه أكثر من  80ألف متر مربع يقدم جميع الخدماتاللوجستية لصيدليات الشركة
2تحتوي الرياض على مركز توزيع في مدينة الرياض يعمل على مدار الساعة بمساحة  30ألف متر مربع تقدم الخدمات اللوجستية لجميع االصناف لصيدلياتالمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية
3كما يوجد مركز توزيع في منطقة أبها بمساحة  13ألف متر مربع يقدم الخدمات اللوجستية للمنطقة الجنوبية لالصناف التي تتعلق بالعناية باألم وللطفليت ّم تجديد المخزون داخل الصيدليات من خالل اتّباع الطريقتَيْن التاليتين لتسليم المنتجات في الصيدليات:
حدد بحسب نوع الصيدلية ومساحتها وموقعها ومستوى المبيعات فيها ،حيث تتلقى
•جدولة الطلبات الثابتة :عاد ًة ما تُوزَّع المنتجات وفقاً لجدول زمني ثابت يُ َّ
ً
يومي كما هو األمر مثال في الصيدليات الكبرى ،وصيدليات
أساس
تسليم أسبوعياً .غير أ ّن بعض الصيدليات تُسلَّم بضائ َع على
معظم الصيدليات عمليت َْي
ٍ
ٍ
ّ
المراكز التجارية ،ومتاجر المز ّودين ،والمستودعات.

•جدولة الطلبات المتغيرة :من أجل تلبية الطلب المتزايد على المنتجات المتأثر بالتغييرات التي تطرأ على معايير تجديد المنتج ،وتقلّب الطلب بحسب الموسم،
والحمالت الترويجية ،تضع الشركة ،من ٍ
وقت إلى آخر ،جدوالً زمنياً لعمليات تسليم إضافية تُك ِّمل تلك التي تُنفّذ وفقاً للجدول الزمني ال ُمحدد للطلبات الثابتة.

أ ّما فريق التوزيع العامل داخل قسم إدارة سالسل اإلمداد ودعم األعمال ،فمن مسؤولياته أن يتأ ّكد من أ ّن الشاحنات تعمل على طول الطرق التي ستسلكها انطالقا
نظام إلدارة النقل قادر على تحديد أفضل الطرق التي يجب سلكها بحسب مواقع
من مراكز التوزيع وصوالً إلى وجهتها .ويُح ّدد جدول مسارات الخدمة من خالل ٍ
المتاجر ،كما يت ّم تحديد الطرق التي ستسلكها الشاحنات باتجاه المناطق البعيدة في وقت باكر لضمان أ ّن المنتجات تُسلَّم في الوقت المناسب ومن دون أي تأخير.
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4 -9-2-7-2مراكز التوزيع

  (4-33):مقر لودجلامراكز التوزيع

سنة االفتتاح

ِس َعة التخزين (عدد منصات
التحميل)

مساحة األرض (متر مربع)

ِم ِلك/إيجار

جدة

2021م

75,000

250,000

مِ لِك

الرياض

2014م

20,000

30,000

إيجار

أبها

2017م

6,500

13,000

إيجار

كما ت ّم ذكره سابقاً ،تدير الشركة مرك َزيْن رئيسيين للتوزيع في جدة والرياض ،فض ً
ال عن مركز توزيع آخر في أبها .ويعمل ك ُّل مركز على مدار  24ساعة خالل 6
أيام في األسبوع.
تبلغ سعة تخزين مركز جدة  75,000منصة تحميل ،وقد بدأ هذا المركز نشاطه في عام  ،2021بع َد أ ْن انتهت الشركة من تأسيسه .وهو قائم على قطعة أرض
مملوكة للشركة تبلغ مساحتها  250,000متر مربع.
أ ّما مركز التوزيع في الرياض ،فتبلغ سعة التخزين فيه  20,000منصة تحميل ،وقد بدأ هذا المركز نشاطه في عام  .2014وهو قائم على قطعة أرض تبلغ مساحتها
 30,000متر مربع قد استأجرتها الشركة لهذا الغرض .يل ّبي مركز التوزيع في الرياض طلبات الصيدليات الموجودة في الرياض ،والمنطقة الشرقية.
يخص مركز التوزيع في أبها ،فهو ذو سعة تخزين تبلغ  6,500منصة تحميل ،وقد بدأ هذا المركز نشاطه في عام  .2017وهو قائم على قطعة أرض
وأخيراً ،فيما
ّ
تبلغ مساحتها  13,000متر مربع قد استأجرتها الشركة لهذا الغرض .ويقوم مركز توزيع أبها بتخزين بعض المنتجات ذات الحجم الكبير مثل منتجات الحليب
والحفاضات ليتم توزيعها الحقاً إلى المنطقة الجنوبية.
تلجأ الشركة إلى استخدام العديد من التقنيات التي تخ ّولها إجراء عمليات التوزيع بك ِّل كفاءة وفعالية .فتستخدم الشركة التقنية ال ُمتقدِّمة ،ونظام التخزين الذكي،
وطريقة االستالم األمثل ،من أجل مراقبة حركة المخزون أثناء جميع المراحل ومن أجل ضمان توفير معايير الجودة العالية .وقد ت ّم تجهيز جميع مراكز التوزيع
بأحدث أنظمة التخزين ،فض ً
ال عن استخدام الشركة لتطبيقات متكاملة إلدارة نشاط مركز التوزيع بدءاً من مرحلة االستالم ،مروراً بمرحلة التخزين ،ووصوالً إلى
مرحلة التسليم.
•أنظمة الرفوف  -تستخدم الشركة أنواعاً مختلف ًة من الرفوف لغرض التخزين (النظام االنتقائي ،ونظام رفوف مزدوج عميق ،إلخ ،).ما يُم ّكنها من االستفادة
القصوى من سعة التخزين المتاحة لها على قطعة األرض التي تقوم عليها مراك ُز التوزيع .وقد ت ّم دمج هذه مراكز ضمن نظام أوراكل الخاص بالشركة ،ما يُم ّكن
هذه األخيرة من تحديد موقع المنتجات داخل المستودعات.

•إدارة المخزون  -إ ّن عمليات مراكز التوزيع مدعوم ٌة بنظام ُمتقدِّم إلدارة المخزون يعتمد على برنامج أوراكل الذي يتت َّبع المنتجات في الوقت الفعلي بدءاً من
نقطة الشحن وصوالً إلى نقطة التسليم في مراكز التوزيع ،ومعرفة موقعها من خالل أنظمة الرفوف ،ووقت توزيعها من مراكز التوزيع .ولدى استالم المنتجات
في مراكز التوزيع ،يستخدم الفريق ال ُمخ ّول استالمها نظا َم إدارة المخزون كي يتم ّكن من تحديد مواقع الرفوف الفارغة في المركز ،ويتم ّكن بالتالي المشغلّون
العاملون في مراكز التوزيع من استخدام نظام الرفوف كي يخزّنوا المنتجات على الرفوف بطريقة سهلة وبسيطة.

•التحكّ م في درجات الحرارة  -فيما يتعلق بمراكز التوزيع ولحرص الشركة على سالمة وجودة المنتجات تستخدم الشركة نظاماً متق ّدماً يعمل على التحكم
ومراقبة درجات الحرارة والرطوبة داخل مراكز التوزيع من خالل مستشعرات تعمل آلياً للتحكم ورصد درجات الحرارة والرطوبة ويم ّكن الشركة من ضبط
درجات الحرارة والرطوبة في مراكز التوزيع والتح ّكم بها ومراقبتها لضمان جودة التعامل مع المنتجات من االستالم إلى وصولها إلى الصيدليات على درجة
بشكل آمن على درجة حرارة قصوى تبلغ  25درجة مئوية .كما تحتوي
حرارة مناسبة وقد ت ّم تجهيز جميع مراكز التوزيع بأجهزة استشعار تضمن جودة المنتجات
ٍ
مراكز التوزيع على ٍ
غرف باردةٍ تتراوح درجة الحرارة فيها بين  2و 8درجات مئوية لتخزين اللقاحات .تم مؤخرا ربط جميع األنظمة المتعلقة بمراقبة درجات
الحرارة مع أنظمة هيئة الغذاء والدواء من خالل برنامج رصد وبرنامج وصل.

4 -9-2-7-3أسطول الشاحنات

بأسطول يتأ ّلف من  165شاحن ًة بأحجام ومقاسات مختلفة من خالل عقود تشغيلية مع شركات عديدة لتأجير الشاحنات.
يتم دعم عمليات التوزيع الخاصة بالشركة
ٍ
ولضمان جودة الشحن تم تجهيز جميع الشاحنات بنظام ( )GPSوهو نظام التتبع وتحديد المواقع .تم ربط تلك البرامج مع نظام إدارة النقل الخاص بالشركة .تمكن
هذه األنظمة الشركة من تت ُّبع مسار الشاحنات ،ومراقبة درجات الحرارة فيها ،وسلوك القيادة ،حيث أنها تقوم برصد وتساعد السائق في الوصول إلى الصيدليات
وتعطي اوامر التوصيل ويتم تسجيل جميع خطوات التحرك عن طريق حساسات تم تركيبها في داخل الشاحنات وتقوم بإرسال تنبيهات لفريق الشحن.
ويحافظ نظام التح ّكم في درجة الحرارة على ضبط وقياس درجات الحرارة لوحدات التبريد ،كما أ ّنه يُرسل تنبيهات إلى الشركة في حال وقع أي عطل في وحدة
التبريد أو في حال تجاوزت درجة الحرارة الـ 23درجة مئوية في أي وقت من األوقات .والجدير بالذكر بأنه تم مؤخراً ربط جميع األنظمة مع أنظمة هيئة الغذاء
والدواء في نظام رصد.
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4 -9-2-8المبيعات والتسويق والعروض الترويجية

تجربة تسوق عالية الجودة للضيوف

أساسي في منظومة الشركة .فمن خالل تزويد الضيوف بمنصة إلكترونية متكاملة ومتصلة بالصيدليات والعيادات التي تق ّدم
تركيز
تعتب ُر تجربة الضيوف محو َر
ٍ
ّ
مجموعة واسع ًة من المنتجات والخدمات في مجال الرعاية الصحية ،أصبحت الشركة شريكاً موثوقاً به وغدت أولى المنصات التي يلجأ إليها الضيوف لتلبية
مختلف احتياجاتهم في هذا المجال .وتُعد منصة الشركة في متناول الضيوف وهي متاح ٌة لهم على مدار الساعة طوال أيام األسبوع ،كي يستطيعوا أن يستمتعوا
ٍ
ٍ
ٍ
منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية ،وتتو ّفر أمامهم
وسهلة في أي وقت من األوقات وأينما كانوا .كما يمكنهم الوصول إلى مجموعة واسعة من
شاملة
بتجربة
أيضاً خيارات تسليم َمرِ نة ومتعددة ،ويمكنهم الحصول على مشورة مهنية لدى شرائهم المنتجات الصيدالنية وتلك الخاصة بالرعاية الصحية.
4 -9-2-8-1نموذج التجارة اإللكترونية والقنوات المتعددة

أطلقت الشركة عملياتها عبر اإلنترنت في ديسمبر 2016م من خالل منصة التجارة اإللكترونية «النهدي أونالين» بالتزامن مع إطالقها لـ «تطبيق النهدي» كي تتم ّكن
من بيع منتجاتها للضيوف عبر اإلنترنت .وفي األصل ،كان المتجر اإللكتروني يقوم على خدمة «التسوق واستالم البضاعة من الصيدلية» (.)click-and-collect
خيارات لتسليم الضيوف لتصل المنتجات للضيوف في بيوتهم في أسرع
لك ْن ،في وقت الحق ،ت ّم توسيع منصة التجارة اإللكترونية الخاصة بالشركة وأُضيفت
ٌ
وقت ،ث ّم ُطرحت «خدمة رعاية الضيوف» التي تهدف للتعامل المباشر مع استفسارات الضيوف من خالل الهاتف وشبكات التواصل االجتماعي والبريد االلكتروني.
وتق ّدم الشركة مجموعتها الكاملة من المنتجات على اإلنترنت ،فض ً
ال عن منتجات أخرى تأتي مباشرة من مركز التوزيع الرئيسي والذي يمكن الشركة
ً
من التوسع في عدد المنتجات المباعة .ومن خالل االستفادة من شبكة الصيدليات الواسعة ،تمنح الشركة المستهلكين راحة في التس ّوق من خالل تقنية
«التسوق واستالم البضاعة من الصيدلية» ( )click-and-collectفي جميع الصيدليات ومن خالل استخدام المتاجر المركزية ،وكذلك تقوم الشركة بتوصيل
طلبات الضيوف الى منازلهم في وقت قياسي.
وتشمل الميزات اإلضافية األخرى التي توضح مدى انتشار قنوات البيع الشاملة لدى الشركة ،ما يلي:
•االستالم في السيارة من خارج الصيدلية ( )curbside pickupحيث يتم وضع الطلبات في سيارات الضيوف عند وصولهم إلى محطة وقوف السيارات في
الصيدلية ويتلقى الضيوف الذين طلبوا أغراضا عبر اإلنترنت رسال ًة فوري ًة على هواتفهم حالما يقتربون من الصيدلية ويُطلب منهم في الرسالة أن يُدخلوا
معلومات حول لوحة الس ّيارة ولونها .ويتم إخطار الصيدلية أيضاً بضرورة تسليم الطلب إلى الس ّيارة في الوقت المناسب.

•خدمة الشراء من السيارة ( ،)drive throughحيث يتم ّكن الضيوف من طلب المنتجات واستالمها من سياراتهم من خالل شباك بيع خارجي.

•التحقق المباشر من توافر مخزون البضائع في جميع الصيدليات والذي يسهل للضيوف الحصول على المنتج بحسب موقع الضيف في قائمة المنتجات
والصفحات المخصصة لتفاصيل المنتج.
•االقتراحات للمنتجات البديلة في حالة عدم ت ّوفر المنتجات المطلوبة.

•التلبية الذكية للطلبات ،حيث يكون بمقدور الضيوف طلب مجموعة واسعة من المنتجات التي ال يمكن تخزينها عملياً داخل الصيدليات ،مثل أس ِّرة المرضى
والكراسي المتحركة ،فيستلمونها عند باب منازلهم في غضون  2إلى  3أيام.

•خدمة التوصيل من الصيدلية إلى المنزل ،التي تسمح للصيدلي أن يطلب منتجاً عبر النهدي أونالين نياب ًة عن الضيف في حال لم يكن المنتج متاحاً في
الصيدلية لديه ،ث ّم يت ّم ترتيب إجراءات التوصيل إلى المنزل في غضون ساعتين من تقديم الطلب أو يتم استالمه من صيدلية أخرى.
•تسهيل استخدام الضيوف لجميع المنصات والتطبيقات الخاصة بالشركة عن طريق تسجيل دخول موحد.

صيدلي قادر على عرض حساب الضيف وتقديم المشورة له بشأن المنتجات
•خدمة «الصيدلية اإللكترونية» ،التي تم ّكن الضيف من إجراء مكالمة فيديو مع
ٍّ
ً
التي تناسبه وتوجيهه أثناء مراحل شراء المنتجات التي يستلمها الضيف الحقا عند باب منزله وفي غضون ساعتين من تقديم الطلب.
•«المبيعات عبر الهاتف» ،التي تسمح للضيوف باالتصال بمركز رعاية الضيوف وتقديم طلباتهم عبر الهاتف ،لتُسلَّم الحقاً عند باب منزل الضيف وفي غضون
ساعتين من تقديم الطلب.

•خدمة «االلتزام الدوائي» ،التي تُرسل تذكيرا ألصحاب األمراض المزمنة لتن ّبههم بالحاجة إلى إعادة تعبئة األدوية األساسية الموصوفة لهم وتوفير استشارات
إلكترونية مع الصيادلة واألطباء.

•خدمة المحاسبة الذاتية ( )scan & goقيام الضيوف بالشراء من الصيدلية عن طريق مسح الباركود للمنتجات والدفع عن طريق التطبيق .فض ً
ال عن ذلك،
ولتشجيع العمالء على تكرار عمليات الشراء م ّر ًة بعد م ّرة ،تضع الشركة أمام المشترين اإللكترونيين مجموع ًة واسع ًة ومتنوع ًة من الحزم وخيارات الشراء،
مثل حزم القسيمة .كما تخطر الشركة الضيوف بالمنتجات االستهالكية التي تتطلب إعادة شراء منتظمة من أجل توجيه عمليات الشراء المتكررة إلى منصة
الشركة.
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وتواصل الشركة استكشاف استراتيجيات النمو بما في ذلك من خالل برنامج الوالء «نهديك» .وفي كل عام ،يتم إضافة عدد وافر من الميزات والخدمات الجديدة
إلى الموقع اإللكتروني وتطبيق األجهزة الذكية التي تجعل من رحلة التسوق اإللكترونية رحل ًة أكثر سهول ًة ومالءم ًة مع حاجات الضيوف.
كموقع إلكتروني منفصل للتجارة اإللكترونية في اإلمارات العربية المتحدة.
اليوم ،يعمل «النهدي أونالين»
ٍ
فض ً
ال عن ذلك ،يتم دعم موقع العيادات الخاص بالشركة من خالل تطبيق لألجهزة الذكية خاص بالعمليات ويتصل ببوابة المرضى على الشبكة اإللكترونية،
م ّما يخ ّول الضيوف إمكانية الوصول إلى ٍ
عدد من الميزات منها :حجز المواعيد اإللكترونية أو المواعيد الشخصية ،والحصول على وصفات طبية إلكترونية
وتت ُّبع نتائج الفحوصات.
تتم إدارة منصات التجارة اإللكترونية الخاصة بالشركة وتطبيقات األجهزة الذكية من المنازل من قبل قسم الصحة الشاملة ،مع االستعانة ببعض الدعم من
شركات مختصة.
وفي عام 2019م ،حازت الشركة على جائزة « »Commerce Aceمن شركة «أدوبي» التي اعتبرت أن الشرك َة تمثل أحد أنجح تطبيقات التجارة اإللكترونية عالمياً

بين تلك التي تعتمد على برنامج «.»Magento

يوضح الجدول أدناه أداء منصات التجارة اإللكترونية التابعة للشركة في السنوات األخيرة:

عدد زيارات الموقع (بالماليين)
المبيعات (ريال سعودي)
المبيعات كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات
عملية التجارة بالتجزئة داخل الصيدلة

السنة المالية
2018م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

نصف السنة
المالية 2020م

نصف السنة
المالية 2021م

15

25
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40

42

39,299,479

252,099,191

619,043,928

403,046,680

347,678,105

%0.8

%3.1

%7.7

%9.7

%9.4

الربط بين الصيدليات وخدمات الرعاية الصحية اإللكترونية

أعمال مكتمل يغطي كل إحتياجات الضيوف
تتكامل األعمال التي تق ّدمها الصيدليات مع خدمات الرعاية الصحية اإللكترونية في الشركة ،فتضع بذلك نموذ َج
ٍ
ويوفر تجربة غير مسبوقة ،ومن جانب آخر ،فإن المتجر اإللكتروني وتطبيق النهدي قد وفر للضيوف قنوات جديدة لإلطالع على أحدث المنتجات والخدمات التي
تتوفر في شبكة الصيدليات وأيضا الخدمات الصحية المتوفرة إلكترونيا أو من خالل العيادات أو خدمات التطبيب عن بعد ،وعلى صعيد آخر يستفيد الضيوف في
برنامج الوالء بالصيدليات من خدمات إضافية في عيادات النهدي كير وأيضا برنامج سلمتم لإللتزام الدوائي وإدارة األدوية المزمنة ،بإختصار فإنه وخالل رحلة
الضيف في كل نقاط اإلتصال والخدمة المتوفرة في النهدي يشعر الضيف بأن الرعاية التي يتلقاها تغطي كل إحتياجاته مما يقوي الرابطة بين الضيوف والشركة
وتنعكس على والء الضيوف بشكل كبير.
يميل الضيوف إلى اختيار خدمات الرعاية الصحية الخاصة بشركة النهدي ،كخدمة التطبيب عن بعد ،بفضل انجذابهم إلى عالمة النهدي التجارية المعروفة جداً
مستخدم ال مثيل لها ،مما يعزّز من قدرات الشركة على بيع
يخص تجرب َة
التي تق ّدم منتجات ذات جودة عالية وتستحقّ نيل ثقة المستهلكين وتثير االهتمام فيما
ّ
ٍ
المزيد من المنتجات من خالل الصيدليات والمتجر اإللكتروني ،ويجذب المستخدمين كي يستفيدوا من عدد أكبر ونوعية أفضل من الخدمات الصحية ،مثل إدارة
األمراض المزمنة ،وخدمة الرعاية المنزلية ،وخدمات الرعاية الصحية المختلفة على منصات الشركة اإللكترونية.
4 -9-2-8-2برنامج الوالء

في عام 2014م ،أطلقت الشركة برنامج الوالء «نهديك» والذي يهدف لزيادة عدد الضيوف والحفاظ عليهم بتقديم أفضل الخدمات والعروض التي تشمل العروض
التجارية ،المنتجات الجديدة ،والنصائح الصحية ،تابعه لرغبات الضيوف من خالل طرق التفاعل المباشر معهم ،مما يشجعهم على شراء المنتجات ذات االهمية
لهم ليحصلوا على مكافآت لمنتجات مجانية أو قسائم شرائية او تبرعات خيرية .حيث ال يعتمد السلوك في هذا العصر إلتخاذ قرار الشراء بناء على أفضل سعر
فقط بل يؤخذ في اإلعتبار القيمة المشتركة التي يحصل عليها الضيوف من تلك العالمات التجارية المتاحة.
نال برنامج نُهديك قبوالً واسع النطاق بين الضيوف واستمرارهم بالتفاعل والمشاركة ضمن هذا البرنامج وما يقدمه لهم ،حيث تمثل حالياً  %70من المبيعات
لضيوف النهدي المسجلين ضمن البرنامج .وتقترب العمليات البيعية من قبلهم إلى قرابة  50مليون عملية سنوياً ،مما يجعله أحد أكبر قواعد البيانات للمستخدمين
في المملكة العربية السعودية .وفي ظل السياسات الحالية المواتية لإلقتصاد الرقمي والرعاية الصحية اإللكترونية ،يتوقع ان يزيد معدل تفاعل الضيوف ضمن
منصة الشركة الرقمية.
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4 -9-2-8-3قيمة العالمة التجارية والحمالت الترويجية

تعتمد الشركة طريقتين في اتصاالتها التسويقية :أ ّولهما حمالت ترويجية عامة لعالمة «النهدي» تهدف إلى إعطاء العالمة قيم ًة تماشياً مع «رعاية عالية الجودة عبر
تجربة عالمية في مجال الصحة والعافية» ،وتسلط الضوء على دور الشراكة الذي تؤديه شركة النهدي في تجربة التسوق؛ وثانيهما مجموعة من األنشطة الترويجية
سنوي .وعاد ًة ما تستهدف هذه الحمالت التكتيكية فئات مح ّددة من المنتجات يتم اختيارها وفقاً لهدف المبيعات الذي
أساس
التي يتم التخطيط لها وتنظيمها على
ٍ
ّ
يح ّدده القسم التجاري .كما تقوم الشركة بحمالت ترويجية ضخمة أو موسمية ،كتلك التي تُقام أثناء «مهرجان الجمال» ،وموسم «العودة إلى المدرسة» ،وفي شهر
رمضان ،وأثناء «الجمعة البيضاء» ،إلخ .وتستخدم الشركة مجموع ًة متنوع ًة من وسائل اإلعالم كي تنشر عليها أنشطتها الترويج ّية ،منها وسائل التواصل االجتماعي
(مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب) ،فض ً
ال عن اإلعالنات في الشوارع ،والحمالت اإلعالنية التلفزيونية ،والترويج على منصة «النهدي أونالين» للتجارة اإللكترونية،
وما ّ
يتوله قسم عالقات العمالء من إرسال رسائل بالبريد اإللكتروني ،ورسائل نص ّية ،وإشعارات ،وما يُقام من اتصاالت في شبكة صيدليات الشركة.
4 -9-2-8-4رعاية الضيوف

تطمح الشركة إلى ضمان تمتع الضيوف بخدمة ممتازة عند ك ّل «نقطة اتصال» ،بما في ذلك الصيدليات والعيادات ومنصات التجارة اإللكترونية ،فض ً
ال عن ضمان
التواصل السهل بين هذه النقاط لتعزيز جودة خبراتها.
تفاعل يقومون به عند
وفي سبيل تحقيق هذه الغاية ،فقد عملت الشركة على إنشاء «مركز رعاية للضيوف» وأوكلته مه ّمة أخذ تعليقات الضيوف وآرائهم بعد كل
ٍ
نوع آخر يطلب منهم إدخال تعليقاتهم وآرائهم حول الخدمة .وفي حال ورود
ّ
أي نقطة اتصال .وعليه ،يتلقى الضيوف رسال ًة نص ّية أو بريداً إلكترونياً أو إشعاراً من ٍ
أي تعليق من أي ضيف يرفع فيه شكواه من الخدمات التي تلقّاها ويع ّبر عن عدم رضاه ،تتواصل مراكز االتصال التابعة للشركة مع الضيف للنظر في المشكلة
ٍ
خصومات وحواف َز أخرى كي تحظى الشركة برضا الضيوف ووالئهم لها .وقد نجحت
ومعالجتها .ويُعطى أعضاء الفِ رق العاملة في مراكز االتصال صالح ّي َة تقديم
الشركة بفضل هذه الخدمة في نيل رضا العمالء بعد المكالمة بمع ّدل يفوق  ٪90وفقاً لما أظهرته نتائج استبيانات العمالء.
فض ً
استباقي في حال ت ّوقع حدوث أي تأخير في التوصيل.
بشكل
ال عن ذلك ،يراقب مركز رعاية الضيوف جميع عمليات التسليم ،ويتصل بالضيوف
ٍ
ّ
4 -9-3خدمات الرعاية الصحية
4 -9-3-1العيادات الطبية

تأسست «عيادات النهدي كير» في عام 2018م كإحدى الشركات التابعة للشركة وهي تق ّدم مجموعة واسع ًة من الخدمات المتخصصة والمتعلقة بطب األطفال،
وطب األسنان ،وطب العيون ،واألمراض الجلدية ،والطب اإلشعاعي وطب القلب وغرف الطوارئ ،وطب األسرة والطب النسائي ،وتقويم العظام وطب األنف واألذن
سجلت عيادات النهدي كير 21,462
والحنجرة ،والطب الباطني وطب األمراض العصبية وطب الجهاز البولي وعالج النطق والتخاطب .وخالل السنة المالية 2020مّ ،
زيار ًة من المرضى ،مقابل  27,029معاملة حتى اآلن خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
تصميم ال
تهدف الشركة إلى منح الضيوف تجرب ًة فريد ًة من نوعها ،بما يتوافق مع جودة تجربة العمالء ال ُمق ّدمة في صيدليات الشركة .ويتحقق ذلك من خالل
ٍ
نظي َر له من شأنه أن يُم ّيز العيادات العامة عن المراكز الطبية التقليدية .وتسعى الشركة جاهد ًة إلى تقليل أوقات االنتظار وقد قامت بوضع حد معين فيما يتعلق
بوقت األقصى لالنتظار.
ّ
فصل الجدول أدناه العيادات الطبية التابعة
حالياً ،تدير الشركة مجمعين للعيادات الطبية في جدة،
وتخطط الفتتاح عيادات طبية إضافية خالل األعوام القادمة .يُ ّ
للشركة كما في تاريخ هذه النشرة:
  (4-34):مقر لودجلاتفصيل عيادات الشركة

النوع

عدد العيادات

الموقع
حي المروة -جدة

مجمع عيادات طبية

18

حي الروضة -التحلية  -جدة

مجمع عيادات طبية

25
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يلخّ ص الجدول أدناه الخدمات التي تق ّدمها عيادات النهدي كير:
  (4-35):مقر لودجلاالخدمات المقدمة في عيادات النهدي كير

طب األسرة
الفحوصات الجسمية
الرعاية الوقائية
صحة المرأة
صحة الرجل
األمراض المزمنة
االكتئاب/القلق
تعزيز الصحة
الفحص الطبي والفحوص المخبرية
رعاية األمراض غير الطارئة واإلصابات

الطب اإلشعاعي
األشعة السينية العامة
الموجات فوق الصوتية
فحوصات كثافة المعادن في العظام
تصوير الثدي الشعاعي

الطب النسائي
رعاية ما قبل الوالدة
العقم
العناية بالثدي والفحص
طب األم والجنين
طب الجهاز ال َب ْولي
استشارة ما قبل الزواج
الفحص المختص بأمراض النساء
الرعاية بعد انقطاع الطمث
طب األسنان
االستشارات
تبييض األسنان
عالج قناة الجذر
عمليات قلع األسنان
التقليح
جميع أنواع األطراف االصطناعية
وترميمها للبالغين واألطفال

طب العيون

الطب الباطني

فحص النظر
داء السكري والمشاكل في نظام
الغدد الصماء
اختبارات النظارات والعدسات الالصقة
الدم
ضغط
مشاكل
فحص قاع العين
الربو المزمن وحساسية القصبات حاالت الطوارئ غير الجراحية التي
التهاب الشعب الهوائية وااللتهاب تصيب قرنية العين
الرئوي
عالج طول النظر الشيخوخي
أمراض الجهاز الهضمي
إزالة شعيرة العين
الروماتيزم
المياه الزرقاء (ال َز َرق) وأمراض العين
العظام
هشاشة
تشخيص انفصال الشبكية
الدرقية
الغدة
أمراض
اعتالل الشبكية السكري
السرطان
عن
المبكر
الكشف
النزيف الزجاجي
الكشف المبكر عن األمراض
انسداد األوردة والشرايين (الفرعية أو
المركزية)
الفحوصات بالموجات فوق
الصوتية
التهاب القزحية
األمراض المعدية
فحوصات تخطيط القلب
الكهربائي
طب القلب
أمراض القلب
ضغط الدم
مخطط كهربية القلب ومراقبة
ضغط الدم
مخطط كهربية القلب في حالة
الراحة
تخطيط صدى القلب عبر
الصدر الثنائي األبعاد ( )2-Dو
M-Mode

طب الطوارئ
اإلسعاف
العناية بالجروح
قياس ضغط الدم
قياس الوزن والطول
إزالة الغرز الجراحية
قياس نسبة السكر في الدم

طب األمراض الجلدية
العالج بالتبريد
خزعة الجلد
إزالة الشعر بالليزر
البالزما الغنية بالصفائح الدموية
تجديد شباب الوجه
عالج تساقط الشعر
حقن الحشو التجميلية
االستئصال
الكي الكهربائي
حقن الميزوثيرابي
حقن الستيرويد
العالج بالضوء
البوتوكس
جهاز ديرما بن ()Derma pen

طب األطفال
الفحوصات واالستشارات الكاملة
الربو القصبي
اللقاحات والتطعيمات
الفحص قبل المدرسي والفحوصات
المخبرية الروتينية
اليرقان الوليدي
التثقيف الصحي لآلباء

تقويم العظام

طب األنف واألذن والحنجرة

حاالت تقويم العظام
األشعة السينية الرقمية
قياس امتصاص األشعة السينية
ثنائي الطاقة ()DEXA
الصب والتجبير
الحقن
تقويم العظام

أمراض األذن واألنف والحنجرة المختلفة
إزالة خراجات األذن الخارجية ورواسب
الدهون بالقرب من األذن
صحة األذن
إجراءات ري األذن
كي األنف
نزيف األنف المتكرر

طب األعصاب

طب الجهاز ال َب ْولي

عالج النطق واللغة

الصداع وآالم الوجه
آالم الرقبة والكتف والظهر
آالم األطراف ،وتشوش الحس،
والتنميل
مستوى الوعي المتغير أو الذاكرة
االهتزاز ،والدوخة ،والدوار،
وعدم التوازن
الحركة الالإرادية (ال ُرعاش أو
االهتزاز)
السكتة الدماغية
صعوبة الحركة أو المشي

مشاكل المثانة
التهاب المسالك البولية
سرطان المثانة والكلى ،وانسداد الحالِب
حصى الكلى
ضعف االنتصاب
تضخّ م غدة البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان الخصية

اضطراب طيف التوحد
اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط
()ADHD
تأخّ ر النطق
الشلل الدماغي
متالزمة داون
الشفة المشقوقة والحنك المشوق
ضعف السمع
النطق واللفظ الواضح
التأهيل بعد العمليات الجراحية
التأتأة (التلعثم في الكالم)
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4 -9-3-2عيادات النهدي اكسبرس

خالل األشهر الستة األولى من عام  ،2021افتتحت الشركة سبع ( )7عيادات العناية غير العاجلة (النهدي كير اكسبرس) في الصيدليات التي تقدم مجموعة مختارة
من استشارات خدمات الرعاية األولية مثل طفح جلدي بسيط ،القيئ أو اإلسهال ،أعراض الجهاز التنفسي العلوي ،وقياس سكر الدم وضغط الدم ،قياس السكر
التراكمي ،تحليل مستوى الدهون ،خدمة إعطاء التطعيمات والتحكم في الوزن من بين خدمات أخرى .من بين خدمات أخرى .ومن المخطط التوسع في افتتاح
عيادات اخرى خالل األعوام القادمة.
4 -9-3-3التطبيب عن ُبعد

إ ّن أحد أهداف الشركة يرمي إلى توفير رعاية صحية يتم ّكن المرضى من الوصول إليها بسهولة .فمن خالل تطبيق «عيادات النهدي كير» ،يستطيع المرضى حجز
استشارات عبر الفيديو مع طبيب أخصائي أو استشاري ،كما يمكنهم الحصول على االستشارات الطبية عن بعد.
4 -9-3-4االستشارات الفورية

يق ّدم تطبيق عيادات النهدي كير للضيوف «خدمة االستشارة الفورية» التي يمكن الوصول إليها إلكترونياً في خالل ال  24ساعة عبر مكالمة فيديو يجريها الضيوف
مع األطباء الممارسين العامين في الشركة لتلبية حاجاتهم الطبية الطارئة .وبعد تقديم االستشارة ،بمقدور الطبيب أن يطلب الوصفة الطبية بالنيابة عن الضيف
ليستلمها هذا األخير في منزله في غضون ساعتين.
4 -9-3-5خدمات الرعاية الصحية المنزلية

يفضله المريض ويختاره بنفسه ،ذلك بفضل فريق
تق ّدم عيادات النهدي كير مجموعة واسع ًة من خدمات الرعاية الصحية التي يمكن تقديمها في المكان الذي ّ
الرعاية الصحية المنزلية المتأ ّلف من ممرضات وأطباء وأخصائيين في المعالجة الفيزيائية.
تشمل الخدمات التي يقدمها فريق الرعاية الصحية المنزلية ما يلي:
•العناية بالجروح
•فحص PCR

•اإلسعاف
•خدمات المختبرات
•خدمات الحقن

•االستشارات الطبية
•اللقاحات والتطعيمات

4 -10الموظفون
كما في تاريخ  30يونيو 2021م ،يعمل لدى الشركة  6,153موظف ومنهم  2,270سعوديون .ونسبة التوطين لكيان الصيدلة هي ( )%28وتم تصنيفها بنطاق األخضر
المتوسط .كما أن نسبة التوطين لكيان الجملة والتجزئة هي ( )%47وتم تصنيفها بنطاق األخضر المرتفع .ويوضح الجدول التالي توزيع الموظفين على كل إدارة كما
في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
  (4-36):مقر لودجلانظرة عامة على موظفي الشركة

عدد الموظفين
السنة المالية 2018م
إجمالي عدد
الموظفين

الموظفين
السعوديين

الموظفين غير
السعوديين

إجمالي عدد
الموظفين

الموظفين
السعوديين

الموظفين غير
السعوديين

إجمالي عدد
الموظفين

الموظفين
السعوديين

الموظفين غير
السعوديين

إجمالي عدد
الموظفين

الموظفين
السعوديين

الموظفين غير
السعوديين

القسم

السنة المالية 2019م

السنة المالية 2020م

فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م

10

5

5

10

6

4

9

6

3

9

6

3

قطاع إدارة العمليات

4,927

1,569

3,358

5,150

1,514

3,636

5,416

1,847

3,569

5,422

1,928

3,494

قطاع سالسل اإلمداد ودعم األعمال

207

104

103

208

102

106

221

109

112

217

109

108

القطاع المالي

154

62

92

146

60

86

151

65

86

126

57

69

قطاع تقنية المعلومات

107

28

79

117

36

81

118

37

81

118

36

82

القطاع التجاري

104

13

91

99

26

73

100

26

74

97

34

63

قطاع الموارد البشرية

82

50

32

79

51

28

86

56

30

82

53

29

اإلدارة التنفيذية
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عدد الموظفين
السنة المالية 2018م
إجمالي عدد
الموظفين

الموظفين
السعوديين

الموظفين غير
السعوديين

إجمالي عدد
الموظفين

الموظفين
السعوديين

الموظفين غير
السعوديين

إجمالي عدد
الموظفين

الموظفين
السعوديين

الموظفين غير
السعوديين

إجمالي عدد
الموظفين

الموظفين
السعوديين

الموظفين غير
السعوديين

القسم

السنة المالية 2019م

السنة المالية 2020م

فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م

قطاع التسويق

22

11

11

21

9

12

35

21

14

36

20

16

قطاع تطوير شبكة المواقع

41

13

28

36

15

21

31

14

17

27

13

14

إدارة المراجعة الداخلية

8

6

2

8

6

2

9

7

2

9

7

2

اإلدارة القانونية

7

6

1

7

6

1

6

4

2

10

7

3

5,669

1,867

3,802

5,881

1,831

4,050

6,182

2,192

3,990

6,153

2,270

3,883

اإلجمالي
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4 -11استراتيجية التوطين
تلعب الشركة دوراً رئيس ًيا كشركة وطنية رائدة من خالل رعاية الكوادر الوطنية وتمكينها بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030م وتطبيقا لقرارات التوطين الصادرة
من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،فقد قامت الشركة باستحداث عدة مبادرات مختلفة تهدف إلى تفعيل هذه القرارات وتنفيذها بما يضمن تحقيق
نسب التوطين المطلوبة في كافة الكيانات والمهن المختلفة بل وتخطيها في بعض األحيان .مما انعكس على تكوين عالقة شراكة استراتيجية ممتدة بين الشركة
والجهات الحكومية ذات الصلة مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
ترتكز مبادرات الشركة بشكل أساسي على ثالث ركائز أساسية وهي استقطاب المواهب ،وتنمية الكفاءات ،والمحافظة عليها.
تهدف الركيزة األولى (استقطاب المواهب) إلى توظيف أفضل الكفاءات السعودية الوطنية من مختلف مناطق المملكة في المهن المختلفة وعلى كافة المستويات
اإلدارية والتشغيلية داخل الشركة وذلك لتحقيق نسب التوطين المطلوبة ،حيث توظف الشركة أكثر من  2,250موظف سعودي من الكوادر الوطنية بمختلف
تخصصاتهم ومسمياتهم وإدراجاتهم الوظيفية داخل القطاعات واإلدارات المختلفة في تاريخ 2021/06/30م وذلك لخدمة ضيوف الشركة والعناية بهم بما يتوائم
مع استراتيجيات وتوجهات الشركة .وقد قامت الشركة بدراسة قرارات التوطين المختلفة الصادرة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ووضع
استراتيجية متكاملة لتوطين المهن حسب الالئحة المعتمدة من قبل الوزارة وتحديد نسب التوطين بناء على القرارات الوزارية الصادرة مثل مهن الصيدلة والمهن
المحاسبية والهندسية وغيرها .ولتحقيق هذه المبادرات فقد قامت الشركة باستهداف الجامعات المختلفة في مناطق المملكة لبناء عالقات استراتيجية الستقطاب
الخريجين ذوي الكفاءات من أكثر من  30جامعة سعودية من خالل أنشطه مختلفة تتضمن عقد لقاءات وإقامة فعاليات في الحرم الجامعي والمشاركة في معارض
التوظيف واليوم المهني باإلضافة إلى إتاحة فرص تدريبية للطالب بمختلف إدارات وقطاعات الشركة وفقاً لالتفاقيات المبرمة مع الجامعات في جميع أنحاء
المملكة من أجل تعزيز معرفتهم ومهاراتهم وقدراتهم ومساعدتهم في بدأ حياتهم المهنية .وتولي الشركة اهتماماً خاصاً بتوظيف الكوادر النسائية الوطنية في جميع
قطاعات الشركة وتمكينهن وتوفير بيئة عمل مالئمة وآمنة لهن ،حيث تخطى إجمالي الموظفات في الشركة في تاريخ 2021/06/30م أكثر من  800موظفة وتم
تمكين أكثر من  30موظفة من الكوادر النسائية الوطنية لتولي مناصب قيادية في الشركة حتى تاريخ نفس الفترة.
تهدف الركيزة الثانية (تنمية الكفاءات) إلى تطوير المهارات الفنية والتقنية والنمو المعرفي وصقل الخبرات للكوادر الوطنية في الشركة بما يضمن تحقيق
النمو لهذه الكفاءات للوصول إلى غايات الشركة وامتثاالً لرؤية المملكة 2030م في تنمية المواهب الوطنية وذلك من خالل البرامج المختلفة التي تقدمها
أكاديمية النهدي للتدريب ابتدا ًء من برامج االستقبال والتهيئة للموظفين الجدد مروراً ببرامج التدريب على رأس العمل والتي تغطي كافة المهارات السلوكية
والتقنية بما ينعكس على مستوى آدائهم المهني وتقديم خدمات مميزه لضيوف الشركة .تؤمن الشركة بتطوير المسار الوظيفي للموظفين وتهتم بضرورة
ترقيتهم وفق أنظمة وقواعد محددة ،حيث تمكن ما يقرب من  500موظف سعودي وسعودية من االنتقال إلى درجة وظيفية أعلى خالل الفترة من 2019م
إلى 2020م .كما تهتم الشركة بتحديد واستبقاء الموظفين ذوي اإلمكانيات العالية من الكوادر الوطنية من خالل التركيز على تطوير مهاراتهم للوظائف
القيادية في الشركة والذي انعكس على معدل تسرب وظيفي منخفض لتلك الفئة.
تهدف الركيزة الثالثة (المحافظة على الكفاءات) إلى التأكد من استمرارية بقاء هذه الكفاءات الوطنية داخل الشركة والمحافظة عليها من خالل إنشاء برامج
ومزايا تحفيزية مادية ومعنوية تشمل المكافآت والزيادات السنوية وتوفير مزايا خاصة بالموظفين بالتعاون مع أكبر مقدمي الخدمات حول المملكة لتوفير أفضل
العروض والتخفيضات بما يتناسب مع احتياجاتهم .كما تقوم الشركة باالحتفال بالمناسبات الخاصة والعائلية للموظفين لخلق بيئة عمل مناسبة مثل (برنامج مبروك
لالحتفال بالمواليد الجدد وغيرها من البرامج األخرى) بما انعكس على تحقيق الشركة لمراكز متقدمة كأفضل بيئة عمل على مستوى المملكة العربية السعودية
وقارة آسيا للخمس سنوات الماضية.
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أكاديمية النهدي

من منطلق حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات لضيوفها بأعلى المعايير ،فقد أولت الشركة اهتماماً كبيراً لتطوير ثقافة تعليمية مميزة قادرة على
رفع اإلمكانيات والقدرات لموظفيها بما يتناسب مع استراتيجية الشركة لخدمة ضيوفها وإضافة نبضات لحياتهم .ومن هذا المنطلق ،حرصت الشركة على
توفير فرص تدريبية وتطويرية مميزة لموظفيها تضمن لهم رفع مستوى قدراتهم ومهاراتهم الفردية والتي تنعكس على تحقيق أهداف الشركة التشغيلية
واإلستراتيجية .لذلك ،استحدثت الشركة من خالل قطاع الموارد البشرية أكاديمية النهدي التي تحرص على تقديم حلول تدريبية وتطويرية في جميع
مراحل النمو الوظيفي للموظف والتي تبدأ حتى قبل مباشرة أداء مهامه الوظيفية في الشركة .تستهدف أكاديمية النهدي تدريب وتطوير جميع الموظفين
في جميع المناصب والمواقع وتشمل كل من الصيادلة ،واألطباء ،والمهنيون والمتخصصون في جميع المجاالت األخرى ،والمدراء ،والتنفيذيون .وانطالقاً
من حرص الشركة على بناء شراكات قوية ومستدامة وتعزيز التعاون مع جميع جامعات المملكة ،تقدم أكاديمية النهدي برامج تدريب لطلبة الجامعات
السعودية لتأهيلهم وتمكينهم بالمعلومات والمهارات وفقاً الحتياجات سوق العمل .ومن أهم برامج تدريب طالب الجامعات هو ما يتم تقديمه لطالب كليات
الصيدلة عن طريق التدريب العملي المكثف والممنهج في صيدليات الشركة في جميع أنحاء المملكة.
كما توفر أكاديمية النهدي برامج تدريب وتأهيل لحديثي التخرج من الجامعات من أجل إعدادهم وتجهيزهم للعمل بكفاءة في سوق العمل .ومثال لذلك،
برامج التدريب في بعض التخصصات مثل الموارد البشرية ،والتسويق ،وتكنولوجيا المعلومات وغيرها .كما وفرت األكاديمية برنامج متخصص لتأهيل
حديثي التخرج من كليات الصيدلة والذي يهدف إلى تأهيل الصيادلة السعوديين حديثي التخرج لتجاوز اختبار هيئة التخصصات الصحية والحصول
على ترخيص مزاولة المهنة وإعدادهم بالمعلومات والمهارات الالزمة للعمل كصيدلي مجتمع .وانطالقاً من غاية الشركة لرعاية ضيوفها ،فقد حرصت
أكاديمية النهدي على تدريب وتأهيل موظفي الشركة الجدد للقيام بكل األدوار والمهام بالمستوى المطلوب من أول يوم عمل من خالل مجموعة من البرامج
التأهيلية والتي تشمل جميع متخصصي الرعاية الصحية من أطباء وممرضين وصيادلة من أجل تقديم أعلى معايير الجودة الصحية لضيوف الشركة.
كما حرصت الشركة على تقديم عدة برامج من أهمها حقوق ومسئوليات الضيف ،مكافحة العدوى ،خدمة الضيوف ،السالمة الدوائية ،مهارات التعامل
مع حاالت الرعاية األولية ،مهارات التعامل مع مرضى الحاالت المزمنة ،صرف الوصفات الطبية والتأمين الصحي ،تقديم النصائح واالستشارات الخاصة
بالصحة والجمال ،ومهارات التعامل مع الضيوف .كما تقدم أكاديمية النهدي برامج تدريب وتطوير مستمر لجميع منسوبي الشركة من أجل تحقيق األهداف
االستراتيجية للشركة واألولويات التشغيلية والتجارية ورفع أداء الموظفين وتحسين مهاراتهم والتي يتم تصميمها بناء على االحتياجات التدريبية الحالية
والمستقبلية لكل موظف.
وتشمل برامج التدريب والتطوير المستمر ما يلي:
1برامج التدريب المهني :والتي تعني برفع الكفاءات المهنية لكل موظفي الشركة في كل التخصصات من خالل أكاديميات مهنية متخصصة توفر برامج احترافيةيتم تصميمها داخلياً مثل برنامج ( )TO BEالمصمم خصيصاً لرفع كفاءة ومهارة الصيدلي لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية لضيوف الشركة ،باإلضافة إلى
شهادات مهنية احترافية من أشهر المنظمات العالمية في شتى التخصصات ،وبرامج التعليم الطبي المستمر ( )CPDتماشياً مع متطلبات الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية.
2برامج التدريب السلوكي :وهي مجموعة من البرامج التي تعزز الكفاءات األساسية لجميع الموظفين والتي تشمل القيادة ،التعاون ،النزاهة ،الرعاية ،التميز .كماقامت األكاديمية بتصميم برامج تدريبية سلوكية متميزة تشمل جوانب سلوكية أخرى مثل الذكاء العاطفي ،مهارات المرونة ،عقلية النمو وغيرها من المهارات
السلوكية المطلوبة لضمان تحقيق استراتيجيات الشركة.
3برامج القيادة :وهي مجموعة من البرامج األكاديمية المتخصصة في تطوير المهارات القيادية داخل الشركة في مختلف المستويات اإلدارية .وذلك من خاللالشراكة مع مدارس قيادية عالمية متميزة في هذا المجال مثل برنامج ( ،)YOUوبرنامج (.)Catalyst
4برامج مسارات التطوير الوظيفي :وهي عبارة عن مجموعة من البرامج صممت لتهيئة الموظفين للخطوات التطويرية في مسار نموهم الوظيفي .ومثال لذلك،برنامج ( )Talent Magnetوالذي يشمل عدة دورات مختلفة تهدف إلى صقل القدرات ورفع الكفاءات للتقدم الوظيفي وتسريع االنتقال من مستوى وظيفي إلى
مستوى وظيفي أعلى في المسارات الوظيفية المتاحة بما يتماشى مع االحتياجات المستقبلية لسوق العمل وأنظمة الشركة.

5برامج تطوير الموظفين ذوي الكفاءات العالية :وهي برامج مصممة خصيصاً لدعم ورعاية وتطوير القيادات المستقبلية من موظفي الشركة بما يحقق األهدافاالستراتيجية للشركة.
6-برامج توجيه الكفاءات :والتي تعنى بدعم منسوبي الشركة من أجل معرفة وتوجيه كفاءاتهم لتحقيق األهداف الشخصية والمهنية للموظفين.

كما تحرص األكاديمية على توفير كافة سبل التعلم لمنسوبي الشركة بما يتوافق مع أساليب التعلم الحديثة ويحقق األهداف التدريبية المطلوبة من خالل
المحاضرات التعليمية سوا ًء كانت حضورياً في قاعات التدريب أو إلكترونياً من خالل تجربة التعليم االلكتروني الداخلي للمساعدة على تطوير الموظف لتحقيق
األهداف االستراتيجية للشركة عبر منصتها االلكترونية والتي تحتوي على دورات تتيح للموظف االشتراك بها بناء على خطة التدريب السنوية المعتمدة .وتتيح
الشركة من خالل الشبكة االجتماعية الخاصة بها ( )Workplaceفرص التعلم االجتماعي المشترك ،حيث يتم تشجيع الموظفين على مشاركة وتبادل المعلومات
المفيدة والمتعلقة بالعمل والتطبيقات الخاصة بالبرامج التدريبية.
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4 -12البحث والتطوير
يعمل قسم الدراسات التسويقية وفقا لمبدأ «معكم في كل لحظة» وبد ًءا من رحلة الشركة االستراتيجية في عام  ،2016قامت الشركة باعتماد استراتيجية «سماع
مرئيات الضيف» .ودائما ما تجعل الشركة ضيوفها محور اهمامها في كل قرار لتوفير رعاية فائقة لهم .حيث تستخدم الشركة المقياس العالمي  NPSلقياس
مؤشرات األداء الرئيسية والتعرف على مستوى رضى الضيوف في جميع معامالت الشركة ضمن إداراتها المختلفة وحتى الخطوط األمامية لتقديم الخدمة من
قبل فريق الصيدلية .بالتوازي مع ذلك ،تستمر في قياس مستوى األداء بين منافسيها في مجال البيع بالتجزئة ،حيث تعد الرواد في هذا المجال وكذلك الرواد
فيما يخص مستوى رضى ضيوفها من السيدات .وتعتمد الشركة في قياس مكانة عالمتها التجارية باستخدام أدوات قياس هوية الشركة ،وتفخر الشركة بكونها
أفضل 1عالمة تجارية في مجال البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية .وأيضا تعتمد على استطالع آراء الضيوف ومستوى رضاهم من خالل المسح الميداني
وأدوات التقييم المفصل .ومع ذلك ،تقوم الشركة بتطوير منتجات عالمة خاصة جديدة من وقت إلى آخر ،بالتنسيق مع الشركات ال ُمصنّعة للنهوض بعالمة «النهدي»
التجارية ،وتلبية االحتياجات المتغيرة للضيوف ،وإتاحة المزيد من الخيارات أمام الضيوف مقارن ًة مع ما يق ّدمه نظراؤها من الشركات المنافسة مع االرتقاء بأعلى
مقاييس الجودة .كما ان الشركة لديها بنية معلوماتية تساعد على فهم انطباع الضيوف من منتجات وخدمات الشركة والعمل على التحسين والتطوير المستمر
إلرضاء الضيوف الكرام .في إطار العالمة التجارية الخاصة ،تتعامل الشركة مع شركات ُمصنّعة ذات جودة عالية وقدرة على االبتكار والتطوير.
4 -13الشهادات والجوائز
حصلت الشركة منذ تأسيسها على العديد من الجوائز ،ومن بينها أرقى الجوائز بما في ذلك ما يلي:
•جائزة «أفضل بيئة عمل بقطاع البيع بالتجزئة» في السعودية عام 2020م.
•جائزة «أفضل صيدلية تجزئة في العام» من جوائز قطاع البيع بالتجزئة في منطقة الشرق األوسط في عام 2020م.
•جائزة «العالمة التجارية للعام  -فئة الشركات الوطنية» في جوائز العالمات التجارية الدولية لعامي 2019م و2020م على التوالي.
•جائزة «أفضل تنمية مجتمعية» في جوائز الخليج لالستدامة والمسؤولية االجتماعية للشركات في عام 2018م.
•جائزة فضية لفئة القطاع الخاص في جوائز وزارة الصحة والمسؤولية االجتماعية للشركات في عام 2017م.
•جائزة المؤتمر الدولي لمراكز التسوق في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لفئة تصميم المتجر واإلبداع في عام 2017م.
•جائزة «السالمة الدولية» من مجلس السالمة البريطاني في مجال سالسل اإلمداد في عام 2017م.
•تحقيق رقم قياسي في موسوعة غينيس لخدمة ضيوف الرحمن لعام 1437هـ  -الموافق 2016م
المصدر :معلومات الشركة.

4 -14إدارات الشركة ووظائف الدعم
تدير الشركة عملها من خالل العديد من األقسام المختلفة والوظائف ال ُمدارة مركز ًيا من مقرها الرئيسي ،على النحو التالي:
4 -14-1قطاع إدارة العمليات

لقد شهدت السنوات األخيرة تطور قسم إدارة العمليات في الشركة وخروجه من اإلطار التقليدي إلدارة وتشغيل الصيدليات إلى إطار أوسع ليشمل جميع الخدمات
الصحية المقدمة من الشركة تحت مسمى «قسم إدارة الخدمات الصحية الشاملة» .والذي يتولى مهام التشغيل واإلدارة والمراقبة على كل الخدمات الصحية
المقدمة في كل «جهات اإلتصال وخدمة الضيوف» والتي تشمل (الصيدليات  -عيادات النهدي كير  -عيادات النهدي كير اكسبريس  -خدمات الرعاية المنزلية
 التطبيب عن بعد  -منصة التجارة اإللكترونية ومركز خدمة الضيوف) ،ويهدف القسم إلى ضمان إتساق وتكامل تجربة الضيوف وأن تعكس كل «جهات اإلتصالوخدمة الضيوف» استراتيجية الشركة األساسية وتعززها.
ويصب القسم جهوده حاليا على إنشاء وتنفيذ استراتيجيات الخدمات الصحية المتكاملة والتي تستخدم مجموعة واسعة من الخطط التسويقية والتجارية لتحقيق
أقصى قدر من النمو ،بما في ذلك االبتكار الرقمي والتجارة اإللكترونية والتسويق الرقمي والعروض الترويجية ،وذلك من خالل الجمع بين تشغيل صيدليات الشركة
وتطبيقات الجوال عبر اإلنترنت وباقي جهات اإلتصال وخدمة الضيوف.
يتألف قسم الخدمات الصحية الشاملة من الفرق التالية المسؤولة عن كل «نقطة اتصال» تدخل ضمن تجربة الضيوف على النحو التالي:
•فريق تصميم الديكور للصيدليات والعيادات  -هذا الفريق مسؤول عن إبتكار وتطبيق أفضل معايير التصميم الداخلي للصيدليات والعيادات ،والتي تتسق مع
إسترتيجيات وطموحات الشركة لتقديم خدمة مميزة وتجربة تسوق عالمية في الصيدليات والتي تشمل اإلستعانة بأحدث التقنيات التي تثري تجربة التسوق
للضيوف وتتكامل مع التطور التقني في مجال مبيعات التجزئة وتقديم الخدمات الصحية.

 1جائزة "العالمة التجارية للعام  -فئة الشركات الوطنية" في جوائز العالمات التجارية الدولية في عامي 2019م و2020م.
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•فريق إدارة عمليات الصيدليات  -هذا الفريق مسؤول عن إدارة وتشغيل الصيدليات والتي تشمل:
	-إدارة عمليات الصيدليات :إدارة وتشغيل الصيدليات وفريق العمل من الصيادلة وباقي موظفي الخطوط األمامية.
	-إدارة تنسيق المنتجات والعروض :تنفيذ األنشطة التسويقية بالصيدليات وتنسيق عرض المنتجات.
	-إدارة الصيانة :إدارة وتنفيذ أعمال الصيانة والتجديد للصيدليات.
	-إدارة الشئون الحكومية والتنظيمية :إستخراج التراخيص الالزمة ،واإللتزام بالسياسات المنظمة للمنشئات الصحية.
	-التوصيل المنزلي :إدارة فريق التوصيل المنزلي لطلبات المتجر اإللكتروني.
	-عيادات النهدي كير إكسبريس :الخدمات الصحية الغير عاجلة داخل الصيدليات.
وبشكل عام ،يُعد هذا الفريق مسؤوال عن مستوى رضاء الضيوف وعن الخدمات المقدمة لهم ومسؤول عن تحسين األداء المالي للصيدليات سواءاً

من جهة المبيعات أو ربحية الصيدليات ،بخالف إدارة جميع العمليات المتعلقة بالتشغيل والصيانة واإللتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لعمل
الصيدليات والمنشآت الصحية ،باإلضافة إلى تنفيذ طلبات الضيوف من تطبيق النهدي للتجارة اإللكترونية سواءاً طلبات التوصيل أو طلبات اإلستالم
من الصيدلية ،باإلضافة إلى خدمات عيادات النهدي كير إكسبريس.

•فريق اإلمتياز التشغيلي للصيدليات  -هذا الفريق مسؤول عن إنشاء وتطبيق جميع السياسات الداخلية المنظمة لعمل الصيدليات ضمن أفضل معايير األداء
المعتمدة من قبل الجهات الصحية السعودية والتي تضمن جودة الخدمات والمنتجات في كل صيدلية باإلضافة إلى إجراءات المراجعة والتدقيق المستمرة
إللتزام فريق العمل بمعايير األداء المعتمدة وزيارات المشتري المتخفي ،يقوم فريق اإلمتياز التشغيلي أيضا بتطبيق المبادرات والحلول المبتكرة لتطوير تجربة
تسوق الضيوف مثل الصيدليات اإللكترونية وبرامج متابعة األداء واإللتزام بجاهزية الصيدليات لخدمة الضيوف (لمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على
قسم « 5-2-2-9-4جاهزية الصيدليات وصيانتها»).
•فريق العيادات  -هذا الفريق مسؤول عن تشغيل وإدارة عمليات العيادات والتطبيب عن بعد والرعاية الصحية المنزلية واالستشارات الفورية.
•فريق اإلمتياز التشغيلي للعيادات  -هذا الفريق مسؤول عن ضمان جودة الخدمات المقدمة في العيادات للضيوف باإلضافة إلى إعتماد المنشأت الصحية
لدى المركز السعودي إلعتماد المنشأت (سباهي).
•فريق مركز خدمة الضيوف  -هذا الفريق مسؤول عن تقديم الدعم للضيوف من خالل اإلتصال الهاتفي ورسائل البريد اإللكتروني أو االستفسارات الواردة
عبر وسائل التواصل االجتماعي .كما يتولى هذا الفريق مسؤولية جميع المكالمات الصادرة الخاصة ببرنامج سلمتم لإللتزام باألدوية المزمنة للضيوف.
كما يقوم بإدارة عمليات تسليم طلبات التوصيل ومراقبة شكاوى الضيوف والتعامل معها( .لمزيد من المعلومات ،يرجى الرجوع إلى قسم 4-8-2-9-4
«رعاية الضيوف»).
4 -14-2القطاع التجاري

يعمل القسم التجاري على تلبية احتياج الضيوف من خالل توفير االصناف وفقاً للكميات المطلوبة والتأكد من كفاءة توفر المخزون بناء على خطط الشراء ووفقاً
لتقدير خطط البيع .إضافة الى تسجيل األصناف ومتابعة أحدث المنتجات على المستوى العالمي والمحلي وتوفيرها وفقاً لتطلعات الضيوف .حيث يتم توفير

أحدث األدوية والمستلزمات الطبية التي تعنى بصحة المريض ،وأحدث المنتجات المتعلقة بالصحة ومنتجات العناية باألم والطفل والعناية بالجمال.

ويقوم القسم التجاري أيضاً بتطوير استراتيجيات الشركة بخصوص العالمة التجارية الخاصة واالستيراد المباشر ويتولى اإلشراف عليها وتنفيذها لتحقيق
االستدامة للشركة وتميزها وتحسين قيمة العالمة التجارية .وتشمل مسؤوليات القسم أيضاً إنتاج إطار تعاقدي وتجاري للشركة ألعمال الشراء والتخطيط وإدارة
فئات المنتجات واتخاذ قرارات الشراء التي تضمن تلبية توقعات المبيعات واألرباح.
ومن المسؤوليات المهمة األخرى لهذا القسم الحفاظ على العالقات مع الموردين (بما في ذلك من خالل اتفاقيات مستوى الخدمة وإجراءات التشغيل القياسية)،
وتحديث استراتيجية العمل في سوق تنافسي متغير وذو سياسات تنظيمية متغيرة ،بهدف دعم النمو المستدام لألعمال .كما يدير القسم التجاري العالقة مع شركات
التأمين والجهات التنظيمية مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء ومجلس الضمان الصحي والجهات األخرى.
4 -14-3قطاع سالسل اإلمداد ودعم األعمال

يتولى قسم إدارة سالسل اإلمداد ودعم األعمال لدى الشركة مسؤولية إدارة عملية سالسل التوريد بر ّمتها ،بدءا من التخطيط الستالم المنتجات والتنسيق
مع الموردين في مراكز التوزيع باإلضافة إلى مسؤولية تخطيط الكميات التي يتم إرسالها إلى الصيدليات باإلضافة إلى جميع العمليات اللوجستية المتعلقة
بتحضير المنتجات واالنتهاء بتسليمها إلى الصيدليات .فيما يخص األصناف الخاصة بالشركة المتعلقة بالعالمة التجارية تمتد المهام لتشمل التخطيط
والشراء المتكرر لهذه االصناف ضمن آليات عمل واضحة من خالل تطبيق أنظمة أوراكل العالمية وتطبيق أنظمة الجودة والسالمة العالمية ايزو ،9001:2015
ايزو  ،14001:2015ايزو  ،45001:2018ايزو  13485:2018كما يتم تطبيق جميع المتطلبات المتعلقة بالجهات الحكومية ويتألف قسم إدارة سالسل اإلمداد
ودعم األعمال من اإلدارات الرئيسية التالية:
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•قسم العمليات اللوجستية هو القسم المسؤول عن تنظيم وتفعيل مراحل التعامل مع المنتجات من وقت استالمها إلى حين تحضيرها وتوزيعها للصيدليات
وذلك لضمان جودتها من خالل آليات عمل تضمن جودة المنتجات في جميع المراحل وتضمن إرسالها إلى الصيدليات وضمان الدقة العالية للجودة والوقت
المطلوب لتنفيذ الخدمة.
•قسم إدارة الطلب والتحكم بالمخزون هو القسم المسؤول عن تخطيط وإدارة حركة السلع في سلسلة التوريد ،والتواصل مع مختلف األطراف المعنية ،بما في
ذلك موردي السلع واإلدارة الداخلية ومنافذ البيع ،وهو مسؤول أيضا عن مراقبة تدفق السلع ،باإلضافة إلى ضمان توفر المنتجات لضمان تواجد المخزون
المناسب في المكان المناسب والوقت المناسب لتلبية طلبات الضيوف واحتياجاتهم .وتؤدي هذه الوظيفة دوراً رئيسياً في دورة تخطيط المبيعات والعمليات
إلدارة الكميات المستخدمة لألنشطة الواردة والصادرة من خالل نظام متكامل .كما أنه يحافظ على تدفق المخزون وجودته بما يتماشى مع أفضل مؤشرات
األداء العالمية ،وهذا يشمل إدارة التخزين في مراكز التوزيع على نحو يسهم في تحسين سعتها التخزينية ومواردها ،تزامناً مع ضمان االمتثال لمتطلبات الهيئات
الحكومية .ويضع قسم سلسلة التوريد أيضاً استراتيجيات الطلب والمخزون لضمان توفر المنتجات على الرفوف ،ومستوى المخزون ،وجاهزية الصيدليات.
•قسم إدارة شراء المنتجات غير التجارية يعنى هذا القسم بتقديم الخدمات إلى جميع أقسام الشركة بتوفير جميع المتطلبات من منتجات أو عقود تشغيله من
خالل آليات وفريق عمل يقدم أفضل الخدمات بجودة عالية تضمن كفاءة االنفاق واالستدامة.
•قسم إدارة االمتياز التشغيلي لسالسل اإلمداد مسؤول عن رفع كفاءة أداء سالسل اإلمداد وتحديث اآلليات والتقنية المستخدمة في العمليات للتأكد من
تقديمها ألعلى درجات االنتاجية وبأقل التكاليف بما يواكب التطور العالمي الذي يشهده قطاع اإلمداد .كما تتبع إدارة صيانة مراكز التوزيع لهذا القسم الذي
يعمل على الصيانة وفقاً لجداول صيانة وقائية وصيانة دورية .كما يضم هذا القسم السالمة المهنية والذي يضمن استمرارية العمليات وسالمة الموظفين.
•قسم إدارة الجودة والخدمات المساندة هو القسم المسؤول عن إدارة الجودة داخل سالسل اإلمداد والتأكد من تحديث اآلليات الداخلية بما يضمن الحصول
على شهادات جودة عالمية مثل آيزو ومواكبة التطور الدائم في تلبية متطلبات الجهات الحكومية وعلى رأسها هيئة الغذاء والدواء .وهذا القسم مسؤول ايضاً
عن تقديم الخدمات الداخلية المتعلقة بالمكاتب ومراكز التوزيع لضمان ورفع جودة بيئة العمل الداخلية.

4 -14-4اإلدارة القانونية

يشكل القسم القانوني الداخلي للشركة إحدى الوظائف المهمة والفعالة في دعم أعمال الشركة ،حيث يتولى الفريق القانوني مسؤولياته في تطبيق األنظمة اللوائح
والتعليمات المتعلقة بأعمال الشركة ،والحرص على اتباع أعلى المعايير لحماية وحفظ حقوق الشركة ،وأهم ما يقوم به القسم القانوني:
•مراجعة ومتابعة عقود الشركة التأسيسية وتحديثها لدى الوزارات والجهات الحكومية والرسمية المختصة.
•المحافظة على مصالح وحقوق الملكية الخاصة بالشركة والمساهمين.
•إعداد وتطوير سياسات استراتيجيات اإلدارة القانونية بما يتوافق مع االستراتيجية العامة للشركة ،مع ضمان حسن تنفيذها لمواكبة تطورات الشركة.
•إضفاء الحماية القانونية لتعامالت الشركة المختلفة عن طريق تقديم وإبداء الرأي والمشورة القانونية الالزمة لألقسام التجارية واإلدارية للشركة المتعلقة
بكافة األعمال والتصرفات القانونية سواء على المستوى الداخلي أو تعامالت الشركة مع األطراف الخارجية.
•إعداد جميع أنواع العقود ومراجعتها وتقديم الدعم القانوني ألقسام الشركة األخرى للتخفيف من المسؤولية والتأكد من أن الشركة تدير أعمالها وفقاً للقوانين
واللوائح المعمول بها.

•تمثيل الشركة لدى الجهات القضائية المختلفة ورفع الدعوى بالنيابة عن الشركة ،والدفاع عنها في القضايا المقامة ضدها ،ورسم السياسات القانونية التي
تكفل تقليل الخالفات بين الشركة واألطراف ذات العالقة.
•تقديم االستشارات القانونية وإبداء الرأي والمشورة الالزمة في األعمال التي تقوم بها الشركة ،والمساهمة في جميع أعمال الشركة لدى كافة األقسام من
خالل التفاعل وتقديم الدعم القانوني لمشاريع الشركة.
•مواكبة التطورات المستمرة في األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة وتطبيقها على أعمال وتصرفات الشركة.
يترأس قسم الشؤون القانونية األستاذ محمد بن عمر الرومي منذ 2020/08م ،وهو حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون من األردن ،كما أنه
حاصل على ترخيص المحاماة من نقابة المحامين األردنيين .ويتكون القسم من عدة موظفين على النحو التالي:
4 -14-4-1أ .علي حسين منصور

حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة بالخرطوم ،كما عمل كمستشار قانوني في عدة جهات.
4 -14-4-2أ .نورة طلعت فيروزي

حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة ودرجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة ليستر في المملكة
المتحدة ،كما أنها تحمل ترخيص للمحاماة من وزارة العدل في السعودية.
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4 -14-4-3أ .بنان عمر الخولي

حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة ودرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات من جامعة
دبلن بإيرلندا .كما أنها تحمل ترخيص للمحاماة من وزارة العدل في السعودية.
4 -14-4-4أ .فارس صالح العمري

حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة ،وحصل على شهادة مسؤول االلتزام المعتمد من األكاديمية المالية التابعة للبنك
المركزي السعودي .كما أنه يحمل ترخيص للمحاماة من وزارة العدل في السعودية.
4 -14-5قطاع التسويق

يدير قسم التسويق جميع الحمالت التسويقية الداخلية والخارجية التي تستهدف الضيوف ،باإلضافة إلى إدارة ما يتعلق بالعالقات العامة والعالقات الحكومية.
وتتمثل األهداف الرئيسية لوظيفة التسويق في ترسيخ قيمة عالمة «النهدي» وتنفيذ حمالت ترويجية لدعم األهداف االستراتيجية التجارية .هذا ويحتوي قسم
التسويق على أقسام فرعية متعددة على النحو التالي:
•يتولى «قسم تخطيط األعمال والعروض الترويجية والتسويق» عبر منصة «النهدي أونالين» على إدارة تخطيط األعمال الفصلية مع األقسام الداخلية الرئيسية،
كالقسم التجاري ،والعمليات ،سالسل التوريد ،واألونالين والتسويق؛ يضاف إلى ذلك تنفيذ جميع الحمالت التسويقية من خالل التعاون الوثيق مع الفرق
التجارية وفرق التسويق للفئات بخصوص أنشطة التسويق؛ وتخطيط وتنفيذ البرنامج التسويقية.
•يدير «قسم برنامج الوالء المتميز» تحليل المعلومات األولويات الرئيسية لقسم التسويق المتمثلة في زيادة والء الضيوف واالحتفاظ بهم من خالل تطوير وتعزيز
برنامج الوالء «نهديك» لتطوير شراكات استراتيجية فيما يتعلق بذلك .ويستخدم هذا القسم أيضاً تحليل البيانات التي يحصل عليها من مصادر متنوعة ،لمتابعة
متطلبات الضيوف في السوق وتحديد فرص النمو الجديدة إلى جانب عملية تطوير المنتجات في ظل المنافسة السائدة في السوق.
•يتولى قطاع «اإلستدامة المجتمعية وإدارة الهوية المؤسسية والتسويق لمنتجات الصحة» التواصل مع الضيوف لتعزيز تجربتهم بناء على احتياجاتهم وتجاربهم
السابقة ،السيما مبادرات االستدامة المجتمعية والحمالت التوعية والتعليمية التي توفر خدمات يستفيد منها الضيوف تساهم في تحسين نمط الحياة لديهم.
كما تقوم أقسام إدارة منتجات (االم والطفل ،والجمال ،والعناية اليومية) بتطوير استراتيجيات هذه الفئات بنا ًء على دور كل فئة من خالل إنشاء شرائح جديدة
اعتمادا على احتياجات الضيوف ورؤية السوق باإلضافة إلى إدراج المنتجات الجديدة (أو االستيراد المباشر) للتمييز بين منتجات النهدي الخاصة ومنتجات
العالمات التجارية االخرى التي تساهم في تحسين تجربة الضيوف وتعزيز الصورة الذهنية لهوية النهدي.
4 -14-6القطاع المالي

اإلدارة المالية هي إحدى أهم اإلدارات اإلستراتيجية داخل الشركة ،حيث أنها تكون مسؤولة عن كافة أموال الشركة وحركتها سواء الصادرة أو الواردة عالوة على
إيجاد أفضل الطرق للحصول على األرباح من خالل إدارة عمليات الشركة ومراقبتها من الناحية المالية للتأكد من اإلنفاق وفقاً لمصاف أهداف الشركة ،وتلعب هذه
اإلدارة دوراً مهماً في المعامالت االستراتيجية التي تدعم النمو المستدام للشركة .وفيما يلي أهم االدوار التي تقوم بها اإلدارة المالية:
•التخطيط المالي لمشاريع الشركة وضمان استقرار الشركة اقتصادياً ودراسة الموازنة المالية.
•مراقبة السوق ومتابعة الشركات المنافسة والمقارنة بين عائدات الشركة والشركات األخرى.
•التخطيط المثالي لهيكل رأس المال بطريقة تحافظ على التوازن السليم بين رأس المال السهمي والدين.
•القيام بتحليل رأس المال للشركة والنظر في األرصدة والديون والفواتير لتجنب المشاكل المستقبلية في التدفق النقدي.
•العمل على توفير اإلمدادات المالية للشركة بصورة منتظمة وكافية لتحقيق النجاح وتأمين األموال سواء من مصادر خارجية أو داخلية وذلك بأقل تكلفة ممكنة.
•تحصيل األموال واستخدامها بصورة فعالة ومربحة بأقل تكلفة وإيجاد طرق للعمل على تنظيم السيولة للشركة.
•ضمان توفير عوائد مناسبة للمساهمين في الشركة على األموال المستثمرة وذلك وفقا ألسعار السوق ومدى توقعات المساهمين والقدرة على تحقيق المكسب.
•العمل مع مراجع الحسابات لتحقيق أعلى درجات الحوكمة للشركة.
•بناء عالقات قوية مع هيئه الزكاة والدخل لاللتزام بمعايير الهيئة والتأكد من أن الشركة قادره على الوفاء بمتطلبات الهيئة على أكمل وجه.
4 -14-7قطاع تقنية المعلومات

يدعم قسم تقنية المعلومات األعمال من خالل بنية تحتية مبتكرة وحلول تكنولوجية كفيلة برفع الكفاءات األساسية وتحقيق أفضل نظم اإلدارة المؤسسية .وتمثل
اإلدارة الفعالة للبيانات إحدى الكفاءات األساسية التي يتميز بها القسم ،وهو يعتمد في ذلك على نشر مجموعة من تطبيقات إدارة األمن والبيانات ،كما يختص
القسم في إدارة وتقييم مخاطر األمن السيبراني على كافة مستويات األعمال.
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يُعنى قسم تقنية المعلومات بمسائل مثل تطوير نظم وتطبيقات تقنية المعلومات الالزمة لتلبية احتياجات األقسام األخرى والمتاجر والمشاريع ،وصيانة شبكات
االتصال على مستوى الشركة .وتتمثل مهمة قسم تقنية المعلومات في توفير حلول مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة لتوحيد وتبسيط العمليات التجارية األساسية؛
وتمكين اتخاذ القرارات من خالل البيانات والتحليالت؛ وزيادة إنتاجية الموظفين والتعاون والتنقل؛ وحماية أصول الشركة من خالل برامج شاملة لألمن السيبراني
واستمرارية األعمال .هذا ويعتمد القسم على استراتيجية «السحابة أوالً» لتقديم الخدمات بسرعة وموثوقية ومرونة ،بما يضمن استمرارية األعمال وخدمات
التعافي من الكوارث بتكلفة أقل بكثير .كما يعتبر القسم الخدمات السحابية بمثابة عامل مساعد لنموه وابتكاره المستمرين ويعتمد أساسا على الخدمات الرقمية
المركزة على الضيوف والقائمة على هياكل وسبل االتصال عبر اإلنترنت.
تلتزم الشركة بحماية معلومات وخصوصية ضيوفها ومرضاها والمشاركين اآلخرين على منصاتها .وقد وضعت في سبيل ذلك سياسة لحماية أمن البيانات بما
يحفظ سرية المعلومات الشخصية طبقا للقوانين واللوائح التنفيذية.
4 -14-8قطاع الموارد البشرية

وضع قطاع الموارد البشرية نهج مبتكر يرتكز على جذب أفضل المواهب وتطويرها واالحتفاظ بها داخل الشركة ،حيث يسعى بأن يكون أكثر من مجرد إدارة
مساندة  -بكونه شريكاً استراتيجياً في الشركة  -يضع ضيوف وأنشطة الشركة في المقام األول للحفاظ على طموحات نمو الشركة وتمكينها .وفي مسيرة تمكين
قطاع الموارد البشرية للشركة ،تم خلق ميزة تنافسية من خالل إنشاء ثقافة أداء عالية ومحفزة تربط مهام موظفيها بتحقيق غاية الشركة.
وتم تشكيل هيكل قطاع الموارد البشرية بما يضمن التنفيذ الناجح الستراتيجية القطاع ،والعمل بانسجام على أفضل الممارسات المحلية والعالمية ،مع الوضع في
االعتبار أولويات واحتياجات القطاعات المختلفة داخل الشركة لتحقيق الغاية .يتكون القطاع من ست إدارات رئيسة كالتالي:
•إدارة استراتيجيات الموارد البشرية التي تحدد توجه القطاع بما يتواءم مع رؤية الشركة،
•إدارة استقطاب المواهب التي تعمل على جذب أفضل وأكفأ الكوادر في شتى القطاعات بما فيها الصيدليات،
•إدارة تطوير األفراد المسؤولة عن تحديد وتنمية المهارات الالزمة لتحقيق غاية الشركة،
•إدارة المكافآت واألداء التنظيمي التي تدعم تحقيق رؤية الشركة بتخطيط القوى العاملة وتحديد الهيكل التنظيمي وأدوات المكافآت وقياس األداء،
•إدارة العناية بالموظفين التي تعنى بتقديم خدمات وعمليات الموارد البشرية للموظفين من أجور وعالقات حكومية وخدمات التأمين الطبي وما إلى ذلك من
خدمات،
•إدارة شركاء أعمال الموارد البشرية والتي تمثل حلقة الوصل بين قطاع الموارد البشرية والقطاعات األخرى في الشركة عن طريق بناء عالقات استراتيجية
متناغمة تضمن تنفيذ سلس لجميع ممارسات الموارد البشرية بما ينعكس على مستوى أداء عالي للعمليات الداخلية والخارجية بين قطاعات الشركة المختلفة.
4 -14-9قطاع تطوير شبكة المواقع

نظرا لما تمثله مواقع صيدليات وعيادات الشركة من أهمية قصوي لتوسع أعمال الشركة ونجاحها فقد قام قطاع تطوير شبكة المواقع بوضع منهجية محكمة
ابتداءا من اختيار أفضل المناطق التي يتم استهداف اإلنتشار بها من خالل إعداد دراسات الـ ( )Geospatial Analysisمستعينة بأحدث البرامج في هذا المجال
مع وضع معايير محكمة لضمان انتقاء أفضل المواقع الالزمة لتحقيق التغطية المثلي لضيوفها في تلك المناطق والعمل على إبرام عقودها بقيم اإليجارات التي
تحقق الربحية المنشودة منها وبشروط تعاقدية تضمن حقوق الشركة مرورا بتنفيذ البناء والديكور لتلك المواقع على أحدث التصاميم الهندسية والتقنية وأعلي
معايير الجودة التي تضمن تجربة تسوق مميزة لضيوفها ويتم ذلك بالتنسيق مع كافة إدارات الشركة من خالل أحدث برامج إدارة المشاريع لتجهيز تلك المواقع
بكافة المتطلبات التشغيلية التي تضمن نجاحها.
وينقسم قطاع تطوير شبكة المواقع الي أربع إدارات وهي:
إدارة التخطيط والبحث

تتولي إدارة التخطيط والبحث وضع استراتيجية اإلنتشار الجغرافي للشركة على المدى الطويل والقصير من خالل إعداد الدراسات المكتبية والميدانية للسوق
العقاري سواء داخل المملكة وخارجها في األسواق التي تستهدفها الشركة لضمان تلبية حاجة العمالء كما تكون مسؤولة عن وضع الخطة الزمنية لعدد الصيدليات
التي يتم افتتاحها كل عام وتوزيعها الجغرافي بين المناطق.
كما تقوم إدارة التخطيط والبحث بالعمل على تنفيذ تلك اإلستراتيجية من خالل فريق البحث الذي يقوم بانتقاء أفضل المواقع في المناطق المستهدفة وفقا
لمواصفات الشركة بما يضمن أفضل تجربة تسوق للعمالء التي تلبي التغطية السكانية المطلوبة كما يشمل ذلك دراسة وتقييم عمليات االستحواذ المحتملة.
وال يقتصر دور فريق البحث على انتقاء مواقع الصيدليات فقط بل يمتد إلى اختيار جميع المواقع الخاصة بالشركة من مكاتب ومستودعات وعيادات وغيرها.
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إدارة العقود

تتولي إدارة العقود التفاوض على إبرام العقود الجديدة وتجديد كافة العقود المنتهية للوصول لقيمة اإليجار المثلي للشركة وفقا للدراسات المالية التي تضمن تحقيق
الربحية المطلوبة .كما تكون مسؤولة عن إصدار اإليجارات المستحقة في موعدها باإلضافة إلى فسخ العقود الموصي بإغالقها من قبل الشركة.
إدارة الديكور

تتولي إدارة الديكور اإلشراف على التجهيزات الداخلية والخارجية لمواقع الشركة الجديدة وفق التصاميم الهندسية المعتمدة وبأعلي معايير الجودة باإلضافة
الي تجهيز الصيدليات باحتياجاتها من وحدات عرض المنتجات والتي تقوم باستيرادها خصيصا وحصريا لصالح الشركة ومع تطور توجهات الشركة نحو زيادة
أعداد «الصيدليات الرئيسية والمميزة» وإضافة نشاط العيادات الطبية التي تتطلب في معظمها وجودها في مبان مستقلة فقد امتد دور إدارة الديكور بالتنسيق
مع المكاتب الهندسية في إعداد التصاميم والتراخيص الالزمة لبناء تلك المواقع باإلضافة إلي اإلشراف على إنشاءها باإلضافة إلي دورها في تجديد وتوسعة
الصيدليات لمواكبة تطلعات ضيوف الشركة.
إدارة المشاريع

تقوم إدارة المشاريع بإعداد خطة العمل لكافة مشاريع الصيدليات من إنشاء وتجديد وتوسعة وإغالق باإلضافة إلى مشاريع إنشاء العيادات الطبية وكذلك العمل
على إدارة تلك المشاريع بالتنسيق مع كافة إدارات الشركة من خالل استخدامها ألحدث برامج إدارة المشاريع ( )Enterprise Portfolio Managementبما يضمن
تنفيذ جميع المهام في الوقت المحدد له وبالجودة المطلوبة.
4 -14-10المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية هي نشاط مستقل ،موضوعي ،يتبع وظيفياً إلى مجلس اإلدارة ويهدف لتأدية خدمات التأكيد واألنشطة االستشارية المختلفة لتحسين وإضافة
قيمة للعمليات في الشركة للمساعدة في تحقيق أهدافها .يساهم هذا النشاط من خالل اتباع أسلوب منهجي ّ
منظم في تقويم وتحسين فاعلية عمليات إدارة
المخاطر والرقابة والحوكمة وتتمثل المهام الرئيسية بما يلي:
•مراجعة العمليات التشغيلية :وذلك للتأكد إذا كانت العمليات التشغيلية الرئيسية في الشركة تعمل بكفاءة وفعالية وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت ،واقتراح
الوسائل واإلجراءات الالزمة لعالجها.
•مراجعة العمليات المالية :مراجعة البيانات والتقارير المالية والتأكد من أنها تتم وفقاً للمعايير المعتمدة والسياسات وأفضل الممارسات المتبعة وتحديد أوجه
القصور فيها إن وجدت ،وإقتراح الوسائل واإلجراءات الالزمة لعالجها ،إضافة الى المهام المتعلقة بالتنسيق مع المراجع الخارجي.
•مراجعة عمليات أنظمة المعلومات :مراجعة األنظمة المعلوماتية والتأكد من أنها تعتمد أعلى معايير األمان وكذلك التأكد من موثوقية وكفاءة هذه األنظمة
وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت ،واقتراح الوسائل واإلجراءات الالزمة لعالجها.
•االلتزام :التأكد من التزام إدارات الشركة باألنظمة واللوائح الحكومية إضافة الى سياسات وتعليمات الشركة الداخلية المعتمدة.
•أنشطة متابعة تطبيق التوصيات :مساعدة ومتابعة اإلدارات المعنية للتأكد من تطبيق توصيات تقارير المراجعة في الوقت المحدد.
•مراجعة علميات إدارة المخاطر :التأكد من أن الشركة تقوم بإدارة المخاطر بفعالية وبإتباع أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن.
•أنشطة استشارية ومهام أخرى :تقديم االستشارات الالزمة إلدارة الشركة كمراجعة السياسات واإلجراءات وإجراء عمليات التحقيقات المختلفة.
4 -14-11مكتب إدارة االستراتيجية والمشروعات

تشمل المهام المنوطة بمكتب إدارة االستراتيجية والمشروعات للشركة إلى تشكيل ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الشركة ومتابعة مقاييس األداء المختلفة لكل األقسام
والقطاعات ،باإلضافة إلى إدارة المشاريع الرئيسية بالشركة .كما يهتم القطاع أيضا بالشراكات االستراتيجية مع مختلف شركاء األعمال وتحديد ودراسة فرص
تطوير األعمال للمستقبل.
4 -15استمرارية األعمال
لم يكن هناك أي تعليق أو انقطاع في أعمال الشركة مما قد يؤثر أو يكون له أثر كبير على الوضع المالي للشركة خالل فترة االثني عشر ( )12شه ًرا السابقة لتاريخ
هذه النشرة ،كما ال تعتزم الشركة إجراء أي تغيير جوهري في طبيعتها أو طبيعة أعمالها.
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5الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمتهايتألف الهيكل التنظيمي للشركة من مجلس اإلدارة ("مجلس اإلدارة" أو "المجلس") واللجان المنبثقة عنه وهي لجنة المراجعة ،ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة
التحول الرقمي واألمن السيبراني .ويتولى المجلس المسؤولية النهائية للتوجيه واإلشراف العام والرقابة العامة على الشركة ،وعلى فريق اإلدارة التنفيذية.
يوضح الرسم التالي الهيكل التنظيمي للشركة كما في تاريخ هذه النشرة.
  (5-1):مقر لكشلاهيكل الشركة التنظيمي كما في تاريخ هذه النشرة

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻳﺎﺳﺮ ﺟﻮﻫﺮﺟﻲ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻣﺎزن اﻟﺸﺮﻓﺎن

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﺣﺴﺎم ﺧﻄﺎب

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺒﺎﻧﻲ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻘﻄﺎع ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺧﺎﻟﺪ ﺗﺪﻻوي

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻫﺎﻧﻲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري
ﻛﺮﻳﻢ دﻳﻤﺘﺮي

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺳﺎﻣﺮ ﺑﺨﺎري

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﻮاﻗﻊ
زﻫﻴﺮ ﻋﻴﻄﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻘﻄﺎع ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮرﻳﺪ
راﺋﺪ ﻣﻨﻘﻞ

ﻣﺪﻳﺮ اﻻدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮوﻣﻲ
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  (5-1):مقر لودجلاهيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده

قبل الطرح
اسم المساهم

بعد الطرح

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
المباشرة

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية
المباشرة

شركة النهدي القابضة المحدودة

65,000,000

650,000,000

%50

45,500,000

455,000,000

%35

الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية
القابضة (سدكو)

65,000,000

650,000,000

%50

45,500,000

455,000,000

%35

الجمهور

-

-

-

39,000,000

390,000,000

%30

المجموع

130,000,000

1,300,000,000

%100.000

130,000,000

1,300,000,000

%100

المصدر :الشركة.

5 -1أعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس
5 -1-1تشكيل مجلس اإلدارة

حسب نظام الشركة األساسي ،يتألف مجلس اإلدارة من سبعة ( )7أعضاء معينين من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين .ويعمل نظام الشركات ولوائح حوكمة
الشركات والنظام األساسي للشركة ودليل حوكمة الشركة الداخلي على تحديد واجبات مجلس اإلدارة ومسؤولياته .وتكون مدة عضوية كل عضو منهم بمن فيهم
رئيس المجلس ثالث ( )3سنوات كحد أقصى ،واستثناء من ذلك تم تحديد عضوية أول مجلس إدارة بمدة خمس ( )5سنوات.
وكما في تاريخ هذه النشرة ،يتألف مجلس اإلدارة من سبعة ( )7أعضاء.
ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء المجلس والمعلومات األخرى ذات الصلة بهم كما في تاريخ إصدار هذه النشرة:
  (5-2):مقر لودجلاأعضاء مجلس إدارة الشركة

االسم

الرقم

المنصب

الجنسية

الصفة

تاريخ التعيين

رئيس مجلس
اإلدارة

سعودي

عضو غير تنفيذي
 -غير مستقل

2021/10/04م

-

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

سعودي

عضو غير تنفيذي
 -غير مستقل

2021/10/04م

-

-

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

عضو غير تنفيذي
 -غير مستقل

2021/10/04م

-

-

%7.14

عضو مجلس
اإلدارة والرئيس
التنفيذي

سعودي

عضو تنفيذي -
غير مستقل

2021/10/04م

-

-

-

-

بريطاني

عضو غير تنفيذي
 -مستقل

2021/10/04م

-

-

-

-

عضو غير تنفيذي
 -مستقل

2021/10/04م

-

-

-

-

عضو غير تنفيذي
 -مستقل

2021/10/04م

-

-

-

-
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3

نسب الملكية
المباشرة

نسب الملكية غير
المباشرة

قبل
الطرح

بعد
الطرح

قبل
الطرح

بعد
الطرح

-

%6.48

%4.53

%45.05

%31.53
%4.99

المصدر :الشركة.
 1يمتلك السيد صالح سالم أحمد بن محفوظ نسبة ملكية غير مباشرة قدرها  %6.48قبل الطرح ،نتيجة نسبة ملكية مباشرة قدرها  %11.58في الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو)
التي بدورها تمتلك  %50من أسهم المصدر قبل الطرح ،ونتيجة نسبة ملكية قدرها  %25في شركة ميثاق االستثمارية القابضة المحدودة ،والتي بدورها تملك  %99في شركة قصور الهناء للتطوير العمراني،
والتي بدورها تملك نسبة  %5.51في الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) التي بدورها تمتلك  %50من أسهم المصدر قبل الطرح ،كما أن شركة ميثاق االستثمارية القابضة المحدودة
تملك ما نسبته  %99في شركة الرواد المثاليون للتنمية المحدودة ،والتي بدورها تملك نسبة  %1في شركة قصور الهناء للتطوير العمراني ،والتي بدورها تملك نسبة  %5.51في الشركة السعودية لالقتصاد
والتنمية القابضة (سدكو) التي بدورها تمتلك  %50من أسهم المصدر قبل الطرح.
 2يمتلك السيد عبداهلل عامر عبداهلل النهدي نسبة ملكية غير مباشرة قدرها  %45.05قبل الطرح ،نتيجة نسبة ملكية مباشرة في شركة دان األولى التجارية قدرها  %99.0والتي بدورها تمتلك %91.0
في شركة النهدي القابضة المحدودة التي بدورها تمتلك  %50من أسهم المصدر قبل الطرح ،ونتيجة نسبة ملكية مباشرة في شركة أنار التجارية قدرها  %1.0والتي بدورها تملك  %2.0في شركة النهدي
القابضة المحدودة التي بدورها تمتلك  %50من أسهم المصدر قبل الطرح.
 3يمتلك السيد عبداإلله سالم أحمد بن محفوظ نسبة ملكية غير مباشرة قدرها  %7.14قبل الطرح ،نتيجة نسبة ملكية مباشرة قدرها  %12.9في الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو)
التي بدورها تمتلك  %50من أسهم المصدر قبل الطرح ،ونتيجة نسبة ملكية قدرها  %25في شركة ميثاق االستثمارية القابضة المحدودة ،والتي بدورها تملك  %99في شركة قصور الهناء للتطوير العمراني،
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والتي بدورها تملك نسبة  %5.51في الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) التي بدورها تمتلك  %50من أسهم المصدر قبل الطرح ،كما أن شركة ميثاق االستثمارية القابضة المحدودة
تملك ما نسبته  %99في شركة الرواد المثاليون للتنمية المحدودة ،والتي بدورها تملك نسبة  %1في شركة قصور الهناء للتطوير العمراني ،والتي بدورها تملك نسبة  %5.51في الشركة السعودية لالقتصاد
والتنمية القابضة (سدكو) التي بدورها تمتلك  %50من أسهم المصدر قبل الطرح.

أمين سر مجلس ادارة الشركة الحالي هو حسام الدين حلمي الشحتي الذي ال يمتلك أي أسهم في الشركة.
5 -1-2مسؤوليات مجلس اإلدارة

تشمل مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس التالي:
5 -1-2-1مجلس اإلدارة

يمثل مجلس اإلدارة جميع المساهمين وعليه بذل واجبي العناية والوالء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها .وتقع على عاتق
مجلس اإلدارة المسؤولية عن أعمال الشركة وإن ف ّوض لجاناً أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض اختصاصاته ،وفي جميع األحوال ،ال يجوز لمجلس اإلدارة إصدار
تفويض عام أو غير محدد المدة.
وفقاً للنظام األساسي للشركة ،يتمتع مجلس اإلدارة بأوسع الصالحيات في إدارة األعمال اليومية للشركة .وبموجب الئحة حوكمة الشركة الداخلية ،يتمتع مجلس
اإلدارة بالمسؤوليات اآلتية:
•اعتماد التوجهات االستراتيجية للشركة وأهدافها واإلشراف على تنفيذها ،ومن ذلك:
	-تحديد األهداف االستراتيجية الرئيسية للشركة وتطوير خطط العمل الرئيسية.
	-اعتماد خطة العمل السنوية والميزانيات السنوية لإليرادات والنفقات التشغيلية والرأسمالية واالستراتيجية المالية التي تدعم تحقيق استراتيجية وخطة
الشركة.
	-تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.
	-اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية وتملك األصول والتصرف بها.
	-المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
	-وضع أهداف األداء المراد تحقيقها واإلشراف على تنفيذها وعلى األداء العام للشركة.
	-المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
•إدارة المخاطر ،ومن ذلك:
	-إنشاء إطار العمل إلدارة ومراجعة المخاطر واإلشراف عليه ،بما في ذلك الموافقة على مستوى تحمل المخاطر.
	-تحديد المخاطر الرئيسية ألعمال الشركة والتأكد من تطبيق األنظمة المناسبة إلدارة تلك المخاطر.
	-المساهمة في مراجعة وتقييم المخاطر االستراتيجية واستالم تقارير دورية عن هذه المخاطر وعن أي من المخاطر المستجدة.
	-تحديد السياسات والقرارات المتعلقة بجميع األمور التي قد تؤدي إلى مخاطر مالية كبيرة أو مخاطر أخرى على الشركة ،أو تؤثر على الشركة بشكل
جوهري.
•وضع نظام الرقابة الداخلية والمراقبة الفعالة ،ومن ذلك:
	-وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين .ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول
الشركة ،وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة.
	-التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية للشركة ،بما في ذلك األنظمة المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
	-التأكد من تطبيق أنظمة رقابية داخلية مناسبة إلدارة المخاطر ،وذلك من خالل تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها
بشفافية.
	-المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
•إعداد التقارير بشأن أداء الشركة ،ومن ذلك:

	-التأكد من أن أعمال الشركة تتم بشكل قانوني ووفقاً لمعايير األداء المعتمدة وبما يتفق مع متطلبات اإلفصاح.
	-التأكد من التزام الشركة بجميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
	-مراجعة التقارير الدورية الصادرة عن لجان مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمراجع الداخلي والمراجعين الخارجيين لتقييم أدائهم وتصحيح أي من
التناقضات الواردة.
	-مراجعة معلومات األداء فيما يتعلق بمالحظات أصحاب المصالح ومقارنة ذلك بشركات تمارس أنشطة مماثلة للشركة.
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•اعتماد نظام الحوكمة الداخلي للشركة ومراقبة فعاليته ومراجعته عند االقتضاء.
•المحافظة على سمعة الشركة والعمل على تعزيزها.
•الترتيبات التنفيذية واإلدارية ،ومن ذلك:
	-اختيار وتعيين الرئيس التنفيذي للشركة واإلشراف على أعماله.
	-التأكد من وجود سياسات وأنظمة مناسبة لتعيين الموظفين وتطويرهم واالحتفاظ بهم ومكافأتهم.
	-مراقبة وإدارة التضارب المحتمل بين مصالح اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين ،بما في ذلك إساءة استخدام أصول الشركة واستغالل
التعامالت مع األطراف ذات العالقة.
	-وضع السياسات المتعلقة بتقييم اإلدارة التنفيذية للشركة والتأكد من اعتماد وتطبيق السياسات المناسبة فيما يتعلق بتقييم الموظفين اآلخرين من قبل
اإلدارة التنفيذية.
	-تقييم األداء العام للموظفين وفاعلية مجلس اإلدارة.
	-مراجعة خطط التعاقب الوظيفي وبرامج التطوير اإلداري لإلدارة التنفيذية.
•إعداد التقارير ،ومن ذلك:
	-ضمان نزاهة نظام المحاسبة والتقارير المالية للشركة ،بما في ذلك المراجعة المستقلة ،واعتماد أنظمة الرقابة المناسبة وال سيما أنظمة مراقبة
المخاطر والضوابط المالية واالمتثال لألنظمة ذات العالقة.
	-اإلشراف على عملية اإلفصاح والتواصل مع المساهمين.
	-اعتماد القوائم المالية للشركة والتأكد من صحتها قبل عرضها على المساهمين.
•مسؤوليات المجلس تجاه الشركات التابعة:
	-وضع األهداف المالية.
	-متابعة األداء المالي.
	-الموافقة على االستثمارات الرئيسة حسب جدول الصالحيات الذي تحدده السياسات الداخلية للمجلس.
	-تقييم أداء مجالس إدارة الشركات التابعة وأداء عضويتها.
سيظل مجلس إدارة الشركة محتفظاً بمسؤولياته تجاه الشركات التابعة فيما يتعلق بكافة القرارات الجوهرية التي لها أثر قانوني أو مالي على الشركة ،ولضمان ذلك
يقوم مجلس اإلدارة بتطوير سياسة ومعايير محددة داخلية يحدد بموجبها حدود الصالحيات بين مجلس الشركة ومجالسه الفرعية وآلية متابعتها وعرضها على
اإلدارة وتشمل تعديل عقود تأسيس الشركات التابعة والموافقة على الميزانيات والقوائم المالية واعتماد توزيع األرباح وغيرها من القرارات.
5 -1-2-2رئيس مجلس اإلدارة

تتمحور مسؤولية رئيس مجلس اإلدارة حول قيادة المجلس وتيسير اإلسهامات والمبادرات البناءة من قبل جميع أعضاء مجلس اإلدارة لضمان فاعلية المجلس في
أداء وظائفه ككل عبر ممارسة واجباته ومسؤولياته.
ووفقاً للنظام األساسي للشركة ،تكون لرئيس مجلس اإلدارة صالحيات تمثيل الشركة أمام سائر الجهات الحكومية وغير الحكومية وأمام الغير .وبموجب الئحة
حوكمة الشركات ،تشمل المسؤوليات األساسية لرئيس مجلس اإلدارة ما يلي:
•رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة.
•ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
•التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
•تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساسي.
•تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفاعلية وبما يحقق مصلحة الشركة.
•ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.
•تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذين والمستقلين ،وإيجاد ثقافة
تشجع على النقد البناء.
•إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو يثيرها مراجع الحسابات ،والتشاور
مع أعضاء المجلس والعضو المنتدب عند إعداد جدول أعمال المجلس.
•عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.
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•إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها .ومن مهام الرئيس
أيضاً رئاسة الجمعيات العمومية للشركة.
5 -1-2-3نائب رئيس مجلس اإلدارة

يتولى نائب رئيس مجلس اإلدارة مسؤولية القيام بتوجيه اإلدارة ومراجعة القرارات الهامة قبل تمريرها إلى لجان مجلس اإلدارة .ويحل نائب رئيس مجلس اإلدارة
محل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه وتكون له الصالحيات المفوضة إليه خطياً من قبل رئيس مجلس اإلدارة.
5 -1-2-4أمين سر المجلس

يكون أمين سر مجلس اإلدارة مسؤوالً عن تنظيم اجتماعات المجلس .وبموجب الئحة حوكمة الشركة الداخلية ،تشمل المسؤوليات الرئيسية ألمين سر مجلس
اإلدارة ما يلي:
•التأكد من اتباع إجراءات مجلس اإلدارة ومراجعتها بانتظام.
•متابعة قرارات مجلس اإلدارة وإبالغ رئيس مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة بأي صعوبات تتم مواجهتها.
•تزويد رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة بالمعلومات المتعلقة بمسؤولياتهم.
•إعداد وتوزيع مسودة محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة.
•التأكد من توافر جميع المعلومات الضرورية ومشاركتها بين أعضاء مجلس اإلدارة وبين المجلس واإلدارة التنفيذية.
5 -1-2-5الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي مسؤول عن األداء المالي والتشغيلي للشركة بشكل عام ،وتطوير وتنفيذ استراتيجية الشركة ،وتنفيذ خطط األعمال السنوية للشركة المعتمدة من
مجلس اإلدارة .ويمارس الرئيس التنفيذي مهامه تحت اإلشراف المباشر لمجلس اإلدارة .كما يعتبر الرئيس التنفيذي حلقة الوصل الرئيسية بين اإلدارة والمجلس.
5 -1-3عقود الخدمات وعقود العمل المبرمة مع أعضاء مجلس اإلدارة

لم يتم إبرام أية عقود عمل بين الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة (باستثناء العقد المبرم مع السيد /ياسر جوهرجي بصفته كرئيس تنفيذي) ،وإنما يتلقى أعضاء
مجلس اإلدارة المكافآت وفقاً ألحكام النظام األساسي للشركة بما ال يتعارض مع الضوابط النظامية الصادرة في هذا الشأن .تم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
بموجب قرارات الجمعية العامة الصادرة في التواريخ المبينة في القسم «( 4-1-5السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس») .ولمزيد من التفاصيل،
يرجى مراجعة القسم «( 5-5مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين») الوارد في هذا القسم.
5 -1-4السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس

نظرة عامة عن الخبرات والمؤهالت والمناصب الحالية والسابقة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس.
5 -1-4-1صالح سالم أحمد بن محفوظ

العمر:

 71سنة

اجلنسية:

سعودي

املنصب احلالي:

رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ التعيني:

2021/10/04م

املؤهل العلمي:

حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران في عام 1976م.

املناصب التنفيذية احلالية:

ال يوجد

العضويات احلالية:

•رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة سدكو ،وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست في جدة
وتعمل في قطاع اإلستثمارات ،منذ عام 2009م.
•رئيس مجلس إدارة في شركة أسواق البحر األحمر ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في جدة وتعمل في قطاع
استثمار الممتلكات العقارية وتشغيل مراكز التسوق ،منذ عام 2004م.
•رئيس مجلس إدارة في شركة المحمل للتطوير ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في جدة وتعمل في قطاع تطوير
وإدارة العقارات ،منذ عام 2012م.
•رئيس مجلس إدارة في شركة المحمل لخدمات المرافق ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في جدة وتعمل في قطاع
تقديم خدمات المرافق ،منذ عام 2004م.
•عضو مجلس إدارة في شركة الخماسية العالمية للتطوير العقاري ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في جدة وتعمل
في اإلنشاءات العامة للمباني السكنية وبيع وشراء وإدارة العقارات ،منذ عام 2014م.
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املناصب التنفيذية السابقة:

•رئيس اللجنة التنفيذية في الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة ،وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست في جدة وتعمل
في قطاع اإلستثمارات ،من العام 2009م الى 2021م.

العضويات السابقة:

•عضو مجلس إدارة في شركة البلد األمين وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في جدة وتعمل في قطاع التطوير واإلنشاء
العمراني منذ عام 2010م حتى عام 2017م.
•عضو مجلس إدارة في شركة ينبع السعودية الكويتية للمنتجات الورقية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في جدة
وتعمل في قطاع صناعة الورق منذ عام 2005م حتى عام 2017م.
•عضو مجلس إدارة شركة إيالف للسفر والسياحة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في جدة وتعمل في قطاع السياحة
منذ عام 2001م حتى عام 2017م.
•عضو مجلس إدارة في شركة أسمنت ينبع وهي شركة مساهمة تأسست في جدة وتعمل في قطاع صناعة األسمنت منذ عام
1977م حتى عام 2017م.
•رئيس اللجنة التنفيذية في الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة ،وهي شركة مساهمة مقفلة تأسست في جدة وتعمل
في قطاع اإلستثمارات ،من العام 2009م الى 2021م

5 -1-4-2عبد ا﴿ عامر عبد ا﴿ النهدي

العمر:

 60سنة

2

اجلنسية:

سعودي

املنصب احلالي:

نائب رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ التعيني:

2021/10/04م

املؤهل العلمي:

حاصل على بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة الملك عبدالعزيز في عام 1985م.

املناصب التنفيذية احلالية:

ال يوجد

العضويات احلالية األخرى:

•رئيس مجلس إدارة في شركة النهدي للناقالت وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في جدة وتعمل في قطاع نقل األغذية
والمعدات والحاويات ،منذ عام  2009حتى اآلن.
•عضو مجلس إدارة في مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في الرياض ،منذ عام2007م حتى
اآلن.
•عضو مجلس إدارة في أوقاف جامعة الملك عبد العزيز وهي أوقاف خيرية تأسست في جدة ،منذ عام 2010م حتى اآلن.

املناصب التنفيذية السابقة:

ال يوجد

العضويات السابقة

ال يوجد

5 -1-4-3عبداإلله بن سالم بن أحمد بن محفوظ

العمر:

 69سنة

اجلنسية:

سعودي

املنصب احلالي:

عضو مجلس اإلدارة

تاريخ التعيني:

2021/10/04م

املؤهل العلمي:

حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة والية أوهايو في الواليات المتحدة في عام 1975م.

املناصب التنفيذية احلالية:

ال يوجد

	-عضو مجلس إدارة في شركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة سدكو القابضة ،وهي شركة مساهمة مقفلة
وتعمل في قطاع اإلستثمارات ،منذ عام 2009م.
	-نائب رئيس مجلس إدارة في شركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة سدكو القابضة ،وهي شركة مساهمة
مقفلة وتعمل في قطاع اإلستثمارات ،منذ عام 2017م.
العضويات احلالية األخرى:

	-رئيس مجلس إدارة في شركة ميثاق القابضة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع االستثمار ،منذ
عام 2015م.
	-نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة سالم بن محفوظ األهلية وهي مؤسسة غير ربحية تختص بالمنح النوعي في
مجال التعليم والتمكين والتنمية المجتمعية ،منذ عام 2014م.
	-رئيس مجلس إدارة في شركة المحور االستثمارية القابضة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع
االستثمار ،منذ عام 2013م.

 2يرجى مالحظة أنه قد يتم اإلشارة للسيد /عبداهلل عامر عبداهلل النهدي باسم عبداهلل عامر بن منيف النهدي في نشرة اإلصدار ،وذلك لدواعي اختالف تسجيل األسماء في المستندات الرسمية مع
وزارة التجارة ،مع التأكيد على أن أي إشارة ألي من االسمين السابقين يقصد بها الشخص نفسه

98

العودة الى جدول المحتويات

	-مدير عام في قسم شركة سدكو « ،»Financial Investment Groupمنذ عام 2006م حتى عام 2009م.
	-نائب المدير العام في الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة سدكو القابضة ،منذ عام 1994م حتى عام
1997م.

املناصب التنفيذية السابقة:

	-نائب المدير اإلقليمي في البنك األهلي التجاري ،وهي شركة مساهمة تأسست في جدة وتعمل في القطاع البنكي،
منذ عام 1980م حتى عام 1990م.
العضويات السابقة:

رئيس مجلس إدارة شركة سدكو كابيتال ،منذ عام 2009م حتى عام 2017م.

5 -1-4-4رومان فوج

العمر:

 50سنة

اجلنسية:

فرنسي

املنصب احلالي:

عضو مجلس اإلدارة

تاريخ التعيني:

2021/10/04م

املؤهل العلمي:

حاصل على دبلوم الرياضيات والفيزياء من مدرسة تشابتل في باريس في عام 1993م.
حاصل على شهادة الماجستير في االقتصاد والتجارة من جامعة باريس المركزية للتعليم العالي في عام 1996م.

املناصب التنفيذية احلالية:

•الرئيس التنفيذي في مجموعة او-أل-أكس ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في هولندا وتعمل في قطاع التجارة
اإللكترونية منذ عام 2021م.

العضويات احلالية األخرى:

•عضو مجلس إدارة في مجموعة او-أل-أكس بي في ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في هولندا وتعمل في القطاع
المالي منذ عام 2021م.
•عضو مجلس إدارة في مجموعة او-أل-أكس غلوبل بي في ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في هولندا وتعمل في
القطاع المالي منذ عام 2021م.
•عضو مجلس إدارة في مجموعة او-أل-أكس إنديا بي في ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في هولندا وتعمل في
القطاع المالي منذ عام 2021م.

املناصب التنفيذية السابقة:

•نائب الرئيس للعمليات والمبيعات والجغرافيا العالمية في  ،Airbnb Incوهي شركة مساهمة عامة ( ،ABNBناسداك)
تأسست في الواليات المتحدة األمريكية ،وتعمل في صناعة السفر والتأجير قصير األجل منذ  2018م حتى 2020م.
•الرئيس التنفيذي لمجموعة األزياء العالمية ،)GFG.DE، Xetra( ،وهي شركة متخصصة في التجارة اإللكترونية تعمل في 24
دولة عبر  5قارات منذ 2015م حتى 2018م.
•الرئيس والمدير العام لشركة أمازون فرنسا ،وهي شركة مساهمة عامة تأسست في الواليات المتحدة األمريكية وتعمل في
قطاع التجزئة والتجارة اإللكترونية منذ عام 2012م حتى عام 2015م.
•مدير أمازون فرنسا ،في فئات الكتب واإللكترونيات والمتشددين وعضو اللجنة التنفيذية ألمازون الفرنسية منذ عام 2008م
حتى عام 2012م.
•مدير عام في كارفور ،وهي شركة مساهمة عامة تأسست في فرنسا وتعمل في قطاع التجزئة منذ عام 2003م حتى عام
2008م.

العضويات السابقة

ال يوجد

5 -1-4-5ياسر بن غالم جوهرجي

العمر:

 51سنة

اجلنسية:

سعودي

املنصب احلالي:

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

تاريخ التعيني:

2021/10/04م

املؤهل العلمي:

حاصل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود في مدينة الرياض في عام 1993م.

املناصب التنفيذية احلالية:

الرئيس التنفيذي في شركة النهدي الطبية ،منذ عام 2014م.

العضويات احلالية األخرى:

ال يوجد
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املناصب التنفيذية السابقة:

العضويات السابقة:

•المدير العام لشركة يونيليفر السعودية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة عامة تأسست في بريطانيا ،وتعمل في قطاع بيع
المنتجات االستهالكية ،منذ عام 2010م حتى عام 2014م.
•مدير عام التسويق لمنتجات العناية الشخصية والمنزلية لشركة يونيليفر السعودية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة عامة
تأسست في بريطانيا ،وتعمل في قطاع بيع المنتجات االستهالكية ،من عام 2007م حتى عام 2010م.
•مدير عام التسويق لمنتجات العناية بالشعر واألسنان لشركة يونيليفر العربية ،منذ عام 2002م حتى عام 2007م.
•مدير عالمات تجارية لشركة يونيليفر العربية ،منذ عام 1998م حتى عام 2002م.
•مدير عالمات تجارية في شركة مجموعة صافوال ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،وتعمل في قطاع الصناعات الغذائية ،منذ عام
1993م حتى عام 1998م.
ال يوجد

5 -1-4-6جنيد سم باجوا

العمر:

 43سنة

اجلنسية:

بريطاني

املنصب احلالي:

عضو مجلس اإلدارة

تاريخ التعيني:

2021/10/04م

املؤهل العلمي:

•حاصل على شهادة طب من جامعة كنغز في لندن في عام 2004م.
•حاصل على ماجستير اإلدارة الطبية من جامعة برمنغهام في بريطانيا في عام 2013م.
•حاصل على شهادة برنامج اإلدارة الطبية التنفيذية من خدمة الصحة الوطنية البريطانية من بريطانيا في عام 2015م.
•حاصل على شهادة برنامج اإلدارة القيادة التنفيذية من جامعة هارفرد في الواليات المتحدة في عام 2016م.
•حاصل على ماجستير إدارة األعمال من جامعة امبريال كولج لألعمال في عام 2019م.

املناصب التنفيذية احلالية:

•رئيس العلوم الطبية في مايكروسوفت وهي شركة مساهمة عامة تأسست في الواليات المتحدة وتعمل في قطاع التقنية منذ
عام  2020م.

العضويات احلالية األخرى:

•عضو مجلس في وكالة تنظيم األدوية ومنتجات الرعاية الصحية ،وهي جهة تنظيمية ،منذ عام 2021م.
•عضو مجلس في نافيلد هيلث ،وهي مؤسسة خيرية وتعمل في قطاع الصحة والعافية ،منذ عام 2021م.
•عضو مجلس في صندوق مستشفيات جامعة كولج لندن ،وهو مستشفى ويعمل في قطاع الصحة ،منذ عام 2021م.
•عضو مجلس في مجموعة مديكا شركة عامة محدودة ،وهي شركة عامة محدودة وتعمل في قطاع شركة عامة محدودة ،منذ
عام 2021م.
•عضو مجلس في صندوق مستشفيات جامعة كولج لندن الخيري ،وهي مؤسسة خيرية وتعمل في قطاع الصحة ،منذ عام
2020م.
•عضو مجلس في إسنشال غايد يو كي ليميتد ،وهي شركة خاصة محدودة وتعمل في قطاع الصحة ،منذ عام 2008م.

املناصب التنفيذية السابقة:

•المدير التنفيذي الطبي في شركة إم أس دي للخدمات الصحية وهي شركة مساهمة عامة تأسست في الواليات المتحدة وتعمل
في قطاع صنع األدوية منذ عام 2015م حتى عام 2018م.

العضويات السابقة

ال يوجد

5 -1-4-7عبد اللطيف بن علي السيف

العمر:

 43سنة

اجلنسية:

سعودي

املنصب احلالي:

عضو مجلس اإلدارة

تاريخ التعيني:

2021/10/04م

املؤهل العلمي:

•حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بوسطن في الواليات المتحدة في عام 2001م.
•حاصل على ماجستير في االقتصاد من جامعة بوسطن في الواليات المتحدة في عام 2006م.
•حاصل على ماجستير في إدارة األعمال من جامعة بوسطن في الواليات المتحدة في عام 2006م.

املناصب التنفيذية احلالية:

•العضو المنتدب والتنفيذي لشركة سبعين لالستثمار ،وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في نشاط إدارة االستثمارات في أعمال
األوراق المالية ،منذ عام 2021م.
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العضويات احلالية األخرى:

•عضو مجلس اإلدارة في شركة عبد اهلل العثيم لالستثمار ،وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في نشاط إدارة االستثمارات،
منذ عام 2021م
•عضو مجلس اإلدارة في شركة النهدي الطبية منذ عام 2021م.
•عضو مجلس اإلدارة في مصرف الراجحي ،وهي شركة مساهمة عامة وتعمل في القطاع البنكي ،منذ 2017م.
•عضو مجلس اإلدارة في شركة وصاية العالمية لالستثمار ،وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع إدارة
االستثمارات ،منذ 2019م.
•عضو مجلس اإلدارة في الشركة الوطنية للبتروكيماويات ،وهي شركة مساهمة عامة سعودية تعمل في قطاع االستثمار في
صناعة البيتروكيماويات ،منذ 2019م.
•عضو مجلس اإلدارة في شركة األسمنت العربية ،وهي شركة مساهمة عامة سعودية تعمل في قطاع إنتاج االسمنت ،منذ عام
2018م.
•عضو مجلس اإلدارة في الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت ،وهي شركة مساهمة عامة سعودية ،وتعمل في قطاع
المعلومات واالتصاالت2020 ،م.
•رئيس لجنة المراجعة في الشركة العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت ،وهي شركة مساهمة عامة سعودية وتعمل في قطاع
المعلومات واالتصاالت ،منذ عام 2021م.
•عضو مجلس اإلدارة في شركة ريفا لالستثمار ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع إدارة العقارات ،منذ عام
2021م.

املناصب التنفيذية السابقة:

•الرئيس التنفيذي لشركة االستثمارات الرائدة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع إدارة االستثمارات ،منذ عام
2018م حتى عام 2021م.
•مستشار استثمار لدى المؤسسة العامة للتقاعد ،وهي مؤسسة حكومية سعودية ،منذ عام 2017م حتى عام 2018م.
•نائب الرئيس ورئيس االستثمار في مؤسسة الملك عبد اهلل اإلنسانية ،وهي مؤسسة خيرية ،تعمل في مجال المشاريع
والمبادرات اإلنسانية واإلغاثية ،منذ عام 2014م وحتى عام 2017م.
•مدير إدارة المحافظ في شركة محمد ابراهيم السبيعي وأوالده لالستثمار (ماسك) ،وهي شركة مساهمة مقفلة ،تعمل في
مجال االستثمار ،منذ عام 2012م وحتى عام 2014م.
•مدير محافظ االستثمار لدى شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) ،وهي شركة مساهمة سعودية تعمل في مجاالت النفط
والغاز الطبيعي والبتروكيماويات واألعمال المتعلقة بها ،منذ عام 2011م وحتى عام 2012م.
•مدير محافظ االستثمار لدى شركة كاوست إلدارة االستثمار ،وهي شركة أمريكية ،تعمل في مجال االستثمار منذ عام 2009م
وحتى عام 2011م.
•محلل مالي  -قسم إدارة االستثمار لدى شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) ،وهي شركة مساهمة سعودية تعمل في مجاالت
النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات واألعمال المتعلقة بها ،منذ عام 2006م وحتى عام 2009م.
• محلل مالي  -قسم االئتمان والتحصيل لدى شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) ،وهي شركة مساهمة سعودية تعمل في
مجاالت النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات واألعمال المتعلقة بها ،منذ عام 2001م وحتى عام 2004م.

العضويات السابقة

•عضو مجلس اإلدارة في إتش إس بي سي العربية السعودية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،وتعمل في القطاع البنكي،
منذ عام 2016م حتى 2018م
•عضو مجلس اإلدارة في شركة الرائدة لالستثمار ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في قطاع إدارة االستثمارات ،منذ
2018م حتى 2021م
•مدير محفظة في شركة كاوست إلدارة االستثمارات ،وهي شركة أمريكية ،تعمل في مجال االستثمار ،منذ عام 2009م وحتى
عام 2011م.

5 -1-4-8حسام الدين حلمي الشحتي

العمر:

 54سنة

اجلنسية:

سعودي

املنصب احلالي:

أمين سر مجلس اإلدارة

تاريخ التعيني:

2021/10/28م

املؤهل العلمي:

•حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة في عام 1996م.
•حاصل على ماجستير في األوراق المالية الدولية واالستثمارات والبنوك من المملكة المتحدة في عام 1998م.

املناصب التنفيذية احلالية:

•أمين سر مجلس اإلدارة

املناصب التنفيذية السابقة:

•وسيط أول/متعامل أول (االستثمار واألسهم الدولية والعمالت) في البنك األهلي التجاري ،وهي شركة مساهمة تأسست في
المملكة وتعمل في القطاع البنكي ،منذ عام 1992م حتى 2003م.
•مدير أول عالقات العمالء في الخدمات البنكية الخاصة في البنك السعودي األمريكي ،وهي شركة مساهمة تأسست في
السعودية وتعمل في القطاع البنكي ،منذ عام  2003وحتى 2005م.
•محلل مالي واستثماري ومدير منطقة أمريكا الشمالية في مجموعة العقارات ،منذ 2005م حتى 2010م.
•أمين سر مجلس اإلدارة لعدد من الشركات التابعة لمجموعة سدكو القابضة ،وهي شركة مساهمة مقفلة وتعمل في قطاع
اإلستثمارات ،منذ  2010وحتى اآلن.
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5 -2لجان مجلس اإلدارة
يعنى مجلس اإلدارة بتشكيل اللجان لتحسين إدارة الشركة ،حيث أن لكل لجنة ميثاقاً خاصاً بها يحدد قواعد واضحة ألدوارها وصالحياتها ومسؤولياتها .كما وتعقد
اللجان اجتماعات دورية لغرض القيام بواجباتها.
فيما يلي ملخص عن هيكل ومسؤوليات واألعضاء الحاليين لكل لجنة دائمة:
5 -2-1لجنة الترشيحات والمكافآت

تتمثل المهمة األساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد السياسات واالجراءات المتعلقة بترشيح أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه وأعضاء
الفريق التنفيذي ،باإلضافة الى تحديد السياسات واإلجراءات المتعلقة بالتعويضات .ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل األعمال التي تم ّكنها من تحقيق مهامها،
ومنها:
•إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية ،ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيداً العتمادها
من الجمعية العامة ،على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء ،واإلفصاح عنها ،والتحقق من تنفيذها.
•توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ،وبيان أي انحراف.
•المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ،وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.

•التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
•اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

•التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيها وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير.
•إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.
•تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
•المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.
•مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
•التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
•وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
•وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.
•تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
•توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف ألعضاء المجلس الجدد عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.
•دراسة ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية.
•دراسة ومراجعة خطط اإلحالل الوظيفي للشركة بصفة عامة وللمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين.
•دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وإنهاء خدمة كبار التنفيذيين ،باستثناء مدير إدارة المراجعة الداخلية الذي يتم تعيينه وعزله بتوصية
من لجنة المراجعة والمخاطر بالشركة.
•التأكد من قدرة وجودة الممارسات والمعايير التي تحكم نشاط الموارد البشرية ومن قدرة برامج تطوير القيادات والمواهب في محاكاة الممارسات والمعايير
التي تليق بمكانة الشركة.
•تقييم فعالية وكفاءة أنظمة الموارد البشرية واألنظمة ذات العالقة بتطوير المواهب والتأكد من التطبيق الفعال للممارسات الناجحة في مجال الموارد البشرية
بما يلبي احتياجات القطاعات االساسية والمساندة وفقا لألولويات.
•تقييم برامج الموارد البشرية بما في ذلك برامج استقطاب المواهب وبرامج المحافظة عليها ،وبرامج إدارة األداء ،وخطط التعاقب الوظيفي ،وبرامج الحوافز
والمكافآت الشاملة ،وبرامج تنويع مصادر التوظيف إلثراء الخبرة التراكمية بما يم ّكن الشركة من االرتقاء بثقافة األداء المؤسسي على المستوى الكلي.
•التأكد من جودة األدوات الالزمة والمناسبة لقياس فاعلية الموارد البشرية.
•تقييم مدى فاعلية وجودة برامج رأس المال البشري التي تستهدف التنفيذيين بالشركة بما في ذلك برامج التعاقب الوظيفي.
•مراجعة البيانات المرتبطة بالمزايا والتعويضات المدفوعة للوظائف المماثلة لكبار لتنفيذيين بالسوق وتقييم المركز التنافسي للشركة بهذا الخصوص.
وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة ( )3أعضاء على األقل وبما ال يزيد عن خمسة ( )5أعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس إدارة الشركة لمدة ثالث ()3
سنوات.
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مع مراعاة الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ،يع ّين مجلس اإلدارة أعضاء اللجنة وذلك لمدة ثالث سنوات .وعلى مجلس اإلدارة
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكين اللجنة من القيام بالمهام المناطة بها بما في ذلك إطالع اللجنة ،وبدون أي قيود ،على كافة البيانات والمعلومات والتقارير
والسجالت والمراسالت أو غير ذلك من األمور التي ترى اللجنة أهمية االطالع عليها.
وقد تم تعيين األعضاء التالية أسماؤهم في لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/03/22هـ (الموافق 2021/10/28م).
  (5-3):مقر لودجلاأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الرقم

المنصب

االسم

رئيس اللجنة

1

جنيد سم باجوا

2

طارق حسين رقابان

عضو

3

وليد أحمد باحمدان

عضو

المصدر :معلومات الشركة.

فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
5 -2-1-1جنيد سم باجوا

يرجى مراجعة القسم  6-4-1-5للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات جنيد سم باجوا ومناصبه الحالية والسابقة.
5 -2-1-2طارق حسين رقابان

العمر:

 68سنة

اجلنسية:

سعودي

املنصب احلالي:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

تاريخ التعيني:

2021/10/28م

املؤهل العلمي:

•حاصل على شهادة في علم النفس الصناعي من معهد بولتون للتكنولوجيا في المملكة المتحدة في عام 1979م.
•حاصل على شهادة ماجستير في دراسات القوى العاملة من جامعة وستمنستر في المملكة المتحدة في عام 1987م.
•شهادة تخرج في التدريب التنفيذي من جامعة بريستول في المملكة المتحدة.

املناصب التنفيذية احلالية:

•ال يوجد

العضويات احلالية األخرى:

•عضو لجنة التعويضات والترشيحات بشركة النهدي

املناصب التنفيذية السابقة:

•شريك مؤسس في مجموعة أي س ج بزنس كونسلتنتس منذ عام 2011م حتى عام 2020م
•نائب الرئيس للموارد البشرية والشؤون العامة في الشركة السعودية للتنمية االقتصادية منذ عام 1998م حتى عام 2011م
•نائب مدير إدارة الموارد البشرية في البنك االسالمي للتنمية منذ عام 1993م حتى عام 1998م
•مدير التطوير الوظيفي والتنظيمي في مشاريع المطارات الدولية وزارة الدفاع والطيران منذ عام 1985م حتى عام 1993م

العضويات السابقة

ال يوجد

5 -2-1-3وليد أحمد باحمدان

العمر:

 51سنة

اجلنسية:

سعودي

املنصب احلالي:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

تاريخ التعيني:

2021/10/28م

املؤهل العلمي:

حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة بردو في الواليات المتحدة في عام 1994م.

املناصب التنفيذية احلالية:

•نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة عضو لجنة المكافآت والمزايا في المجموعة الصناعية منذ عام 2012م.
•رئيس مجلس اإلدارة والشريك المؤسس لشركة ديمنشن ،شركة استشارات إدارية واستشارات تجارية مقرها الرياض.
•عضو مجلس إدارة تنفيذي وشريك في ترست ،واحدة من الشركات الرائدة في مجال استشارات التأمين والسمسرة ،مؤسسة
النقد العربي السعودي المرخصة ومقرها في جدة.
•عضو مجلس إدارة في ورلد كير السعودية  -جزء من ورلد كير الدولية ،وهي شركة أمريكية متخصصة في الطب عن بعد.
•مؤسس مشارك وعضو مجلس إدارة تنفيذي داري ،شركة تطوير عقاري متخصصة في الوحدات السكنية الراقية ذات الجودة
العالية وبأسعار معقولة ومقرها في جدة.
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العضويات احلالية األخرى:

•عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة المسلمين الجدد ،وهي جزء من رابطة العالم اإلسالمي التي تركز على مسلمي أوروبا الغربية
•عضو مجلس أمناء كلية طيبة الخاصة بالمدينة المنورة
•عضو تنفيذي في مركز األعمال الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة

املناصب التنفيذية السابقة:

•نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة البيع المتقدم منذ عام
2012م حتى عام 2014م.
•رئيس االتصاالت والعالقات في شركة الخبير كابيتال منذ عام 2008م حتى عام 2010م.
•نائب الرئيس في شركة سارا القابضة منذ عام 2005م حتى عام 2008م.
•نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سارا تيليكوم منذ عام 2005م حتى عام 2007م.
•مدير عام المجموعة  -الشرق األوسط في شركة اشوأ للتقنيات منذ عام 2004م حتى عام 2005م.
•مدير المبيعات والتسويق اإلقليمي في شركة اشوأ للتقنيات منذ عام 2003م حتى عام 2004م.
•مدير المبيعات في جنرال إلكتريك في منتجات الطاقة منذ عام 1999م حتى عام 2003م.
•مدير مبيعات في جنرال إلكتريك منذ عام 1997م حتى عام 1999م.

العضويات السابقة

•كبير مستشاري معالي وزير التجارة بمهمة خاصة لمساعدة المحافظ في إنشاء هيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة المشكلة
حدي ًثا منذ عام 2016م حتى عام 2017م.
•أمين عام جمعية البير وعضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية منذ عام 2012م حتى عام 2016م.
•عضو لجنة االرتباط بجمعية رجال األعمال األمريكيين فرع المنطقة الشرقية منذ عام 2001م حتى عام .2003

5 -2-2لجنة المراجعة

إن وجود نظام رقابة داخلية ف ّعال هو أحد المسؤوليات المناطة بمجلس اإلدارة ،وتتمثل المهمة األساسية للجنة المراجعة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية
وتنفيذه بفاعلية ،وتقديم أي توصيات لمجلس اإلدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة .وتكون اللجنة مسؤولة أيضا عن اعتماد سياسات
وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعة أنشطة تقييم المخاطر وخطط الحد من تأثير تلك المخاطر قبل العرض على مجلس اإلدارة ،كما تكون اللجنة مسؤولة عن
تأكيد االلتزام بقواعد وممارسات حوكمة الشركة الصادرة عن هيئة السوق المالية ودليل الحوكمة الخاص بالشركة .يشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل األعمال
التي تمكنها من تحقيق مهامها ،ومنها:
القوائم المالية:

	-دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
	-إبداء الرأي الفني  -بنا ًء على طلب مجلس اإلدارة  -فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات
التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
	-دراسة أي مسائل مه ّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

	-البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات الخارجي.
	-التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
	-دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي فيها والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
	-إبالغ مجلس اإلدارة بانتظام عن أي مسائل تنشأ فيما يتعلق بجودة أو سالمة القوائم المالية الخاصة بالشركة ،وامتثال الشركة للمتطلبات القانونية
والتنظيمية ،وأداء واستقاللية مراجع الحسابات الخارجي الذي تستعين به الشركة.
المراجعة الداخلية وسياسات المحاسبة:

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

	-تق ّدم لجنة المراجعة سنوياً توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين مراجع حسابات خارجي وعزله ومكافأته.
	-مراجعة وتأكيد استقاللية مراجعي الحسابات الخارجيين بالحصول على بيانات منهم حول العالقات التي تربطهم بالشركة ،بما في ذلك العالقات التي
تنطوي على تقديم خدمات أخرى غير المراجعة ،ومناقشتها مع مراجعي الحسابات.
	-دراسة تقارير المراجعة الخارجية ،والعمل مع مراجعي حسابات خارجيين ودعمهم حيثما أمكن لتوفير طرق تواصل بديلة بين مراجعي الحسابات
الخارجيين ومجلس اإلدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
	-اإلشراف على ترتيبات استكمال القوائم المالية المراجعة في نهاية السنة.

	-دراسة خطة المراجعة مع مراجع الحسابات الخارجي (تحديداً دراسة نطاق ونهج المراجعة المقترحة) ،ويشمل ذلك تنسيق جهود المراجعة مع مراجع
الحسابات الداخلي.
	-دراسة القوائم المالية المراجعة وتناول منهج المراجعة والتعديالت المحاسبية مع مراجع الحسابات الخارجي ،وتقديم إلى مجلس اإلدارة توصيات
ُوصل إليها من عملية المراجعة.
لتحسين المراقبة الداخلية وأية نتائج مهمة أخرى ت ّ

	-النظر في مؤهالت مراجع الحسابات الخارجي وتقييم أدائه ومدى استقالليته ،بما في ذلك مراجعة وتقييم الشريك الرئيسي  -مع مراعاة آراء إدارة
الشركة ومراجعي الحسابات الداخليين حول ذلك  -وطرح استنتاجاتها على مجلس اإلدارة.
	-دراسة شروط ومواصفات كل مهمة مراجعة  /استشارة خاصة يقوم بها مراجعو الحسابات الخارجيين والمكافآت مقابلها.
	-االجتماع بشكل دوري مع مراجعي الحسابات الخارجيين لمناقشة أي مسائل ترى لجنة المراجعة أو مراجعو الحسابات ضرورة مناقشتها في جلسة مغلقة.

المراجعة الداخلية:

	-التأكد من تحديد الشركة بصورة رسمية هدف وحدة المراجعة الداخلية وصالحياتها والمسؤوليات المكلفة بها إلجراء ودراسة التقييمات المستمرة
لعمليات الشركة وعمليات إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية بالتنسيق مع اإلدارة العليا ولجنة المراجعة.
	-اعتماد المكافأة السنوية لرئيس وحدة المراجعة الداخلية وتقييم أدائه وتعديل راتبه وفقاً لسياسة التعويضات والمزايا الخاصة بالشركة.
	-التوصية لرئيس مجلس اإلدارة بترشيح مدير إدارة المراجعة الداخلية وعزله.
	-اإلشراف على أعمال المراجعة الداخلية ومراجعة ميثاقها ونطاقها وكفاءتها واستقالليتها وموضوعيتها وأدائها وخطة عملها .االطالع على التقارير
الدورية والسنوية للمراجعة الداخلية.
	-دراسة ملخص جميع تقارير المراجعة الداخلية ،بما في ذلك ردود اإلدارة واالستثناءات المذكورة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة
في تقرير المراجعة الداخلية.
	-اإلشراف على وحدة المراجعة الداخلية الخاصة بالشركة للتأكد من فعاليتها في تنفيذ أعمالها وواجباتها التي يحددها مجلس اإلدارة.
	-تتمتع لجنة المراجعة بالصالحية النهائية التي تُخ ّولها دراسة واعتماد خطة المراجعة السنوية وجميع التغييرات الرئيسية التي تطرأ عليها.
	-التأكد من عدم وجود قيود غير مبررة ،ودراسة واعتماد تعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو استبداله أو عزله.

	-مراجعة أداء مدير إدارة المراجعة الداخلية مرة واحدة سنوياً على األقل ،والموافقة على التعويض السنوي وتعديل الراتب إذا اقتضى األمر.
	-مراجعة فعالية وحدة المراجعة الداخلية ،ويشمل ذلك مدى االمتثال للمعايير الدولية الخاصة بمعهد مراجعي الحسابات الداخليين للممارسة المهنية
للمراجعة الداخلية للحسابات.
	-االجتماع بشكل دوري مع مدير إدارة المراجعة الداخلية لمناقشة أي مسائل ترى لجنة المراجعة أو وحدة المراجعة الداخلية ضرورة مناقشتها في جلسة
مغلقة.
االلتزام:

	-دراسة نتائج الفحوصات التي تجريها الجهات الرقابية والنظر في مالحظات مراجع الحسابات.
	-التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
	-مراجعة عملية تبليغ موظفي الشركة بقواعد السلوك المهني واألخالقي ،وعملية مراقبة االمتثال لها.
	-مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.
	-رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.
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إدارة المخاطر:

	-اإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر الذي تعتمده الشركة وتعزيزه.
	-تحديد ورصد المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة وتقييم إدارة تلك المخاطر ومواءمة أنشطة إدارة المخاطر مع األهداف والسياسات العامة للشركة.
	-ضمان أخذ المخاطر ضمن حدود مقبولة ،مع األخذ في االعتبار أهداف العمل وحجم الشركة وعبء العمل والنسب ومنظورها على المدى القصير
والطويل.
	-اعتماد سياسات وإجراءات إدارة المخاطر التي تحدد المراحل المناسبة العتماد القرارات ،وغيرها من الضوابط والموازنات والقيود إلدارة المخاطر
وتحديد متطلبات اإلبالغ عن المخاطر من الناحية اإلدارية.
	-مراجعة أنشطة تقييم المخاطر الرئيسية بصورة دورية.
	-مراجعة خطة استمرارية األعمال الخاصة بالشركة.
مسؤوليات تقديم التقارير:

	-إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها ،ويلتزم مجلس
اإلدارة بأن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على األقل؛ لتزويد كل من
رغب من المساهمين بنسخة منه .ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
	-تقدم لجنة المراجعة تقارير موجزة لمجلس اإلدارة عقب كل اجتماع لها.
	-يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية بإعداد تقرير سنوي يتم رفعه مع مرئيات لجنة المراجعة لمجلس اإلدارة.
	-تتولى لجنة المراجعة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس اإلدارة ،وترفع توصياتها إلى المجلس التخاذ القرار بشأنها ،أو
أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك ،ومع ذلك تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن تلك القرارات.
وتتكون لجنة المراجعة من ثالثة ( )3أعضاء على األقل وبما ال يزيد عن خمسة ( )5أعضاء يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية لمدة ثالث ( )3سنوات،
على أن يكون بينهم عضو مجلس إدارة مستقل واحد ( )1على األقل وأال تضم أيا من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين ،وأن يكون من بينهم عضو مختص بالشؤون
المالية والمحاسبية.
ومع مراعاة الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة المراجعة ،تشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة وذلك لمدة ثالث سنوات .وعلى
مجلس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكين اللجنة من القيام بالمهام المناطة بها بما في ذلك إطالع اللجنة ،وبدون أي قيود ،على كافة البيانات والمعلومات
والتقارير والسجالت والمراسالت أو غير ذلك من األمور التي ترى اللجنة أهمية االطالع عليها.
وقد تم تعيين األعضاء التالية أسماؤهم في لجنة المراجعة في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1443/07/06هـ (الموافق 2022/02/07م).
  (5-4):مقر لودجلاأعضاء لجنة المراجعة

الرقم

المنصب

االسم

رئيس اللجنة

1

عبداللطيف بن علي السيف

2

وائل كمال عيد

عضو

3

أبو بكر علي با جابر

عضو

المصدر :الشركة.

فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء لجنة المراجعة:
5 -2-2-1عبد اللطيف بن علي السيف

يرجى مراجعة القسم  7-4-1-5للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات علي بن عبد اللطيف السيف ومناصبه الحالية والسابقة.
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5 -2-2-2وائل كمال عيد

العمر:

 44سنة

اجلنسية:

بريطاني

املنصب احلالي:

عضو لجنة المراجعة

تاريخ التعيني:

2021/11/03م

املؤهل العلمي:

•حاصل على بكالوريوس في المالية والمصرفية من الجامعة األمريكية في القاهرة في عام 2000م.
•حاصل على شهادة الماجستير ،مع مرتبة الشرف ،في إدارة األعمال من كلية وارويك إلدارة األعمال في المملكة المتحدة في
عام 2005م.
•حاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة المخاطر من جامعة درهام في المملكة المتحدة في عام 2011م.

املناصب التنفيذية احلالية:

•الرئيس التنفيذي للمخاطر والحوكمة في الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) ،منذ عام 2011م.

العضويات احلالية األخرى:

•رئيس لجنة المخاطر في الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) ،منذ عام 2017م.
•عضو لجنة المراجعة في شركة أوتو وورلد لتأجير السيارات ،وهي شركة ذات مسئولية محدودة تعمل في قطاع التأجير
التشغيلي للسيارات ،منذ عام 2018م.
•عضو لجنة المراجعة في مؤسسة ماجد الخيرية ،وهي مؤسسة خيرية تعمل في قطاع التنمية المجتمعية ،منذ عام 2020م.

املناصب التنفيذية السابقة:

•نائب المدير إلدارة المخاطر في البنك األوروبي اإلسالمي االستثماري ،وهو بنك تأسس في البلد ويعمل في قطاع المصرفية
االستثمارية منذ عام 2006م وحتى عام 2011م.
•مدير المشاريع االستراتيجية في البنك اإلسالمي البريطاني ،وهو بنك تأسس في البلد ويعمل في قطاع المصرفية منذ عام
2005م وحتى عام 2006م.
•مسؤول ائتمان أول في البنك التجاري الدولي ،وهو أكبر بنك استثماري في مصر ويعمل في قطاع المصرفية منذ عام 2001م
وحتى عام 2004م.
•محلل مالي في شركة يونيليفر ،وهي شركة تعمل في قطاع السلع االستهالكية في مصر ،منذ عام 2000م حتى عام .2001

العضويات السابقة

•عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة في شركة قهوة بنون وهي شركة ذات مسئولية محدودة تعمل في قطاع سلسلة المقاهي
منذ عام 2017م وحتى عام 2020م.
•عضو مجلس إدارة شركة تزويد وهي شركة ذات مسئولية محدودة تعمل في قطاع اإلدارة والتشغيل منذ عام 2014م وحتى
عام 2017م.

5 -2-2-3أبو بكر علي با جابر

العمر:

 71سنة

اجلنسية:

سعودي

املنصب احلالي:

عضو لجنة المراجعة

تاريخ التعيني:

2021/11/03م

املؤهل العلمي:

•حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الخرطوم في السودان في عام 1972م.
•حاصل على شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة في عام 1976م.
•حاصل على شهادة الدكتوراه في اإلدارة المالية والمحاسبة من جامعة ستراثكليد في المملكة المتحدة في عام 1984م.

املناصب التنفيذية احلالية:

•ال يوجد

العضويات احلالية األخرى:

•عضو لجنة المراجعة المستقلة في سيسكو منذ عام 2013م.
•عضو لجنة المراجعة المستقلة في شركة النهدي الطبية منذ عام 2013م.
•عضو لجنة المراجعة المستقلة في شركة عبد اللطيف جميل للتمويل منذ عام 2013م.
•عضو لجنة التدقيق المستقل في ساب تكافل منذ عام 2015م.

املناصب التنفيذية السابقة:

•المدير اإلقليمي في البنك األهلي السعودي منذ عام 1997م وحتى عام 2012م.

العضويات السابقة

•عضو لجنة المراجعة المستقلة في شركة شاي باعشن منذ عام 2013م حتى عام 2018م.
•عضو لجنة المراجعة المستقلة في شركة روالكو للتجارة والمقاوالت منذ عام 2013م حتى عام 2018م.
•عضو لجنة المراجعة في شركة األهلي المالية مرشح من الشركة (البنك األهلي التجاري) منذ عام 2007م حتى عام 2012م.
•عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق في شركة أنفال كابيتال منذ عام 2013م حتى عام
2019م.
•عضو لجنة المراجعة المستقلة في المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص (في إطار البنك اإلسالمي للتنمية) منذ عام
2019م حتى عام 2021م.
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5 -3لجنة التحول الرقمي واألمن السيبراني
تقوم لجنة التحول الرقمي واألمن السيبراني بمساعدة المجلس في تحقيق التحول الرقمي للشركة .وتتمثل المسؤولية األساسية للجنة في تقديم المشورة لمجلس
اإلدارة في حين تواصل الشركة التك ّيف والنمو بفعالية في وجه العصر الرقمي.
تتبع لجنة التحول الرقمي واألمن السيبراني إلى مجلس اإلدارة وتمثله في االطالع على استراتيجية التحول الرقمي الشاملة والتوصية بتحديثها ،مع مراعاتها في
ذلك التوجه االستراتيجي للشركة.
ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل األعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها ،ومنها:
1مناقشة استراتيجية الشركة الرقمية واالبتكار الشاملة مع اإلدارة التنفيذية ،بما في ذلك األهداف والمبادرات االستراتيجية واالستثمارات وأنشطة البحثوالتطوير ،وتق ّدم توصيات إلى مجلس اإلدارة عند االقتضاء.
2مراجعة وتقييم أداء مبادرات الشركة بشكل دوري لدعم استراتيجيتها الرقمية واالبتكار ،مع التركيز على تحسين عمليات التشغيل لمبادرات الخدمات الصحيةالمتكاملة ( ،)omni-healthبما في ذلك توفير المنتجات والخدمات الجديدة ومدى قبول المستهلك لها ودمجها.
3االطالع ومناقشة المخاطر الرقمية الجوهرية التي تواجهها الشركة والفرص الرئيسية المتاحة لها ،والمسائل واالتجاهات الناشئة في النطاق األوسع للسوق.وتتكون لجنة التحول الرقمي من عضوين يتم تعيينهم من قبل المجلس لمدة ثالث ( )3سنوات .وعلى مجلس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكين اللجنة من
القيام بالمهام المناطة بها بما في ذلك إطالع اللجنة ،وبدون أي قيود ،على كافة البيانات والمعلومات والتقارير والسجالت والمراسالت أو غير ذلك من األمور
التي ترى اللجنة أهمية االطالع عليها.
وقد تم تعيين األعضاء التالية أسماؤهم في لجنة التحول الرقمي بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/03/22هـ (الموافق 2021/10/28م).
  (5-5):مقر لودجلاأعضاء لجنة التحول الرقمي واألمن السيبراني

الرقم

االسم

1

رومان فوج

2

جنيد سم باجوا

المنصب
رئيس اللجنة
عضو

فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء لجنة التحويل الرقمي واألمن السيبراني:
5 -3-2-1رومان فوج

يرجى مراجعة القسم  4-4-1-5للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات رومان فوج ومناصبه الحالية والسابقة.
5 -3-2-2جنيد سم باجوا

يرجى مراجعة القسم  6-4-1-5للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات جنيد سم باجوا ومناصبه الحالية والسابقة.
5 -4اإلدارة العليا
5 -4-1لمحة عامة على اإلدارة العليا

تتألف اإلدارة العليا من أعضاء مؤهلين من السعوديين وغير السعوديين يتميزون بخبرة دولية ومحلية في قطاع الصيدلة .وتتمثل المسؤولية األساسية للرئيس
التنفيذي في إدارة شؤون الشركة واإلشراف على أدائه بما يتماشى مع أهداف وتوجيهات مجلس اإلدارة والمساهمين.
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يتألف فريق اإلدارة العليا للشركة حالياً من تسعة ( )9أعضاء كما هو موضح بالجدول التالي:
  (5-6):مقر لودجلاتفاصيل اإلدارة العليا

االسم

المنصب

تاريخ التعيين في
الوظيفة الحالية

الجنسية

العمر

عدد األسهم
المملوكة قبل
الطرح

ياسر جوهرجي

الرئيس التنفيذي

2014/09/01م

سعودي

51

-

نسب الملكية غير المباشرة

عدد األسهم
المملوكة بعد
الطرح

قبل الطرح

بعد الطرح

-

-

-

الرئيس التنفيذي
لتطوير شبكات المواقع

2006/03/04م

سعودي

50

-

-

-

-

محمد الخباني

الرئيس التنفيذي
للمالية

2013/04/01م

سعودي

47

-

-

-

-

هاني إسماعيل

الرئيس التنفيذي
للتسويق واالستيراتيجية

2019/08/01م

سعودي

49

-

-

-

-

الرئيس لقطاع قنوات
التوريد

2013/12/16م

سعودي

44

-

-

-

-

سامر بخاري

الرئيس التنفيذي
للموارد البشرية

2018/07/01م

سعودي

43

-

-

-

-

حسام خطاب

الرئيس التنفيذي لقطاع
العمليات

2016/02/01م

مصري

40

-

-

-

-

خالد تدالوي

الرئيس التنفيذي لقطاع
تقنية المعلومات

2011/01/01م

مغربي

55

-

-

-

-

كريم ديمتري

الرئيس التنفيذي
للقطاع التجاري

2018/08/12م

لبناني

51

-

-

-

-

زهير عيطة

رائد منقل

المصدر :الشركة.

5 -4-2السير الذاتية لكبار التنفيذيين

نورد أدناه نظرة عامة على الخبرات ،والمؤهالت ،والمناصب الحالية والسابقة لكل عضو في اإلدارة العليا:
5 -4-2-1ياسر جوهرجي

يرجى مراجعة القسم  5-4-1-5للحصول على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بخبرات ياسر جوهرجي ومناصبه الحالية والسابقة.
5 -4-2-2زهير عيطة

العمر:

 50سنة

اجلنسية:

سعودي

املنصب احلالي:

الرئيس التنفيذي لتطوير شبكات المواقع

تاريخ التعيني:

2006/03/04م

املؤهل العلمي:

حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة في المملكة العربية السعودية في عام 1997م.

املناصب التنفيذية احلالية:

الرئيس التنفيذي لتطوير شبكات المواقع والمعدات الطبية في شركة النهدي الطبية منذ عام 2016م.

املناصب التنفيذية السابقة:

•نائب الرئيس لتطوير الشبكات في شركة النهدي الطبية ،منذ عام 2014م حتى 2016م.
•مدير تطوير الشبكة وخدمة الدعم والمشتريات في شركة النهدي الطبية ،منذ عام 2009م حتى 2011م.
•مدير موقع في شركة النهدي الطبية ،منذ عام 2006م حتى .2009
•مدير عام التجزئة في شركة عبد اللطيف جميل لإللكترونيات والتكييف المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،وتعمل
في قطاع البيع بالتجزئة لإللكترونيات ،منذ عام 2001م حتى 2006م.
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5 -4-2-3محمد الخباني

العمر:

 48سنة

اجلنسية:

سعودي

املنصب احلالي:

الرئيس التنفيذي للمالية

تاريخ التعيني:

2013/04/01م

املؤهل العلمي:

•حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية في عام 1995م.
•حاصل على شهادة االدارة المالية من جامعة هيريوت وات في المملكة المتحدة في عام 2001م.
•تشمل مؤهالته المهنية حصوله على الزمالة المحاسبية كمحاسب إداري معتمد من الجمعية االمريكية للمحاسبين االداريين
في عام .2013

املناصب التنفيذية احلالية:

•الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة منذ عام 2016م.

املناصب التنفيذية السابقة:

•عضو مجلس إدارة في شركة خطى الخير للخدمات التجارية المحدودة ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في القطاع
الخيري والخدمات االجتماعية ،منذ عام 2016م حتى عام 2020م.
•نائب المدير المالي لشركة النهدي الطبية ،منذ عام 2015م حتى عام 2016م.
•مدير أول إلدارة التخطيط والتحليل المالي لشركة النهدي الطبية ،منذ عام 2013م حتى عام 2015م.
•مدير مالي اقليمي  -شبه الجزيرة العربية وباكستان للتخطيط والتحليل المالي في شركة بروكتر أند جامبل (جدة  -دبي) ،وهي
شركة تعمل في قطاع صناعة المواد االستهالكية ،منذ عام 2007م حتى عام 2012م.
•مدير التخطيط االستراتيجي لقطاع األدوية لدول غرب أوروبا في شركة بروكتر أند جامبل (جنيف) ،وهي شركة تعمل في قطاع
صناعة المواد االستهالكية ،منذ عام 2005م حتى عام 2006م.
•مدير مالي لمصنع الورقيات  -في شركة بروكتر أند جامبل (جدة) ،وهي شركة تعمل في قطاع صناعة المواد االستهالكية،
منذ عام 2001م حتى عام 2004م.
•محلل مالي في ادارة التخطيط المالي في شركة بروكتر أند جامبل (جدة) ،وهي شركة تعمل في قطاع صناعة المواد
االستهالكية ،منذ عام 1995م حتى عام 2000م.

5 -4-2-4هاني إسماعيل

العمر:

 49سنة

اجلنسية:

سعودي

املنصب احلالي:

الرئيس التنفيذي للتسويق واالستراتيجية

تاريخ التعيني:

2019/08/01م

املؤهل العلمي:

•حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية في
عام1994م.

املناصب التنفيذية احلالية:

•الرئيس التنفيذي للتسويق واالستراتيجية في الشركة منذ عام 2019م.

املناصب التنفيذية السابقة:

•الرئيس لشركة بروكتور آند جامبل ،وهي شركة تعمل في قطاع صناعة المواد االستهالكية ،في السعودية منذ عام 2015م
حتى عام 2019م.
•مدير اقليمي في شركة بروكتور اند جامبل ،وهي شركة تعمل في قطاع صناعة المواد االستهالكية ،في شبه الجزيرة العربية
وجمهورية باكستان منذ عام 2012م حتى عام 2015م.
•مدير اقليمي في شركة بروكتور اند جامبل ،وهي شركة تعمل في قطاع صناعة المواد االستهالكية ،لقسم العناية الجمالية في
شبه الجزيرة العربية وجمهورية باكستان منذ عام 2008م حتى عام 2012م.
•مدير قسم العناية الصحية في شركة بروكتور اند جامبل ،وهي شركة تعمل في قطاع صناعة المواد االستهالكية / ،مدير ماركة
برينجلز منذ عام 2002م حتى عام 2008م.
•مدير قسم التشغيل  /مدير قسم المشاريع لشركة بروكتور آند جامبل ،وهي شركة تعمل في قطاع صناعة المواد االستهالكية،
في المانيا منذ عام 1995م حتى عام 2002م.

5 -4-2-5رائد منقل

العمر:

 44سنة

اجلنسية:

سعودي

املنصب احلالي:

الرئيس التنفيذي لقطاع سالسل االمداد ودعم األعمال

تاريخ التعيني:

2013/12/16م

املؤهل العلمي:

•حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية في عام
1999م.

املناصب التنفيذية احلالية:

•الرئيس التنفيذي لقطاع سالسل االمداد ودعم األعمال منذ عام 2013م.
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املناصب التنفيذية السابقة:

•نائب الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد بشركة بنده للتجزئة ،وهي شركة تعمل في قطاع البيع بالتجزئة ،منذ عام 2010م حتى
2013م.
•المير العام التنفيذي لسلسلة االمداد بشركة بنده للتجزئة ،وهي شركة تعمل في قطاع البيع بالتجزئة ،منذ عام 2007م حتى
عالم 2010م.
•مدير عام قطاع االمتياز بشركة صافوال ،وهي شركة مساهمة سعودية تعمل في قطاع الصناعات الغذائية ،منذ عام 2006
حتى عام 2007م.
•نائب المدير العام التنفيذي لسلسلة االمداد بشركة بنده للتجزئة ،وهي شركة تعمل في قطاع البيع بالتجزئة ،منذ عام 2006م
حتى عالم 2005م.
•مدير المخزون بشركة بنده للتجزئة ،وهي شركة تعمل في قطاع البيع بالتجزئة ،منذ عام 2000م حتى 2006م.
•مدير االنتاج والمستودات بمصنع األكواب الورقية في قطاع التغليف بشركة صافوال ،وهي شركة مساهمة سعودية تعمل في
قطاع الصناعات الغذائية ،منذ عام 1999م حتى عام 2000م.

5 -4-2-6سامر بخاري

العمر:

 43سنة

اجلنسية:

سعودي

املنصب احلالي:

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

تاريخ التعيني:

2018/07/01م

املؤهل العلمي:

•حاصل على شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات االدارية وعلوم اتخاذ القرارات من كلية االدارة من جامعة جورج ميسون
في الواليات المتحدة األمريكية في عام 2001م.
•حاصل على شهادة الماجستير نظم المعلومات من جامعة جورج ميسون في الواليات المتحدة األمريكية في عام 2003م.

املناصب التنفيذية احلالية:

•الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في الشركة منذ عام 2018م.

املناصب التنفيذية السابقة:

•الرئيس اإلقليمي الفرعي للموارد البشرية في شركة فايزر ،وهي شركة تعمل في قطاع إنتاج وصناعة المنتجات الدوائية
للسعودية ومصر ودول الشام ،منذ عام 2017م حتى 2018م.
•رئيس الموارد البشرية في شركة فايزر للسعودية ،وهي شركة تعمل في قطاع إنتاج وصناعة المنتجات الدوائية ،منذ عام
2013م حتى 2016م.
•نائب الرئيس ورئيس استراتيجية الموارد البشرية في البنك األهلي التجاري ،وهي شركة مساهمة تأسست في جدة وتعمل في
القطاع البنكي ،منذ عام 2012م حتى 2013م.
•نائب الرئيس المساعد ورئيس ادارة المواهب في البنك االهلي التجاري ،وهي شركة مساهمة تأسست في جدة وتعمل في
القطاع البنكي ،منذ عام 2009م حتى 2011م.
•نائب الرئيس ورئيس التنمية البشرية في البنك األهلي التجاري ،وهي شركة مساهمة تأسست في جدة وتعمل في القطاع
البنكي ،منذ عام 2007م حتى 2008م.
•مدير الموارد البشرية في شركة يونيليفر ،وهي شركة تعمل في قطاع بيع المنتجات االستهالكية ،منذ عام 2004م حتى 2006م.

5 -4-2-7حسام خطاب

العمر:

 40سنة

اجلنسية:

مصري

املنصب احلالي:

الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات

تاريخ التعيني:

2016/02/01م

املؤهل العلمي:

•حاصل على الماجستير في اإلدارة التنفيذية من الجامعة العربية للعلوم والتكنولجيا في عام 2005م.
•حاصل على البكالوريوس في الصيدلة من جامعة اإلسكندرية في مصر في عام 2003م.
•حاصل على البكالوريوس في إدارة األعمال في تخصص التحليل المالي من الجامعة العربية المفتوحة في عام 2002م.

املناصب التنفيذية احلالية:

•الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في الشركة منذ عام 2019م.

املناصب التنفيذية السابقة:

•الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة النهدي الطبية منذ عام 2016م حتى عام 2018م.
•رئيس إدارة التسويق العناية الشخصية في يونيليفر السعودية ،وتعمل في قطاع بيع المنتجات االستهالكية ،من عام 2014م
حتى عام 2016م.
•مدير تسويق قسم العناية بالشعر وصحة الفم والعناية بالمنزل في شركة يونيليفر السعودية ،وتعمل في قطاع بيع المنتجات
االستهالكية ،منذ عام 2009م حتى عام 2013م.
•مدير تسويق قسم االغذية في شركة يونيليفر مشرق ،وهي شركة تعمل في قطاع بيع المنتجات االستهالكية ،منذ عام 2006م
حتى عام 2008م.
•مدير تسويق قسم العناية بالبشرة في شركة يونيليفر مشرق ،وهي شركة تعمل في قطاع بيع المنتجات االستهالكية ،منذ عام
2003م حتى عام 2006م.
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5 -4-2-8خالد تدالوي

العمر:

 55سنة

اجلنسية:

مغربي

املنصب احلالي:

الرئيس التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات

تاريخ التعيني:

2011/01/01م

املؤهل العلمي:

•حاصل على شهادة في الهندسة من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية للعلوم والهندسة في فرنسا في عام 1985 - 1989م.
•حاصل على شهادة الدكتوراه في علوم الحاسب من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية للعلوم والهندسة في فرنسا في عام
1993-1989م.

املناصب التنفيذية احلالية:

•الرئيس التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات منذ عام 2019م.

املناصب التنفيذية السابقة:

•مدير تنفيذي في شركة سيفوال ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،وتعمل في قطاع مراكز الرعاية والطب واالتصال ،منذ
عام 2006م حتى عام 2010م.
•مدير تسليم خدمات الموقع في إفريقيا والمشرق العربي لحساب بروكتر أند جامبل في شركة هيولت باكارد ،منذ عام 2003م
حتى 2005م.
•مدير خدمات أفريقيا في شركة براكتور اند جامبل وهي شركة مساهمة عامة تأسست في الواليات المتحدة وتعمل في قطاع
السلع االستهالكية ،منذ عام1999م حتى عام 2003م.
•مدير عمليات المركز الفني األوروبي في شركة براكتور اند جامبل ،وهي شركة تعمل في قطاع صناعة المواد االستهالكية،
منذ عام 1997م حتى عام 1999م.
•مدير مشروع االتصاالت في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا في شركة براكتور اند جامبل ،وهي شركة تعمل في قطاع صناعة
المواد االستهالكية ،منذ عام 1993م حتى عام 1997م.

5 -4-2-9كريم ديمتري

العمر:

 51سنة

اجلنسية:

لبناني

املنصب احلالي:

الرئيس التنفيذي للقسم التجاري

تاريخ التعيني:

2018/08/12م

املؤهل العلمي:

•حاصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة اللبنانية األميريكية في لبنان في عام 1993م.
•حاصل على شهادة الماجستير في إدارة اإلعمال من الجامعة األمريكية في بيروت في لبنان في عام2014م.

املناصب التنفيذية احلالية:

•الرئيس التنفيذي للقسم التجاري منذ عام 2019م.

املناصب التنفيذية السابقة:

•نائب الرئيس التجاري في شركة النهدي الطبية ،منذ عام 2018م حتى عام 2019م.
•مدير عام لمنطقة الشرق االوسط في شركة امبريال براندز وهي شركة مساهمة عامة في بريطانيا ،وتعمل في قطاع صناعة
وبيع منتجات التبغ ،منذ عام2007م حتى عام 2018م.
•تولى مناصب مدير ادارة التسويق في المملكة المغربية ومدير عام العراق ومدير عام المملكة العربية السعودية في شركة
بريتيش اميريكان توباكو ،وهي شركة بريطانية وتعمل في قطاع منتجات التبغ ،منذ عام  2007وحتى عام 2014م.
•تولى مناصب مدير المبيعات والتوزيع لسلطنة عمان ومدير التسويق التجاري للخليج ومدير إدارة كبار العمالء في شركة
يونيليفر ،منذ عام  2000وحتى عام .2007

عقود العمل مع كبار التنفيذيين

أبرمت الشركة عقود عمل مع كافة أعضاء اإلدارة العليا في الشركة وتنص هذه العقود على رواتبهم ومكافآتهم حسب مؤهالتهم وخبراتهم .وتتضمن هذه العقود
عدد من المزايا مثل منح بدل شهري للنقل أو بدل سكن أو كالهما .وهذه العقود قابلة للتجديد وخاضعة لنظام العمل السعودي.
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يوضح الجدول أدناه التفاصيل الرئيسية لعقود العمل مع كبار التنفيذيين.
  (5-7):مقر لودجلاملخص عقود العمل المبرمة مع أعضاء اإلدارة العليا للشركة

الرقم
المتسلسل

االسم

المنصب

تاريخ التعيين

تاريخ إبرام
العقد

تاريخ انتهاء العقد

الرئيس التنفيذي

2014/09/01م

2014/09/01م

-

الرئيس التنفيذي لتطوير شبكات المواقع

2006/3/4م

2006/3/4م

-

2013/4/1م

2013/4/1م

-

2019/8/1م

-

-1

ياسر جوهرجي

-2

زهير عيطة

-3

محمد الخباني

الرئيس التنفيذي للمالية

-4

هاني إسماعيل

الرئيس التنفيذي للتسويق واالستراتيجية

2019/8/1م

-5

رائد منقل

الرئيس التنفيذي لقطاع قنوات التوريد

2013/12/16م

2013/12/16م

-6

سامر بخاري

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

2018/7/1م

2018/7/1م

-

-7

حسام خطاب

الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات

2016/02/01م

2016/02/01م

2021/01/30م (محدد المدة سنة)

-8

خالد تدالوي

الرئيس التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات

2011/1/1م

2011/1/1م

2021/12/30م (محدد المدة سنة)

-9

كريم ديمتري

الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري

2018/8/12م

2018/8/12م

2018/8/11م (محدد المدة سنة)

المصدر :الشركة.

5 -5مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
وفقاً للنظام األساسي للشركة ،يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة في هذا السياق وفي إطار
األحكام المنصوص عليها في نظام الشركات ،وأي أنظمة تكميلية أخرى ذات صلة والنظام األساسي للشركة ،ويتم تحديد بدالت حضور الجلسات وبدالت االنتقال
من جانب مجلس اإلدارة وفقاً لألنظمة والقرارات والتوجيهات المعمول بها في المملكة كما حددتها الجهات المختصة.
تجدر اإلشارة إلى أنه وفقاً للنظام األساسي للشركة ال يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة ،وال كبار التنفيذيين ،بسلطة التصويت على مكافآتهم أو تعويضاتهم .ويتم تحديد
أتعاب كبار التنفيذيين بموجب عقود العمل المبرمة معهم وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة من قبل الشركة.
كما وأن أعضاء مجلس اإلدارة ،وكبار التنفيذيين ال يتمتعون بأية سلطة لالقتراض من الشركة ،أو التصويت على عقد أو ترتيب تكون لهم فيه مصلحة هامة.
ولم يتم صرف أية مزايا عينية ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين .ويوضح الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة من كبار التنفيذيين
(ومن بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومدير العمليات) للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م و2020م.
  (5-8):مقر لودجلامكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

2018م

2019م

2020م

بالريال السعودي

25,068,641

27,946,434

34,569,939

لجنة المراجعة

483,000

350,000

350,000

لجنة الترشيحات والمكافآت

326,000

339,000

339,000

-

-

-

19,757,439

22,692,767

27,126,594

أعضاء مجلس

اإلدارة*

لجنة التحول الرقمي واألمن السيبراني
كبار التنفيذيين ( 5موظفين)

* تم اعتماد تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة بما يتماشى مع األنظمة من تاريخ التحويل لشركة مساهمة بتاريخ 2021/10/04م
المصدر :معلومات الشركة.
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5 -6حوكمة الشركة
5 -6-1نظرة عامة

وتتمثل المصادر الرئيسية لحوكمة الشركة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وأحكام معينة من نظام الشركات وأفضل ممارسات حوكمة
الشركات في المملكة.
ينظم إطار عمل حوكمة الشركات مختلف العالقات بين مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين من خالل وضع قواعد
وإجراءات لتسهيل عمليات اتخاذ القرار بهدف حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة اآلخرين وتعزيز قيم المصداقية واإلنصاف والقدرة التنافسية
والشفافية في سلوك الشركة في سياق السوق المالية وبيئة األعمال.
إن هذه الالئحة تقتضي اإلفصاح الواضح والشفاف وتضمن بالتالي أن يعمل مجلس اإلدارة بما يحقق أفضل مصالح المساهمين ويقدم صورة واضحة وعادلة عن
الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها.
وتهدف سياسة الشركة إلى تبني معايير عالية لحوكمة الشركات ،وستط ّبق الئحة حوكمة الشركات على الشركة اعتباراً من تاريخ اإلدراج هذا وتتقيد الشركة في
بشكل كامل بالئحة حوكمة الشركات اعتباراً من تاريخ اإلدراج .وترى الشركة أ ّن حرصها على
الوقت الراهن بأغلبية أحكام الئحة حوكمة الشركات ،وسوف تتقيد
ٍ
التق ُّيد بتلك الالئحة يشكل عام ً
ال هاماً في استمرار نجاحها.
5 -6-2المتطلبات الرئيسية لحوكمة الشركة

إ ّن المتطلبات الرئيسية للحوكمة والتي تتق ّيد ،وسوف تتق ّيد ،بها الشركة هي المتطلبات المب ّينة في الئحة حوكمة الشركات ،والتي تشمل ما يندرج تحت التالي:
•الحقوق العامة للمساهمين (المواد من  4إلى .)9
•الحقوق المتعلّقة باجتماعات الجمعية العامة (المواد من  10إلى .)15
•مجلس اإلدارة :تكوين المجلس ومسؤولياته وصالحياته وإجراءاته والتدريب (المواد من  16إلى .)41
•حاالت تعارض المصالح (المواد من  42إلى .)49
•لجان الشركة (المواد من  50إلى .)72
•الضوابط الداخلية ،ومراجعي الحسابات الخارجيين ،وتقارير وسياسات الشركة ،ومسائل متنوعة أخرى (المواد من  73إلى .)98
5 -6-3نظام الحوكمة الخاص بالشركة واللوائح الداخلية

وافق مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1443/03/22هـ (الموافق 2021/10/28م) على نظام الحوكمة المعدل الخاص بالشركة ولوائحها الداخلية.
يتضمن دليل حوكمة الشركة السياسات الداخلية والمواثيق التالية:
•سياسات وإجراءات مجلس اإلدارة.
•سياسة تضارب مصالح أعضاء مجلس اإلدارة.
•سياسات ومبادئ اللجان التي يشكلها مجلس اإلدارة.
•المراقبة والتقييم وأعمال المراجعة الداخلية والخارجية وسياسات الرقابة الداخلية.
•سياسات الجمعية العامة.
•سياسة توزيع األرباح.
•سياسات اإلفصاح.
•الئحة عمل لجنة المراجعة.
•الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
•الئحة عمل لجنة التحول الرقمي واألمن السيبراني.
5 -6-4االمتثال بأحكام الئحة حوكمة الشركات

بشكل كامل بأحكام الئحة حوكمة الشركات
يق ّر أعضاء مجلس اإلدارة بأ ّن الشركة في الوقت الراهن ملتزمة بأغلبية أحكام الئحة حوكمة الشركات ،وسوف تلتزم
ٍ
اعتباراً من تاريخ اإلدراج.
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وتحديداً ،فإن أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة ،والذي يتكون حالياً من سبعة ( )7أعضاء ،هم أعضاء غير تنفيذيين ،ويوجد بالمجلس ثالثة ( )3أعضاء
مستقلين .وإضاف ًة إلى ذلك ،فقد تبنى المساهمين طريقة التصويت التراكمي فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس اإلدارة ،والتي تتيح لكل مساهم حقوق
ٍ
لمرشح واحد أو أن يقسم حقوقه التصويتية فيما بين
تصويت تعادل عدد الحصص التي يملكها .ويحق لكل مساهم استخدام جميع حقوقه التصويتية
ٍ
مرشحيه المختارين دون أية ازدواجية في األصوات ،وتزيد هذه الطريقة من فرص مساهمي األقلية الذين يعينون ممثليهم في المجلس من خالل ممارسة
مرشح واحد.
حقوق التصويت التراكمية المتاحة لهم لصالح
ٍ
ووف ًقا للمادة األولى بعد المائة ( )101من نظام الشركات والمادة الرابعة والخمسون ( )54من الئحة حوكمة الشركات ،فقد قامت الجمعية العامة العادية
للشركة بتكوين لجنة المراجعة والمخاطر ،وهي تتألف من ثالثة ( )3أعضاء غير تنفيذيين ،وذلك بتاريخ 1443/03/28هـ (الموافق 2021/11/03م) ،وقام
مجلس اإلدارة بتكوين لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك بتاريخ 1443/03/22هـ (الموافق 2021/10/28م) وقامت الشركة كذلك بإعداد لوائح لجانها
حيث تم اعتمادها من المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 1443/03/22هـ (الموافق 2021/10/28م) ،وأوصى المجلس باعتماد تلك اللوائح من الجمعية
العامة العادية .وقامت الجمعية العامة العادية للشركة باعتماد لوائح اللجان في جلستها المنعقدة بتاريخ 1443/03/28هـ (الموافق 2021/11/03م) .وفي
تاريخ 1443/06/27هـ (الموافق 2021/01/30م) قرر مجلس اإلدارة تعديل لجنة المراجعة والمخاطر كي تصبح لجنة المراجعة ،وتم أيضا تعديل الئحة
عمل اللجنة وقواعد حوكمة الشركة لعكس تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة ،وفي تاريخ 1443/07/06هـ (الموافق 2022/02/07م) ،قامت الجمعية
العامة للشركة باعتماد الئحة عمل لجنة المراجعة وقواعد حوكمة الشركة المعدلة والتصويت على تشكيل لجنة المراجعة.
وفض ً
ٍ
بأحكام تتناول تعارض المصالح والمصالح المتنافسة (المواد  71و 72و 73من نظام الشركات
إجراءات للتق ُّيد
ال عن ذلك ،فقد أع ّدت الشركة
ٍ
ٍ
أطراف ذات عالقة كما ورد في القسم
والمادتان  44و 46من الئحة حوكمة الشركات) .وحصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة على المعامالت مع
«( 8-12المعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة»).
قرار يتخذه المجلس أو تتخذه الجمعية العامة بخصوص
ٍ
وطبقاً ألحكام الئحة حوكمة الشركات ،يحظر على كل عضو بمجلس اإلدارة التصويت على أيِّ
ٍ
معامالت وعقود يجري توقيعها لحساب الشركة ،وذلك إذا كانت لذلك العضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تلك المعامالت أو العقود (المادة 44
ٍ
عضو بالمجلس ،دون ترخيص من الجمعية العامة العادية ،أن تكون له أية
متطلبات مماثلة تفيد بأنه ال يجوز ألي
(ب) ( .))1وينص نظام الشركات على
ٍ
ٍ
ٍ
عقود يجري إبرامها لحساب الشركة .وإن عضو المجلس ملز ٌم أيضاً بإبالغ مجلس اإلدارة بأية مصلحة
صفقات أو
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية
شخصية قد تكون له في تلك المعامالت أو العقود ،وال يجوز له المشاركة في التصويت على القرارات المعتزم تبنيها في هذا الخصوص من جانب مجلس
اإلدارة أو جمعيات المساهمين .ويجب على رئيس مجلس اإلدارة إبالغ الجمعية العامة بأية معامالت وعقود تكون فيها أية مصلحة شخصية مباشرة أو
عضو بالمجلس ،وعليه أن يلحق بذلك تقريراً خاصاً من مراجع الحسابات الخارجي للشركة (المادة .))1( )71
غير مباشرة ألي
ٍ
أعمال قد تنافس الشركة أو أياً من أنشطتها ،فإنه
وتنص الئحة حوكمة الشركات أيضاً على أنه إذا رغب أحد أعضاء مجلس اإلدارة في االنخراط في
ٍ
يجب عليه أن يخطر مجلس إدارة المشاريع التي تشكل أعماله منافس ًة لها ،وعليه أن يمتنع عن التصويت على القرارات ذات الصلة في اجتماعات مجلس
اإلدارة والجمعية العامة ،وعلى رئيس المجلس إبالغ الجمعية العامة العادية باألعمال المنافسة التي يعتزم عضو المجلس اإلنخراط فيها ،ويجب الحصول
ٍ
اشتراطات مماثلة (المادة .)72
على ترخيص من الجمعية العامة للشركة قبل دخول عضو المجلس في النشاط المنافس .وينطوي نظام الشركات على
تلتزم الشركة بمتطلبات الحوكمة اإللزامية المطبقة على الشركات المساهمة العامة السعودية باستثناء بعض األحكام الخاصة بالشركات المدرجة والتي
ال تلتزم بها الشركة حالياً نظراً لكون أسهم الشركة غير مدرجة بعد في السوق المالية ،وهي التالية:
•الفقرة (أ) من المادة ( )8والمتعلقة باإلعالن في الموقع اإللكتروني للسوق المالية عن معلومات المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند نشر أو توجيه الدعوة
النعقاد الجمعية العامة.

•الفقرة (ج) من المادة ( )8والمتعلقة باقتصار التصويت في الجمعية العامة على المرشحين المعلن عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة (.)8

•الفقرة (د) من المادة ( )13والمتعلقة بنشر الدعوة للجمعية العامة في الموقع اإللكتروني للسوق المالية والموقع اإللكتروني للشركة وفي صحيفة يومية توزع
في المنطقة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس.
•الفقرة (ج) من المادة ( )14والمتعلقة بإتاحة المعلومات المتعلقة ببنود الجمعية العامة للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للسوق المالية والموقع
اإللكتروني للشركة والحصول على معلومات متعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة ،وبخاصة تقرير مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية
وتقرير لجنة المراجعة.
•الفقرة (هـ) من المادة ( )15والمتعلقة باإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق المالية بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.
•الفقرة (د) من المادة ( )17والمتعلقة بإشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خالل خمسة أيام عمل
من تاريخ حدوث التغييرات.

•الفقرة (ب) من المادة ( )19والمتعلقة بإشعار الهيئة والسوق المالية عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة فوراً مع بيان األسباب.
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•المادة ( )57والمتعلقة باجتماعات لجنة المراجعة حيث تجتمع بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل السنة المالية للشركة.
•المادة ( )63والمتعلقة باجتماعات لجنة المكافآت حيث تجتمع بصفة دورية كل سنة على األقل ،وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
•المادة ( )67والمتعلقة باجتماعات لجنة الترشيحات حيث تجتمع بصفة دورية كل سنة على األقل ،وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
•المادة ( )68والمتعلقة بنشر الشركة إلعالن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق المالية وذلك لدعوة
األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية المجلس ،على أن يظل باب الترشح مفتوحاً مدة شهر على األقل من تاريخ اإلعالن.
5 -7تعارض المصالح
ال يتيح النظام األساسي للشركة ،وال أية لوائح أو سياسات داخلية ،أية صالحيات تمكن أياً من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي من التصويت على أيِّ عقد
عضو في
أو عرض يكون له فيه مصلح ًة مباشرة أو غير مباشرة ،وذلك طبقاً ألحكام المادة ( )71من نظام الشركات .وتنص المادة المذكورة على وجوب أال يكون ألي
ٍ
مجلس اإلدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات والعقود التي تجري لحساب الشركة ،باستثناء أن يكون ذلك بترخيص من الجمعية العامة العادية.
وتنص تلك المادة أيضاً على أنه على العضو في مجلس اإلدارة أن يبلغ مجلس اإلدارة بمصالحه الشخصية في الصفقات والعقود التي تتم لحساب الشركة ،وعلى
عضو بالمجلس مصلحة شخصية ،على أ ّن الكشف عن
رئيس مجلس اإلدارة ،من جانبه ،إبالغ الجمعية العامة في اجتماعها بالصفقات والعقود التي يكون فيها ألي
ٍ
األمر على ذلك النحو يجب أن يكون مصحوباً
بتقرير خاص من مراجع الحسابات ،ويجب إثبات ذلك الكشف في محضر اجتماع مجلس اإلدارة .وال يجوز للعضو
ٍ
ذي المصلحة أن يشارك في التصويت على القرار المطروح للتصويت عليه في هذا الخصوص.
وبنا ًء على ما تقدم ذكره ،على أعضاء مجلس اإلدارة التقيد بما هو آت:
•التقيد بأحكام المواد ( ،)71و( ،)72و( ،)73و( ،)74و( )75من نظام الشركات ،وأحكام المادتين ( )44و( )46من الئحة حوكمة الشركات.
•االمتناع عن التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالعقود المبرمة مع الشركة حيث يكون لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في هذا
العقد.
منافسة مع أنشطة الشركة ،ما لم يكن عضو المجلس حاص ً
ٍ
ال على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك.
•عدم الدخول في
أساس تنافسي ،طبقاً لنص سياسة التعامالت مع األطراف ذات العالقة.
•واإلبرام في المستقبل جميع الصفقات مع طرف ذو عالقة على
ٍ

يق ّر 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 جزءاً من أي نشاط مشابه أو منافس ألنشطة الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.
وكما 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 كما ال توجد أي معامالت قائمة على أسس تجارية غير عادلة.
وكما 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.
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6مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات6 -1مقدمة
ً
عرضا تحليل ًيا لألداء التشغيلي للمجموعة ووضعها المالي
يوفر قسم مناقشة اإلدارة وتحليلها لشركة النهدي الطبية  -وشركاتها التابعة («المجموعة»)
خالل السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م .وقد تم
إعداد هذا القسم واإليضاحات المرفقة بنا ًء على القوائم المالية الموحدة والمراجعة للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م والتي تم مراجعتها من قبل
شركة كي بي إم جي وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين
والمحاسبين وبناء على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م والتي تم فحصها من قبل
شركة إرنست ويونغ وفقا للمعيار الدولي الخاص بإرتباطات الفحص (( )2410فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة)
المعتمد في المملكة العربية السعودية.
طبقت المجموعة المعايير الدولية للتقرير المالي  IFRSالمعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من
قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (يشار إليها مجتمعة باسم «المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية»)
ووفقاً لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و31
ديسمبر 2020م .ووفقاً لمعيار المحاسبة الدولي « 34التقرير المالي األولي» المعتمدة في المملكة العربية السعودية للقوائم المالية األولية الموحدة
الموجزة غير المراجعة التي تم فحصها لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م.
ال تمتلك شركة كي بي إم جي ،مسجلة في المملكة العربية السعودية( ،عضو غير شريك في الشبكة العالمية لشركات كي بي إم جي لالستشارات المهنية
المستقلة والتابعة ل كي بي إم جي العالمية المحدودة) وال أي من شركاتها التابعة أو موظفيها (الذين يشكلون جزء من الفريق الذي يخدم المجموعة) وال
أي من أقاربهم أي أسهم أو حصص من أي نوع في الشركة بما قد يؤثر في استقاللها كما في تاريخ اصدار تقرير القوائم المالية الموحدة .قدمت شركة
كي بي إم جي الستشارات المهنية (عضو غير شريك في الشبكة العالمية لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة ل كي بي إم جي العالمية المحدودة)
كما في تاريخ هذه النشرة موافقتها الخطية على اإلشارة في هذه النشرة إلى دورها كجهة مراجعة لحسابات المجموعة للسنوات المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكجهة فاحصة لحسابات المجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م ولم
يقوموا بسحب تلك الموافقة كما في تاريخ إصدار هذه النشرة.
ال تمتلك شركة إرنست ويونغ أو موظفيها (الذين يشكلون جز ًءا من الفريق المسؤول عن تقديم الخدمات للشركة) أو أقاربهم أي أسهم أو مصلحة من أي
نوع في الشركة كما في تاريخ نشرة اإلصدار هذه ،مما قد يؤثر في استقاللهم .وقد قدمت شركة إرنست ويونغ ،وحتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه ،موافقتهم
الخطية على نشر أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم والبيانات المنسوبة إلى كل منهم في السياق الذي تظهر فيه في هذه النشرة.
كما تشكل القوائم المالية المذكورة أعاله جزءاً ال يتجزأ من هذه النشرة ،ويتعين قراءة هذا القسم جنباً إلى جنب مع تلك القوائم واإليضاحات المتممة
لها .وقد تم إدراج هذي القوائم المالية في صفحة (س) («ملخص المعلومات األساسية») من هذه النشرة .تم تقريب كل المبالغ الواردة في هذا القسم
إلى أقرب ألف ريال سعودي ما لم يُذكر خالف ذلك ،وتم تقريب األرقام والنسب إلى أقرب رقم عشري .ولهذا ،فإن مجموع تلك األرقام قد يختلف عما هو
وارد بالجداول .وعليه ،تستند كل النسب والمؤشرات والنفقات السنوية ومعدالت النمو السنوي المركب إلى أرقام مقربة .تم استخدام المعلومات المالية
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م من المعلومات المالية المقارنة المعروضة في القوائم المالية الموحدة المراجعة للمجموعة للسنوات المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2019م .وتم استخدام المعلومات المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م من القوائم
المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م .وتم استخدام المعلومات المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2020م و2021م من القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م.
قد يتضمن هذا القسم بيانات ذات طبيعة مستقبلية تتعلق بالقدرات المستقبلية للشركة ،بنا ًء على خطط اإلدارة وتوقعاتها بشأن نمو المجموعة ونتائج
ً
فضل عن المخاطر والشكوك المرتبطة بها .وقد تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل جوهري عن النتائج المتوقعة نتيجة
عملياتها ومركزها المالي
للعديد من العوامل والمخاطر واألحداث المستقبلية ،بما في ذلك تلك الوارد مناقشتها في هذا القسم من النشرة أو في أي موضع آخر منها ،ال سيما
القسم رقم« 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة.
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6 -2إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية الموحدة
1يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم مستخرجة دون تغيير جوهري ويتم عرضها بما يتفق مع القوائم المالية الموحدةالمراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والتي أعدتها الشركة وفقا لمعايير الدولية للتقارير المالية
المعتمدة في المملكة العربية السعودية واإلصدارات األخرة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والتي تم مراجعتها من قبل مراجع حسابات
الشركة ،شركة كي بي إم جي والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة التي تم فحصها لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
واإليضاحات المرفقة بها والتي أعدتها الشركة وف ًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (( )34التقرير المالي األولي) المعتمد في المملكة العربية السعودية والتي
تم فحصها من قبل شركة إرنست ويونغ.
2يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة  -منفردة أو بالمشاركة مع شركتها التابعة  -تملك رأس مال عامل يكفي لفترة االثني عشر شه ًرا على األقل التي تليتاريخ هذه النشرة.
3يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود تغييرات جوهرية سلبية في الوضع المالي أو التجاري للشركة في السنوات المالية الثالث التي سبقت مباشرة تاريختقديم طلب تسجيل وطرح األوراق المالية موضوع هذه النشرة ،باإلضافة إلى نهاية الفترة المشمولة في تقرير مراجع الحسابات حتى تاريخ إصدار هذه النشرة،
باستثناء ما ورد في هذا القسم أو أي قسم آخر في هذه النشرة ،خاصة العوامل المذكورة في القسم رقم« 2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة.
4يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن كل الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي تم اإلفصاح عنها في هذه النشرة ،وأنه ال توجد أي معلومات أو مستنداتأو حقائق أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها إلى جعل أي إفادة مضللة.
5يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديها أي ممتلكات ،بما في ذلك أي أوراق مالية تعاقدية أو أصول أخرى ،تخضع قيمتها للتقلبات أو يصعب التأكدمنها ،مما يؤثر بشكل كبير على تقييم وضعها المالي.
6يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة وشركتها التابعة لم تقدم أي عموالت أو خصومات أو رسوم وساطة أو أي تعويض غير نقدي آخر فيما يتعلق بإصدار أوطرح أي أوراق مالية خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب قبول وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.
7يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديها أي قروض أو أي مطلوبات أخرى سواء أكانت مغطاة بضمان شخصي أو ضمان غير شخصي أو مغطاة برهنعقاري ،بما في ذلك أي سحوبات على المكشوف من الحسابات المصرفية ،وليس لديها أي مطلوبات مضمونة أو مطلوبات بموجب القبول أو ائتمان القبول أو
أي مطلوبات شراء تأجيري باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسمرقم« 9-12التسهيالت االئتمانية والقروض» والقسم رقم« 2عوامل المخاطرة» والقسم
رقم « 6مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات» من هذه النشرة.
8يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديها أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في نشاطها.9يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن عمليات الشركة لم تتوقف بطريقة تؤثر أو أثرت بشكل كبير على وضعها المالي خالل االثني عشر شه ًرا االخيرة.	10-يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن رأس مال الشركة ال يخضع ألي عقد من عقود الخيار.
مخصصا لاللتزامات الواردة
	11-يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة قدمت تفاصيل شاملة في هذا القسم عن أي التزامات محتملة وقد احتسبت وسجلت
ً
في مناقشة وتحليل االدارة للوضع المالي ونتائج العمليات .للمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة القسم رقم« 35-5-6المطلوبات الرأسمالية وااللتزامات
المحتملة» من هذه النشرة.
	12-يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن ممتلكات الشركة وشركتها التابعة ال تخضع ألي رهون أو حقوق أو أعباء كما في تاريخ هذه النشرة.
	13-يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة قدمت تفاصيل شاملة في هذا القسم عن كل الموجودات الثابتة واالستثمارات ،بما في ذلك األوراق المالية التعاقدية
والموجودات األخرى التي تكون قيمتها متقلبة أو يصعب تقديرها.
	14-يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة لم تصدر أدوات دين أو قروض ألجل أو رهون عقارية مضمونة أو غير مضمونة أو حالية أو معتمدة لكن غير ُمصدرة،
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم رقم «( 9-12التسهيالت االئتمانية والقروض») من هذه النشرة.
	15-بخالف ما ورد في هذه النشرة ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في ال ُمصدر أو أي من شركاته التابعة إن
وجدت.
6 -3نظرة عامة عن الشركة
شركة النهدي الطبية هي شركة مساهمة مقفلة مقيدة بالسجل التجاري رقم  4030053868وتاريخ 1406/10/11هـ (الموافق 1986/06/18م) والقرار الوزاري
رقم  582الصادر بتاريخ 1443/02/29هـ (الموافق 2021/10/06م) الذي وافق على تحويل الشركة الى شركة مساهمة .تعمل الشركة وفقاً لرخصة وزارة الصحة
رقم  3-67-31-101-26بتاريخ  28ديسمبر 2003م (الموافق 1424/12/22هـ) .يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تجارة الجملة والتجزئة لمستحضرات التجميل
والمنتجات الصيدالنية والمعدات الطبية .باإلضافة إلى ذلك ،تدير المجموعة أيضاً وتشغل صيدليات أطراف خارجية من خالل فروعها األخرى ومن خالل وكالء
آخرين .تمارس المجموعة أعمالها في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ،وعنوان مركزها الرئيسي هو :شركة النهدي الطبية ،ص.ب .رقم
 17129جدة  ،21484المملكة العربية السعودية.
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6 -4العوامل الرئيسية التي تؤثر على أعمال وأداء المجموعة
6 -4-1العوامل االقتصادية والسياسية

تتركز معظم عمليات المجموعة في المملكة .ولذلك فإن األداء المالي للمجموعة يعتمد على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في المملكة باإلضافة
للظروف اإلقتصادية والسياسية في الدول التي تستورد منها المجموعة المنتجات الصيدالنية وغير الصيدالنية .وقد تؤثر التقلبات اإلقتصادية في المملكة
على وجه الخصوص على مستويات إنفاق الضيوف وحجم السلة الشرائية بشكل مباشر .ويعد نجاح المجموعة عرضة للمخاطر العامة المرتبطة بقطاعات
ٍ
ٍ
سريعة وغير متوقعة أحياناً في سلوك المستهلك والذي يتأثر بالظروف االقتصادية
لتغيرات
البيع بالتجزئة والصيدلة وخدمات الرعاية الصحية .الذي يخضع
العامة مما قد يؤثر على األداء المالي للشركة.
6 -4-2عوامل السوق

تتمثل عوامل السوق في تعرض القيمة العادلة او التدفقات النقدية المستقبلية لالدوات المالية للتذبذب نتيجة التغير في اسعار السوق .تتضمن مخاطر السوق
ثالثة انواع من المخاطر:
•مخاطر اسعار الفائدة على التدفقات النقدية
• مخاطر العمالت
•ومخاطر اسعار حقوق الملكية.
6 -4-2-1اسعار الفائدة على التدفقات النقدية

مخاطر الفائدة على التدفقات النقدية هي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في اسعار العموالت السائدة في السوق على المركز المالي والتدفقات
النقدية الموحدة للمجموعة .تراقب االدارة التغيرات في اسعار الفائدة وتعتقد ان مخاطر اسعار الفائدة على التدفقات النقدية التي تتعرض لها المجموعة ليست
هامة.
حالياً ،ليس لدى المجموعة أي قروض.
6 -4-2-2العمالت

تتمثل مخاطر العمالت في مخاطر تقلب قيمة االداة المالية المقومة بعمالت أجنبية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية ،في حالة عدم قيام
المجموعة بالتحوط تجاه تعرضها لمخاطر العمالت من خالل أدوات التحوط.
تتم معامالت المجموعة بشكل رئيس بالريال السعودي .المعامالت األخرى بالعملة األجنبية ليست جوهرية وبالتالي ،فإن المجموعة ال تتعرض ألي مخاطر عمالت.
6 -4-2-3أسعار األسهم

تتمثل مخاطر األسهم في انخفاض قيمة أداة حقوق الملكية ستتذبذب نتيجة لتغيرات في أسعار حقوق الملكية .ال تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار أسهم حيث
ال تحتفظ المجموعة باستثمارات في األوراق المالية.
6 -4-3عوامل االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ما في أداة استثمارية على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف األخر .تتمثل الموجودات المالية
الرئيسية للمجموعة المعرضة لمخاطر االئتمان في أرصدة لدى البنوك واستثمار بالتكلفة المطفأة وذمم تجارية مدينة وأخرى .تنشأ مخاطر االئتمان من احتمال
انخفاض قيمة األصول بسبب عدم قدرة األطراف المقابلة على الوفاء بالتزاماتها في معامالت تشتمل على أدوات مالية .يشير تركز مخاطر االئتمان إلى الحساسية
النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع معين من العمالء.
6 -4-4العوامل التنظيمية

تخضع أعمال المجموعة لتنظيم عدة جهات حكومية للقيام بأعمالها وأنشطتها التجارية ومن أهمها وزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء بدورهما كالجهات
المسؤولة لتنظيم األنشطة المتعلقة بترخيص الصيدليات والمستودعات وتنظيم تصنيع وتخزين وتسعير األدوية واألجهزة الطبية واألغذية ومستحضرات
التجميل ومراقبتها واإلشراف عليها داخل المملكة ،سواء كانت مستوردة أو مصنعة محل ًيا .وقد تؤثر التغييرات في السياسات التنظيمية الخاصة بقطاع
الصيدليات بشكل سلبي ومباشر على نتائج عمليات المجموعة كالتغييرات في تسعير المنتجات الصيدالنية والغير صيدالنية والتغييرات في المعايير الصحية
الخاصة بذات المنتجات مما قد يؤثر سلباً على اإليرادات وكالتغييرات في متطلبات ومعايير ترخيص الصيدليات والمستودعات وتخزين المنتجات مما قد
يؤدي إلى زيادة النفقات العامة وتقليص هوامش الربح.
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6 -4-5العوامل الموسمية

إن إيرادات الشركة عرضة لتقلبات موسمية في بعض المناطق التي تتواجد فيها وعلى وجه الخصوص في منطقة الحرمين الشريفين حيث تزيد المبيعات خالل
مواسم الحج والعمرة بشكل أكبر مقارنة بباقي الشهور نتيجة الطلب المتزايد .كما يبلغ عدد الضيوف ومبيعات الصيدليات أعلى مستوياتها في األعياد والمناسبات
العامة (كالفترة السابقة لعيد الفطر ،عيد األضحى ،اليوم الوطني ،وغيرها من المواسم) .فبالتالي تعد التقلبات الموسمية أحد العوامل التي قد تؤثر على أعمال
الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
6 -4-6اعتماد المجموعة على الموردين الرئيسيين

تعتمد أعمال المجموعة على بيع المنتجات الصيدالنية وغير الصيدالنية التي تشتريها من خالل أكثر من  600حساب تجاري يمثلهم أكثر من  200مورداً ،وقد ال
تتمكن المجموعة من تلبية طلبات ضيوفها فيما يتعلق بالعالمات التجارية أو المنتجات ،فيما إذا قام أي من الحسابات التجارية التابعة للموردين الرئيسيين بإنهاء
أو تخفيض جزء كبير من حجم أعماله مع المجموعة في المستقبل ،بسبب نقص المنتج ،أو عدم رغبته في القيام بأعمال تجارية ،أو تغيير استراتيجيته أو غير
ذلك ،أو إذا كانت المنتجات التي يوفرها الموردون الرئيسيون ال تلبي معايير الجودة الخاصة بالمجموعة ،فسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
6 -4-7أعداد ومواقع الصيدليات

يعتمد أداء المجموعة ،إلى حد كبير ،على موقع صيدلياتها وعياداتها .لذا تقوم اإلدارة عند اختيار موقع أي صيدلية أو عيادة جديدة باألخذ في االعتبار العديد
من العوامل ،والتي تشمل الكثافة السكانية ومعدل النمو السكاني المحتمل وكثافة الحركة المرورية ،وسهولة وصول الضيوف إلى الصيدليات والعيادات وغيرها من
العوامل وقد تتأثر عمليات المجموعة وفرص نموها بشكل سلبي في حال واجهت صعوبات في تأمين المواقع المناسبة بما يتماشى مع استراتيجيتها.
6 -5أسس اإلعداد وملخص ألهم السياسات المحاسبية
6 -5-1أسس اإلعداد
1-هيكل المجموعة

تتضمن القوائم المالية الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة على النحو التالي:
الشركات التابعة

بلد التأسيس

النشاط الرئيسي

نسبة الملكية

•شركة النهدي كير

المملكة العربية السعودية

عيادات

%100

•شركة نهدي لالستثمار

اإلمارات العربية المتحدة

شركة قابضة

%100

•شركة السخاء الذهبية للتجارة والمقاوالت المحدودة

المملكة العربية السعودية

خدمات عمالة

%100

بتاريخ  ٢٧مارس  ٢٠١٩م ،قامت الشركة بإنشاء شركة نهدي لالستثمار .طبقاً لعقد تأسيس الشركة التابعة ،تمتلك الشركة  %١٠٠من حصص الملكية في الشركة
التابعة وتشمل األنشطة الرئيسية للشركة التابعة اإلستثمار في المشروعات الصحية التجارية وملكيتها وجدارتها .وقد بدأت الشركة التابعة نشاطها خالل عام
٢٠١٩م برأسمال قدره  ١٠٠ألف درهم إماراتي .بتاريخ  ١أكتوبر ٢٠٢٠م ،استحوذت المجموعة على شركة سخاء الذهبية .تشمل األنشطة الرئيسية للشركة التابعة
تقديم خدمات العمالة للشركات .طبقاً لعقد التأسيس المعدل ،تمتلك الشركة  %١٠٠من حصص ملكية الشركة التابعة كما في  ٣١ديسمبر٢٠٢٠م .كما تمتلك شركة
نهدي لالستثمار الشركات التالية:
الشركات التابعة

بلد التأسيس

النشاط الرئيسي

نسبة الملكية

•مستودع نهدي لألدوية

اإلمارات العربية المتحدة

مستودع أدوية

%99

•صيدلية النهدي

اإلمارات العربية المتحدة

صيدلية

%99

2أسس إعداد القوائم المالية -أالمعايير المحاسبية المطبقة

تم إعداد القوائم المالية المراجعة الموحدة المرفقة («القوائم المالية») للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
في بدایة السنة المالیة ۲۰۲۰م ،إجتاح العالم جائحة كورونا (كوفید  )۱۹مما تسبب في اضطرابات في القطاعات االقتصادیة والتجاریة بشكل عام وقامت إدارة
المجموعة بتقییم التأثیر بشكل إستباقي على عملیاتها وإتخذت سلسلة من التدابیر الوقائیة ،لضمان صحة وسالمة موظفیها وعمالتها .على الرغم من هذه
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التحدیات ،ال تزال أعمال وعملیات المجموعة حالیاً غیر متأثرة إلى حد كبیر ،لم یتأثر الطلب األساسي من العمالء على منتجات المجموعة إلى حد كبیر .بناء على
هذه العوامل ،تعتقد إدارة المجموعة أن جائحة كوفید  ۱۹لم یكن لها تأثیر جوهري على النتائج المالیة التي تم التقریر عنها للسنة المنتهیة في  ۳۱دیسمبر۲۰۲۰م.
تواصل المجموعة مراقبة تطور الجائحة عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت لیست على علم بأیة عوامل متوقعة قد تغیر من تأثیر الجائحة على
عملیات المجموعة خالل عام ۲۰۲۱م أو بعده .كما أجرت إدارة المجموعة تقییم لقدرتها على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة ،ولدیها القناعة بأن لدى المجموعة
الموارد الكافیة إلستمرار أعمالها في المستقبل القریب .عالوة على ذلك ،فإن اإلدارة لیس لدیها أي شكوك جوهریة في مقدرة المجموعة على االستمرار وفقاً
لمبدأ االستمراریة .لذلك ،ال تزال المجموعة تعد القوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریة .تقوم إدارة المجموعة حالیاً بمراقبة الوضع ومدى تأثیره على
عملیات المجموعة وتدفقاتها النقدیة ومركزها المالي .وترى اإلدارة ،استناداً إلى تقییمها ،أن المجموعة لدیها ما یكفي من السیولة المتوفرة لالستمرار في الوفاء
بالتزاماتها المالیة في المستقبل المنظور عند استحقاقها.
 -بأسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ االستحقاق المحاسبي باستخدام مفهوم االستمرارية وعلى أساس مبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا مزايا
الموظفين والتي يتم قياساها بالقيمة الحالية لإللتزامات المستقبلية بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.
 -جعملة النشاط والعرض

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي والذي يمثل عملة النشاط والعرض للمجموعة.
 -داألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب إعداد هذه القوائم المالية الموحدة استخدام اإلدارة للتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات والمصاريف والموجودات
والمطلوبات .تتم مراجعة األحكام والتقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر .وتعتمد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى .وقد تختلف النتائج الفعلية
عن هذه التقديرات .يتم إثبات مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات والفترات المستقبلية التي تتأثر بها.
فيما يلي توضيحاً للمعلومات عن أهم التقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية التي لها أثر هام على المبالغ الظاهرة في
القوائم المالية والتي تم إدراجها في اإليضاحات:
1قياس التزام مزايا الموظفينيتم إحتساب إلتزام المجموعة المتعلق بخطط المنافع المحددة عن طريق تقدير قيمة المنافع المستقبلية التي إكتسبها الموظفين في الفترات الحالية والسابقة
وتخصم القيمة للوصول إلى القيمة الحالية .يتم اإلحتساب سنوياً من قبل خبير إكتواري مستقل بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة .تم إستخدام األحكام
في تقدير اإلفتراضات اإلكتوارية.
2االنخفاض في قيمة الموجودات غير الماليةتقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على االنخفاض في القيمة .وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر،
يتم تقدير قيمة الموجودات القابلة لالسترداد .يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة في حالة زيادة مبلغ القيمة الدفترية للموجودات عن القيمة القابلة لالسترداد
والتي تمثل القيمة العادلة للموجودات بعد خصم تكلفة البيع أو قيمة االستخدام أيهما أعلى.
يتم مراجعة الموجودات غير المالية وتلك التي تعرضت لالنخفاض في قيمتها وذلك الحتمالية عكس االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير مالي .يتم
عكس خسارة االنخفاض في القيمة إلى الحد الذي تتجاوز عنده القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي تم تحديدها ،بعد خصم االستهالك واإلطفاء،
في حال لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة .ويتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل
الشامل اآلخر الموحدة.
3تحديد أسعار المعامالتيجب على المجموعة تحديد أسعار المعامالت فيما يتعلق بكل عقد من عقودها مع العمالء .عند اتخاذ هذا الحكم ،تقوم المجموعة بتقييم وتقدير أثر أي مقابل
متغير في العقد ،ويتضمن ذلك الخصومات والمطالبات المرفوضة .عند تحديد سعر المعاملة ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان سعر المعاملة مقيدًا بسبب
التشكك الكبير في مبلغ المعاملة الناتج عن عوامل خارجة عن سيطرة المنشأة وعدم اليقين بشأن مبلغ المعاملة.
4انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرىتطبق المجموعة نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة لتحديد خسائر االنخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة ،ويتطلب ذلك من المجموعة أخذ بعض العوامل
المستقبلية بعين االعتبار أثناء حساب احتمالية التعثر.
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5االستمراريةقامت إدارة المجموعة بتقييم قدرتها على البقاء كمنشأة مستمرة ،ولديها قناعة أن لدى المجموعة الموارد الكافية إلستمرار أعمالها في المستقبل القريب .عالو ًة
على ذلك ،فإن اإلدارة ليست على دراية بأي أمور جوهرية قد تؤثر على قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة .لذلك ،فإنه تم إعداد القوائم المالية الموحدة
على أساس مبدأ اإلستمرارية.
6العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسةتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة بغرض احتساب االستهالك .ويتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار
االستخدام المتوقع للموجودات أو والضرر المادي الذي تتعرض له هذه الموجودات .تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية ،طريقة االستهالك واألعمار اإلنتاجية
سنويا ،ويتم تعديل االستهالك في المستقبل متى ترى اإلدارة أنها تختلف عن التقديرات السابقة.
7مخصص مخزون متقادمتقوم اإلدارة بتقدير اإلنخفاض في قيمة المخزون للوصول إلى صافي القيمة القابلة للتحقق إذا كانت تكلفته غير مستردة أو أصبح تالفاً ككل أو جزءاً منه ،أو إذا كان
سعر بيعه أقل من تكلفته أو في حالة وجود أي عوامل أخرى قد تؤدي إلى إنخفاض قيمته القابلة للتحقق ألقل من تكلفته .وتستند تقديرات صافي القيمة القابلة
للتحقق للمخزون على أكثر األدلة موثوقية في وقت إستخدام التقديرات .وتأخذ هذه التقديرات باإلعتبار التقلبات في األسعار أو التكاليف المرتبطة بشكل مباشر
بأحداث تقع بعد تاريخ القوائم المالية بالقدر الذي يؤكد أن ظروف هذه األحداث قائمة كما في نهاية الفترة المالية.
8الخصومات التجارية  /خصومات الموردينيحق للمجموعة الحصول على خصومات تجارية وتخفيضات ،على أساس ترتيبات مع الموردين .وهذا يشمل خصومات ثابتة وخصومات كميات على أساس
المشتريات التي تتم من الموردين .يتم تقدير هذه الخصومات واستحقاقها عندما ينشأ الحق في الحصول على الخصم بنا ًء على أحكام وشروط العقد أو االتجاهات
التاريخية .يتم توزيع مبلغ الخصم التجاري بين تكلفة المبيعات والمخزون بنا ًء على نسبة الكمية الفعلية المباعة والمخزون المحتفظ به في نهاية السنة.
9قياس القيمة العادلةالقيمة العادلة هي سعر البيع المستلم مقابل بيع أصل أو المدفوع لتحويل إلتزام ضمن معاملة نظامية ما بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس أو في غياب
ذلك ،السوق األفضل المتاح في ذلك التاريخ .إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم القدرة على األداء.
عند قياس القيمة العادلة ألصل أو إلتزام مالي ،تستخدم المجموعة البيانات التي يمكن رصدها في السوق قدر المستطاع .يتم تصنيف القيم العادلة ضمن مستويات
تسلسل هرمي على أساس المعطيات المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:
	-المستوى األول :األسعار المتداولة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القياس.
	-المستوى الثاني :مدخالت أخرى غير األسعار المدرجة وغير المتضمنة تحت المستوى األول والتي يمكن مالحظتها للموجودات والمطلوبات بطريقة
مباشرة (كاألسعار) أو غير مباشرة (مشتقة من األسعار).
	-المستوى الثالث :مدخالت للموجودات والمطلوبات والتي ال تعتمد على بيانات سوقية ملحوظة (مدخالت غير قابلة للمالحظة).
	10-التصنيف المتداول وغير المتداول
تبوب المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة أو غير متداولة.
الموجودات:
يعتبر األصل متداوالً عندما:
	-يتوقع أن يتحقق أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة التشغيل العادية؛
	-محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛

	-يتوقع تحقيقه خالل اثني عشر شهراً بعد تاريخ التقرير؛ أو
	-النقد وما في حكمه ،ما لم يكن محجوزأً من الصرف أو االستخدام لتسوية التزام لمدة اثني عشر شه ًرا علی األقل بعد تاريخ المركز المالي.
يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
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المطلوبات:
تعتبر المطلوبات متداولة عندما:
	-يتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية؛
	-محتفظ بها بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛

	-من المقرر تسويتها خالل اثني عشر شهراً بعد تاريخ المركز المالي؛ أو
	-ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة اثني عشر شه ًرا على األقل بعد فترة التقرير.
يتم تصنيف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
6 -5-2ملخص ألهم السياسات المحاسبية الهامة

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية الموحدة.
1-أسس توحيد القوائم المالية

تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمجموعة وشركاتها التابعة (المشار إليها بأسس االعداد  -هيكل المجموعة) .تم إعداد القوائم المالية للشركات
التابعة في نفس تاريخ السنة المالية للمجموعة وبإستخدام سياسات محاسبية متوافقة مع السياسات المالية للمجموعة.
الشركات التابعة

الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة .وتتوفر السيطرة عندما تتعرض المجموعة أو يكون لها الحق في الحصول على عوائد متغيرة نتيجة إرتباطها
بهذه المنشآت ويكون لديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل سيطرتها على تلك المنشآت .يتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ ممارسة السيطرة
ويتم اإلستمرار في التوحيد حتى تاريخ توقف السيطرة.
الحصص غير المسيطرة

يتم قياس الحصص غير المسيطرة بحصتها النسبية من صافي الموجودات القابلة للتحديد في تاريخ اإلستحواذ.
يتم إحتساب التغير في حصة المجموعة في شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت في حقوق الملكية.
ال تقوم المجموعة بإضافة حصتها غير المباشرة في الشركات التابعة والتي تملكها عن طريق إستثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية عند
احتساب الحصص المنسوبة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة ويتم فقط األخذ في االعتبار الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة
تابعة أخرى.
فقدان السيطرة

عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركات التابعة يتم إستبعاد األصول واإللتزامات وحقوق الملكية غير المسيطرة والمكونات األخرى لحقوق الملكية ويتم
اإلعتراف بأية أرباح أو خسائر في قائمة الربح أو الخسارة وأي حصص يتم اإلحتفاظ بها يتم اإلعتراف بها بالقيمة العادلة عندما يتم فقدان السيطرة.
المعامالت المستبعدة عند توحيد القوائم المالية

يتم إستبعاد األرصدة والمعامالت والمصاريف واإليرادات غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين أطراف المجموعة.
يتم إستبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة األرباح غير المحققة ولكن فقط إذا كان ال يوجد أي مؤشر على اإلنخفاض في القيمة.
2ممتلكات ومعداتاإلثبات والقياس

يتم إثبات بنود الممتلكات والمعدات مبدئ ًيا بالتكلفة .يتم القياس الالحق بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة.
تشمل تكلفة بند الممتلكات والمعدات الذي تم إنشائه ذات ًيا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف أخرى تتعلق مباشرة بجعل البند في حالة صالحة لالستخدام.
تتكون تكلفة بند الممتلكات والمعدات المشتراة من سعر شرائه ،بما في ذلك رسوم االستيراد وضرائب الشراء غير القابلة لالسترداد ،بعد خصم الخصومات
التجارية وخصومات الكميات وأي تكاليف عائدة بصورة مباشرة لجعل البند صالح لالستخدام المعد له.
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يتم المحاسبة عن المكونات الرئيسية أو الجوهرية الخاصة ببند من بنود الممتلكات والمعدات التي تختلف أعمارها اإلنتاجية كبنود مستقلة (مكونات رئيسية)
ضمن الممتلكات والمعدات.
تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ جميع التكاليف المتعلقة مباشرة بمشاريع اإلنشاءات الجارية وسيتم رسملتها كبند مستقل كممتلكات ومعدات .عند االنتهاء،
يتم تحويل تكلفة اإلنشاء إلى الفئة المناسبة .ال يتم استهالك األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.
المصروفات الالحقة

يتم رسملة النفقات الالحقة عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية الناتجة عن التكلفة المتكبدة إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفة
البند بشكل موثوق.
يتم إثبات تكلفة استبدال جزء من أحد بنود الممتلكات والمعدات ضمن القيمة الدفترية لذلك األصل عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية من ذلك
الجزء من األصل للمجموعة ،وعندما يمكن قياس التكلفة بشكل موثوق .يتم استبعاد القيمة الدفترية للبند المستبدل .يتم إثبات تكلفة الخدمة اليومية للممتلكات
والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها.
إلغاء االعتراف

يتم إلغاء إثبات الممتلكات والمعدات عندما ال يكون من المتوقع تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو بيعها .يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناجمة
عن إستبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات على أساس الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية للبنود المستبعدة للممتلكات واآلالت والمعدات ويتم
إدراجها بقائمة الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم فيها اإلستبعاد.
اإلستهالك

اإلستهالك هو توزيع منتظم للقيمة القابلة لإلستهالك لبنود الممتلكات والمعدات (تكلفة األصل مخصوماً منها القيمة المتبقية لألصل) على مدار العمر اإلنتاجي.
يتم اإلعتراف بمصروف اإلستهالك في قائمة الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لكل بند من بنود الممتلكات والمعدات.
يتم إستهالك األصول المستأجرة على مدة عقد اإليجار أو على األعمار اإلنتاجية لألصول أيهما أقل .إال إذا كان هناك تأكد معقول أن المجموعة سوف تحصل
على ملكية هذه األصول بنهاية فترة اإليجار .ال يتم إستهالك األراضي ،المملوكة للمجموعة.
عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود الممتلكات ،واآلالت والمعدات يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة.
فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترات الحالية والفترات المقارنة:
سنوات

تصنيف األصل

25 - 10

•مباني
•أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

4

•سيارات

4

•حاسب آلي

4

•مكائن ومعدات

4
8-4

•ديكورات

يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها ،حسبما يكون ذلك مالئماً.
3-العقارات االستثمارية

يتم تصنيف األراضي والعقارات األخرى المملوكة مباشرة بغرض تحقيق عائد من تأجيرها (ممتلكات محتفظ بها لتوليد دخل) أو لتحقيق مكاسب رأسمالية
(ممتلكات محتفظ بها لتحقيق مكاسب رأسمالية) كعقارات استثمارية ويتم االعتراف األولي بها بتكلفة االستحواذ .يتم تقدير وإثبات خسارة االنخفاض في القيمة
وفقاً للمتطلبات المشار إليها في اإليضاح ( )2-4-2أعاله.
يتم تحديد أرباح أو خسائر استبعاد االستثمارات المحتفظ بها للبيع من خالل الفرق بين صافي عائدات البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم إثباتها على قائمة
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
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تتبع المجموعة نموذج التكلفة للقياس الالحق للعقارات االستثمارية حيث يتم إدراج األراضي والعقارات االستثمارية بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر
االنخفاض في القيمة .تقوم المجموعة باستهالك العقارات االستثمارية ما عدا األراضي باستخدام طريقة القسط الثابت .يتم إثبات إيرادات اإليجار كإيرادات
بطريقة القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار .يتم إثبات عوائد اإليجارات كجزء ال يتجزأ من إجمالي اإليرادات اإليجارية على مدى مدة عقد اإليجار.
4-الموجودات غير الملموسة

يتم قياس الموجودات غير الملموسة مبدئيا بالتكلفة .الح ًقا ،يتم إثبات الموجودات غير الملموسة بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في
القيمة المتراكمة ،إن وجدت.
ً
انخفاضا إضاف ًيا في قيمتها عند وجود مؤشر على احتمالية
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة على مدى أعمارها اإلنتاجية ويتم تقييمها لمعرفة إن كان هناك
تعرضها لالنخفاض في القيمة .يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصل غير الملموس ذو العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية كل فترة تقرير
مالي .يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النموذج المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية الكامنة في األصل بتغيير فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما
يتالءم ،ويتم التعامل مع هذه التغيرات كتغيرات في التقديرات المحاسبية .يتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية محددة
في فئة تتفق مع النشاط في قائمة الربح أو الخسارة.
يتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عن إلغاء إثبات الموجودات غير الملموسة باعتبارها تمثل الفرق بين صافي عائدات البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم إثباتها
في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم استبعاد األصل.
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة كما يلي:
سنوات

تصنيف األصل
•برامج

4

•استحواذ على صيدليات

4

5-مخزون

يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .ويتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح .وتتضمن التكلفة النفقات التي يتم
تكبدها لشراء المخزون ،وتكاليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى التي يتم تحملها لجلب المخزون إلى موقعه الحالي وحالته الراهنة.
تتكون صافي القيمة القابلة لالسترداد من سعر البيع التقديري خالل السير االعتيادي لألعمال بعد خصم أي تكاليف إنتاج إضافية لإلكمال ومصروفات البيع
والتوزيع .ويتم تكوين مخصص ،عند اللزوم ،للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.
6-عقود اإليجار

يعتمد ﺗﺤـﺪيـﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺮﺗـيـﺐ ،يـﻨﻄﻮي أو ﻻ يـﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻘـﺪ إيـﺠـﺎر ﻋﻠﻰ ﺟﻮهر اﻟﺘﺮﺗـيـﺐ ﻓﻲ ﺗﺎريـﺦ إﻧﺸــــﺎئه .يـﺘﻢ ﺗﻘـيــيـﻢ اﻟﺘﺮﺗـيـﺐ ﻟﺘﺤﺪيـﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺘﺮﺗـيـﺐ يـﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘﺨﺪام أﺻـﻞ ﻣﺤﺪد وأن اﻟﺘﺮﺗـيـﺐ يـﻨﻘﻞ ﺣﻖ اﺳـﺘﺨﺪام اﻷﺻـﻞ أو اﻷﺻـﻮل ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ يـﻜﻦ هذا اﻟﺤﻖ ﻣﺤﺪد ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗـيـﺐ.
الشركة كمستاجر

ﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﻟﻌﻘﺪ ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘـيــيـﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ يـﻤﺜﻞ أو يـﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ إيـﺠﺎر .يـﻤﺜﻞ اﻟﻌﻘﺪ أو يـﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ إيـﺠﺎر إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ يـﻨﻘﻞ ﺣﻖ اﻟﺴـيـﻄﺮة
ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺨﺪام أﺻﻞ ﻣﺤﺪد ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻧﻈـيـﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻲ .وﻟﺘﻘـيــيـﻢ ﻧﻘﻞ ﺣﻖ اﻟﺴـيـﻄﺮة ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘـيــيـﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤـيـﻞ يـﺘﻤﺘﻊ طﻮال ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﺑﻜﻞ ﻣﻤﺎ يـﻠﻲ:
ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ يـﻘﺎرب ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎديـﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒـيـﺮة
ﺣﻖ ﺗﻮﺟيه اﻟﺴـيـﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺤﺪد.
ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺤﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﺎريـﺦ ﺑﺪء ﻋﻘﺪ اﻹيـﺠﺎر (أي ،ﺗﺎريـﺦ ﺗﻮﻓﺮ اﻷﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام) وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺰام اﻹيـﺠﺎر ﻓﻲ ﺗﺎريـﺦ ﺑﺪء ﻋﻘﺪ اﻹيـﺠﺎر.
ﻣﻄﺮوﺣﺎ منه اﻻستهالك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘـيـﻤﺔ ويـﺘﻢ ﺗﺴﻮيته ﻷي ﻋﻤﻠـيـﺔ إﻋﺎدة ﻗـيـﺎس ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
يـﺘﻢ ﻗـيـﺎس ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ ﻣﺒﺪﺋـيـًﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ،
ً
اﻹيـﺠﺎر .ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷوﻟﻲ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹيـﺠﺎر اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻷي ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت إيـﺠﺎر ﺗﻢ إﺟﺮاؤها ﻓﻲ أو ﻗﺒﻞ ﺗﺎريـﺦ اﻟﺒﺪء ،وأي ﺗﻜﺎﻟـيـﻒ
ﻣﺒﺎﺷﺮة أوﻟـيـﺔ ﻣﺘﻜﺒﺪة وﺗﻘﺪيـﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟـيـﻒ اﻟﺘﻲ ﺳـيـﺘﻢ ﺗﻜﺒﺪها ﻓﻲ ﺗﻔﻜـيـﻚ وإزاﻟﺔ اﻷﺻﻞ ﻣﺤﻞ ا ﻟﻌﻘﺪ وإﻋﺎدة اﻟﻤﻮﻗﻊ أو اﻷﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم.
ﻧﺎﻗﺼﺎ أي ﺣﻮاﻓﺰ إيـﺠﺎر ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ .يـﺘﻢ ﺗﺤﺪيـﺪ اﻟﻌﻤﺮ اﻷﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﺤﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ.
وﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻹيـﺠﺎر،
ً
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يـﺘﻢ ﻗـيـﺎس اﻟﺘﺰام اﻹيـﺠﺎر ﻣﺒﺪﺋـيـًﺎ ﻓﻲ ﺗﺎريـﺦ ﺑﺪايـﺔ ﻋﻘﺪ اﻹيـﺠﺎر ﺑﺎﻟﻘـيـﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟـيـﺔ ﻟﺪﻓﻌﺎت اﻹيـﺠﺎر ﻏـيـﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎريـﺦ .ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺨﺼﻢ دﻓﻌﺎت
اﻹيـﺠﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻀﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹيـﺠﺎر إذا ﻛﺎن يـﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪيـﺪ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﺪل بسهوﻟﺔ .وإذا ﻟﻢ يـﻜﻦ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن ﺗﺤﺪيـﺪ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﺪل بسهوﻟﺔ ،ﻓـيـﺠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻹﺿﺎﻓﻲ.
بعد ﺗﺎريـﺦ ﺑﺪايـﺔ ﻋﻘﺪ اﻹيـﺠﺎر ،يـﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗـيـﺎس اﻟﺘﺰام ﻋﻘﺪ اﻹيـﺠﺎر ﺑﻤﺎ يـﻠﻲ:
زيـﺎدة اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺪﻓﺘﺮي ﻟـيـﻌﻜﺲ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام ﻋﻘﺪ اﻹيـﺠﺎر؛
ﺗﺨﻔـيـﺾ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺪﻓﺘﺮي ﻟـيـﻌﻜﺲ دﻓﻌﺎت اﻹيـﺠﺎر؛ و
إﻋﺎدة ﻗـيـﺎس اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺪﻓﺘﺮي ﻟـيـﻌﻜﺲ أي إﻋﺎدة ﺗﻘـيــيـﻢ أو ﺗﻌﺪيـﻼت ﻟﻌﻘﺪ اﻹيـﺠﺎر أو ﻟـيـﻌﻜﺲ دﻓﻌﺎت اﻹيـﺠﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ جوهرها أو اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﺘﻲ يـﺘﻢ إﻋﺎدة قياسها
ﻋﻨﺪﻣﺎ يـﻜﻮن هناك ﺗﻐـيــيـﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹيـﺠﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠـيـﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻐـيـيـﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ أو اﻟﻤﻌﺪل أو إذا ﻛﺎن هناك ﺗﻐـيــيـﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪيـﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
دفعه ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن اﻟﻘـيـﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘـيـﺔ أو إذا ﻏـيـﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ تقييمها ﻓـيـﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺨﺘﺎر اﻟﺸﺮاء أو اﻟﺘﻤﺪيـﺪ أو اإلنهاء .يـﺘﻢ ﺗﺴﻮيـﺔ أي ﻋﻤﻠـيـﺔ إﻋﺎدة ﻗـيـﺎس ﻓﻲ
اﻟﺘﺰام اﻹيـﺠﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘـيـﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮيـﺔ ﻟﺤﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ أو تحميله ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ إذاﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘـيـﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮيـﺔ ﻟﻸﺻﻞ ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺻﻔﺮاً.
ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎر ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ

اﺧﺘﺎرت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻖ اﺳﺘﺨﺪام أﺻﻮل واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹيـﺠﺎر ﻟﻌﻘﻮد اﻹيـﺠﺎر ﻗﺼـيـﺮة اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺪتها  ۱۲شهراً أو أﻗﻞ .ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻹيـﺠﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑهذه اﻟﻌﻘﻮد ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻹيـﺠﺎر.
خيارات التمديد

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘﻮد اﻹيـﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺧـيـﺎراً ﻟﻠﺘﻤﺪيـﺪ ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘـيــيـﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧـيـﺎرات اﻟﺘﻤﺪيـﺪ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء ﻋﻘﺪ اﻹيـﺠﺎر.
ﺗﻌـيـﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘـيــيـﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺨـيـﺎرات إذا ﻛﺎن هناك ﺣﺪث ﺟﻮهري أو ﺗﻐـيــيـﺮ ﻛﺒـيـﺮ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺳـيـطرتها.
7-األدوات المالية

قامت المجموعة بتطبيق متطلبات التصنيف والقياس التالية لألدوات المالية.
إثبات األدوات المالية

یتم إثبات األصل وااللتزام المالي عندما تصبح المجموعة طرفاً في االلتزامات التعاقدية لألداة ،ويكون ذلك عموماً بتاريخ المتاجرة .تقوم المجموعة بإلغاء إثبات
الموجودات المالية عند انتهاء التدفقات النقدية التعاقدية لتلك الموجودات أو عندما تقوم المجموعة بتحويل حق الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من
األصل المالي في معاملة يتم خاللها تحويل كافة مخاطر ومزايا الملكية للموجودات المالية بصورة جوهرية .يتم إثبات أي فوائد ناتجة من الموجودات المالية
المحولة التي تقوم المجموعة بإنشائها أو االحتفاظ بها كموجودات أو مطلوبات منفصلة.
إلغاء اإلثبات

عند استبعاد أصل مالي ،يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومجموع ( )1المقابل المبلغ المستلم (بما في ذلك أي أصل تم الحصول عليه حديثاً بعد
خصم أي مطلوبات مفترضة حديثاً) ( )2أي أرباح أو خسائر متراكمة مثبتة في قائمة الدخل الشامل اآلخر ،ضمن الربح أو الخسارة .ومع ذلك ،فيما يتعلق بأسهم
حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن أي ربح  /خسارة متراكمة مثبتة في قائمة الدخل الشامل اآلخر ،ال يتم إثباتها في
الربح أو الخسارة عند إلغاء اإلثبات.
يتم إلغاء إثبات اإللتزام المالي من قائمة المركز المالي عند وفاء المجموعة باإللتزام المترتب أو إلغاء العقد أو انقضاء أجله.
تصنيف األدوات المالية

تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية ضمن فئات القياس التالية:
1الموجودات التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة؛ أو2القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ أو3القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -اإلستثمار في أدوات الملكية.يعتمد التصنيف على نموذج العمل للمجموعة في إدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية للموجودات المالية.
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ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية الحقاً إلى القياس األولي إال إذا قامت المجموعة بتغيير نموذج العمل إلدارة الموجودات المالية ،في هذه الحالة فإن كافة
الموجودات المالية التي سوف تتأثر بذلك يتم إعادة تصنيفها في أول يوم ألول فترة مالية تالية للتغيير في نموذج العمل.
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا تم الوفاء بالشرطين التاليين وال يتم اإلعتراف بها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
•تم اإلحتفاظ بها خالل نموذج العمل والذي يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
•إن الشروط التعاقدية الخاصة بها تؤدي إلى الدخول في تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تمثل المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
عند القياس األولي لإلستثمارات في األدوات المالية والتي ال تحتفظ بها المجموعة لغرض المتاجرة ،يمكن للمجموعة أن تختار عرض أية تغيرات الحقة في القيمة
العادلة لتلك اإلستثمارات بقائمة الدخل الشامل اآلخر .ويتم هذا اإلختيار على أساس كل إستثمار على حدة.
أي موجودات مالية أخرى لم يتم تصنيفها وقياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو مشار إليها أعاله يتم قياسها بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة وهذا يتضمن أيضاً الموجودات المالية المشتقة.
الموجودات المالية  -القياس الالحق  -األرباح أو الخسائر:
املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم تخفيض التكلفة المطفأة
بخسائر االنخفاض في القيم .يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة
ضمن الربح أو الخسارة .يتم إثبات أي ربح أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة.

أدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر (إستثمارات أدوات
حقوق امللكية)

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات توزيعات األرباح كإيراد بقائمة الربح أو الخسارة فيما عدا
ما إذا كانت هذه التوزيعات تمثل إسترداد لجزء من تكلفة اإلستثمار .أية خسائر او ارباح أخرى يتم إثباتها بقائمة الدخل
الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها الي قائمة الربح او الخسارة.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من
خالل األرباح واخلسائر

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات صافي األرباح أو الخسائر متضمنة أية فوائد أو توزيعات
أرباح بقائمة األرباح أو الخسائر.

تصنف المجموعة مطلوباتها المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة

يتم تصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنيفيها كمحتفظ بها للمتاجرة ،أو مشتقات ،أو تم تصنيفها عند اإلثبات المبدئي
كذلك .يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة ويتم إثبات األرباح أو الخسائر بقائمة الربح أو الخسارة .أية مطلوبات
مالية أخرى يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام سعر الفائدة الفعلي.
إعادة التصنيف

عندما تقوم المنشأة بتغيير نموذج أعمالها في إدارة الموجودات المالية ،فإنه يجب عليها إعادة تصنيف جميع موجوداتها المالية المتأثرة بذلك وفقا لمتطلبات
التصنيف المذكورة أعاله.
مقاصة األدوات المالية

يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق حالي نافذ نظاماً لتسوية المبالغ المدرجة وتوافر
النية لدى المجموعة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في نفس الوقت.
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9من المنشأة اتباع نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة فيما يتعلق باالنخفاض في قيمة الموجودات المالية.
يجب قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بإستثناء اإلستثمارات
في أدوات الملكية.
وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  ،9يتم قياس مخصصات الخسارة بإحدى األسس التالية:
•الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً .تنتج هذه الخسارة االئتمانية المتوقعة عن أحداث التعثر في السداد والمحتملة خالل  12شهراً
بعد تاريخ التقرير.

•الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر .هي الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في السداد على مدار العمر المتوقع
لألداة المالية.
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بالنسبة للخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ،يطبق القياس إذا ازدادت المخاطر االئتمانية لألصول االئتمانية بشكل كبير في تاريخ التقرير منذ االعتراف
األولي لها ،ويطبق قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً إذا لم تزيد هذه المخاطر االئتمانية بشكل كبير .يمكن للمجموعة أن تفترض أن المخاطر
االئتمانية على أداة مالية لم تزداد  -بشكل كبير  -منذ االعتراف األولي لها إذا تم تحديد أن األداة المالية لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير .إال أن
قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر يطبق دائماً للذمم المدينة التجارية وأصول العقود دون وجود عنصر تمويلي جوهري ،بحيث يمكن للمجموعة
أن تختار تطبيق هذه السياسة أيضاً للذمم المدينة التجارية مع وجود عنصر تمويلي جوهري.
قامت المجموعة باختيار تقييم خسائر إنخفاض الذمم المدينة التجارية بإستخدام الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً.
يتم خفض القيمة الدفترية ً
لألصل المالي من خالل استخدام حساب المخصص ويتم إدراج مبلغ الخسارة في الربح أو الخسارة .تستمر إيرادات الفائدة في
االستحقاق على القيمة الدفترية المخفضة باستخدام معدل الفائدة المستعمل في خصم التدفقات النقدية المستقبلية بغرض قياس خسارة االنخفاض .يتم شطب
القروض مع المخصص المرتبط بالقروض ،عندما ال يكون هناك نظرة واقعية لالسترداد المستقبلي وتم تحقق جميع الضمانات أو تحويلها إلى المجموعة .وفي
حال زاد أو نقص ـ في سنة الحقة ـ مبلغ خسارة االنخفاض التقديرية بسبب حدث وقع بعد تسجيل االنخفاض في القيمة فيتم زيادة أو تقليص خسارة االنخفاض
المثبتة سابقاً من خالل تعديل حساب المخصص .إذا ما تم عكس قيد شطب ما في وقت الحق ،فيتم قيده في الربح أو الخسارة في الفترة التي تم استرداده فيها.
الذمم المدينة

هي الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعـات الثابتة أو المحـددة والغير مدرجة فـي سوق نشط وتنشأ أساساً عن طريق تقديم السلع والخدمات للعمالء (مثل
الذمم التجارية) ،وهي ً
أيضا تتضمن أنواع أخرى من الموجودات المالية التعاقدية والتي يتم اإلعتراف بها أولياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها التكاليف المباشرة
المرتبطة بالحصول عليها ،ويتم اإلعتراف بها الحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة ناقصاً مخصص اإلنخفاض في القيمة.
تظهر الذمم التجارية بالصافي بعد خصم المخصص الذي يسجل في حساب مستقل ويقابله خسارة يتم قيدها ضمن قائمة الربح او الخسارة الموحدة ،عند التأكد
من أن الذمم التجارية لن يتم تحصيلها ،يتم شطب القيمة الدفترية اإلجمالية لها مقابل المخصص المرتبط بها.
نقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات االستحقاق
األصلي ثالثة أشهر أو أقل ،إن وجدت ،والمتاحة للمجموعة دون أي قيود .يتم السحب على المكشوف مقابل النقد وما في حكمه.
8-االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة في تاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك انخفاضاً في القيمة .وفي حالة وجود مثل ذلك
المؤشر ،يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.
يكون هناك انخفاضاً في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المحققة للنقد عن القيمة القابلة لالسترداد وهي القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع
أو القيمة قيد االستعمال لألصل ـ أيهما أعلى .يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد ألصل واحد من الموجودات ،ما لم يكن األصل مولداً للتدفقات النقدية التي
تكون مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية من موجودات أخرى أو مجموعات أخرى من الموجودات .عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو لوحدة محققة
للنقد القيمة القابلة لالسترداد فإن األصل يعتبر قد تعرض النخفاض في القيمة ويتم خفضه إلى القيمة القابلة لالسترداد .وعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً
تكاليف إتمام البيع ،يتم مراعاة أحدث المعامالت السوقية .وفي حال عدم القدرة على تحديد مثل هذه المعامالت يتم استخدام نموذج التقييم المناسب .تستند
القيمة قيد االستعمال على أساس نموذج التدفق النقدي المخصوم ،حيث يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة
والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة باألصل.
يتم إثبات الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة .إن الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة التي يتم إدراجها فيما يتعلق
بالوحدات المحققة للنقد يتم توزيعها في البداية لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة تم توزيعها على الوحدات ،ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في
الوحدة (أو مجموعة الوحدات) على أساس تناسبي.
يتم عمل تقييم في تاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دلي ً
ال على انتفاء خسائر انخفاض قيمة مسجلة مسبقاً أو تقلصها .وفي حال وجود مثل هذا الدليل،
تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد من األصل أو الوحدة المولدة للنقد .يتم عكس قيد خسارة انخفاض القيمة المسجلة مسبقاً إذا كان هناك تغيراً
في الفرضيات التي استخدمت في تحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ إدراج آخر خسارة انخفاض في القيمة .ويكون عكس القيد محدوداً بحيث ال تتجاوز القيمة

الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد أو تتجاوز القيمة الدفترية كان ليتم تحديدها ـ بعد طرح االستهالك ـ مع عدم تسجيل خسارة انخفاض قيمة لألصل في
سنوات سابقة .ويتم إثبات مثل هذا العكس في القيد في قائمة الربح أو الخسارة.
يتم فحص أي موجودات غير مالية انخفضت قيمتها ـ عدا الشهرة ،إن وجدت ـ إلحتمالية عكس قيد هذا االنخفاض في القيمة في نهاية كل فترة تقرير مالي.
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9-مزايا الموظفين

إن المجموعة مطالبة وفقاً لقانون العمل والعمال في المملكة العربية السعودية بدفع مكافآت نهاية الخدمة (خطة مزايا محددة) ويتم إحتسابها بنا ًء على نصف
راتب الشهر األخير من كل سنة من سنوات الخدمة الخمس األولى متضمنة كسور السنة باإلضافة إلى راتب آخر شهر بالكامل لكل سنة من سنوات الخدمة التالية
أو المتبقية متضمنة كسور السنة .يستحق للموظف نفس المزايا في حالة اإلستقالة .إن خطة مكافآت نهاية الخدمة غير ممولة.
مكافأة نهاية الخدمة

إن خطة المزايا المحددة هي خطة تعويضات للموظفين عند إنتهاء خدماتهم ،تقوم المجموعة بدفعها للموظفين وفقاً لقانون العمل والعمال في المملكة العربية
السعودية والتي تعتمد في إحتسابها على عدد سنوات الخدمة والراتب وسبب إنتهاء الخدمة.
طريقة التقييم والفرضيات الرئيسية للدراسة اإلكتوارية

إلتزاماً بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (« )19مزايا الموظفين» ،يتم إحتساب إلتزامات مكافاة نهاية الخدمة بإستخدام التقييم اإلكتواري بإستخدام طريقة
وحدة اإلئتمان المتوقعة في نهاية كل سنة مالية ،ويتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة من إعادة التقييم اإلكتواري في قائمة الدخل الشامل للفترة التي حدث
فيها إعادة التقييم .وتدرج إعادة القياس المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر فوراً في األرباح المبقاة وال يتم إدراجها ضمن الربح أو الخسارة .يتم إحتساب تكلفة
الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة خالل فترة تعديل الخطة .يتم إحتساب الفائدة بإستخدام سعر الخصم في بداية الفترة على إلتزام مزايا الموظفين المحددة.
إن تكلفة الخدمة الحالية لخطة المزايا المحددة يتم اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة ضمن مصروف مزايا الموظفين ،لتعكس الزيادة في اإللتزام الناتجة
عن خدمات الموظفين للسنة الحالية وحاالت التغير أو خفض أو تسوية المزايا .يتم إدراج تكلفة الخدمات عن السنوات السابقة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة.
يتم تحميل وقيد األرباح والخسائر اإلكتوارية الناتجة من التسويات والتغييرات في اإلفتراضات اإلكتوارية في حقوق الملكية في قائمة الدخل الشامل اآلخر في
الفترة التي حدثت فيها.
يتم تصنيف تكاليف المزايا المحددة كما يلي:
•تكلفة الخدمة (بما في ذلك تكاليف الخدمات الحالية وتكاليف الخدمات السابقة ،باإلضافة إلى األرباح والخسائر الناتجة عن الترقيات والسداد للموظفين؛
•تكلفة الفوائد؛ و
•إعادة القياس.
مزايا الموظفين قصيرة األجل

يتم إثبات وقياس اإللتزام عن المزايا المتعلقة باألجور والرواتب واإلجازات السنوية واإلجازات المرضية في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة على المبالغ غير
المخصومة من المزايا المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمات.
تكاليف مزايا التقاعد

تقوم المجموعة بالمساهمة في تكاليف مزايا التقاعد الخاصة بالموظفين وفقاً ألنظمة المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية وتحتسب كنسبة من أجور الموظفين.
يتم التعامل مع المدفوعات لخطط مزايا التقاعد المدارة من قبل الحكومة كمدفوعات لخطط مزايا محددة نظراً ألن إلتزام المجموعة بهذه الخطط يساوي اإللتزام
الناتج عن خطط المزايا المحددة .يتم إدراج المدفوعات لخطط التقاعد كمصروف عند إستحقاقه.
	10-إثبات اإليرادات

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  ،15تقوم المنشأة بإثبات اإليرادات عندما يتم استيفاء التزام األداء ،أي عندما يتم نقل السيطرة على السلع أو الخدمات
المتعلقة بالتزام األداء المعني إلى العميل.
يتطلب المعيار من المنشآت ممارسة الحكم ،مع الوضع في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة من خطوات النموذج على العقود مع
عمالئها .يحدد المعيار ً
أيضا المحاسبة عن التكاليف اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف المرتبطة مباشرة بتنفيذ العقد.
بإستثناء برنامج نقاط الوالء تتضمن أنشطة وعقود المجموعة مع عمالئها على إلتزام واحد لألداء ويتم اإلعتراف باإليراد في الوقت الذي يتم فيه نقل السيطرة
على البضائع للعمالء.
تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات بمبلغ سعر المعاملة الخاص بإلتزام األداء المتعلق به .يتم تسجيل اإليرادات بعد خصم المرتجعات والخصومات التجارية
وخصومات الكميات وتقديرات المقابل المتغير والمبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة.
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 أمبيعات البضائعتتضمن عقود المجموعة مع العمالء لبيع األدوية والمنتجات الصيدالنية عمو ًما التزا ًما واحدًا لألداء .توصلت المجموعة إلى أنه ينبغي إثبات اإليرادات من بيع
األدوية والمنتجات الصيدالنية في الوقت الذي يتم فيه نقل السيطرة على األصل إلى العميل ،بشكل عام عند التسليم.
 ببرنامج الوالءإن لإليرادات من نقاط الوالء للعمالء المسجلين في برنامج الوالء التزام أداء منفصل.
يتم توزيع اإليرادات بين برنامج الوالء والمكونات األخرى للبيع بإستخدام سعر البيع المستقل .ويتم االعتراف به كإيراد عندما تفي المجموعة بالتزاماتها لتزويد
المنتجات المخفضة أو البضائع المجانية بموجب شروط البرنامج أو عندما ال يكون من المحتمل أن يتم استرداد تلك النقاط.
 جإيرادات من اإليجاراتيتم إثبات اإليرادات من اإليجار بطريقة القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار .يتم إثبات عوائد اإليجارات كجزء ال يتجزأ من إجمالي اإليرادات اإليجارية
على مدى مدة عقد اإليجار.
 ددخل آخريتم إثبات اإليرادات األخرى المماثلة لنشاط المجموعة كإيرادات حال اكتسابها أو استحقاقها .يتمثل ذلك في ربح بيع مخزون الخردة وإيرادات متنوعة أخرى.
	11-توزيعات أرباح

يتم قيد توزيعات األرباح النهائية كمطلوبات في القوائم المالية في الفترة التي يتم اعتمادها فيها من قبل الشركاء في المجموعة.
	12-الزكاة والضرائب

تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية («الهيئة») .ويتم تحميل الزكاة المستحقة على المجموعة وحصتها
في الزكاة المستحقة على الشركة التابعة على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .ويتم احتساب مطلوبات الزكاة اإلضافية ،إن وجدت ،والتي
تتعلق بالربوط على سنوات سابقة الصادرة من الهيئة في السنة التي يتم فيها االنتهاء من الربوط النهائية.
تقوم المجموعة بإستقطاع ضرائب على المعامالت مع األطراف غير المقيمة وفقاً ألنظمة الهيئة.
	13-ضريبة القيمة المضافة

تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية بدءاً من 2018/01/01م (الموافق ١٤٣٩/04/14هـ) ،وهي ضريبة على توريد السلع والخدمات التي
يتحملها المستهلك النهائي في نهاية المطاف ولكن يتم جمعها في كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلنتاج والتوزيع كمبدأ عام ،لذلك؛ يجب أن تعكس معاملة ضريبة
كمحصل للضريبة وال ينبغي إدراج ضريبة القيمة المضافة في الدخل أو في النفقات سوا ًء كانت ذات طبيعة رأسمالية
القيمة المضافة في حسابات المجموعة دورها
ِّ
أو إيرادات .ومع ذلك ،ستكون هناك ظروف تتحمل فيها المجموعة ضريبة القيمة المضافة ،وفي مثل هذه الحاالت التي تكون فيها ضريبة القيمة المضافة غير
قابلة لالسترداد ،يجب إدراجها في تكلفة المنتج أو الخدمة.
	14-المخصصات واالرتباطات وااللتزامات المحتملة

يتم إثبات المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام (قانوني أو ضمني) ناشئ عن حدث سابق ،وتكون تكاليف تسوية االلتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل
موثوق به .وتستند بعض األحكام إلى تقديرات اإلدارة للمبلغ الفعلي المستحق الدفع.
تتم مراجعة المخصصات في نهاية كل فترة تقرير وتعديلها لتعكس أفضل تقدير حالي .إذا لم يعد من المحتمل وجود حاجة إلى تدفق خارجي للموارد التي تمثل
منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ،يتم عكس المخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
االلتزامات المحتملة هي:
 أالتزام محتمل ينتج عن أحداث سابقة ويتأكد وجود ذلك االلتزام فقط من وقوع أو عدم وقوع حدث أو أكثر من حدث مستقبلي غير مؤكد ليس ضمن سيطرةالمنشأة بالكامل؛ أو
 -بالتزام حالي ينتج عن أحداث سابقة ولكن لم يتم إثباته بسبب:

1-عدم وجود احتمال بأن تدفق الموارد الخارجة الكامنة في المنافع االقتصادية سيكون مطلوباً لتسوية االلتزام؛ أو
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2إن مبلغ االلتزام ال يمكن قياسه بشكل موثوق.ال يتم إثبات االلتزامات المحتملة أو اإلفصاح عنها ،ما لم تكن هناك إمكانية لتدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية بعيدة.
تتمثل االرتباطات في اتفاقيات ملزمة للمجموعة لتنفيذ بعض اإلجراءات المحددة التي تتعلق بتحويل النقد أو أي أصل آخر لألطراف المقابلة.
	15-ذمم دائنة تجارية ومبالغ مستحة الدفع

يتم اإلعتراف المبدئي بالذمم التجارية الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع األخرى بالقيمة العادلة وتدرج الحقاً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف باإللتزام المالي (أو جزء من اإللتزام المالي) من قائمة مركزها المالي عندما ،وفقط عندما ،يتم إطفاؤه؛ أي عندما يتم سداد
اإللتزام المحدد في العقد أو يتم إلغاؤه أو ينقضي.
	16-المعامالت بالعمالت األجنبية

تقوم المجموعة بتسجيل المعامالت التي تمت بالعمالت األجنبية مبدئياً بعملتها الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تصبح فيه المعاملة
جاهزة لإلثبات ألول مرة.
يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير المالي .تدرج الفروقات الناشئة عن تسوية
أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
ويتم تحويل البنود غير النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالتكلفة التاريخية على أساس أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت.
	17-المصروفات

مصروفات البيع والتسويق تمثل المصروفات الناتجة عن أعمال المجموعة في إدارات البيع والتسويق .ويتم تصنيف جميع المصروفات األخرى ،باستثناء تكلفة
المبيعات وأعباء التمويل ،كمصروفات عمومية وإدارية .يتم إجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات
العمومية واإلدارية عند اللزوم ،على أساس ثابت.
	18-اإلحتياطي النظامي

يتطلب النظام األساسي للشركة أن يتم تحويل ما نسبته  %10من صافي الدخل السنوي إلى اإلحتياطي النظامي .ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف
التحويل لإلحتياطي المذكور عالية حتى يبلغ  %30من رأس المال المدفوع.
	19-إيرادات وتكاليف التمويل

تتكون إيرادات التمويل من إيرادات مرابحات إسالمية على األموال المستثمرة والتي يتم اإلعتراف بها ضمن الربح أو الخسارة .ويتم اإلعتراف بإيرادات مرابحات
إسالمية عند إستحقاقها ضمن الربح أو الخسارة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلي.
تتضمن تكاليف التمويل مصاريف الفوائد على القروض .يتم اإلعتراف بتكاليف اإلقتراض التي ال تتعلق مباشرة بإقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل ضمن قائمة
الربح أو الخسارة بإستخدام معدل الفائدة الفعلي.
	20-معلومات القطاعات

قطاع األعمال يمثل مجموعة من األصول والعمليات التي تشترك معاً في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات
أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقاً للتقارير التي يتم إستعمالها من قبل اإلدارة التنفيذية.
القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة إقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات عمل في بيئات
إقتصادية.
	21-المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقها
معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها المجموعة

اليوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن هناك عدد من التعديالت على المعايير سارية إعتباراً من  1يناير 2020م .والتي لم يكن لها تأثيراً جوهرياً على
القوائم المالية الموحدة.
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التعديالت على المعايير

ابتداء من
سارية
ً
 1يناير 2020م

تعريف المواد  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1ومعيار المحاسبة الدولي 8

 1يناير 2020م

تعريف األعمال  -تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3

 1يناير 2020م

تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

المعايير الصادرة غير المطبقة

فيما يلي المعايير والتعديالت التي صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة .ال تتوقع المجموعة وجود تأثيرأ
جوهر ًيا على القوائم المالية الموحدة في حال تطبيق المعايير والتعديالت أدناه.
سارية للفترات السنوية
ابتداء من أو بعد تاريخ
ً

المعايير الجديدة والتعديالت

 1يناير 2021م

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  9ومعيار المحاسبة الدولي  39والمعيار الدولي للتقرير المالي  16والمعيار الدولي
للتقرير المالي  4المرحلة الثانية (تصحيح سعر الفائدة)
العقود غير المجدية  -تكلفة إتمام العقد (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )37
التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي (دورة 2018م 2020 -م)

 1يناير 2022م

الممتلكات واالالت والمعدات :العائدات قبل االستخدام المقصود (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )16
الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي (تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )3
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم « ،1عرض القوائم المالية» على تصنيف المطلوبات

 1يناير 2023م

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 17عقود التأمين والتعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 17عقود
التأمين

متاح للتطبيق االختياري  /تاريخ
السريان مؤجل إلى أجل غير مسمى

بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك
(التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  10ومعيار المحاسبة الدولي )28

6 -5-3ملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية
  (6-1):مقر لودجلابيانات قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و31
ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة
التي تم فحصها للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و 30يونيو 2021م

السنة المالية
2018م
(مراجعة)

السنة المالية
2019م
(مراجعة)

السنة المالية
2020م
(مراجعة)

التغيير
السنوي
2018م-
2019م

التغيير
السنوي
2019م-
2020م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2020م
(غير
مراجعة)

الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021م
(غير
مراجعة)

التغيير
النصف
السنوي
2020م-
2021م

اإليرادات

7,350,003

7,824,674

8,642,207

%6.5

%10.4

%8.4

4,520,516

4,051,247

()%10.4

تكلفة اإليرادات

()5,276,140

()5,360,961

()5,392,535

%1.6

%0.6

%1.1

()2,814,346

()2,411,568

()%14.3

اجمالي الربح

2,073,863

2,463,713

3,249,672

%18.8

%31.9

%25.2

1,706,170

1,639,679

()%3.9

إيرادات أخرى،
صافي

()20,678

26,602

31,458

ال ينطبق

%18.3

ال ينطبق

11,029

6,313

()%42.8

رد ( /تدعيم)
مخصص خسائر
إئتمانية متوقعة

()9,871

()25,000

18,000

%153.3

ال ينطبق

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

مصاريف البيع
والتوزيع

()1,095,859

()1,327,228

()1,987,553

%21.1

%49.8

%34.7

()897,594

()1,011,387

%12.7

مصروفات عمومية
وإدارية

()301,855

()310,200

()337,032

%2.8

%8.7

%5.7

()179,590

()148,804

()%17.1

آالف الرياالت
السعودية
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السنة المالية
2018م
(مراجعة)

السنة المالية
2019م
(مراجعة)

السنة المالية
2020م
(مراجعة)

التغيير
السنوي
2018م-
2019م

التغيير
السنوي
2019م-
2020م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2020م
(غير
مراجعة)

الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021م
(غير
مراجعة)

التغيير
النصف
السنوي
2020م-
2021م

-

()14,270

()8,599

ال ينطبق

()%39.7

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

645,601

813,618

965,945

%26.0

%18.7

%22.3

640,015

485,801

()%24.1

إيرادات تمويل

-

12,263

-

ال ينطبق

()%100.0

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

تكاليف تمويل

()6,804

()55,354

()57,500

%713.5

%3.9

%190.7

()28,303

()38,488

%36.0

صافي تكاليف
التمويل

()6,804

()43,092

()57,500

%533.3

%33.4

%190.7

()28,303

()38,488

%36.0

إنخفاض في قيمة
العقارات اإلستثمارية

-

()1,894

()14,000

ال ينطبق

%639.1

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

ربح للفترة قبل الزكاة

638,797

768,632

894,446

%20.3

%16.4

%18.3

611,713

447,313

()%26.9

محمل الزكاة

()28,144

()76,630

()45,330

%172.3

()%40.8

%26.9

()22,500

()25,468

%13.2

صايف ربح الفترة

610,653

692,002

849,116

%13.3

%22.7

%17.9

589,213

421,846

()%28.4

بنود لن يعاد تصنيفها
إلى الربح أو الخسارة
في الفترات الالحقة:
خسارة من إعادة
قياس برامج المنافع
المحددة

()9,237

بنود قد يعاد تصنيفها
إلى الربح أو الخسارة
في الفترات الالحقة:
فروقات ترجمة
عمليات أجنبية

آالف الرياالت
السعودية

مخصص إنخفاض
في قيمة الممتلكات
والمعدات
الربح التشغيلي
للفترة

إجمالي الدخل
الشامل للفترة

()21,904

()19,576

%137.1

()%10.6

%45.6

()7,500

%178.5

()20,891

-

-

()161

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

()157

()26

()%83.8

601,416

670,099

829,378

%11.4

%23.8

%17.4

581,555

400,929

()%31.1

  (6-2):مقر لودجلابيانات قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر 2018م 31 ،ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وقائمة المركز
المالي الموحدة األولية الموجزة غير المراجعة التي تم فحصها كما في  30يونيو 2021م

باأللف ريال سعودي

كما في
 31ديسمبر 2019م
مراجعة

كما في
 31ديسمبر 2018م
مراجعة

كما في
 31ديسمبر 2020م
مراجعة

كما في
 30يونيو 2021م
غير مراجعة

املوجودات
املوجودات غير املتداولة
ممتلكات ومعدات

٥٨٢,٩٨٦

٦٤٥,٥٢٠

٧٧٩,٥٩٠

865,332

العقارات االستثمارية

١٩٤,٨٩٤

١٩٣,٠٠٠

١٧٩,٠٠٠

179,000

موجودات غير ملموسة

٤٠,١١٩

٣٥,٠٨٠

٤١,٥٧٢

47,674

-

١,٣٠٦,٠٦١

١,١٨٦,٨٤٢

1,281,242

مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى  -غير متداولة

٩,٠١٨

٧,٢٢٧

٤,٦٣٥

-

إجمالي املوجودات غير املتداولة

٨٢٧,٠١٧

٢,١٨٦,٨٨٨

٢,١٩١,٦٣٨

2,373,248

موجودات حق االستخدام

املوجودات املتداولة
مخزون

١,١٣٣,٨٦٨

١,١٣١,٩٢٧
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كما في
 31ديسمبر 2018م
مراجعة

كما في
 31ديسمبر 2019م
مراجعة

كما في
 31ديسمبر 2020م
مراجعة

كما في
 30يونيو 2021م
غير مراجعة

ذمم تجارية مدينة

١٠٥,٩١٤

١٣٩,١٤١

٩٤,٧٧٩

191,404

مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى

٢٥٣,٥٥٨

١٥١,٣٨٩

١٧٤,٥٥٢

182,557

استثمارات قصيرة األجل

٢٠٠,٣٥٩

٢٠٢,٨٣٢

-

600,000

النقد ومافي حكمه

١٧٠,٠٧٣

٣٧٢,٣٥٤

١,٠٠٨,٥٣٠

323,764

إجمالي املوجودات املتداولة

١,٨٦١,٨٣٢

١,٩٩٩,٥٨٤

٢,٤٥٨,٨٢٦

2,443,855

مجموع املوجودات

٢,٦٨٨,٨٤٩

٤,١٨٦,٤٧٢

٤,٦٥٠,٤٦٤

4,817,103

باأللف ريال سعودي

حقوق الشركاء واملطلوبات
حقوق الشركاء
رأس المال

٥٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

1,000,000

االحتياطي النظامي

٢٥,٠٠٠

٢٥,٠٠٠

١٠٩,٩١٢

109,912

١,٦٠٣,٨٨٦

١,٧٠٩,٤٠٣

٩٦٩,٠٣٠

909,985

-

-

()١٦١

()187

١,٦٧٨,٨٨٦

١,٧٨٤,٤٠٣

٢,٠٧٨,٧٨١

2,019,710

األرباح المبقاة
احتياطي ترجمة عمليات أجنبية
إجمالي حقوق الشركاء
املطلوبات
مطلوبات غير متداولة
منافع الموظفين
إلتزامات عقود اإليجار
مبالغ مستحقة ومطلوبات غير متداولة
مجموع املطلوبات غير املتداولة

١٤٢,٥٧٠

١٦٨,٨٢٩

٣٢٩,٤٨٨

358,181

١,٥٤٥

٩٨٤,٤١٠

٨٢٨,٩٥٣

929,294

٠

١٠,٣٩٥

١٤,٣٨١

19,934

١٤٤,١١٥

١,١٦٣,٦٣٥

١,١٧٢,٨٢٢

1,307,409

مطلوبات متداولة
-

٢٣٣,٢٢٧

٣٧٦,١٣١

411,912

إلتزامات عقود اإليجار (الجزء المتداول)
زكاة مستحقة الدفع

٣٧,٠٥٦

٧٨,٤٤٠

٩٨,٠٥٤

77,314

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

٤٢٨,٢٨٧

٥١٢,٧٥٨

٤٤٢,٦٧٣

603,663

مبالغ مستحقة ومطلوبات متداولة

٣٥٠,٥٤٧

٣٦٩,٦٨٨

٤٥٧,٨٢٥

391,568

مستحق إلى جهات ذات عالقة

٤٩,٩٥٧

٤٤,٣٢١

٢٤,١٧٩

5,528

مجموع املطلوبات املتداولة

٨٦٥,٨٤٧

١,٢٣٨,٤٣٥

١,٣٩٨,٨٦١

1,489,985

مجموع املطلوبات

١,٠٠٩,٩٦٢

٢,٤٠٢,٠٧٠

٢,٥٧١,٦٨٣

2,797,394

إجمالي حقوق الشركاء واملطلوبات

٢,٦٨٨,٨٤٨

٤,١٨٦,٤٧٢

٤,٦٥٠,٤٦٤

4,817,103

تجدر اإلشارة إلى أن القوائم المالية المراجعة من قبل شركة كي بي إم جي لسنة 2020م تعتمد على تصنيف اإلدارة لذلك العام ،وبناء على ذلك تم استخدامها
إلظهار أرقام المركز المالي للسنة المنتهية 2020م .وقد قامت اإلدارة بإعادة تصنيف أرصدة حسابات معينة للسنة المالية 2020م الواردة في القوائم المالية
غير المراجعة التي تم فحصها كما في  30يونيو 2021م من قبل شركة إرنست ويونغ .وفيما يلي تلخيص إلعادة التصنيف في بيان المركز المالي للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2020م.
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إال أنه بنا ًء على كون تصنيف الحسابات المعتمد من قبل اإلدارة والواردة في القوائم المالية غير المراجعة التي تم فحصها كما في  30يونيو 2021م يعتبر األحدث،
تم استخدام وتحليل أرقام المقارنة لقائمة المركز المالي الموحدة للسنة المنتهية 2020م في الجداول المقبلة كما في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير
المراجعة للستة أشهر المنتهية في  30يونيو :2021

باأللف ريال سعودي

تصنيف حسابات السنة
المنتهية في
 31ديسمبر 2020م التي وردت
في القوائم المالية المدققة 31
ديسمبر 2020م

إعادة التصنيف

تصنيف حسابات السنة
المنتهية في
 31ديسمبر 2020م التي وردت في
القوائم المالية التي تم فحصها
كما في  30يونيو 2021م

املوجودات
املوجودات غير املتداولة
ممتلكات ومعدات

٧٧٩,٥٩٠

٢٧,٨٦٥

٨٠٧,٤٥٥

العقارات االستثمارية

١٧٩,٠٠٠

-

١٧٩,٠٠٠

موجودات غير ملموسة

٤١,٥٧٢

٤,٦٣٥

٤٦,٢٠٧

١,١٨٦,٨٤٢

-

١,١٨٦,٨٤٢

٤,٦٣٥

()٤,٦٣٥

٠

٢,١٩١,٦٣8

٢٧,٨٦5

٢,٢١٩,٥٠٣

موجودات حق االستخدام

مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى  -غير متداولة
إجمالي املوجودات غير املتداولة
املوجودات املتداولة
المخزون

١,١٨٠,٩٦٦

()٣٢,٠٤٥

١,١٤٨,٩٢١

ذمم تجارية مدينة

٩٤,٧٧٩

٣,٧٢٠

٩٨,٤٩٩

مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى

١٧٤,٥٥٢

()٣,٧٢٠

١٧٠,٨٣٢

استثمارات قصيرة األجل
النقد ومافي حكمه

١,٠٠٨,٥٣٠

-

١,٠٠٨,٥٣٠

إجمالي املوجودات املتداولة

٢,٤٥٨,٨٢6

()٣٢,٠٤٥

٢,٤٢٦,٧٨1

مجموع املوجودات

٤,٦٥٠,٤٦4

()٤,١80

٤,٦٤٦,٢٨٥

حقوق الشركاء واملطلوبات
حقوق الشركاء
رأس المال

١,٠٠٠,٠٠٠

-

١,٠٠٠,٠٠٠

الزيادة املقترحة يف رأس املال
االحتياطي النظامي

١٠٩,٩١٢

-

١٠٩,٩١٢

األرباح المبقاة

٩٦٩,٠٣٠

-

٩٦٩,٠٣٠

()١,٦١

-

()١,٦١

٢,٠٧٨,٧٨١

-

٢,٠٧٨,٧٨١

احتياطي ترجمة العمليات األجنبية
إجمالي حقوق الشركاء
املطلوبات
مطلوبات غير متداولة

٣٢٩,٤٨٨

-

٣٢٩,٤٨٨

منافع الموظفين
إلتزامات عقود اإليجار

٨٢٨,٩٥٣

-

٨٢٨,٩٥٣

مبالغ مستحقة ومطلوبات غير متداولة

١٤,٣٨١

-

١٤,٣٨١

املطلوبات غير املتداولة

١,١٧٢,٨٢٢

١,١٧٢,٨٢٢

مجموع املطلوبات غير املتداولة
إلتزامات عقود اإليجار (الجزء المتداول)

٣٧٦,١٣١

-

٣٧٦,١٣١

زكاة مستحقة الدفع

٩٨,٠٥٤

-

٩٨,٠٥٤

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

٤٤٢,٦٧٣

-

٤٤٢,٦٧٣

مبالغ مستحقة ومطلوبات متداولة

٤٥٧,٨٢٥

()٤,١80

٤٥٣,٦٤٦

مستحق إلى جهات ذات عالقة

٢٤,١٧٩

٢٤,١٧٩

مجموع املطلوبات املتداولة

١,٣٩٨,٨٦3

()٤,١80

١,٣٩٤,٦٨٢

مجموع املطلوبات

٢,٥٧١,٦٨3

()٤,١80

٢,٥٦٧,٥٠٤

إجمالي حقوق الشركاء واملطلوبات

٤,٦٥٠,٤٦4

-

٤,٦٤٦,٢٨٥
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  (6-3):مقر لودجلابيانات قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر
2020م وقائمة التدفقات النقدية الموحدة األولية الموجزة غير المراجعة التي تم فحصها عن فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م

باأللف ريال سعودي

السنة المالية
 2018م

السنة المالية
 2019م

السنة المالية
 2020م

فترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021م
غير مراجعة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح للفترة قبل الزكاة

768,632

638,797

894,446

447,313

التعديالت لتسوية الربح للفترة قبل الزكاة الى صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
إستهالك ممتلكات ومعدات

118,078

130,482

140,630

77,881

إطفاء موجودات غير ملموسة

24,964

21,482

17,534

12,493

شطب ممتلكات ومعدات

-

2,246

-

-

شطب اصول غير ملموسة

2

-

-

-

مكاسب من استبعاد ممتلكات ومعدات

34,254

2,259

()1,126

()39

انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات

-

14,270

8,599

-

انخفاض في قيمة العقارات االستثمارية

-

1,894

14,000

-

مخصص منافع موظفين

23,384

24,363

57,380

24,624

(عكس)  /مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم

55,488

31,190

142,329

()24,159

-

385,799

349,014

192,227

9,871

25,000

()18,000

-

إحتياطي ترجمة العمالت األجنبية

-

-

-

()26

تكاليف تمويل

-

55,354

47,193

38,488

إطفاء مدفوعات مقدما وموجودات أخرى

-

1,791

2,592

-

904,838

1,464,761

1,654,590

768,801

استهالك موجودات حق االستخدام
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

تعديالت رأس املال العامل:
المخزون

49,618

()33,131

()189,426

26,948

ذمم مدينة تجارية

1,964

()58,228

62,362

()92,904

مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى

18,364

()69,092

()23,163

()11,725

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

5,664

84,471

()70,247

160,990

مبالغ مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

28,672

22,355

217,475

()75,175

1,009,119

1,411,137

1,651,592

776,935

تكاليف تمويل مدفوعة

-

()7,819

-

()38,488

النقد من العمليات
منافع موظفين مدفوعة

()7,424

()20,007

()34,800

()16,822

زكاة مدفوعة

()21,723

()35,246

()30,943

()46,207

صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة التشغيلية

979,972

1,348,066

1,585,848

675,418

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
-

6,184

13,822

79

متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
شراء ممتلكات ومعدات

()162,497

()217,974

()295,848

()135,798

شراء موجودات غير ملموسة

()20,519

()16,444

()23,951

()13,960

استثمارات قصيرة األجل

()200,359

()2,472

202,832

()600,000

صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثمارية

()383,375

()230,706

()103,146

()749,679
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السنة المالية
 2018م

باأللف ريال سعودي

السنة المالية
 2020م

السنة المالية
 2019م

فترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021م
غير مراجعة

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
-

()415,080

()311,526

()150,505

دفع جزء رئيسي من التزامات ايجار
توزيعات أرباح مدفوعة

()550,000

()500,000

()535,000

()460,000

صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة التمويلية

()550,000

()915,080

()846,526

()610,505

الزيادة في النقد وما في حكمه

46,597

202,280

636,176

()684,766

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

121,235

170,073

372,354

1,008,530

2,241

-

-

-

170,073

372,354

1.008.530

323,764

النقد وما يف حكمه املصنف كمحتفظ به للبيع
النقد وما يف حكمه نهاية الفترة

  (6-4):مقر لودجلامؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م
وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

مقاييس بيان الدخل
كنسبة مئوية من االيرادات
هامش إجمالي الربح

()1

هامش صافي الربح قبل الزكاة
هامش صافي الربح

()2

()3

هامش الربح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء

()4

السنة المالية
2018م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

الفترة المنتهية
في
 30يونيو 2020م

الفترة المنتهية
في
 30يونيو2021م

%28.2

%31.5

%37.6

%37.7

%40.5

%8.7

%9.8

%10.3

%13.5

%11.0

%8.3

%8.8

%9.8

%13.0

%10.4

%10.7

%16.7

%16.9

%19.9

%18.9

( )1يع َّرف هامش إجمالي الربح على أنه إجمالي الربح مقسو ًما على اإليرادات ،وهو نسبة مئوية.
( )2يع َّرف هامش صافي الربح قبل الزكاة على أنه ربح للسنة  /للفترة قبل الزكاة مقسو ًما على اإليرادات ،وهو نسبة مئوية.

( )3يع َّرف هامش صافي الربح على أنه صافي ربح السنة  /الفترة مقسو ًما على اإليرادات ،وهو نسبة مئوية.

( )4يع َّرف هامش الربح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء على أنه الربح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء السنة  /الفترة مقسو ًما على اإليرادات ،وهو نسبة مئوية.

مقاييس الميزانية العمومية

المطلوبات على حقوق الشركاء
العائد على األصول

()1

()2

العائد على حقوق الشركاء

()3

نسبة رأس المال العامل (نسبة التداول)

()4

صافي النقد من األنشطة التشغيلية على اإليرادات

()5

كما في
 31ديسمبر 2018م

كما في
 31ديسمبر 2019م

كما في
 31ديسمبر 2020م

كما في
 30يونيو 2021م

0.6

1.3

1.2

1.4

%22.7

%16.5

%18.3

ال ينطبق

%36.4

%38.8

%40.8

ال ينطبق

2.2

1.6

1.8

1.7

%13.3

%17.2

%18.4

%16.7

( )1تع َّرف المطلوبات على حقوق الشركاء على أنها إجمالي المطلوبات في نهاية السنة  /الفترة مقسو ًما على إجمالي حقوق الشركاء.
( )2يتم احتساب العائد على االصول كما يلي :صافي الربح للسنة  /مجموع الموجودات في نهاية السنة.

( )3يتم احتساب العائد على حقوق الشركاء كما يلي :صافي الربح للسنة  /إجمالي حقوق الشركاء في نهاية السنة.
( )4يتم احتساب نسبة رأس المال العامل (نسبة التداول) كما يلي :إجمالي الموجودات المتداولة  /إجمالي مجموع المطلوبات المتداولة.
( )5يتم احتساب صافي النقد من األنشطة التشغيلية على اإليرادات كما يلي :صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية  /اإليرادات.
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  (6-5):مقر لودجلااألرباح التي قامت المجموعة باإلعالن عنها وتوزيعها خالل السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر
2019م ،و 31ديسمبر 2020م والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

السنة المالية
 2018م

السنة المالية
 2019م

السنة المالية
 2020م

الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م

التوزيعات المعلنة

550,000

500,000

535,000

460,000

التوزيعات المدفوعة خالل العام*

550,000

500,000

535,000

460,000

صافي األرباح للفترة

610,653

692,002

849,116

421,846

نسبة توزيع األرباح المعلنة الى صافي أرباح المجموعة

%90.1

%72.3

%63.0

%109.0

باأللف ريال سعودي

* قامت المجموعة بتوزيع أرباح إستثنائية بقيمة  600مليون ريال وأرباح مرحلية بقيمة  200مليون ريال في الربع الثالث من عام 2021م.
  (6-6):مقر لودجلارسملة رأس مال الشركة والمديونية

باأللف ريال سعودي

كما في
 31ديسمبر 2018م

كما في
 31ديسمبر 2019م

كما في
 31ديسمبر 2020م

كما في
 30يونيو 2021م

1,678,886

1,784,403

2,078,781

2,019,710

50,000

50,000

1,000,000

1,000,000

اجمالي القروض
حقوق الملكية
رأس

المال*

الزيادة املقترحة يف رأس املال
االحتياطي النظامي

25,000

25,000

109,912

109,912

احتياطي تقومي اكتواري
األرباح المبقاة

1,603,886

1,709,403

969,030

909,985

اجمالي حقوق امللكية

1,678,886

1,784,403

2,078,781

2,019,710

إجمالي الرسملة (إجمالي القروض  +إجمالي حقوق امللكية)

1,678,886

1,784,403

2,078,781

2,019,710

* قامت المجموعة برسملة  300مليون ريال في الربع الثالث من عام 2021م.

6 -6نتائج العمليات
6 -6-1بيانات قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدة
  (6-7):مقر لودجلاقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر
2019م ،و 31ديسمبر 2020م وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة التي تم
فحصها للستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و 30يونيو 2021م

التغيير
السنوي
2018م-
2019م

التغيير
السنوي
2019م-
2020م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

الستة أشهر
المنتهية في
يونيو
2020م
(غير
مراجعة)

الستة أشهر
المنتهية
التغيير
في  30يونيو
النصف
2021م
السنوي
(غير
2020م2021-م
مراجعة)

إيرادات

7,350,003

8,642,207

%6.5

%10.4

%8.4

4,520,516

4,051,247

()%10.4

تكلفة اإليرادات

()5,392,535( )5,360,961( )5,276,140

%1.6

%0.6

%1.1

()2,411,568( )2,814,346

()%14.3

اجمالي الربح

2,073,863

2,463,713

3,249,672

%18.8

%31.9

%25.2

1,706,170

1,639,679

()%3.9

إيرادات أخرى ،صافي

()20,678

26,602

31,458

ال ينطبق

%18.3

ال ينطبق

11,029

6,313

()%42.8

رد ( /تدعيم) مخصص
خسائر إئتمانية متوقعة

()9,871

()25,000

18,000

%153.3

ال ينطبق

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

()1,987,553( )1,327,228( )1,095,859

%21.1

%49.8

%34.7

()897,594

()1,011,387

%12.7

()301,855

()310,200

()337,032

%2.8

%8.6

%5.7

()179,590

()148,804

()%17.1

-

()14,270

()8,599

ال ينطبق

()%39.7

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

آالف الرياالت السعودية

مصاريف البيع والتوزيع
مصروفات عمومية
وادارية
مخصص إنخفاض في
قيمة الممتلكات والمعدات

السنة المالية السنة المالية السنة المالية
2018م
2019م
2020م
(مراجعة)
(مراجعة)
(مراجعة)
7,824,674
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آالف الرياالت السعودية

الربح التشغيلي للفترة

السنة المالية السنة المالية السنة المالية
2018م
2019م
2020م
(مراجعة)
(مراجعة)
(مراجعة)

التغيير
السنوي
2018م-
2019م

التغيير
السنوي
2019م-
2020م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

الستة أشهر
المنتهية في
يونيو
2020م
(غير
مراجعة)

الستة أشهر
المنتهية
التغيير
في  30يونيو
النصف
2021م
السنوي
(غير
2020م2021-م
مراجعة)

645,601

813,618

965,945

%26.0

%18.7

%22.3

640,015

485,801

()%24.1

إيرادات تمويل

-

12,263

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

تكاليف تمويل

()6,804

()55,354

()57,500

%713.5

%3.9

%190.7

()28,303

()38,488

%36.0

صافي تكاليف التمويل

()6,804

()43,092

()57,500

%533.3

%33.4

%190.7

()28,303

()38,488

%36.0

إنخفاض في قيمة
العقارات اإلستثمارية

-

()1,894

()14,000

ال ينطبق

%639.1

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

ربح للفترة قبل الزكاة

638,797

768,632

894,446

%20.3

%16.4

%18.3

611,713

447,313

()%26.9

محمل الزكاة

()28,144

()76,630

()45,330

%172.3

()%40.8

%26.9

()22,500

()25,468

%13.2

صافي ربح الفترة

610,653

692,002

849,116

%13.3

%22.7

%17.9

589,213

421,846

()%28.4

بنود لن يعاد تصنيفها
إلى الربح أو الخسارة في
الفترات الالحقة:
خسارة من إعادة قياس
برامج المنافع المحددة

()9,237

بنود قد يعاد تصنيفها
إلى الربح أو الخسارة في
الفترات الالحقة:
فروقات ترجمة عمليات
أجنبية
إجمالي الدخل الشامل
للفترة

()21,904

()19,576

%137.1

()%10.6

%45.6

()7,500

()20,891

%178.5

-

-

()161

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

()157

()26

()%83.8

601,416

670,099

829,378

%11.4

%23.8

%17.4

581,555

400,929

()%31.1

كنسبة مئوية من اإليرادات
اجمالي الربح

%28.2

%31.5

%37.6

3.3

6.1

9.4

%37.7

%40.5

2.7

مصاريف البيع والتوزيع

%14.9

%17.0

%23.0

2.1

6.0

8.1

%19.9

%25.0

5.1

مصروفات عمومية
وادارية

%4.1

%4.0

%3.9

()0.1

()0.1

()0.2

%4.0

%3.7

()0.3

الربح التشغيلي للفترة

%8.8

%10.4

%11.2

1.6

0.8

2.4

%14.2

%12.0

()2.2

صافي ربح الفترة

%8.3

%8.8

%9.8

0.5

1.0

1.5

%13.0

%10.4

()2.6

إجمالي الدخل الشامل
للفترة

%8.2

%8.6

%9.6

0.4

1.0

1.4

%12.9

%9.9

()3.0

مؤشرات إضافية
األرباح قبل الفوائد
والضرائب واالستهالك
واإلطفاء

788,643

1,309,502

1,459,123

%66.0

%11.4

%36.0

897,986

764,497

()%14.9

األرباح قبل الفوائد
والضرائب واالستهالك
واإلطفاء كنسبة مئوية من
اإليرادات

%10.7

%16.7

%16.9

6.0

0.1

6.2

%19.9

%18.9

()1.0

إيرادات آجلة كنسبة مئوية
من اإليرادات

%4.8

%5.8

%6.9

0.9

1.1

2.1

%6.4

%7.7

1.3

إيرادات العالمات الخاصة
كنسبة مئوية من اإليرادات

%5.1

%7.2

%10.3

2.1

3.1

5.2

%9.8

%10.2

0.4

اإليرادات عبر اإلنترنت
كنسبة مئوية من اإليرادات

%0.8

%3.4

%7.9

2.7

4.4

7.1

%9.7

%9.4

()0.3
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آالف الرياالت السعودية

السنة المالية السنة المالية السنة المالية
2018م
2019م
2020م
(مراجعة)
(مراجعة)
(مراجعة)

التغيير
السنوي
2018م-
2019م

التغيير
السنوي
2019م-
2020م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

الستة أشهر
المنتهية في
يونيو
2020م
(غير
مراجعة)

الستة أشهر
المنتهية
التغيير
في  30يونيو
النصف
2021م
السنوي
(غير
2020م2021-م
مراجعة)

مؤشرات األداء الرئيسية
شركة النهدي الطبية
عدد الصيدليات العاملة
خالل الفترة

1,161

1,171

1,151

10

()20

()10

1,120

1,170

50

مساحة نقاط البيع
(األمتار المربعة)

377,208

402,559

412,604

25,351

10,045

35,396

412,604

425,577

12,973

عدد الوحدات المباعة
بالآلالف

213,990

223,343

289,729

9,353

66,386

75,739

169,118

113,429

()55,689

اإليرادات (آالف الرياالت
السعودية)

7,350,003

7,824,312

8,636,839

474,309

812,526

1,286,835

4,519,504

4,041,054

()478,450

متوسط اإليرادات للوحدة
المباعة

34.3

35.0

29.8

1

()5

()5

26.7

35.6

9

شركة النهدي كير
عدد العيادات

-

1

2

1

1

2

1

2

1

اإليرادات (آالف الرياالت
السعودية)

-

260

8,190

ال ينطبق

%3055.6

ال ينطبق

728

13,499

%1753.4

شركة نهدي لالستثمار
عدد الصيدليات

-

1

1

1

-

1

1

1

-

اإليرادات (آالف الرياالت
السعودية)

-

103

808

ال ينطبق

%687.5

ال ينطبق

283

908

%220.6

عدد الموظفين في نهاية
الفترة

5,669

5,959

9,341

290

3,382

3,672

9,229

9,771

542

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة لفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م.
المؤشرات :بيانات إدارة الشركة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م.

إيرادات
ترتكز إيرادات المجموعة بشكل أساسي على اإليرادات من ( )1مبيعات الصيدليات للمنتجات الدوائية (األدوية التي تصرف بوصفة طبية ودون وصفة طبية)
والمنتجات غير الصيدالنية (مستحضرات التجميل والعناية الصحية والصحة ومنتجات لألم والطفل) عبر الصيدليات الموجودة في المملكة العربية السعودية
واإلمارات العربية المتحدة ،و( )2الخدمات االستشارية داخل العيادات في المملكة العربية السعودية .شكلت الصيدليات الموجودة في المملكة العربية السعودية
أكثر من  %99من إجمالي اإليرادات خالل الفترة.
تتعلق إيرادات الصيدليات بـ  5فئات رئيسية من المنتجات  -األم والطفل (حوالي  %31من إجمالي اإليرادات في السنوات المالية 2018م2019 ،م و2020م) ،األدوية
(حوالي  ،)%29التجميل (حوالي  ،)%17الصحة (حوالي  )%14والعناية الشخصية (حوالي .)%9
ارتفعت اإليرادات من  7,350مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  7,825مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م بنسبة  %6.5بسبب بلوغ عدد من
الصيدليات الجديدة التي تم افتتاحها في السنة المالية 2018م طاقتها االستيعابية الكاملة ( 242+مليون ريال سعودي) ،باإلضافة إلى الصيدليات التي تم افتتاحها
في السنة المالية 2019م ( 179.4 +مليون ريال سعودي) ،تقابلها الصيدليات المغلقة خالل نفس الفترة .وجاءت الزيادة في اإليرادات بشكل رئيسي مما يلي:
•األدوية ( 140.7 +مليون ريال سعودي) بعد إطالق عالجات جديدة لمرض السكري وتوسيع تشكيلة األدوية الذاتية باإلضافة إلى اإلرتفاع في اإليرادات من
شركات التأمين والزيادة في عدد الصيدليات الموجودة في المستشفيات؛
أساسا إلى إدخال منتجات أكبر حج ًما؛ و
•األم والطفل ( 136.9+مليون ريال سعودي) يرجع ذلك
ً

•التجميل ( 136.4+مليون ريال سعودي) تماشيا مع إستراتيجية المجموعة للترويج لصيدليات النهدي كوجهة للجمال.
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ارتفعت إيرادات المجموعة إلى  8,642مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م بنسبة  ٪10.4بسبب بلوغ عدد من الصيدليات التي تم افتتاحها في
السنة المالية 2019م طاقتها االستيعابية ( 361+مليون ريال سعودي) ،باإلضافة إلى الصيدليات التي تم افتتاحها في السنة المالية 2020م (228.9 +
مليون ريال سعودي) ،تقابلها الصيدليات المغلقة ( 200.9 -مليون ريال سعودي) .جاء هذا النمو في ضوء جائحة كورونا التي أدت إلى زيادة في مبيعات
منتجات الحماية الشخصية باالضافة إلى السلوك التخزيني للمستهلك وقدرة المجموعة على تأمين طلبات المستهلك عبر شبكة اإلنترنت .كما جاءت
الزيادة في اإليرادات بشكل رئيسي مما يلي:
•فئة الصحة ( 374.6+مليون ريال سعودي) نتيجة لتوسع العالمة الخاصة للرعاية الصحية المنزلية ،وبيع منتجات الوقاية الشخصية أثناء جائحة كورونا ،ونمو
فئة الفيتامينات الفرعية؛
•فئة األدوية ( 168.4+مليون ريال سعودي) بعد التحول لشراء األدوية من الصيدليات عوضا عن المستشفيات على أثر قيود اإلغالق جراء جائحة كورونا؛ و
•فئة العناية الشخصية ( 143.8 +مليون ريال سعودي) بسبب سلوك المستهلك (تراكم المخزون) وإرتفاع اإليرادات من المنتجات المعقمة بسبب جائحة كورونا.
انخفضت اإليرادات بنسبة  %10.4من  4,521مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2020م إلى  4,051مليون ريال سعودي في النصف األول
2021م عبر فئات المجموعة الخمسة ويعود ذلك بشكل رئيسي من:
•االنخفاض العام في القوة الشرائية للعمالء نتيجة التضخم والزيادة في ضريبة القيمة المضافة إلى  ٪15اعتبا ًرا من يوليو 2020م؛ و
•السلوك الشرائي التراكمي للمستهلك أثناء جائحة كورونا.
تأثرت اإليرادات ً
أيضا إلى حد قليل بالزيادة في الخصومات الترويجية الممنوحة من  ٪1.8كنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات في النصف األول 2020م إلى ٪3.0
في النصف األول 2021م بهدف تفريغ المخزون الكبير من األقنعة وغيرها من معدات الحماية المرتبطة بفيروس كورونا.
ارتفعت اإليرادت اآلجلة كنسبة مئوية من اإليرادات بما يعادل  0.9نقاط من  %4.8في السنة المالية 2018م إلى  %5.8في السنة المالية 2019م ثم ارتفعت بما
يعادل  1.1نقاط إلى  %6.9في السنة المالية 2020م تماشيا مع نمو اإليرادات من شركات التأمين والصيدليات الموجودة في المستشفيات .كما ارتفعت اإليرادات
اآلجلة كنسبة مئوية من اإليرادات بما يعادل  1.3نقاط من  %6.4في النصف األول 2020م إلى  %7.7في النصف األول 2021م.
ارتفعت إيرادات العالمات الخاصة كنسبة مئوية من اإليرادات ب 2.1نقاط من  %5.1في السنة المالية 2018م إلى  %7.2في السنة المالية 2019م ثم ارتفعت ب
 3.1نقاط إلى  %10.3في السنة المالية 2020م تماشيا مع استراتيجية المجموعة لتدعيم عالماتها الخاصة .كما ارتفعت إيرادات العالمات الخاصة كنسبة مئوية
من اإليرادات ب 0.4نقاط من  %9.8في النصف األول 2020م إلى  %10.2في النصف األول 2021م.
ارتفعت اإليرادات عبر شبكة اإلنترنت كنسبة مئوية من اإليرادات ب 2.7نقاط من  %0.8في السنة المالية 2018م إلى  %3.4في السنة المالية 2019م ثم ارتفعت
ب 4.4نقاط إلى  %7.9في السنة المالية 2020م مدفوعة بزيادة التسوق عبر شبكة اإلنترنت واإلنفاق من قبل المستهلكين باإلضافة إلى استثمار المجموعة في هذه
القناة .بالمقابل ،انخفضت اإليرادات عبر اإلنترنت كنسبة مئوية من اإليرادات ب 0.3نقاط من  %9.7في النصف األول 2020م إلى  %9.4في النصف األول 2021م.
تأسست شركة نهدي لالستثمار خالل نوفمبر 2019م مع افتتاح أول صيدلية في نخيل مول (دبي) وحققت إيرادات بلغت  103آالف ريال سعودي في السنة المالية
 2019م و 808ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م .وارتفعت اإليرادات من  283ألف ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  908ألف ريال سعودي في
النصف األول 2021م .تكبدت المجموعة خسائر خالل الفترة حيث ال تزال في مرحلة التأسيس.
وتأسست شركة النهدي كير في النصف الثاني من السنة المالية 2019م مع افتتاح أول مجمع طبي في المروة (جدة) وحققت إيرادات بقيمة  260ألف ريال سعودي
في السنة المالية 2019م .خالل السنة المالية 2020م ،تم افتتاح عيادة طبية أخرى في التحلية (جدة) ،حيث بلغ إجمالي إيرادات  8.2مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2020م .وارتفعت اإليرادات من  728ألف ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  13.5مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م .تكبدت المجموعة
خسائر خالل الفترة حيث ال تزال في مرحلة التأسيس.
وتجدر اإلشارة إلى أن متوسط اإليرادات للوحدة المباعة في السنة المالية  2020قد تأثر بالتغير في حجم الوحدة ألقنعة الوجه وأسعارها وف ًقا لقرار الهيئة العامة
للغذاء والدواء حيث في السنة المالية 2019م ،كانت وحدة واحدة تعادل صندو ًقا واحدًا من  50قطعة بسعر  24ريال سعودي ،بينما في السنة المالية 2020م ،كانت
وحدة واحدة تعادل قطعة واحدة بسعر  1ريال سعودي.
تكلفة اإليرادات
تألفت تكلفة اإليرادات بشكل أساسي من ( )1تكلفة البضاعة المباعة التي تمثل حوالي  ٪90من إجمالي تكلفة اإليرادات في السنوات المالية 2018م2019 ،م
و2020م )2( ،مخصص مخزون بطيء الحركة الذي يمثل حوالي  ٪1.4من اإلجمالي ،و( )3تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها التي تمثل حوالي  ٪13في السنوات
المالية 2018م و2019م والتي انخفضت إلى حوالي  ٪2في السنة المالية 2020م بعد التغيير في المعالجة المحاسبية بموجب انتقال الصيدليات لملكية المجموعة
بشكل مباشر .نتيجة ذلك ،تم تصنيف تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها في السنوات المالية 2018م و2019م ضمن تكلفة اإليرادات في البيانات المالية للشركة،
ثم تمت إعادة تصنيفها في السنة المالية 2020م إلى مصاريف البيع والتوزيع بعد رفع قيود الملكية خالل نهاية 2019م.
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ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  %1.6من  5,276مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م الى  5,361مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م تماشيا مع
االرتفاع في اإليرادات.
وارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  %0.6من  5,361مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م الى  5,393مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة
االرتفاع في اإليرادات ويقابله جزئياً االنخفاض في تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها نتيجة إعادة تصنيف التكاليف من تكلفة اإليرادات إلى مصاريف البيع
والتوزيع.
انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة  %14.3من  2,814مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  2,412مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م تماشياً
مع اإلنخفاض في اإليرادات خالل الفترة نفسها.

اجمالي الربح
ارتفع اجمالي الربح من  2,074مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2018م إلى  2,464مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2019م نتيجة ارتفاع اإليرادات
وبذلك ارتفع هامش اجمالي الربح بما يعادل  3.3نقاط من  %28.2إلى  %31.5خالل الفترة نفسها على إثر االنخفاض في تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها
بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16الذي أدى إلى إعادة تصنيف مصاريف اإليجار تحت تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها إلى إستهالك
حق اإلستخدام (بحسب المعيار) تحت مصاريف البيع والتوزيع.
ارتفع اجمالي الربح بنسبة  %31.9خالل السنة المالية 2020م ليبلغ  3,250مليون ريال سعودي نتيجة االرتفاع في اإليرادات باإلضافة إلى إعادة تصنيف تكاليف
الصيدليات التي يتم تشغيلها مما أدى إلى ارتفاع هامش اجمالي الربح إلى  %37.6خالل نفس السنة المالية.
انخفض اجمالي الربح من  1,706مليون ريال سعودي خالل النصف األول من السنة المالية 2020م إلى  1,640مليون ريال سعودي خالل النصف األول من السنة
المالية 2021م .في المقابل ،ارتفع هامش اجمالي الربح من  %37.7إلى  %40.5نتيجة إعادة تصنيف تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها خالل نفس الفترة.
إيرادات أخرى ،صافي
تكونت إيرادات أخرى ،صافي بشكل رئيسي من ( )1استرداد تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها/عكس مصروفات مستحقة )2( ،إيرادات ودائع و()3
أرباح (خسائر) إستبعاد ممتلكات .ارتفعت اإليرادات األخرى ،صافي من خسارة ،بقيمة  20.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى ربح بقيمة
 26.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة الزيادة في أرباح (خسائر) إستبعاد ممتلكات بمقدار  32.0مليون ريال سعودي والمتعلقة بشطب
جزء من مشروع إمداد الذي تم تحويله لتطوير البنية التحتية عبر أمانة جدة.
ارتفع صافي اإليرادات األخرى بنسبة  %18.3من  26.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  31.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع استرداد تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها/عكس مصروفات مستحقة بمقدار  4.7مليون ريال سعودي تتعلق بتعويضات
للمستثمرين في الصيدليات المشغلة.
انخفض صافي اإليرادات األخرى بنسبة  %42.8من  11.0مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  6.3مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م
نتيجة االنخفاض في إيرادات ودائع ( 5.3-مليون ريال سعودي) المتعلق باإليرادات من ودائع المجموعة ألجل والتي تستحق في السنة المالية 2020م ،عوض ذلك
جزئ ًيا بالزيادة في دخل آخر ( 1.9+مليون ريال سعودي) والذي جاء على خلفية مبلغ  1.8مليون ريال سعودي متعلق بفروق تعويض من شركة التأمين.
رد ( /تدعيم) مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
تعلق رد ( /تدعيم) مخصص خسائر إئتمانية متوقعة بمخصص المجموعة للذمم المدينة المشكوك بتحصيلها وقد ارتفع من مخصص قدره  9.9مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  25.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م بنسبة  %153.3نتيجة تطبيق المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم .9
انخفض رد ( /تدعيم) مخصص خسائر إئتمانية متوقعة بنسبة  %172.0من مخصص قدره  25.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى رد مخصص
قدره  18.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م بسبب زيادة المخصصات في السنة المالية 2019م.
مصاريف البيع والتوزيع
تألفت مصاريف البيع والتوزيع بشكل أساسي من رواتب وخطط موظفين (والتي شكلت حوالي  %53من إجمالي مصاريف البيع والتوزيع كمعدل متوسط في السنوات
المالية 2018م2019 ،م و2020م) ،إستهالك وإطفاء (التي شكلت حوالي  )%23ودعاية وإعالن (التي شكلت  )%4من بين مصاريف أخرى.
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ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  %21.1من  1,096مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  1,327مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م
مدفوعة بشكل رئيسي بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  181.2+( 16مليون ريال سعودي) والذي نتج عنه إستهالك حق إستخدام قدره 334.5
مليون ريال سعودي قابله انخفاض إستئجار منافذ بيع المتعلق باألصول المرسملة بمقدار  153.2مليون ريال سعودي.
ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  %49.8من  1,327مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  1,988مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م
أساسا من رواتب
ويعزى ذلك إلى إعادة تصنيف تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها إلى مصاريف البيع والتوزيع .فإن تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها تتكون
ً
وخطط موظفين ،مصروفات تصديقات حكومية ،منافع عامة ،إصالح وصيانة ودعاية وإعالن.
ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  %12.7من  897.6مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  1,011مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م
مدفوعة بشكل رئيسي بـالزيادة في رواتب وخطط موظفين ( 101.2+مليون ريال سعودي) نتيجة للزيادة في عدد الموظفين بمقدار  108موظفين وتأثير مصاريف
العام الكامل المتعلقة بالموظفين الذين تم تعيينهم خالل الفترة باإلضافة إلى إعادة تصنيف تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها من تكلفة اإليرادات إلى مصاريف
البيع والتوزيع.
مصروفات عمومية وادارية
شملت مصروفات عمومية وادارية بشكل أساسي رواتب وحوافز الموظفين والتي شكلت حوالي  ٪50من إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية كمعدل متوسط
في السنوات المالية 2018م2019 ،م و2020م) ،مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ( ،)%9.3استهالك وإطفاء ( ،)%9.3إصالح وصيانة ()%8.5ومصاريف أخرى.
ارتفعت المصروفات العمومية واالدارية بنسبة  %2.8من  301.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  310.2مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م ويعود ذلك بشكل أساسي الى رواتب وخطط موظفين ( 11.7+مليون ريال سعودي) مدفوعة بالزيادة في:
•مكافأة اإلدارة ( 3.2+مليون ريال سعودي)
•تعويض نهاية الخدمة ( 2.4 +مليون ريال سعودي)
•مصاريف خطة االحتفاظ ( 1.9 +مليون ريال سعودي) والتي تستند جزئ ًيا ً
أيضا على أداء المجموعة
عوض ذلك بشكل جزئي عبر تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  1.8 -( 16مليون ريال سعودي).
ارتفعت المصروفات العمومية واالدارية بنسبة  %8.7من  310.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  337.0مليون ريال سعودي في السنة المالية
2020م ويعزى ذلك إلى الزيادة في المصروفات األخرى ( 20.6+مليون ريال سعودي) ،ورواتب وحوافز الموظفين ( 15.7+مليون ريال سعودي) بسبب ارتفاع
مصاريف خطة االحتفاظ ( 7.5 +مليون ريال سعودي) .وقد عوض ذلك بانخفاض في األتعاب المهنية ( 10.3-مليون ريال سعودي).
انخفضت المصروفات العمومية واإلدارية من  179.6مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  148.8مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م ويرجع
ذلك بشكل أساسي إلى االنخفاض في ( )1رواتب وحوافز الموظفين من شركة النهدي الطبية ( 6.2-مليون ريال) وشركة النهدي كير ( 7.8 -مليون ريال سعودي)
و( )2مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ( 9.5 -مليون ريال سعودي) تماش ًيا مع االنخفاض في صافي ربح الفترة للشركة.
مخصص إنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات
تعلق مخصص إنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات بأرض أولى ( 250ألف متر مربع) وأرض ثانية ( 5.5ألف متر مربع) وقد قامت الشركة بمراجعة القيمة
العادلة لألراضي كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م من قبل مقيم خارجي مستقل باستخدام نهج السوق المقارن .عليه تم تحديد انخفاض قيمة
كل من األرضين الذي بلغ  14.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م و 8.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م .لم يتم إعادة تقييم العقارات
االستثمارية حيث لم يكن هناك تغيير جوهري في الظروف بين نهاية عام 2020م ونهاية النصف األول من عام 2021م.
إيرادات تمويل
بلغت إيرادات التمويل  12.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م وتعلقت بودائع المجموعة ألجل .تجدر اإلشارة أنه في السنة المالية 2020م تمت إعادة
تصنيف إيرادات التمويل إلى إيرادات أخرى وقد بلغت  5.4مليون ريال سعودي.
تكاليف تمويل
تألفت تكاليف التمويل من مصروفات الفوائد على التزام اإليجار التي شكلت  %82.5من إجمالي تكاليف تمويل في السنة المالية 2020م ومصروفات تمويل
تسهيالت بنكية التي شكلت  %17.5من إجمالي تكاليف التمويل في السنة المالية 2020م.

143

العودة الى جدول المحتويات

ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة  %713.5من  6.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  55.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إثر تطبيق
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16مما أدى إلى زيادة مصروفات الفوائد على التزامات عقود اإليجار خالل الفترة ( 47.8+مليون ريال سعودي).
ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة  %3.9من  55.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  57.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م بسبب زيادة
الرسوم المصرفية ( 2.8+مليون ريال سعودي).
ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة  %36.0من  28.3مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  38.5مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م بسبب زيادة
الرسوم المصرفية ( 11.9+مليون ريال سعودي) نتيجة الدعم االستثنائي الذي قدمه البنك المركزي السعودي خالل السنة المالية 2020م ومتعلقة بالرسوم على
المشتريات من خالل البطاقات المصرفية خالل جائحة كورونا.
إنخفاض في قيمة العقارات اإلستثمارية
تعلق إنخفاض في قيمة العقارات اإلستثمارية بأراضي الخمرة غير المطورة وقد قامت الشركة بمراجعة القيمة العادلة لألرض كما في  31ديسمبر 2019م و31
ديسمبر 2020م من قبل مقيم خارجي مستقل باستخدام نهج السوق المقارن .وعليه ُقدر انخفاض قيمة األرض بمبلغ  1.9مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م و 14.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م .لم يتم إعادة تقييم العقارات االستثمارية حيث لم يكن هناك تغيير جوهري في الظروف بين نهاية
عام 2020م ونهاية النصف األول من عام 2021م.
محمل الزكاة
ارتفع محمل الزكاة بنسبة  %172.3من  28.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  76.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م .في المقابل
انخفض محمل الزكاة بنسبة  %40.8إلى  45.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م.
ارتفع محمل الزكاة بشكل طفيف بنسبة  %13.2من  22.5مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  25.5مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م.
6 -6-2اإليرادات حسب الشركة
  (6-8):مقر لودجلااإليرادات حسب الشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م
والنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م

السنة
المالية
2018م
(االدارة)

السنة
المالية
2019م
(االدارة)

السنة
المالية
2020م
(االدارة)

التغيير
السنوي
2018م-
2019م

التغيير
السنوي
2019م-
2020م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

النصف
األول
2020م
(االدارة)

النصف
األول
2021م
(االدارة)

التغيير
النصف
السنوي
2020م-
2021م

إيرادات شركة النهدي
الطبية

7,350,003

7,824,312

8,636,839

%6.5

%10.4

%8.4

4,519,504

4,041,054

()%10.6

إيرادات شركة نهدي
لالستثمار

-

103

808

ال ينطبق

%687.5

ال ينطبق

283

908

%220.6

إيرادات شركة النهدي كير

-

260

8,190

ال ينطبق

%3055.6

ال ينطبق

728

13,499

%1753.4

إيرادات شركة سخاء
الذهبية

-

-

54,967

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-

116,181

ال ينطبق

تعديالت الحذف وإعادة
التصنيف

-

-

()58,597

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-

()120,395

ال ينطبق

7,350,003

7,824,674

8,642,207

%6.5

%10.4

%8.4

4,520,516

4,051,247

()%10.4

آالف الرياالت السعودية

اإلجمالي
كنسبة مئوية من
اإليرادات

نقطة
مئوية

نقطة
مئوية

إيرادات شركة النهدي
الطبية

%100.0

%100.0

%99.9

0.0

()0.1

()0.1

%100.0

%99.7

()0.2

إيرادات شركة نهدي
لالستثمار

%0.0

%0.0

%0.0

0.0

0.0

0.0

%0.0

%0.0

0.0

إيرادات شركة النهدي كير

%0.0

%0.0

%0.1

0.0

0.1

0.1

%0.0

%0.3

0.3

إيرادات شركة سخاء
الذهبية

%0.0

%0.0

%0.6

0.0

0.6

0.6

%0.0

%2.9

2.9

المصدر :بيانات إدارة المجموعة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م.
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6 -6-3اإليرادات حسب فئة المنتج
  (6-9):مقر لودجلااإليرادات حسب فئة المنتج للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م
والنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م

آالف الرياالت السعودية

السنة
المالية
2018م
(االدارة)

السنة
المالية
2019م
(االدارة)

السنة
المالية
2020م
(االدارة)

التغيير
السنوي
2018م-
2019م

التغيير
السنوي
2019م-
2020م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

النصف
األول
2020م
(االدارة)

النصف
األول
2021م
(االدارة)

التغيير
النصف
السنوي
2020م-
2021م

شركة النهدي الطبية
األم والطفل

2,322,598

2,459,536

2,512,723

%5.9

%2.2

%4.0

1,324,458

1,175,372

()%11.3

األدوية

2,180,138

2,320,808

2,489,252

%6.5

%7.3

%6.9

1,256,659

1,222,358

()%2.7

التجميل

1,235,310

1,371,688

1,444,231

%11.0

%5.3

%8.1

789,793

677,412

()%14.2

الصحة

946,821

975,596

1,350,186

%3.0

%38.4

%19.4

675,611

615,321

()%8.9

العناية الشخصية

665,136

696,683

840,446

%4.7

%20.6

%12.4

472,736

348,460

()%26.3

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

245

2,131

%769.8

7,350,003

7,824,312

8,636,839

%6.5

%10.4

%8.4

4,519,504

4,041,054

()%10.6

أخرى
إجمالي
كنسبة مئوية من
اإليرادات

نقطة
مئوية

نقطة
مئوية

األم والطفل

%31.6

%31.4

%29.1

()0.2

()2.4

()2.5

%29.3

%29.0

()0.2

األدوية

%29.7

%29.7

%28.8

0.0

()0.9

()0.9

%27.8

%30.2

2.4

التجميل

%16.8

%17.5

%16.7

0.7

()0.8

()0.1

%17.5

%16.7

()0.8

الصحة

%12.9

%12.5

%15.6

()0.4

3.2

2.7

%14.9

%15.2

0.2

العناية الشخصية

%9.0

%8.9

%9.7

()0.1

0.8

0.7

%10.5

%8.6

()1.9

أخرى

%0.0

%0.0

%0.0

-

-

-

%0.0

%0.1

0.0

عدد الوحدات املباعة
باآلالف

نسبة مئوية

نسبة مئوية

األم والطفل

60,014

60,745

59,423

%1.2

()%2.2

()%0.5

31,129

27,806

()%10.7

األدوية

67,724

71,170

73,831

%5.1

%3.7

%4.4

37,009

37,036

%0.1

التجميل

31,869

35,161

37,755

%10.3

%7.4

%8.8

20,514

17,625

()%14.1

الصحة

20,816

21,323

77,126

%2.4

%261.7

%92.5

57,137

14,128

()%75.3

العناية الشخصية

33,567

34,945

41,594

%4.1

%19.0

%11.3

23,328

16,834

()%27.8

متوسط اإليرادات
للوحدة املباعة (ريال
سعودي)

نسبة مئوية

نسبة مئوية

األم والطفل

38.7

40.5

42.3

%4.6

%4.4

%4.5

42.5

42.3

()%0.7

األدوية

32.2

32.6

33.7

%1.3

%3.4

%2.3

34.0

33.0

()%2.8

التجميل

38.8

39.0

38.3

%0.6

()%1.9

()%0.7

38.5

38.4

()%0.2

الصحة

45.5

45.8

*17.5

%0.6

()%61.7

()%38.0

11.8

43.6

%268.3

العناية الشخصية

19.8

19.9

20.2

%0.6

%1.4

%1.0

20.3

20.7

%2.1

المصدر :بيانات إدارة الشركة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م.
* انخفض متوسط اإليرادات للوحدة المباعة لفئة الصحة من  45.8ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  17.5ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة تغيير وحدة البيع من عبوة الى كمامة
لتتوافق مع الئحة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
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األم والطفل
تتعلق بمبيعات منتجات تغذية األطفال ومستلزماته ،وحفاضات األطفال ومستلزمات النظافة ،والعناية باألم وإكسسواراتها ،والتي مثلت  %30.7كمعدل نسبة من
المبيعات خالل الفترة المالية من 2018م الى2020م و %29.2خالل النصف األول من عامي 2020م و2021م .ارتفعت إيرادات منتجات لألم والطفل بنسبة %5.9
من  2,323مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  2,460مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة ارتفاع مجمل عدد الوحدات المباعة من
 60.0مليون إلى 60.8مليون وحدة في نفس الفترة الزمنية ترافقا مع زيادة متوسط اإليرادات للوحدة المباعة من  38.7ريال سعودي إلى  40.5ريال سعودي في
الفترة نفسها .يعزى هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات قسم حفاضات األطفال ومستلزمات النظافة (بنسبة  %13.6من  795.0مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2018م إلى  903.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م) ويرجع ذلك إلى:
•زيادة متوسط اإليرادات للوحدة المباعة لحفاضات األطفال ومستلزمات النظافة نتيجة استراتيجية المجموعة لعرض وبيع منتجات أكبر حجما.
•ارتفاع إيرادت منتج مناديل األطفال المنظفة نتيجة زيادة اإليرادات إلحدى عالمات المجموعة التجارية الخاصة بسبب انخفاض األسعار باإلضافة إلى استثمار
المجموعة في األنشطة الترويجية.
•نجاح المجموعة في جعل الصيدليات الكبرى والمميزة كمحطة تسوق مفضلة للنساء في المملكة.
ارتفعت إيرادات منتجات لألم والطفل بنسبة  %2.2من  2,460مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  2,513مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م
نتيجة زيادة متوسط اإليرادات للوحدة المباعة من  40.5ريال سعودي إلى  42.3ريال سعودي في الفترة نفسها بالرغم من انخفاض عدد الوحدات المباعة من
 60.8مليون إلى  59.4مليون وحدة .ويعزى هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى:
•ارتفاع إيرادات قسم حفاضات األطفال ومستلزمات النظافة (بنسبة  %5.7من  903.5مليون ريال سعودي في 2019م إلى  955.1مليون ريال سعودي في
2020م) بسبب ارتفاع إيرادات من حفاضات وسراويل األطفال ( 36.5+مليون ريال سعودي) ومستلزمات األطفال ( 8.7 +مليون ريال سعودي) ومناديل
األطفال المنظفة ( 6.4+مليون ريال سعودي) نتيجة بيع منتجات أكبر حجما باإلضافة إلى تنفيذ استراتيجية التميز لبعض المنتجات المتعلقة بحفاضات
وسراويل األطفال.
•قابل ذلك انخفاض في إيرادات قسم تغذية األطفال (بنسبة  %4.0من  1.1مليار ريال سعودي في 2019م إلى  1.0مليار ريال سعودي في 2020م) مدفوعا
بانخفاض إيرادات من حليب األطفال (بقيمة  39.0مليون ريال سعودي) وأغذية األطفال (بقيمة  3.4مليون ريال سعودي) بسبب انخفاض عدد الوحدات
المباعة نتيجة منع وزارة الصحة األنشطة الترويجية ألغذية األطفال وحليب االطفال بد ًءا من شهر يوليو 2019م لتشجيع الرضاعة الطبيعية و( )2تغيير سلوك
المستهلك من أغذية األطفال إلى البدائل الطبيعية.
انخفضت إيرادات منتجات األم والطفل بنسبة  %11.3من  1,325مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  1,175مليون ريال سعودي في النصف األول
2021م نتيجة انخفاض عدد الوحدات المباعة من  31.1مليون إلى  27.8مليون وحدة في نفس الفترة حين استقر متوسط اإليرادات للوحدة المباعة على معدل
 42ريال سعودي في الفترة نفسها .يعزى هذا االنخفاض إلى انخفاض إيرادات قسم تغذية األطفال (بنسبة  %11.5من  527.7مليون ريال سعودي في النصف
األول 2020م إلى  466.8مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م) نتيجة االنخفاض المدفوع بحليب األطفال (بقيمة  52.5مليون ريال سعودي) .كما نتج هذا
االنخفاض من تراجع إيرادات قسم حفاضات األطفال ومستلزمات النظافة (بنسبة  %10.6من  511.0مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى 456.8
مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م) مدفوعة بشكل أساسي بانخفاض إيرادات حفاضات وسراويل األطفال (بقيمة  34.5مليون ريال سعودي).
األدوية
تتعلق بمبيعات الصيدليات للمنتجات الدوائية (األدوية التي تصرف بوصفة طبية ودون وصفة طبية) ،كما تتعلق بمبيعات منتجات لألدوية المزمنة (السكري ،القلب
واألوعية الدموية ،إلخ) ،األدوية الذاتية (مسكنات األلم ،الجهاز التنفسي ،إلخ) ،أدوية الحاالت النادرة واألدوية الوصفية االخرى والتي مثلت  %29.4كمعدل نسبة
من المبيعات خالل الفترة المالية من 2018م الى2020م و %29.0خالل النصف األول من السنة المالية 2020م و2021م .ارتفعت إيرادات األدوية بنسبة %6.5
من  2,180مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  2,321مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة ارتفاع عدد الوحدات المباعة من 67.7
مليون إلى  71.2مليون وحدة في حين استقر متوسط اإليرادات للوحدة المباعة على معدل  32ريال سعودي في الفترة نفسها .يعزى هذا االرتفاع بشكل رئيسي
إلى ارتفاع إيرادات قسم األدوية الذاتية (بنسبة  %9.4من  1,037مليون ريال سعودي في 2018م إلى  1,135مليون ريال سعودي في 2019م) مدفوعة بشكل رئيسي
بزيادة إيرادات األدوية المتعلقة بمسكنات األلم (بقيمة  36.0مليون ريال سعودي) وأدوية الزكام والسعال والحساسية (بقيمة  28.0مليون ريال سعودي) بسبب
التوسع في سلسلة المنتجات.
ارتفعت إيرادات األدوية بنسبة  %7.3من  2,321مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  2,489مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة ارتفاع
مجمل عدد الوحدات المباعة من  71.2مليون إلى  73.8مليون وحدة ترافقا مع زيادة متوسط اإليرادات للوحدة المباعة من  32.6ريال سعودي إلى  33.7ريال
سعودي في الفترة نفسها .يعزى هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات قسم األدوية المزمنة (بنسبة  ٪19.9من  644.2مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2019م إلى  772.0ميلون ريال سعودي في السنة المالية 2020م) وكان السبب الرئيسي لإلرتفاع تغيير وجهة المستهلك من المستشفيات إلى الصيدليات
في فترة جائحة كورونا.
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انخفضت إيرادات األدوية بنسبة  %2.7من  1,257مليون ريال سعودي من النصف األول 2020م إلى  1,222مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م نتيجة
انخفاض متوسط اإليرادات للوحدة المباعة من  34.0ريال سعودي إلى  33.0ريال سعودي للوحدة وقد استقر عدد الوحدات المباعة على معدل  37مليون
وحدة في الفترة نفسها .يعزى هذا االنخفاض بشكل أساسي إلى تراجع االيرادات من األدوية المزمنة (بنسبة  ٪7.5من  396.4مليون ريال سعودي في النصف
األول 2020م إلى  366.5ميلون ريال سعودي في النصف األول 2021م) مدفوعة بانخفاض االيرادات من أدوية أمراض القلب (بقيمة  22.5مليون ريال سعودي)
والرعاية التنفسية (بقيمة  6.3مليون ريال سعودي) بسبب الدرجة الغير مسبوقة التي بلغتها المبيعات في عام ٢٠٢٠م مع وصول جائحة كورونا ذروتها .كما نتج هذا
االنخفاض عن تراجع إيرادات أدوية الحاالت النادرة (بنسبة  ٪5.5من  229.9مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  217.2مليون ريال سعودي في
النصف األول 2021م) مدفوعاً بأدوية الهرمونات (بقيمة  6.5مليون ريال سعودي) والجهاز العصبي (بقيمة  3.1مليون ريال سعودي).
التجميل
تتعلق بمبيعات منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعناية بالشعر والتي مثلت  %17.0كمعدل نسبة من المبيعات خالل الفترة المالية من 2018م إلى
2020م و %17.1خالل النصف األول من السنة المالية 2020م و2021م .ارتفعت إيرادات التجميل بنسبة  %11.0من  1,235مليون ريال سعودي في السنة المالية
2018م إلى  1,372ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة ارتفاع عدد الوحدات المباعة من  31.9مليون إلى  35.2مليون وحدة في حين استقر متوسط
اإليرادات للوحدة المباعة على معدل  39ريال سعودي في الفترة نفسها .يعزى هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات قسم العناية بالبشرة (بنسبة %13.0
من  525.6مليون ريال سعودي في 2018م إلى  593.8مليون ريال سعودي في 2019م) ويرجع ذلك إلى:
•زيادة مجمل عدد الوحدات المباعة بقيمة  1.8مليون وحدة نتيجة استراتيجية المجموعة للترويج صيدليات النهدي كوجهة جمالية.
•انخفاض متوسط اإليرادات للوحدة المباعة من  59.1ريال سعودي إلى  55.6ريال سعودي.
•نجاح المجموعة في جعل الصيدليات الكبرى والمميزة كمحطة تسوق مفضلة للنساء في المملكة.
كما ويعزى هذا االرتفاع إلى زيادة إيرادات قسم مستحضرات التجميل (بنسبة  %25.3من  203.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  255.0مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2019م) ويرجع ذلك إلى ارتفاع إيرادات أكسسوارات التجميل (بقيمة  46.9مليون ريال سعودي) تماشيا مع إستراتيجية المجموعة
للترويج لصيدليات النهدي كوجهة للجمال.
ارتفعت إيرادات التجميل بنسبة  %5.3من  1,372مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  1,444مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة ارتفاع
مجمل عدد الوحدات المباعة من  35.2مليون إلى  37.8مليون وحدة مقابل انخفاض متوسط اإليرادات للوحدة المباعة من  39.0ريال سعودي إلى  38.3ريال
سعودي للوحدة المباعة في الفترة نفسها .يعزى هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات قسم العناية بالبشرة (بنسبة  %8.6من  593.8مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2019م إلى  645.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م).
انخفضت إيرادات التجميل بنسبة  %14.2من  789.8مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  677.4مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م نتيجة
انخفاض عدد الوحدات المباعة من  20.5مليون إلى  17.6مليون وحدة في حين استقر متوسط اإليرادات للوحدة المباعة على معدل  38ريال سعودي في الفترة
نفسها .يعزى هذا االنخفاض بشكل أساسي إلى تراجع إيرادات قسم العناية بالبشرة (بنسبة  %19.7من  363.0مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى
 291.4مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م).
الصحة
تتعلق بمبيعات منتجات الرعاية الصحية المنزلية ،ورعاية مرضى السكري ،والغذاء الصحي والتي مثلت  %13.7كمعدل نسبة من المبيعات خالل الفترة المالية
من 2018م إلى 2020م و %15.1خالل النصف األول من عامي 2020م و2021م .ارتفعت إيرادات الصحة بنسبة  %3.0من  946.8مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2018م إلى  975.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة ارتفاع عدد الوحدات المباعة من  20.8مليون إلى  21.3مليون وحدة في حين
استقر متوسط اإليرادات للوحدة المباعة على معدل  46ريال سعودي في الفترة نفسها .يعزى هذا االرتفاع إلى زيادة إيرادات قسم الرعاية الصحية المنزلية
(بنسبة  %4.5من  265.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  277.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م) مدفوعة بشكل أساسي بالتوسع
في العالمات التجارية الخاصة ،باإلضافة إلى زيادة إيرادات قسم رعاية مرضى السكري (بنسبة  %6.9من  157.1مليون ريال سعودي في 2018م إلى 167.9
مليون ريال سعودي في 2019م).
ارتفعت إيرادات الصحة بنسبة  %38.4من  975.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  1,350مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة
ارتفاع مجمل عدد الوحدات المباعة من  21.3مليون إلى  77.1مليون وحدة مقابل انخفاض متوسط اإليرادات للوحدة المباعة من  45.8ريال سعودي إلى 17.5
ريال سعودي في الفترة نفسها .يعزى هذا االرتفاع إلى زيادة إيرادات قسم الرعاية الصحية المنزلية (بنسبة  %59.9من  277.2مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م إلى  443.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م) حيث تم بيع  51.4مليون وحدة إضافية تتعلق بأقنعة الوجه وترتبط مباشرة بجائحة كورونا.
وانخفضت متوسط اإليرادات للوحدة بسبب تغيير وحدة البيع من عبوة الى كمامة لتتوافق مع الئحة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
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انخفضت إيرادات الصحة بنسبة  %8.9من  675.6مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  615.3مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م نتيجة
انخفاض عدد الوحدات المباعة من  57.1مليون إلى  14.1مليون وحدة مقابل ارتفاع متوسط اإليرادات للوحدة المباعة من  11.8ريال سعودي إلى  43.6ريال
سعودي في الفترة نفسها .يعزى هذا االنخفاض بشكل أساسي إلى تراجع إيرادات قسم الرعاية الصحية المنزلية (بنسبة  %24.7من  230.9مليون ريال سعودي
في النصف األول 2020م إلى  173.8مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م) نتيجة انخفاض عدد الوحدات المباعة من أقنعة الوجه بقيمة  42.6مليون
وحدة بسبب إعادة تصنيف وحدة البيع من كمامة الى عبوة وإنخفاض الطلب.
العناية الشخصية
تتعلق بمبيعات منتجات الرعاية الشخصية ،والعناية بالفم واألسنان ،والعناية بالجسم والتي مثلت  %9.2كمعدل نسبة من المبيعات خالل الفترة المالية من 2018م
الى2020م و %9.5خالل النصف األول من عامي 2020م و2021م .ارتفعت إيرادات العناية الشخصية بنسبة  %4.7من  665.1مليون ريال سعودي في السنة المالية
2018م إلى  696.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة ارتفاع عدد الوحدات المباعة من  33.6مليون وحدة إلى  34.9مليون وحدة في حين استقر
متوسط اإليرادات للوحدة المباعة على معدل  20ريال سعودي في الفترة نفسها .يعزى هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى زيادة إيرادات قسم العناية بالفم (بنسبة
 %7.8من  237.7مليون ريال سعودي في 2018م إلى  256.2مليون ريال سعودي في 2019م) مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع إيرادات من منتجات معجون األسنان
(بقيمة  7.0مليون ريال سعودي) وارتفاع إيرادات منتجات فرشات األسنان (بقيمة  6.1مليون ريال سعودي).
ارتفعت إيرادات العناية الشخصية بنسبة  %20.6من  696.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 840.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م
نتيجة ارتفاع مجمل عدد الوحدات المباعة من  35مليون وحدة إلى  41.6مليون وحدة في حين استقر متوسط اإليرادات للوحدة المباعة على معدل  20ريال
سعودي في الفترة نفسها .يعزى هذا االرتفاع إلى زيادة إيرادات قسم الرعاية الشخصية (بنسبة  %64.7من  129.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م
إلى  212.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م) بسبب زيادة إيرادات منتجات النظافة والممنتجات المنزلية (بقيمة  78.8مليون ريال سعودي) نتيجة
زيادة الوعي بالنظافة في فترة جائحة كورونا حيث شهدت فئة المعقمات نم ًوا في اإليرادات (بقيمة  78.0مليون ريال سعودي) .كما نتج هذا اإلرتفاع عن زيادة
إيرادات من منتجات العناية بالجسم (بنسبة  %15.1من  311.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  358.5مليون ريال سعودي في السنة المالية
2020م) متأثرة بشكل إيجابي بجائحة كورونا وزيادة الوعي لدى المستهلك الذي انعكس بارتفاع إيرادات منتج قطع صابون اليدين (بقيمة  18.9مليون ريال سعودي)
باإلضافة إلى منتجات االستحمام (بقيمة  14.2مليون ريال سعودي).
انخفضت إيرادات العناية الشخصية بنسبة  %26.3من  472.7مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  348.5مليون ريال سعودي في النصف األول
2021م نتيجة انخفاض مجمل عدد الوحدات المباعة من  23.3مليون وحدة إلى  16.8مليون وحدة في حين استقر متوسط اإليرادات للوحدة المباعة على معدل
 20ريال سعودي في الفترة نفسها .يعزى هذا االنخفاض إلى تراجع إيرادات قسم الرعاية الشخصية (بنسبة  %47.8من  132.3مليون ريال سعودي في النصف
األول 2020م إلى  69.0مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م) مدفوعة بسبب الدرجة الغير مسبوقة التي بلغتها المبيعات في عام ٢٠٢٠م مع وصول جائحة
كورونا ذروتها.
أخرى
كانت اإليرادات األخرى  0.2مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م وتمثل إيرادات تم إعادة تصنيفها بين شركة نهدي لالستثمار وشركة النهدي الطبية.
وكانت اإليرادات األخرى  2.1مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م وتمثل تعديل محاسبي تم على الخصومات ولم يتم تصنفه حسب فئة المنتج.
6 -6-4اإليرادات حسب قنوات البيع
  (6-10):مقر لودجلااإليرادات حسب قنوات البيع للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م
والنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م

آالف الرياالت
السعودية

السنة
المالية
2018م
(االدارة)

السنة
المالية
2019م
(االدارة)

السنة
المالية
2020م
(االدارة)

التغيير
السنوي
2018م-
2019م

التغيير
السنوي
2019م-
2020م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

النصف األول
2020م
(االدارة)

النصف األول
2021م
(االدارة)

التغيير
النصف
السنوي
2020م-
2021م

شركة النهدي الطبية
إيرادات الصيدليات
عبر المتاجر

7,294,276

7,557,367

7,958,390

%3.6

%5.3

%4.5

4,080,612

3,660,937

()%10.3

إيرادات عبر شبكة
اإلنترنت

55,727

266,944

678,449

%379.0

%154.2

%248.9

438,892

380,117

()%13.4

إجمالي اإليرادات

7,350,003

7,824,312

8,636,839

%6.5

%10.4

%8.4

4,519,504

4,041,054

()%10.6
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آالف الرياالت
السعودية

السنة
المالية
2018م
(االدارة)

السنة
المالية
2019م
(االدارة)

السنة
المالية
2020م
(االدارة)

التغيير
السنوي
2018م-
2019م

التغيير
السنوي
2019م-
2020م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

النصف األول
2020م
(االدارة)

النصف األول
2021م
(االدارة)

التغيير
النصف
السنوي
2020م-
2021م

كنسبة مئوية من إيرادات فئة املنتج
إيرادات الصيدليات
عبر المتاجر

%99.2

%96.6

%92.1

()2.7

()4.4

()7.1

%90.3

%90.6

0.3

إيرادات عبر شبكة
اإلنترنت

%0.8

%3.4

%7.9

2.7

4.4

7.1

%9.7

%9.4

()0.3

مؤشرات إضافية
عدد الوحدات
المباعة عبر المتاجر
بالآلالف

212,883

218,524

271,509

%2.7

%24.2

%12.9

157,297

104,698

()%33.4

عدد الوحدات
المباعة عبر شبكة
اإلنترنت بالآلالف

1,108

4,818

18,220

%334.9

%278.1

%305.5

11,820

8,732

()%26.1

إجمالي عدد
الوحدات املباعة
بالآلالف

213,990

223,343

289,729

%4.4

%29.7

%16.4

169,117

113,429

()%32.9

متوسط اإليرادات للوحدة املباعة (ريال سعودي)
المتاجر

34.3

34.6

29.3

%0.9

()%15.2

()%7.5

25.9

35.0

%34.8

شبكة اإلنترنت

50.3

55.4

37.2

%10.1

()%32.8

()%14.0

37.1

43.5

%17.2

اإلجمالي

34.3

35.0

29.8

%2.0

()%14.9

()%6.8

26.7

35.6

%33.3

المصدر :بيانات إدارة المجموعة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م.

تعمل المجموعة من خالل قناتين رئيسيتين ( )1البيع عبر المتاجر ( %96.0كمعدل متوسط من إجمالي اإليرادات خالل الفترة المالية من 2018م إلى 2020م
و %90.4خالل النصف األول من السنة المالية 2020م و2021م) و( )2البيع عبر شبكة اإلنترنت ( %4.0كمعدل متوسط من إجمالي إيرادات المجموعة خالل الفترة
المالية من 2018م إلى2020م و %9.6خالل النصف األول من السنة المالية 2020م و2021م).
ارتفعت اإليرادات عبر شبكة اإلنترنت بنسبة  %379.0من  55.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  266.9مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م نتيجة إرفاع عدد الوحدات المباعة من  1.1مليون إلى  4.8مليون وحدة ترافقا مع زيادة متوسط اإليرادات للوحدة المباعة من  50.3ريال سعودي إلى
 55.4ريال سعودي في الفترة نفسها .كما ارتفعت اإليرادات عبر شبكة اإلنترنت بنسبة  %154.2إلى  678.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة
ارتفاع عدد الوحدات المباعة إلى  18.2مليون وحدة في حين انخفض متوسط اإليرادات للوحدة المباعة إلى  37.2ريال سعودي في الفترة نفسها بسبب التغير
في مزيج المنتجات المباعة وزيادة العروض الترويجية خالل جائحة كورونا لتشجيع المزيد من المستهلكين على الشراء .يعزى هذا اإلرتفاع خالل الفترة 2019م
و2020م إلى التحول في سلوك المستلهكين للتسوق عبر شبكة اإلنترنت بسبب القيود التي فرضت خالل جائحة كورونا باإلضافة إلى استثمار شركة النهدي
الطبية في هذه القناة وجهوزية المنصة اإللكترونية وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد.
انخفضت اإليرادات عبر شبكة اإلنترنت بنسبة  %13.4من  438.9مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2020م إلى  380.1مليون ريال سعودي
في النصف األول من السنة المالية 2021م نتيجة انخفاض عدد الوحدات المباعة من  11.8مليون إلى  8.7مليون وحدة في حين ارتفع متوسط اإليرادات للوحدة
المباعة من  37.1ريال سعودي إلى  43.5ريال سعودي في الفترة نفسها نتيجة التغير في مزيج المنتجات المباعة.
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6 -6-5اإليرادات حسب الفروع اإلدارية في المملكة العربية السعودية
  (6-11):مقر لودجلااإليرادات حسب الفروع اإلدارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر
2020م والنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م

آالف الرياالت
السعودية

السنة
المالية
2018م
(االدارة)

السنة
المالية
2019م
(االدارة)

السنة
المالية
2020م
(االدارة)

التغيير
السنوي
2018م-
2019م

التغيير
السنوي
2019م-
2020م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

النصف
األول
2020م
(االدارة)

النصف
األول
2021م
(االدارة)

التغيير
النصف
السنوي
2020م-
2021م

شركة النهدي الطبية
فرع جدة

2,016,004

2,096,993

2,336,836

%4.0

%11.4

%7.7

1,197,841

1,135,140

()%5.2

فرع الرياض

1,528,543

1,691,109

2,022,428

%10.6

%19.6

%15.0

1,058,903

957,913

()%9.5

فرع ابها

1,276,655

1,355,229

1,488,367

%6.2

%9.8

%8.0

764,571

674,941

()%11.7

فرع مكة المكرمة
والطائف

1,282,229

1,329,120

1,337,160

%3.7

%0.6

%2.1

717,202

606,740

()%15.4

فرع المدينة المنورة

659,871

732,681

754,115

%11.0

%2.9

%6.9

403,530

346,660

()%14.1

فرع الدمام

547,150

597,537

690,037

%9.2

%15.5

%12.3

373,139

319,661

()%14.3

إجمالي إيرادات
الصيدليات

7,310,452

7,802,669

8,628,942

%6.7

%10.6

%8.6

4,515,185

4,041,054

()%10.5

39,551

21,642

7,896

()%45.3

()%63.5

()%55.3

4,318

-

ال ينطبق

7,350,003

7,824,312

8,636,839

%6.5

%10.4

%8.4

4,519,504

4,041,054

()%10.6

معدات طبية وإيرادات
أخرى
إجمالي
كنسبة مئوية من
مجمل إيرادات
الصيدليات

نقطة
مئوية

نقطة
مئوية

فرع جدة

%27.6

%26.9

%27.1

()0.7

0.2

()0.5

%26.5

%28.1

1.6

فرع الرياض

%20.9

%21.7

%23.4

0.8

1.8

2.5

%23.5

%23.7

0.3

فرع ابها

%17.5

%17.4

%17.2

()0.1

()0.1

()0.2

%16.9

%16.7

()0.2

فرع مكة المكرمة
والطائف

%17.5

%17.0

%15.5

()0.5

()1.5

()2.0

%15.9

%15.0

()0.9

فرع المدينة المنورة

%9.0

%9.4

%8.7

0.4

()0.7

()0.3

%8.9

%8.6

()0.4

فرع الدمام

%7.5

%7.7

%8.0

0.2

0.3

0.5

%8.3

%7.9

()0.4

عدد الصيدليات
العاملة خالل الفترة

نسبة
مئوية

نسبة
مئوية

فرع جدة

273

278

275

%1.8

()%1.1

%0.4

268

280

%4.5

فرع الرياض

283

290

304

%2.5

%4.8

%3.6

291

311

%6.9

فرع ابها

190

197

191

%3.7

()%3.0

%0.3

189

193

%2.1

فرع مكة المكرمة
والطائف

183

180

171

()%1.6

()%5.0

()%3.3

169

171

%1.2

فرع المدينة المنورة

116

114

108

()%1.7

()%5.3

()%3.5

103

110

%6.8

فرع الدمام

116

112

102

()%3.4

()%8.9

()%6.2

100

105

%5.0

المصدر :بيانات إدارة المجموعة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م.
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مثل فرع جدة  %27.2كمعدل نسبة من مبيعات الصيدليات خالل الفترة المالية من 2018م الى2020م و %27.3خالل النصف األول من السنة المالية 2020م
و2021م .ارتفعت إيرادات الصيدليات في فرع جدة بنسبة  %4.0من  2,016مليون ريال سعودي ( 273صيدليات) في السنة المالية 2018م إلى  2,097مليون
ريال سعودي ( 278صيدليات) في السنة المالية 2019م حيث ارتفعت إيرادات الصيدليات القائمة ،أي التي تم افتتاحها قبل السنة المالية 2018م ،والتي بلغ
عددها  233صيدليات ،من  1,840مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  1,868مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م .كما نتج هذا النمو
من الصيدليات التي افتتحت في السنة المالية 2018م ( 63.2+مليون ريال سعودي) نتيجة بلوغها طاقتها االستيعابية الكاملة وتأثير إيرادات السنة المالية
الكامل ،والصيدليات التي افتتحت في السنة المالية 2019م ( 25.3+مليون ريال سعودي) .ويقابله انخفاض اإليرادات من الصيدليات التي أغلقت في السنة
المالية 2019م (21.0-مليون ريال سعودي) ،والسنة المالية 2018م ( 13.8-مليون ريال سعودي).
ارتفعت إيرادات الصيدليات في فرع جدة بنسبة  %11.4من  2,097مليون ريال سعودي ( 278صيدليات) في السنة المالية 2019م إلى  2,337مليون ريال
سعودي ( 275صيدليات) في السنة المالية 2020م حيث ارتفعت إيرادات الصيدليات القائمة والتي بلغ عددها  233صيدليات ،من  1,868مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2019م إلى  1,996مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م .كما نتج هذا النمو من الصيدليات التي افتتحت في السنة المالية 2020م
( 79.3+مليون ريال سعودي) ،والصيدليات التي افتتحت في السنة المالية 2019م ( 67.4+مليون ريال سعودي) والسنة المالية 2018م  17.5+مليون ريال
سعودي) نتيجة بلوغها طاقتها االستيعابية الكاملة وتأثير إيرادات السنة المالية الكامل ،مقابل انخفاض اإليرادات من الصيدليات التي أغلقت في السنة المالية
2019م (32.3-مليون ريال سعودي) ،والسنة المالية 2020م ( 20.2-مليون ريال سعودي).
انخفضت إيرادات الصيدليات في فرع جدة بنسبة  %5.2من  1,198مليون ريال سعودي ( 268صيدليات) في النصف األولى 2020م إلى  1,135مليون ريال
سعودي ( 280صيدليات) في النصف األول 2021م حيث انخفضت إيرادات الصيدليات القائمة والتي بلغ عددها  233صيدلية ،من  1,047مليون ريال سعودي
في النصف األول 2020م إلى  920.3مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م .كما نتج هذا التراجع من الصيدليات التي أغلقت في النصف األول 2020م
( 31.6-مليون ريال سعودي) ،مقابل نمو الصيدليات التي افتتحت في النصف األول 2020م ( 78.0+مليون ريال سعودي) ،والصيدليات التي افتتحت في
النصف األول 2021م ( 12.4+مليون ريال سعودي).
مثل فرع الرياض  %22.0كمعدل نسبة من مبيعات الصيدليات خالل الفترة المالية من 2018م الى2020م و %23.6خالل النصف األول من السنة المالية
2020م و2021م .ارتفعت إيرادات الصيدليات في فرع الرياض بنسبة  %10.6من  1,529مليون ريال سعودي ( 283صيدليات) في السنة المالية 2018م إلى
 1,691مليون ريال سعودي (290صيدليات) في السنة المالية 2019م حيث ارتفعت إيرادات الصيدليات القائمة ،أي التي تم افتتاحها قبل السنة المالية 2018م،
والتي بلغ عددها  225صيدلية ،من  1,364مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  1,426مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م .كما نتج هذا
النمو من الصيدليات التي افتتحت في السنة المالية 2018م ( 103.1+مليون ريال سعودي) نتيجة بلوغها طاقتها االستيعابية الكاملة وتأثير إيرادات السنة
المالية الكامل ،والصيدليات التي افتتحت في السنة المالية 2019م ( 33.6+مليون ريال سعودي) مقابل انخفاض اإليرادات من الصيدليات التي أغلقت في
السنة المالية 2019م ( 21.0-مليون ريال سعودي) ،والسنة المالية 2018م ( 19.0-مليون ريال سعودي).
ارتفعت إيرادات الصيدليات في فرع الرياض بنسبة  %19.6من  1,691مليون ريال سعودي ( 290صيدليات) في السنة المالية 2019م إلى  2,022مليون ريال
سعودي ( 304صيدلية) في السنة المالية 2020م حيث ارتفعت إيرادات الصيدليات القائمة والتي بلغ عددها  225صيدلية ،من  1,426مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2019م إلى  1,548مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م .كما نتج هذا النمو من الصيدليات التي افتتحت في السنة المالية 2019م
( 115.4+مليون ريال سعودي) نتيجة بلوغها طاقتها االستيعابية الكاملة وتأثير إيرادات السنة المالية الكاملة ،والصيدليات التي افتتحت في السنة المالية
2020م ( 85.5+مليون ريال سعودي) والسنة المالية 2018م ( 40.8+مليون ريال سعودي) ،مقابل انخفاض اإليرادات من الصيدليات التي أغلقت في السنة
المالية 2019م (19.4-مليون ريال سعودي) ،والسنة المالية 2020م ( 12.5-مليون ريال سعودي).
تجدر اإلشارة أن الزيادة في اإليرادات التي شهدتها الصيدليات في مدينة الرياض مرتبطة بشكل مباشر بتركيز المجموعة جهودها على توسيع شبكة
صيدلياتها داخل هذه المدينة واكتساب حصة سوقية فيها.
انخفضت إيرادات الصيدليات في فرع الرياض بنسبة  %9.5من  1,059مليون ريال سعودي ( 291صيدلية) في النصف األول 2020م إلى  957.9مليون ريال
سعودي ( 311صيدلية) في النصف األول 2021م حيث انخفضت إيرادات الصيدليات القائمة والتي بلغ عددها  233صيدلية ،من  835.9مليون ريال سعودي
في النصف األول 2020م إلى  673.3مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م .كما نتج هذا التراجع من الصيدليات التي افتتحت في السنة المالية 2018م
( 16.7-مليون ريال سعودي) ،والصيدليات التي أغلقت في النصف األول 2020م ( 13,3-مليون ريال سعودي) ،والنصف األول 2021م ( 10.0-مليون ريال
سعودي) ،مقابل نمو الصيدليات التي افتتحت في النصف األول 2020م ( 61.9+مليون ريال سعودي) نتيجة بلوغها طاقتها االستيعابية الكاملة ،والصيدليات
التي افتتحت في النصف األول 2021م ( 27.3+مليون ريال سعودي) ،والسنة المالية 2019م ( 12.5+مليون ريال سعودي).
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مثل فرع ابها  %17.4كمعدل نسبة من مبيعات الصيدليات خالل الفترة المالية من 2018م الى2020م و %16.8خالل النصف األول من السنة المالية
2020م و2021م .ارتفعت إيرادات الصيدليات في فرع ابها بنسبة  %6.2من  1,277مليون ريال سعودي ( 190صيدلية) في السنة المالية 2018م إلى
 1,355مليون ريال سعودي (197صيدلية) في السنة المالية 2019م حيث ارتفعت إيرادات الصيدليات القائمة والتي بلغ عددها  170صيدلية ،من 1,213
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  1,251مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م .كما نتج هذا النمو من الصيدليات التي افتتحت
في السنة المالية 2019م ( 36.4+مليون ريال سعودي) ،والصيدليات التي افتتحت في السنة المالية 2018م ( 12.8+مليون ريال سعودي) نتيجة بلوغها
طاقتها االستيعابية الكاملة وتأثير إيرادات السنة المالية الكاملة مقابل انخفاض اإليرادات من الصيدليات التي أغلقت في السنة المالية 2019م (6.0-
مليون ريال سعودي) ،والسنة المالية 2020م ( 1.5-مليون ريال سعودي).
ارتفعت إيرادات الصيدليات في فرع ابها بنسبة  %9.8من  1,355مليون ريال سعودي ( 197صيدليات) في السنة المالية 2019م إلى  1,488مليون ريال
سعودي ( 191صيدلية) في السنة المالية 2020م حيث ارتفعت إيرادات الصيدليات القائمة والتي بلغ عددها  170صيدلية ،من  1,251مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2019م إلى  1,341مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م .كما نتج هذا النمو من الصيدليات التي افتتحت في السنة المالية
2019م ( 46.8+مليون ريال سعودي) نتيجة بلوغها طاقتها االستيعابية الكاملة وتأثير إيرادات السنة المالية الكامل ،والصيدليات التي افتتحت في السنة
المالية 2020م ( 9.8+مليون ريال سعودي) ،مقابل انخفاض اإليرادات من الصيدليات التي أغلقت في السنة المالية 2020م ( 7.3-مليون ريال سعودي)
والسنة المالية 2019م ( 7.2-مليون ريال سعودي).
انخفضت إيرادات الصيدليات في فرع ابها بنسبة  %11.7من  764.6مليون ريال سعودي ( 189صيدلية) في النصف األول 2020م إلى  674.9مليون
ريال سعودي ( 193صيدلية) في النصف األول 2021م حيث انخفضت إيرادات الصيدليات القائمة والتي بلغ عددها  170صيدلية ،من  690.3مليون
ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  600.5مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م .كما نتج هذا التراجع من الصيدليات التي أغلقت في
النصف األول 2020م ( 13.3-مليون ريال سعودي) ،والنصف األول 2021م ( 2.0-مليون ريال سعودي) ،مقابل نمو الصيدليات التي افتتحت في النصف
األول 2020م ( 8.7+مليون ريال سعودي) نتيجة بلوغها طاقتها االستيعابية الكاملة ،والصيدليات التي افتتحت في النصف األول 2021م ( 5.9+مليون
ريال سعودي).
مثل فرع مكة المكرمة والطائف  %16.7كمعدل نسبة من مبيعات الصيدليات خالل الفترة المالية من 2018م الى2020م و %15.4خالل النصف األول من
السنة المالية 2020م و2021م .ارتفعت إيرادات الصيدليات في فرع مكة المكرمة والطائف بنسبة  %3.7من  1,282مليون ريال سعودي ( 183صيدلية)
في السنة المالية 2018م إلى  1,329مليون ريال سعودي ( 180صيدلية) في السنة المالية 2019م حيث ارتفعت إيرادات الصيدليات القائمة والتي بلغ
عددها  148صيدلية ،من  1,177مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  1,202مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م .كما نتج هذا النمو
من الصيدليات التي افتتحت في السنة المالية 2018م ( 30.5+مليون ريال سعودي) نتيجة بلوغها طاقتها االستيعابية الكاملة وتأثير إيرادات السنة المالية
الكامل ،والصيدليات التي افتتحت في السنة المالية 2019م ( 17.8+مليون ريال سعودي) مقابل انخفاض اإليرادات من الصيدليات التي أغلقت في السنة
المالية 2019م (22.7-مليون ريال سعودي) ،والسنة المالية 2020م ( 1.4-مليون ريال سعودي) ،والسنة المالية 2018م ( 1.0-مليون ريال سعودي).
ارتفعت إيرادات الصيدليات في فرع مكة المكرمة والطائف بنسبة  %6.0من  1,329مليون ريال سعودي ( 180صيدلية) في السنة المالية 2019م إلى
 1,337مليون ريال سعودي ( 171صيدلية) في السنة المالية 2020م نتيجة ارتفاع إيرادات الصيدليات التي افتتحت في السنة المالية 2019م (38.8+
مليون ريال سعودي) بسبب بلوغها طاقتها االستيعابية الكاملة وتأثير إيرادات السنة المالية الكامل .كما نتج هذا النمو من الصيدليات التي افتتحت في
السنة المالية 2020م ( 7.8+مليون ريال سعودي) والسنة المالية 2018م ( 7.5+مليون ريال سعودي) ،مقابل انخفاض اإليرادات من الصيدليات القائمة،
أي التي تم افتتاحها قبل 2018م ،والتي بلغ عددها  148صيدلية من  1,202مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  1,187مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2020م ،والصيدليات التي أغلقت في السنة المالية 2020م (19.3-مليون ريال سعودي) ،والسنة المالية 2019م (11.4-مليون ريال
سعودي).
تجدر اإلشارة أن صيدليات الحرم تأثرت سلبا خالل جائحة كورونا.
انخفضت إيرادات الصيدليات في فرع مكة المكرمة والطائف بنسبة  %15.4من  717.2مليون ريال سعودي ( 169صيدلية) في النصف األول 2020م
إلى  606.7مليون ريال سعودي ( 171صيدلية) في النصف األول 2021م حيث انخفضت إيرادات الصيدليات القائمة والتي بلغ عددها  148صيدلية،
من  637.1مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  532.8مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م .كما نتج هذا التراجع من الصيدليات
التي أغلقت في النصف األول 2020م ( 14.5-مليون ريال سعودي) ،والصيدليات التي افتتحت في السنة المالية 2018م ( 3.8-مليون ريال سعودي)،
والصيدليات التي أغلقت في النصف األول 2021م ( 2.5-مليون ريال سعودي) ،مقابل نمو الصيدليات التي افتتحت في النصف األول 2020م (10.6+
مليون ريال سعودي) نتيجة بلوغها طاقتها االستيعابية الكاملة ،والصيدليات التي افتتحت في النصف األول 2021م ( 3.5+مليون ريال سعودي).
كما تجدر اإلشارة إلى الحركة الموسمية التي تشهدها إيرادات الصيدليات في مكة المكرمة خالل فترتي الحج ورمضان بسبب زيادة الزوار والحجاج
وبسبب العروض الترويجية الموسمية المقدمة خالل تلك الفترات.
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مثل فرع المدينة المنورة  %9.1كمعدل نسبة من مبيعات الصيدليات خالل الفترة المالية من 2018م الى2020م و %8.8خالل النصف األول من السنة
المالية 2020م و2021م .ارتفعت إيرادات الصيدليات في فرع المدينة المنورة بنسبة  %11.0من  659.9مليون ريال سعودي ( 116صيدلية) في السنة
المالية 2018م إلى  732.7مليون ريال سعودي ( 114صيدلية) في السنة المالية 2019م حيث ارتفعت إيرادات الصيدليات القائمة والتي بلغ عددها
 85صيدلية ،من  559.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  588.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م .كما نتج هذا النمو من
الصيدليات التي افتتحت في السنة المالية 2019م ( 48.1+مليون ريال سعودي) ،والصيدليات التي افتتحت في السنة المالية 2018م ( 23.4+مليون ريال
سعودي) نتيجة بلوغها طاقتها االستيعابية الكاملة وتأثير إيرادات السنة المالية الكامل مقابل انخفاض اإليرادات من الصيدليات التي أغلقت في السنة
المالية 2019م (22.6-مليون ريال سعودي)،والسنة المالية 2018م ( 4.4-مليون ريال سعودي).
ارتفعت إيرادات الصيدليات في فرع المدينة المنورة بنسبة  %2.9من  732.7مليون ريال سعودي ( 114صيدلية) في السنة المالية 2019م إلى 754.1
مليون ريال سعودي ( 108صيدلية) في السنة المالية 2020م نتيجة ارتفاع إيرادات الصيدليات التي افتتحت في السنة المالية 2019م ( 58.5+مليون ريال
سعودي) بسبب بلوغها طاقتها االستيعابية الكاملة وتأثير إيرادات السنة المالية الكامل .كما نتج هذا النمو من الصيدليات التي افتتحت في السنة المالية
2020م ( 20.4+مليون ريال سعودي) ،مقابل انخفاض اإليرادات من الصيدليات القائمة ،أي التي تم افتتاحها قبل 2018م ،والتي بلغ عددها  85صيدليات
من  588.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  567.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،والصيدليات التي أغلقت في السنة
المالية 2019م ( 19.4-مليون ريال سعودي) والسنة المالية 2020م (15.7-مليون ريال سعودي).
انخفضت إيرادات الصيدليات في فرع المدينة المنورة بنسبة  %14.1من  403.5مليون ريال سعودي ( 103صيدلية) في النصف األول 2020م إلى 346.7
مليون ريال سعودي ( 110صيدلية) في النصف األول 2021م حيث انخفضت إيرادات الصيدليات القائمة ،أي التي تم افتتاحها قبل 2018م ،والتي بلغ
عددها  85صيدلية ،من  312.7مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  248.1مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م .كما نتج هذا
التراجع من الصيدليات التي أغلقت في النصف األول 2020م ( 14.1-مليون ريال سعودي) ،والصيدليات التي افتتحت في السنة المالية 2019م (3.2-
مليون ريال سعودي) ،والصيدليات التي أغلقت في النصف األول 2021م ( 2.3-مليون ريال سعودي) ،والصيدليات التي افتتحت في السنة المالية 2018م
( 1.7-مليون ريال سعودي) ،مقابل نمو الصيدليات التي افتتحت في النصف األول 2020م ( 24.6+مليون ريال سعودي) نتيجة بلوغها طاقتها االستيعابية
الكاملة ،والصيدليات التي افتتحت في النصف األول 2021م ( 4.5+مليون ريال سعودي).
مثل فرع الدمام  %7.7كمعدل نسبة من مبيعات الصيدليات خالل الفترة المالية من 2018م الى2020م و %8.1خالل النصف األول من السنة المالية
2020م و2021م .ارتفعت إيرادات الصيدليات في فرع الدمام بنسبة  %9.2من  547.2مليون ريال سعودي ( 116صيدلية) في السنة المالية 2018م
إلى  597.5مليون ريال سعودي ( 112صيدلية) في السنة المالية 2019م حيث ارتفعت إيرادات الصيدليات القائمة والتي بلغ عددها  86صيدليات ،من
 459.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  505.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م .كما نتج هذا النمو من الصيدليات التي
افتتحت في السنة المالية 2019م ( 18.3+مليون ريال سعودي) ،والصيدليات التي افتتحت في السنة المالية 2018م ( 9.2+مليون ريال سعودي) نتيجة
بلوغها طاقتها االستيعابية الكاملة وتأثير إيرادات السنة المالية الكامل مقابل انخفاض اإليرادات من الصيدليات التي أغلقت في السنة المالية 2019م
(14.5-مليون ريال سعودي)،والسنة المالية 2018م ( 9.0-مليون ريال سعودي).
ارتفعت إيرادات الصيدليات في فرع الدمام بنسبة  %15.5من  597.5مليون ريال سعودي ( 112صيدلية) في السنة المالية 2019م إلى  690.0مليون ريال
سعودي ( 102صيدلية) في السنة المالية 2020م حيث ارتفعت إيرادات الصيدليات القائمة والتي بلغ عددها  86صيدلية ،من  505.2مليون ريال سعودي
في السنة المالية 2019م إلى  575.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م .كما نتج هذا النمو من الصيدليات التي افتتحت في السنة المالية
2019م ( 34.1+مليون ريال سعودي) نتيجة بلوغها طاقتها االستيعابية الكاملة وتأثير إيرادات السنة المالية الكامل ،والصيدليات التي افتتحت في السنة
المالية 2020م ( 25,8+مليون ريال سعودي) ،والصيدليات التي أغلقت في النصف األول 2021م ( 2.3+مليون ريال سعودي) ،مقابل انخفاض اإليرادات
من الصيدليات التي أغلقت في السنة المالية 2020م ( 25.2-مليون ريال سعودي) والسنة المالية 2019م (13.5-مليون ريال سعودي) ،والصيدليات التي
افتتحت في السنة المالية 2018م ( 1.1-مليون ريال سعودي).
انخفضت إيرادات الصيدليات في فرع الدمام بنسبة  %14.3من  373.1مليون ريال سعودي ( 100صيدلية) في النصف األول 2020م إلى  319.7مليون
ريال سعودي ( 105صيدلية) في النصف األول 2021م حيث انخفضت إيرادات الصيدليات القائمة ،أي التي تم افتتاحها قبل 2018م ،والتي بلغ عددها
 86صيدلية ،من  311.0مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  260.0مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م .كما نتج هذا التراجع من
الصيدليات التي أغلقت في النصف األول 2020م ( 15.1-مليون ريال سعودي) والنصف األول 2021م ( 1,7-مليون ريال سعودي) ،مقابل نمو الصيدليات
التي افتتحت في النصف األول 2020م ( 8.3+مليون ريال سعودي) نتيجة بلوغها طاقتها االستيعابية الكاملة ،والصيدليات التي افتتحت في النصف األول
2021م ( 7.1+مليون ريال سعودي).
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معدات طبية وإيرادات أخرى
انخفضت إيرادات معدات طبية وإيرادات أخرى بنسبة  %45.3من  39.6مليون ريال سعودي المتعلقة في  8صاالت عرض موزعة في جميع أنحاء المملكة
العربية السعودية ومخصصة لبيع المعدات الطبية خاصة لتجار الجملة والشركات في السنة المالية 2018م إلى  21.6مليون ريال سعودي المتعلقة في 7
صاالت عرض في السنة المالية 2019م واستمرت باالنخفاض بنسبة  %63.5من  21.6مليون ريال سعودي ( 7صاالت عرض) في السنة المالية 2019م إلى
 7.9مليون ريال سعودي (صالة عرض واحدة) في السنة المالية 2020م .يعزى هذا االنخفاض إلى القرار الذي اتخذته الشركة اعتبا ًرا من السنة المالية
2018م والذي قضى بإغالق صاالت عرض المعدات الطبية بسبب ( )1الربحية المنخفضة  /السلبية و( )2نقل المعدات الطبية من الصاالت إلى الصيدليات
الموجودة ،بينما قررت المجموعة أيضاً عرض المعدات كبيرة الحجم على منصتها عبر اإلنترنت.
انخفضت إيرادات معدات طبية وإيرادات أخرى من  4.3مليون ريال سعودي ( 1صالة عرض) في النصف األول 2020م إلى صفر في النصف األول 2021م
بعد اغالقها بكاملها.
6 -6-6تكلفة اإليرادات
  (6-12):مقر لودجلاتكلفة اإليرادات للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م و2021م

السنة
المالية
2018م
(مراجعة)

السنة
المالية
2019م
(مراجعة)

السنة
المالية
2020م
(مراجعة)

التغيير
السنوي
2018م-
2019م

التغيير
السنوي
2019م-
2020م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2020م
(غير
مراجعة)

الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

التغيير
النصف
السنوي
2020م-
2021م

4,459,689

4,718,388

5,110,740

%5.8

%8.3

%7.1

2,714,842

2,405,455

()%11.4

رواتب وأجور وما في
حكمها

-

5,350

18,734

ال ينطبق

%250.2

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

استهالك ممتلكات
ومعدات

-

2,451

5,952

ال ينطبق

%142.8

ال ينطبق

2,283

4,919

%115.5

مخصص مخزون
بطيء الحركة

55,488

31,190

142,329

()%43.8

%356.3

%60.2

12,000

()19,000

()%258.3

تكاليف الصيدليات
التي يتم تشغيلها

760,963

603,581

87,351

()%20.7

()%85.5

()%66.1

85,221

-

()%100.0

-

-

27,430

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-

20,193

ال ينطبق

5,276,140

5,360,961

5,392,535

%1.6

%0.6

%1.1

2,814,346

2,411,568

()%14.3

آالف الرياالت
السعودية

تكلفة البضاعة
المباعة

مصروفات أخرى
اإلجمالي

نقطة
مئوية

كنسبة مئوية من
اإليرادات

نقطة مئوية

تكلفة البضاعة
المباعة

%60.7

%60.3

%59.1

()0.4

()1.2

()1.5

%60.1

%59.4

()0.7

رواتب وأجور وما في
حكمها

%0.0

%0.1

%0.2

0.1

0.1

0.2

%0.0

%0.0

-

استهالك ممتلكات
ومعدات

%0.0

%0.0

%0.1

0.0

0.0

0.1

%0.1

%0.1

0.1

مخصص مخزون
بطيء الحركة

%0.8

%0.4

%1.6

()0.4

1.2

0.9

%0.3

()%0.5

()0.7

تكاليف الصيدليات
التي يتم تشغيلها

%10.4

%7.7

%1.0

()2.6

()6.7

()9.3

%1.9

%0.0

()1.9

مصروفات أخرى

%0.0

%0.0

%0.3

-

0.3

0.3

%0.0

%0.5

0.5

اإلجمالي

%71.8

%68.5

%62.4

()3.3

()6.1

()9.4

%62.3

%59.5

()2.7

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م ،ومعلومات اإلدارة للنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م.
المؤشرات :بيانات إدارة المجموعة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م.
* تمثل عدد الموظفين الموجودين في الصيدليات التي تم تشغيلها.
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ارتفعت تكلفة اإليرادات المباعة بنسبة  %1.6من  5,276مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  5,361مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م
نتيجة ارتفاع في تكلفة البضاعة المباعة ثم استقرت عند  5,393مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م .انخفضت تكلفة االيرادات بنسبة  %14.3من
 2,814مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2020م إلى  2,412مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2021م ويعدو ذلك
بشكل أساسي إلى انخفاض في تكلفة البضاعة المباعة.
تكلفة البضاعة المباعة
تتألف تكلفة البضاعة المباعة من تكلفة البضائع المباعة والخصومات التجارية.
ارتفعت تكلفة البضاعة المباعة بنسبة  %5.8من  4,460مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  4,718مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع في تكلفة البضائع المباعة المتعلقة بمنتجات األم والطفل ( 100مليون ريال سعودي) ،األدوية ( 95.8مليون
ريال سعودي) ،التجميل ( 71.6مليون ريال سعودي) .وذلك تماشيا مع نمو اإليرادات حيث ظل متوسط تكلفة الوحدة المباعة مستقرا نسبيا عند  21ريال
للوحدة الواحدة.
ارتفعت تكلفة البضاعة المباعة بنسبة  %8.3من  4,718مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  5,111مليون ريال سعودي في السنة المالية
2020م .ويعود ذلك إلى ارتفاع في تكلفة البضائع المتعلقة بمنتجات الصحة ( 229.7مليون ريال سعودي) ،األدوية ( 119.7مليون ريال سعودي) ،والسلع
االستهالكية ( 98مليون ريال سعودي) وذلك تماشيا مع االرتفاع في اإليرادات.
انخفضت تكلفة البضاعة المباعة بنسبة  %11.4من  2,715مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2020م إلى  2,406مليون ريال سعودي
في النصف األول من السنة المالية 2021م ويعود ذلك إلى انخفاض تكلفة البضائع المتعلقة بمنتجات األم والطفل ( 113.8-مليون ريال سعودي) ،السلع
االستهالكية ( 84.2 -مليون ريال سعودي) ،وقسم التجميل ( 72.3مليون ريال سعودي) بما يتماشى مع اإليرادات.
رواتب وأجور وما في حكمها
تتعلق بأجور الموظفين الموجودين في عيادات النهدي وقد ارتفعت بنسبة  %250.2من  5.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 18.7
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة ارتفاع األجور في عيادات النهدي ( 11.3مليون ريال سعودي) بسبب تأثير السنة الكاملة على افتتاح
أول عيادة في سنة 2019م.
استهالك ممتلكات ومعدات
تتعلق بعيادات النهدي وقد ارتفعت بنسبة  %142.8من  2.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  5.9مليون ريال سعودي في السنة المالية
2020م ويعود ذلك لزيادة في الممتلكات والمعدات.
ارتفعت مصاريف استهالك الممتلكات والمعدات من  2.3مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2020م إلى  4.9مليون ريال سعودي من
النصف األول من السنة المالية 2021م ويعود ذلك لزيادة في الممتلكات والمعدات.
مخصص مخزون بطيء الحركة
انخفض مخصص المخزون بطيء الحركة بنسبة  %43.8من  55.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  31.2مليون ريال سعودي في السنة
مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض مخصص المخزون ( 24.8مليون ريال سعودي) نتيجة انخفاض مخصصات النظام المحجوزة والتي تم
المالية 2019م
ً
تعويضها جزئ ًيا بمخصصات تم تسجيلها لمنتجات العالمة التجارية الخاصة وغير الخاصة.
ارتفع مخصص المخزون بطيء الحركة بنسبة  %356.3من  31.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  142.3مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2020م .ويعود ذلك إلى مخصصات إضافية كانت قد حجزتها المجموعة تتعلق بالمخزون لمنتجات الوقاية الصحية المتعلقة بـجائحة كورونا نتيجة
بطء المبيعات المتوقعة .وبذلك انخفضت مخصصات البنود بطيئة الحركة كنسبة مئوية من اإليرادات من  %0.8في السنة المالية 2018م إلى  %0.4في
السنة المالية 2019م ،ثم ارتفعت إلى  %1.6في السنة المالية 2020م.
انعكاسا قدره  31.0مليون ريال سعودي متعلقة بمنتجات الوقاية الشخصية نتيجة تغيير
في النصف األول من السنة المالية 2021م ،سجلت المجموعة
ً
في مؤشر البيع باإلضافة الى التحسن في مبيعات المجموعة عما كانت متوقعة.

155

العودة الى جدول المحتويات

تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها
تتعلق بالتكاليف المتكبدة بموجب االتفاقية الرئيسية للوكيل والتي على أساسها بدأت المجموعة في الحصول على السجالت التجارية لمساهمي األطراف الخارجية
(الوكالء) الذين عملوا كرعاة للصيدليات تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة بشأن منع شركة واحدة من امتالك أكثر من  30صيدلية بموجب سجل تجاري واحد.
انخفضت تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها بنسبة  %20.7من  761.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  603.6مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2019م ويرجع ذلك إلى:
•انخفاض في المصاريف األخرى المتعلقة بالمستثمرين ( 255.9مليون ريال سعودي) بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16الذي أدى إلى
إعادة تصنيف مصاريف اإليجار تحت تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها إلى إستهالك حق اإلستخدام (بحسب المعيار) تحت مصاريف البيع والتوزيع وقد
عوض جزئيا من:
•ارتفاع في رواتب وأجور الموظفين ( 62.6مليون ريال سعودي) تماشيا مع افتتاح صيدليات جديدة وزيادة عدد الموظفين.
انخفضت تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها بنسبة  %85.5من  603.6مليون ريال سعودي في السنة المالية  2019إلى  87.4مليون ريال سعودي في السنة
المالية  .2020ويعود ذلك إلى أنه مع نهاية السنة المالية 2019م رفعت وزارة الصحة القيود المفروضة سابقا ما سمح بتملك عدد غير محدود من الصيدليات.
ونتيجة لذلك ،بدأت شركة النهدي السعودية بتحويل التراخيص إلى كيانها القانوني وتم إعادة تصنيف التكاليف من تكلفة اإليرادات إلى مصاريف البيع والتوزيع.
انخفضت تكلفة الصيدليات التي يتم تشغيلها بنسبة  %100من  85.2مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2020م إلى ال شيء في النصف األول
من السنة المالية 2021م وذلك بسبب اعادة التصنيف لتكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها من تكلفة االيرادات الى مصاريف البيع والتوزيع.
مصروفات أخرى
بلغت المصروفات األخرى  27.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م وتمثل مصاريف متنوعة متعلقة بشركة النهدي كير وشركة سخاء الذهبية.
6 -6-7اجمالي الربح حسب الشركة
  (6-13):مقر لودجلااجمالي الربح حسب الشركة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م
والنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م

آالف الرياالت
السعودية

السنة
المالية
2018م
(االدارة)

السنة
المالية
2019م
(االدارة)

السنة
المالية
2020م
(االدارة)

التغيير
السنوي
2018م-
2019م

التغيير
السنوي
2019م-
2020م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

النصف
األول
2020م
(االدارة)

النصف
األول
2021م
(االدارة)

التغيير
النصف
السنوي
2020م-
2021م

اجمالي ربح شركة
النهدي الطبية

2,073,863

2,471,308

3,271,733

%19.2

%32.4

%25.6

1,707,737

1,651,671

()%3.3

اجمالي ربح شركة
نهدي لالستثمار

-

39

263

ال ينطبق

%577.0

ال ينطبق

32

75

%133.7

اجمالي ربح شركة
النهدي كير

-

()7,633

()25,760

ال ينطبق

%237.5

ال ينطبق

()1,599

()15,164

%848.4

اجمالي ربح شركة
سخاء الذهبية

-

-

1,416

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-

3,097

ال ينطبق

تعديالت الحذف
وإعادة التصنيف

-

-

2,020

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

2,073,863

2,463,713

3,249,672

%18.8

%31.9

%25.2

1,706,170

1,639,679

()%3.9

اإلجمالي
كنسبة مئوية من
إيرادات الشركة

نقطة
مئوية

نقطة
مئوية

اجمالي ربح شركة
النهدي الطبية

%28.2

%31.6

%37.9

3.4

6.3

9.7

%37.8

%40.9

3.1

اجمالي ربح شركة
نهدي لالستثمار

ال ينطبق

%37.9

%32.6

ال ينطبق

()5.3

ال ينطبق

%11.3

%8.2

()3.1

156

العودة الى جدول المحتويات

آالف الرياالت
السعودية

السنة
المالية
2018م
(االدارة)

السنة
المالية
2019م
(االدارة)

السنة
المالية
2020م
(االدارة)

التغيير
السنوي
2018م-
2019م

التغيير
السنوي
2019م-
2020م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

النصف
األول
2020م
(االدارة)

النصف
األول
2021م
(االدارة)

التغيير
النصف
السنوي
2020م-
2021م

اجمالي ربح شركة
النهدي كير

ال ينطبق

()%2941.1

()%314.5

ال ينطبق

2,626.5

ال ينطبق

()%219.5

()%112.3

%107.2

اجمالي ربح شركة
سخاء الذهبية

ال ينطبق

ال ينطبق

%2.6

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

%2.7

ال ينطبق

المصدر :بيانات إدارة المجموعة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م.

6 -6-8إجمالي الربح حسب قنوات البيع
  (6-14):مقر لودجلاإجمالي الربح حسب قنوات البيع للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر
2020م والنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م

آالف الرياالت
السعودية

السنة
المالية
2018م
(االدارة)

السنة
المالية
2019م
(االدارة)

السنة
المالية
2020م
(االدارة)

التغيير
السنوي
2018م-
2019م

التغيير
السنوي
2019م-
2020م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

النصف
األول
2020م
(االدارة)

النصف
األول
2021م
(االدارة)

التغيير
النصف
السنوي
2020م-
2021م

شركة النهدي الطبية
إجمالي ربح
إيرادات الصيدليات
عبر المتاجر

2,061,014

2,408,842

3,027,752

%16.9

%25.7

%21.2

1,550,244

1,520,786

()%1.9

إجمالي ربح
إيرادات شبكة
اإلنترنت

12,849

62,465

243,981

%386.1

%290.6

%335.8

157,493

130,884

()%16.9

إجمالي ربح
اإليرادات

2,073,863

2,471,307

3,271,733

%19.2

%32.4

%25.6

1,707,737

1,651,671

()%3.3

هامش الربح
إجمالي ربح
إيرادات الصيدليات
عبر المتاجر

%28.3

%31.9

%38.0

3.6

6.2

9.8

%38.0

%41.5

3.6

إجمالي ربح
إيرادات شبكة
اإلنترنت

%23.1

%23.4

%36.0

0.3

12.6

12.9

%35.9

%34.4

()1.5

إجمالي ربح
اإليرادات

%28.2

%31.6

%37.9

3.4

6.3

9.7

%37.8

%40.9

3.1

المصدر :بيانات إدارة المجموعة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م.

ارتفع إجمالي ربح إيرادات شبكة اإلنترنت بنسبة  %386.1من  12.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  62.5مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2019م تماشيا مع االرتفاع في اإليرادات في الفترة نفسها ( 211.2+مليون ريال سعودي) .كما ارتفع إجمالي ربح إيرادات شبكة اإلنترنت بنسبة %290.6
إلى  244.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م تماشيا مع االرتفاع في اإليرادات في الفترة نفسها ( 411.5+مليون ريال سعودي) باإلضافة إلى إعادة
تصنيف تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها في السنة المالية 2020م من تكلفة اإليرادات إلى مصاريف البيع والتوزيع والتغير في مزيج المنتجات .تم تصنيف
هذه التكلفة بنا ًء على المبيعات عبر شبكة اإلنترنت.
انخفض إجمالي ربح إيرادات شبكة اإلنترنت بنسبة  %16.9من  157.5مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2020م إلى  130.9مليون ريال
سعودي في النصف األول من السنة المالية 2021م تماشيا مع االنخفاض في اإليرادات في الفترة نفسها ( 58.8-مليون ريال سعودي).
تجدر اإلشارة أن هامش إجمالي ربح اإليرادات عبر شبكة االنترنت خالل الفترة من 2018م إلى 2020م وخالل النصف األول من السنة المالية 2020م و2021م
أقل من هامش إجمالي ربح إيرادات الصيدليات عبر المتاجر بسبب مزيج المنتجات وزيادة العروض الترويجية .حيث بلغ إجمالي ربح االيرادات عبر شبكة االنترنت
 ٪٣٤.٤مقارن ًة مع  ٪٤١.٥للمبيعات عبر المتاجر خالل النصف االول من السنة المالية ٢٠٢1م.
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6 -6-9إيرادات أخرى ،صافي
  (6-15):مقر لودجلاإيرادات أخرى ،صافي للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والنصف
األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م

السنة
المالية
2018م
(مراجعة)

السنة
المالية
2019م
(مراجعة)

استرداد تكاليف
الصيدليات التي
يتم تشغيلها/عكس
مصروفات مستحقة

-

9,853

14,544

إيرادات ودائع

آالف الرياالت السعودية

السنة
المالية
2020م
(مراجعة)

التغيير
السنوي
2018م-
2019م

التغيير
السنوي
2019م-
2020م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

النصف
األول
2020م
(االدارة)

ال ينطبق

%47.6

النصف
األول
2021م
(االدارة)

التغيير
النصف
السنوي
2020م-
2021م

ال ينطبق

2,731

2,300

()%15.8

-

6,379

5,446

ال ينطبق

()%14.6

ال ينطبق

5,294

-

()%100.0

مخزون مباع كخردة

1,215

1,678

1,643

%38.1

()%2.1

%16.3

588

391

()%33.5

إيرادات إيجارية

3,431

3,769

1,464

%9.9

()%61.2

()%34.7

1,762

1,098

()%37.7

()34,254

()2,259

1,126

()%93.4

()%149.8

ال ينطبق

-

4

ال ينطبق

دخل آخر

8,931

7,182

7,235

()%19.6

%0.7

()%10.0

654

2,521

%285.6

اإلجمالي

()20,678

26,602

31,458

()%228.7

%18.3

ال ينطبق

11,029

6,313

()%42.8

أرباح (خسائر) إستبعاد
ممتلكات

كنسبة مئوية من
اإليرادات

نقطة
مئوية

نقطة
مئوية

استرداد تكاليف
الصيدليات التي
يتم تشغيلها/عكس
مصروفات مستحقة

%0.0

%0.1

%0.2

0.1

0.0

0.2

%0.1

%0.1

()0.0

إيرادات ودائع

%0.0

%0.1

%0.1

0.1

0.0

0.1

%0.1

%0.0

()0.1

مخزون مباع كخردة

%0.0

%0.0

%0.0

0.0

0.0

0.0

%0.0

%0.0

()0.0

إيرادات إيجارية

%0.0

%0.0

%0.0

0.0

0.0

0.0

%0.0

%0.0

()0.0

أرباح (خسائر) إستبعاد
ممتلكات

()%0.5

%0.0

%0.0

0.4

0.0

0.5

%0.0

%0.0

0.0

دخل آخر

%0.1

%0.1

%0.1

0.0

0.0

0.0

%0.0

%0.1

0.0

اإلجمالي

()%0.3

%0.3

%0.4

0.6

0.0

0.6

%0.2

%0.2

()0.1

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م ،والمعلومات اإلدارة للنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م.
المؤشرات :بيانات إدارة المجموعة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م ،والنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م.

ارتفعت اإليرادات األخرى ،صافي من  20,7-مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2018م إلى  31.5مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م وانخفضت
بنسبة  %42.8من  11.0مليون ريال سعودي خالل النصف األول من السنة المالية 2020م إلى  6.3مليون ريال سعودي خالل النصف األول من السنة المالية
2021م.
استرداد تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها/عكس مصروفات مستحقة
يمثل استرداد تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها/عكس مصروفات مستحقة بشكل أساسي من ايرادات متعلقة بعكس بعض مصروفات مستحقة.
ارتفعت هذه الفئة من صفر في السنة المالية 2018م إلى  9.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،منها  7.2مليون ريال سعودي تتعلق بالمدفوعات التي
تم سدادها إلى وزارة العمل والتي تم ردها في السنة المالية 2019م .كما ارتفع استرداد هذه الفئة بنسبة  %47.6إلى  14.5مليون ريال سعودي في السنة المالية
2020م نتيجة تعويضات لمستثمري الصيدليات المشغلة والمتعلقة بمصاريف سنوات سابقة.
سجلت هذه الفئة معدل  2.5مليون ريال سعودي خالل النصف األول من السنة المالية 2020م والنصف األول من السنة المالية 2021م.
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إيرادات ودائع
تمثل إيرادات الودائع إيرادات من االستثمارات قصيرة األجل .وارتفعت إيرادات الودائع من صفر في السنة المالية 2018م إلى  6.4مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2019م ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحصيل رصيد مستحق من أحد العمالء كان قد تم شطبه خالل السنة المالية 2015م .وانخفضت إيرادات ودائع
بنسبة  %14.6إلى  5.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م وارتبط هذا المبلغ بإيرادات ودائع المجموعة ألجل التي أعيد تصنيفها من إيرادات تمويل
إلى إيرادات أخرى خالل الفترة نفسها.
انخفضت إيرادات ودائع من  5.3مليون ريال سعودي خالل النصف األول من السنة المالية 2020م إلى صفر خالل النصف األول من السنة المالية 2021م نتيجة
استحقاق استثمارات قصيرة األجل.
مخزون مباع كخردة
يمثل مخزون مباع كخردة بشكل أساسي بيع المنصات الخشبية المستخدمة في مراكز التوزيع وقد لحظ استقرارا نسبيا بلغ متوسط  1.5مليون ريال سعودي خالل
الفترة المالية الممتدة من السنة المالية 2018م إلى السنة المالية 2020م.
سجل المخزون المباع كخردة استقرارا بمعدل  0.5مليون ريال سعودي خالل النصف األول من السنة المالية 2020م والنصف األول من السنة المالية 2021م.
إيرادات إيجارية
تتعلق اإليرادات اإليجارية ( )1بتأجير مساحات تجارية من مبنى المكتب الرئيسي المستأجر و( )2تأجير مساحات تخزينية داخل مركز توزيع التابع للشركة .ظلت
اإليرادات اإليجارية مستقرة نسب ًيا بمتوسط  3.6مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2018م والسنة المالية 2019م ثم انخفضت بنسبة  %61.2من  3.8مليون
ريال سعودي خالل السنة المالية 2019م إلى  1.5مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2020م حيث قامت شركة كانت تستأجر مساحات تخزينية داخل أحد
مراكز التوزيع بإخالء المساحة المؤجرة في نهاية السنة المالية 2019م.
تتعلق اإليرادات اإليجارية في النصف األول من السنة المالية 2020م والنصف األول من السنة المالية 2021م بتأجير مساحات تجارية في الطابق األرضي من مبنى
المكتب الرئيسي المستأجر وقد انخفضت بنسبة  %37.7من  1.8مليون ريال سعودي خالل النصف األول من السنة المالية 2020م إلى  1.1مليون ريال سعودي
خالل النصف األول من السنة المالية 2021م.
أرباح (خسائر) إستبعاد ممتلكات
ارتفعت أرباح (خسائر) إستبعاد ممتلكات بنسبة  %93.4من خسارة بقيمة  34.3-مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2018م إلى خسارة بقيمة  2.3-مليون
ريال سعودي خالل السنة المالية 2019م ويعزى ذلك إلى شطب جزء من مشروع إمداد الذي تم تحويله إلى البلدية ،كما ارتفعت إلى ربح بقيمة  1.1مليون ريال
سعودي خالل السنة المالية 2020م مرتبط باستبعاد الممتلكات والمعدات.
دخل آخر
يتألف الدخل اآلخر من إيرادات متنوعة ومثل  %0.1من اإليرادات خالل السنوات المالية 2018م2019 ،م و2020م كما استقر على متوسط  7.8مليون ريال سعودي
خالل السنوات المالية نفسها .ارتفع الدخل االخر بنسبة  %285.6من  654آالف ريال سعودي خالل النصف األول من 2020م إلى  2.5مليون ريال سعودي خالل
النصف األول من السنة المالية 2021م نتيجة استيفاء فرق تعويض من شركة التأمين بقيمة  1.8مليون ريال سعودي.
6 -6-10مصاريف البيع والتوزيع
  (6-16):مقر لودجلامصاريف البيع والتوزيع للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م
والنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م

آالف الرياالت
السعودية

السنة
المالية
2018م
(مراجعة)

السنة
المالية
2019م
(مراجعة)

السنة
المالية
2020م
(مراجعة)

التغيير
السنوي
2018م-
2019م

التغيير
السنوي
2019م-
2020م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

النصف
األول
2020م
(االدارة)

النصف
األول
2021م
(االدارة)

التغيير
النصف
السنوي
2020م-
2021م

رواتب وخطط موظفين

631,958

612,566

1,117,410

()%3.1

%82.4

%33.0

493,857

595,047

%20.5

-

334,450

340,512

ال ينطبق

%1.8

ال ينطبق

177,701

185,410

%4.3

إستهالك حق
اإلستخدام
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السنة
المالية
2018م
(مراجعة)

السنة
المالية
2019م
(مراجعة)

السنة
المالية
2020م
(مراجعة)

التغيير
السنوي
2018م-
2019م

التغيير
السنوي
2019م-
2020م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

النصف
األول
2020م
(االدارة)

النصف
األول
2021م
(االدارة)

التغيير
النصف
السنوي
2020م-
2021م

استهالك وإطفاء

111,845

122,274

125,253

%9.3

%2.4

%5.8

61,265

70,160

%14.5

دعاية وإعالن

50,598

45,449

75,687

()%10.2

%66.5

%22.3

29,809

26,915

()%9.7

مصروفات تصديقات
حكومية

26,681

34,142

65,164

%28.0

%90.9

%56.3

24,244

39,918

%64.7

منافع عامة

19,227

19,265

47,787

%0.2

%148.1

%57.7

16,637

24,000

%44.3

مصروفات تحميل
وتعبئة

26,383

25,725

29,450

()%2.5

%14.5

%5.7

31,356

8,879

()%71.7

إصالح وصيانة

12,499

10,843

28,915

()%13.3

%166.7

%52.1

11,939

18,267

%53.0

إستئجار منافذ بيع

164,140

10,887

10,320

()%93.4

()%5.2

()%74.9

3,666

6,000

%63.7

إتصاالت

2,780

2,148

5,847

()%22.7

%172.2

%45.0

2,747

2,756

%0.3

ترفيه

4,350

5,306

3,004

%22.0

()%43.4

()%16.9

1,434

2,165

%51.0

مصروفات أخرى

45,397

104,172

138,204

%129.5

%32.7

%74.5

42,941

31,870

()%25.8

1,095,859

1,327,228

1,987,553

%21.1

%49.8

%34.7

897,594

1,011,387

%12.7

آالف الرياالت
السعودية

اإلجمالي
كنسبة مئوية من
اإليرادات

نقطة
مئوية

نقطة
مئوية

رواتب وخطط موظفين

%8.6

%7.8

%12.9

()0.8

5.1

4.3

%10.9

%14.7

3.8

إستهالك حق
اإلستخدام

%0.0

%4.3

%3.9

4.3

()0.3

3.9

%3.9

%4.6

0.6

استهالك وإطفاء

%1.5

%1.6

%1.4

0.0

()0.1

()0.1

%1.4

%1.7

0.4

دعاية وإعالن

%0.7

%0.6

%0.9

()0.1

0.3

0.2

%0.7

%0.7

0.0

مصروفات تصديقات
حكومية

%0.4

%0.4

%0.8

0.1

0.3

0.4

%0.5

%1.0

0.4

منافع عامة

%0.3

%0.2

%0.6

0.0

0.3

0.3

%0.4

%0.6

0.2

مصروفات تحميل
وتعبئة

%0.4

%0.3

%0.3

0.0

0.0

0.0

%0.7

%0.2

()0.5

إصالح وصيانة

%0.2

%0.1

%0.3

0.0

0.2

0.2

%0.3

%0.5

0.2

إستئجار منافذ بيع

%2.2

%0.1

%0.1

()2.1

0.0

()2.1

%0.1

%0.1

0.1

إتصاالت

%0.0

%0.0

%0.1

0.0

0.0

0.0

%0.1

%0.1

0.0

ترفيه

%0.1

%0.1

%0.0

0.0

0.0

0.0

%0.0

%0.1

0.0

مصروفات أخرى

%0.6

%1.3

%1.6

0.7

0.3

1.0

%0.9

%0.8

()0.2

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م ،والقوائم المالية من إدارة المجموعة للنصف األول المنتهي في  30يونيو
2020م و2021م.
المؤشرات :بيانات إدارة المجموعة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م.

ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة مركبة  %34.7في الفترة المالية 2018م 2020 -م من  1,096مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  1,988مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2020م وارتفعت بنسبة  %12.7من  897.6مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  1,011مليون ريال سعودي في النصف
األول 2021م .في نهاية السنة المالية 2019م ،قامت وزارة الصحة برفع القيود المفروضة سابقا والمتعلقة بعدد الصيدليات المملوكة تحت اسم مالك واحد ،متيحة
بذلك امتالك عدد غير محدود من الصيدليات مما أدى إلى إعادة تصنيف تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها في السنة المالية 2020م من تكلفة اإليرادات إلى
مصاريف البيع والتوزيع.
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رواتب حوافز الموظفين
تتعلق هذه الفئة بشكل أساسي برواتب الموظفين العاملين في الصيدليات ،وتشمل ايضا رواتب العاملين في مراكز التوزيع ،الصيانة ،والتوصيل.
ويتم تضمين تكاليف الموظفين للصيدليات الجديدة المفتوحة تحت تكلفة الصيدليات التي يتم تشغيلها .وإذا أخذنا في االعتبار إجمالي تكاليف الموظفين خالل
الفترة مابين السنة المالية 2018م والسنة المالية 2020م ،يبين أن تكاليف الموظفين ترتفع بسبب افتتاح الصيدليات الجديدة.
انخفضت تكلفة رواتب الموظفين بنسبة  %3.1في السنة المالية 2019م لتصل إلى  612.6مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض في أجور ساعات العمل اإلضافية
بعد تعديل سياسة المجموعة الداخلية ،باإلضافة الى االنخفاض في بعض الحوافز .وقد تم تعويض ذلك بشكل جزئي من زيادة عدد الموظفين من  6,506في
السنة المالية 2018م إلى  6,754في السنة المالية 2019م .وبالنتيجة ،انخفضت رواتب وحوافز الموظفين كنسبة مئوية من اإليرادات من  %8.6في السنة المالية
2018م إلى  %7.8في السنة المالية 2019م.
ارتفعت رواتب وحوافز الموظفين بنسبة  %82.4من  612.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  1,117مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م
ويعود ذلك إلعادة تصنيف تكاليف الموظفين في الصيدليات التي يتم تشغيلها (من تكلفة اإليرادات إلى مصاريف البيع والتوزيع) .كما ويعود االرتفاع في رواتب
وخطط الموظفين في السنة المالية 2020م إلى صرف راتب شهر اضافي لجميع الصيادلة المرخصين والعاملين في الصيدليات تكريما لجهودهم في فترة جائحة
كورونا.
ارتفعت رواتب وحوافز الموظفين بنسبة  %20.5من  493.9مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  595.1مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة عدد الموظفين (من  10,904إلى  )11,012إضافة إلى الزيادات الموزعة على الموظفين في النصف األول 2021م وإعادة تصنيف
تكاليف الموظفين في الصيدليات التي يتم تشغيلها (من تكلفة اإليرادات إلى مصاريف البيع والتوزيع).
إستهالك حق اإلستخدام
بلغ استهالك أصول حق االستخدام للصيدليات المستأجرة مبلغ  334.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م بعد اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم  .16وارتفع بشكل طفيف بنسبة  %1.8الى  340.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م.
ارتفع استهالك حق االستخدام بنسبة  % 4.3من  177.7مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  185.4مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م
مع زيادة العقارات االستثمارية مع فتح صيدليات جديدة في النصف األول 2021م.
استهالكات وإطفاء
تمثل هذه الفئة بشكل رئيسي االستهالك على الممتلكات والمعدات في الصيدليات .وارتفعت مصروفات االستهالك واالطفاء بنسبة  %9.3من  111.9مليون
ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  122.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ويعزى هذا إلى االستهالكات على الصيدليات الجديدة التي تم
افتتاحها في السنة المالية 2018م و2019م .وبلغت االستهالكات  125.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م بسبب االستهالكات المستمرة على الممتلكات
والمعدات.
ارتفع االستهالك واالطفاء بنسبة  %14.5من  61.3مليون ريال سعودي من النصف األول 2020م إلى  70.2مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م ويعود
ذلك الى زيادة في الديكورات مع فتح صيدليات جديدة في النصف األول 2021م.
دعاية وإعالن
مثلت مصروفات الدعاية واإلعالن  %3.9كمعدل متوسط من مصاريف البيع والتوزيع في السنوات المالية 2018م2019 ،م و2020م .وتمثل بشكل رئيسي اإلعالنات
على اإلنترنت الوسائل اإلعالم المطبوعة أو في الصيدليات والطرقات.
انخفضت مصروفات الدعاية واإلعالن بنسبة  %10.2-من  50.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  45.5مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م ويعود ذلك إلى انخفاض االنفاق على تطوير المنتجات (تحديدا العالمات التجارية الخاصة)،
ارتفعت مصروفات الدعاية واإلعالن بنسبة  %66.5من  45.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  75.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م
ويعود ذلك إلى ( )1دعم لوزارة الصحة (بقيمة  10مليون ريال سعودي) في جائحة كورونا ،و( )2استثمار جيد على التسويق عبر اإلنترنت.
انخفضت مصروفات الدعاية واإلعالن بنسبة  %9.7-من  29.8مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  26.9مليون ريال سعودي في النصف األول
2021م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الدعم المقدم لوزارة الصحة في النصف األول 2020م .وقد عوض ذلك جزئيا االرتفاع في مصروفات الدعاية واإلعالن
المطبوعة والمتعلقة بالصيدليات ومصروفات تطوير المنتجات.
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مصروفات تصديقات حكومية
تتعلق مصروفات تصديقات حكومية بشكل أساسي بتصاريح العمل ورسوم حكومية ورسوم ترخيص للصيادلة ومصاريف اإلقامة والتأشيرات باإلضافة إلى
مصروفات حكومية أخرى.
ارتفعت مصروفات التصديقات الحكومية بنسبة  %28.0من  26.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  34.1مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م .ويعود ذلك نتيجة زيادة تصاريح العمل وتراخيص الصيدليات ،تماشيا مع زيادة عدد الموظفين وافتتاح صيدليات جديدة في السنتين المالية 2018م
و2019م.
ارتفعت مصروفات التصديقات الحكومية بنسبة  %90.9من  34.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  65.2مليون ريال سعودي في السنة المالية
2020م نتيجة إعادة تصنيف مصروفات تصديقات حكومية المتعلقة بالصيدليات التشغيلية والتكاليف اإلضافية المتعلقة ببرنامج التوازن المالي.
ارتفعت مصروفات تصديقات حكومية بنسبة %64.7من  24.2مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  39.9مليون ريال سعودي في النصف األول
2021م .ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تأثير اعادة تصنيف تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها إلى جانب زيادة عدد الموظفين وفتح صيدليات جديدة في النصف
األول 2021م والدفعات المقدمة مسبقا لتجديد إقامات الموظفين الوافدين.
منافع عامة
تتعلق منافع عامة بشكل أساسي بمصروفات الكهرباء والمياه المتعلقة بالصيدليات ومراكز التوزيع.
استقرت مصروفات المنافع العامة في العامين 2018م و2019م بمعدل  19مليون ريال سعودي.
وارتفعت مصروفات المنافع العامة بنسبة  %148.1من  19.3مليون ريال سعودي في سنة 2019م إلى  47.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة
إعادة تصنيف تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها من تكلفة اإليرادات إلى مصاريف البيع والتوزيع.
ارتفعت مصروفات المنافع العامة بنسبة  %44.3من  16.6مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  24مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م.
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مصاريف الكهرباء ( 7.3مليون ريال سعودي).
مصروفات تحميل وتعبئة
انخفضت مصاريف التحميل والتعبئة بنسبة  %2.5-من  26.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  25.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض في مصروفات التعبئة ( 908-ألف ريال سعودي).
ارتفعت مصاريف التحميل والتعبئة بنسبة  %14.5من  25.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  29.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م
نتيجة ارتفاع في تكاليف توزيع وتسليم المنتجات المباعة عبر شبكة االنترنت في فترة كورونا ( 15.1+مليون ريال سعودي) باإلضافة إلى إعادة تصنيف مصروفات
النقل ( 22.8مليون ريال سعودي في سنة 2019م) من مصاريف البيع والتوزيع إلى تكلفة اإليرادات.
انخفضت مصاريف التحميل والتعبئة بنسبة  %71.7من  31.4مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  8.9مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى مصاريف التوزيع التي قد دفعت ألطراف أخرى بسبب الزيادة في الطلبات عبر شبكة األنترنت في النصف األول 2020م في جائحة
كورونا.
إصالح وصيانة
مثلت مصاريف اإلصالح والصيانة بشكل أساسي بصيانة البرامج والمواد االستهالكية وصيانة اللوحات االعالنية ولوازم التنظيف ومصاريف الصيانة المتنوعة
األخرى.
انخفضت مصاريف اإلصالح والصيانة بشكل طفيف بنسبة  %13.3من  12.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  10.8مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2019م نتيجة انخفاض في رسوم الصيانة ( 481-ألف ريال سعودي) ،والتي قد قابلها االرتفاع في مصاريف صيانة البرامج ( 609+ألف ريال سعودي)
نتيجة االنتقال إلى انظمة السحابة.
ارتفعت مصاريف اإلصالح والصيانة بنسبة  %166.7من  10.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  28.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م
بسبب إعادة تصنيف تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها في السنة المالية 2020م من تكلفة اإليرادات إلى مصاريف البيع والتوزيع.
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ارتفعت مصاريف اإلصالح والصيانة بنسبة  %53.0من  11.9مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  18.3مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م،
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع في نفقات صيانة البرامج واألجهزة االلكترونية ( 6.4+مليون ريال سعودي) بسبب إعادة تصنيف تكاليف الصيدليات التي يتم
تشغيلها من تكلفة اإليرادات إلى مصاريف البيع والتوزيع.
إستئجار منافذ بيع
يمثل رصيد إستئجار منافذ البيع بشكل أساسي رسوم اإليجار المتكبدة المتعلقة بالصيدليات .انخفضت المصروفات المتعلقة بإيجار منافذ البيع بنسبة %93.4
من  164.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  10.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م بسبب اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم  16في السنة المالية 2019م.
تتعلق مصاريف اإليجار المتكبدة في السنة المالية 2019م ( 10.9مليون ريال سعودي) والسنة المالية 2020م ( 10.3مليون ريال سعودي) بالعقارات التي ال تخضع
للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16ألن مدة العقد أقل من سنة واحدة وقيمة األجار أقل من الحد األدنى المطلوب إلعتماد المعيار .وف ًقا لذلك ،ارتفع
رصيد إستئجار منافذ البيع من  3.7مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  6.0مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م ( 2.3 +مليون ريال
سعودي) نتيجة ارتفاع في عدد الصيدليات الجديدة.
إتصاالت
تتعلق المصروفات المتعلقة باالتصاالت بشكل أساسي بالمصروفات على البريد والبريد اإللكتروني والهاتف.
انخفضت نفقات االتصاالت بنسبة  %22.7من  2.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  2.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م مدفوعة
بشكل رئيسي بانخفاض في مصروفات البريد اإللكتروني والمصروفات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات ( 524-ألف ريال سعودي).
ارتفعت مصروفات االتصاالت بنسبة  %172.2من 2.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  5.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م مدفوعة
بشكل أساسي بارتفاع مصاريف االتصاالت والهاتف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات بسبب العمل عن بُعد في فترة اإلغالق الناتجة عن جائحة كورونا في السنة
المالية 2020م وبسبب إعادة تصنيف تكاليف الصيدليات التي يتم تشغيلها من تكلفة اإليرادات إلى مصاريف البيع والتوزيع .ظلت نفقات االتصاالت مستقرة نسب ًيا
في النصف األول 2020م و2021م ،عند  2.7مليون ريال سعودي.
ترفيه
تتعلق مصروفات الترفية بشكل أساسي بالمصروفات المتكبدة الجتماعات المجموعة ومناسبات وأحداث ترفيهية للموظفين .ارتفعت مصاريف الترفيه بنسبة
 %22.0من  4.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  5.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م بسبب المصاريف المتعلقة بترفيه الموظفين
( 753 +ألف ريال سعودي).
انخفضت مصاريف الترفيه بنسبة  %43.4من  5.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  3.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ويرجع
أساسا إلى جائحة كورونا.
ذلك
ً
ارتفعت مصاريف الترفيه بنسبة  %51.0من  1.4مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  2.2مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م نتيجة
االنخفاض في مستويات المصروفات الترفيهية لسبب غياب االجتماعات والتجمعات في ظل الجائحة كورونا في السنة المالية 2020م.
مصروفات أخرى
تتألف بشكل أساسي من المصاريف المتنوعة مثل تقاسم األرباح والعموالت المتعلقة بالصيدليات التي يتم تشغيلها ،وعموالت الصيدليات المقدمة (العموالت
المدفوعة للعيادات  /المستشفيات كنسبة مئوية من اإليرادات المتأتية من الصيدلية الموجودة في مبانيها) ،ومخصص إلغالق الصيدليات ،وتأجير السيارات،
اللوازم المكتبية والطباعة ،ونفقات أخرى.
ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة  %129.5من  45.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  104.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م
مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة في ( )1تعويضات استخدام تراخيص و( )2تعويضات المتعلقة بالصيدليات التي تم افتحاحها في مستشفيات تماش ًيا مع الزيادة
في عدد الصيدليات في السنتين 2018م و2019م.
ارتفعت المصروفات األخرى بنسبة  %32.7من  104.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  138.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ويرجع
ذلك إلى االرتفاع في التعويضات المتعلقة بالصيدليات التي تم افتتاحها في مستشفيات تماش ًيا مع الزيادة في عدد الصيدليات ،مصروفات السالمة للمتطلبات
المتعلقة بـجائحة كورونا ،ويقابله جزئيا االنخفاض في تعويضات استخدام تراخيص بسبب رفع قيود وزارة الصحة التي تسمح بملكية غير محدودة للصيدليات
لكل مالك.
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انخفضت المصروفات األخرى بنسبة  %25.8من  42.9مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى  31.9مليون ريال سعودي في النصف األول 2021م
ويرجع ذلك أساسا إلى االنخفاض في مشاركة األرباح من  5.7مليون ريال سعودي في النصف األول 2020م إلى ال شيء في النصف األول 2021م نتيجة التغييرات
التنظيمية لوزارة الصحة بشأن ملكية الصيدليات.
6 -6-11مصروفات عمومية وإدارية
  (6-17):مقر لودجلاالمصروفات العمومية واإلدارية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر
2020م والنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م

السنة
المالية
2018م
(مراجعة)

السنة
المالية
2019م
(مراجعة)

السنة
المالية
2020م
(مراجعة)

التغيير
السنوي
2018م-
2019م

التغيير
السنوي
2019م-
2020م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

النصف
األول
2020م
(االدارة)

النصف
األول
2021م
(االدارة)

التغيير
النصف
السنوي
2020م-
2021م

رواتب وخطط موظفين

143,087

154,758

170,455

%8.2

%10.1

%9.1

94,077

79,946

()%15.0

مكافآت أعضاء مجلس
اإلدارة

25,300

28,562

34,900

%12.9

%22.2

%17.4

26,535

17,026

()%35.8

استهالك وإطفاء

31,197

29,689

26,959

()%4.8

()%9.2

()%7.0

12,558

13,953

%11.1

إصالح وصيانة

30,388

23,949

26,392

()%21.2

%10.2

()%6.8

18,747

11,126

()%40.7

أتعاب مهنية

27,207

26,762

16,474

()%1.6

()%38.4

()%22.2

4,325

5,050

%16.8

-

8,913

8,501

ال ينطبق

()%4.6

ال ينطبق

4,164

4,253

%2.1

تصديقات ومصروفات
حكومية

8,670

8,053

6,304

()%7.1

()%21.7

()%14.7

1,760

1,550

()%11.9

آالف الرياالت السعودية

إستهالك حق اإلستخدام

إتصاالت

3,695

2,927

3,766

()%20.8

%28.7

%1.0

2,227

1,509

()%32.2

إيجارات

10,736

-

-

()%100.0

ال ينطبق

()%100.0

1,101

-

()%100.0

مصروفات ضيافة

3,461

3,925

-

%13.4

()%100.0

()%100.0

1,362

873

()%35.9

مصروفات أخرى

18,114

22,661

43,279

%25.1

%91.0

%54.6

12,734

13,517

%6.1

اإلجمالي

301,855

310,200

337,032

%2.8

%8.7

%5.7

179,590

148,804

()%17.1

كنسبة مئوية من اإليرادات

نقطة مئوية

نقطة مئوية

رواتب وخطط موظفين

%1.9

%2.0

%2.0

0.0

0.0

0.0

%2.1

%2.0

()0.1

مكافآت أعضاء مجلس
اإلدارة

%0.3

%0.4

%0.4

0.0

0.0

0.1

%0.6

%0.4

()0.2

استهالك وإطفاء

%0.4

%0.4

%0.3

0.0

()0.1

()0.1

%0.3

%0.3

0.1

إصالح وصيانة

%0.4

%0.3

%0.3

()0.1

0.0

()0.1

%0.4

%0.3

()0.1

أتعاب مهنية

%0.4

%0.3

%0.2

0.0

()0.2

()0.2

%0.1

%0.1

0.0

إستهالك حق اإلستخدام

%0.0

%0.1

%0.1

0.1

0.0

0.1

%0.0

%0.0

0.0

تصديقات ومصروفات
حكومية

%0.1

%0.1

%0.1

0.0

0.0

0.0

%0.0

%0.0

()0.0

إتصاالت

%0.1

%0.0

%0.0

0.0

0.0

0.0

%0.0

%0.0

()0.0

إيجارات

%0.1

%0.0

%0.0

()0.1

0.0

()0.1

%0.0

%0.0

()0.0

مصروفات ضيافة

%0.0

%0.1

%0.0

0.0

()0.1

0.0

%0.0

%0.0

()0.0

مصروفات أخرى

%0.2

%0.3

%0.5

0.0

0.2

0.3

%0.3

%0.3

0.1

اإلجمالي

%4.1

%4.0

%3.9

()0.1

()0.1

()0.2

%4.0

%3.7

()0.3

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م ،ومعلومات اإلدارة للنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م.
المؤشرات :بيانات إدارة المجموعة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م.

ارتفع اجمالي المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة  %2.8من 301.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  310.2مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م نتيجة ارتفاع تكاليف استهالك حق استخدام األصول نتيجة اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  .16ارتفع اجمالي المصروفات العمومية
واإلدارية بنسبة  %8.6من  310.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  337.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة ارتفاع في رواتب
وأجور الموظفين .وانخفض اجمالي المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة  %17.1من  179.6مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2020م إلى
 148.8مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2021م نتيجة انخفاض في الرواتب واألجور.
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رواتب وأجور وما في حكمها
تتكون رواتب وأجور الموظفين بشكل أساسي من الرواتب األساسية ومكافآت اإلدارة ومصاريف خطة االحتفاظ وبدل السكن وتعويض نهاية الخدمة.
ارتفعت الرواتب واألجور بسبة  %8.2من  143.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  154.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ويعود
ذلك الرتفاع في:
•مكافأة اإلدارة ( 3.2مليون ريال سعودي) والتي تماشى مع االرتفاع في اإليرادات
•تعويض نهاية الخدمة ( 2.4 +مليون ريال سعودي) ،نتيجة ارتفاع في رواتب الموظفين خالل السنة المالية 2019م
•مصروفات خطة االحتفاظ بكوادر المجموعة ( 1.9مليون ريال سعودي) تماشيا مع تحسين اداء المجموعة
ارتفعت الرواتب واألجور بنسبة  %10.1من  154.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  170.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ويعود
ذلك الرتفاع في:
•مصروفات خطة االحتفاظ ( 7.5مليون ريال سعودي) تماشيا مع تحسين اداء المجموعة
•الراتب األساسي ( 3.9 +مليون ريال سعودي) نتيجة الرتفاع في عدد موظفين من  421موظف إلى  437موظف باإلضافة إلى ترقيات جديدة
انخفضت رواتب وأجور الموظفين بنسبة  % 15.0من  94.1مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2020م إلى  80مليون ريال سعودي
في النصف األول من السنة المالية 2021م ويرجع ذلك إلى االنخفاض في مصروفات خطة االحتفاظ ( 5.5مليون ريال سعودي) ومكافأة اإلدارة (2.6
مليون ريال سعودي) تماشا مع انخفاض اإليرادات .اضافة إلى انخفاض رواتب وأجور الموظفين في عيادات النهدي بمقدار  7.9مليون ريال سعودي
نتيجة إعادة تصنيف التكاليف من مصاريف العمومية واإلدارية إلى مصاريف البيع والتوزيع خالل نهاية السنة المالية 2020م ،ما وقابله جزئ ًيا االرتفاع
في تعويض نهاية الخدمة ( 1.7مليون ريال سعودي).
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
ارتفعت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة  %12.9من  25.3مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  28.6مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م وبنسبة  %22.2من  28.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  34.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م تماشيا مع تحسن اداء
المجموعة.
انخفضت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة  %35.8من  26.5مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2020م إلى  17.0مليون ريال سعودي
في النصف األول من السنة المالية 2021م تماش ًيا مع االنخفاض في صافي دخل المجموعة مقارنة بالفترة ذاتها في 2020م.
بعد تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة قررت الشركة تغيير مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة حسب متطلبات نظام الشركات
استهالكات وإطفاءات
تتعلق االستهالكات واإلطفاءات بالممتلكات والمعدات التي تملكها المجموعة إضافة إلى األصول غير الملموسة .انخفضت االستهالكات واإلطفاءات بنسبة %4.8
من  31.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  29.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،كما وانخفضت االستهالكات واإلطفاءات بنسبة
 %9.2من  29.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  27.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة انخفاض في النفقات الرأسمالية
للشركة مع االنتقال نحو الحوسبة السحابية .ارتفعت االستهالكات واإلطفاءات بنسبة  %11.1من  12.6مليون ريال سعودي خالل النصف األول من السنة المالية
2020م إلى  14.0مليون ريال سعودي خالل النصف األول من السنة المالية 2021م.
إصالح وصيانة
وتمثل مصاريف إصالح وصيانة مصاريف صيانة البرامج والمواد االستهالكية ومصاريف الصيانة المتنوعة األخرى.
انخفضت مصاريف اإلصالح والصيانة بنسبة  %21.2من  30.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  24.0مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م .ويعود ذلك بشكل أساسي إلى اتفاقية جديدة مع شركة  Oracleللبرمجة خالل سنة 2019م بأسعار مخفضة.
ارتفعت مصاريف اإلصالح والصيانة بنسبة  %10.2من  24.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  26.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م
بسبب استثمار إضافي في برامج المجموعة نتيجة االرتفاع في المبيعات عبر شبكة االنترنت خالل فترة اإلغالق في ظل جائحة كورونا في سنة 2020م واإلرتفاع
في الرسوم المتعلقة بالحوسبة السحابية .وقد عوض ذلك جزئيا االنخفاض في صيانة األجهزة ( 1.6مليون ريال سعودي)،
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انخفضت مصاريف اإلصالح والصيانة بنسبة  %40.7من  18.8مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2020م إلى  11.1مليون ريال سعودي في
النصف األول من السنة المالية 2021م بشكل أساسي نتيجة انخفاض في صيانة البرامج ( 6.9مليون ريال سعودي) بسبب مستويات التكاليف العالية والمتعلقة
بالرسوم المرتبطة بالحوسبة السحابية خالل النصف األول من السنة المالية 2020م.
أتعاب مهنية
تتعلق بشكل أساسي بأتعاب االستشاريين واألتعاب القانونية والتدقيق.
انخفضت األتعاب المهنية بنسبة  %1.6من  27.2مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  26.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ،ويعود
ذلك إلى انخفاض في الرسوم القانونية ( 4.7مليون ريال سعودي) وقد قابله ذلك ارتفاع في ( )1أتعاب االستشاريين ( 2.7مليون ريال سعودي) ،و( )2أتعاب
التدقيق ( 1.5مليون ريال سعودي).
انخفضت األتعاب المهنية بنسبة  %38.4من  26.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  16.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ،نتيجة
إنهاء االتفاقية مع الشركة االستشارية مما أدى إلى انخفاض قدره  12.7مليون ريال سعودي في أتعاب االستشاريين ،قابلته زيادة في الرسوم القانونية ( 3.3مليون
ريال سعودي).
ارتفعت األتعاب المهنية بنسبة  %16.8من  4.3مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2020م إلى  5.1مليون ريال سعودي في النصف األول من
السنة المالية 2021م.
إستهالك حق اإلستخدام
يتعلق إستهالك حق اإلستخدام بالمكتب الرئيسي في جدة.
ارتفع مصروف استهالك حق االستخدام إلى  8.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16مع
بداية السنة المالية 2019م .وفي المقابل انخفض مصروف االيجار من  10.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى صفر في السنة المالية 2019م.
ارتفع مصروف استهالك حق االستخدام بشكل طفيف بنسبة  %2.1من  4.2مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2020م إلى  4.3مليون ريال
سعودي في النصف األول من السنة المالية 2021م.
تصديقات ومصروفات حكومية
تتعلق بشكل أساسي بتصاريح العمل والتعويضات والغرامات والعقوبات إضافة إلى تراخيص الصيادلة.
انخفضت مصاريف التصديقات والمصاريف الحكومية بنسبة  %7.1من  8.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  8.1مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2019م .وانخفضت مصاريف التصديقات والمصاريف الحكومية بنسبة  %21.7من  8.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  6.3مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2020م ويعود ذلك إلى انخفاض في ( )1التعويضات والغرامات والعقوبات ( 1.5مليون ريال سعودي).
انخفضت مصاريف التصديقات والمصاريف الحكومية بنسبة  %11.9من  1.8مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2020م إلى  1.6مليون ريال
سعودي في النصف األول من السنة المالية 2021م نتيجة انخفاض في تراخيص الصيادلة ( 147ألف ريال سعودي) اضافة إلى التعويضات والغرامات والعقوبات
( 140ألف ريال سعودي).
إتصاالت
تمثل إتصاالت مصاريف إتصاالت متعلقة بالمكتب الرئيسي في جدة.
انخفضت مصاريف االتصاالت بنسبة  %20.8من  3.7مليون ريال سعودي سنة 2018م إلى  2.9مليون ريال سعودي سنة 2019م مدفوعة بشكل أساسي بانخفاض
تكاليف االتصاالت المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات .ارتفعت مصاريف االتصاالت بنسبة  %28.7من  2.9مليون ريال سعودي في سنة 2019م إلى  3.8مليون ريال
سعودي في سنة 2020م نتيجة جائحة كورونا .انخفضت مصاريف االتصاالت بنسبة  %32.2من  2.2مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2020م
إلى  1.5مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2021م نتيجة عودة الموظفين الى المكتب.
إيجارات
تتعلق إيجارات بالمكتب الرئيسي في جدة.
انخفضت مصاريف اإليجارات من  10.7مليون ريال سعودي في سنة 2018م إلى صفر نتيجة اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .16

166

العودة الى جدول المحتويات

مصروفات ضيافة
تتعلق مصروفات ضيافة بشكل أساسي بالمصروفات المتكبدة الجتماعات المجموعة.
ارتفعت مصروفات الضيافة من  3.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م الى  3.9مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م وبينما سجلت المجموعة
مصروفات ضيافة منخفضة خالل السنة المالية 2020م بسبب جائحة كورونا .انخفضت مصروفات ضيافة من 1.4مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة
المالية 2020م الى  873ألف ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2021م.
مصروفات أخرى
ارتفعت المصروفات األخرى بنسبة  %25.1من  18.1مليون ريال سعودي في سنة 2018م إلى  22.7مليون ريال سعودي في سنة 2019م ويعود ذلك إلى ارتفاع
في تكلفة تحصيل أموال ( 2.1مليون ريال سعودي) قابلها انخفاض في تكلفة تأمين ( 1.2مليون ريال سعودي) .إضافة إلى ارتفاع في مصاريف النهدي االماراتية
( 3.4مليون ريال سعودي).
ارتفعت المصروفات األخرى بنسبة  %91من  22.7مليون ريال سعودي في سنة 2019م إلى  43.3مليون ريال سعودي في سنة 2020م ويعود ذلك الرتفاع في ()1
مصروفات ضريبة االستقطاع ( 6.2مليون ريال سعودي) )2( ،تكلفة تحصيل أموال ( 2.2مليون ريال سعودي) و( )3التدريب والتطوير ( 2.0مليون ريال سعودي)،
يقابله جزئ ًيا انخفاض في تكاليف السفر الدولي ( 1.3مليون ريال سعودي) نتيجة قيود السفر في ظل جائحة كورونا كما وارتفعت حصة عيادات النهدي ونهدي
اإلمارات من مصاريف األخرى إلى  4.3مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة المذكورة.
ارتفعت المصروفات األخرى بنسبة  %6.1من  12.7مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2020م إلى  13.5مليون ريال سعودي في النصف األول
من السنة المالية 2021م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع في ( )1الهبات ( 2.0مليون ريال سعودي) ( )2تأمين السلع في طريق التوصيل ( 1.4مليون ريال
سعودي) يقابلها جزئيا انخفاض في اإلعالن والترويج ( 1.9مليون ريال سعودي).
6 -6-12تكاليف تمويل
  (6-18):مقر لودجلاالتكاليف التمويلية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والنصف
األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م

السنة
المالية
2018م
(االدارة)

السنة
المالية
2019م
(االدارة)

السنة
المالية
2020م
(االدارة)

التغيير
السنوي
2018م-
2019م

التغيير
السنوي
2019م-
2020م

معدل النمو
المركب
2018م2020-م

النصف
األول
2020م
(االدارة)

النصف
األول
2021م
(االدارة)

التغيير
النصف
السنوي
2020م-
2021م

-

47,763

47,018

ال ينطبق

()%1.6

ال ينطبق

23,870

22,114

()%7.4

مصروفات تمويل تسهيالت
بنكية

6,804

7,592

10,481

%11.6

%38.1

%24.1

4,433

16,373

%269.3

اإلجمالي

6,804

55,354

57,500

%713.5

%3.9

%190.7

28,303

38,488

%36.0

آالف الرياالت السعودية

مصروفات الفوائد على
التزام اإليجار

المصدر :معلومات اإلدارة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م.

تتعلق هذه الفئة بمصروفات فوائد التزامات عقود اإليجار والرسوم المصرفية وقد ارتفعت بنسبة  %713.5من  6.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م
إلى  55.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م واستقرت جزئي في سنة 2020م لتبلغ  57.5مليون ريال سعودي .ارتفعت التكاليف التمويلية بنسبة %36
من  28.3مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2020م إلى  38.5مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2021م.
مصروفات الفوائد على التزام اإليجار
ارتفعت مصروفات فوائد التزامات اإليجار من صفر في السنة المالية 2018م إلى  47.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م نتيجة اعتماد المعيار الدولي
العداد التقارير المالية رقم .16
انخفضت مصروفات فوائد التزامات اإليجار بنسبة  %1.6من  47.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  47مليون ريال سعودي في السنة المالية
2020م نتيجة اغالق بعض الصيدليات خالل الفترة المذكورة.
انخفضت مصروفات فوائد التزامات اإليجار بنسبة  %7.4من  23.9مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2020م إلى  22.1مليون ريال سعودي
في النصف األول من السنة المالية 2021م نتيجة اغالق بعض الصيدليات خالل الفترة المذكورة.
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مصروفات تمويل تسهيالت بنكية
تتعلق بالرسوم المصرفية والمعامالت اليومية وقد ارتفعت مصروفات تمويل التسهيالت البنكية بنسبة  %11.6من  6.8مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م
إلى  7.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م .كما وارتفعت بنسبة  %38.1من  7.6مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  10.5مليون ريال
سعودي في السنة المالية 2020م.
ارتفعت مصروفات تمويل التسهيالت البنكية بنسبة  %269.3من  4.4مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2020م إلى  16.4مليون ريال
سعودي في النصف األول من السنة المالية 2021م نتيجة الدعم االستثنائي الذي قدمه البنك المركزي السعودي خالل السنة المالية 2020م ومتعلقة بالرسوم على
المشتريات من خالل البطاقات المصرفية خالل جائحة كورونا.
6 -6-13قائمة المركز المالي الموحدة
  (6-19):مقر لودجلابيانات قائمة المركز المالي الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و31
ديسمبر 2020م وقائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة كما في  30يونيو 2021م

كما في
 31ديسمبر 2018م
مراجعة

كما في
 31ديسمبر 2019م
مراجعة

كما في
 31ديسمبر 2020م
مراجعة

كما في
 30يونيو 2021م
غير مراجعة

ممتلكات ومعدات

٥٨٢,٩٨٦

٦٤٥,٥٢٠

٧٧٩,٥٩٠

865,332

العقارات االستثمارية

١٩٤,٨٩٤

١٩٣,٠٠٠

١٧٩,٠٠٠

179,000

االف الرياالت السعودية

موجودات غير ملموسة
موجودات حق االستخدام
مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى  -غير متداولة

٤٠,١١٩

٣٥,٠٨٠

٤١,٥٧٢

47,674

-

١,٣٠٦,٠٦١

١,١٨٦,٨٤٢

1,281,242

٩,٠١٨

٧,٢٢٧

٤,٦٣٥

-

٨٢٧,٠١٧

٢,١٨٦,٨٨٨

٢,١٩١,٦٣٨

2,373,248

المخزون

١,١٣١,٩٢٧

١,١٣٣,٨٦٨

١,١٨٠,٩٦٦

1,146,131

ذمم تجارية مدينة

١٠٥,٩١٤

١٣٩,١٤١

٩٤,٧٧٩

191,404

مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى

٢٥٣,٥٥٨

١٥١,٣٨٩

١٧٤,٥٥٢

182,557

استثمارات قصيرة األجل

٢٠٠,٣٥٩

٢٠٢,٨٣٢

-

600,000

إجمالي الموجودات غير المتداولة

النقد ومافي حكمه

١٧٠,٠٧٣

٣٧٢,٣٥٤

١,٠٠٨,٥٣٠

323,764

إجمالي املوجودات املتداولة

١,٨٦١,٨٣٢

١,٩٩٩,٥٨٤

٢,٤٥٨,٨٢٦

2,443,855

مجموع املوجودات

٢,٦٨٨,٨٤٩

٤,١٨٦,٤٧٢

٤,٦٥٠,٤٦٤

4,817,103

حقوق الشركاء و املطلوبات
حقوق الشركاء
رأس المال

٥٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

1,000,000

االحتياطي النظامي

٢٥,٠٠٠

٢٥,٠٠٠

١٠٩,٩١٢

109,912

١,٦٠٣,٨٨٦

١,٧٠٩,٤٠٣

٩٦٩,٠٣٠

909,985

-

-

()١٦١

()187

١,٦٧٨,٨٨٦

١,٧٨٤,٤٠٣

٢,٠٧٨,٧٨١

2,019,710

األرباح المبقاة
احتياطي ترجمة العمالت األجنبية
إجمالي حقوق الشركاء
املطلوبات
مطلوبات غير متداولة
منافع الموظفين

١٤٢,٥٧٠

١٦٨,٨٢٩

٣٢٩,٤٨٨

358,181

١,٥٤٥

٩٨٤,٤١٠

٨٢٨,٩٥٣

929,294

٠

١٠,٣٩٥

١٤,٣٨١

19,934

١٤٤,١١٥

١,١٦٣,٦٣٥

١,١٧٢,٨٢٢

1,307,409

-

٢٣٣,٢٢٧

٣٧٦,١٣١

411,912

زكاة مستحقة الدفع

٣٧,٠٥٦

٧٨,٤٤٠

٩٨,٠٥٤

77,314

التزامات عقود اإليجار
مبالغ مستحقة ومطلوبات غير متداولة
مجموع المطلوبات غير المتداولة
إلتزامات عقود اإليجار (الجزء المتداول)
ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

٤٢٨,٢٨٧

٥١٢,٧٥٨

٤٤٢,٦٧٣

603,663

مبالغ مستحقة ومطلوبات متداولة

٣٥٠,٥٤٧

٣٦٩,٦٨٨

٤٥٧,٨٢٥

391,568

مستحق إلى جهات ذات عالقة

٤٩,٩٥٧

٤٤,٣٢١

٢٤,١٧٩

5,528

مجموع املطلوبات املتداولة

٨٦٥,٨٤٧

١,٢٣٨,٤٣٥

١,٣٩٨,٨٦١

1,489,985
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كما في
 31ديسمبر 2018م
مراجعة

كما في
 31ديسمبر 2019م
مراجعة

كما في
 31ديسمبر 2020م
مراجعة

كما في
 30يونيو 2021م
غير مراجعة

مجموع املطلوبات

١,٠٠٩,٩٦٢

٢,٤٠٢,٠٧٠

٢,٥٧١,٦٨٣

2,797,394

إجمالي حقوق الشركاء واملطلوبات

٢,٦٨٨,٨٤٨

٤,١٨٦,٤٧٢

٤,٦٥٠,٤٦٤

4,817,103

93

88

83

87

109

99

71

85

30

30

28

33

%22.7

%16.5

%18.3

ال ينطبق

%36.4

%38.8

%40.8

ال ينطبق

االف الرياالت السعودية

مؤشرات األداء الرئيسية
أيام المخزون المعلقة
أيام الذمم المدينة

()1

()2

أيام مستحقات الدفع
العائد على األصول

()3

()4

العائد على حقوق الشركاء

()5

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة والتي تم فحصها
للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م.
المؤشرات :بيانات إدارة المجموعة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والنصف األول المنتهي في  30يونيو2021م.
( )1تم احتساب اجمالي متوسط أيام المخزون المعلقة بناء على تكلفة البضاعة المباعة.
( )2تم احتساب اجمالي متوسط ايام الذمم المدينة على أساس اجمالي اإليرادات االجلة التي تمثل أقل من  %10من اجمالي ايرادات المجموعة.
( )3تم احتساب اجمالي متوسط أيام مستحقات الدفع بناء على تكلفة الشراء.
( )4يتم احتساب العائد على االصول كما يلي :صافي الربح للسنة  /مجموع الموجودات في نهاية السنة.
( )5يتم احتساب العائد على حقوق الشركاء كما يلي :صافي الربح للسنة  /إجمالي حقوق الشركاء في نهاية السنة.

تجدر اإلشارة إلى أن القوائم المالية المراجعة من قبل شركة كي بي إم جي لسنة 2020م تعتمد على تصنيف اإلدارة لذلك العام ،وبناء على ذلك تم
استخدامها إلظهار أرقام المركز المالي للسنة المنتهية 2020م .وقد قامت اإلدارة بإعادة تصنيف أرصدة حسابات معينة للسنة المالية 2020م الواردة في
القوائم المالية غير المراجعة التي تم فحصها كما في  30يونيو 2021م من قبل شركة إرنست ويونغ .وفيما يلي تلخيص إلعادة التصنيف في قائمة المركز
المالي الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
إال أنه بنا ًء على كون تصنيف الحسابات المعتمد من قبل اإلدارة والواردة في القوائم المالية غير المراجعة التي تم فحصها كما في  30يونيو 2021م يعتبر
األحدث ،تم استخدام وتحليل أرقام المقارنة لقائمة المركز المالي الموحدة للسنة المنتهية 2020م في الجداول المقبلة كما في القوائم المالية األولية
الموحدة الموجزة غير المراجعة للستة أشهر المنتهية في  30يونيو :2021

باأللف ريال سعودي

تصنيف حسابات السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020م التي وردت في القوائم
المالية المدققة  31ديسمبر 2020م

إعادة التصنيف

تصنيف حسابات السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020م التي وردت في القوائم
المالية التي تم فحصها كما في  30يونيو
2021م

املوجودات
املوجودات غير املتداولة
ممتلكات ومعدات

٧٧٩,٥٩٠

٢٧,٨٦٥

العقارات االستثمارية

١٧٩,٠٠٠

-

١٧٩,٠٠٠

موجودات غير ملموسة

٤١,٥٧٢

٤,٦٣٥

٤٦,٢٠٧

١,١٨٦,٨٤٢

-

١,١٨٦,٨٤٢

٤,٦٣٥

()٤,٦٣٥

٠

٢,١٩١,٦٣8

٢٧,٨٦5

٢,٢١٩,٥٠٣

موجودات حق االستخدام
مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى  -غير متداولة
إجمالي املوجودات غير املتداولة

٨٠٧,٤٥٥

الموجودات المتداولة
المخزون

١,١٨٠,٩٦٦

()٣٢,٠٤٥

١,١٤٨,٩٢١

ذمم تجارية مدينة

٩٤,٧٧٩

٣,٧٢٠

٩٨,٤٩٩

مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى

١٧٤,٥٥٢

()٣,٧٢٠

١٧٠,٨٣٢

استثمارات قصيرة األجل
النقد ومافي حكمه

١,٠٠٨,٥٣٠

-

١,٠٠٨,٥٣٠

إجمالي الموجودات المتداولة

٢,٤٥٨,٨٢6

()٣٢,٠٤٥

٢,٤٢٦,٧٨1

مجموع املوجودات

٤,٦٥٠,٤٦4

()٤,١80

٤,٦٤٦,٢٨٥
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باأللف ريال سعودي

تصنيف حسابات السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020م التي وردت في القوائم
المالية المدققة  31ديسمبر 2020م

إعادة التصنيف

تصنيف حسابات السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2020م التي وردت في القوائم
المالية التي تم فحصها كما في  30يونيو
2021م

حقوق الشركاء واملطلوبات
حقوق الشركاء
رأس المال

-

١,٠٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

الزيادة املقترحة يف رأس املال
االحتياطي النظامي

١٠٩,٩١٢

-

١٠٩,٩١٢

األرباح المبقاة

٩٦٩,٠٣٠

-

٩٦٩,٠٣٠

()١,٦١

-

()١,٦١

٢,٠٧٨,٧٨١

-

٢,٠٧٨,٧٨١

احتياطي ترجمة العمالت األجنبية
إجمالي حقوق الشركاء
املطلوبات
مطلوبات غير متداولة
التزامات منافع الموظفين

٣٢٩,٤٨٨

-

٣٢٩,٤٨٨

إلتزامات عقود اإليجار (الجزء غير المتداول)

٨٢٨,٩٥٣

-

٨٢٨,٩٥٣

مجموع المطلوبات غير المتداولة

١٤,٣٨١

-

١٤,٣٨١

مجموع املطلوبات غير املتداولة

١,١٧٢,٨٢٢

١,١٧٢,٨٢٢

مطلوبات متداولة
إلتزامات عقود اإليجار (الجزء المتداول)

٣٧٦,١٣١

-

٣٧٦,١٣١

زكاة مستحقة الدفع

٩٨,٠٥٤

-

٩٨,٠٥٤

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

٤٤٢,٦٧٣

-

٤٤٢,٦٧٣

مبالغ مستحقة ومطلوبات متداولة

٤٥٧,٨٢٥

()٤,١80

٤٥٣,٦٤٦

مستحق إلى جهات ذات عالقة

٢٤,١٧٩

٢٤,١٧٩

مجموع املطلوبات املتداولة

١,٣٩٨,٨٦3

()٤,١80

١,٣٩٤,٦٨٢

مجموع املطلوبات

٢,٥٧١,٦٨3

()٤,١80

٢,٥٦٧,٥٠٤

إجمالي حقوق الشركاء واملطلوبات

٤,٦٥٠,٤٦4

-

٤,٦٤٦,٢٨٥

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

ارتفعت قيمة الموجودات غير المتداولة من  827.02مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  2.19مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م.
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع في رصيد موجودات حق االستخدام ( 1.3مليار ريال سعودي) وذلك بعد تطبيق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم ،16
إضافة إلى ارتفاع في رصيد الممتلكات والمعدات ( 62.5مليون ريال سعودي) والتي بدورها كانت مدفوعة من جهة ،بارتفاع في رصيد الديكورات ( 28.1مليون
ريال سعودي) تزامنا مع تطبيق استراتيجية المجموعة لتغيير العالمة التجارية للصيدليات التي تحمل أسماء مختلفة عن النهدي بعد رفع قيود الملكية التجارية من
قبل وزارة الصحة عنها مطلع السنة المالية 2019م ومن جهة أخرى بارتفاع رصيد االعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ( 26.1مليون ريال سعودي) وذلك نتيجة لتقدم
مشروع إمداد الذي من المتوقع إتمامه مع نهاية السنة المالية 2021م.
ارتفعت قيمة الموجودات غير المتداولة من  2.19مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  2.22مليار ريال سعودي كما في 31ديسمبر 2020م ويعود
ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع في رصيد الممتلكات والمعدات ( 161.9مليون ريال سعودي) نتيجة ارتفاع رصيد االعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ( 92.6مليون
ريال سعودي) تزامنا مع تقدم مشروع إمداد ،إضافة إلى ارتفاع رصيد الديكورات ( 48.0مليون ريال سعودي) األمر الذي يعود الفتتاح عدد من الصيدليات الجديدة
واستكمال مشروع تغيير العالمات التجارية الذي قد بدأ سنة 2018م كما وارتفاع رصيد الماكينات والمعدات ( 18.5مليون ريال سعودي) ويعود ذلك بشكل اساسي
لشراء روبوت آلي وساللم متحركة لبعض الصيدليات .في حين انخفض رصيد موجودات حق االستخدام ( 119.2مليون ريال سعودي) كما وانخفض رصيد
العقارات االستثمارية ( 14مليون ريال سعودي) نتيجة انخفاض في القيمة العادلة.
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ارتفعت قيمة الموجودات غير المتداولة من  2.22مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  2.37مليار ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ويعود ذلك
بشكل أساسي إلى ارتفاع في رصيد موجودات حق االستخدام ( 94.4مليون ريال سعودي) إضافة الرتفاع رصيد الممتلكات والمعدات ( 57.88مليون ريال سعودي)
ويعود ذلك الرتفاع رصيد االعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ( 44.9مليون ريال سعودي) نتيجة تقدم مشروع إمداد إضافة الى ارتفاع في رصيد الديكورات (14.6
مليون ريال سعودي) نتيجة لخطة المجموعة في التوسعة (افتتاح صيدليات جديدة) كما واستكمال مشروع تغيير العالمات التجارية الذي بدأ سنة 2018م ،تجدر
االشارة إلى ان جميع الصيدليات القديمة (التي قد تم تسجيلها تحت أسماء شركات غير النهدي) قد تم تجديد عالماتها التجارية كلها وبذلك يكون المشروع قد
أتم استكماله مع نهاية النصف األول من السنة المالية 2021م.
الموجودات المتداولة

ارتفعت قيمة الموجودات المتداولة من  1.86مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  2.00مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ويعود ذلك
نتيجة الرتفاع رصيد النقد وما في حكمه ( 202.3مليون ريال سعودي) إضافة إلى ارتفاع رصيد الذمم المدينة التجارية ( 33.23مليون ريال سعودي) نتيجة الرتفاع
االيرادات خالل الفترة المذكورة ،مصحوبة بانخفاض رصيد مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى ( 102.17-مليون ريال سعودي) وذلك بسبب انخفاض
اإليجار المدفوع مقد ًما بعد اعتماد المجموعة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16خالل سنة 2019م.
ارتفعت قيمة الموجودات المتداولة من  2.00مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر  2019م إلى  2.43مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويعود
ذلك إلى ارتفاع في رصيد النقد وما في حكمه ( 636.2مليون ريال سعودي) مصحوبا بانخفاض رصيد استثمارات قصيرة األجل ( 202.8مليون ريال سعودي).
ارتفعت قيمة الموجودات المتداولة من  2.43مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  2.44مليار ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ويعود ذلك إلى
ارتفاع في قيمة استثمارات قصيرة األجل ( 600.0مليون ريال سعودي) متزامنا مع انخفاض في رصيد النقد وما في حكمه بقيمة ( 684.77مليون ريال سعودي).
حقوق الشركاء والمطلوبات
حقوق الشركاء

ارتفعت حقوق الشركاء بشكل طفيف من  1.68مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  1.78مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ويعود
ذلك بشكل كبير ان أرباح المجموعة البالغة ( 692.0مليون ريال سعودي) كانت أكبر من توزيعات األرباح بقيمة ( 500.0مليون ريال سعودي) خالل نفس الفترة.
ارتفعت حقوق الشركاء من  1.78مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  2.08مليار ريال سعودي كما  31في ديسمبر 2020م نتيجة الرتفاع ارباح السنة
المالية 2020م بقيمة  849.1مليون ريال سعودي والتي قد قوبلت بتوزيعات أرباح مدفوعة بقيمة  535مليون ريال سعودي خالل الفترة نفسها .تجدر االشارة إلى
أن المجموعة قد قررت زيادة رأسمالها في تلك الفترة من خالل تحويل  950.0مليون ريال سعودي من رصيد األرباح المحتجزة.
انخفضت حقوق الملكية من  2.08مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  2.02مليار ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ويعود ذلك إلى توزيعات
أرباح مدفوعة بقيمة  460مليون ريال سعودي والتي قد تم تعويضها جزئيا بارتفاع في االرباح بقيمة  421.8مليون ريال سعودي.
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

ارتفعت قيمة المطلوبات غير المتداولة من  144.12مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  1.16مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م ويعود ذلك إلى ارتفاع في قيمة التزامات عقود اإليجار ( 984.4مليون ريال سعودي) نتيجة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،16إضافة
الرتفاع في رصيد منافع الموظفين ( 26.26مليون ريال سعودي).
ارتفعت قيمة المطلوبات غير المتداولة من  1.16مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  1.17مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
ويعود ذلك إلى ارتفاع في رصيد منافع الموظفين ( 160.66مليون ريال سعودي) مصحوبا بانخفاض في رصيد التزامات عقود االيجار ( 155.46مليون
ريال سعودي).
ارتفعت قيمة المطلوبات غير المتداولة من  1.17مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  1.31مليار ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع في رصيد التزامات عقود اإليجار ( 100.34مليون ريال سعودي) إضافة إلى ارتفاع في رصيد منافع الموظفين
( 28.69مليون ريال سعودي).
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المطلوبات المتداولة

ارتفعت قيمة المطلوبات المتداولة من  865.85مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  1.24مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م بشكل
أساسي نتيجة الرتفاع رصيد التزامات عقود اإليجار  -الجزء المتداول ( 233.23مليون ريال سعودي) تزامنا مع تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،16اضافة
إلى ارتفاع في رصيد ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى ( 84.47مليون ريال سعودي) وارتفاع في مخصص الزكاة المستحقة الدفع ( 41.38مليون ريال سعودي).
ارتفعت قيمة المطلوبات المتداولة من  1.24مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  1.39مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويعود ذلك
إلى ارتفاع في قيمة التزامات عقود اإليجار  -الجزء المتداول ( 142.9مليون ريال سعودي) اضافة إلى ارتفاع في مخصص الزكاة المستحقة الدفع ( 19.61مليون
ريال سعودي).
ارتفعت قيمة المطلوبات المتداولة من  1.39مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  1.49مليار ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ويعود ذلك
بشكل اساسي إلى ارتفاع في رصيد ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى ( 160.99مليون ريال سعودي) مصحوبة بانخفاض في رصيد مبالغ مستحقة ومطلوبات
متداولة ( 62.08مليون ريال سعودي).
6 -6-14الموجودات غير المتداولة
  (6-20):مقر لودجلاالموجودات غير المتداولة الموحدة كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما في 30
يونيو 2021م

كما في  31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

كما في 31
ديسمبر2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

ممتلكات ومعدات

582,986

645,520

807,455

865,332

العقارات االستثمارية

194,894

193,000

179,000

179,000

آالف الرياالت السعودية

موجودات غير ملموسة

40,119

35,080

46,207

47,674

موجودات حق االستخدام
مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى  -غير متداولة

-

1,306,061

1,186,842

1,281,242

9,018

7,227

-

-

اإلجمالي

827,017

2,186,888

2,219,503

2,373,248

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة والتي تم فحصها
للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م

6 -6-15ممتلكات ومعدات
  (6-21):مقر لودجلاالممتلكات والمعدات كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما في  30يونيو 2021م

كما في  31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

كما في 31
ديسمبر2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو
2021م
(االدارة)

351,358

379,447

427,472

442,043

األرض

126,242

111,972

103,373

103,373

ماكينات ومعدات

25,037

34,493

52,975

52,868

مباني

12,217

25,706

31,944

31,278

حاسب آلي

22,494

18,426

19,311

19,010

أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

10,017

13,757

18,040

17,569

329

294

272

231

اعمال رأسمالية تحت التنفيذ

35,292

61,423

154,066

198,959

اإلجمالي

582,986

645,520

807,455

865,332

آالف الرياالت السعودية
الديكورات

سيارات

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م ومعلومات اإلدارة للنصف األول المنتهي في  30يونيو 2021م.
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  (6-22):مقر لودجلااالضافات خالل السنة للممتلكات والمعدات كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما
في  30يونيو 2021م

كما في  31ديسمبر
2018م
(االدارة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(االدارة)

كما في 31
ديسمبر2020م
(االدارة)

كما في  30يونيو
2021م
(االدارة)

128,445

132,251

105,115

69,029

األرض

3,000

-

-

-

ماكينات ومعدات

7,403

25,485

41,342

7,617

آالف الرياالت السعودية
الديكورات

-

15,536

10,318

-

حاسب الي

14,040

6,214

8,402

4,327

مباني
أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

4,907

9,972

11,037

2,324

-

139

147

-

اعمال رأسمالية تحت التنفيذ

9,634

28,377

119,488

44,893

سيارات
اإلجمالي

167,428

217,974

295,849

128,190

الديكورات

%76.7

%60.7

%35.5

%53.8

األرض

%1.8

%0.0

%0.0

%0.0

ماكينات ومعدات

%4.4

%11.7

%14.0

%5.9

مباني

%0.0

%7.1

%3.5

%0.0

حاسب الي

%8.4

%2.9

%2.8

%3.4

كنسبة مئوية من مجموع اإلضافات

أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

%2.9

%4.6

%3.7

%1.8

سيارات

%0.0

%0.1

%0.0

%0.0

اعمال رأسمالية تحت التنفيذ

%5.8

%13.0

%40.4

%35.0

المصدر :بيانات إدارة المجموعة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م و2021م.

الديكورات
بلغ رصيد الديكورات  442.0مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ،ويتعلق بشكل أساسي بتجهيزات المكتب الرئيسي ،اضافة إلى تجهيزات وتحسينات في
الصيدليات (الصيدليات القائمة والمفتتحة حديثا) وتشمل األرفف ،الطالء ،اإلضاءات ،المنصات والالفتات ،واللوحات اإلعالنية وغيرها .كما تشمل عقود التصميم
الداخلي للصيدليات المتعلقة باستراتيجية تجديد العالمة التجارية.
ارتفع رصيد الديكورات من  351.4مليون ريال سعودي كما  31في ديسمبر 2018م إلى  379.4مليون ريال سعودي كما  31في ديسمبر 2019م مدفوعة باستراتيجية
المجموعة لتغيير العالمة التجارية للصيدليات المملوكة لوكالء النهدي والمدارة من قبل النهدي .حيث تحمل تلك الصيدليات أسماء مختلفة عن النهدي للتقيد
بالئحة وزارة الصحة التي منعت الشركات من امتالك أكثر من  30صيدلية في سجل تجاري واحد ،ولكن خالل السنة المالية 2019م ،تم رفع قيود الملكية التجارية
من قبل وزارة الصحة.
استمر رصيد الديكورات باالرتفاع من  379.4مليون ريال سعودي كما  31في ديسمبر 2019م إلى  427.5مليون ريال سعودي كما  31في ديسمبر 2020م نتيجة
افتتاح صيدليات جديدة واستمرار حملة تغيير العالمة التجارية للصيدليات المتبقية التي ال تزال تحت أسماء تجارية مختلفة ،اضافة النطالق خطة تجديد العالمة
التجارية خالل عامي 2020م و2021م للصيدليات القائمة واغالق الصيدليات ذات األداء الضعيف لتحل مكانها صيدليات ذات وجه جديد أكثر جاذبية .وتجدر
اإلشارة أنه قد قابل االرتفاع انخفاض بقيمة  4.2مليون ريال سعودي متعلق بخسائر متوقعة من الصيدليات المغلقة .من الجدير بالذكر انه تم تصنيف الرصيد
في حساب المستحقات كمخصص خسائر متوقعة في عام 2019م ولكن قام المدقق بإعادة تصنيف الحساب من المستحقات إلى حساب الممتلكات والمعدات في
القوائم المالية للربع الثاني من عام 2021م ،وعليه تم إعادة التصنيف للفترة المقارنة من عام 2020م.
كما استمر رصيد الديكورات باالرتفاع من  427.5مليون ريال سعودي كما  31في ديسمبر 2020م إلى  442.0مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م تزامناً

مع خطة المجموعة في التوسعة (افتتاح صيدليات جديدة) ،باإلضافة الى استكمال حملة تغيير العالمات التجارية التي بدأت في عام 2018م والمتعلقة بالصيدليات
التي كانت تحمل أسماء غير النهدي.
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األرض
بلغ رصيد األراضي  103.4مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ،ويشمل بشكل أساسي ثالثة عقارات.
انخفض رصيد األراضي من  126.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  112مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م نتيجة انخفاض في
قيمة األراضي  14.3-مليون ريال بعد إعادة تقييم أجراه مقيم خارجي مستقل لديه مؤهالت احترافية مالئمة وخبرات سابقة في الموقع ونوعية العقارات التي
يتم تقيمها حيث بلغت القيمة العادلة لألراضي مبلغ  112.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م وقد تم تحديدها على أساس أسعار السوق السائدة
لألراضي المماثلة.
استمر رصيد األراضي باالنخفاض إلى  103.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بسبب انخفاض في قيمة األراضي بقيمة  8.6-مليون ريال سعودي
نتيجة إعادة تقييم أجراه مقيم خارجي مستقل لديه مؤهالت احترافية مالئمة وخبرات سابقة في الموقع ونوعية العقارات التي تملكها المجموعة.
استقر رصيد األراضي على  103.4مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ،تجدر اإلشارة أن عملية إعادة تقييم األراضي تتم مرة واحدة مع نهاية السنة
المالية.
ماكينات ومعدات
تتضمن الماكينات والمعدات بشكل أساسي شاحنات مفصلية « ،»Flexi Narrowوروبوتات وغيرها من مكائن متعلقة بأعمال إدارة المستودعات.
ارتفع رصيد اآلالت والمعدات من  25.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  34.5مليون ريال سعودي كما  31في ديسمبر 2019م ويعود ذلك بشكل
أساسي إلى شراء آالت « »Power Palletالكهربائية لنقل وإدارة البضائع في الصيدليات.
ارتفع رصيد اآلالت والمعدات من  34.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  53.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويعود ذلك بشكل
أساسي إلى شراء روبوتات وساللم متحركة لبعض الصيدليات.
استقر رصيد اآلالت والمعدات على على 53.0مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م.
مباني
تتعلق المباني بشكل أساسي بمباني العيادات التي تملكها المجموعة والتي ويتم استهالكها على مدى عمر يتراوح بين  10و 25سنة.
ارتفع رصيد المباني من  12.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  25.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م وذلك نتيجة أعمال
تشطيب مبنى عيادات النهدي األول.
ارتفع رصيد المباني من  25.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  31.9مليون ريال سعودي كما  31في ديسمبر 2020م ويعود ذلك إلى أعمال
تشطيب مبنى عيادات النهدي الثاني.
انخفض رصيد المباني بشكل طفيف الى  31.3مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة استهالكات الفترة.
حاسب آلي
تمثل أجهزة الحاسب اآللي المحمولة المقدمة لموظفي اإلدارة والصيدليات ويتم استهالكها على مدى  4سنوات.
انخفض رصيد أجهزة الحاسب اآللي من  22.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  18.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،ويعود
ذلك بشكل أساسي إلى استهالكات الفترة ،حيث قابل ذلك إضافات بقيمة  6.2مليون ريال سعودي تتعلق بشكل أساسي بالصيدليات الجديدة التي تمت افتتاحها
خالل الفترة ذاتها.
ارتفع رصيد أجهزة الحاسب اآللي من  18.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  19.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويعود ذلك
إلى إضافات بقيمة  8.4مليون ريال سعودي تتعلق بشكل أساسي بالصيدليات الجديدة التي تمت افتتاحها خالل الفترة ذلتها .قابل ذلك استهالك الفترة.
انخفض رصيد أجهزة الحاسب اآللي بشكل طفيف الى 19.0مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة استهالك الفترة ذاتها.
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أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
تشمل أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية على عربات تسوق ،كراسي االنتظار في الصيدليات ،وأثاث للمكاتب ولمركز امداد للتوزيع .يتم استهالك األثاث والمفروشات
والمعدات المكتبية على مدى  4سنوات.
ارتفع رصيد األثاث والمفروشات والمعدات المكتبية من  10.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  13.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى افتتاح صيدليات جديدة.
استمر رصيد األثاث والمفروشات والمعدات المكتبية باالرتفاع إلى  18.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى افتتاح
صيدليات جديدة ،باإلضافة الى انطالق حملة تجديد العالمة التجارية للشركة.
انخفض رصيد األثاث والمفروشات والمعدات المكتبية إلى  17.6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة استهالك الفترة في حين قابل ذلك إضافات
طفيفة.
السيارات
تمثل السيارات المستخدمة في المبنى الرئيسي للشركة وفروعها حول المملكة وتستخدم بشكل رئيسي من قبل موظفي اإلدارة .بلغ رصيد السيارات  231ألف ريال
سعودي كما في  30يونيو 2021م ،ويتم استهالكها على مدى  4سنوات.
انخفض رصيد السيارات من  329ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م الى  231ألف ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م استهالك الفترة في حين
قابل ذلك إضافات طفيفة.
األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
تتعلق األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بشكل رئيسي بمشروع إمداد الذي يتضمن مركز التوزيع الجديد حيث ل تم اتمامه في نهاية السنة المالية 2021م.
6 -6-16العقارات االستثمارية
  (6-23):مقر لودجلاالعقارات االستثمارية كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما في  30يونيو 2021م

كما في  31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

كما في 31
ديسمبر2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

رصيد بداية الفترة

-

194,894

193,000

179,000

انخفاض قيمة العقارات االستثمارية

-

()1,894

()14,000

-

إعادة التصنيف من ممتلكات ومعدات

194,894

-

-

-

صايف القيمة الدفترية

194,894

193,000

179,000

179,000

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة والتي تم فحصها
للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م.

يتكون رصيد العقارات االستثمارية للمجموعة من أرض غير مطورة في منطقة جدة ،المملكة العربية السعودية بقيمة  179مليون ريال سعودي كما في  30يونيو
2021م .حيث تم شراؤها في الربع األخير من عام 2018م بقيمة  194.9مليون ريال سعودي بهدف إنشاء مكتب رئيسي جديد للشركة ،إال أن المشروع قد علّق
وبقيت األرض غير مستعملة .وبحسب معيار المحاسبة الدولي رقم  ،40تم إعادة تصنيف األرض كعقار استثماري.
تم تقييم العقارات االستثمارية كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م من قبل مقيم خارجي مستقل باستخدام نهج السوق المقارن .تم تطبيق نموذج
تقييم وفقاً لما أوصت به الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين .وبنا ًء على التقييم تم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة قدرها  1.9مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2019م و 14.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م .لم يتم إعادة تقييم العقارات االستثمارية حيث لم يكن هناك تغيير جوهري في الظروف
بين نهاية عام 2020م ونهاية النصف األول من عام 2021م.
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6 -6-17الموجودات الغير الملموسة
  (6-24):مقر لودجلاالموجودات غير الملموسة كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما في  30يونيو
2021م

كما في  31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

كما في 31
ديسمبر2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو
2021م
(االدارة)

برامج الحاسب اآللي

38,429

34,555

41,572

45,194

االستحواذ على صيدليات

1,689

525

-

-

-

-

4,635

2,480

40,119

35,080

46,207

47,674

آالف الرياالت السعودية

مدفوعات ايجار مقدماً  -مدفوعات خلو رجل
اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م ومعلومات اإلدارة للنصف األول المنتهي في  30يونيو 2021م.

بلغت األصول غير الملموسة  47.7مليون ريال سعودي في  30يونيو 2021م وتتمثل بشكل رئيسي من برامج الحاسب اآللي والتراخيص.
برامج الحاسب اآللي
برامج الحاسب اآللي تشمل برامج المحاسبة وبرامج ادارة عالقات العمالء ،باإلضافة الى برامج إدارة المستودعات وغيرها من رخص واشتراكات لبرامج
مستخدمة بشكل مستمر من قبل موظفي المجموعة.
انخفض رصيد برامج الحاسب اآللي من  38.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م الى  34.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م نتيجة
اطفاءات الفترة ،حيث قابل ذلك إضافات بقيمة  16.4مليون ريال سعودي تتعلق بافتتاح صيدليات جديدة وتطوير في البرامج المستخدمة من قبل اإلدارة.
ارتفع رصيد برامج الحاسب اآللي من  34.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م الى  41.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة
إضافات بقيمة  24.0مليون ريال سعودي تتعلق بافتتاح صيدليات جديدة وتطوير في البرامج المستخدمة من قبل اإلدارة والتوسع في تخطيط موارد المؤسسات
الحالي ووحدات األعمال األخرى في حين قابل ذلك اطفاءات الفترة.
كما استمر رصيد برامج الحاسب اآللي باالرتفاع الى  45.2مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة إضافات بقيمة  13.8مليون ريال سعودي تتعلق
بافتتاح صيدليات جديدة وتطوير مستمر في البرامج المستخدمة .في حين قابل ذلك اطفاءات الفترة.
تجدر االشارة إلى ان جميع هذه البرامج قد تم تطويرها من قبل شركات خارجية وبذلك لم يتم تطوير أي منها داخليا .ترتبط اإلضافات التي تمت خالل الفترة
التاريخية بشكل أساسي بالتطوير المستمر ألنظمة وتراخيص تكنلوجيا المعلومات متزامنة مع التوسع المستمر الذي تشهده الشركة من حيث عدد الفروع
والصيدليات.
االستحواذ على صيدليات
من الجدير بالذكر ان الشركة كانت تقوم برسملة التراخيص المتعلقة بالصيدليات التابعة لوكالء في عام 2018م و2019م قبل التغيير في الئحة وزارة الصحة بشأن
الحد من عدد ملكية الصيدليات.
مدفوعات ايجار مقدم ًا  -مدفوعات خلو رجل
تمثل مدفوعات ايجار مقدماً  -مدفوعات خلو رجل بشكل أساسي بالرخص الحكومية ذات صالحية أكثر من سنة واحدة والتي قد تم سداد قيمتها ولكن لم يتم
استالمها بعد .يتم تصنيف الحساب الموجودات غير الملموسة فور استالمها وعليه يتم اطفاءاها بشكل دوري.
تم تصنيف تلك المدفوعات في حساب المدفوعات المقدمة والموجودات األخرى في عام 2018م و2019م .في حين تم إعادة تصنيف تلك المدفوعات بقيمة 4.6
مليون ريال سعودي من مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى إلى األصول غير الملموسة في القوائم المالية للربع الثاني من عام 2021م ،وعليه تم إعادة التصنيف
لفترة المقارنة من عام 2020م.
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6 -6-18موجودات حق االستخدام
  (6-25):مقر لودجلاموجودات حق االستخدام كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما في  30يونيو 2021م

كما في  31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

كما في 31
ديسمبر2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

في بداية الفترة  /السنة

-

1,263,625

1,306,061

1,186,842

إضافات خالل الفترة  /السنة

-

385,799

284,079

286,627

استبعادات خالل الفترة  /السنة

-

-

()55,928

-

إضافات عند اقتناء الشركة التابعة

-

-

1,644

-

االستهالك خالل الفترة  /السنة

-

()343,363

()349,014

()192,227

صايف القيمة الدفترية

-

1,306,061

1,186,842

1,281,242

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة والتي تم فحصها
للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م .

طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16المتعلق بعقود اإليجار في بداية عام 2019م .وقد تم تطبيق المعيار بأثر رجعي تراكمي .بلغ
موجودات حق االستخدام  1.3مليار ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ويتعلق ذلك بجميع الصيدليات 4 ،مراكز توزيع 9 ،فروع اقليمية 6 ،صاالت عرض ومركز
تدريب واحد.
انخفض رصيد موجودات حق االستخدام من  1.3مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  1.2مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،ويعود
ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض عدد افتتاحات الصيدليات الجديدة (من  75صيدلية خالل عام 2019م إلى  55صيدلية خالل عام 2020م) ،مصحوبة بارتفاع في
عدد إغالق الصيدليات خالل الفترة ذاتها ألسباب استراتيجية للشركة حيث تم إغالق  71صيدلية في سنة 2020م.
ارتفع رصيد موجودات حق االستخدام من  1.2مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  1.3مليار ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة افتتاح
 28صيدلية جديدة ،في حين قابل ذلك انخفاض بقيمة  142.3مليون ريال سعودي نتيجة إغالق  8صيدليات.
تجدر االشارة أن تكلفة االفتتاحات الجديدة قد ارتفعت نتيجة تغيير استراتيجية انتقال المجموعة من صيدليات صغيرة إلى أخرى أكبر حجماً بمواقع أكثر
استراتيجية.
6 -6-19مدفوعات مقدم ًا وموجودات أخرى
  (6-26):مقر لودجلامدفوعات مقدم ًا وموجودات أخرى كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما في 30
يونيو 2021م

كما في  31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

كما في 31
ديسمبر2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

مدفوعات إيجار مقدماً  -مدفوعات خلو رجل

9,018

7,227

-

-

اإلجمالي

9,018

7,227

-

-

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وقائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة كما في  30يونيو 2021م.

تم تصنيف هذه المدفوعات في حساب مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى  -غير متداولة في عام 2018م و2019م .في حين تم إعادة تصنيف تلك المدفوعات
بقيمة  4.6مليون ريال سعودي من مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى  -غير متداولة إلى موجودات غير ملموسة من قبل إدارة المجموعة في القوائم المالية للربع
الثاني من عام 2021م ،وعليه تم إعادة التصنيف لفترة المقارنة من عام 2020م.
تتعلق بشكل أساسي بالقسم غير المتداول من المدفوعات مقدما والذي يرتبط بالرخص الحكومية ذات صالحية أكثر من سنة واحدة والتي قد تم سداد قيمتها
ولكن لم يتم استالمها بعد .يتم تصنيف الحساب الموجودات غير الملموسة فور استالمها وعليه يتم اطفائها بشكل دوري.
تجدر اإلشارة إلى أن جميع التراخيص الحكومية قد صدرت في نهاية عام 2019م ،لذلك تم إعادة تصنيف تلك المدفوعات البالغة  4.6مليون ريال سعودي كما
في  30يونيو 2021م من مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى إلى األصول غير الملموسة.
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6 -6-20الموجودات المتداولة
  (6-27):مقر لودجلاالموجودات المتداولة كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما في  30يونيو2021م

كما في  31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

كما في 31
ديسمبر2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

البضاعة

1,131,927

1,133,868

1,148,921

1,146,131

ذمم مدينة تجارية
ً
مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى

105,914

139,141

98,499

191,404

253,559

151,389

170,832

182,557

استثمارات قصيرة األجل

200,359

202,832

-

600,000

النقد وما في حكمه

170,073

372,354

1,008,530

323,764

اإلجمالي

1,861,832

1,999,584

2,426,781

2,443,855

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة والتي تم فحصها
للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م .

6 -6-21البضاعة
  (6-28):مقر لودجلاالبضاعة كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما في  30يونيو2021م

كما في  31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

كما في 31
ديسمبر2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

البضاعة

1,220,381

1,224,847

1,344,092

1,317,143

آالف الرياالت السعودية

المخزون المتاح للبيع

1,336,740

1,343,090

1,483,020

1,471,358

الخصم التجاري

()159,874

()158,082

()140,946

()140,315

43,516

39,839

2,018

()13,900

ناقص :مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم

()88,454

()90,979

()195,171

()171,012

اإلجمالي

1,131,927

1,133,868

1,148,921

1,146,131

أخرى

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة والتي تم فحصها
للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م وبيانات إدارة المجموعة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والنصف األول المنتهي في  30يونيو 2020م
و2021م لتفصيل البضاعة.

البضاعة
المخزون المتاح للبيع

يتعلق بالمنتجات النهائية المستلمة من البائعين والموردين ،ويتواجد إما في الصيدليات أو في مراكز التوزيع .يتم شراء المخزون بشكل أساسي من الوكالء المحليين
للشركات المصنعة الدولية ما عدا المنتجات ذات العالمة التجارية الخاصة بالنهدي ،حيث يتم التعامل بشكل مباشر مع المصنع الدولي ويتم شحن تلك المنتجات
إما عن طريق البحر أو الجو إلى المملكة العربية السعودية.
استقر المخزون المتاح للبيع نسبيا عند  1.3مليار ريال سعودي بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م حيث إن الزيادة في أدوية السكري ( 27.7مليون ريال
سعودي) قد قوبلت بانخفاض في فئة العناية الشخصية ( 14.3-مليون ريال سعودي) والصحة ( 4.9-مليون ريال سعودي) خالل نفس الفترة.
ارتفع المخزون المتاح للبيع من  1.3مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  1.5مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م مدفوعا بشكل أساسي
بارتفاع في قيمة مخزون فئة الصحة ( 166.8مليون ريال سعودي) والذي كان يتعلق بشكل أساسي بمستحضرات الوقاية الشخصية من كورونا والتي تشمل األقنعة
والقفازات والمطهرات الكحولية .وقد اقترن ذلك بارتفاع في فئة العناية الشخصية ( 44.8مليون ريال سعودي) خاصة المتعلقة في المنتجات الصحية والمنزلية.
وقد قوبلت هذه الزيادة جزئيا بانخفاض في األدوية المتعلقة بأمراض القلب واألوعية الدموية والجهاز العصبي ( 49.0-مليون ريال سعودي) .إضافة إلى االنخفاض
في مشتريات فئة األم والطفل ( 34.1-مليون ريال سعودي) تحديدا حليب األطفال وأدوات النظافة).
استقر المخزون المتاح للبيع نسبيا عند  1.5مليار ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م بحيث قد قوبل االنخفاض في فئة الصحة ( 38,9-مليون ريال سعودي)
بارتفاع في فئة األم والطفل ( 37.5+مليون ريال سعودي) نتيجة زيادة الطلب عليها في تلك الفترة.
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الخصم التجاري

تتعلق بالخصومات التعاقدية التي يقدمها الموردون في وقت الشراء ،والتي يتم تخصيصها للمنتجات التي لم يتم بيعها حتى تاريخ اغالق القوائم المالية.
انخفض الخصم التجاري للبضاعة بشكل طفيف من  159.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  158.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة فئة األدوية كنسبة مئوية من اجمالي البضاعة (من  %26إلى  ،)%28حيث يتم تقديم خصومات منخفضة جدا لمثل هذه
المنتجات بما ان اسعارها ثابتة .في حين ظل الخصم كنسبة مئوية من المخزون المتاح للبيع عند  %12خالل نفس الفترة.
انخفض الخصم التجاري للبضاعة من  158.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر  ،2019إلى  140.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة
لبيع أصناف البضاعة المؤهلة للحصول على الخصومات .وبذلك قد انخفض الخصم التجاري كنسبة مئوية من المخزون المتاح للبيع إلى .%9.5
استقر رصيد الخصم التجاري للبضاعة على نفس المستوى الذي كان عليه كما في  30يونيو 2021م.
البضاعة األخرى

يتضمن رصيد البضاعة األخرى سلع غير متاحة للبيع ومتوقع شطبها بسبب انتهاء صالحيتها .معظم االتفاقيات مع الموزعين تنص على امكانية ارجاع المنتجات
التي توشك صالحيتها على االنتهاء مقابل سلع ذات صالحية أطول ،إال انه ليس الحال لدى جميع الموزعين .لذلك يتم تكوين مخصصات للمنتجات التي اقترب
انتهاء صالحياتها خالل السنة ويتم تصفيتها في السنة التالية مع الموزع .الجدير بالذكر ان متوسط االرجاع للشركة يصل إلى  %80و %90من مجمل السلع المنتهية
صالحياتها.
  (6-29):مقر لودجلا :جدول تقادم المخزون كما في  30يونيو 2021م

الجزء الحالي

 90-1يوم

 180-91يوم

 365 -181يوم

< 1سنة

< 2سنة

اإلجمالي

آالف الرياالت السعودية
المتاجر األمامية

٥٥٧,٠١٩

٣٢,٨٦٥

١٠,٠٣٥

١٠,٨٦٢

٩,٢٤٩

٢٤,٣٥٤

٦٤٤,٣٨٥

الصحة والعافية

٣٣٦,٤٧٠

١٢,٥٧٩

٢,٤٦٧

٢,٣٣٦

١,٥١٢

٣,٠٦٧

٣٥٨,٤٣١

عالمات تجارية خاصة

٣١٩,٦٧٥

٥٢,٥٥٦

٣٩,٨١٦

٢٩,٩٠٣

١٣,٣٥٤

١٣,٢٣٧

٤٦٨,٥٤٢

املجموع

1,213,165

98,000

52,318

43,101

24,115

40,658

1,471,358

المصدر :معلومات اإلدارة.

مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم
يتم تحديد مخصصات المخزون البطيء الحركة والمتقادم في المجموعة بحسب سياسة معتمدة بناء على الصنف والموقع .وتجدر االشارة ان المجموعة قد
غيرت سياسة المخصصات لديها في عام 2019م لتشمل نسب معينة للسلع ذات العالمة التجارية الخاصة بالنهدي نتيجة ارتفاع مبيعات تلك المنتجات تزامنا مع
النمو الذي يشهده هذا القسم في المجموعة ،والتي بطبيعتها تحتاج إلى نسب أعلى من غيرها من المنتجات بما أنه ال يمكن إرجاعها للمصنع كما هو حال غير
المنتجات في حالة إنتهاء صالحيتها أو حتى تلفها .وقد ارتفعت نسبة المخصصات من األجمالي في سنة 2020م لتصل إلى  %14.5من اجمالي البضاعة نتيجة
حجز مخصصات استثنائية قد ارتأت اإلدارة اخذها خالل فترة الجائحة المتعلقة بشكل اساسي بالسلع الوقائية من مرض كورونا والتي قد عكس جزء منها الحقا
خالل العام 2021م.
ارتفعت مخصصات المخزون البطيء الحركة والمتقادم بشكل طفيف من  88.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  91.0مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2019م ويعود ذلك نتيجة تغيير سياسة المخصصات خالل سنة 2019م لتشمل سلع العالمة التجارية الخاصة بشكل منفصل والتي لديها معدل
مخصصات أعلى في السياسة الحالية ( 26.0مليون ريال سعودي) .وقد تم تعويض ذلك جزئيا عن طريق عمليات شطب بلغت  28.7مليون ريال سعودي نتيجة
اغالق صاالت عرض المعدات الطبية.
ارتفع مخصص المخزون البطيء الحركة والمتقادم من  91.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  195.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م متعلقا بشكل اساسي بالسلع الوقائية من مرض كورونا تحديدا األقنعة ( 72.5مليون ريال سعودي) وميزان الحرارة ( 5.7مليون ريال سعودي) والمناديل
الكحولية المطهرة ( 13.1مليون ريال سعودي).
انخفض مخصص المخزون البطيء الحركة والمتقادم من  195.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  171.0مليون ريال سعودي كما في  30يونيو
2021م نتيجة عكس مبلغ  31مليون ريال سعودي تزامنا مع استمرار مبيعات منتجات الوقاية الشخصية على نفس الوتيرة.
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6 -6-22ذمم مدينة تجارية
  (6-30):مقر لودجلاذمم مدينة تجارية كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما في  30يونيو 2021م

كما في  31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

كما في 31
ديسمبر2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

119,499

154,391

108,120

200,850

-

16,909

-

-

ناقص :مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

()13,585

()32,158

()9,621

()9,446

إجمالي ذمم مدينة جتارية

105,914

139,141

98,499

191,404

آالف الرياالت السعودية
ذمم مدينة تجارية
الصيدليات التي يتم تشغيلها  -الوكالء

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة والتي تم فحصها
للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م.

تتألف الذمم المدينة التجارية ( 191.4مليون ريال سعودي في  30يونيو 2021م) في الغالب من الذمم المدينة من شركات التأمين ( )٪92وعمالء آخرين.
ارتفع إجمالي الذمم المدينة التجارية من  119.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  154.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م تزامنا
مع نمو األعمال االئتمانية للشركة ،وبشكل أساسي من احدى شركات التأمين ( 26.7+مليون ريال سعودي) .وقد لوحظ تحسن طفيف في معدل دوران الذمم
المدينة بانخفاضه من  109يو ًما إلى  99يو ًما خالل نفس الفترة.
انخفض إجمالي الذمم المدينة التجارية من  154.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  108.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
حسن عملية الفوترة من طباعة وتسليم لكل عميل .وقد انعكس هذا بوضوح على معدل دوران
مدفوعاً بشكل أساسي بإدراج نظام الفواتير اإللكترونية الجديد الذي ّ
الذمم المدينة عبر انخفاضها إلى  72يو ًما ،مما خفف من مخاطر السيولة على المجموعة خالل جائحة كورونا.
ارتفع إجمالي الذمم المدينة التجارية من  108.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  200.9مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ،ويعود
ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في رصيد احدى شركات التأمين ( 99.1مليون ريال سعودي) وذلك بسبب بعض التأخر في التحصيل نتيجة انتهاء العقد التجاري
معهم خالل النصف األول من عام  2021وكانت النهدي قيد التفاوض لتجديده .عالوة على ذلك ،زاد مؤشر معدل دوران الذمم المدينة ليصل إلى  85يو ًما خالل
نفس الفترة .لقد تم تجديد العقد مع احدى شركات التأمين وتم تحصيل مبلغ  60.0مليون ريال سعودي خالل شهر يوليو .2021
الصيدليات التي يتم تشغيلها  -الوكالء
ترتبط بشكل أساسي بمدفوعات تمت من قبل شركة النهدي نيابة عن صيدليات وكيلة .وتشمل هذه المدفوعات رواتب الموظفين إضافة إلى نفقات ذات صلة
بمصاريف حكومية .تم تصنيف هذا الرصيد ضمن الذمم المدينة التجارية في سنة 2019م فقط وقد تم تصنيف الرصيد عينه في الفترات التالية كأرصدة مستحقة
من وإلى وكالء ضمن المستحقات في رصيد صافي.
آالف الرياالت السعودية
ذمم مدينة تجارية

اقل من  91يوم

 180- 91يوم

 360 - 181يوم

أكثر من  360يوم

مجمل ذمم مدينة
تجارية

135,825

61,877

2,439

709

200,850

جدول تقادم الذمم التجارية الدائنة كما في  30يونيو 2021م.
المصدر :معلومات اإلدارة.

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
تم احتساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بناء على نموذج المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9اعتبارا من يناير 2019م وقد تم تطبيقها بأثر رجعي.
ارتفع مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من  13.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  32.2مليون ريال سعودي كما  31في ديسمبر 2019م نتيجة
زيادة بقيمة  25مليون ريال سعودي بعد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،9وقد عوض ذلك بشكل جزئي عبر عمليات شطب بقيمة  6.4مليون
ريال سعودي متعلقة بذمم مدينة تجارية قد صنفت غير قابلة للتحصيل.
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انخفض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من  32.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  9.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انعكاس بقيمة  18مليون ريال سعودي نتيجة إعادة تقييم لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة ،حيث اظهرت أن المجموعة كانت قد
خصصت حينها أكثر مما يجب في مجال خسائر االئتمان سنة 2019م.
استقر مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على نفس المستوى تقريبا كما في  30يونيو 2021م.
6 -6-23مبالغ مدفوعة مقدم ًا وموجودات متداولة أخرى
  (6-31):مقر لودجلامبالغ مدفوعة مقدم ًا وموجودات متداولة أخرى كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م
وكما في  30يونيو2021م

كما في  31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

كما في 31
ديسمبر2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو
2021م
(االدارة)

مصروفات أخرى مدفوعة مقدماً

31,617

30,172

39,579

69,977

مدفوعات مقدماً لموردين

52,283

69,279

71,439

41,362

قروض الموظفين

30,031

21,389

36,301

44,568

مدفوعات إيجار مقدماً

128,890

-

-

8,331

8,141

25,417

15,635

3,780

-

2,148

2,502

2,461

أخرى

2,596

2,984

5,376

12,079

اإلجمالي

253,559

151,389

170,832

182,557

آالف الرياالت السعودية

خطابات إعتماد
ضريبة قيمة مضافة

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م ومعلومات اإلدارة للنصف األول المنتهي في  30يونيو 2021م.

مصروفات أخرى مدفوعة مقدم ًا
تضمنت بشكل أساسي التأمين الطبي المدفوع مقدما للموظفين (حوالي  %43من اإلجمالي) ورسوم البلدية المدفوعة مسبقا (حوالي  %33من اإلجمالي) ومصاريف
تأمينات أخرى (حوالي  %24من اإلجمالي).
انخفضت المصروفات األخرى المدفوعة مقدماً من  31.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  30.2مليون ريال سعودي كما  31في ديسمبر 2019م
نتيجة انخفاض في تكاليف التأمين الصحي للموظفين بعد قرار إدارة المجموعة االنتقال إلى خطة تأمين أقل تكلفة في سبيل تخفيض التكاليف العامة للشركة.
ارتفعت المصروفات األخرى المدفوعة مقدماً من  30.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  39.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
ويعود ذلك إلى تراخيص حكومية مدفوعة مسبقا ( 5.1مليون ريال سعودي) وهي عادة ما تدفع مقدما لصيدليات المجموعة الجديدة.
ارتفعت المصروفات األخرى المدفوعة مقدماً من  39.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،إلى  70مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م،
نتيجة للزيادة الكبيرة في التأمين الطبي للموظفين الذين قد ازداد عددهم بعد استحواذ شركة النهدي على شركة السخاء.
مدفوعات مقدم ًا لموردين
ارتفعت المدفوعات المقدمة للموردين من  52.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  69.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م نتيجة
السلف المقدمة لمصنعي العالمات التجارية الخاصة والسلف المقدمة لموردي الديكور المتعلق بالصيدليات الجديدة أو التي تخضع لمبادرة تجديد العالمة
التجارية.
ارتفعت المدفوعات المقدمة للموردين من  69.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  71.4مليون ريال سعودي كما في 2020م ويرجع ذلك بشكل
أساسي إلى الدفعات إلى الدفعات المتعلقة بموردي الديكور لتلبية مشروع إمداد.
انخفضت المدفوعات المقدمة للموردين من  71.4مليون ريال سعودي كما في 31ديسمبر 2020م إلى  41.4مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م وذلك
يعود النخفاض السلف المدفوعة لمورد الديكور (بعد أن تم دفع مبالغ أعلى في السنة السابقة).
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قروض الموظفين
تتألف بشكل أساسي من رسوم اإلعالة (الستقدام عائالت الموظفين) المدفوعة نيابة عن الموظفين دون مستوى المدير ،ويتم خصم هذه الرسوم بشكل تدريجي
من رواتب الموظف الشهرية.
انخفضت قروض الموظفين من  30.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  21.4مليون ريال كما في  31ديسمبر 2019م مليون ريال سعودي نتيجة
لقرار إداري يقتدي دفع الدعم السكني للموظف على شكل دفعات شهرية عوضا عن دفعة واحدة.
ارتفعت قروض الموظفين من  21.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  36.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة زيادة عدد
الموظفين بعد االستحواذ على شركة السخاء.
ارتفعت قروض الموظفين من  36.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  44.6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة زيادة عدد
الموظفين بعد االستحواذ على شركة السخاء.
مدفوعات إيجار مقدم ًا
بلغ رصيد مدفوعات اإليجار مقدما  128.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م وقد انخفض إلى صفر ريال سعودي في السنوات التالية بعد تطبيق
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16المتعلق بحقوق االستخدام.
ارتفع رصيد مدفوعات اإليجار مقدما من صفر كما في  31ديسمبر 2020م إلى  8.3مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م األمر المتعلق بإيجارات
الصيدليات التي لم تبدأ نشاطها /أعمالها والتي ال تخضع للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .16
خطابات اعتماد
ارتفع رصيد خطابات االعتماد من  8.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  25.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م تزامنا مع قرار
المجموعة في زيادة استثمارها في مجال المنتجات ذات العالمات التجارية الخاصة في تلك الفترة.
انخفض رصيد خطابات االعتماد من  25.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  15.6مليون ريال سعودي كما  31في ديسمبر 2020م نتيجة
انخفاض المعامالت المتعلقة بالمنتجات ذات العالمات التجارية الخاصة.
انخفض رصيد خطابات االعتماد من  15.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  3.8مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة النخفاض
المعامالت مع بعض الموردين الخارجيين.
ضريبة قيمة مضافة
بلغت ضريبة القيمة المضافة  2.5مليون ريال سعودي كما في  30يونيو .2021
أخرى
تتعلق بشكل أساسي بمدفوعات مقدمة للمباني المؤجرة وبدل السكن المقدم للموظفين .ارتفع حساب الذمم المدينة األخرى بشكل ملحوظ إلى  12.1مليون ريال
سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة إعادة تصنيف قد قام بها المدقق من فائض لحساب ضريبة القيمة المضافة المبوب سابقا في حسا الذمم المدينة إلى
حساب مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى بقيمة ( 13.8+مليون ريال سعودي) وقد عوض ذلك بشكل جزئي نتيجة انخفاض في مدفوعات التأمين
المسبقة ( 6.2-مليون ريال سعودي) وبدل السكن للموظفين الذين قد تم فصلهم عن المجموعة.
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6 -6-24النقد وما في حكمه
  (6-32):مقر لودجلاالنقد وما في حكمه كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما في  30يونيو 2021م

آالف الرياالت السعودية
نقد لدى البنوك
استثمارات مالية بالتكلفة المطفأة

كما في  31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

كما في 31
ديسمبر2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

136,906

147,253

947,351

266,986

-

200,000

-

-

نقد في الصندوق

33,167

25,101

61,179

56,778

اإلجمالي

170,073

372,354

1,008,530

323,764

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة والتي تم فحصها
للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م.

نقد لدى البنوك
تمثل حسابات جارية للمجموعة في بنوك محلية مثل البنك السعودي البريطاني ،بنك الجزيرة ومصرف الراجحي .باإلضافة الى حساب جاري في بنك االمارات
دبي الوطني.
استثمارات مالية بالتكلفة المطفأة
تمثل االستثمارات المالية بالتكلفة المطفأة في ودائع مرابحة لدى بنوك محلية تحمل معدل ربح  %2.2سنويا وبتاريخ استحقاق أقل من  3أشهر من تاريخ ربط
الوديعة.
نقد في الصندوق
يمثل النقد في صندوق الصيدليات والعيادات.
ارتفع رصيد النقد وما في حكمه من  170.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  372.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .نتيجة
ارتفاع صافي التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلية ( 368.1+مليون ريال سعودي) ،في حين قابل ذلك ارتفاع في صافي التدفقات النقدية المستخدمة في
األنشطة التمويلية ( 365.1+مليون ريال سعودي).
استمر رصيد النقد وما في حكمه باالرتفاع إلى  1.0مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي التدفقات النقدية مـن األنشطة
التشغيلية ( 237.8+مليون ريال سعودي) ،باإلضافة الى انخفاض صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية ( 127.6-مليون ريال سعودي)
وصافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية ( 68.6-مليون ريال سعودي).
انخفض النقد وما في حكمه إلى  323.8مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م مدفوعة بانخفاض صافي التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلية (910.4-
مليون ريال سعودي) ،باإلضافة الى ارتفاع صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية ( 646.5+مليون ريال سعودي) .قابل ذلك انخفاض في
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية ( 236.0-مليون ريال سعودي).
6 -6-25المطلوبات غير المتداولة
  (6-33):مقر لودجلاالمطلوبات غير المتداولة كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما في  30يونيو 2021م

كما في  31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

كما في 31
ديسمبر2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

-

984,410

828,953

929,294

142,570

168,829

329,488

358,181

مبالغ مستحقة ومطلوبات غير متداولة

1,545

10,395

14,381

19,934

اإلجمالي

144,115

1.163,634

1,172,822

1,307,409

آالف الرياالت السعودية
التزامات عقود اإليجار
منافع الموظفين

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة والتي تم فحصها
للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م.
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  (6-34):مقر لودجلاالتزامات عقود اإليجار كما تم تبويبها في قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر
2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما في  30يونيو 2021م

كما في  31ديسمبر 2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

الجزء المتداول

-

233,227

376,131

411,912

الجزء غير المتداول

-

984,410

828,953

929,293

الرصيد يف  31ديسمبر

-

1,217,637

1,205,084

1,341,206

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة والتي تم فحصها
للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م.
  (6-35):مقر لودجلاالتزامات عقود اإليجار كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما في  30يونيو 2021م

كما في  31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

كما في 31
ديسمبر2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

في بداية الفترة  /السنة

-

1,328,208

1,217,799

1,205,084

مصروف الفائدة

-

48,152

47,193

22,114

إضافات خالل الفترة  /السنة

-

256,358

284,079

286,627

استبعادات خالل الفترة  /السنة

-

-

()34,470

-

إضافات عند اقتناء الشركة التابعة

-

-

2,008

-

مدفوعات تمت خالل الفترة  /السنة

-

()415,080

()311,526

()172,619

يف نهاية الفترة  /السنة

-

1,217,637

1,205,084

1,341,206

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة والتي تم فحصها
للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م.

طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16المتعلق بمحاسبة عقود اإليجار في بداية عام 2019م .وقد تم تطبيق المعيار بأثر رجعي تراكمي.
بلغ رصيد إلتزامات عقود اإليجار  1.3مليار ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ويتعلق ذلك بجميع الصيدليات 4 ،مراكز توزيع 9 ،فروع اقليمية 6 ،صاالت
عرض ومركز تدريب واحد.
انخفض رصيد إلتزامات عقود اإليجار من  1,217مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  1,205مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بشكل
بسيط ،ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض عدد افتتاحات الصيدليات الجديدة (من  52صيدلية خالل عام 2019م إلى  13صيدلية خالل عام 2020م) ،مصحوبة
بارتفاع في عدد إغالق الصيدليات خالل الفترة ذاتها ألسباب استراتيجية للشركة حيث تم اغالق  11صيدلية في سنة 2020م.
ارتفع رصيد موجودات حق االستخدام من  1.2مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  1.3مليار ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة افتتاح
 28صيدلية جديدة ،في حين قابل ذلك انخفاض بقيمة  142.3مليون ريال سعودي نتيجة اغالق  71صيدلية.
تجدر االشارة أن تكلفة االفتتاحات الجديدة قد ارتفعت نتيجة تغيير استراتيجية انتقال المجموعة من صيدليات صغيرة إلى أخرى أكبر حجماً بمواقع
أكثر استراتيجية.
6 -6-26منافع الموظفين
  (6-36):مقر لودجلامنافع الموظفين كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما في  30يونيو 2021م

كما في  31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

كما في 31
ديسمبر2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

التزام منافع محددة في بداية الفترة  /السنة

125,857

142,570

168,829

329,488

تكلفة خدمة حالية

18,198

18,417

44,040

21,011

تكلفة الفائدة على التزام المنافع المحددة

5,186

5,945

13,340

3,613

(مكسب)  /خسارة اكتوارية من التزامات

9,237

21,904

19,576

20,891

()8,485

-

70,150

-

-

-

48,352

-

آالف الرياالت السعودية

محول للداخل من عمالء
إضافات عند اقتناء الشركة التابعة
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كما في  31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

كما في 31
ديسمبر2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

مدفوعات تمت خالل الفترة  /السنة

()7,424

()20,007

()34,800

()16,822

التزام المنافع المحددة في نهاية الفترة  /السنة

142,570

168,829

329,488

358,181

آالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة والتي تم فحصها
للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م.
  (6-37):مقر لودجلا االفتراضات اإلكتوارية الرئيسية المستخدمة لحساب مطلوبات خطط المنافع المحددة غير الممولة الهامة (المعبر
عنها كمتوسطات مرجحة)

كما في  31ديسمبر
2018م
(مراجعة)
معدل الخصم

%4.50

زيادة الرواتب في المستقبل /المعدل المتوقع لزيادة الرواتب

%4.0

سن التقاعد

 60سنة

معدل الوفيات

%0.37

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
%3.25
%4.0

%0.28

 60سنة

كما في 31
ديسمبر2020م
(مراجعة)
%2.25
%4.0

%0.25

 60سنة

كما في  30يونيو
2021م
(غير مراجعة)
%2.75
%3.0

%0.25

 60سنة

المصدر :معلومات اإلدارة.

تطبق الشركة خطة معتمدة غير ممولة لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها الدائمين طبقا لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي .تم إعداد التقييم من قبل خبير
إكتواري خارجي مستقل باستخدام إفتراضات رئيسية.
•كما في  31ديسمبر 2018م ،بلغ معدل الخصم  %4.50للشركة وبلغ معدل زيادة الرواتب  %4.0للشركة.
•بلغ معدل الخصم  %3.25للشركة وللشركة التابعة وبلغ معدل زيادة الرواتب  %4.0للشركة وللشركة التابعة كما في  31ديسمبر 2019م.
•بلغ معدل الخصم  %2.25للشركة وللشركة التابعة وبلغ معدل زيادة الرواتب  %4.0للشركة وللشركة التابعة كما في  31ديسمبر 2020م.
•بلغ معدل الخصم  %2.75للشركة وللشركة التابعة وبلغ معدل زيادة الرواتب  %3.0للشركة وللشركة التابعة كما في  30يونيو 2021م.
ارتفع رصيد منافع الموظفين من  142.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  168.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م نتيجة ارتفاع
تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة على التزام المنافع المحددة بقيمة  24.4مليون ريال سعودي ارتفاع (المكسب)  /الخسارة االكتوارية من االلتزامات بقيمة
 21.9مليون ريال سعودي .قابل ذلك مدفوعات بقيمة  20.0مليون ريال سعودي.
كما ارتفع رصيد منافع الموظفين إلى  329.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة على
التزام المنافع المحددة بقيمة  57.4مليون ريال سعودي ،باإلضافة إلى ارتفاع اإلضافات عند اقتناء الشركة التابعة بقيمة  48.4مليون ريال سعودي .قابل ذلك
منافع مدفوعات بقيمة  34.8مليون ريال سعودي.
كما ارتفع رصيد منافع الموظفين إلى  358.2مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة على
التزام المنافع المحددة بقيمة  24.6مليون ريال سعودي .قابل ذلك منافع مدفوعة بقيمة  16.8مليون ريال سعودي.
6 -6-27مبالغ مستحقة ومطلوبات غير متداولة
  (6-38):مقر لودجلامبالغ مستحقة ومطلوبات غير متداولة كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما في
 30يونيو 2021م

آالف الرياالت السعودية
مستحقات

موظفين*

كما في  31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

كما في 31
ديسمبر2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

-

10,395

14,381

19,934

احتياطي معادلة اإليجار

1,545

-

-

-

اإلجمالي

1,545

10,395

14,381

19,934

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة والتي تم فحصها
للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م.
* تم إعادة تصنيف مستحقات موظفين الجزء غير المتداول من مبالغ مستحقة ومطلوبات غير متداولة من قبل إدارة المجموعة في القوائم الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م
والسنوات المالية الالحقة.
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مستحقات الموظفين
حساب مستحقات الموظفين يتعلق بالجزء غير المتداول من برنامج االحتفاظ بالموظفين الذي وضعته االدارة المالية للموظفين الرئيسيين في المجموعة والجزء
غير المتداول ما يقارب  ٪75من برنامج االحتفاظ .من المتوقع دفع هذه األرصدة على مدى سنتين.
بلغ رصيد مستحقات الموظفين  10.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وارتفع الى  14.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م والى
 19.9مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م .نتيجة االرتفاع في عدد الموظفين المؤهلون لبرنامج االحتفاظ بالموظفين ،باإلضافة الى االرتفاع في ربحية
المجموعة التي هي عامل من عوامل احتساب المقابل المالي للموظفين كجزء من البرنامج.
احتياطي معادلة اإليجار
مخصصا تم اتخاذه عند تنفيذ معيار المحاسبة الدولي رقم  17بقيمة  1.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م ،ثم تم عكسه اعتبا ًرا من عام 2019
يمثل
ً
بعد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .16
6 -6-28المطلوبات المتداولة
  (6-39):مقر لودجلاالمطلوبات المتداولة كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما في  30يونيو 2021م

كما في  31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

كما في 31
ديسمبر2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

-

233,227

376,131

411,912

زكاة مستحقة الدفع

37,056

78,440

98,054

77,314

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

428,287

512,758

442,673

603,663

350,547

369,688

453,646

391,568

49,957

44,321

24,179

5,528

865,847

1,238,435

1,398,861

1,489,985

آالف الرياالت السعودية
التزامات عقود اإليجار  -الجزء المتداول

مبالغ مستحقة ومطلوبات متداولة
مستحق إلى جهات ذات عالقة

*

**

اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة والتي
تم فحصها للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م.
* تم إعادة تصنيف مستحقات موظفين الجزء غير المتداول من مبالغ مستحقة ومطلوبات متداولة من قبل اإلدارة في القوائم الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م
والسنوات المالية الالحقة.
** تم إعادة تصنيف مستحق إلى جهات ذات عالقة من مبالغ مستحقة ومطلوبات متداولة من قبل اإلدارة في القوائم المالية كما في  30يونيو من عام 2021م ،وعليه تم إعادة التصنيف كما
في السنة المنتهية في 2020م.

6 -6-29زكاة مستحقة
  (6-40):مقر لودجلازكاة مستحقة الدفع كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما في  30يونيو 2021م

آالف الرياالت السعودية
في بداية الفترة  /السنة

كما في  31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

كما في 31
ديسمبر2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو
2021م
(غير مراجعة)

30,636

37,056

78,440

98,054

اقتناء شركة تابعة

-

-

2,928

-

محول من عمالء

-

-

2,299

-

28,144

33,200

45,330

25,468

مخصص الفترة /السنة الحالية
مخصص للسنوات السابقة
مدفوعات تمت خالل الفترة  /السنة
يف نهاية الفترة  /السنة

-

43,430

-

-

()21,723

()35,246

()30,943

()46,207

37,056

78,440

98,054

77,314

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة والتي تم فحصها
للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م.

ارتفعت الزكاة مستحقة الدفع من  37.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  78.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م نتيجة مخصص
السنوات السابقة ( 43.4مليون ريال سعودي) المتعلق بالصيدليات التابعة لوكالء ومخصص الفترة /السنة الحالية ( 33.2مليون ريال سعودي).
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ارتفعت الزكاة مستحقة الدفع من  78.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  98.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة مخصص
الفترة /السنة الحالية ( 45.3مليون ريال سعودي) .قابل ذلك مدفوعات تمت خالل الفترة  /السنة ( 30.9مليون ريال سعودي).
انخفض الزكاة مستحقة الدفع من  98.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  77.3مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ويعود ذلك إلى
مدفوعات تمت خالل الفترة  /السنة ( 46.2مليون ريال سعودي).
6 -6-30ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
  (6-41):مقر لودجلاذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما في 30
يونيو 2021م

آالف الرياالت السعودية
ذمم تجارية دائنة

كما في  31ديسمبر
2018م
(االدارة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(االدارة)

كما في 31
ديسمبر2020م
(االدارة)

كما في  30يونيو
2021م
(االدارة)

737,774

907,115

720,831

1,058,379

()322,060

()357,137

()260,299

()332,736

مدفوعات مقدمة

()18

()44,382

()20,030

()4,982

ذمم دائنة أخرى

12,592

7,163

2,171

()116,998

إجمالي ذمم دائنة جتارية وذمم دائنة أخرى

428,287

512,758

442,673

603,663

الحسومات والعروض

المصدر :اإلدارة.

ذمم تجارية دائنة
تنخرط المجموعة عاد ًة في اتفاقيات شراء منتجات العالمات التجارية الدولية من خالل الموزعين المحليين .علما أن الموزع المحلي قد يقوم بتوريد
أكثر من عالمة تجارية واحدة (أي من جهات تصنيع مختلفة) .أما فيما يخص المنتجات الخاصة ،تتعاقد المجموعة مباشرة مع الشركات المصنعة .تجدر
اإلشارة إلى أن العقود المبرمة مع الشركات المصنعة المختلفة لها اتفاقيات محددة تختلف عن بعضها وإن كانت عبر موزع واحد من حيث ( )1الخصومات،
( )2الدعم الترويجي  /التسويقي )3( ،الحد األدنى لكميات الطلب )4( ،سياسات اإلرجاع ،إلخ.
تتضمن الذمم التجارية الدائنة بشكل أساسي حسابات موزعي البضائع الطبية وغير الطبية والتجميلية ،باإلضافة لموردي الخدمات من شركات توظيف،
شحن ،اتصاالت وغيرها والتي بطبيعتها تشكل نسبة قليلة من اإلجمالي العام للذمم الدائنة.
ارتفعت الذمم التجارية الدائنة من  737.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  907.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في مشتريات من موزع لمنتجات األدوية لمركات عالمية ( 41+مليون ريال سعودي) ،وموزع لمنتجات العناية الشخصية
لمركات عالمية ( 38.5+مليون ريال سعودي) ،وموزع لمنتجات التجميل لمركات عالمية ( 27.5+مليون ريال سعودي).
انخفضت الذمم التجارية الدائنة من  907.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  720.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
نتيجة انخفاض في مستوى المشتريات من موزع لمنتجات األدوية لمركات عالمية ( 51.1-مليون ريال سعودي) ،وموزع لمنتجات الصحة لمركات عالمية
( 32.2-مليون ريال سعودي) ،وموزع لمنتجات العناية الشخصية لمركات عالمية ( 18.9-مليون ريال سعودي).
ارتفعت الذمم التجارية الدائنة من 720.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  1.1مليار ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م وقد كان
هذا االرتفاع نتيجة زيادة في المشتريات تحسبا الرتفاع الطلب خالل عطلة عيد األضحى المبارك .وقد أتت الزيادات األساسية على من موزع لمنتجات
األدوية ( 46.1+مليون ريال سعودي) ،وموزع لمنتجات المتعلقة بشكل مباشر بالحماية من مرض كورونا تحديدا المطهرات الكحولية ( 41.9+مليون ريال
سعودي) ،وموزع لمنتجات الصحة ( 39.6+مليون ريال سعودي) ،وموزع لمنتجات العناية الشخصية ( 19.7+مليون ريال سعودي) .بشكل عام ،جاءت
الزيادة على خلفية الزيادة المتوقعة في المشتريات استعدادا لمواسم رمضان والعيد حيث تتضمن فترات عرض.
الحسومات والعروض
تتألف من ( )1الحسومات المستحقة التي يقدمها الموزعون عند استيفاء متطلبات معينة (خصومات مدفوعة بشكل أساسي) منصوص عليها في االتفاقية
التعاقدية )2( ،العروض الترويجية المستحقة التي يقدمها الموزعون  /المجموعة المصنعة ،مصحوبة بـ ( )3الحسومات التي يتم تحصيلها بمجرد
االستيفاء بمتطلبات الموزع.
تُستحق الخصومات والعروض الترويجية خالل السنة ويتم مقابلتها بالمبالغ المحصلة بمجرد إصدار اإلشعارات الدائنة عند إجراء التسوية .تتم التسويات
على أساس ربع سنوي وسنوي بحيث يتم التحصيل في الفترة الالحقة.
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ارتفعت الحسومات والعروض من  322.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  357.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م
ويعود ذلك النخفاض في مستوى التحصيل في الفترة عينها بحيث انخفض نسبة التحصيل من الحسومات والعروض من  %56في سنة 2018م إلى %54.2
في سنة 2019م.
انخفضت الحسومات والعروض من  357.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  260.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويعود ذلك
إلى ارتفاع في نسبة التحصيل من الحسومات والعروض بحيث ارتفعت من  %54.2كما في  31ديسمبر 2019م إلى  %68.6كما في  31ديسمبر 2020م.
ارتفعت الحسومات والعروض من  260.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  332.7مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ويعود ذلك إلى
انخفاض في نسبة التحصيل إلى  %18.6نتيجة أن التسويات مع المورد قد غطت الربع األول من السنة فقط (بحسب السياسة المتبعة فيما يخص التسويات).
مدفوعات مقدمة
تتعلق بالدفعات المقدمة للبائعين والخصومات االضافية الغير تعاقدية بنوعها والتي يقدمها الموزعون في سبيل تعزيز بيع منتجات معينة.
ارتفعت المدفوعات المقدمة للبائعين من  18ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  44.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م .نتيجة ارتفاع
في الدفعات المقدمة للبائع ( 34.4مليون ريال سعودي) إضافة لبعض الحوافز الغير تعاقدية بنوعها ( 10.1مليون ريال سعودي).
انخفضت المدفوعات المقدمة للبائعين من  44.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  20مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة
انخفاض في الحوافز المقدمة من البائع في تلك الفترة.
انخفضت المدفوعات المقدمة للبائعين من  20مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  5.0مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة انخفاض
المدفوعات المقدمة مسبقا للبائعين بما أن تلك الدفعات يتم تسديدها في النصف الثاني من السنة.
ذمم دائنة أخرى
تشمل بشكل أساسي حساب المقاصة للبائع والذي تستخدمه المجموعة كحساب وسيط لمطابقة القيمة والكمية في أوامر الشراء مع الفواتير بحيث يتم تسوية
أي اختالف (نقص أو فائض) من خالل إشعار دائن للموزع .تجدر االشارة إلى انه عادة ما يتم تصفية هذا الرصيد مع نهاية كل سنة مالية.
6 -6-31مبالغ مستحقة ومطلوبات متداولة
  (6-42):مقر لودجلامبالغ مستحقة ومطلوبات متداولة كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما في 30
يونيو 2021م

كما في  31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

كما في 31
ديسمبر2020م
(مراجعة)

كما في  30يونيو
2021م
(االدارة)

49,379

84,051

65,839

61,801

إيرادات مؤجلة

24,792

35,306

37,505

33,174

مستحق إلى صيدليات التي يتم تشغيلها  -الوكالء

31,334

8,196

37,425

35,720

مطلوبات أخرى

100,587

116,857

143,220

137,035

144,391

125,278

163,434

122,258

64

-

6,222

1,580

٣٥٠,٥٤٧

٣٦٩,٦٨٨

٤57,825

٣٩١,٥٦٨

آالف الرياالت السعودية
مصروفات مستحقة

مستحقات موظفين
ضريبة قيمة مضافة مستحقة
اإلجمالي

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م ومعلومات اإلدارة للنصف األول المنتهي في  30يونيو 2021م.

مصروفات مستحقة
تتضمن بشكل أساسي من:
1الخصم التجاري لإليرادات المؤجلة التي تتعلق بالخصومات الغير تعاقدية بطبيعتها والمقدمة على أساس مخصص ويتم اصدارها خالل العام،2مخصص برنامج االحتفاظ بموظفي المجموعة والتي وضعت من قبل المدير المالي العام للمحافظة على الموظفين الرئيسيين من خالل منحهم مكافأتسنوية والتي تدفع على مدى  3سنوات،
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3رواتب ومزايا موظفين مستحقة،4استشارات قانونية مستحقة المتعلقة بجميع المستشارين القانونيين باإلضافة إلى تكاليف االكتتاب العام.ارتفعت المصروفات المستحقة من  49.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  84.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ويعود ذلك إلى
زيادة مخصص خطة االحتفاظ بكوادر المجموعة ( 16.9+مليون ريال سعودي) والمصروفات المستحقة األخرى ( 14.6+مليون ريال سعودي).
انخفضت المصروفات المستحقة من  84.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  65.8مليون ريال سعودي كما  31في ديسمبر 2020م ويعود
ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض مصروف االيجار المستحق (  20.9-مليون ريال سعودي) نتيجة تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16على
العقارات المؤجرة الجديدة والتي لم تكن جز ًء من اصول حق االستخدام في السنة السابقة .في حيت قابل ذلك ارتفاع في رسوم االستشارات القانونية (2.6+
مليون ريال سعودي).
انخفضت المصاريف المستحقة من  65.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  61.8مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ويعود ذلك بشكل
اساسي ألرصدة الشركات التابعة وعمليات االستبعاد (  50.0-مليون ريال سعودي) ،في حين قابل ذلك ارتفاع في اإليرادات المؤجلة ( 54.0+مليون ريال سعودي)
بسبب الخصومات اإلضافية غير التعاقدية والتي قد تم استالمها من الموزعين على مدار السنة.
إيرادات مؤجلة
تتعلق اإليرادات المؤجلة ببرنامج والء «نهديك» المقدم لعمالء النهدي والذي يقتضي على حصول العميل على نقطة واحدة مقابل كل ريال يدفع في أي من صيدليات
النهدي .بعد حصوله على  1000نقطة ،سيصبح العميل مؤهال للمطالبة بخصم  1ريال لكل  100نقطة جمعها .تجدر االشارة إلى أن مدة نهاية صالحية النقاط
المجمعة هي سنة واحدة .تعتبر النقاط المستحقة كإيرادات مؤجلة للشركة.
ارتفعت االيرادات المؤجلة للشركة من  24.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  35.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م نتيجة لزيادة
تسجيل العمالء في البرنامج مصحوبة بارتفاع في مبيعات المجموعة.
ارتفعت االيرادات المؤجلة للشركة من  35.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  37.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويعود ذلك
الرتفاع في عدد العمالء المسجلين في البرنامج مصحوبا بارتفاع في مبيعات المجموعة.
انخفضت االيرادات المؤجلة للشركة من  37.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  33.2مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م نتيجة الرتفاع
في نسب عمليات استرداد النقاط المستحقة من قبل العمالء.
مستحق إلى صيدليات التي يتم تشغيلها  -الوكالء
تتعلق باالرصدة المستحقة للوكالء المساهمين الذين عملوا كرعاة لصيدليات النهدي خالل فترة قانون منع انشاء أكثر من  30فرع تحت رقم تجاري واحد .بحلول
سنة 2019م قامت وزارة الصحة برفع القانون القديم ليصبح بذلك بإمكان مالك واحد تملك عدد غير محدود من الصيدليات .وقد تم نقل جميع تراخيصها إلى
كيان قانوني واحد.
انخفض رصيد المستحقات إلى الصيدليات التي يتم تشغيلها  -الوكالء من  31.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م إلى  8.2مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2019م بسبب المدفوعات التي تم سدادها في نهاية العام السابق.
ارتفع رصيد المستحقات إلى الصيدليات التي يتم تشغيلها  -الوكالء من  8.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  37.4مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2020م بناء على قرار اإلدارة إلغالق العقود مع الوكالء المستثمرين .األمر الذي دفعهم لتخصيص مبلغ  50مليون ريال سعودي كمخصص
لدفع مستحقات الصيدليات التي يتم تشغيلها .وقد تم صرف منها ليصبح بذلك المجمل قيمته  28مليون ريال سعودي والذي يشكل معظم رصيد المستحقات
إلى الصيدليات التي يتم تشغيلها.
ظل الرصيد مستق ًرا نسب ًيا على  35.7مليون ريال سعودي في  30يونيو 2021م ومن المتوقع تسويته في نهاية عام .2021
مطلوبات أخرى
تتكون المطلوبات األخرى بشكل أساسي من ( )1المستحقات المؤقتة (حوالي  %41من المطلوبات األخرى) والتي تشمل جميع الخدمات المستلمة ولكن لم يتم
إصدار فواتير بها )2( ،االستحقاقات اإلدارية المؤقتة ( )%40تتعلق في الغالب بخدمات االكتتاب )2( ،مخصص إلغالق الصيدلية (حوالي  )%11مأخوذة بنهاية كل
عام لتغطية الخسائر المحتملة التي قد يتم تكبدها عند إغالق الصيدلية.

189

العودة الى جدول المحتويات

ارتفعت المطلوبات األخرى من  100.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  116.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ويرجع ذلك
أساسا إلى الزيادات في إيجار الصيدليات المدفوعة مقد ًما ( 21.5+مليون ريال سعودي) والمستحقات اإلدارية المؤقتة ( 19.2+مليون ريال سعودي) ،يقابلها
ً
جزئ ًيا المستحقات المؤقتة ( 33.4-مليون ريال) مدفوعة باستالم الفواتير في الوقت المناسب من البائعين والموزعين.
ارتفعت المطلوبات األخرى من  116.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  143.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويرجع ذلك
أساسا إلى الزيادات في االستحقاقات المؤقتة ( 32.7+مليون ريال سعودي) مدفوعة بتأخير استالم الفواتير من البائعين والموزعين ،إلى جانب الزيادة في
ً
المستحقات اإلدارية ( 17+مليون ريال سعودي) وقد تم تعويض ذلك جزئ ًيا عن طريق اإليجار المدفوع مقد ًما للصيدليات ( 21.5-مليون ريال سعودي) بعد اعتماد
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16على العقارات المؤجرة الجديدة.
انخفضت المطلوبات األخرى من  143.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  137.0مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ويرجع ذلك
أساسا إلى انخفاض االستحقاقات المؤقتة والمستحقات اإلدارية ألنها تمثل مستحقات لمدة ستة أشهر فقط.
ً
مستحقات موظفين
تتعلق بشكل أساسي ب:
1عمولة المبيعات المستحقة :يتم تقديم عمولة المبيعات لفريق التشغيل في الصيدليات عند تحقيق بعض مؤشرات األداء الرئيسية وإنجازات المبيعات (نسبةمئوية  ،)٪إذا كانت النسبة المحققة أقل من  ،٪95فال يحق للموظف الحصول على حافز .يتم دفع هذا الحافز عادة على أساس شهري؛
2المكافأة المستحقة :يتم تقديم المكافآت لجميع الموظفين الذين انضموا قبل شهر أكتوبر بنا ًء على المرتبة الوظيفية واألداء الفردي وأداء المجموعة .تُدفعهذه المكافأة عاد ًة في نهاية العام.
3مكافأة مجلس اإلدارة المستحقة :يتم تقديم مكافآت لمجلس اإلدارة بنا ًء على اداء المجموعة.انخفضت مستحقات الموظفين من  144.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  125.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م مصحوبة
بانخفاض في اإلجازات المستحقة ( 13.5-مليون ريال سعودي) نتيجة لتغيير في سياسة المجموعة يمنع الموظفين من جر رصيد إجازاتهم للسنين الالحقة.
األمر الذي عوض جزئ ًيا بارتفاع في مكافآت مجلس اإلدارة المستحقة ( 2.8+مليون ريال سعودي) وارتفاع في عمولة المبيعات المستحقة ( 2.7 +مليون ريال
سعودي) بما يتماشى مع النمو في أرباح المجموعة.
ارتفعت مستحقات الموظفين من  125.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  163.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة
ارتفاع في رصيد عموالت المبيعات ( 31.7+مليون ريال سعودي) تماشياً مع ارتفاع األرباح .وقد تم تعويض ذلك جزئ ًيا بانخفاض في المكافأة المستحقة
( 6.6-مليون ريال سعودي).
انخفضت مستحقات الموظفين من  163.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  122.3مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ،مدفوعة
بانخفاض عمولة المبيعات ( 33.3-مليون ريال سعودي) والمكافأة المستحقة ( 13.2-مليون ريال سعودي) ومكافآت مجلس اإلدارة المستحقة ( 17.9-مليون ريال
سعودي) ويعود ذلك االنخفاض لكون المستحقات تمثل فترة ستة أشهر فقط .وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خالل الزيادة في اإلجازات المتراكمة ( 11.8+مليون
ريال سعودي) ومستحقات الكيانات األخرى ( 10.8+مليون ريال سعودي) التي تتضمن بشكل أساسي مستحقات شركة السخاء التي تم االستحواذ عليها خالل
الربع الرابع من عام  2020وتتضمن تلك المستحقات إلى حد كبير تكاليف الموظفين.
ضريبة قيمة مضافة مستحقة
ترتبط مستحقات ضريبة القيمة المضافة الدائنة بذمم الضريبة الدائنة للشركة وبلغت  1.6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م.
6 -6-32مستحق إلى جهات ذات عالقة
  (6-43):مقر لودجلامستحق إلى جهات ذات عالقة كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما في  30يونيو 2021م

آالف الرياالت السعودية
شركة السخاء الذهبية

شركة خطى الخير للخدمات التجارية المحدودة
شركة النهدي القابضة

شركة توجيه للخدمات واالستثمارات التجارية
اإلجمالي

كما في  31ديسمبر
2018م
(مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

40,447

37,937

كما في 31
ديسمبر2020م
(مراجعة)
-

كما في  30يونيو
2021م
(االدارة)
-

-

-

8,898

-

9,510
-

6,384
-

49,957

44,321

6,384

8,898
24,179

5,528
5,528

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م ومعلومات اإلدارة للنصف األول المنتهي في  30يونيو 2021م.
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شركة السخاء الذهبية
تتعلق االلتزامات المستحقة لشركة السخاء برسوم موظفين خارجيين يتم االستفادة منهم عن طريق شركة السخاء لدعم عمليات صيدليات النهدي في عملها
اليومي.
بتاريخ  1أكتوبر 2020م استحوذت الشركة على شركة السخاء المختصة بتقديم خدمات العمالة للشركات .تم توحيد قائمة المركز المالي الموحد والقوائم
الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،والتغيرات في حقوق الملكية ،والتدفقات النقدية اعتبارا من ذلك التاريخ .لذلك تم تصفية الحساب
كما في  31ديسمبر 2020م و 30يونيو 2021م.
شركة خطى الخير للخدمات التجارية المحدودة
شركة خطى الخير للخدمات التجارية متعلقة بالكراسي الكهربائية التي تم تعهيدها لمشروع مكة المكرمة .لم يتم تجديد هذا العقد في سنة 2021م ،ومن المتوقع
تسوية الرصيد بالكامل بحلول سبتمبر 2021م.
شركة النهدي القابضة وشركة توجيه للخدمات واالستثمارات التجارية
خالل عام 2020م ،استحوذت النهدي على شركة السخاء من شركة النهدي القابضة (ملكية  ٪50في السخاء) وشركة توجيه للخدمات واالستثمارات التجارية
(ملكية  ٪50في السخاء) ،ويمثل رصيدهما  8،9مليون ريال على التوالي كقيمة دفترية للسخاء في تاريخ االستحواذ كما في  30سبتمبر 2020م .تمت تسوية هذه
األرصدة بالكامل بحلول الربع األول من عام 2021م.
التعهدات وااللتزامات المحتملة
تتمثل االرتباطات في اتفاقيات ملزمة للمجموعة لتنفيذ بعض اإلجراءات المحددة التي تتعلق بتحويل النقد أو أي أصل آخر لألطراف المقابلة .كما في 30
يونيو 2021م ،لدى المجموعة ارتباطات بقيمة  73.4مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2020م 122.1 :مليون ريال سعودي 31 ،ديسمبر 2019م 172.2 :مليون
ريال سعودي ،و 31ديسمبر 2018م 24.5 :مليون ريال سعودي) تتعلق بالمصروفات الرأسمالية ،والتي تتضمن ً
أيضا اتفاقية مع شركة استشارية لتنفيذ ديكورات
الصيدليات وتنفيذ المستودعات الجديدة للمجموعة.
6 -6-33حقوق الشركاء
  (6-44):مقر لودجلابيانات قائمة التغيرات في حقوق الشركاء كما في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وكما
في  30يونيو 2021م

آالف الرياالت السعودية

رأس المال

االحتياطي النظامي

احتياطي ترجمة العمالت
األجنبية

األرباح المبقاة

إجمالي حقوق الشركاء

50,000

25,000

-

1,552,471

1,627,471

السنة املالية 2018م (مراجعة)
الرصيد كما في  1يناير2018م
الدخل الشامل للسنة
ربح الفترة

-

-

-

610,653

610,653

الخسارة الشاملة األخرى

-

-

-

()9,237

()9,237

إجمالي الدخل الشامل

-

-

-

601,416

601,416

املعامالت مع الشركاء
توزيعات أرباح
الرصيد يف  31ديسمبر 2018م

-

-

-

()550,000

()550,000

50,000

25,000

-

1,603,886

1,678,886

السنة املالية 2019م (مراجعة)
50,000

25,000

-

1,603,886

1,678,886

الرصيد في  1يناير 2019م

-

-

-

()64,583

()64,583

50,000

25,000

-

1,539,304

1,614,304

ربح السنة

-

-

-

692,002

692,002

الخسارة الشاملة األخرى

-

-

-

()21,904

()21,904

تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم 16
الرصيد يف  1يناير2019م (معدل)
الدخل الشامل للسنة
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آالف الرياالت السعودية
إجمالي الدخل الشامل

رأس المال

االحتياطي النظامي

احتياطي ترجمة العمالت
األجنبية

األرباح المبقاة

إجمالي حقوق الشركاء

-

-

-

670,099

670,099

-

-

-

()500,000

()500,000

50,000

25,000

-

1,709,403

1,784,403

املعامالت مع الشركاء
توزيعات أرباح
الرصيد يف  31ديسمبر
السنة املالية 2020م (مراجعة)
الرصيد يف 1يناير 2020م

50,000

-

25,000

1,709,403

1,784,403

الدخل الشامل للسنة
ربح السنة

-

-

-

849,116

849,116

الخسارة الشاملة األخرى

-

-

()161

()19,576

()19,737

إجمالي الدخل الشامل

-

-

()161

829,540

829,378

املعامالت مع الشركاء
-

-

()535,000

توزيعات أرباح

-

-

()84,912

-

-

()950,000

-

المحول لالحتياطي النظامي

-

84,912

المحول لزيادة رأس المال

950,000

-

()161

969,030

2,078,781

الرصيد يف  31ديسمبر 2020م

1,000,000

109,912

()535,000

النصف األول من السنة املالية 2021م (غير مراجعة)
1,000,000

109,912

()161

969,030

2,078,781

ربح الفترة

-

-

-

421,846

421,846

الرصيد كما في  1يناير2021م
الدخل الشامل اآلخر للفترة

-

-

()26

()20,891

()20,917

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

()26

400,955

400,929

توزيعات أرباح

-

-

-

()460,000

()460,000

1,000,000

109,912

()187

909,985

2,019,710

الرصيد كما يف  30يونيو 2021م
(مفحوصة)

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م وقائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة كما في  30يونيو 2021م.

رأس المال.
بلغ رأس مال الشركة  50.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م.
في حين ارتفع رأس مال الشركة إلى مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بعد أن قرر مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال من خالل األرباح المبقاة
بقيمة  950.0مليون ريال سعودي.
استقر رصيد رأس المال ثابت على مليار ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م.
االحتياطي النظامي
يتطلب النظام األساسي للشركة أن يتم تحويل ما نسبته  %10من صافي الدخل السنوي إلى االحتياطي النظامي .ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف
التحويل لالحتياطي المذكور عالية حتى يبلغ  %30من رأس المال المدفوع .ظل رصيد االحتياطي النظامي مستقرا على  25.0مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م.
ارتفع رصيد االحتياطي النظامي من  25.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  109.9مليون ريال كما في  31ديسمبر 2020م سعودي تزامنا مع
ارتفاع رأس المال.
ظل رصيد االحتياطي النظامي مستقرا على  109.9مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م.
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األرباح المبقاة
ارتفعت األرباح المبقاة من  1.6مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  1.7مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ويعود ذلك إلى ربح السنة
بقيمة  692.0مليون ريال سعودي ،في حين قابل ذلك انخفاض نتيجة توزيعات األرباح ( 500.0-مليون ريال سعودي) وتأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
( 64.6-مليون ريال سعودي).
انخفضت األرباح المبقاة من  1.7مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  969.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويعود ذلك بشكل
أساسي إلى تحويل  950.0مليون ريال سعودي من األرباح المبقاة إلى رصيد رأس المال لزيادة رأس المال الى  1.0مليار ريال سعودي .باإلضافة إلى توزيعات أرباح
( 535.0-مليون ريال سعودي) .قابل ذلك ارتفاع في ربح السنة بقيمة  849.1مليون ريال سعودي.
انخفضت األرباح المبقاة من  969.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  910.0مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2021م ويعود ذلك إلى
توزيعات أرباح ( 460.0-مليون ريال سعودي) ،في حين قابل ذلك ارتفاع في ربح الفترة بقيمة ( 421.8مليون ريال سعودي).
احتياطي ترجمة العمالت األجنبية
تتم معظم معامالت المجموعة بشكل رئيسي بالريال السعودي ،وبالتالي فإن المعامالت األخرى بالعملة األجنبية ليست جوهرية .تم تسجيل خسارة بقيمة  187ألف
ريال سعودي نتيجة ترجمة في العمالت األجنبية كما في  30يونيو 2021م.
6 -6-34قائمة التدفقات النقدية الموحدة
  (6-45):مقر لودجلابيانات قائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر
2020م وقائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م و2021م

آالف الرياالت السعودية

السنة المالية 2018م
(مراجعة)

السنة المالية 2019م
(مراجعة)

السنة المالية 2020م
(مراجعة)

النصف األول
2021م
(غير مراجعة)

األنشطة التشغيلية
ربح للفترة قبل الزكاة

768,632

638,797

894,446

447,313

التعديالت لتسوية الربح للفترة قبل الزكاة إلى صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
استهالك ممتلكات ومعدات

118,078

130,482

140,630

77,881

-

343,363

349,014

192,227

24,964

21,482

17,534

12,493

شطب ممتلكات ومعدات

-

2,246

-

-

شطب موجودات غير ملموسة

2

-

-

-

34,254

2,259

()1,126

()39

استهالك موجودات حق االستخدام
إطفاء موجودات غير ملموسة

مكاسب من استبعاد ممتلكات ومعدات
خسارة من إنهاء حق استخدام األصول
عكس املخزون
انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات

-

14,270

8,599

-

انخفاض في قيمة العقارات االستثمارية

-

1,894

14,000

-

مخصص منافع موظفين

23,384

24,363

57,380

24,624

(عكس)  /مخصص بضاعة بطيئة الحركة
ومتقادمة

55,488

31,190

142,329

()24,158

شطب املخزون
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

9,871

25,000

()18,000

-

احتياطي ترجمة العمالت األجنبية

-

-

-

()26

تكاليف تمويل

-

55,354

47,193

38,488

-

1,791

2,592

-

49,618

()33,131

()189,426

26,949

إطفاء مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
تغييرات يف:
البضاعة
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آالف الرياالت السعودية

السنة المالية 2018م
(مراجعة)

السنة المالية 2019م
(مراجعة)

السنة المالية 2020م
(مراجعة)

النصف األول
2021م
(غير مراجعة)

ذمم مدينة تجارية

1,964

()58,228

62,362

()92,904

مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات متداولة أخرى

18,364

()26,656

()23,163

()11,725

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة اخرى

5,664

84,471

()70,247

160,990

مبالغ مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

28,672

22,355

217,475

()75,175

1,009,119

1,411,137

1,651,592

776,935

تكاليف تمويل مدفوعة

-

()7,819

-

()38,488

منافع موظفين مدفوعة

()7,424

()20,007

()34,800

()16,822

زكاة مدفوعة

()21,723

()35,246

()30,943

()46,207

صايف التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

979,972

1,348,066

1,585,848

675,418

النقد من العمليات

األنشطة االستثمارية
-

6,184

13,822

79

شراء ممتلكات ومعدات

()162,497

()217,974

()295,848

()135,798

متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة

()20,519

()16,444

()23,951

()13,960

استثمار بالتكلفة المطفأة

()200,359

()2,472

202,832

()600,000

صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

()383,375

()230,706

()103,146

()749,679

األنشطة التمويلية
-

()415,080

()311,526

()150,505

دفع جزء رئيسي من التزامات إيجار
توزيعات أرباح مدفوعة

()550,000

()500,000

()535,000

()460,000

صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة
التمويلية

()550,000

()915,080

()846,526

()610,505

الزيادة النقد وما في حكمه

46,597

202,280

636,176

()684,766

النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة

121,235

170,073

372,354

1,008,530

2,241

-

-

-

170,073

372,354

1,008,530

323,764

النقد وما يف حكمه املصنف كمحتفظ به للبيع
النقد وما يف حكمه كما يف نهاية الفترة

المصدر :القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير المراجعة والتي تم فحصها
للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م .

صافي النقد الناتج في األنشطة التشغيلية
ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من  980.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  1.3مليار ريال سعودي في السنة المالية 2019م،
ثم إلى  1.6مليار ريال سعودي في السنة المالية 2020م نتيجة:
•ارتفاع الربح السنوي بمعدل نمو سنوي مركب  %17.9تماشياً مع نمو اإليرادات؛
• تعديل غير نقدي مدفوع باستهالك موجودات حق االستخدام بعد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16في السنة المالية 2019م (+349.0
مليون ريال سعودي) وزيادة في مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة في السنة المالية 2020م ( 86.8 +مليون ريال سعودي)؛ و
أساسا إلى ارتفاع أرصدة المخزون نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات الصحة التي تشمل
•زيادة رأس المال العامل ( 107.3-مليون ريال سعودي) ويرجع ذلك
ً
العناصر المتعلقة بفيروس كورونا خالل السنة المالية 2020م.
انخفض صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية إلى  675.4مليون ريال سعودي في النصف األول من السنة المالية 2021م مدفوعة بأرباح الفترة التي بلغت
 447.3مليون ريال سعودي والتي تمثل نصف عام من األرباح ،باإلضافة الى زيادة متطلبات رأس المال العامل.
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صافي النقد المستخدم من األنشطة االستثمارية
انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من 383.4مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  230.7مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة االستثمار بالتكلفة المطفأة ( 197.9-مليون ريال سعودي) ،قابل ذلك ارتفاع المحصل من بيع الممتلكات
والمعدات ( 6.1+مليون ريال سعودي).
انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من  230.7مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  103.1مليون ريال سعودي في السنة
المالية 2020م نتيجة استالم قيمة االستثمار بالتكلفة المطفأة ( 205+مليون ريال سعودي) ،باإلضافة الى ارتفاع المحصل من بيع الممتلكات والمعدات (7.7
مليون ريال سعودي).
ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من  103.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى  749.7مليون ريال سعودي في النصف األول
من السنة المالية 2021م ،ويعود ذلك بشكل أساسي الى ارتفاع االستثمار بالتكلفة المطفأة ( 802.8+مليون ريال سعودي).
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من  550.0مليون ريال سعودي في السنة المالية 2018م إلى  915.1مليون ريال سعودي في السنة المالية
2019م نتيجة ارتفاع المسدد من التزامات عقود اإليجار بقيمة  415مليون ريال سعودي ،ويعود ذلك إلى تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .16
انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من  915.1مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى  846.5مليون ريال سعودي في السنة المالية
2020م نتيجة انخفاض المسدد من التزامات عقود اإليجار ( 104-مليون ريال سعودي).
انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من  846.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م إلى  610.5مليون ريال سعودي في النصف االول
من السنة المالية 2021م نتيجة انخفاض في المسدد من التزامات عقود اإليجار ( 161-مليون ريال سعودي) وانخفاض في توزيعات االرباح المدفوعة ( 75-مليون
ريال سعودي) خالل الفترة ذاتها.
6 -6-35أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف أرصدة حسابات معينة للسنة المالية 2020م لتحسين جودة المعلومات المقدمة وفيما يلي تلخيص إلعادة التصنيف في قائمة المركز المالي
الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م:
تصنيف حسابات السنة
المنتهية في
 31ديسمبر 2020م التي
وردت في القوائم المالية
المدققة  31ديسمبر
2020م

إعادة التصنيف

تصنيف حسابات السنة
المنتهية في
 31ديسمبر 2020م التي
وردت في القوائم المالية
التي تم فحصها كما في
 30يونيو 2021م

مدفوعات مقدمة وموجودات غير متداولة أخرى

4,635

()4,635

-

موجودات غير ملموسة

41,572

4,635

46,207

مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

174,552

()3,720

170,832

ذمم مدينة تجارية

94,779

3,720

98,499

مخزون

1,180,966

()32,045

1,148,921

ممتلكات ومعدات

779,590

27,865

807,455

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

457,825

4,180

453,646

آالف الرياالت السعودية
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7سياسة توزيع األرباحتثبت المادة  110من نظام الشركات للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم ،والتي تشمل على وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من صافي األرباح
المقرر توزيعها .ويتولى مجلس اإلدارة التوصية بتوزيع أية أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة .ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على
عدد من العوامل من بينها ،أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية ،والتمويل ومتطلبات رأس المال ،ومعطيات السوق والعوامل االقتصادية بشكل عام،
والزكاة ،فض ً
ال عن االعتبارات القانونية والنظامية األخرى .ومثاالً على ذلك ،تمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة من تاريخ
هذه النشرة والسنوات المالية التي تليها .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.
كما يخضع توزيع األرباح للقيود الواردة في نظام الشركة األساسي .وسيتم توزيع األرباح بالريال السعودي.
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية ،والتكاليف األخرى على الوجه التالي:
1يجنب  ٪10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب متى ما بلغ االحتياطي المذكور  ٪30من رأس المالالمدفوع.

2ما لم يقرر المساهمون باألسهم النقدية تكوين احتياطيات أخرى أو ترحيل رصيد األرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية ،يوزع الباقي بنسبة تعادل( )%99.98على المساهمين بالحصص النقدية ما بينهم بقدر ما يملكون من أسهم في رأس مال الشركة ،كما توزع نسبة تعادل ( )%0.02على المساهم
بالعمل .استثناء لما سبق ذكره ،ويقتصر حق المساهم بالعمل باألرباح الناتجة عن نشاط الصيدليات فقط وال يكون له أي حقوق باألرباح الناتجة عن أي
أنشطة أخرى (حيث أن نشاط المصدر -من غير شركاته التابعة -تتكون من نشاط الصيدليات فقط ،وأن أنشطة الشركات التابعة للمصدر تشتمل على غير
أنشطة الصيدليات وتدخل في هذا التقييد) وتكون تلك األرباح حقاً خالصاً للمساهمين بالحصص النقدية بقدر ما يملكون من أسهم في رأس مال الشركة.
3يجوز للشركة بتوصية من مجلس اإلدارة وبموافقة الجمعية العامة العادية تجنيب نسبة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركزالمالي للشركة.
4للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين.وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
5للجمعية العامة العادية توزيع الباقي بعد ذلك على المساهمين في الشركة.6يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين.وفيما يلي ملخص باألرباح التي قامت الشركة باإلعالن عنها وتوزيعها خالل السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م
وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،على التوالي.
  (7-1):مقر لودجلااألرباح التي قامت الشركة باإلعالن عنها وتوزيعها خالل السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م،
و 31ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م،على التوالي

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2020م

الفترة المنتهية في 30
يونيو 2021م

التوزيعات المعلنة

550,000

500,000

535,000

460,000

التوزيعات المدفوعة خالل الفترة

550,000

500,000

535,000

460,000

صافي األرباح للفترة

610,653

692,002

849,116

421,846

نسبة توزيع األرباح المعلنة الى صافي أرباح الشركة

%90.1

%72.3

%63.0

%109.0

المصدر :الشركة.

بتاريخ 1443/02/05هـ (الموافق 2021/09/12م) قرر الشركاء الذين يملكون كامل الحصص النقدية في رأس مال الشركة باالجماع توزيع أرباح على الشركاء
المالكين لكامل الحصص النقدية في رأس مال الشركة من رصيد األرباح المدورة بقيمة ستمائة مليون ( )600,000,000ريال سعودي وذلك وفقا لحصة كل شريك
في رأس مال الشركة .وبتاريخ 1443/02/20هـ (الموافق 2021/09/27م) قرر الشركاء الذين يملكون كامل الحصص النقدية في رأس مال الشركة باالجماع بناء
على توصية مجلس المديرين المنعقد في 1443/02/19هـ (الموافق 2021/09/26م) بتوزيع أرباح مرحلية على الشركاء المالكين لكامل الحصص النقدية في رأس
مال الشركة من أرباح العام المالي المنتهي في 2021/12/31م بقيمة مئتان مليون ( )200,000,000ريال سعودي وذلك وفقا لحصة كل شريك في رأس مال الشركة
وتم دفع هذه األرباح المرحلية للشركاء في تاريخ 2021/11/04م.
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8استخدام متحصالت الطرحتقدر مجموع متحصالت الطرح بحوالي خمسة مليارات ومائة وتسعة ماليين ( )5,109,000,000ريال سعودي ،سيستخدم منها مبلغ يقدر بحوالي ثمانون مليون
( )80,000,000ريال سعودي لتسوية جميع المصاريف المتعلقة بالطرح ويشمل ذلك أتعاب المستشارين الماليين ،ومدير االكتتاب ،ومتعهدي التغطية ،والمستشار
القانوني ،ومراجعي الحسابات ،والجهات المستلمة ،ومستشار السوق ،وكذلك أتعاب التسويق والطباعة والتوزيع والترجمة ،واألتعاب والمصاريف األخرى المتعلقة
بعملية الطرح.
سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة حوالي خمسة مليارات ومائة وتسعة ماليين ( )5,109,000,000ريال سعودي على المساهمين البائعين بالتناسب
مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من قبلهم ،ولن تتلقى الشركة أي جزء من صافي متحصالت الطرح .وسيتحمل المساهمان البائعان كافة األتعاب والمصاريف
والتكاليف المتعلقة بالطرح.
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9رسملة رأس مال الشركة والمديونيةيمتلك المساهمون الحاليون جميع أسهم الشركة قبل الطرح .وبعد استكمال عملية الطرح ،سيمتلكون مجتمعين ما نسبته  %70من أسهم الشركة.
يوضح الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر في القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر
2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م على التوالي .علماً بأنه يجب قراءة الجدول التالي مع القوائم المالية المعنية ،بما في ذلك اإليضاحات
المرفقة بها والواردة في القسم«( 20القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين حولها») من هذه النشرة.
  (9-1):مقر لودجلارسملة رأس مال الشركة والمديونية

آالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر 2019م

 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2020م

فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو
2021م

إجمالي القروض
حقوق الملكية
رأس

المال*

1,678,886

1,784,403

2,078,781

2,019,710

50,000

50,000

1,000,000

1,000,000

الزيادة املقترحة يف رأس املال
اإلحتياطي النظامي

25,000

25,000

109,912

109,912

إحتياطي تقومي اكتواري
األرباح المبقاة

1,603,886

1,709,403

969,030

909,985

إجمالي حقوق امللكية

1,678.886

1,784,403

2,078,781

2,019,710

إجمالي الرسملة (إجمالي القروض  +إجمالي
حقوق امللكية)

1,678.886

1,784,403

2,078,781

2,019,710

المصدر :الشركة والمعلومات المالية للسنوات المالية 2018م و2019م و2020م التي تم استخراج من المعلومات المالية المقارنة الموضحة في القوائم المالية للشركة للسنوات المالية 2018م و2019م
و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،مع اإليضاحات والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ( ،)IFRSوالمعايير واإلصدارات
األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (.)SOCPA
* وفي تاريخ 1443/02/19هـ (الموافق 2021/09/26م) ،قامت الشركة بزيادة رأس مالها من مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي إلى مليار وثالثمائة مليون ( )1,300,000,000ريال سعودي وسيظهر أثر
هذه الرسملة في الربع الثالث للسنة المالية 2021م .ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة ما يلي:

•ال تخضع أي من أسهم الشركة ألي حق خيار ،كما في تاريخ هذه النشرة.
•ليس لدى الشركة أي أدوات دين ،كما في تاريخ هذه النشرة.
•أن رصيد السيولة المتاحة للشركة وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة اثني عشر ()12
شهراً على األقل بعد تاريخ هذه النشرة ،مع مراعاة أي تغيير سلبي وجوهري في أعمال الشركة.
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 10-إفادة الخبراء
قدم جميع المستشارين الواردة أسماؤهم في الصفحة (و) والصفحة (ز) موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم المنسوبة إليهم وعلى
نشر إفاداتهم بصيغتها ونصها كما وردت 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 أي من
شركاتها التابعة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقالليتهم.
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 11-اإلقرارات
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
•اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.
بأي من العقود أو االتفاقيات التي يكون ال ُمصدر طرفاً فيها.
•ال يخ ّل اإلصدار ٍ ّ

•تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بال ُمصدر في نشرة اإلصدار.

•إن ال ُمصدر ليس خاضع ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعماله أو في وضعه المالي.

•إن أعضاء مجلس إدارة ال ُمصدر ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال المصدر أو في وضعه المالي.

•ليس ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أو تابعيهم أية مصالح
أي أمر آخر يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة ،باستثناء ما ذكر في القسم
مباشرة أو غير مباشرة في أسهم الشركة -أو شركاتها التابعة -أو أية مصلحة في ّ
«( 1-5أعضاء مجلس اإلدارة وأمين المجلس») والقسم «( 4-5اإلدارة العليا») والقسم «( 8-12المعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة»).
•باستثناء ما ذكر في القسم «( 7-5تعارض المصالح») ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر المجلس أو أي شخص من أقربائهم أو
التابعين لهم أية مصلحة في أي عقود أو ترتيبات قائمة سوا ًء خطية أو شفهية أو عقود أو ترتيبات قيد الدراسة أو مزمع إبرامها مع الشركة أو شركاتها التابعة.
•باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم «( 8-12المعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة») ،ال يوجد هناك أي تعارض في المصالح متعلق بأعضاء مجلس
اإلدارة بخصوص العقود أو المعامالت ال ُمبرمة مع الشركة ،كما في تاريخ هذه النشرة.

•بخالف ما ذكر في القسم «( 7-4لمحة عامة على المساهمين») والقسم «( 7-5تعارض المصالح») ،من هذه النشرة ،ليس لهم أو ألي من أقربائهم أو تابعيهم
أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.

•تعد الشركة ،باستنادها على األنظمة والسياسات الالزمة الخاصة بها ،القوائم المالية السنوية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية الكاملة ( )IFRSعلى النحو
المعتمد في المملكة باإلضافة إلى المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ( ،)SOCPAوفي المواعيد المحددة
بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة .كما تستند الشركة على األنظمة والسياسات الالزمة الخاصة بها من أجل إعداد جميع التقارير
المالية األخرى ،وجميع التقارير غير المالية ،حسب ما تقتضيه قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وفي المواعيد المحددة في هذه القواعد.
•ال يوجد أي تغيير جوهري في السياسات المحاسبية للمصدر حيث أن الشركة طبقت المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية
(.)IFRS

•إن لدى الشركة -منفردة أو بالمشاركة مع شركاتها التابعة -رأس مال عامل يكفي لمدة اثني عشر ( )12شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر هذه النشرة.

•باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم «( 9-12التسهيالت االئتمانية والقروض») ،لم تصدر الشركة أية أدوات دين ،أو تحصل على أية قروض آجلة أو أية
قروض أو ديون مستحقة (بما في ذلك السحب على المكشوف من البنوك ،وااللتزامات المالية قيد القبول ،واعتمادات القبول أو التزامات الشراء).
•ليست هناك نية في إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة .كما لم يحدث أي انقطاع في أعمال الشركة أو شركاتها التابعة -يمكن أن يؤثر أو يكون
قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي للشركة خالل فترة االثني عشر ( )12شهراً األخيرة.
•لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي ألي من أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الشركة -أو شركاتها التابعة -خالل السنوات
الثالث ( )3السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.
•لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة أو شركاتها التابعة -خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب
التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة ،إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار هذه.
•أن أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية قد أعدت 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 أطراف ذوي عالقة .باإلضافة إلى التأكد من سالمة األنظمة المالية
والتشغيلية والتأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر المحتملة وفقاً لمتطلبات المادة ( )22من الئحة حوكمة الشركات .كما يقوم أعضاء مجلس
اإلدارة بمراجعة سنوية إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
•إن القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المنتهية بتاريخ  31ديسمبر 2018م ،وبتاريخ  31ديسمبر 2019م ،وبتاريخ  31ديسمبر 2020م ،قد ت ّم إعدادها
وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية الكاملة ( )IFRSعلى النحو المعتمد في المملكة باإلضافة إلى المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين ( .)SOCPAكما أن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة مستخرجة دون أي تغيير جوهري من القوائم المالية المذكورة وبما
يتماشى معها.
•لن يشترك أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود التي يكون لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
•أن أعضاء مجلس اإلدارة 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.
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ال يوجد أي ضمان أو رهن أو عبء مالي على أي من أصول الشركة.
•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.
•ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من
الجمعية العامة.
•يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة أو غير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة على أن يسجل
ذلك في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.
•ليست هناك أية سياسات بحث وتطوير معتمدة لدى الشركة ،كما في تاريخ هذه النشرة.
•ال تخضع أي من أسهم الشركة ألي حق خيار ،كما في تاريخ هذه النشرة.
•أن أعضاء مجلس اإلدارة لم يشهروا إفالسهم في أي وقت من األوقات ولم يخضعوا إلجراءات إفالس.
•لم يكن أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة معينين في منصب إداري أو إشرافي في أي شركة أعلنت إفالسها
أو إعسارها في السنوات الخمس ( )5التي سبقت تاريخ هذه النشرة.
•أن أعضاء مجلس اإلدارة ليس لديهم أي حق يخولهم االقتراض من الشركة.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بالتزامهم بالمواد ( ،)71و( ،)72و( ،)73و( ،)74و( )75من نظام الشركات والمادة ( )46من الئحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بالعقود
مع األطراف ذوي العالقة كما يلي:
•أن كافة المعامالت التي تبرمها الشركة مع األطراف ذوي العالقة سوف تتم على أساس تجاري وسيتم التصويت على جميع األعمال والعقود مع األطراف
ذوي العالقة في اجتماعات مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة للشركة (في حال تطلب النظام ذلك) مع امتناع عضو مجلس اإلدارة عن التصويت على القرارات
المتعلقة باألعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها سواء في مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة.
•يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنهم لم يقوموا بالمشاركة مجتمعين ومنفردين في أي أنشطة مماثلة او منافسة للشركة ويتعهدون بااللتزام بمتطلبات نظام
الشركات.
•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.
إضافة إلى اإلقرارات المشار إليها أعاله ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بما يلي:
•ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت على األتعاب والمكافآت الممنوحة لهم.
•كما يقر مجلس اإلدارة ما يلي:
•أن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات كافية ومالئمة.
•أن هذه النشرة تتضمن جميع المعلومات المطلوب تضمينها بمقتضى قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،وال يوجد أي وقائع أخرى يمكن أن
تؤثر على الطرح وقرار االستثمار لم يتم تضمينها في هذه النشرة.
•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 السوق يمكن االعتماد عليها وال يوجد أي سبب يدعو الشركة لالعتقاد بأن تلك المعلومات غير دقيقة.
•أنه تم اإلفصاح عن جميع الشروط واألحكام التي يمكن أن تؤثر على قرارات المكتتبين في أسهم الشركة.

•أنه ليس لدى الشركة حاليا نية لتوقيع أية عقود جديدة مع أطراف ذوي عالقة باستثناء تجديد العقود مع األطراف ذوي العالقة التي تم إبرامها سابقاً والمشار
إليها في هذه النشرة .وفي حال رغبت الشركة في المستقبل بتوقيع عقود جديدة مع أطراف ذوي عالقة ،فسوف تلتزم الشركة بالمواد ( ،)71و( ،)72و(،)73
و( ،)74و( )75من نظام الشركات والمادة ( )46من الئحة حوكمة الشركات.
•كما في تاريخ هذه النشرة ،إن المساهمين الذين تظهر أسمائهم في الجدول «( 2-4هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح») من هذه النشرة هم المالك
القانونيون لألسهم.
•أن جميع الزيادات التي طرأت على رأس مال الشركة تتطابق مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

•ال تملك الشركة أي أوراق مالية (تعاقدية أو غير ذلك) أو أي أصول عرضة للتقلبات ،مما قد يؤثر سلباً وبشكل جوهري على الميزانية العمومية.
•باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم «( 2عوامل المخاطرة») ،ليس لدى الشركة أية 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.
•باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم «( 2عوامل المخاطرة») ،ليس لدى الشركة أي دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون
لها تأثير على أعمالها أو وضعها المالي.
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•إن وثائق التأمين الخاصة بالشركة توفر غطاءاً تأمينياً كافياً لممارسة الشركة ألعمالها ،وتقوم الشركة بتجديد وثائق وعقود التأمين بشكل دوري لضمان وجود
تغطية تأمينية بشكل مستمر .كما قامت الشركة باتخاذ اإلجراءات األمنية المناسبة حسب الممارسات المعمول بها في القطاع.
•تم اإلفصاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تراها الشركة مهمة أو جوهرية أو التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح،
وال يوجد هناك أي عقود أو اتفاقيات جوهرية أخرى لم يتم اإلفصاح عنها.
•باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم «( 2عوامل المخاطرة») ،وعلى حسب علمهم واعتقادهم ،ال يوجد أي مخاطر جوهرية أخرى من الممكن أن تؤثر على
قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الطرح.
•كما في تاريخ هذه النشرة ،فإن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم
«( 5-12الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية»).
•إن الشركة ليست طرفاً في أي نزاعات أو دعاوى أو قضايا أو إجراءات تحقيق قائمة يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على عملياتها أو مركزها المالي.

•تم استخراج القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م ،مع اإليضاحات ،وفقاً لمعايير
المحاسبية الدولية الكاملة ( )IFRSعلى النحو المعتمد في المملكة باإلضافة إلى المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين ( .)SOCPAوباستثناء المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة التي تكون عرضة للتقريب ،لم يتم إجراء أية تعديالت جوهرية
عليها.
•تم الحصول على جميع الموافقات الالزمة من المقرضين لطرح  %30من أسهم الشركة حتى تكون الشركة شركة مساهمة عامة.
•تلتزم الشركة بجميع الشروط واألحكام بموجب االتفاقيات مع المقرضين المانحين للقروض والتسهيالت والتمويل.
•تسجيل جميع قرارات المجلس ومداوالته في شكل محضر اجتماع مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم.
•اإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع األطراف ذوي العالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية.
•االلتزام بأحكام المواد ( )71و( )72و( )73من نظام الشركات والفصل السادس من الباب الثالث من الئحة حوكمة الشركات.
•التزام الشركة قبل إدراج أسهمها في السوق المالية بفصل لجنة المراجعة عن لجنة المخاطر لتكون لجنة المراجعة لجنة مستقلة بذاتها وف ًقا ألحكام ولوائح
حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة.
•االلتزام بأحكام المادة ( )76من نظام الشركات منذ تحولها إلى شركة مساهمة وأنه بعد تحول الشركة إلى مساهمة قامت الشركة بتعديل الالئحة الداخلية
لحوكمة الشركة لتكون متوافقة وملتزمة بالمادة ( )76من نظام الشركات منذ وقت تحولها.
•توافق الوضع القانوني للشركة كون لديها أحكام «المساهمة بالعمل» مع األنظمة السائدة وتوافق ذلك مع نظام الشركات ونظام السوق المالية واللوائح التنفيذية
ذات العالقة.
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 12-المعلومات القانونية
 1 2-1اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
•أن الطرح ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة.

•أن الطرح ال يخل بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.
•أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في هذه النشرة.

•بخالف ما ورد في القسم «( 12-12التقاضي») ،ال تخضع الشركة أو الشركات التابعة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها تأثيراً
جوهرياً على أعمال الشركة أو شركاتها التابعة أو على وضعها المالي.

•أن أعضاء مجلس اإلدارة ال يخضعون ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها تأثيراً جوهرياً على أعمال الشركة وشركاتها
التابعة أو على وضعها المالي.
•باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم «( 7-5تعارض المصالح») ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بأنهم لم يقوموا بالمشاركة مجتمعين ومنفردين
في أي أنشطة مماثلة او منافسة للشركة أو شركاتها التابعة ويتعهدون بااللتزام بمتطلبات نظام الشركات.
 1 2-2الشركة

شركة النهدي الطبية هي شركة مساهمة مقفلة مقيدة بالسجل التجاري رقم  4030053868وتاريخ 1406/10/11هـ (الموافق 1986/06/18م) والقرار الوزاري
رقم  582الصادر بتاريخ 1443/02/29هـ (الموافق 2021/10/06م) الذي وافق على تحويل الشركة الى شركة مساهمة .تعمل الشركة وفقا لرخصة وزارة الصحة
رقم  3673110126بتاريخ 1424/12/22هـ (الموافق 2003/12/28م) .ويقع مقرها الرئيسي كما في السجل التجاري في حي إبرق الرغامة ،بمدينة جدة ،ورقم
الصندوق البريدي الخاص بها هو ( 17129الرمز البريدي  .)21484يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار وثالثمائة مليون ( )1,300,000,000ريال سعودي مدفوعة
بالكامل ،مقسم إلى مئة وثالثين مليون ( )130,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد .وتشمل األنشطة الرئيسية لها،
حسبما هو مبين في شهادة السجل التجاري ،البيع بالجملة لألجهزة والمعدات الطبية ،أنشطة الصيدليات ،أنشطة مستودعات األدوية ،البيع بالتجزئة لألجهزة
والمعدات والمستلزمات الطبية( .لمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم « 1-4لمحة عامة عن الشركة وأنشطتها التجارية»).
 1 2-3هيكل ملكية األسهم
يوضح الجدول التالي هيكل المساهمين في الشركة قبل الطرح وبعده:
  (12-1):مقر لودجلاهيكل الملكية المباشرة في الشركة قبل الطرح وبعده

قبل الطرح
اسم المساهم

بعد الطرح

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

عدد األسهم

القيمة االسمية
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة النهدي القابضة المحدودة

65,000,000

650,000,000

%50

45,500,000

455,000,000

%35

الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية
القابضة (سدكو)

65,000,000

%50

650,000,000

%35

45,500,000

455,000,000

الجمهور

-

-

-

39,000,000

390,000,000

%30

املجموع

130,000,000

1,300,000,000

%100

130,000,000

1,300,000,000

%100

المصدر :الشركة.

تم توضيح التفاصيل المتعلقة بملكية كل واحد من المساهمين المؤسسين في القسم «( 7-4لمحة عامة على المساهمين»).
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 1 2-4الشركات التابعة
تملك الشركة حصصاً مباشرة وغير مباشرة في الشركات التابعة التالية:
  (12-2):مقر لودجلاالشركات التابعة التي تملك الشركة حصص ًا فيها

نسبة الملكية المباشرة ()%

نسبة الملكية غير المباشرة ()%

اسم الشركة التابعة

الرقم

دولة التأسيس

1

شركة النهدي كير المحدودة

المملكة العربية السعودية

%100

-

2

شركة السخاء الذهبية للتجارة والمقاوالت المحدودة

المملكة العربية السعودية

%100

-

3

شركة النهدي لالستثمار ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

%100

-

المصدر :الشركة.

للمزيد من التفاصيل عن الشركات التابعة وملكيتها ،يرجى مراجعة القسم «( 8-4الشركات التابعة»).
 1 2-5الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية
حصلت الشركة والشركات التابعة (بما في ذلك فروعها) على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة ،ويتم تجديد تلك التراخيص
والشهادات بصفة دورية .ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة حصلت على جميع التراخيص والموافقات الالزمة لمزاولة أعمالها .وتوضح الجداول أدناه
التراخيص والشهادات الحالية التي حصلت عليها الشركة أو شركاتها التابعة:
  (12-3):مقر لودجلاتفاصيل شهادات السجل التجاري التي حصلت عليها الشركة والشركات التابعة

الموقع

الكيان القانوني

السجل التجاري

تاريخ التسجيل

تاريخ االنتهاء

الشركة
الشركة

جدة

شركة مساهمة مقفلة

4030053868

1406/10/11هـ (الموافق
1986/06/18م)

1445/05/29هـ (الموافق
2023/12/13م)

شركة النهدي كير المحدودة

جدة

شركة ذات مسؤولية
محدودة

4030158847

1426/11/05هـ (الموافق
2005/12/07م)

1444/11/05هـ (الموافق
2023/05/25م)

شركة السخاء الذهبية
للتجارة والمقاوالت المحدودة

جدة

شركة ذات مسؤولية
محدودة

403163145

1427/06/29هـ (الموافق
2006/07/25م)

1445/06/29هـ (الموافق
2024/01/11م)

شركة نهدي لالستثمار ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

شركة ذات مسؤولية
محدودة

1384313

2019/01/06م

2023/01/05م

المصدر :الشركة.
  (12-4):مقر لودجلاتفاصيل شهادات السجل التجاري لفروع الشركة

رقم الصيدلية

السجل التجاري

تاريخ التسجيل

تاريخ االنتهاء

الرقم
1-

7823

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

2-

1239

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

3-

1279

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

4-

4009

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

5-

8216

4650035174

1425/04/05هـ (الموافق 2004/05/24م)

1447/04/04هـ (الموافق 2025/09/26م)

6-

7228

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

7-

1233

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

8-

6011

5850023946

1424/06/07هـ (الموافق 2003/08/05م)

1445/06/07هـ (الموافق 2023/12/20م)

9-

2015

4031044920

1424/08/04هـ (الموافق 2003/09/30م)

1445/08/03هـ (الموافق 2024/04/09م)

	10-

3076

4650035174

1425/04/05هـ (الموافق 2004/05/24م)

1447/04/04هـ (الموافق 2025/09/26م)

	11-

1002

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	12-

9812

5855023957

1424/06/08هـ (الموافق 2003/08/06م)

1445/06/08هـ (الموافق 2023/12/21م)

	13-

9433

7012668062

1425/04/05هـ (الموافق 2004/05/24م)

1447/04/04هـ (الموافق 2025/09/26م)

الصيدليات الرئيسية

	14-

7781

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

	15-

5024

2050050664

1427/02/26هـ (الموافق 2006/03/27م)

1448/02/25هـ (الموافق 2026/08/10م)

	16-

2049

4031044920

1424/08/04هـ (الموافق 2003/09/30م)

1445/08/03هـ (الموافق 2024/04/09م)
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الرقم

رقم الصيدلية

السجل التجاري

تاريخ التسجيل

تاريخ االنتهاء

	17-

9240

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	18-

1221

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	19-

1072

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	20-

7635

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

	21-

1219

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	22-

1069

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	23-

1008

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	24-

6026

5900120635

1441/03/14هـ (الموافق 2019/11/11م)

1446/03/14هـ (الموافق 2024/09/17م)

	25-

8402

5855023957

1424/06/08هـ (الموافق 2003/08/06م)

1445/06/08هـ (الموافق 2023/12/21م)

	26-

4004

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

	27-

9731

2050050664

1427/02/26هـ (الموافق 2006/03/27م)

1448/02/25هـ (الموافق 2026/08/10م)

	28-

7660

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

	29-

8429

5900120635

1441/03/14هـ (الموافق 2019/11/11م)

1446/03/14هـ (الموافق 2024/09/17م)

	30-

8708

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

	31-

2512

4032032921

1424/07/26هـ (الموافق 2003/09/23م)

1445/07/26هـ (الموافق 2024/02/07م)

	32-

9241

4031044920

1424/08/04هـ (الموافق 2003/09/30م)

1445/08/03هـ (الموافق 2024/04/09م)

	33-

7809

4031044920

1424/08/04هـ (الموافق 2003/09/30م)

1445/08/03هـ (الموافق 2024/04/09م)

	34-

2059

4031044920

1424/08/04هـ (الموافق 2003/09/30م)

1445/08/03هـ (الموافق 2024/04/09م)

	35-

1214

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	36-

2523

4032032921

1424/07/26هـ (الموافق 2003/09/23م)

1445/07/26هـ (الموافق 2024/02/07م)

	37-

1089

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	38-

7620

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

	39-

7811

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

	40-

1021

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	41-

8132

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	42-

9717

4650035174

1425/04/05هـ (الموافق 2004/05/24م)

1447/04/04هـ (الموافق 2025/09/26م)

	43-

6111

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	44-

7471

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق2025/11/06م)

	45-

8525

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2028/07/05م)

	46-

1243

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	47-

7724

5900120635

1441/03/14هـ (الموافق 2019/11/11م)

1446/03/14هـ (الموافق 2024/09/17م)

	48-

6001

5855023957

1424/06/08هـ (الموافق)2003/08/06

1445/06/08هـ (الموافق2023/12/21م)

	49-

5015

2050050664

1427/02/26هـ (الموافق 2006/03/27م)

1448/02/25هـ (الموافق2026/08/08م)

	50-

9800

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/16م)

1448/02/25هـ (الموافق2026/08/08م)

	51-

7821

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	52-

1258

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	53-

9338

3350131585

1441/05/04هـ (الموافق 2019/12/30م)

1447/05/04هـ (الموافق 2025/10/26م)

	54-

7407

2050050664

1427/02/26هـ (الموافق 2006/03/27م)

1448/02/25هـ (الموافق 2026/08/10م)

	55-

1081

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	56-

6112

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	57-

7826

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

	58-

7814

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	59-

7000

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

	60-

8205

5950117233

1441/03/20هـ (الموافق2019/11/17م)

1447/03/20هـ (الموافق 2025/09/12م)

	61-

1237

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)
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تاريخ االنتهاء

الرقم

رقم الصيدلية

السجل التجاري

تاريخ التسجيل

	62-

8418

5900120635

1441/03/14هـ (الموافق 2019/11/11م)

1446/03/14هـ (الموافق 2024/09/17م)

	63-

7413

2055123809

1439/12/22هـ (الموافق 2018/09/02هـ)

1445/11/07هـ (الموافق 2024/05/15م)

	64-

8114

4031044920

1424/08/04هـ (الموافق 2003/09/30م)

1445/08/03هـ (الموافق 2024/04/09م)

	65-

8504

5950117233

1441/03/20هـ (الموافق2019/11/17م)

1447/03/20هـ (الموافق 2025/09/12م)

	66-

5030

2050050664

1427/02/26هـ (الموافق 2006/03/26م)

1448/02/25هـ (الموافق 2026/08/08م)

	67-

1038

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	68-

3073

4650035174

1425/04/05هـ (الموافق 2004/05/24م)

1447/04/04هـ (الموافق 2025/09/26م)

	69-

7732

5950117233

1441/03/20هـ (الموافق2019/11/17م)

1447/03/20هـ (الموافق 2025/09/12م)

	70-

8631

4650035174

1425/04/05هـ (الموافق 2004/05/24م)

1447/04/04هـ (الموافق 2025/09/26م)

	71-

1114

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	72-

4059

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

	73-

5010

2050050664

1427/02/26هـ (الموافق2006/03/27م)

1448/02/25هـ (الموافق 2026/08/10م)

	74-

4025

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

	75-

2529

4032032921

1424/07/27هـ (الموافق 2003/09/24م)

1445/07/26هـ (الموافق 2024/02/07م)

	76-

8613

5800104904

1441/03/29هـ (الموافق 2019/11/26م)

1445/03/29هـ (الموافق 2023/10/14م)

	77-

7627

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

	78-

7419

2252032301

1426/06/05هـ (الموافق 2005/07/11م)

1447/06/04هـ (الموافق 2025/11/25م)

	79-

2046

4031044920

1424/08/04هـ (الموافق 2003/09/30م)

1445/08/03هـ (الموافق 2024/04/09م)

	80-

1172

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	81-

1043

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	82-

9334

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

	83-

8415

5851874572

1441/03/20هـ (الموافق 2019/12/11م)

1447/03/20هـ (الموافق 2025/09/12م)

	84-

5070

2050050664

1427/03/27هـ (الموافق 2006/03/27م)

1448/02/25هـ (الموافق 2026/08/10م)

	85-

1272

4030124053

1419/10/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	86-

1064

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	87-

7119

5900120635

1441/03/14هـ (الموافق 2019/11/11م)

1446/03/14هـ (الموافق 2024/09/17م)

	88-

7632

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

	89-

9220

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	90-

7652

4031044920

1424/08/04هـ (الموافق 2003/09/30م)

1445/08/03هـ (الموافق 2024/04/09م)

	91-

7830

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

	92-

4001

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

	93-

7754

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	94-

1119

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	95-

8212

5855023957

1424/06/08هـ (الموافق 2003/08/06م)

1445/06/08هـ (الموافق 2023/12/21م)

	96-

7358

5855023957

1424/06/08هـ (الموافق 2003/08/06م)

1445/06/08هـ (الموافق 2023/12/21م)

	97-

5000

2050050664

1427/02/26هـ (الموافق 2006/03/27م)

1448/02/25هـ (الموافق 2026/08/10م)

	98-

8616

5800104904

1441/03/29هـ (الموافق 2019/11/26م)

1445/03/29هـ (الموافق 2023/10/14م)

	99-

3012

4650035174

1425/04/05هـ (الموافق 2004/05/24م)

1447/04/04هـ (الموافق 2025/09/26م)

	100-

7302

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

	101-

1015

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	102-

4005

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

	103-

8426

5855023957

1445/06/08هـ (الموافق 2003/08/06م)

1445/06/08هـ (الموافق 2023/12/21م)

	104-

4034

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

	105-

3000

4650035174

1425/04/05هـ (الموافق 2004/05/24م)

1447/04/04هـ (الموافق 2025/09/26م)

	106-

1093

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)
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العودة الى جدول المحتويات

الرقم

رقم الصيدلية

السجل التجاري

تاريخ التسجيل

تاريخ االنتهاء

	107-

9836

5950117233

1441/03/20هـ (الموافق 2019/11/17م)

1447/03/20هـ (الموافق 2025/09/12م)

	108-

8814

4032023921

1424/07/26هـ (الموافق 2003/09/23م)

1445/07/26هـ (الموافق 2024/02/07م)

	109-

7481

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

	110-

4013

1010187031

1424/03/30هـ (الموافق 2003/05/31م)

1447/05/15هـ (الموافق 2025/11/06م)

	111-

1059

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	112-

7808

4650035174

1425/04/05هـ (الموافق 2004/05/24م)

1447/04/04هـ (الموافق 2025/09/26م)

	113-

8133

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	114-

9934

4603150305

1442/01/12هـ (الموافق 2020/08/31م)

1445/04/19هـ (الموافق 2023/11/03م)

	115-

8810

1131304702

1441/05/18هـ (الموافق 2020/01/23م)

1444/05/28هـ (الموافق 2022/12/22م)

	116-

9410

4030124053

1419/01/20هـ (الموافق 1998/05/17م)

1448/01/19هـ (الموافق 2026/07/04م)

	117-

8821

4603150305

1441/04/19هـ (الموافق 2019/12/16م)

1445/04/19هـ (الموافق 2023/11/03م)

املستودعات
1-

جدة

4030053868

1426/10/25هـ (الموافق 2005/11/27م)

1445/05/29هـ (الموافق 2023/12/13م)

2-

خميس مشيط

5850031875

1430/03/06هـ (الموافق 2009/03/03م)

1445/03/06هـ (الموافق 2023/09/21م)

3-

الرياض

1010461685

1437/08/22هـ (الموافق 2016/05/29م)

1443/08/23هـ (الموافق 2022/03/26م)

المصدر :الشركة.
  (12-5):مقر لودجلاتفاصيل تراخيص الصيدليات الرئيسية

رقم

رقم الصيدلية

تاريخ اإلصدار

رقم الترخيص

تاريخ االنتهاء

1-

7823

2600012121

1441/09/28هـ (الموافق 2020/05/21م)

1446/11/23هـ (الموافق 2025/05/21م)

2-

1239

2610103006100204

1424/11/18هـ (الموافق 2004/01/11م)

1443/11/21هـ (الموافق 2022/06/21م)

3-

1279

2600012961

1441/11/23هـ (الموافق 2020/07/14م)

1447/01/19هـ (الموافق 2025/06/27م)

4-

4009

01410103006100284

1415/01/02هـ (الموافق 1994/06/10م)

1444/07/01هـ (الموافق 2023/01/23م)

5-

8216

4800007528

1441/08/12هـ (الموافق 2020/04/05م)

1446/10/07هـ (الموافق 2025/04/05م)

6-

7228

2610103006100643

1424/11/15هـ (الموافق 2004/01/08م)

1447/09/14هـ (الموافق 2026/03/03م)

7-

1233

2600008085

1437/08/18هـ (الموافق 2016/05/26م)

1448/05/17هـ (الموافق 2026/10/29م)

8-

6011

7210103006110024

1425/12/26هـ (الموافق 2005/02/06م)

1446/02/21هـ (الموافق 2024/08/25م)

9-

2015

2510103006110278

1422/07/16هـ (الموافق 2001/10/04م)

1447/09/07هـ (الموافق 2026/02/24م)

	10-

3076

4910103006110100

1413/02/26هـ (الموافق 1992/08/25م)

1443/08/24هـ (الموافق 2022/03/27م)

	11-

1002

02610103006100436

1424/10/09هـ (الموافق 2003/12/04م)

1444/10/05هـ (الموافق 2023/04/26م)

	12-

9812

7200007016

1434/07/17هـ (الموافق 2013/05/27م)

1445/03/11هـ (الموافق 2023/09/26م)

	13-

9433

2510103006110469

1436/07/25هـ (الموافق 2015/05/13م)

1447/03/19هـ (الموافق 2025/09/11م)

	14-

7781

1400007660

1430/12/29هـ (الموافق 2009/12/16م)

1446/08/22هـ (الموافق 2025/02/21م)

	15-

5024

3800007098

1441/09/12هـ (الموافق 2020/05/05م)

 1446/11/07هـ (الموافق 2025/05/05م)

	16-

2049

250007993

1429/06/13هـ (الموافق 2008/06/17م)

1444/06/10هـ (الموافق 2023/01/03م)

	17-

9240

2600008110

1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م)

1443/09/02هـ (الموافق 2022/04/04م)

	18-

1221

260008962

1432/07/19هـ (الموافق 2011/06/21م)

1448/06/11هـ (الموافق 2026/11/22م)

	19-

1072

02610103006100133

1424/11/20هـ (الموافق 2004/01/12م)

1444/11/16هـ (الموافق 2023/06/05م)

	20-

7635

1400007658

1428/12/27هـ (الموافق 2008/01/05م)

1444/11/16هـ (الموافق 2022/07/23م)

	21-

1219

2610103006100748

1431/03/27هـ (الموافق 2010/03/13م)

1446/08/13هـ (الموافق 2025/02/12م)

	22-

1069

02610103006100793

1424/11/20هـ (الموافق 2004/01/12م)

1444/11/16هـ (الموافق 2023/06/05م)

	23-

1008

12610103006100669

1424/10/09هـ (الموافق 2003/12/04م)

1444/10/05هـ (الموافق 2023/04/26م)

	24-

6026

7300006935

1428/05/04هـ (الموافق 2007/05/21م)

1444/03/21هـ (الموافق 2022/10/17م)

	25-

8402

1200007020

1441/06/10هـ (الموافق 2020/02/04م)

1446/08/05هـ (الموافق 2025/02/04م)

	26-

4004

1410103006100259

1414/11/22هـ (الموافق 1994/05/02م)

1446/12/19هـ (الموافق 2025/06/15م)

	27-

9731

3800007098

1441/09/12هـ (الموافق 2020/05/05م)

1446/11/07هـ (الموافق 2025/05/05م)
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العودة الى جدول المحتويات

رقم

رقم الصيدلية

تاريخ اإلصدار

رقم الترخيص

تاريخ االنتهاء

	28-

7660

1400009145

1441/08/13هـ (الموافق 2020/04/06م)

1446/10/08هـ (الموافق 2025/04/06م)

	29-

8429

7300006927

1431/01/04هـ (الموافق 2009/12/21م)

1446/02/28هـ (الموافق 2024/09/01م)

	30-

8708

1400007657

1441/08/13هـ (الموافق 2020/04/06م)

1446/10/08هـ (الموافق 2025/04/06م)

	31-

2512

2710103006110012

1423/04/13هـ (الموافق 2002/06/23م)

1448/06/06هـ (الموافق 2026/11/16م)

	32-

9241

2510103006110189

1405/05/07هـ (الموافق 1985/01/28م)

1446/09/05هـ (الموافق 2025/03/05م)

	33-

7809

2510103006110304

1422/09/12هـ (الموافق 2001/11/27م)

1447/11/03هـ (الموافق 2026/04/20م)

	34-

2059

250007991

1437/08/10هـ (الموافق 2016/05/17م)

1448/02/08هـ (الموافق 2026/07/22م)

	35-

1214

02610103006100608

1424/03/12هـ (الموافق 2004/05/02م)

1445/06/06هـ (الموافق 2023/12/19م)

	36-

2523

270008445

1441/08/24هـ (الموافق 2020/04/17م)

1446/01/19هـ (الموافق 2025/04/15م)

	37-

1089

2610103006100092

1424/11/22هـ (الموافق 2004/01/15م)

1444/11/18هـ (الموافق 2023/06/07م)

	38-

7620

1400007593

1436/10/26هـ (الموافق 2015/08/11م)

1447/04/29هـ (الموافق 2025/11/21م)

	39-

7811

1400006825

1441/07/22هـ (الموافق 2020/03/16م)

1446/09/17هـ (الموافق 2025/03/17م)

	40-

1021

026-101-030-061-00795

1422/11/18هـ (الموافق 2004/01/11م)

1444/11/14هـ (الموافق 2023/06/03م)

	41-

8132

2600008084

1441/08/06هـ (الموافق )2020/3/31

1446/10/01هـ (الموافق 2025/03/31م)

	42-

9717

4800007559

1435/05/29هـ (الموافق 2014/05/29م)

1446/01/24هـ (الموافق 2024/07/30م)

	43-

6111

260008101

1422/06/15هـ (الموافق 2001/09/04م)

1444/09/08هـ (الموافق 2023/03/30م)

	44-

7471

1400007369

1441/09/14هـ (الموافق 2020/05/06م)

1446/11/09هـ (الموافق 2025/05/07م)

	45-

8525

2600008099

1441/08/06هـ (الموافق 2020/03/31م)

1446/10/01هـ (الموافق 2025/03/31م)

	46-

1243

2610103006100819

1440/09/15هـ (الموافق2019/05/20م)

1445/09/15هـ (الموافق 2024/03/25م)

	47-

7724

7300006778

1441/03/24هـ (الموافق 2019/11/21م)

1446/05/19هـ (الموافق 2024/11/21م)

	48-

6001

7210203006110198

1425/12/01هـ (الموافق 2005/01/12م)

1445/08/27هـ (الموافق )2024/03/08

	49-

5015

3810303006110044

1425/02/15هـ (الموافق 2004/04/06م)

1446/06/17هـ (الموافق 2024/12/19م)

	50-

9800

2600007058

1441/08/09هـ (الموافق 2020/05/01م)

1446/10/04هـ (الموافق 2025/04/02م)

	51-

7821

2600012538

1441/11/03هـ (الموافق 2020/06/24م)

1446/12/28هـ (الموافق 2025/06/25م)

	52-

1258

2610103006100735

1431/06/29هـ (الموافق 2010/06/12م)

1447/02/22هـ (الموافق 2025/08/16م)

	53-

9338

4400008336

1441/02/17هـ (الموافق 2019/10/16م)

1446/04/13هـ (الموافق 2024/10/16م)

	54-

7407

3800007100

1441/12/28هـ (الموافق 2020/08/18م)

1447/02/24هـ (الموافق 2025/08/18م)

	55-

1081

026-101-030-061-00475

1424/11/22هـ (الموافق 2003/03/26م)

1444/11/18هـ (الموافق 2023/06/07م)

	56-

6112

2600008100

1429/09/17هـ (الموافق 2008/09/18م)

1444/09/08هـ (الموافق 2023/03/30م)

	57-

7826

1400008460

1441/08/17هـ (الموافق 2020/04/10م)

1446/10/12هـ (الموافق 2025/04/10م)

	58-

7814

2600008607

1441/04/13هـ (الموافق 2010/12/11م)

1446/06/08هـ (الموافق 2024/12/10م)

	59-

7000

1400007387

1428/11/24هـ (الموافق 2007/12/03م)

1444/05/20هـ (الموافق 2022/12/14م)

	60-

8205

7500007223

1428/12/23هـ (الموافق 2008/01/02م)

1443/12/21هـ (الموافق 2022/07/20م)

	61-

1237

2610103006100630

1424/11/22هـ (الموافق 2004/01/15م)

1444/11/18هـ (الموافق 2023/06/07م)

	62-

8418

7300006922

1430/05/03هـ (الموافق 2009/04/28م)

1445/06/25هـ (الموافق 2024/01/07م)

	63-

7413

3800007150

1441/12/28هـ (الموافق 2020/08/18م)

1447/02/24هـ (الموافق 2025/08/18م)

	64-

8114

2500007990

1429/04/29هـ (الموافق 2008/05/05م)

1444/10/25هـ (الموافق 2023/05/15م)

	65-

8504

7500007199

1430/07/20هـ (الموافق 2009/07/13م)

1445/09/16هـ (الموافق 2024/03/26م)

	66-

5030

3810103006110038

1425/04/12هـ (الموافق 2004/05/31م)

1446/08/05هـ (الموافق 2025/02/04م)

	67-

1038

2610103006100936

1424/07/25هـ (الموافق 2003/09/22م)

1444/07/21هـ (الموافق 2023/02/12م)

	68-

3073

04810103006110331

1433/12/01هـ (الموافق 2012/10/16م)

1443/09/16هـ (الموافق 2022/04/17م)

	69-

7732

7500007192

1441/03/13هـ (الموافق 2019/11/10م)

1446/05/08هـ (الموافق 2024/11/10م)

	70-

8631

4800007527

1441/08/12هـ (الموافق 2020/04/05م)

1446/10/07هـ (الموافق 2025/04/05م)

	71-

1114

2600008148

1443/04/05هـ (الموافق 2021/11/10م)

1448/08/25هـ (الموافق 2027/02/02م)

	72-

4059

140006850

1441/07/09هـ (الموافق 2020/03/03م)

1446/09/04هـ (الموافق 2025/03/04م)

	73-

5010

3810303006110042

1425/01/24هـ (الموافق 2004/03/16م)

1448/06/06هـ (الموافق 2026/11/16م)
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العودة الى جدول المحتويات

رقم

رقم الصيدلية

تاريخ اإلصدار

رقم الترخيص

تاريخ االنتهاء

	74-

4025

1400007689

1437/09/08هـ (الموافق 2016/06/13م)

1448/05/02هـ (الموافق 2026/01/13م)

	75-

2529

2710103006110019

1425/06/07هـ (الموافق 2004/07/24م)

1445/05/22هـ (الموافق 2023/12/06م)

	76-

8613

7700007746

1441/08/06هـ (الموافق 2020/03/30م)

1446/10/01هـ (الموافق 2025/03/30م)

	77-

7627

1400007583

1437/01/13هـ (الموافق 2015/10/26م)

1447/09/06هـ (الموافق 2026/02/23م)

	78-

7419

3500007048

1438/05/18هـ (الموافق 2017/02/15م)

1444/05/17هـ (الموافق 2022/12/11م)

	79-

2046

2510103006110298

1422/08/29هـ (الموافق 2001/11/15م)

1443/08/26هـ (الموافق 2022/03/29م)

	80-

1172

2610103006100951

1424/11/21هـ (الموافق 2004/01/14هـ)

1445/05/17هـ (الموافق 2023/11/30م)

	81-

1043

000782-061-030-101-026

1424/11/21هـ (الموافق 2004/01/14هـ)

1445/04/14هـ (الموافق 2023/10/29م)

	82-

9334

1400007661

1441/08/19هـ (الموافق 2020/04/14م)

1446/10/14هـ (الموافق 2025/04/12م)

	83-

8415

7600006870

1441/06/03هـ (الموافق 2020/01/28م)

1446/07/28هـ (الموافق 2025/01/28م)

	84-

5070

3810303006110057

1425/06/16هـ (الموافق 2004/08/03م)

1446/09/05هـ (الموافق 2025/03/05م)

	85-

1272

2610103006100633

1436/05/12هـ (الموافق 2015/03/03م)

1446/03/07هـ (الموافق 2024/09/11م)

	86-

1064

00761-061-030-101-026

1424/11/18هـ (الموافق 2004/01/11م)

1444/11/14هـ (الموافق 2023/06/03م)

	87-

7119

7300006939

1435/08/05هـ (الموافق 2014/06/03م)

1445/02/02هـ (الموافق 2023/08/18م)

	88-

7632

1410103006100129

1412/10/11هـ (الموافق 1992/04/13م)

1446/11/22هـ (الموافق 2025/05/20م)

	89-

9220

2600009041

1433/12/25هـ (الموافق 2012/11/10م)

1443/12/23هـ (الموافق 2022/07/23م)

	90-

7652

2500007308

1438/10/22هـ (الموافق 2017/07/16م)

1444/04/21هـ (الموافق 2022/11/15م)

	91-

7830

1400006983

1441/07/15هـ (الموافق 2020/03/09م)

1446/09/10هـ (الموافق 2025/03/10م)

	92-

4001

1410103006100862

1414/08/07هـ (الموافق 2020/03/31م)

1447/03/26هـ (الموافق 2025/09/18م)

	93-

7754

2600008102

1438/12/26هـ (الموافق 2017/09/18م)

1444/03/25هـ (الموافق 2022/10/21م)

	94-

1119

00760-061-030-101-026

1424/11/15هـ (الموافق 2004/01/08م)

1444/11/11هـ (الموافق 2023/05/31م)

	95-

8212

7200007005

1429/11/04هـ (الموافق 2008/11/02م)

1445/06/26هـ (الموافق 2024/01/08م)

	96-

7358

7200007166

1436/01/05هـ (الموافق 2014/10/29م)

1446/11/18هـ (الموافق 2025/05/16م)

	97-

5000

3810503006100013

1409/03/19هـ (الموافق 1988/10/30م)

1443/10/10هـ (الموافق 2022/05/12م)

	98-

8616

7700007749

1431/03/06هـ (الموافق 2010/02/20م)

1446/04/29هـ (الموافق 2024/11/01م)

	99-

3012

4810103006110114

1414/04/11هـ (الموافق 1993/09/27م)

1448/05/06هـ (الموافق 2026/11/17م)

	100-

7302

1400007462

1435/11/13هـ (الموافق 2014/09/07م)

1446/09/19هـ (الموافق 2025/03/09م)

	101-

1015

2610103006100574

1424/11/15هـ (الموافق 2004/01/08م)

1444/11/11هـ (الموافق 2023/05/31م)

	102-

4005

1410103006100858

1414/05/04هـ (الموافق 1993/10/19م)

1447/10/11هـ (الموافق 2026/03/30م)

	103-

8426

7200007438

1430/06/28هـ (الموافق 2009/06/21م)

1446/02/23هـ (الموافق 2024/08/27م)

	104-

4034

1400007694

1437/09/08هـ (الموافق 2016/06/13م)

1444/04/14هـ (الموافق 2022/11/08م)

	105-

3000

4810103006110095

1440/03/12هـ (الموافق 2018/11/20م)

1445/06/02هـ (الموافق 2023/12/15م)

	106-

1093

00030-061-030-101-026

1424/11/22هـ (الموافق 2004/01/15م)

1444/11/18هـ (الموافق 2023/06/07م)

	107-

9836

7500007193

1437/04/08هـ (الموافق 2016/01/18م)

1448/06/02هـ (الموافق 2026/11/12م)

	108-

8814

2700008417

1441/08/29هـ (الموافق 2020/04/22م)

1446/10/24هـ (الموافق 2025/04/22م)

	109-

7481

1400006821

1441/04/26هـ (الموافق 2019/12/23م)

1446/06/21هـ (الموافق 2024/12/22م)

	110-

4013

1400007354

1426/09/09هـ (الموافق 2005/10/11م)

1447/10/03هـ (الموافق 2026/03/22م)

	111-

1059

00134-061-030-101-026

1424/11/15هـ (الموافق 2004/01/08م)

1444/11/11هـ (الموافق 2023/05/31م)

	112-

()7808

4800003681

1440/05/19هـ (الموافق 2019/01/25م)

1446/08/25هـ (الموافق 2025/02/24م)

	113-

8133

2600009051

1439/08/17هـ (الموافق 2018/05/03م)

1444/10/12هـ (الموافق 2023/03/05م)

	114-

9934

7800007726

1441/08/08هـ (الموافق 2020/04/01م)

1446/10/03هـ (الموافق 2025/04/01م)

	115-

8810

6300008537

1441/08/20هـ (الموافق 2020/04/13م)

1446/10/15هـ (الموافق 2025/04/13م)

	116-

9410

2600008088

1441/09/27هـ (الموافق 2020/05/20م)

1446/11/22هـ (الموافق 2025/05/20م)

	117-

8821

7800007728

1441/08/07هـ (الموافق 2020/03/31م)

1446/10/02هـ (الموافق 2025/03/31م)

المصدر :الشركة.

209

العودة الى جدول المحتويات

  (12-6):مقر لودجلاتفاصيل تراخيص مجلس الضمان الصحي التعاوني

رقم

رقم الصيدلية

رقم الترخيص

تاريخ االنتهاء

1-

7823

2600012121

1444/03/03هـ (الموافق 2022/09/29م)

2-

1239

02610103006100204

1444/04/15هـ (الموافق 2022/11/09م)

3-

1279

2600012961

1444/03/03هـ (الموافق 2022/09/29م)

4-

4009

01410103006100284

1444/02/06هـ (الموافق 2022/09/02م)

5-

8216

4800007528

1443/09/20هـ (الموافق 2022/04/21م)

6-

7228

02610103006100643

1444/04/24هـ (الموافق 2022/11/18م)

7-

1233

2600008085

1444/03/09هـ (الموافق 2022/10/05م)

8-

6011

7210103006110024

1444/02/13هـ (الموافق 2022/09/09م)

9-

2015

2510103006110278

1444/02/11هـ (الموافق 2022/09/07م)

	10-

3076

4810103006110100

1444/02/28هـ (الموافق 2022/09/24م)

	11-

1002

2610103006100436

1444/04/27هـ (الموافق 2022/11/21م)

	12-

9812

7200007016

1444/02/17هـ (الموافق 2022/09/13م)

	13-

9433

4810103006110496

1444/04/02هـ (الموافق 2022/10/27م)

	14-

7781

1400007660

1444/04/24هـ (الموافق 2022/11/18م)

	15-

5024

3800007098

1444/02/28هـ (الموافق 2022/09/24م)

	16-

2049

2500007993

1444/02/28هـ (الموافق 2022/09/24م)

	17-

9240

2600008110

1444/04/20هـ (الموافق 2022/11/14م)

	18-

1221

2600008962

1444/03/18هـ (الموافق 2022/10/14م)

	19-

1072

02610103006100133

1443/09/03هـ (الموافق 2022/04/04م)

	20-

7635

1400007658

1444/04/22هـ (الموافق 2022/11/16م)

	21-

1219

02610103006100748

1443/09/03هـ (الموافق 2022/04/04م)

	22-

1069

02610103006100793

1444/04/27هـ (الموافق 2022/11/21م)

	23-

1008

02610103006100619

1444/04/23هـ (الموافق 2022/11/17م)

	24-

6026

7300006935

1444/02/10هـ (الموافق 2022/09/06م)

	25-

8402

7200007020

1444/03/18هـ (الموافق 2022/10/14م)

	26-

4004

01410103006100259

1444/04/20هـ (الموافق 2022/11/14م)

	27-

9731

3800007098

1444/02/28هـ (الموافق 2022/09/24م)

	28-

7660

1400009145

1444/04/14هـ (الموافق 2022/11/08م)

	29-

8429

7300006927

1444/03/16هـ (الموافق 2022/10/12م)

	30-

8708

1400007657

1444/04/14هـ (الموافق 2022/11/08م)

	31-

2512

02710503006110012

1444/02/09هـ (الموافق 2022/09/05م)

	32-

9241

2510103006110189

1443/09/20هـ (الموافق 2022/04/21م)

	33-

7809

2510103006110304

1444/02/13هـ (الموافق 2022/09/09م)

	34-

2059

2500007991

1444/02/28هـ (الموافق 2022/09/24م)

	35-

1214

02610103006100608

1443/09/03هـ (الموافق 2022/04/04م)

	36-

2523

02710503006110005

1444/02/09هـ (الموافق 2022/09/05م)

	37-

1089

02610103006100092

1443/09/03هـ (الموافق 2022/04/04م)

	38-

7620

1400007593

1444/04/14هـ (الموافق 2022/11/08م)

	39-

7811

1400006825

1444/04/20هـ (الموافق 2022/11/14م)

	40-

1021

02610103006100795

1443/09/03هـ (الموافق 2022/04/04م)

	41-

8132

2600008084

1444/04/20هـ (الموافق 2022/11/14م)

	42-

9717

4800007559

1444/02/27هـ (الموافق 2022/09/23م)

	43-

6111

2600008101

1444/03/03هـ (الموافق 2022/09/29م)

	44-

7471

1400007369

1444/03/23هـ (الموافق 2022/10/19م)

	45-

8525

2600008099

1444/03/20هـ (الموافق 2022/10/16م)
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العودة الى جدول المحتويات

رقم

رقم الصيدلية

رقم الترخيص

تاريخ االنتهاء

	46-

1243

2610103006100819

1444/04/24هـ (الموافق 2022/11/18م)

	47-

7724

7300006778

1444/02/13هـ (الموافق 2022/09/09م)

	48-

6001

7210203006110198

1444/02/17هـ (الموافق 2022/09/13م)

	49-

5015

0381030300611044

1443/08/28هـ (الموافق 2022/03/31م)

	50-

9800

2600007058

1444/04/20هـ (الموافق 2022/11/14م)

	51-

7821

2600012538

1444/04/20هـ (الموافق 2022/11/14م)

	52-

1258

02610103006100735

1444/04/24هـ (الموافق 2022/11/18م)

	53-

9338

4400008336

1444/04/01هـ (الموافق 2022/10/26م)

	54-

7407

3800007100

1444/04/16هـ (الموافق 2022/11/10م)

	55-

1081

02610103006100475

1443/09/03هـ (الموافق 2022/04/04م)

	56-

6112

2600008100

1444/03/03هـ (الموافق 2022/09/29م)

	57-

7826

1400008460

1444/03/23هـ (الموافق 2022/10/19م)

	58-

7814

2600008607

1444/03/23هـ (الموافق 2022/11/14م)

	59-

7000

1400007387

1444/04/23هـ (الموافق 2022/11/17م)

	60-

8205

7500007223

1444/02/11هـ (الموافق 2022/09/07م)

	61-

1237

2610103006100630

1444/04/24هـ (الموافق 2022/11/18م)

	62-

8418

7300006922

1444/04/01هـ (الموافق 2022/10/26م)

	63-

7413

3800007150

1444/04/15هـ (الموافق 2022/11/09م)

	64-

8114

2500007990

1444/02/28هـ (الموافق 2022/09/24م)

	65-

8504

7500007199

1444/03/19هـ (الموافق 2022/10/15م)

	66-

5030

03810103006110038

1443/08/28هـ (الموافق 2022/03/31م)

	67-

1038

2610103006100936

1444/04/23هـ (الموافق 2022/11/17م)

	68-

3073

4800007538

1444/03/29هـ (الموافق 2022/10/25م)

	69-

7732

7500007192

1444/02/12هـ (الموافق 2022/09/08م)

	70-

8631

4800007527

1444/02/27هـ (الموافق 2022/09/23م)

	71-

1114

2600008148

1444/02/13هـ (الموافق 2022/09/09م)

	72-

4059

1400006850

1444/04/20هـ (الموافق 2022/11/14م)

	73-

5010

03810303006110042

1443/08/28هـ (الموافق 2022/03/31م)

	74-

4025

1400007689

1443/08/28هـ (الموافق 2022/03/31م)

	75-

2529

2710103006110019

1444/02/18هـ (الموافق 2022/09/14م)

	76-

8613

7700007746

1444/02/20هـ (الموافق 2022/09/16م)

	77-

7627

1400007583

1444/03/23هـ (الموافق 2022/10/19م)

	78-

7419

3500007048

1444/02/12هـ (الموافق 2022/09/08م)

	79-

2046

2510103006110298

1444/02/10هـ (الموافق 2022/09/06م)

	80-

1172

02610103006100951

1443/09/03هـ (الموافق 2022/04/04م)

	81-

1043

02610103006100782

1443/09/03هـ (الموافق 2022/04/04م)

	82-

9334

1400007661

1444/04/20هـ (الموافق 2022/11/14م)

	83-

8415

7600006870

1444/02/12هـ (الموافق 2022/09/08م)

	84-

5070

3810303006110057

1444/02/11هـ (الموافق 2022/09/07م)

	85-

1272

02610103006100633

1444/04/24هـ (الموافق 2022/11/18م)

	86-

1064

02610103006100761

1444/04/27هـ (الموافق 2022/11/21م)

	87-

7119

7300006939

1444/03/18هـ (الموافق 2022/10/14م)

	88-

7632

01410103006100129

1443/09/08هـ (الموافق 2022/04/09م)

	89-

9220

2600009041

1444/04/15هـ (الموافق 2022/11/09م)

	90-

7652

2500007308

1444/02/13هـ (الموافق 2022/09/09م)

	91-

7830

1400006983

1444/04/27هـ (الموافق 2022/11/21م)
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رقم

رقم الصيدلية

رقم الترخيص

تاريخ االنتهاء

	92-

4001

1410103006100862

1443/10/10هـ (الموافق 2022/05/11م)

	93-

7754

2600008102

1444/04/20هـ (الموافق 2022/11/14م)

	94-

1119

02610103006100760

1443/09/03هـ (الموافق 2022/04/04م)

	95-

8212

7200007005

1444/03/19هـ (الموافق 2022/10/15م)

	96-

7358

7200007166

1444/03/25هـ (الموافق 2022/10/21م)

	97-

5000

03810503006100013

1444/02/18هـ (الموافق 2022/09/14م)

	98-

8616

7700007749

1444/02/28هـ (الموافق 2022/09/24م)

	99-

3012

3810103006110114

1443/09/20هـ (الموافق 2022/04/21م)

	100-

7302

1400007462

1444/04/23هـ (الموافق 2022/11/17م)

	101-

1015

02610103006100574

1443/09/03هـ (الموافق 2022/04/04م)

	102-

4005

-

1444/04/21هـ (الموافق 2022/11/15م)

	103-

8426

7200007438

1444/03/20هـ (الموافق 2022/10/16م)

	104-

4034

1400007694

1444/04/14هـ (الموافق 2022/11/08م)

	105-

3000

4810103006110095

1444/01/25هـ (الموافق 2022/08/23م)

	106-

1093

02610103006100030

1443/09/03هـ (الموافق 2022/04/04م)

	107-

9836

7500007193

1444/03/25هـ (الموافق 2022/10/21م)

	108-

8814

2700008417

1444/02/18هـ (الموافق 2022/09/14م)

	109-

7481

1400006821

1444/03/23هـ (الموافق 2022/10/19م)

	110-

4013

1400007354

1444/04/17هـ (الموافق 2022/11/11م)

	111-

1059

02610103006100134

1443/09/03هـ (الموافق 2022/04/04م)

	112-

()7808

4800007827

1444/04/03هـ (الموافق 2022/10/28م)

	113-

8133

2600009051

1444/04/20هـ (الموافق 2022/11/14م)

	114-

9934

7800007726

1444/03/19هـ (الموافق 2022/10/15م)

	115-

8810

6300008537

1444/04/24هـ (الموافق 2022/11/18م)

	116-

9410

2600008088

1444/03/18هـ (الموافق 2022/10/14م)

	117-

8821

7800007728

1444/02/09هـ (الموافق 2022/09/05م)

المصدر :الشركة.
  (12-7):مقر لودجلاتفاصيل التراخيص النظامية لفتح وتشغيل المنشآت الصحية التابعة للشركة

رقم

الموقع

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

-1

عيادة النهدي كير  -جدة

2600015460

1442/01/07هـ (الموافق
2020/08/26م)

1447/03/03هـ (الموافق
2025/08/26م)

مديرية الشئون الصحية
بجدة

-2

عيادة النهدي كير  -جدة

026-101-012-010-02200

1440/11/19هـ (الموافق
2019/07/22م)

1445/11/18هـ (الموافق
2024/05/26م)

مديرية الشئون الصحية
بجدة

المصدر :الشركة.
  (12-8):مقر لودجلاتفاصيل شهادات العضويات في الغرف التجارية التي حصلت عليها الشركة والشركات التابعة

الجهة المصدرة

رقم العضوية

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الشركة
الشركة

الغرفة التجارية بجدة،
المملكة العربية السعودية

201000025292

1406/10/11هـ (الموافق
1986/06/18م)

1445/05/29هـ (الموافق
2023/12/13م)

شركة النهدي كير المحدودة

الغرفة التجارية بجدة،
المملكة العربية السعودية

201000302557

1426/11/05هـ (الموافق
2005/12/07م)

1444/11/05هـ (الموافق
2023/05/25م)

شركة السخاء الذهبية للتجارة والمقاوالت
المحدودة

الغرفة التجارية بجدة،
المملكة العربية السعودية

111568

1427/06/29هـ (الموافق
2006/07/26م)

1445/06/29هـ (الموافق
2024/01/11م)

شركة النهدي لالستثمار ذ.م.م

غرفة تجارة وصناعة دبي

822864

1440/04/30هـ (الموافق
2019/01/06م)

1444/06/12هـ (الموافق
2023/01/05م)

المصدر :الشركة.
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  (12-9):مقر لودجلاتفاصيل تراخيص البلدية الذي حصلت عليه الشركة والشركات التابعة

الشركة

الرقم
-1

الشركة

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

39111331906

1439/08/03هـ

1445/8/2هـ

-2

شركة النهدي كير المحدودة

40082122866

1441/8/5هـ

1443/8/15هـ

-3

شركة السخاء الذهبية للتجارة والمقاوالت المحدودة

39111422159

1437/11/14هـ

1443/11/13هـ

-4

شركة النهدي لالستثمار ذ.م.م

1384313

2019/01/06م

2023/01/05م

المصدر :الشركة.
  (12-10):مقر لودجلاتفاصيل التراخيص البلدية التي حصلت عليها فروع شركة

رقم

رقم الصيدلية

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الصيدليات الرئيسية
1-

7823

41073456606

1441/09/07هـ (الموافق 2020/04/30م)

1444/09/07هـ (الموافق 2023/03/29م)

2-

1239

39111341067

1440/08/23هـ (الموافق 2019/04/29م)

1444/10/22هـ (الموافق 2023/05/13م)

3-

1279

41093549380

1442/09/09هـ (الموافق 2021/04/21م)

1443/10/02هـ (الموافق 2022/05/04م)

4-

4009

40021740448

1424/03/25هـ (الموافق 2003/05/26م)

1444/06/05هـ (الموافق 2022/12/29م)

5-

8216

8528

1441/07/07هـ (الموافق 2020/03/02م)

1446/07/06هـ (الموافق 2025/01/06م)

6-

7228

39111420832

1442/06/06هـ (الموافق 2021/01/20م)

1444/06/06هـ (الموافق 2022/12/30م)

7-

1233

39111336771

1439/12/24هـ (الموافق 2018/09/05م)

1443/12/25هـ (الموافق 2022/07/25م)

8-

6011

3909210465

1435/06/28هـ (الموافق 2014/04/28م)

1443/06/28هـ (الموافق 2022/01/31م)

9-

2015

3909566695

1439/02/02هـ (الموافق 2017/10/22م)

1444/02/01هـ (الموافق 2022/08/28م)

	10-

3076

41103569997

1441/11/04هـ (الموافق 2020/07/02م)

1443/11/04هـ (الموافق 2022/06/10م)

	11-

1002

39111456875

1442/02/13هـ (الموافق 2020/10/01م)

1444/02/13هـ (الموافق 2022/09/10م)

	12-

9812

3909157339

1435/03/28هـ (الموافق 2014/01/29م)

1444/03/28هـ (الموافق 2022/10/24م)

	13-

9433

40092194588

1440/09/16هـ (الموافق 2019/05/21م)

1443/09/15هـ (الموافق 2022/04/16م)

	14-

7781

40031928804

1439/08/16هـ (الموافق 2018/05/02م)

1443/08/16هـ (الموافق 2022/03/19م)

	15-

5024

3909116897

 1442/08/04هـ (الموافق 2021/03/18م)

 1443/08/04هـ (الموافق 2022/03/08م)

	16-

2049

3909439167

1439/04/25هـ (الموافق 2018/01/12م)

1444/04/24هـ (الموافق 2022/11/18م)

	17-

9240

39111341073

1442/08/03هـ (الموافق 2021/03/17م)

1443/08/03هـ (الموافق 2022/03/07م)

	18-

1221

39111429065

1442/08/29هـ (الموافق 2021/04/12م)

1443/08/29هـ (الموافق 2022/04/02م)

	19-

1072

39111328973

1441/12/29هـ (الموافق 2020/08/19م)

1443/12/29هـ (الموافق 2022/07/29م)

	20-

7635

40102411560

1439/11/27هـ (الموافق 2018/08/09م)

1443/11/27هـ (الموافق 2022/06/26م)

	21-

1219

39111419520

1442/07/06هـ (الموافق 2021/02/18م)

1443/07/06هـ (الموافق 2022/02/18م)

	22-

1069

39111342796

1442/02/13هـ (الموافق 2020/10/01م)

1444/06/13هـ (الموافق 2023/01/06م)

	23-

1008

39111419355

1441/12/23هـ (الموافق 2020/08/13م)

1443/12/23هـ (الموافق 2022/07/23م)

	24-

6026

3909271899

1439/06/06هـ (الموافق 2018/02/22م)

1444/06/16هـ (الموافق 2023/01/09م)

	25-

8402

3909669006

1429/09/14هـ (الموافق 2008/09/14م)

1443/09/15هـ (الموافق 2022/04/16م)

	26-

4004

40021746903

1421/10/25هـ (الموافق 2001/01/29م)

1443/10/25هـ (الموافق 2022/05/26م)

	27-

9731

3909116897

1442/08/04هـ (الموافق 2021/03/18م)

1443/08/04هـ (الموافق 2022/03/08م)

	28-

7660

41012559775

1441/01/11هـ (الموافق 2019/09/10م)

1444/01/11هـ (الموافق 2022/08/09م)

	29-

8429

390993978

1439/01/10هـ (الموافق 2017/09/30م)

1444/01/19هـ (الموافق 2022/08/17م)

	30-

8708

40021718531

1422/09/13هـ (الموافق 2021/04/15م)

1443/11/18هـ (الموافق 2022/07/17م)

	31-

2512

39111030544

1438/03/12هـ (الموافق 2016/12/11م)

1444/03/12هـ (الموافق 2022/10/08م)

	32-

9241

40112492965

1440/11/11هـ (الموافق 2019/07/13م)

1443/11/10هـ (الموافق 2022/06/19م)

	33-

7809

40082092231

1440/08/02هـ (الموافق 2019/04/07م)

1443/08/01هـ (الموافق 2022/03/04م)

	34-

2059

3909432656

1437/11/30هـ (الموافق 2017/08/22م)

1443/11/29هـ (الموافق 2022/06/28م)

	35-

1214

39111328989

1439/09/19هـ (الموافق 2018/06/03م)

1443/09/18هـ (الموافق 2022/04/19م)
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رقم

رقم الصيدلية

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

	36-

2523

39111006587

1437/08/18هـ (الموافق 2016/08/25م)

1444/08/18هـ (الموافق 2023/03/10م)

	37-

1089

39111450581

1440/02/24هـ (الموافق 2018/11/04م)

1444/02/24هـ (الموافق 2022/09/21م)

	38-

7620

40031877609

1437/02/04هـ (الموافق 2015/11/16م)

1444/02/04هـ (الموافق 2022/08/31م)

	39-

7811

41073474356

1441/07/03هـ (الموافق 2020/04/27م)

1444/07/03هـ (الموافق 2023/01/25م)

	40-

1021

39111417540

1443/01/23هـ (الموافق 2021/09/01م)

1444/01/23هـ (الموافق 2022/08/21م)

	41-

8132

39111425855

1442/06/12هـ (الموافق 2021/01/26م)

1443/08/28هـ (الموافق 2022/04/01م)

	42-

9717

3909406158

1440/06/15هـ (الموافق 2019/02/ 19م)

1444/06/14هـ (الموافق 2023/01/07م)

	43-

6111

39121540816

1441/11/24هـ (المواق 2020/07/15م)

1443/11/41هـ (الموافق 2022/06/24م)

	44-

7471

40041877723

1437/02/05هـ (الموافق2015/11/17م)

1444/02/05هـ (الموافق 2022/09/01م)

	45-

8525

39111341633

1442/07/03هـ (الموافق 2021/02/15م)

1444/07/03هـ (الموافق 2023/01/25م)

	46-

1243

40082142349

1440/08/23هـ (الموافق 2019/04/29هـ)

1443/08/22هـ (الموافق 2022/03/26م)

	47-

7724

41032610969

1441/03/22هـ (الموافق 2019/11/19م)

1444/03/21هـ (الموافق 2022/10/17م)

	48-

6001

3909674327

1436/09/19هـ (الموافق 2015/07/06م)

1443/09/19هـ (الموافق 2022/04/20م)

	49-

5015

3909197398

1442/02/16هـ (الموافق 2020/10/04م)

1444/02/16هـ (الموافق 2022/09/13م)

	50-

9800

3909369920

1441/05/12هـ (الموافق 2020/01/08م)

1444/05/12هـ (الموافق 2022/12/06م)

	51-

7821

41103566877

1441/11/10هـ (الموافق 2020/07/01م)

1444/11/10هـ (الموافق 2023/05/30م)

	52-

1258

39111340949

1441/07/08هـ (الموافق2020/03/03م)

1444/07/08هـ (الموافق2023/01/30م)

	53-

9338

41022575058

1441/02/01هـ (الموافق 2019/09/30م)

1444/01/29هـ (الموافق 2022/08/27م)

	54-

7407

5979

1441/12/22هـ (الموافق2020/08/12م)

1447/12/21هـ (الموافق 2026/06/07م)

	55-

1081

39111448375

1441/02/32هـ (الموافق 2019/10/23م)

1444/02/24هـ (الموافق 2022/09/21م)

	56-

6112

39121540829

1441/11/24هـ (الموافق 2020/07/15م)

1443/11/24هـ (الموافق 2022/06/24م)

	57-

7826

41022581497

1441/02/11هـ (الموافق 2019/1010م)

1444/02/11هـ (الموافق 2022/09/07م)

	58-

7814

41042620098

1442/04/03هـ (الموافق 2020/11/19م)

1444/04/03هـ (الموافق 2022/10/29م)

	59-

7000

40031762349

1429/03/08هـ (الموافق 2008/02/16م)

1444/03/08هـ (الموافق2022/10/04م)

	60-

8205

390999475

1428/11/26هـ (الموافق 2007/12/06م)

1443/11/26هـ (الموافق 2022/06/25م)

	61-

1237

39111342803

1439/05/21هـ (الموافق 2018/02/07م)

1444/05/20هـ (الموافق 2022/12/14م)

	62-

8418

3909389205

1439/04/17هـ (الموافق 2018/01/04م)

1444/04/27هـ (الموافق 2022/11/21م)

	63-

7413

5969

1441/11/29هـ (الموافق 2020/07/20م)

1447/11/28هـ (الموافق 2026/05/15م)

	64-

8114

3909557413

1438/09/28هـ (الموافق 2017/07/23م)

1443/09/27هـ (الموافق 2022/04/08م)

	65-

8504

3909102173

1430/09/09هـ (الموافق )2009/08/30

1443/09/09هـ (الموافق 2022/04/10م)

	66-

5030

41012573932

1426/03/08هـ (الموافق 2005/04/17م)

1444/03/07هـ (الموافق 2022/10/03م)

	67-

1038

39111312356

1442/10/24هـ (الموافق 2021/06/05م)

1444/10/24هـ (الموافق 2023/05/15م)

	68-

3073

3909385184

1436/09/11هـ (الموافق 2015/06/28م)

1443/09/10هـ (الموافق 2022/04/11م)

	69-

7732

41022576978

1441/02/04هـ (الموافق 2019/10/03م)

1444/02/03هـ (الموافق 2022/08/30م)

	70-

8631

40082142203

1439/10/29هـ (الموافق 2018/07/13م)

1443/10/29هـ (الموافق 2022/05/30م)

	71-

1114

39111285200

1441/05/14هـ (الموافق 2020/01/10م)

1444/11/10هـ (الموافق 2022/12/08م)

	72-

4059

41073474277

1441/06/26هـ (الموافق 2020/02/20م)

1443/06/26هـ (الموافق 2022/01/29م)

	73-

5010

39121548341

1443/02/13هـ (الموافق 2022/07/13م)

1444/02/13هـ (الموافق 2023/07/02م)

	74-

4025

41012556776

1438/05/17هـ (الموافق 2017/02/14م)

1444/05/17هـ (الموافق 2022/12/11م)

	75-

2529

39111026007

1438/06/28هـ (الموافق 2017/03/27م)

1444/06/29هـ (الموافق 2023/01/21م)

	76-

8613

41052677477

1431/06/02هـ (الموافق 2010/05/16م)

1444/06/01هـ (الموافق 2022/12/25م)

	77-

7627

40031877673

1437/02/04هـ (الموافق 2015/11/16م)

1444/02/04هـ (الموافق 2022/31/08م)

	78-

7419

3909478486

1438/11/02هـ (الموافق 2017/07/25م)

1443/11/01هـ (الموافق 2022/05/31م)

	79-

2046

3909545055

1439/05/19هـ (الموافق 2018/02/05م)

1444/05/18هـ (الموافق 2022/12/12م)

	80-

1172

39111286488

1441/01/05هـ (الموافق 2019/09/05م)

1444/01/03هـ (الموافق 2022/08/01م)
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رقم

رقم الصيدلية

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

	81-

1043

39111353369

1442/01/19هـ (الموافق 2020/09/07م)

1444/01/19هـ (الموافق 2022/08/17م)

	82-

9334

40031797588

1436/11/23هـ (الموافق 2015/09/07م)

1443/11/23هـ (الموافق 2022/06/22م)

	83-

8415

41052650147

1429/08/25هـ (الموافق 2008/08/26م)

 (1443/08/25الموافق 2022/03/28م)

	84-

5070

41052688939

1441/05/05هـ (الموافق 2020/01/01م)

1444/05/26هـ (الموافق 2022/12/20م)

	85-

1272

39111431427

1441/04/17هـ (الموافق 2019/12/15م)

1444/04/18هـ (الموافق 2022/11/13م)

	86-

1064

39111456456

1439/05/21هـ (الموافق 2018/02/07م)

1444/05/20هـ (الموافق 2022/12/14م)

	87-

7119

40102473888

1437/12/23هـ (الموافق 2016/09/24م)

1443/12/23هـ (الموافق 2022/07/22م)

	88-

7632

40031884651

1437/05/28هـ (الموافق 2016/03/08م)

1444/05/28هـ (الموافق 2022/12/22م)

	89-

9220

39111394238

1442/10/08هـ (الموافق 2021/05/20م)

1444/10/12هـ (الموافق 2023/05/02م)

	90-

7652

3909508267

1438/11/01هـ (الموافق 2017/07/24م)

1443/10/29هـ (الموافق 2022/05/30م)

	91-

7830

41073464313

1441/06/26هـ (الموافق 2020/02/20م)

1444/06/26هـ (الموافق 2023/01/19م)

	92-

4001

40021720050

1407/07/08هـ (الموافق 1987/03/08هـ)

1444/07/08هـ (الموافق 2023/01/30م)

	93-

7754

39111445732

1439/03/01هـ (الموافق 1439/11/20هـ)

1444/03/01هـ (الموافق 2022/09/27م)

	94-

1119

39111419727

1440/03/16هـ (الموافق 2018/11/25م)

1444/04/12هـ (الموافق 2022/11/07م)

	95-

8212

3909139020

1437/01/05هـ (الموافق 2018/10/18م)

1444/01/05هـ (الموافق 2022/08/03م)

	96-

7358

3909294723

1436/06/13هـ (الموافق 2015/04/02م)

1443/06/14هـ (الموافق 2022/01/17م)

	97-

5000

390982755

1423/08/29هـ (الموافق 2002/11/04م)

1443/08/28هـ (الموافق 2022/04/01م)

	98-

8616

40122540024

1431/01/25هـ (الموافق 2010/01/11م)

1444/01/25هـ (الموافق 2022/08/23م)

	99-

3012

40031896680

1439/03/28هـ (الموافق 2017/12/16م)

1444/03/27هـ (الموافق 2022/10/23م)

	100-

7302

40031863550

1436/04/07هـ (الموافق 2015/01/27م)

1444/04/07هـ (الموافق 2022/11/01م)

	101-

1015

39111452926

1442/02/17هـ (الموافق 2020/10/05م)

1444/02/17هـ (الموافق 2022/09/14م)

	102-

4005

40021723514

1423/01/05هـ (الموافق 2002/03/19م)

1444/01/05هـ (الموافق 2022/08/30م)

	103-

8426

3909179371

1434/09/22هـ (الموافق 2013/07/30م)

1443/08/08هـ (الموافق 2022/03/11م)

	104-

4034

41012556771

1438/05/01هـ (الموافق 2017/01/29م)

1444/05/01هـ (الموافق 2022/11/25م)

	105-

3000

40011580193

1439/01/23هـ (الموافق 2017/10/13م)

1444/01/22هـ (الموافق 2022/08/20م)

	106-

1093

39111424746

1439/09/14هـ (الموافق 2018/05/29م)

1443/09/13هـ (الموافق 2022/04/15م)

	107-

9836

390985634

1437/11/28هـ (الموافق 2016/08/31م)

1443/11/28هـ (الموافق 2022/06/27م)

	108-

8814

39121513410

1439/02/03هـ (الموافق 2017/10/23م)

1444/01/22هـ (الموافق 2022/08/20م)

	109-

7481

41042629662

1441/04/15هـ (الموافق 2019/12/12م)

1444/04/14هـ (الموافق 2022/11/08م)

	110-

4013

400317580082

1428/02/13هـ (الموافق 2007/03/03م)

1443/12/24هـ (الموافق 2022/07/23م)

	111-

1059

39111284536

1442/07/28هـ (الموافق 2021/03/12م)

1443/07/28هـ (الموافق 2022/03/02م)

	112-

)7808

40082122264

1440/08/16هـ (الموافق 2019/04/21م)

1443/08/15هـ (الموافق 2022/03/18م)

	113-

8133

39111343078

1441/09/22هـ (الموافق 2020/05/15م)

1443/09/22هـ (الموافق 2022/04/24م)

	114-

9934

41073495746

1436/04/29هـ (الموافق 2015/02/18م)

1443/07/28هـ (الموافق 2022/03/01م)

	115-

8810

40082098886

1432/09/10هـ (الموافق 2011/09/07م)

1443/09/08هـ (الموافق )2022/04/09

	116-

9410

1100080377

1443/04/16هـ (الموافق 2021/11/21م)

1444/04/15هـ (الموافق 2022/11/09م)

8821

40011569855

1432/02/26هـ (الموافق 2011/01/30م)

1444/02/18هـ (الموافق 2022/09/14م)

	117-
املستودعات
1-

1439/02/13هـ

1444/2/12هـ

جدة

39111455037

1443/8/28هـ
1445/2/26هـ

2-

خميس مشيط

3909118709

1438/08/28هـ

3-

الرياض

40102436484

1437/11/28هـ

1443/1/27هـ

4-

الرياض  -حي
السلي(الحليب)

40031888256

1437/09/02هـ

المصدر :الشركة.
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  (12-11):مقر لودجلاتفاصيل تراخيص الدفاع المدني الذي حصلت عليه الشركة والشركات التابعة

الشركة

الرقم
-1

الشركة

-2

شركة النهدي كير المحدودة

-3
-4

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

42-000274016-3

اإلصدار 1442/8/24هـ

االنتهاء 1443/8/24هـ

المديرية العامة للدفاع المدني

42-000321287-3

1442/11/10هـ

1443/11/10هـ

المديرية العامة للدفاع المدني

شركة السخاء الذهبية للتجارة
والمقاوالت المحدودة

37870-004501

1437/11/08هـ

تحت التجديد

تحت التجديد

شركة النهدي لالستثمار ذ.م.م

LCA -0000223842

2021/10/04

2022/10/03

اإلدارة العامة للدفاع المدني  /دبي

2021

المصدر :الشركة.
  (12-12):مقر لودجلاتفاصيل تراخيص الدفاع المدني التي حصلت عليها فروع الشركة

رقم الصيدلية

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الرقم
1-

7823

1-000693624-42

1442/07/28هـ (الموافق 2021/03/12م)

1443/07/28هـ (الموافق 2022/03/02م)

2-

1239

3-000139320-43

1443/01/25هـ (الموافق 2021/09/03م)

1444/01/25هـ (الموافق 2022/08/23م)

3-

1279

1-000721973-42

1442/09/09هـ (الموافق 2021/04/21م)

1443/09/09هـ (الموافق 2022/04/10م)

4-

4009

1-000650071-42

1443/06/29هـ (الموافق 2022/02/01م)

1444/06/29هـ (الموافق 2023/01/22م)

5-

8216

8528

1441/07/07هـ (الموافق 2020/03/02م)

1446/07/06هـ (الموافق 2025/01/06م)

6-

7228

1-000692822-42

1442/08/04هـ (الموافق 2021/03/18م)

1443/08/04هـ (الموافق 2022/03/07م)

7-

1233

3-000733699-42

1442/11/05هـ (الموافق 2021/06/15م)

1443/11/05هـ (الموافق 2022/06/05م)

8-

6011

3-000326580-42

1442/07/17هـ (الموافق 2021/03/01م)

1443/07/17هـ (الموافق 2022/02/18م)

9-

2015

2-000384546-42

1442/08/23هـ (الموافق 2021/04/05م)

1443/08/23هـ (الموافق 2022/03/26م)

	10-

3076

1-000720096-42

1442/10/18هـ (الموافق 2021/05/29م)

1443/10/18هـ (الموافق 2022/05/19م)

	11-

1002

2-000078362-43

1443/01/18هـ (الموافق 2021/08/27م)

1444/01/18هـ (الموافق 2022/08/16م)

	12-

9812

2-000533290-42

1442/08/05هـ (الموافق 2021/03/19م)

1443/08/05هـ (الموافق 2022/03/08م)

	13-

9433

1-000719657-42

1442/09/14هـ (الموافق 2021/04/25م)

1443/09/14هـ (الموافق 2022/04/15م)

	14-

7781

1-000627195-42

1443/06/29هـ (الموافق 2022/02/01م)

1444/06/29هـ (الموافق 2023/01/22م)

	15-

5024

2-000324214-41

1443/01/26هـ (الموافق 2021/09/03م)

1444/01/26هـ (الموافق 2022/08/24م)

	16-

2049

1-000613603-42

1443/02/26هـ (الموافق 2021/10/03م)

1444/02/26هـ (الموافق 2022/09/22م)

	17-

9240

1-000773642-43

1443/02/05هـ (الموافق 2021/09/13م)

1444/02/05هـ (الموافق 2022/09/01م)

	18-

1221

1-000770780-43

1443/01/25هـ (الموافق 2021/09/03م)

1444/01/25هـ (الموافق 2022/08/23م)

	19-

1072

3-000232732-42

1442/12/19هـ (الموافق 2021/07/29م)

1443/12/19هـ (الموافق 2022/07/19م)

	20-

7635

1-000713499-42

1442/10/12هـ (الموافق 2021/05/23م)

1443/10/12هـ (الموافق 2022/05/13م)

	21-

1219

2-000121019-42

1442/12/04هـ (الموافق 2021/07/14م)

1443/12/04هـ (الموافق 2022/07/04م)

	22-

1069

2-000382064-42

1442/09/08هـ (الموافق 2021/04/20م)

1443/09/08هـ (الموافق 2022/04/10م)

	23-

1008

1-000743526-42

1442/11/17هـ (الموافق 2021/06/27م)

1443/11/17هـ (الموافق 2022/06/17م)

	24-

6026

2-000492619-42

1442/07/11هـ (الموافق 2021/02/23م)

1443/07/11هـ (الموافق 2022/02/12م)

	25-

8402

2-000580222-42

1442/12/24هـ (الموافق 2021/08/03م)

1443/12/24هـ (الموافق 2022/07/23م)

	26-

4004

1-000772523-43

1443/01/28هـ (الموافق 2021/09/05م)

1444/01/28هـ (الموافق 2022/08/25م)

	27-

9731

1-000742605-42

1443/01/28هـ (الموافق 2021/09/05م)

1444/01/28هـ (الموافق 2022/08/25م)

	28-

7660

2-000582253-42

1443/01/21هـ (الموافق 2021/09/28م)

1444/02/21هـ (الموافق 2022/09/17م)

	29-

8429

2-000498759-42

1442/07/12هـ (الموافق 2021/02/24م)

1443/07/12هـ (الموافق 2022/02/13م)

	30-

8708

1-000626259-42

1443/02/26هـ (الموافق 2021/10/03م)

1444/02/26هـ (الموافق 2022/09/22م)

	31-

2512

1-000681819-42

1442/08/04هـ (الموافق 2021/03/17م)

1443/08/04هـ (الموافق 2022/03/07م)

	32-

9241

3-000352058-42

1442/10/27هـ (الموافق 2020/06/07م)

1443/10/27هـ (الموافق 2022/05/28م)

	33-

7809

3-000316583-42

1443/05/04هـ (الموافق 2021/12/08م)

1444/05/04هـ (الموافق 2022/11/28م)

الصيدليات الرئيسية

216

العودة الى جدول المحتويات

الرقم

رقم الصيدلية

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

	34-

2059

2-000581872-42

1443/01/23هـ (الموافق 2021/08/31م)

1444/01/23هـ (الموافق 2022/08/20م)

	35-

1214

3-000078890-42

1443/01/04هـ (الموافق 2021/08/13م)

1444/01/04هـ (الموافق 2022/08/02م)

	36-

2523

1-000681253-42

1442/08/15هـ (الموافق 2021/03/28م)

1443/08/15هـ (الموافق 2022/03/18م)

	37-

1089

1-000712782-42

1442/09/01هـ (الموافق 2021/04/13م)

1443/09/01هـ (الموافق 2022/04/02م)

	38-

7620

1-000626204-42

1443/06/23هـ (الموافق 2022/01/26م)

1444/06/23هـ (الموافق 2023/01/16م)

	39-

7811

1-000626204-42

1443/04/26هـ (الموافق 2021/12/01م)

1444/04/26هـ (الموافق 2022/11/20م)

	40-

1021

3-000292100-43

1443/02/01هـ (الموافق 2021/09/09م)

1444/02/01هـ (الموافق 2022/08/29م)

	41-

8132

1-000669853-42

1442/07/18هـ (الموافق 2021/03/02م)

1443/07/18هـ (الموافق 2022/02/20م)

	42-

9717

1-000659379-42

1443/05/22هـ (الموافق 2021/12/26م)

1444/05/22هـ (الموافق 2022/12/16م)

	43-

6111

1-000635160-42

1443/02/28هـ (الموافق 2021/10/05م)

1444/02/28هـ (الموافق 2022/09/24م)

	44-

7471

1-000695778-42

1442/09/07هـ (الموافق 2021/04/18م)

1443/09/07هـ (الموافق 2022/04/08م)

	45-

8525

1-000740191-42

1442/11/24هـ (الموافق 2021/07/04م)

1443/11/24هـ (الموافق 2022/06/24م)

	46-

1243

1-000814533-43

1443/04/13هـ (الموافق 2021/11/18م)

1444/04/13هـ (الموافق 2022/11/07م)

	47-

7724

2-000440565-42

1443/03/08هـ (الموافق 2021/10/21م)

1444/03/08هـ (الموافق 2022/10/04م)

	48-

6001

4-000165190-42

1442/07/18هـ (الموافق 2021/03/02م)

1443/07/18هـ (الموافق 2022/02/19م)

	49-

5015

1-000700590-42

1442/08/22هـ (الموافق 2021/04/05م)

1443/08/22هـ (الموافق 2022/03/26م)

	50-

9800

2-000523264-42

1442/07/20هـ (الموافق 2021/03/04م)

1443/07/20هـ (الموافق 2022/02/21م)

	51-

7821

1-0007207250-42

1442/09/17هـ (الموافق 2021/04/29م)

1443/09/17هـ (الموافق 2022/04/19م)

	52-

1258

2-000137098-42

1443/02/16هـ (الموافق 2021/09/23م)

1444/02/12هـ (الموافق 2022/09/09م)

	53-

9338

1-000623796-42

1443/03/25هـ (الموافق 2021/10/29م)

1444/03/25هـ (الموافق 2022/10/21م)

	54-

7407

5979

1441/12/22هـ (الموافق 2020/08/12م)

1447/12/21هـ (الموافق 2026/06/07م)

	55-

1081

1-000711799-42

1442/08/25هـ (الموافق 2021/04/08م)

1443/08/25هـ (الموافق 2022/03/17م)

	56-

6112

1-000708699-42

1442/08/15هـ (الموافق 2021/03/29م)

1443/08/15هـ (الموافق 2022/03/19م)

	57-

7826

1-000664790-42

(1442/07/18هـ الموافق 2021/03/01م)

1443/08/17هـ (الموافق 2022/02/19م)

	58-

7814

1-000740191-42

1442/12/23هـ (الموافق 2021/08/02م)

1443/12/23هـ (الموافق 2022/07/23م)

	59-

7000

1-000667613-42

1443/06/03هـ (الموافق 2022/01/06م)

1444/06/03هـ (الموافق 2022/12/27م)

	60-

8205

2-000544966-42

1442/09/15هـ (الموافق 2021/04/27م)

1443/09/15هـ (الموافق 2022/04/16م)

	61-

1237

2-000277484-42

1443/02/16هـ (الموافق 2021/09/23م)

1444/02/16هـ (الموافق 2022/09/12م)

	62-

8418

2-000492629-42

1443/06/01هـ (الموافق 2022/01/04م)

1444/06/01هـ (الموافق 2022/12/25م)

	63-

7413

5969

1441/11/29هـ (الموافق 2020/07/20م)

1447/11/28هـ (الموافق 2026/05/15م)

	64-

8114

2-000575615-42

1442/12/29هـ (الموافق 2021/08/08م)

1443/12/29هـ (الموافق 2022/07/28م)

	65-

8504

2-000537261-42

1442/08/12هـ (الموافق 2021/03/25م)

1443/08/12هـ (الموافق 2022/03/15م)

	66-

5030

2-000596427-42

1443/02/07هـ (الموافق2021/09/14م)

1444/02/07هـ (الموافق2022/09/03م)

	67-

1038

2-000399901-42

1442/12/17هـ (الموافق 2021/07/27م)

1443/12/17هـ (الموافق 2022/07/17م)

	68-

3073

1-000649301-42

1443/07/01هـ (الموافق 2022/02/02م)

1444/07/01هـ (الموافق 2023/01/23م)

	69-

7732

1-000591359-42

1443/01/16هـ (الموافق 20210/08/24م)

1444/01/16هـ (الموافق 2022/08/14م)

	70-

8631

1-000653437-42

1443/05/12هـ (الموافق 2021/12/16م)

1444/05/12هـ (الموافق 2022/12/06م)

	71-

1114

2-000490821-42

1443/01/10هـ (الموافق 2021/08/18م)

1444/01/10هـ (الموافق 2022/08/08م)

	72-

4059

1-000662713-42

1443/05/24هـ (الموافق 2021/12/28م)

1444/06/26هـ (الموافق 2023/01/19م)

	73-

5010

1-000609951-42

1443/07/06هـ (الموافق )2022/02/07

1444/07/06هـ (الموافق 2023/01/28م)

	74-

4025

1-000738092-42

1443/01/29هـ (الموافق 2021/09/06م)

1444/01/29هـ (الموافق 2022/08/27م)

	75-

2529

1-000750828-42

1443/01/30هـ (الموافق 2021/09/07م)

1444/01/29هـ (الموافق 2022/08/28م)

	76-

8613

2-000497619-42

1442/08/04هـ (الموافق 2021/03/17م)

1443/08/04هـ (الموافق 2022/03/07م)

	77-

7627

1-000666911-42

1443/06/13هـ (الموافق 2022/01/16م)

1444/06/13هـ (الموافق 2023/01/06م)

	78-

7419

1-000649809-42

1443/05/11هـ (الموافق 2021/12/15م)

1444/05/11هـ (الموافق 2022/12/05م)
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الرقم

رقم الصيدلية

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

	79-

2046

3-000232903-42

1443/03/04هـ (الموافق 2021/10/10م)

1444/03/04هـ (الموافق 2022/09/30م)

	80-

1172

3-000088232-42

1442/12/24هـ (الموافق 2021/08/03م)

1443/12/24هـ (الموافق 2022/07/23م)

	81-

1043

1-000619611-42

1443/02/13هـ (الموافق 2021/09/20م)

1444/02/13هـ (الموافق 2022/09/09م)

	82-

9334

1-000721352-42

1442/09/23هـ (الموافق 2021/05/05م)

1443/09/23هـ (الموافق 2022/04/24م)

	83-

8415

2-00491654-42

1443/05/05هـ (الموافق 2021/12/09م)

1444/05/05هـ (الموافق 2022/11/29م)

	84-

5070

1-000598949-42

1443/03/19هـ (الموافق 2021/10/26م)

1444/03/19هـ (الموافق 2022/10/15م)

	85-

1272

1-000750502-42

1442/12/17هـ (الموافق 2021/07/27م)

1443/12/17هـ (الموافق 2022/07/17م)

	86-

1064

1-000700846-42

1442/08/04هـ (الموافق 2021/03/18م)

1443/08/04هـ (الموافق 2022/03/08م)

	87-

7119

2-000528757-42

1442/07/17هـ (الموافق 2021/03/01م)

1443/07/17هـ (الموافق 2022/02/18م)

	88-

7632

1-000739049-42

1442/12/19هـ (الموافق 2021/07/29م)

1443/12/19هـ (الموافق 2022/07/18م)

	89-

9220

1-000729383-42

1442/11/05هـ (الموافق 2021/06/15م)

1443/11/05هـ (الموافق 2022/06/05م)

	90-

7652

2-000575545-42

1443/01/08هـ (الموافق 2021/08/16م)

1444/01/08هـ (الموافق 2022/0/06م)

	91-

7830

1-000629546-42

1443/03/19هـ (الموافق 2021/10/25م)

1444/03/19هـ (الموافق 2022/10/15م)

	92-

4001

1-000768665-43

1443/01/14هـ (الموافق 2021/08/22م)

1444/01/14هـ (الموافق 2022/08/12م)

	93-

7754

1-000712716-42

1442/08/23هـ (الموافق 2021/04/06م)

1443/08/23هـ (الموافق 2022/03/27م)

	94-

1119

2-000381248-42

1442/10/21هـ (الموافق 2021/06/02م)

1443/10/21هـ (الموافق 2022/05/23م)

	95-

8212

2-000578698-42

1443/01/10هـ (الموافق 2021/08/18م)

1444/01/10هـ (الموافق 2022/08/08م)

	96-

7358

2-000506585-42

1442/07/02هـ (الموافق 2021/02/14م)

1443/07/02هـ (الموافق 2022/02/03م)

	97-

5000

1-000687594-42

1442/09/03هـ (الموافق 2021/04/15م)

1443/09/03هـ (الموافق 2022/04/05م)

	98-

8616

1-000598900-42

1443/02/13هـ (الموافق 2021/09/20م)

1444/02/13هـ (الموافق 2022/09/09م)

	99-

3012

2-000370960-42

1442/12/22هـ (الموافق (2021/08/01م)

1443/12/22هـ (الموافق 2022/07/21م)

	100-

7302

1-000561165-41

1443/03/05هـ (الموافق 2021/12/07م)

1444/03/05هـ (الموافق 2022/10/01م)

	101-

1015

1-000711076-42

1442/09/01هـ (الموافق 2021/04/13م)

1443/09/01هـ (الموافق 2022/04/03م)

	102-

4005

1-000603759-42

1443/03/06هـ (الموافق 2021/10/12م)

1444/03/06هـ (الموافق 2022/10/02م)

	103-

8426

2-000549613-42

1442/10/21هـ (الموافق 2021/06/02م)

1443/10/21هـ (الموافق 2022/05/22م)

	104-

4034

1-000650047-32

1443/04/26هـ (الموافق 2021/12/01م)

1444/04/26هـ (الموافق 2022/11/20م)

	105-

3000

1-000720052-42

1442/09/14هـ (الموافق 2021/04/26م)

1443/09/14هـ (الموافق 2022/04/15م)

	106-

1093

2-000380191-42

1442/08/03هـ (الموافق 2021/03/17م)

1443/08/03هـ (الموافق 2022/03/07م)

	107-

9836

2-000570330-42

1442/11/25هـ (الموافق 2021/07/05م)

1443/11/25هـ (الموافق 2022/06/24م)

	108-

8814

1-000669501-42

1443/06/13هـ (الموافق 2022/01/16م)

1444/06/13هـ (الموافق 2023/01/06م)

	109-

7481

1-000739050-42

1442/11/12هـ (الموافق2021/06/22م)

1443/11/12هـ (الموافق 2022/06/11م)

	110-

4013

1-000684100-42

1442/12/25هـ (الموافق 2021/08/04م)

1443/12/25هـ (الموافق 2022/07/24م)

	111-

1059

1-000740799-42

1442/11/11هـ (الموافق 2021/06/21م)

1443/11/11هـ (الموافق 2022/06/11م)

	112-

7808

1-000647862-42

1443/06/16هـ (الموافق 2022/01/19م)

1444/06/16هـ (الموافق 2023/01/09م)

	113-

8133

1-000647862-42

1443/02/20هـ (الموافق 2021/09/27م)

1444/02/20هـ (الموافق 2022/09/16م)

	114-

9934

2-000587285-42

1443/01/23هـ (الموافق 2021/08/31م)

1444/01/23هـ (الموافق 2022/08/21م)

	115-

8810

1-000720735-42

1442/10/21هـ (الموافق 2021/06/02م)

1443/10/21هـ (الموافق 2022/05/22م)

	116-

9410

1-000643869-42

1442/04/28هـ (الموافق 2020/12/14م)

1443/04/28هـ (الموافق 2021/12/04م)

	117-

8821

2-000544655-42

1442/10/20هـ (الموافق 2021/06/01م)

1443/10/20هـ (الموافق 2022/05/21م)

1-

جدة

2-000472511-42

1442/12/04هـ (الموافق 2021/07/14م)

1443/12/05هـ (الموافق 2022/07/04م)

2-

خميس مشيط

4-000138289-42

1442/7/18هـ (الموافق 2021/03/02م)

1443/7/19هـ (الموافق 2022/02/20م)

3-

الرياض

4-000180921-43

1443/3/28هـ (الموافق 2021/11/03م)

1444/3/27هـ (الموافق 2022/10/23م)

املستودعات

المصدر :الشركة.
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العودة الى جدول المحتويات

  (12-13):مقر لودجلاتفاصيل تراخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء التي حصلت عليها الشركة

نوع المستودع

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الرقم

المستودع

06-0200106

1440/03/21هـ (الموافق
2018/11/29م)

1444/11/18هـ (الموافق
2023/06/07م)

1-

جدة (النخيل)

أدوية بشرية ومستحضرات عشبية
ومنتجات تجميل ومستحضرات صحية

1442/01/08هـ (الموافق
2020/08/27م)

1445/02/10هـ (الموافق
2023/08/26م)

2-

خميس مشيط

مواد جافة

WL-2020-FO1301-

1438/04/27هـ (الموافق
2017/01/25م)

1448/04/28هـ (الموافق
2026/10/09م)

3-

الرياض

أدوية بشرية ومستحضرات عشبية
ومنتجات تجميل ومستحضرات صحية

06-0101292

المصدر :الشركة.

 1 2-6التفاقيات الجوهرية
أبرمت الشركة عدداً من االتفاقيات والعقود الجوهرية مع أطراف متعددة .ويوضح هذا القسم ملخص االتفاقيات والعقود التي يعتقد أعضاء مجلس إدارة الشركة
بأنها قد تكون جوهرية أو مهمة فيما يتعلق بأعمال الشركة أو قد تؤثر على قرار المستثمرين في االكتتاب في أسهم الطرح .إن ملخص االتفاقيات والعقود المشار
إليها أدناه ال يشمل جميع الشروط واألحكام وال يمكن اعتبار الملخص بدي ً
ال عن الشروط واألحكام الواردة في تلك االتفاقيات.
1 2-6-1العقود المبرمة مع الموردين الرئيسيين

تعتمد أعمال الشركة على بيع المنتجات الصيدالنية وغير الصيدالنية التي تشتريها من خالل أكثر من  600حساب تجاري يمثلهم أكثر من  200مورداً .وعلى وجه
الخصوص ،تمثل الحسابات التجارية الرئيسية لعام 2021م مائة وواحد وسبعون ( )171حساب تجاري يمثلهم خمسة وعشرون ( )25مورداً (الذين تم تحديدهم بنا ًء
على إجمالي حجم المشتريات) ما نسبته  %76.5و %78.8و %73.7و %78.5من إجمالي حجم المشتريات التي قامت بها الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،على التوالي.
و ّقعت الشركة عقود توريد مع حسابات تجارية يمثلهم  24من الموردين الرئيسيين ولكنها لم تبرم الشركة عقد توريد مع الحسابات التجارية التي يمثلها أحد مورديها
الرئيسيين ،حيث تقوم الشركة بشراء المنتجات بنا ًء على أوامر شراء وفواتير .باإلضافة إلى ذلك ،وقعت الشركة  10عقود مع الحسابات التجارية الخاصة بموردي
المنتجات الخاصة الرئيسيين إلنتاج منتجات العالمات الخاصة التابعة للشركة وبالموردين الرئيسيين لمنتجات االستيراد المباشر .وتمنح معظم العقود الشركة
الحق في استبدال أي منتجات معيبة أو تالفة من قبل الموردين الرئيسيين بعد فحصها .كما أنه يحق ألي من الشركة والمورد إنهاء العقد دون إبداء أي سبب .فإذا
قام أي من هؤالء الموردين بإنهاء اتفاقية توريد مع الشركة أو لم يقم بتجديدها ،أو قام بتجديدها بشروط أقل مالءمة للشركة ،تتأثر أعمال الشركة ونتائج عملياتها
ووضعها المالي وتوقعاتها بشكل سلبي وجوهري.
ورغم أن أغلبية عقود التوريد الخاصة بالموردين الرئيسيين تتبع نموذج عقد توريد الشركة (ما عدا  3من أصل  24عقداً مع الموردين الرئيسيين) ،إال أن معظم
الشروط واألحكام العامة لتلك العقود متشابه ًة إلى ٍ
حد كبير .ولم تقم الشركة بإبرام عقد توريد رسمي مع أحد مورديها الرئيسيين.
وتتضمن بوجه عام العقود المبرمة مع الموردين الرئيسيين ما يلي:
•يتم توفير المنتجات على أساس أوامر الشراء الصادرة عن الشركة؛

•تتراوح مدة عقود التوريد بين سنة واحدة وثالث سنوات عموماً؛
•تخضع مدة عقود التوريد بشكل عام للتجديد التلقائي؛

•تتراوح عموما شروط االئتمان لعقود التوريد بين  60و 120يوماً من تاريخ إصدار المورد كشفاً بالحسابات (ويتيح عدد قليل من العقود إمكانية التسديد من
تاريخ استالم المنتجات)؛
•يجوز للشركة عموما إرجاع المنتجات التالفة أو منتهية الصالحية إلى الموردين.
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العودة الى جدول المحتويات

 1 2-6-1-1ملخص األحكام الرئيسية للعقود المبرمة مع الموردين الرئيسيين
  (12-14):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين شركة إسماعيل علي أبو داود التجارية المحدودة والشركة

مدة العقد

سنة ميالدية ابتدا ًء من 2020/01/01م إلى 2020/12/31م

فئة املنتج

منتجات طبية وغير طبية ومستحضرات تجميل

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً

حقوق إنهاء العقد

حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر ألي من أحكام العقد أو في حال فشل في أداء أي من االلتزامات
والموجبات المترتبة عليه بموجب هذا العقد.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر أحكام العقد ولم يقم بتصحيح هذا االنتهاك خالل  30يوماً من استالم
إشعار خطي من قبل الطرف اآلخر.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال توقف الطرف اآلخر عن نشاطه التجاري أو في حال إفالسه أو تصفيته.
يحق للشركة استبدال أو إرجاع أي منتجات تالفة ناتجة عن سوء التحميل أو التخزين من نقل المنتج من مخازن المورد خالل فترة ال
تتجاوز أسبوع واحد ( )1من تاريخ توصيل المنتج.

  (12-15):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين شركة يونيتشارم الخليج للصناعات الصحية المحدودة والشركة

مدة العقد

سنة ميالدية ابتدا ًء من 2021/01/01م إلى 2021/12/31م

فئة املنتج

منتجات طبية وغير طبية ومستحضرات تجميل

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً

حقوق إنهاء العقد

حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف فأي وقت ،وذلك بعد إشعار الطرف اآلخر بمدة  30يوماً.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر ألي من أحكام العقد أو في حال فشل في أداء أي من االلتزامات
والموجبات المترتبة عليه بموجب هذا العقد.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر أحكام العقد ولم يقم بتصحيح هذا االنتهاك خالل  30يوماً من استالم
إشعار خطي من قبل الطرف اآلخر.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال توقف الطرف اآلخر عن نشاطه التجاري أو في حال إفالسه أو تصفيته.
يحق للشركة استبدال أو إرجاع أي منتجات تالفة ناتجة عن سوء التحميل أو التخزين من نقل المنتج من مخازن المورد خالل فترة ال
تتجاوز أسبوع واحد ( )1من تاريخ توصيل المنتج.

  (12-16):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين شركة تمر العربية التجارية والشركة

مدة العقد

سنة ميالدية ابتدا ًء من 2021/01/01م إلى 2021/12/31م

فئة املنتج

منتجات طبية وغير طبية ومستحضرات تجميل

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً

حقوق إنهاء العقد

حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف فأي وقت ،وذلك بعد إشعار الطرف اآلخر بمدة  30يوماً.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر ألي من أحكام العقد أو في حال فشل في أداء أي من االلتزامات
والموجبات المترتبة عليه بموجب هذا العقد.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر أحكام العقد ولم يقم بتصحيح هذا االنتهاك خالل  30يوماً من استالم
إشعار خطي من قبل الطرف اآلخر.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال توقف الطرف اآلخر عن نشاطه التجاري أو في حال إفالسه أو تصفيته.
يحق للشركة استبدال أو إرجاع أي منتجات تالفة ناتجة عن سوء التحميل أو التخزين من نقل المنتج من مخازن المورد خالل فترة ال
تتجاوز أسبوع واحد ( )1من تاريخ توصيل المنتج.
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العودة الى جدول المحتويات

  (12-17):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين شركة مكتب الكمال لالستيراد المحدودة والشركة

مدة العقد

سنة ميالدية ابتدا ًء من 2020/01/01م إلى 2020/12/31م

فئة املنتج

منتجات طبية وغير طبية ومستحضرات تجميل

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً

حقوق إنهاء العقد

حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر ألي من أحكام العقد أو في حال فشل في أداء أي من االلتزامات
والموجبات المترتبة عليه بموجب هذا العقد.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر أحكام العقد ولم يقم بتصحيح هذا االنتهاك خالل  30يوماً من استالم
إشعار خطي من قبل الطرف اآلخر.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال توقف الطرف اآلخر عن نشاطه التجاري أو في حال إفالسه أو تصفيته.
يحق للشركة استبدال أو إرجاع أي منتجات تالفة ناتجة عن سوء التحميل أو التخزين من نقل المنتج من مخازن المورد خالل فترة ال
تتجاوز أسبوع واحد ( )1من تاريخ توصيل المنتج.

  (12-18):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين مؤسسة سقالة التجارية  -بيوتك جلف والشركة

مدة العقد

سنتان ميالديتان ابتدا ًء من 2019/01/01م إلى 2020/12/31م

فئة املنتج

مستحضرات طبية وتجميلية

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً لمدة سنة أو لمدة مماثلة

حقوق إنهاء العقد
حق إعادة املنتج

•ال ينص العقد على أحكام خاصة إلنهاء العقد
يحق للشركة استبدال أو إرجاع أي منتجات تالفة ناتجة عن سوء التحميل أو التخزين من نقل المنتج من مخازن المورد خالل فترة ال
تتجاوز أسبوع واحد ( )1من تاريخ توصيل المنتج.

  (12-19):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين شركة بن زقر يونيليفر للتوزيع المحدودة والشركة

مدة العقد

سنة ميالدية ابتدا ًء من 2020/01/01م إلى 2020/12/31م

فئة املنتج

منتجات طبية وغير طبية ومستحضرات تجميل

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً

حقوق إنهاء العقد

حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر ألي من أحكام العقد أو في حال فشل في أداء أي من االلتزامات
والموجبات المترتبة عليه بموجب هذا العقد.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر أحكام العقد ولم يقم بتصحيح هذا االنتهاك خالل  30يوماً من استالم
إشعار خطي من قبل الطرف اآلخر.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال توقف الطرف اآلخر عن نشاطه التجاري أو في حال إفالسه أو تصفيته.
يحق للشركة استبدال أو إرجاع أي منتجات تالفة ناتجة عن سوء التحميل أو التخزين من نقل المنتج من مخازن المورد خالل فترة ال
تتجاوز أسبوع واحد ( )1من تاريخ توصيل المنتج.

  (12-20):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين شركة جونسون آند جونسون كونسيومر السعودية المحدودة والشركة

مدة العقد

سنة ميالدية ابتدا ًء من 2020/01/01م إلى 2020/12/31م

فئة املنتج

منتجات طبية وغير طبية ومستحضرات تجميل

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً

حقوق إنهاء العقد

حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر ألي من أحكام العقد أو في حال فشل في أداء أي من االلتزامات
والموجبات المترتبة عليه بموجب هذا العقد.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر أحكام العقد ولم يقم بتصحيح هذا االنتهاك خالل  30يوماً من استالم
إشعار خطي من قبل الطرف اآلخر.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال توقف الطرف اآلخر عن نشاطه التجاري أو في حال إفالسه أو تصفيته.
يحق للشركة استبدال أو إرجاع أي منتجات تالفة ناتجة عن سوء التحميل أو التخزين من نقل المنتج من مخازن المورد خالل فترة ال
تتجاوز أسبوع واحد ( )1من تاريخ توصيل المنتج.
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  (12-21):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين شركة المركز السعودي لألدوية والشركة

مدة العقد

سنتان ميالديتان ابتدا ًء من 2020/01/01م إلى 2021/12/31م

فئة املنتج

منتجات طبية وغير طبية ومستحضرات تجميل

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً

حقوق إنهاء العقد

حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر ألي من أحكام العقد أو في حال فشل في أداء أي من االلتزامات
والموجبات المترتبة عليه بموجب هذا العقد.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر أحكام العقد ولم يقم بتصحيح هذا االنتهاك خالل  30يوماً من استالم
إشعار خطي من قبل الطرف اآلخر.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال توقف الطرف اآلخر عن نشاطه التجاري أو في حال إفالسه أو تصفيته.
يحق للشركة استبدال أو إرجاع أي منتجات تالفة ناتجة عن سوء التحميل أو التخزين من نقل المنتج من مخازن المورد خالل فترة ال
تتجاوز أسبوع واحد ( )1من تاريخ توصيل المنتج.

  (12-22):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين شركة التموين العربي التجاري (لوريال) والشركة

مدة العقد

سنة ميالدية ابتدا ًء من 2020/01/01م إلى 2020/12/31م

فئة املنتج

منتجات استهالكية

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً لمدة سنة أو لمدة مماثلة

حقوق إنهاء العقد
حق إعادة املنتج

•ال ينص العقد على أحكام خاصة إلنهاء العقد
يحق للشركة استبدال أو إرجاع أي منتجات تالفة ناتجة عن سوء التحميل أو التخزين من نقل المنتج من مخازن المورد خالل فترة ال
تتجاوز أسبوع واحد ( )1من تاريخ توصيل المنتج.

  (12-23):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين شركة أحمد محمد عبد الوهاب ناغي وأوالده والشركة

مدة العقد

سنتان ميالديتان ابتدا ًء من 2020/01/01م إلى 2021/12/31م

فئة املنتج

منتجات طبية وغير طبية ومستحضرات تجميل

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً

حقوق إنهاء العقد

حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر ألي من أحكام العقد أو في حال فشل في أداء أي من االلتزامات
والواجبات المترتبة عليه بموجب هذا العقد.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر أحكام العقد ولم يقم بصحيح هذا االنتهاك خالل  30يوماً من استالم
إشعار خطي من قبل الطرف اآلخر.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال توقف الطرف اآلخر عن نشاطه التجاري أو في حال إفالسه أو تصفيته.
يحق للشركة استبدال أو إرجاع أي منتجات تالفة ناتجة عن سوء التحميل أو التخزين من نقل المنتج من مخازن المورد خالل فترة ال
تتجاوز أسبوع واحد ( )1من تاريخ توصيل المنتج.

  (12-24):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين شركة فاروق ومامون تمر وشركاهم والشركة

مدة العقد

سنتان ميالديتان ابتدا ًء من 2019/01/01م إلى 2020/12/31م

فئة املنتج

مستحضرات طبية

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً لمدة سنة أو لمدة مماثلة

حقوق إنهاء العقد
حق إعادة املنتج

•ال ينص العقد على أحكام خاصة إلنهاء العقد
يحق للشركة استبدال أو إرجاع أي منتجات تالفة ناتجة عن سوء التحميل أو التخزين من نقل المنتج من مخازن المورد خالل فترة ال
تتجاوز  48ساعة.

  (12-25):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين شركة خدمات أطلس الدولية والشركة

مدة العقد

سنة ميالدية ابتدا ًء من 2021/01/01م إلى 2021/12/31م

فئة املنتج

منتجات طبية وغير طبية ومستحضرات تجميل

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً
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حقوق إنهاء العقد

حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف فأي وقت ،وذلك بعد إشعار الطرف اآلخر بمدة  30يوماً.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر ألي من أحكام العقد أو في حال فشل في أداء أي من االلتزامات
والموجبات المترتبة عليه بموجب هذا العقد.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر أحكام العقد ولم يقم بتصحيح هذا االنتهاك خالل  30يوماً من استالم
إشعار خطي من قبل الطرف اآلخر.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال توقف الطرف اآلخر عن نشاطه التجاري أو في حال إفالسه أو تصفيته.
يحق للشركة استبدال أو إرجاع أي منتجات تالفة ناتجة عن سوء التحميل أو التخزين من نقل المنتج من مخازن المورد خالل فترة ال
تتجاوز أسبوع واحد ( )1من تاريخ توصيل المنتج.

  (12-26):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين الشركة الوطنية لمنتجات الورق والشركة

مدة العقد

سنة ميالدية ابتدا ًء من 2021/01/01م إلى 2021/12/31م

فئة املنتج

منتجات طبية وغير طبية ومستحضرات تجميل

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً

حقوق إنهاء العقد

حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في أي وقت ،وذلك بعد إشعار الطرف اآلخر بمدة  30يوماً.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر ألي من أحكام العقد أو في حال فشل في أداء أي من االلتزامات
والموجبات المترتبة عليه بموجب هذا العقد.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر أحكام العقد ولم يقم بتصحيح هذا االنتهاك خالل  30يوماً من استالم
إشعار خطي من قبل الطرف اآلخر.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال توقف الطرف اآلخر عن نشاطه التجاري أو في حال إفالسه أو تصفيته.
يحق للشركة استبدال أو إرجاع أي منتجات تالفة ناتجة عن سوء التحميل أو التخزين من نقل المنتج من مخازن المورد خالل فترة ال
تتجاوز أسبوع واحد ( )1من تاريخ توصيل المنتج.

  (12-27):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين شركة التموين العربي (فيشي  -ال روش بوساي  -سكن سيوتكال) والشركة

مدة العقد

سنتان ميالديتان ابتدا ًء من 2019/01/01م إلى 2020/12/31م

فئة املنتج

مستحضرات طبية وتجميلية

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً لمدة سنة أو لمدة مماثلة

حقوق إنهاء العقد
حق إعادة املنتج

•ال ينص العقد على أحكام خاصة إلنهاء العقد
يحق للشركة استبدال أو إرجاع أي منتجات تالفة ناتجة عن سوء التحميل أو التخزين من نقل المنتج من مخازن المورد خالل فترة ال
تتجاوز أسبوع واحد ( )1من تاريخ توصيل المنتج.

  (12-28):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين أحمد محمد عبد الوهاب ناغي وأوالده والشركة

مدة العقد

سنة ميالدية ابتدا ًء من 2021/01/01م إلى 2021/12/31م

فئة املنتج

منتجات طبية وغير طبية ومستحضرات تجميل

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً

حقوق إنهاء العقد

حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر ألي من أحكام العقد أو في حال فشل في أداء أي من االلتزامات
والموجبات المترتبة عليه بموجب هذا العقد.
ً
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر أحكام العقد ولم يقم بتصحيح هذا االنتهاك خالل  30يوما من استالم
إشعار خطي من قبل الطرف اآلخر.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال توقف الطرف اآلخر عن نشاطه التجاري أو في حال إفالسه أو تصفيته.
يحق للشركة استبدال أو إرجاع أي منتجات تالفة ناتجة عن سوء التحميل أو التخزين من نقل المنتج من مخازن المورد خالل فترة ال
تتجاوز أسبوع واحد ( )1من تاريخ توصيل المنتج.
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  (12-29):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين شركة مدي سيرف شركة التوريدات والخدمات الطبية المحدودة والشركة

مدة العقد

سنة ميالدية ابتدا ًء من 2021/01/01م إلى 2021/12/31م

فئة املنتج

منتجات طبية لمرض السكري

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً

حقوق إنهاء العقد

حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال مخالفة أحد أطراف أيا من أحكام العقد أو عدم تمكنه من أداء أي من االلتزامات والموجودات
المترتبة عليه بموجب العقد والتي ال يمكن معالجتها.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال خرق أحد من األطراف أيا من أحكام العقد أو يخفق في تنفيذ أي من االلتزامات المترتبة
عليه بموجب العقد ويفشل في معالجة هذا الخرق أو اتخاذ تدابير لمعالجة هذا الخرق في  30يوما من تاريخ إشعار خطي من الطرف
اآلخر يعلمه بمخالفته وبضرورة الحل.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال توقف الطرف اآلخر عن نشاطه التجاري ،أو تم تصفية شركته ،أو أن يطالب بوقف إختياري
ينطوي على جزء كبير من أصوله ،أو أن يتوقف عن الدفع ،أو أن يعلن إفالسه.
•يحق للشركة فسخ العقد في أي وقت اثناء سريانه وذلك بموجب إشعار مدته  30يوما قبل تاريخ الفسخ ،على أال يخل ذلك بأي
التزامات أو حقوق للطرفين تجاه بعضهما.
يحق للشركة استبدال أو إرجاع أي منتجات تالفة ناتجة عن سوء التحميل أو التخزين من نقل المنتج من مخازن المورد خالل فترة ال
تتجاوز أسبوع واحد ( )1من تاريخ توصيل المنتج.

  (12-30):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين شركة الصالحية التجارية والشركة

مدة العقد

سنة ميالدية ابتدا ًء من 2020/01/01م إلى 2020/12/31م

فئة املنتج

منتجات طبية وغير طبية ومستحضرات تجميل

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً

حقوق إنهاء العقد

حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر ألي من أحكام العقد أو في حال فشل في أداء أي من االلتزامات
والموجبات المترتبة عليه بموجب هذا العقد.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر أحكام العقد ولم يقم بتصحيح هذا االنتهاك خالل  30يوماً من استالم
إشعار خطي من قبل الطرف اآلخر.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال توقف الطرف اآلخر عن نشاطه التجاري أو في حال إفالسه أو تصفيته.
يحق للشركة استبدال أو إرجاع أي منتجات تالفة ناتجة عن سوء التحميل أو التخزين من نقل المنتج من مخازن المورد خالل فترة ال
تتجاوز أسبوع واحد ( )1من تاريخ توصيل المنتج.

  (12-31):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين شركة تبوك للصناعات الدوائية والشركة

مدة العقد

سنة ميالدية ابتدا ًء من 2020/01/01م إلى 2020/12/31م

فئة املنتج

منتجات طبية وغير طبية ومستحضرات تجميل

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً

حقوق إنهاء العقد

حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر ألي من أحكام العقد أو في حال فشل في أداء أي من االلتزامات
والموجبات المترتبة عليه بموجب هذا العقد.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر أحكام العقد ولم يقم بتصحيح هذا االنتهاك خالل  30يوماً من استالم
إشعار خطي من قبل الطرف اآلخر.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال توقف الطرف اآلخر عن نشاطه التجاري أو في حال إفالسه أو تصفيته.
يحق للشركة استبدال أو إرجاع أي منتجات تالفة ناتجة عن سوء التحميل أو التخزين من نقل المنتج من مخازن المورد خالل فترة ال
تتجاوز أسبوع واحد ( )1من تاريخ توصيل المنتج.

  (12-32):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين شركة فاروق ومامون تمر وشركاهم والشركة

مدة العقد

سنة ميالدية ابتدا ًء من 2020/01/01م إلى 2020/12/31م

فئة املنتج

منتجات طبية وغير طبية ومستحضرات تجميل

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً
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حقوق إنهاء العقد

حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر ألي من أحكام العقد أو في حال فشل في أداء أي من االلتزامات
والموجبات المترتبة عليه بموجب هذا العقد.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر أحكام العقد ولم يقم بتصحيح هذا االنتهاك خالل  30يوماً من استالم
إشعار خطي من قبل الطرف اآلخر.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال توقف الطرف اآلخر عن نشاطه التجاري أو في حال إفالسه أو تصفيته.
يحق للشركة استبدال أو إرجاع أي منتجات تالفة ناتجة عن سوء التحميل أو التخزين من نقل المنتج من مخازن المورد خالل فترة ال
تتجاوز أسبوع واحد ( )1من تاريخ توصيل المنتج.

  (12-33):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين أحمد محمد عبد الوهاب ناغي وأوالده والشركة

مدة العقد

سنة ميالدية ابتدا ًء من 2020/01/01م إلى 2020/12/31م

فئة املنتج

منتجات طبية وغير طبية ومستحضرات تجميل

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً

حقوق إنهاء العقد

حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر ألي من أحكام العقد أو في حال فشل في أداء أي من االلتزامات
والموجبات المترتبة عليه بموجب هذا العقد.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر أحكام العقد ولم يقم بتصحيح هذا االنتهاك خالل  30يوماً من استالم
إشعار خطي من قبل الطرف اآلخر.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال توقف الطرف اآلخر عن نشاطه التجاري أو في حال إفالسه أو تصفيته.
يحق للشركة استبدال أو إرجاع أي منتجات تالفة أو منهية الصالحية أو قريبة انتهاء الصالحية.

 1 2-6-2عقود تصنيع المنتجات الخاصة

تقوم الشركة بتطوير منتجاتها الخاصة وذلك من خالل التعاقد مع عدد من الشركات المصنعة .وكما في تاريخ هذه النشرة ،يوجد لدى الشركة  13منتجاً خاصاً.
وتتضمن بوجه عام العقود المبرمة مع خمسة من مصنعي المنتجات الخاصة الرئيسيين ما يلي:
•قيام المصنع بتصنيع المنتجات التي تقوم الشركة بامتالكها وترويجها وبيعها باستخدام عالمتها التجارية.
•قيام المصنع بالحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء والجهات الحكومية األخرى المعنية وتسجيلها باسم الشركة وتحت عالمتها التجارية.
• قيام المصنع بتعبئة وتغليف المنتجات بالشكل الذي تصممه الشركة.

•قيام المصنع بشحن وتفريغ الطلبيات لمستودعات الشركة ،على أن تكون المنتجات المصنعة صالحة لالستخدام لمدة ال تقل عن  16شهراً من تاريخ توريدها
لمستودعات الشركة.

•قيام المصنع بتوفير المنتجات على أساس أوامر الشراء الصادرة من الشركة قبل  7أيام من تاريخ توريد المنتجات لمستودعاتها.
•يتعهد المصنع بعدم تصنيع ذات المنتجات والمملوكة للشركة طوال مدة سريان العقد وحتى بعد انتهائه.
•تتراوح مدة عقود تصنيع المنتجات الخاصة بين سنة أربع سنوات عموماً.
•تخضع مدة عقود التوريد بشكل عام للتجديد التلقائي.

•تتراوح عموما شروط االئتمان لعقود التوريد بين  60و 120يوماً من تاريخ استالم المصنع الفواتير.
 1 2-6-2-1ملخص األحكام الرئيسية للعقود المبرمة مع مصنعي المنتجات الخاصة الرئيسيين
  (12-34):مقر لودجلاعقد تصنيع المنتجات الخاصة المبرم ما بين شركة المراعي ألغذية األطفال والشركة

مدة العقد

 4سنوات ميالدية ابتدا ًء من 2017/10/20م إلى 2021/10/ 20م

فئة املنتج

تصنيع منتجات غذائية أو مكمالت غذائية (حليب أطفال) وفقاً للتركيبة الخاصة بالشركة

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً

حقوق إنهاء العقد
حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف في حال انتهاك الطرف اآلخر أحكام العقد ولم يقم في تصحيح هذا االنتهاك خالل  30يوماً من
استالم إشعار خطي من قبل الطرف اآلخر.
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف ودون إبداء سبب بشرط إخطار الطرف اآلخر بذلك قبل تاريخ الفسخ بستة أشهر.
يحق للشركة استبدال أو إرجاع أي منتجات تالفة خالل فترة ال تتجاوز أسبوع واحد ( )1من تاريخ استالم المنتج.
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العودة الى جدول المحتويات

  (12-35):مقر لودجلاعقد تصنيع المنتجات الخاصة المبرم ما بين شركة أونتيكس سي زي والشركة

مدة العقد

سنتين ميالدية ابتدا ًء من 2021/04/01م إلى 2023/04/01م

فئة املنتج

حفاضات ومناديل ومنتجات االستحمام

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً لمدة  6أشهر

حقوق إنهاء العقد
حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف ودون إبداء سبب بشرط إخطار الطرف اآلخر بذلك قبل تاريخ الفسخ بستة أشهر.
ال ينص العقد على أحكام إعادة المنتجات ولكن يمنح الشركة الحق في التعويض في حالة عدم تسلم المنتجات وفق المعايير المتفق
عليها في العقد.

  (12-36):مقر لودجلاعقد تصنيع المنتجات الخاصة المبرم ما بين شركة بيراميديا والشركة

مدة العقد

سنتين ميالدية ابتدا ًء من 2020/01/20م إلى 2022/01/20م

فئة املنتج

حفاضات ومناديل ومنتجات االستحمام

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً لمدة سنة

حقوق إنهاء العقد
حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف ودون إبداء سبب بشرط إخطار الطرف اآلخر بذلك قبل تاريخ الفسخ بستة أشهر.
ال ينص العقد على أحكام إعادة المنتجات ولكن يمنح الشركة الحق في التعويض في حالة عدم تسلم المنتجات وفق المعايير المتفق عليها
في العقد.

  (12-37):مقر لودجلاعقد تصنيع المنتجات الخاصة المبرم ما بين شركة بارسا هار والشركة

مدة العقد

 3سنوات ميالدية ابتدا ًء من 2016/11/15م إلى 2019/11/15م

فئة املنتج

منتجات العناية باألظافر ،وملحقات مستحضرات التجميل ،واكسسوارات الشعر ،وملحقات العناية باألظافر

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً لمدة سنة

حقوق إنهاء العقد
حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف ودون إبداء سبب بشرط إخطار الطرف اآلخر بذلك قبل تاريخ الفسخ بستة أشهر.
ال ينص العقد على أحكام إعادة المنتجات ولكن يمنح الشركة الحق في التعويض في حالة عدم تسلم المنتجات وفق المعايير المتفق عليها
في العقد.

 1 2-6-3عقود االستيراد المباشر

تقوم الشركة بتوفير مجموعة من المنتجات ذات العالمات التجارية العالمية وذلك من خالل التعاقد مع عدد من الموردين الدوليين للحصول على هذه المنتجات.
وكما في تاريخ هذه النشرة ،تقوم الشركة باستيراد  80منتجاً.
 1 2-6-3-1ملخص األحكام الرئيسية للعقود المبرمة مع موردي منتجات االستيراد المباشر الرئيسيين
  (12-38):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين شركة ميديسانا أي جي والشركة

مدة العقد

ثالث سنوات ميالدية ابتدا ًء من 2019/11/03م إلى 2022/11/03م

فئة املنتج

أجهزة طبية

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً لمدة سنة

حقوق إنهاء العقد
حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف ودون إبداء سبب بشرط إخطار الطرف اآلخر بذلك قبل تاريخ الفسخ بثالثة أشهر.
ال ينص العقد على أحكام إعادة المنتجات ولكن يمنح الشركة الحق في التعويض في حالة عدم تسلم المنتجات وفق المعايير المتفق عليها
في العقد.

  (12-39):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين شركة آيالند جيت العامة للتجارة والشركة

مدة العقد

سنتين ميالدية ابتدا ًء من 2019/10/10م إلى 2021/10/10م

فئة املنتج

أجهزة قياس الحرارة ،ورعاية المسنين

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً لمدة سنة

حقوق إنهاء العقد
حق إعادة املنتج

•يجوز إنهاء العقد من أي طرف ودون إبداء سبب بشرط إخطار الطرف اآلخر بذلك قبل تاريخ الفسخ بثالثة أشهر.
ال ينص العقد على أحكام إعادة المنتجات ولكن يمنح الشركة الحق في التعويض في حالة عدم تسلم المنتجات وفق المعايير المتفق عليها
في العقد.
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العودة الى جدول المحتويات

  (12-40):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين شركة يوروبيو الب والشركة

مدة العقد

سنتين ميالدية ابتدا ًء من 2020/11/19م إلى 2022/11/19م

فئة املنتج

معجون أسنان ومستلزمات أطفال ومرطبات حالقة وصابون أيدي

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً لمدة سنة
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف ودون إبداء سبب بشرط إخطار الطرف اآلخر بذلك قبل تاريخ الفسخ بثالثة أشهر.

حقوق إنهاء العقد

ال ينص العقد على أحكام إعادة المنتجات ولكن يمنح الشركة الحق في التعويض في حالة عدم تسلم المنتجات وفق المعايير المتفق عليها
في العقد.

حق إعادة املنتج

  (12-41):مقر لودجلاعقد التوريد المبرم ما بين شركة ترو هني المحدودة والشركة

مدة العقد

سنتين ميالدية ابتدا ًء من 2019/05/15م إلى 2021/05/15م

فئة املنتج

عسل

جتديد العقد

يجدد العقد تلقائياً لمدة مماثلة
•يجوز إنهاء العقد من أي طرف ودون إبداء سبب بشرط إخطار الطرف اآلخر بذلك قبل تاريخ الفسخ بستة أشهر.

حقوق إنهاء العقد

ال ينص العقد على أحكام إعادة المنتجات ولكن يمنح الشركة الحق في التعويض في حالة عدم تسلم المنتجات وفق المعايير المتفق
عليها في العقد.

حق إعادة املنتج
 1 2-6-4عقود اإليجار

 1 2-6-4-1عقود إيجار الصيدليات الرئيسية

وتوضح الجداول أدناه ملخصاً ألحكام عقود اإليجار التي أبرمتها الشركة فيما يتعلق بصيدلياتها الرئيسية.
  (12-42):مقر لودجلاعقود إيجار الصيدليات الرئيسية

المساحة اإلجمالية
(بالمتر المربع)

المؤجر

مدة العقد باإلضافة الى تاريخ البدء
واالنتهاء

التجديد

78231-

 2509متر مربع

شركة الراجحي المالية

 10سنوات هجرية تبدأ من 1440/10/23هـ
وتنتهي في 1450/10/23هـ

التجديد يخضع التفاق متبادل

12392-

 2695متر مربع

عبداهلل بن محمد بقشان

 15سنه ميالدية تبدأ من 2021/05/01م
وتنتهي في 2036/04/30م

12793-

 100متر مربع

شركة مستشفى غشان فنجيب
فرعون العام

 5سنوات هجرية تبدأ من 1441/08/26هـ
وتنتهي في 1446/11/21هـ

40094-

 941متر مربع

سعود عبدالعزيز عبدرالرحمن
العقيل

 3سنوات ميالدية تبدأ من 2020/10/18م
وتنتهي في 2023/10/17م

82165-

 621متر مربع

شركة مشاريع ضمان العقارية

 12سنة ميالدية تبدأ من 2018/08/15
وتنتهي في 2030/08/15م

72286-

 1300متر مربع

منيف بن عامر بن عبداهلل
منيف النهدي

 10سنوات هجرية تبدأ من 1436/09/01هـ
وتنتهي في 1446/08/30هـ

12337-

 290متر مربع

محمد بن وخيظر بن سعيد
العتيبي

 10سنوات هجرية تبدأ من 1437/11/17هـ
وتنتهي في 1447/11/16هـ

60118-

 675متر مربع

حيدر محمد سعيد آبو ملحه

20159-

 516متر مربع

أوقاف ذرية محمد بن
عبدالعزيز الراجحي ويمثلها
عبدالعزيز حمد خرس العنزي

سنتين ميالدية تبدأ من 2020/10/27م
وتنتهي في 2022/10/26م

التجديد يخضع التفاق متبادل

 3سنوات ميالدية تبدأ من 2020/10/26م
وتنتهي في 2023/10/25م

التجديد يخضع التفاق متبادل

	307610-

 750متر مربع

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2019/12/1م
وتنتهي في 2029/11/30م

التجديد يخضع التفاق متبادل وعقد جديد

رقم الصيدلية

سليمان بن سليم بن سليم
الصاعدي الحربي
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التجديد يخضع التفاق متبادل
في حال رغب المستأجر في تمديد العقد
يقوم بإخطار المؤجر قبل نهاية المدة
األصلية او المجددة بشهرين على األقل
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة ما لم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي

التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة ما لم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي

التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة ما لم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي

العودة الى جدول المحتويات

المساحة اإلجمالية
(بالمتر المربع)

المؤجر

مدة العقد باإلضافة الى تاريخ البدء
واالنتهاء

التجديد

	100211-

 575متر مربع

وقف فرج المساعد ويمثله/
سعد فرج المساعد

 10سنوات هجرية تبدأ من 1440/06/01هـ
وتنتهي في 1450/05/30هـ

	981212-

 936متر مربع

سعد بن مريع بن أحمد أبو
دبيل

 10سنوات هجرية تبدأ من 1439/7/1هـ
وتنتهي في1449/6/30هـ

التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة مالم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهر على
األقل وذلك بموجب خطاب رسمي

	943313-

 700متر مربع

عمرو سعيد إبراهيم بقسماطي

	778114-

 1,500متر مربع

عبدالعزيز بن خالد بن انراهيم
الهبدان

	502415-

 652متر مربع

	204916-

 700متر مربع

	924017-

 680متر مربع

شركة المرجان الخاصة
لالستثمار

	122118-

 750متر مربع

محمد بن عبداهلل العمري

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2020/03/25م
وتنتهي في 2030/03/24م

	107219-

 659متر مربع

فؤاد بن عبدالرحمن كيال

 15سنة هجرية تبدأ من 1439/01/01هـ
وتنتهي في 1453/12/20هـ

	763520-

 687متر مربع

األميرة حصة بنت سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2018/05/17م
وتنتهي في 2028/05/17م

	121921-

 439متر مربع

محسن بن سالم النهدي

	106922-

 520متر مربع

فاطمة احمد عبيد بن عسيل

	100823-

 419متر مربع

احمد عباس الجيالني

	602624-

 651متر مربع

عبداهلل سعد دعجم ويمثله
سعد عبداهلل دعجم

	840225-

 515متر مربع

عبدالرحمن حسين صمان

	400426-

 750متر مربع

مشرع بن شارع بن مسقر
المرزوقي البقمي

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2015/01/01
وتنتهي في 2024/12/30م

	973127-

 810متر مربع

حميد عبدالمجيد السليمان

	766028-

 325متر مربع

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن
صالح الحميد

 5سنوات ميالدية تبدأ من 2021/01/01م
وتنتهي في 2026/12/31م

	842929-

 425متر مربع

سعيد بن عبداهلل القحطاني

	870830-

 237متر مربع

فالح بن محمد بن عبداهلل
الشهراني

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2010/04/01
وتنتهي في 2019/12/31م

	251231-

 559متر مربع

ياسر احمد بن محمد بن سعيد
العصيمي

 5سنوات هجرية تبدأ من 1439/10/01هـ
وتنتهي في 1444/09/30هـ

رقم الصيدلية

محمد بن حمد بن عبدالعزيز
الغنيم
ماجد محمد علي سعيد
الصاعدي

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2018/9/15م
وتنتهي في 2028/9/14م

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2018/02/01م
وتنتهي في 2028/01/30م
 5سنوات هجرية تبدأ من 1439/8/1هـ
وتنتهي في 1444/7/30هـ
 9سنة ميالدية تبدأ من 2021/02/07م
وتنتهي في 2030/02/06م

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2017/02/01م
وتنتهي في 2027/01/31م

 5سنوات هجرية تبدأ من 1441/06/01هـ
وتنتهي في 1446/05/30هـ

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2021/11/06م
وتنتهي في 2031/11/05م
 5سنوات هجرية تبدأ من 1439/09/01هـ
وتنتهي في 1444/08/30هـ
 5سنوات ميالدية تبدا في  2021/2/8م
وتنتهي في 2026/2/7م

 15سنوات هجرية تبدأ من1436/4/1هـ
وتنتهي في 1451/4/30هـ

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2019/07/01
وتنتهي في 2029/06/30م
 4سنوات ميالدية تبدأ في 2018/07/21م
وتنتهي في 2022/06/06م
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ال ينص عقد اإليجار على أحكام في هذا
الصدد.

التجديد يخضع التفاق متبادل وعقد جديد
التجديد يخضع التفاق متبادل وعقد جديد
يتجدد تلقائياً
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة مالم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي

التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة مالم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي

يتجدد العقد تلقائيا لمدة  5سنوات بموافقة
الطرفين
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة مالم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل وعقد جديد
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة مالم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي

التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة مالم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي

العودة الى جدول المحتويات

المساحة اإلجمالية
(بالمتر المربع)

المؤجر

مدة العقد باإلضافة الى تاريخ البدء
واالنتهاء

التجديد

	924132-

 650متر مربع

رابع بن سعيد بن غطيش
الفهمي

 15سنة ميالدية تبدأ من 2019/06/28م
وتنتهي في 2034/06/27م

التجديد يخضع التفاق متبادل بعد 15
سنة بشروط جديدة تناسب مع الطرف
المستقبلي

	780933-

 450متر مربع

	205934-

 626.31متر مربع

عبدالرحمن عبداهلل معيض
العبيدي

	121435-

 334متر مربع

عبدالهادي محمد باخريبة

	252336-

 500متر مربع

فهد محمد عطيه الزيادي

	108937-

 375متر مربع

عوض عبداهلل العمري

	762038-

 360متر مربع

فضل محضار بن عبداهلل
محضار ويمثله الوكيل الشرعي
ابنه /حسان بن فضل بن
محضار عقيل

	781139-

 400متر مربع

عوض سعيد القحطاني

	102140-

 168متر مربع

سعد بن حامد الشريف

	813241-

 354متر مربع

محمد بن احمد التمران

 3سنوات ميالدية من تاريخ 2021/9/8م
وتنتهي في 2024/9/7م

	971742-

 560متر مربع

وجدي بن إبراهيم بن عمر
سنيور

 10سنوات هجرية تبدأ من 1435/07/01هـ
وتنتهي في 1445/06/30هـ

	611143-

 168متر مربع

مؤسسة صيدلية جفان الحديثة
لصاحبها  /ايمن عبدالمعطي
رجااهلل الروثي

 5سنوات ميالدية من تاريخ توقيع محضر
االستالم والتسليم

	747144-

 550متر مربع

عبدالمحسن عبدالعزيز
الحقباني

	852545-

 551متر مربع

محمد بن سعيد القحطاني

	124346-

 1,733.51متر مربع

علي محمد بن محمود الباز

	772447-

 750متر مربع

جمعان بن مزهر الحمراني

	600148-

 264متر مربع

مفلح محمد احمد ابوداسر

	501549-

ال ينص عقد اإليجار
على المساحة

إبراهيم محمد الشريف

	980050-

 430متر مربع

يحيى بن محمد المحمدي
ممثله /فايز بن محمد
المزروعي

	782151-

 1087متر مربع

عائض بن عبود ال محمد

	125852-

 974متر مربع

زهير احمد زهران

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2018/08/01م
وتنتهي في 2028/09/30م

	933853-

 775متر مربع

علي بن ناصر بن سعيد ال
فرحان العمري

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2019/06/01م
وتنتهي في 2029/05/30م

رقم الصيدلية

خالد بن كامل بن مطر المهيدي  15سنة ميالدية تبدأ من 2019/م وتنتهي في
2043/12/30م (تاريخ بداية العقد مفقود)
القرشي
 5سنوات ميالدية تبدأ من 2021/01/14م
وتنتهي في 2026/01/13م

 5سنوات هجرية تبدأ في 1440/09/01هـ
وتنتهي في 1445/08/30هـ
 3سنوات ميالدية تبدأ في 2021/01/14م
وتنتهي في 2024/01/13م
 5سنوات ميالدية تبدأ من 2021/06/11م
وتنتهي في 2026/06/10م
 10سنوات هجرية تبدأ من 1437/1/1هـ
وتنتهي في 1447/1/1هـ
 10سنوات ميالدية تبدأ من 2020/04/20م
وتنتهي في 2030/04/19م

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2019/09/01م
وتنتهي في 2029/08/30م

 10سنوات هجرية تبدأ من 1436/10/28هـ
وتنتهي في 1446/10/28هـ
 10سنوات هجرية من 1436/06/01هـ
وتنتهي في 1446/05/30هـ
 15سنوات هجرية تبدأ بعد ستة أشهر
من تاريخ 1437/10/01هـ وتنتهي في
1448/02/22هـ

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2018/06/28م
وتنتهي 2028/03/10م

سنتين ميالدية تبدأ من 2021/1/14م وتنتهي
في 2023/1/13م

التجديد يخضع التفاق متبادل وعقد جديد
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة ما لم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي
التجديد يخضع التفاق متبادل وعقد جديد
يتجدد تلقائياً
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة ما لم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي
يجدد العقد لمدة مماثلة مالم يخطر احد
الطرفين بعدم رغبته في التجديد كتابة قبل
انتهاء العقد بثالثة شهور على األقل
التجديد يخضع التفاق متبادل وعقد جديد
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل

 15سنة هجرية تبدأ من 1430/12/01هـ
وتنتهي في 1445/11/30هـ

يتجدد تلقائياً

 15سنة ميالدية تبدأ من 2019/09/01م
وتنتهي في 2034/08/30م

يتجدد تلقائياً

 14سنة ميالدية تبدأ من 2019/12/29م
وتنتهي في 2033/12/28م

التجديد يخضع التفاق متبادل
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التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة مالم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي

العودة الى جدول المحتويات

المساحة اإلجمالية
(بالمتر المربع)

المؤجر

مدة العقد باإلضافة الى تاريخ البدء
واالنتهاء

التجديد

	740754-

 550متر مربع

المكتب التعاوني للدعوة
واإلرشاد وتوعية الجاليات
بالجبيل

 10سنوات هجرية تبدأ من 1436/03/04هـ
وتنتهي في 1446/03/03م

ال يتجدد تلقائياً

	108155-

 344متر مربع

	611256-

 209متر مربع

مؤسسة صيدلية جفان الحديثة
لصاحبها  /ايمن عبدالمعطي
رجااهلل الروثي

سنتين ميالدية تبدأ من 2021/02/13م
وتنتهي في 2023/02/12م

التجديد يخضع التفاق متبادل

	782657-

 900متر مربع

محمد جميل حمود الطريقي

	781458-

 120متر مربع

شركة مستشفى بقشان ويمثلها
 /سليمان احمد سليمان بقشان

	700059-

 410متر مربع

فهد بن سعد بن عبداهلل
الحقباني

	820560-

 450متر مربع

خرصان حسن أل يعال

	123761-

 557متر مربع

سري عبداهلل عابد الحارثي

	841862-

 650متر مربع

صالح سالم بابقى

	741363-

 272متر مربع

مؤسسة تماس الشرق

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2016/08/13م
وتنتهي في 2026/04/27م

	811464-

 297متر مربع

سفر بن داخل بن دخيل اهلل
العصيميي العتيبي

 4سنوات هجريه تبدأ من 1439/07/01هـ
وتنتهي في 1443/06/30هـ

	850465-

 420متر مربع

نايف بن علي أبو ساق

 5سنوات ميالدية تبدأ من 2019/03/08م
وتنتهي في 2024/03/07م

	503066-

 472متر مربع

عبداهلل علي حسن القمبر

 15سنوات ميالدية تبدأ من 2014/06/15م
وتنتهي في 2029/06/14م

	103867-

 355متر مربع

جمعان بن احمد بن جمعان أل
سمها الغامدي

 10سنوات هجريه تبدأ من 1433/07/01هـ
وتنتهي في 1443/06/30هـ

	307368-

 375متر مربع

الفي بن عواض بن نجيم
البركاني الحربي

	773269-

 1240متر مربع

ورثة محمد حسن خفار
ويمثلهم /حسن ناصر ال
دغرير

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2019/06/18م
وتنتهي في 2029/06/17م)

التجديد يخضع التفاق متبادل وعقد جديد

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2019/02/20م
وتنتهي في 2029/02/19م)

التجديد يخضع التفاق متبادل

	863170-

 252متر مربع

محمد بن عدنان بن محمد بن
عيد حادي

 10سنوات هجرية ابدأ من 1432/12/15هـ
وتنتهي في 1442/12/15هـ

التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة مالم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي

	111471-

 160متر مربع

عمر احمد عمر باصبرين

 3سنوات ميالدية تبدأ من 2018/01/18م
وتنتهي في 2021/01/17م

	405972-

 1440متر مربع

شركة عالم هزازي ويمثلها
صاحب المؤسسة خادي مسفر
ناصر هميم اليامي

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2020/01/15م
وتنتهي في 2030/01/15م

	501073-

 821متر مربع

مبارك بن عبدالمحسن مبارك
االمير

	402574-

 300متر مربع

عبداهلل مشعل عبداهلل السريع

رقم الصيدلية

عبدالقادر محمد ابوبكر
جيالني

سنه ميالدية تبدأ من 2017/10/2م وينتهي
في 2018/9/30م
 9سنوات ميالدية تبدأ من 2021/01/20م
وتنتهي في 2030/01/19م

 3سنوات هجرية تبدأ من 1441/02/01هـ
وتنتهي في 1444/01/30هـ
 5سنوات ميالدية تبدأ من 2021/06/11م
وتنتهي في 2026/06/10م

 5سنوات ميالدية تبدأ من 2021/08/09م
وتنتهي في 2026/08/08م
 11سنة ميالدية تبدا في 2021/4/30م
وتنتهي في 2032/4/29م

 5سنوات ميالدية تبدأ من 2021/02/08م
وتنتهي في 2026/02/07م

سنتين ميالدية تبدا في 2021/4/13م وتنتهي
في 2023/4/12م
 5سنوات ميالدية تبدأ من 2020/12/24م
وتنتهي في 2025/12/32م
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يجدد العقد لمدة مماثلة مالم يخطر احد
الطرفين بعدم رغبته في التجديد كتابة قبل
انتهاء العقد شهرين على األقل
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل وعقد جديد
التجديد يخضع التفاق متبادل وعقد جديد
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة مالم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي

التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة مالم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة مالم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي

التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة مالم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي

يجب عل المستأجر إبالغ المؤجر ووكيله
قبل انتهاء المدة النظامية للعقد بمدة ال تقل
عن  3اشهر في حال الرغبة في التجديد
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل

العودة الى جدول المحتويات

المساحة اإلجمالية
(بالمتر المربع)

المؤجر

مدة العقد باإلضافة الى تاريخ البدء
واالنتهاء

التجديد

	252975-

 548متر مربع

عبدالرحمن علي بن ديرويش
الحارثي

 4سنوات هجرية تبدأ من 1440/01/01هـ
وتنتهي في 1443/12/30هـ

التجديد يخضع التفاق متبادل وعقد جديد

	861376-

 425متر مربع

عبدالرحمن بن مبارك الغامدي

	762777-

 400متر مربع

نزار بن عبداهلل بن عثمان
الصالح

	741978-

 620متر مربع

	204679-

 350متر مربع

عبداهلل عبدالمحسن محمد
البديوي

	117280-

 285متر مربع

فضل عطية الرحيلي

	104381-

 802متر مربع

احمد بن عبيد بن محمد بن
بركات

 10سنوات هجرية تبدأ من 1433/05/01هـ
وتنتهي 1443/04/30هـ

	933482-

 252متر مربع

شركة زيوف لإلستثمار التطوير
العقاري

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2015/05/30م
وتنتهي في 2025/05/30م

	841583-

 326متر مربع

سعود ناصر الشهراني

	507084-

 675متر مربع

شعيب بن عازم بن عيد العازم

 9سنوات ميالدية تبدأ من 2019/11/20م
وتنتهي في 2028/11/20م

	127285-

 264متر مربع

شركة المراكز العربية

 3سنوات ميالدية تبدأ من 2019/05/20م
وتنتهي في 2022/05/19م

	106486-

 248متر مربع

سعيد بن بخات بن موسى
الفاران الزهراني

 10سنوات هجرية تبدأ من 1433/04/01هـ
وتنتهي في 1443/03/30هـ

	711987-

 350متر مربع

كامل مروعي مبارك

 5سنوات هجرية تبدأ من 1440/06/09هـ
وتنتهي في 1445/06/08هـ

	763288-

 360متر مربع

عبال صالح الدسيماني

 10سنوات هجرية تبدأ من 1437/02/22هـ
وتنتهي في 1447/02/21هـ

	922089-

 380متر مربع

خالد بن علي بن جراد العالس
الغامدي

 15سنة هجرية تبدأ من 1433/08/01هـ
وتنتهي في 1448/07/30هـ

	765290-

 464متر مربع

عادل صالح هاشم وهبو بدر

	783091-

 720متر مربع

سعد بن صاله بن عبداهلل
الحارثي

 10سنوات هجرية تبدأ من1438/08/20هـ
وتنتهي في 1443/08/20هـ

التجديد يخضع التفاق متبادل

 10سنوات ميالدية (التواريخ مفقودة)

التجديد يخضع التفاق متبادل وعقد جديد

	400192-

 216متر مربع

محمد ناصر سعود الفالح

	775493-

 508متر مربع

عامر بن صالح بن عبداهلل
النهدي

 5سنوات ميالدية تبدأ 2021/08/09م
وتنتهي في 2026/08/08م

التجديد يخضع التفاق متبادل وعقد جديد

	111994-

 342متر مربع

خالد حسين علي مرفق

	821295-

 400متر مربع

محمد عوضه الشهراني وسعد
عوضه سفره يمثله/محمد بن
سعد سفره وورثة ثابت عوضه
ال ثابت يمثلهم /عبداهلل ثابت
ال ثابت

	735896-

 350متر مربع

رقم الصيدلية

عبدالوهاب بن عبداللطيف بن
عبدالوهاب الحمام

شركة موارد ابها ويمثلها/
حمود محمد الشهري

 4سنوات ميالدية تبدأ من 2020/11/16م
وتنتهي في 2024/11/15م

 10سنوات هجرية تبدأ من 1436/12/15هـ
وتنتهي في 1446/12/14هـ
 6سنوات ميالدية تبدأ من 2021/04/18م
وتنتهي في 2027/04/17م

 5سنوات هجرية تبدأ من 1438/08/01هـ
وتنتهي في 1443/08/01هـ

 10سنوات هجرية تبدأ من 1434/09/01هـ
وتنتهي في 1444/08/30هـ

 11سنة هجرية تبدأ من 1433/07/01هـ
وتنتهي 1444/06/30هـ

 6سنوات ميالدية تبدأ من 2021/09/08م
وتنتهي في 2027/09/07م

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2021/08/10م
وتنتهي في 2031/08/09م

التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل وعقد جديد
التجديد يخضع التفاق متبادل
ال ينص عقد اإليجار على أحكام متعلقة
بالتجديد.
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة مالم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي
ال يتجدد تلقائياً
يجدد العقد بعقد جديد مع تجديد عقد
االستثمار

التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة مالم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي
ال ينص عقد اإليجار على أحكام متعلقة
بالتجديد.

التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة مالم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي
ال ينص عقد اإليجار على أحكام متعلقة
بالتجديد.
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة مالم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي

التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2017/09/20م
وتنتهي في 2027/09/19م

التجديد يخضع التفاق متبادل

 10سنوات هجرية تبدأ من 1436/05/12هـ
وتنتهي في 1446/05/11هـ

التجديد يخضع التفاق متبادل
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العودة الى جدول المحتويات

المساحة اإلجمالية
(بالمتر المربع)

المؤجر

مدة العقد باإلضافة الى تاريخ البدء
واالنتهاء

التجديد

	500097-

 400متر مربع

عبداهلل بن محمد أبابطين

	861698-

 362متر مربع

عبدالخالق يحيى بن أحمد
الزهراني

لمدة سنة ميالدية واحدة تبدأ من
2022/01/01م وتنتهي في 2022/12/31م

التجديد يخضع التفاق متبادل وعقد جديد

	301299-

 237متر مربع

مرزوق بن صالح بن سليم
المغذوي

	7302 100-

 430متر مربع

احمد بن عبداهلل بن عيسى
المرشد

 10سنوات هجرية تبدأ من 1435/08/12هـ
وتنتهي في 1445/08/11هـ

	1015 101-

 300متر مربع

فيصل مسعود بن حظيظ
الصاعدي الحربي

	4005 102-

 300متر مربع

فهد بن عبداهلل بن ناصر
المرشود

 5سنوات هجرية تبدأ من 1440/01/01هـ
وتنتهي في 1445/12/30هـ

	8426 103-

 376متر مربع

صالح بن جبران القحطاني

	4034 104-

 500متر مربع

عبداهلل بن حسين بن
عبدالرحمن بن حمدان

	3000 105-

 458متر مربع

	1093 106-

 2000متر مربع

عبدالعزيز بن علي بن ناصر
العماري

	9836 107-

 2700متر

سالم بن مبارك العوبثاني

	8814 108-

 280متر مربع

عبداهلل السبيعي

 14سنة ميالدية تبدأ من 2010/06/13م
وتنتهي في 2024/12/21م

	7481 109-

 400متر مربع

لولوه احمد بن عبدالرحمن
العثيمين

 10سنوات ميالدية تبدا في 2019/11/1م
وتنتهي في 2029/10/31م

	4013 110-

 445متر مربع

شركة أبناء محمد السعد
العجالن العقارية

 3سنوات هجرية تبدأ من 1441/01/15هـ
وتنتهي في 1444/01/14هـ

	1059 111-

 397متر مربع

احمد بن عبدالقادرين
عبدالحميد عطيه السيد

 15سنة هجرية تبدأ من 1441/08/01هـ
وتنتهي في 1456/07/30هـ

	7808 112-

 454متر مربع

علي بن ناصر الشريف

	8133 113-

 399متر مربع

ماجد محمد احمد كعكي

	9934 114-

 450متر مربع

مؤسسة احمد عثمان السفري

رقم الصيدلية

عبدالرحمن بن امين بن صالح
خشيم

 5سنوات ميالدية تبدأ من 2021/04/13م
وتنتهي في 2026/04/12م
 12سنة هجرية تبدأ من 1439/01/01هـ
وتنتهي في 1450/12/30هـ

سنة ميالدية واحدة تبدأ من 2021/10/07م
وتنتهي في 2022/10/06م
 10سنوات ميالدية تبدأ من 2019/03/08م
وتنتهي في 2029/03/07م

 10سنوات هجرية تبدأ من 1437/09/10هـ
وتنتهي في 1447/09/18هـ

 10سنوات هجرية تبدأ من 1433/11/01هـ
وتنتهي في 1443/10/30هـ
 10سنوات هجرية تبدأ من 1436/08/01هـ
وتنتهي في 1446/07/30هـ
 15سنة هجرية تبدأ من 1437/11/01هـ
وتنتهي في 1452/10/30هـ

التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل وعقد جديد
التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة مالم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي
ال ينص عقد اإليجار على أحكام متعلقة
بالتجديد
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل
التجديد يخضع التفاق متبادل وعقد جديد
التجديد يخضع التفاق متبادل وعقد جديد
التجديد يخضع التفاق متبادل وعقد جديد
التجديد يخضع التفاق متبادل
يتجدد تلقائياً
التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة ما لم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي

التجديد تلقائي لمدة سنة ما لم يخطر أحد
الطرفين االخر بعدم رغبته في التجديد قبل
نهاية العقد بشهر واحد على األقل
التجديد يخضع التفاق متبادل وعقد جديد

 8سنوات هجرية تبدأ من 1440/05/01هـ
وتنتهي في 1448/04/30هـ

ال ينص عقد اإليجار على أحكام متعلقة
بالتجديد

مدة العقد تبدأ بعد إطالق التيار الكهربائي
بشهرين وتنتهي 1453/09/06هـ

ال ينص عقد اإليجار على أحكام متعلقة
بالتجديد

	8810 115-

 484متر مربع

ورثة عبدالعزيز حمد السالم
ويمثلهم الوكيل الشرعي /اوس
بن عبدالعزيز السالم بموجب
الوكاالت الشرعية

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2018/07/14م
وتنتهي في 2028 /07/13م

التجديد يخضع التفاق متبادل وعقد جديد

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2020/11/17م
وتنتهي في 2030/11/16م

يتجدد تلقائياً

	9410 116-

 460متر مربع

عطي بن قذلة بن احمد العلوي
الزهراني

 10سنوات ميالدية تبدأ من 2020/09/19م
وتنتهي في 2030/09/18م

التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة مالم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي

	8821 117-

 500متر مربع

محمد بن أحمد الزبيدي

 14سنة ميالدية تبدأ من 2011/03/06م
وتنتهي في 2025/09/22م

المصدر :الشركة.
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التجديد تلقائي بكافة بنود العقد لمدة
مماثلة مالم يخطر احد الطرف االخر بعدم
رغبته بتجديد العقد قبل انتهائه بشهرين
على األقل وذلك بموجب خطاب رسمي

العودة الى جدول المحتويات

 1 2-6-4-2عقود إيجار السكن

توضح الجداول أدناه ملخصاً عن أحكام عقود اإليجار الرئيسية التي أبرمتها الشركة فيما يتعلق بمختلف مرافق اإلقامة للموظفين العاملين في الصيدليات.
  (12-43):مقر لودجلاعقود إيجار السكن

الرقم

اسم الفرع وموقعه

المؤجر

-1

سكن عمال  -الرياض

عبداهلل عبدالعزيز العريفي

-2

سكن عمال  -أبها

مؤسسة شقق اللمسة
الذهبية للشقق المفروشة

مدة العقد باإلضافة الى
تاريخ البدء واالنتهاء
 5سنوات تبدأ اعتباراً من
2017/06/01م وتنتهي في
2022/05/31م
سنة واحدة تبدأ اعتباراً من
2021/1/1م وتنتهي في
2021/12/31م

التجديد

أحكام اإلنهاء

إذا رغب الطرفين بالتجديد فتتم كتابة
عقد جديد يتفق عليه الطرفان قبل
انتهاء مدة العقد بشهرين على األقل.

ال ينص عقد اإليجار على
أحكام في هذا الصدد.

يجدد العقد تلقائياً

ال ينص عقد اإليجار على
أحكام في هذا الصدد.

المصدر :الشركة.
 1 2-6-4-3عقود إيجار المستودعات

توضح الجداول أدناه ملخصاً عن أحكام عقود اإليجار الرئيسية التي أبرمتها الشركة فيما يتعلق بمستودعات الشركة.
  (12-44):مقر لودجلاعقود إيجار المستودعات

الرقم

اسم الفرع
وموقعه

المساحة
اإلجمالية
(بالمتر المربع)

-1

جدة  -حي
الخمرة،
مستودعات
الغرفة التجارية
رقم 2

 9,607متر مربع

علي بن أحمد
بن علي باوزير

-2

خميس مشيط

 11,200متر
مربع

مؤسسة
سعد حسين
الحسنية

 6سنوات تبدأ في
2021/04/14م
وتنتهي في
2027/04/13م

-3

الرياض
(الفوزان)

 840متر مربع

علي فوزان
محمد الفوزان

 3سنوات تبدأ في
2021/03/01م
وتنتهي في
2024/02/29م

التجديد يخضع التفاق
متبادل

-4

الرياض (مستودع
حفائض)

 7744متر مربع

محمد احمد
محمد باجنيد

 5سنوات تبدأ في
2021/09/01م
وتنتهي في
2026/08/31م

التجديد يخضع التفاق
متبادل

المؤجر

مدة العقد باإلضافة
الى تاريخ البدء
واالنتهاء

التجديد

أحكام اإلنهاء

سنتين تبدأ في
2021/11/25م
وتنتهي في
2023/11/24م

إذا رغب الطرفين
بالتجديد فتتم كتابة
عقد جديد يتفق عليه
الطرفان.
التجديد تلقائي ما لم
يقدم أحد الطرفين
إخطارا بعدم رغبته في
التجديد قبل  15يوماً على
األقل من تاريخ االنتهاء.

يحق للطرف المتضرر فسخ العقد في حال أخل
الطرف االخر بأي من التزاماتهما الناشئة إذا
لم يلتزم الطرف الذي تم إنذاره خالل  15يوم
من تاريخ انذاره او إزالة الضرر الناشئ بسببه.
يتم فسخ العقد في حال إفالس المستأجر.
يحق للمؤجر فسخ العقد في حالة عدم رغبته
في تجديد العقد وفي حالة مخالفة المستأجر
ألي بند من بنود العقد.
يحق للطرف المتضرر فسخ العقد في حال أخل
الطرف االخر بأي من التزاماتهما الناشئة إذا
لم يلتزم الطرف الذي تم إنذاره خالل  15يوم
من تاريخ انذاره او إزالة الضرر الناشئ بسببه.
يتم فسخ العقد في حال إفالس المستأجر.

يحق للطرف المتضرر فسخ العقد في حال أخل
الطرف االخر بأي من التزاماتهما الناشئة إذا
لم يلتزم الطرف الذي تم إنذاره خالل  15يوم
من تاريخ انذاره او إزالة الضرر الناشئ بسببه.
يتم فسخ العقد في حال إفالس المستأجر.

المصدر :الشركة.
 1 2-6-4-4عقود المكاتب الرئيسية
  (12-45):مقر لودجلاالشركة (المكتب الرئيسي)

الرقم

الموقع

المساحة اإلجمالية
(بالمتر المربع)

المؤجر

مدة العقد باإلضافة الى تاريخ البدء
واالنتهاء

التجديد

-1

المبنى الرئيسي جدة  -حي المرجان

 1975متر مربع

رضا حسين باشا

-2

مواقف السيارات التابعة للمبنى
الرئيسي جدة  -حي المرجان

 500متر مربع

أميمة بنت عبداإلله
بن علي بن حمد

 20سنة ابتداء من تاريخ 2013/05/15م
وتنتهي في 2033/05/14م

التجديد يخضع التفاق
متبادل وعقد جديد
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عشر سنوات تبدأ من 1439/12/01
وتنتهي في 1449/11/29م

التجديد يخضع التفاق
متبادل وعقد جديد

العودة الى جدول المحتويات

 1 2-7العقارات المملوكة من قبل الشركة
يوضح الجدول أدناه ملخصاً عن العقارات المملوكة من قبل الشركة:
  (12-46):مقر لودجلاالعقارات المملوكة من قبل الشركة

الرقم

الوصف  /الموقع

رقم صك الملكية

تاريخ صك الملكية

المساحة

المالك

-1

الرغامة  -جدة

5620

1425/03/27هـ

 59,425متر مربع

الشركة (سجل تجاري)4030053868 :

-2

حي الرابية  -جدة

520220021572

1439/07/04هـ

 249,698,59متر مربع

الشركة (سجل تجاري)4030053868 :

-3

حي الرابية  -جدة

8202200215737

1439/07/04هـ

 836,554,02متر مربع

الشركة (سجل تجاري)4030053868 :

-4

األندلس  -جدة

18/2961/53

1433/01/03هـ

 5484.50متر مربع

الشركة (سجل تجاري)4030053868 :

 1 2-8المعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع العقود 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 المستشارين الماليين والمستشار القانوني للطرح.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة على التقيد بالمادة الحادية والسبعين ( )71والمادة الثانية والسبعين ( )٧٢من نظام الشركات وبتعليمات المادة السادسة
واألربعين ( )٤٦من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق باالتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة .وقد تمت موافقة الجمعية العامة على
جميع التعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة.
تتمثل طبيعة المعامالت الخاصة بالشركة مع أطراف ذات عالقة في عقود إيجار وتقديم خدمات المقاولة والعمالة الهندسية وخدمات اإلشراف على التنفيذ
والتشييد والتشطيب ،باإلضافة إلى تقديم خدمات إدارية.
وبلغت إجمالي قيمة إيجارات الشركة من األطراف ذوي العالقة  2,050,469ريال سعودي ،و 1,955,469ريال سعودي ،و 1,838,457ريال سعودي ،و915,469
ريال سعودي عن السنوات 2018م ،و2019م ،و2020م وعن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،على التوالي.
وكما بتاريخ هذه النشرة ،جميع التعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة للشركة خاضعة لعقود رسمية.
1 2-8-1اتفاقيات اإليجار مع األطراف ذات العالقة

أبرمت الشركة  6اتفاقيات إيجار مع األطراف ذات العالقة كما هو مب ّين فيما يلي:
أبرمت الشركة اتفاقية إيجار مع شركة أسواق البحر األحمر المحدودة ،وهي طرف ذات عالقة ،حيث أنها مملوكة من قبل الس ّيد /صالح سالم أحمد بن محفوظ
بصورة غير مباشرة بنسبة  ،%5.74وهو عضو في مجلس إدارة الشركة.
•أبرمت الشركة اتفاقية إيجار مع شركة انتماء للخدمات العقارية ،وهي طرف ذات عالقة ،حيث أنها مملوكة من قبل الس ّيد /صالح سالم أحمد بن محفوظ
بصورة غير مباشرة بنسبة  ،%11.58وهو عضو في مجلس إدارة الشركة.
•أبرمت الشركة اتفاقية إيجار مع عبد اهلل بن صالح بن عبد اهلل النهدي ،وهو طرف ذو عالقة ،حيث إن توجد عالقة قرابة للس ّيد /عبد اهلل عامر عبد اهلل
النهدي ،وهو عضو في مجلس إدارة الشركة.
•أبرمت الشركة اتفاقية إيجار مع عبد اهلل صالح آل منيف النهدي ،وهو طرف ذو عالقة ،حيث إن توجد عالقة قرابة للس ّيد /عبد اهلل عامر عبد اهلل النهدي،
وهو عضو في مجلس إدارة الشركة.
•أبرمت الشركة اتفاقية إيجار مع عامر بن صالح بن عبد اهلل النهدي ،وهو طرف ذو عالقة ،حيث إن توجد عالقة قرابة للس ّيد /عبد اهلل عامر عبد اهلل
النهدي ،وهو عضو في مجلس إدارة الشركة.
 1 2-8-2االتفاقيات األخرى المبرمة مع األطراف ذات العالقة

قامت الشركة بإبرام اتفاقيات أخرى مع األطراف ذات العالقة وذلك على النحو اآلتي:
•اتفاقية تأجير سيارات شركة معدات الجزيرة المحدودة (عالم السيارات) ،وهي طرف ذات عالقة ،حيث أنها مملوكة بطريقة غير مباشرة من قبل الس ّيد/
صالح سالم أحمد بن محفوظ بنسبة  ،%11.58وهو عضو في مجلس إدارة الشركة.
•اتفاقية نقل بضائع مع شركة النهدي للنقليات ،وهي طرف ذات عالقة ،حيث أنها مملوكة من قبل الس ّيد /عبد اهلل عامر النهدي بطريقة غير مباشرة بنسبة
 ،%90.1وهو عضو في مجلس إدارة الشركة.

234

العودة الى جدول المحتويات

 1 2-9التسهيالت االئتمانية والقروض
  (12-47):مقر لودجلاتسهيالت بين كل من البنك السعودي البريطاني وشركة النهدي الطبية مؤرخة في 2021/01/17م بقيمة إجمالية
قدرها  259,960,00ريال سعودي.

نوع التسهيل  /الغرض  /املبلغ

1الحساب اإلسالمي النقدي (عند الطلب)	-حد التسهيل 10,000,000 :ريال سعودي
	-الغرض :لتغطية العجز النقدي للشركة
	-المدة 12 :شهر
2تسهيالت مشتركة (حد التسهيل المشترك 249,960,000 :ريال سعودي)•تمويل مرابحة \ التورق بالمعادن
	-حد التسهيالت 200,000,000 :ريال سعودي
	-الغرض :لتلبية متطلبات رأس مال العامل
	-المدة 6 :أشهر
	-تمويل االعتمادات المستندية بالمرابحة (عند االطالع\آجلة\فئة ب)
	-حد التسهيالت إلجمالي االعتمادات التي سيتم فتحها أو تمويلها 249,000,000 :ريال سعودي
	-حد التسهيالت المرابحة (عند الطلب) 200,000,000 :ريال سعودي
	-الغرض :الستيراد منتجات متعلقة بالنشاط التجاري للعميل ولتمويل تسديد اعتمادات مستنديه و\أو التحاصيل و\أو
المشتريات المحلية
	-مصاريف فتح االعتمادات عند االطالع :تعرفة البنك المركزي السعودي  %1+سنوياً
	-مصاريف فتح االعتمادات اآلجلة :تعرفة البنك المركزي السعودي  %1.5+سنوياً
	-مصاريف القبوالت :تعرفة البنك المركزي السعودي  %2+سنوياً
	-المدة 12 :شهر
•الضمانات االبتدائية والنهائية والدفعة المقدمة
	-حد التسهيالت 19,960,000 :ريال سعودي
	-مصاريف إصدار الضمان :تعرفة البنك المركزي السعودي  %1+سنوياً
	-المدة 36 :شهر
•ضمانات متنوعة
	-حد التسهيالت 19,960,000 :ريال سعودي
	-الغرض :لمقابلة متطلبات العمل وكذلك الضمانات الغير مطابقة لنماذج البنك.
	-مصاريف إصدار الضمان :تعرفة البنك المركزي السعودي  %1+سنوياً
	-المدة 36 :شهر
•الضمانات االبتدائية والنهائية
	-حد التسهيالت 4,960,000 :ريال سعودي
	-مصاريف إصدار الضمان :تعرفة البنك المركزي السعودي  %1+سنوياً
	-المدة 36 :شهر
•ضمانات متنوعة (ضمانات المبالغ المحجوزة)
	-حد التسهيالت 4,960,000 :ريال سعودي
	-الغرض :لمقابلة متطلبات العمل وكذلك الضمانات الغير مطابقة لنماذج البنك.
	-مصاريف إصدار الضمان :تعرفة البنك المركزي السعودي  %1+سنوياً
	-المدة 36 :شهر
•ضمانات متنوعة (ضمانات دفع)
	-حد التسهيالت 15,000,000 :ريال سعودي
	-الغرض :لمقابلة متطلبات العمل وكذلك الضمانات الغير مطابقة لنماذج البنك.
	-مصاريف إصدار الضمان :تعرفة البنك المركزي السعودي  %1+سنوياً
	-المدة 60 :شهر
•ضمانات متنوعة (ضمانات دفع)
	-حد التسهيالت 158,000 :ريال سعودي
	-الغرض :لمقابلة متطلبات العمل وكذلك الضمانات الغير مطابقة لنماذج البنك.
	-مصاريف إصدار الضمان :تعرفة البنك المركزي السعودي  %1+سنوياً
	-المدة 60 :شهر

االلتزامات القائمة

ال توجد لدى الشركة أي التزامات قائمة

الضمانات

تم ضمان التسهيالت بواسطة تنازل غير قابل للنقض عن دفعات العقد لصالح البنك معزز من صاحب المشروع ومقبول لدى
البنك بخصوص الضمانات النهائية وسند ألمر بمبلغ  259,960,000ريال سعودي من قبل شركة النهدي الطبية.

المصدر :معلومات من الشركة.

235

العودة الى جدول المحتويات

  (12-48):مقر لودجلاتسهيالت بين كل من البنك األهلي السعودي (البنك األهلي التجاري) وشركة النهدي الطبية مؤرخة في 2021/11/03م
بقيمة إجمالية قدرها  100,000,000ريال سعودي.

نوع التسهيل  /الغرض  /املبلغ

1تيسير تجاري حد مشترك	-حد التسهيل 100,000,000 :ريال سعودي
	-الغرض :تمويل االعتمادات المفتوحة
	-مدة التمويل 6 :أشهر
	-تاريخ االستحقاق2022/09/30 :م
2اعتمادات مستنديه باالطالع (حد جزئي من تيسير تجاري)	-حد التسهيل 100,000,000 :ريال سعودي
	-الغرض :الستيعاب متطلبات الموردين
	-رسوم فتح االعتماد :تعرفة المؤسسة
	-التأمين النقدي%0 :
	-مدة التمويل 180 :يوم
	-تاريخ االستحقاق2022/90/30 :م
3اعتمادات مستنديه مؤجلة (حد جزئي من تيسير تجاري)	-حد التسهيل 100,000,000 :ريال سعودي
	-الغرض :الستيعاب متطلبات الموردين
	-رسوم فتح االعتماد :تعرفة المؤسسة
	-رسوم التأجيل %0.125 :سنوياً
	-التأمين النقدي%0 :
	-مدة التمويل 180 :يوم
	-تاريخ االستحقاق2022/09/30 :م
4تحاصيل معززة (حد جزئي من تيسير تجاري)	-حد التسهيل 100,000,000 :ريال سعودي
	-الغرض :الستيعاب متطلبات الموردين
	-رسوم فتح االعتماد :تعرفة المؤسسة
	-رسوم التأجيل %0.125 :سنوياً
	-التأمين النقدي%0 :
	-مدة التمويل 180 :يوم
	-تاريخ االستحقاق2022/09/30 :م

االلتزامات القائمة

ال توجد لدى الشركة أي التزامات قائمة

الضمانات

تم ضمان التسهيالت بواسطة سند ألمر بمبلغ  100,000,000ريال سعودي من قبل شركة النهدي الطبية.

المصدر :معلومات من الشركة.
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  (12-49):مقر لودجلاتسهيل بين كل من بنك الجزيرة وشركة النهدي الطبية مؤرخ في 2022/01/10م بقيمة إجمالية قدرها  200,000,000ريال
سعودي.

نوع التسهيل  /الغرض  /املبلغ

1حد اعتمادات مستنديه باالطالع و\أو مؤجلة الدفع (محلية و\أو خارجية) تمويل بالمرابحة و\أو بالبيع اآلجل الذي يؤولإلى التورق (برنامج دينار)
	-حد التسهيل 200,000,000 :ريال سعودي
	-الغرض :استيراد األدوية والمعدات الطبية الصغيرة ومستحضرات التجميل والمواد المتعلقة بها وفقا لنشاط الشركة.
	-عمولة فتح االعتمادات %75 :من تعرفة البنك المركزي السعودي
	-عمولة قبول المستندات (لالعتمادات المؤجلة) %0.125 :لكل شهر أو ألي جزء منه
	-مدة األجل :بحد أقصى  180يوم
	-فترة صالحية االعتمادات :بحد أقصى  180يوم
2حد بيع آجل الذي يؤول الى التورق (برنامج دينار) لتمويل بوالص تحصيل و\أو فواتير مقبولة للبنك بموجب حواالت	-حد التسهيل 200,000,000 :ريال سعودي
	-الغرض :استيراد األدوية والمعدات الطبية الصغيرة ومستحضرات التجميل والمواد المتعلقة بها ولتمويل رأس مال
الشركة مقابل فواتير و\أو بوالص تحصيل مقبولة.
	-مدة األجل :بحد أقصى  180يوم
3حد خطابات ضمان (ابتدائية  -حسن تنفيذ  -مدفوعات)	-حد التسهيل 50,000,000 :ريال سعودي
	-عمولة اإلصدار %0.75 :سنوياً
	-مدة األجل :بحد أقصى  12شهر
4حد تبادل عمالت اجنبية (العمالت الرئيسية و\أو حد ااتعامل بمنتجات الخزينة المتنوعة لدى بنك الجزيرة:	-حد التسهيل 10,000,000 :ريال سعودي
	-الغرض :يستخدم لدفع التزامات الشركة للموردين الخارجيين و\أو للتحوط من أخطار تذبذب أسعار العملة.
	-مدة األجل :وفقا لما يحدده إدارة الخزينة بالبنك ووفقا التفاقية التحوط الرئيسية لالتحاد الدولي للمقايضات
والمشتقات\السوق المالية اإلسالمية الدولية.

االلتزامات القائمة

ال توجد لدى الشركة أي التزامات قائمة

الضمانات

تم ضمان التسهيالت بواسطة سند ألمر بمبلغ  200,000,000ريال سعودي من قبل شركة النهدي الطبية.

المصدر :معلومات من الشركة.
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 1 2-10التأمين
تحتفظ الشركة بوثائق تأمين تغطي مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها .ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين التي تحتفظ
بها الشركة والشركات التابعة:
  (12-50):مقر لودجلاتفاصيل وثائق التأمين

النوع

الشركة

رقم الوثيقة

التأمين
الجماعي على
الحياة

شركة التأمين

مدة السريان

مبلغ التغطية
(ريال سعودي)

نوع التغطية

شركة السخاء
الذهبية
للتجارة
والمقاوالت
المحدودة

P/CRO12020//
GL/0000007/R01

شركة الدرع
العربي للتأمين
التعاوني

من
2021/01/01م
إلى
2021/12/31م.
تاريخ التجديد1 :
يناير سنويا

تأمين الجماعي على
الحياة 400,000 :ريال
سعودي
تأمين العجز الجزئي أو
الكلي 200,000 :ريال
سعودي

التأمين الجماعي على
الحياة والتأمين الدائم ضد
العجز الجزئي أو الكلي
لموظفي السخاء الذهبية.

التأمين
الجماعي على
الحياة

شركة النهدي
الطبية

P/CRO12020//
GL/0000006/R01

شركة الدرع
العربي للتأمين
التعاوني

من
2021/01/01م
إلى
2021/12/31م.
تاريخ التجديد1 :
يناير سنويا

تأمين الجماعي على
الحياة 1,500,000 :ريال
سعودي
تأمين العجز الجزئي أو
الكلي 1,500,000 :ريال
سعودي

التأمين الجماعي على
الحياة والتأمين الدائم ضد
العجز الجزئي أو الكلي
لموظفي شركة النهدي
الطبية.

تأمينِ سوءِ
التصرف
الطبي
ِ

شركة النهدي
الطبية

44CHB2 029502-21/

شركة تشب
العربية للتأمين
التعاوني

من
2021/01/05م
إلى
2022/02/04م

 10,000,000إجمالي

تغطية األخطاء الطبية:
 3827صيدالني ،و125
أطباء وممرضين وفنيين

تغطية طبية

شركة النهدي
لالستثمار

ال يوجد

ذي أورينتال
انشورنس
كومباني ليمتد

ال يوجد

 500,000درهم إماراتي

تغطية طبية

وثيقة تأمين
شركة النهدي
المسئولية
العامة (الطرف الطبية
الثالث)

P-01-603-6-2020025986/R1

الشركة الوطنية
للتأمين

من
2021/06/05م
إلى  4يونيو
2022م.
تاريخ التجديد:
2022/06/04م

 30,000,000ريال سعودي

تتعلق التغطية بالمسؤولية
القانونية لشركة النهدي
الطبية تجاه األطراف
الثالثة عن الوفاة /
اإلصابة الجسدية و /أو
الخسائر أو األضرار التي
تلحق بممتلكاتهم بما في
ذلك التكاليف والمصاريف
القانونية المتعلقة بمباني
وعمليات الشركة التجارية

شركة النهدي
الطبية

P0621-GMYTWRO-13807460

شركة الراجحي
للتأمين
التعاوني (تكافل
الراجحي)

من
2021/05/01م
إلى
2022/04/30م

أقصى حد آمن ألي
شخص 3,000,000 :ريال
سعودي
نقدا في خزينة  -أيام
العمل العادية ( 322أيام):
 81,950,813ريال سعودي
نقدا في خزينة  -أيام
الحج \ شهر رمضان (43
يوم) 106,950,813 :ريال
سعودي
نقدا في خزينة  -قبل
أو بعد العيد ( 6ايام):
 10,000,000ريال سعودي
الحد اإلجمالي خالل فترة
الوثيقة 7,500,000 :ريال
سعودي

تغطية خسارة األموال
من خالل السرقة ،أو من
خالل حادث عرضي.

وثيقة تغطية
األموال
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مبلغ التغطية
(ريال سعودي)

نوع التغطية

النوع

الشركة

رقم الوثيقة

شركة التأمين

مدة السريان

وثيقة تأمين
شاملة لتغطية
الممتلكات

شركة النهدي
الطبية

P0621-PARTWRO-13807231

شركة الراجحي
للتأمين
التعاوني (تكافل
الراجحي)

من
2021/05/01م
إلى
2022/04/30م

خسائر مادية:
 3,936,060,171ريال
سعودي
تعطل األعمال:
 1,681,632,984ريال
سعودي
إجمالي5,617,693,115 :
ريال سعودي

تغطية الخسائر المادية أو
التدمير أو األضرار الى
ممتلكات الشركة نتيجة
للحوادث.

وثيقة ضمان
الموظفين

شركة النهدي
الطبية

P0621-GFGTWRO-13807574

شركة الراجحي
للتأمين
التعاوني (تكافل
الراجحي)

من
2021/05/01م
إلى
2022/04/30م

إجمالي مبلغ التأمين:
 35,266,000ريال سعودي
( 291موظف)

تغطية الخسائر واألضرار
التي تكبدها الشركة من
تصرفات الموظفين أثناء
عملهم (بسبب التزوير أو
السرقة أو السلوك غير
األخالقي).

وثيقة تأمين
مخاطر
االئتمان

شركة النهدي
الطبية

0469550.00

أليانز السعودي
الفرنسي
للتأمين التعاوني

من
2021/02/01م
إلى
2022/01/31م

المبيعات المؤمن عليها:
 780,000,000ريال
سعودي

تغطية الخسائر التي
تكبدها الشركة من
مستحقات غير مسددة
مؤمن عليها.

وثيقة الضمان
الصحي
التعاوني

شركة النهدي
الطبية

13116300

شركة بوبا
العربية للتأمين
التعاوني

من 2021/04/1م
إلى
2022/03/31م

الحد األقصى الكلي
السنوي لكل عضو:
 500,000ريال سعودي

تغطية في العيادات
الداخلية وحاالت اليوم
الواحد.
تغطية العالج
الطبي المناسب،
اإلجراءات الطبية
والجراحية،,الخدمات
واللوازم الطبية ،أتعاب
األطباء والتمريض،
الطوارئ ،العناية المركزة
أو المكثفة ،أجور غرف
العمليات واألدوية.

تأمين مسؤولية
المديرين
والمسؤولين

شركة النهدي
الطبية

P/210000002/21/5023/

الحد األقصى الكلي:
 37,500,000ريال سعودي

تغطية لمسؤوليات
المديرين والمسؤولين

من
2021/06/22م
شركة التأمين
العربية التعاونية إلى
2022/06/22م

المصدر :الشركة.

 1 2-11الملكية الفكرية
1 2-11-1العالمات التجارية

سجلت الشركة وشركاتها التابعة عدداً من العالمات التجارية لدى إدارة العالمات التجارية بوزارة التجارة .وتعتمد الشركة وشركاتها التابعة على هذه العالمات
التجارية في أعمالها ،وكما في تاريخ هذه النشرة ،تم تسجيل عالمة «النهدي» التجارية وبعض العالمات التجارية األخرى المستمدة منها .الشركة وشركاتها التابعة
الرئيسية يعتمدون على هذه العالمات التجارية في نجاح أعمالهم ودعم وضعهم التنافسي في السوق ،لذا فإن عدم مقدرة الشركة أو شركاتها التابعة على حماية
عالماتها التجارية أو اضطرار أي منهم إلى اتخاذ إجراء قانوني للحفاظ على العالمة التجارية سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على مقدرتهم على استعمالها مما
سيؤثر على سير أعمالهم ونتائج عمليات الشركة .لمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم «( 19-1-2المخاطر المتعلقة بحماية الشركة لعالماتها التجارية»).
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ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لجميع العالمات التجارية المسجلة التابعة لشركة النهدي الطبية في المملكة العربية السعودية .وتستخدم الشركة حال ًيا
عدد من هذه العالمات التجارية ،ويتم التخطيط الستخدام البعض منها في المستقبل.
  (12-51):مقر لودجلاتفاصيل العالمات التجارية المسجلة

الرقم

الشركة

بلد التسجيل

رقم العالمة التجارية

تاريخ االنتهاء

فئة
العالمة

1-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1435004447

2023/10/18م

21

2-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1438027273

2027/05/26م

35

3-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1438026462

2027/05/07م

8

4-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142700082

2025/06/03م

5

5-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701514

2025/08/13م

3

6-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701515

2025/08/14م

29

7-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701516

2025/08/13م

36

8-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701518

2025/08/13م

32

9-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701519

2025/08/13م

28
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الرقم

الشركة

بلد التسجيل

رقم العالمة التجارية

تاريخ االنتهاء

فئة
العالمة

	10-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701520

2025/08/13م

43

	11-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701521

2025/08/13م

10

	12-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701522

2025/08/13م

30

	13-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701523

2025/08/13م

38

	14-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701524

2025/08/13م

44

	15-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701525

2025/08/13م

43

	16-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701526

2025/08/13م

38

	17-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1435004431

2023/10/18م

21

	18-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1435004340

2023/10/18م

21

	19-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1435004108

2023/10/18م

37

	20-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1438026469

2027/05/07م

5
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الرقم

الشركة

بلد التسجيل

رقم العالمة التجارية

تاريخ االنتهاء

فئة
العالمة

	21-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701530

2025/08/13م

30

	22-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701532

2025/08/13م

28

	23-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1438026463

2027/05/07م

32

	24-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1439006314

2027/08/25م

29

	25-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1438026446

2027/07/25م

3

	26-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1438024683

2027/04/17م

44

	27-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1438027276

2027/05/26م

35

	28-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1438027273

2027/05/26م

35

	29-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1438027280

2027/05/26م

44

	30-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1436000874

2024/07/17م

5

	31-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1438026470

2027/05/08م

3

	32-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1441006269

2029/07/18م

3

	33-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

2027/05/07م

5

1438026447
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الرقم

الشركة

بلد التسجيل

رقم العالمة التجارية

تاريخ االنتهاء

فئة
العالمة

	34-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1439016390

2027/12/22م

5

	35-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1438026462

2027/05/07م

8

	36-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1438027271

2027/05/26م

35

	37-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1439012519

2027/11/23م

5

	38-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1438026447

2027/05/07م

5

	39-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701513

2025/08/13م

44

	40-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701515

2025/08/13م

29

	41-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701527

2025/08/13م

36

	42-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701528

2025/08/13م

32

	43-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701529

2025/08/13م

31

	44-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701531

2025/08/13م

29
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الرقم

الشركة

بلد التسجيل

رقم العالمة التجارية

تاريخ االنتهاء

فئة
العالمة

	45-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701533

2025/08/13م

5

	46-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701534

2025/08/13م

3

	47-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1406\43

2022/06/26م

35

	48-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1407\88

2022/06/19م

35

	49-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1435004340

2023/10/18م

21

	50-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1435004431

2023/10/18م

21

	51-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1438026431

2027/05/07م

3

	52-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1441029067

2030/04/04م

5

	53-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1438027281

2027/05/26م

44

	54-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701535

2025/08/13م

10

	55-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

142701517

2025/08/13م

31
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الرقم

الشركة

بلد التسجيل

رقم العالمة التجارية

تاريخ االنتهاء

فئة
العالمة

	56-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

143406429

2022/12/05م

35

	57-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1525\95

2022/12/25م

35

	58-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1438026464

2027/05/07م

5

	59-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1438026444

2027/05/07م

3

	60-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1435004446

2023/10/18م

3

	61-

شركة النهدي الطبية

المملكة العربية
السعودية

1435004445

2023/10/18م

5

	62-

شركة النهدي الطبية

اإلمارات العربية
المتحدة

2022/09/20م

35

179625

المصدر :الشركة.

 1 2-11-2حقوق الملكية الفكرية األخرى

سجلت الشركة عدة نطاقات إنترنت باسمها .ويوضح الجدول التالي تفاصيل نطاقات اإلنترنت المسجلة باسم الشركة:
  (12-52):مقر لودجلاتفاصيل أسماء نطاقات اإلنترنت:

تاريخ االنتهاء

اسم نطاق اإلنترنت
www.nahdionline.com

2022/02/21م

www.nahdi.sa

2022/12/30م

www.nahdicareclinics.sa

2022/12/30م

المصدر :الشركة.
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 1 2-12التقاضي
كما في تاريخ هذه النشرة ،ليست هناك أي نزاعات قضائية أو قضايا أو شكاوى فعلية أو محتملة أو إجراءات تحقيق قائمة من الممكن أن يكون لها ،مجتمعة
أو منفردة ،تأثير جوهري على الشركة ،كما لم يصل إلى علم الشركة وجود أي نزاعات قضائية جوهرية منظورة حالياً أو محتملة أو حقائق يمكن أن ينشأ عنها،
مجتمعة أو منفردة ،تأثير جوهري على الشركة.
كما في تاريخ هذه النشرة ،إن الشركة طرف (مدعية ومدعى عليها) في عدد من الدعاوى القضائية غير الجوهرية التي نشأت أثناء سير عملها المعتاد ،وتقدر
القيمة اإلجمالية للدعاوى غير الجوهرية  18,118,276ريال سعودي ،تمثل الدعاوى اإلدارية منها مبلغ وقدره  5,324,328ريال سعودي .وتجدر اإلشارة إلى دعوى
إدارية مقامة ضد طرف ذات عالقة تم إدخال الشركة مؤخراً كمدعى عليها ،وقد استلمت الشركة حكم مبدئي (صادر في 1443/05/25هـ) يلزمها بدفع مبلغ
 5,293,328ريال سعودي .إن الشركة والمدعى عليها األخرى اعترضتا على الحكم وإن االستئناف ما زال قائما .وفي جميع األحوال ،إن الشركة والمدعى عليها
األخرى وهي طرف ذات عالقة ،وقعتا في عام 2016م مخالصة متعلقة في المشروع الذي أدى إلى النزاع اإلداري ،ومن المتفق عليه بموجب هذه المخالصة ،هو
انتقال جميع االلتزامات المتعلقة بالمشروع إلى الطرف ذات العالقة ،بما فيها جميع المبالغ وااللتزامات التي قد تنجم عن قرار االستئناف النهائي .بالتالي فإن
المدعى عليها األخرى ملتزمة ومقره بالتزامها لدفع المبلغ عن الشركة بالكامل.
 1 2-13ملخص النظام األساسي
1 2-13-1اسم الشركة

اسم الشركة هو «شركة النهدي الطبية» (شركة مساهمة سعودية مقفلة).
 1 2-13-2أغراض الشركة

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
أو ًال:

أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

ثاني ًا:

التشييد

ثالث ًا:

التعليم

رابع ًا:

المعلومات واالتصاالت

خامس ًا:

األنشطة العقارية

سادس ًا:

أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

سابع ًا:

التجارة

ثامن ًا:

اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإللزامي

تاسع ًا:

إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها

عاشراً:

أنشطة الخدمات األخرى

تمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
 1 2-13-3المشاركة والتملك في الشركات

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة) بشرط أال يقل رأس المال عن خمسة مليون ( )5,000,000ريال سعودي ،كما يجوز
لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها واالشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية 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.
 1 2-13-4مدة الشركة

مدة الشركة تسعة وتسعون ( )99سنة ميالدية تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري كشركة مساهمة ،ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة
غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.
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 1 2-13-5المركز الرئيسي للشركة

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس اإلدارة بعد موافقة الجهات المختصة.
 1 2-13-6رأس المال

حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره مليار وثالثمائة مليون ( )1,300,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى مائة وثالثين مليون ( )130,000,000سهم متساوية القيمة،
تبلغ القيمة اإلسمية لكل سهم عشرة ( )10رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية نقدية.
 1 2-13-7االكتتاب في األسهم

اكتتب المساهمون في جميع أسهم الشركة البالغة مائة وثالثين مليون ( )130,000,000سهم بقيمة مليار وثالثمائة مليون ( )1,300,000,000ريال سعودي ويقر
الشركاء بأنه سبق الوفاء بكامل رأس مال الشركة.
 1 2-13-8بيع األسهم غير المستوفاة القيمة

يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ،وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق ،جاز لمجلس اإلدارة بعد إعالمه عن طريق البريد
األلكتروني أو إبالغه بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.
وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم .وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ ،جاز للشركة أن تستوفي
الباقي من جميع أموال المساهم.
ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن.
وتلغي الشركة السهم المبيع وفقاً ألحكام هذه المادة ،وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى ،وتؤشر في سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم
المالك الجديد.
 1 2-13-9إصدار 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.
 1 2-13-10تداول األسهم

األسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها ،واستثناءاً من ذلك ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المساهمون إال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين
ال تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تحول الشركة .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 بين الحقوق من أحد المساهمين إلى مساهم آخر أو من ورثة أحد المساهمين في حالة
وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المساهم المعسر أو المفلس ،على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمساهمين اآلخرين وتسري أحكام هذه المادة
على ما يكتتب به المساهمون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.
1 2-13-11المساهم بالعمل

يتعهد المساهم بالعمل أن يقوم باألعمال التي تعهد بها ويكون كل كسب ينتج من هذا العمل حق الشركة .ال يجوز لمساهم العمل أن يمارس نفس العمل ونشاط
الشركة لحسابه الخاص ما دام مساهماً بالعمل .يعتبر المساهم بالعمل مختلفا عن أداء حصته وتنحل الشركة بالنسبة له في حال تم إلغاء ترخيصه لممارسة مهنة
الصيدلة أو إذا انتهى العمل الذي يقدمه للشركة.
 1 2-13-12سجل 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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 1 2-13-13زيادة رأس المال

•للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة ،بشرط أن يكون رأس المال قد دفع ً
كامل .وال يشترط أن يكون رأس المال قد دفع 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.
•للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو
بعضها ،أو أي من ذلك .وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.
•للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر
مقابل حصص نقدية ،ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته
وتاريخ بدايته وانتهائه.
•يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين
في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
•يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم لالكتتاب في
األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق ،وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
•مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة ،يختص رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة بصالحيات تمثيل الشركة تجاه الغير واإللتزام بتنفيذ القرارات
واللوائح الداخلية الصادرة عن مجلس اإلدارة ويكون لهما مجتمعين ومنفردين حق تمثيل الشركة أمام الغير.
•توزع األسهم الجديدة على َح َملَة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب ،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 ،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.
 1 2-13-14تخفيض 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 يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في
جريدة يومية توزع في المنطقة التي 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.
 1 2-13-15إدارة الشركة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من ( )7سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث ( )3سنوات ،واستثناء من ذلك عين
المساهمين أول مجلس إدارة لمدة ( )5خمس سنوات.
 1 2-13-16انتهاء عضوية المجلس

تنتهي عضوية عضو مجلس اإلدارة بانتهاء مدة تعيينه أو باستقالة العضو أو وفاته أو في حال أن العضو أصبح مدانا بجريمة أو خاضعا لالستجواب مما قد يضر
بسمعة الشركة أو بانتهاء صالحية عضويته وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة .وللجمعية العامة إنهاء عضوية عضو مجلس اإلدارة وذلك دون إخالل
بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون
ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوالً قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار.
 1 2-13-17المركز الشاغر في المجلس

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 والكفاءة ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة خالل خمسة أيام 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 النظام األساسي للشركة وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوماً
النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
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 1 2-13-18صالحيات مجلس اإلدارة

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها وذلك فيما عدا ما استثني بنص
خاص في نظام الشركات أو النظام األساسي للشركة من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة .ولمجلس اإلدارة على سبيل المثال ال الحصر
الصالحيات التالية:
•رسم وإعداد وإقرار السياسات العامة للشركة واللوائح المالية واإلدارية والفنية والعمالية والرقابية والهيكل التنظيمي والميزانيات والموازنات والخطط
التسويقية وإجراء كافة التصرفات والمعامالت التي تحقق مصالحها وأهدافها والعمل على تنفيذها
•اعتماد الجهاز الفني واإلداري للشركة واختيار وتعيين كافة العمال والموظفين بمختلف مراتبهم ،والتعاقد مع المحامين والمستشارين والمحاسبين والمراجعين
ودفع أتعابهم ومنحهم الرواتب والمميزات وفصلهم وفسخ العقود معهم ونقلهم وإنهاء خدماتهم واتخاذ أي قرار يتعلق بشؤونهم
•إجراء كافة التصرفات الشرعية والنظاميةواإلجرائية الالزمةإلدارة الشركة وتسيير أعمالها وله حق الموافقة وإعتماد وإجراء وإبرام وتوقيع وتسجيل وتوثيق
كافة العقود واإلتفاقيات والتوقيع عليها بإسم الشركة
•وللمجلس في حدود اختصاصه أن يوكل أو يفوض واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أعمال معينة أو بعض أو كل صالحياته
وإلغاء هذا التفويض أو التوكيل كلياً أو جزئياً وإعطائهم حق تفويض الغير.
 1 2-13-19مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من مبلغ بدل حضور ،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 أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد
الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
 1 2-13-20صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر

•يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس ،ويتولى رئيس مجلس اإلدارة دعوة المجلس لالجتماع ويرأس اجتماعات المجلس واجتماعات الجمعيات
العامة للمساهمين .وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.
•ولمجلس اإلدارة أن يعين نائب لرئيس مجلس اإلدارة وعضو منتدب من أعضاء مجلس اإلدارة.
•ويختص رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة بصالحيات تمثيل الشركة تجاه الغير واإللتزام بتنفيذ القرارات واللوائح الداخلية الصادرة عن مجلس
اإلدارة ويكون لهما مجتمعين ومنفردين حق تمثيل الشركة أمام الغير.
•وتكون المكافأة التي يحصل عليها كل منهم ،باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة ،كما تحددها الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في
حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له.
•ويعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم .ويختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه
االجتماعات وحفظها في سجل خاص واالحتفاظ بذلك السجل وتحديثه والقيام بأية مهام يوكلها إليه مجلس اإلدارة .وتحدد مكافأته الحقا.
•وال تزيد مدة عضوية 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.
ويكون لرئيس مجلس اإلدارة تمثيل الشركة أمام الغير ،وله على سبيل المثال ال الحصر الصالحيات التالية:
•رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العامة للشركة ،وتمثيل الشركة أمام كافة السلطات الحكومية والغير من الجهات األهلية أو الحكومية الطبيعية أو
المعنوية داخل المملكة أو خارجها.
•تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية وأمام القضاء ولهما حق توكيل الغير في المراجعة والمرافعة والمدافعة عن الشركة أمام الجهات
الحكومية والخاصة ،وكذا توكيل الغير في التظلم من والطعن على قرارات وأوامر وإجراءات الجهات اإلدارية نيابة عن الشركة وتوكيل الغير في المراجعة
والمرافعة والمدافعة عن الشركة أمام كافة المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية ولجنة
الفصل في منازعات األوراق المالية ولجان األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف
التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها
واختصاصاتها والمؤسسات المالية بكافة أنواعها وغيرهم من المقرضين ،وتقديم الدعاوى واإلنهاءات والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح واإلقرار
والتنازل والتحكيم وقبول األحكام واالعتراض عليها نيابة عن الشركة وطلب تنفيذها لدى الحقوق المدنية ومحاكم والتنفيذ ،والتسليم والتوقيع واستالم
الصكوك واألحكام واالعتراض عليها والطعن فيها بجميع طرق الطعن ولهم هذه الصالحيات سواء أمام الجهات القضائية أو الحكومية أو الخاصة أو األفراد
وتقديم الضمانات ودفع المصاريف وقبض ودفع المبالغ من وإلى المحاكم ولهم حق توكيل الغير في ذلك.
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•تمثيل الشركة والموافقة والتوقيع نيابة عنها باالشتراك مع الغير في تأسيس الشركات األخرى وتوقيع مالحق التعديل وقرارات الشركاء أمام كاتب العدل ،داخل
وخارج المملكة وتحديد مبالغ وقيم الحصص أو األسهم التي سوف تشارك فيها الشركة وزيادة أو إنقاص رؤوس أموال تلك الشركات أو انسحاب الشركة من
الشركات التي تشارك فيها وبيع وشراء ورهن وفك رهن والتنازل والتصرف في حصص أو أسهم الشركة في الشركات األخرى إلى الغير وتحويل كياناتها سواء
إلى شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو غيرها ،والتوقيع على عقود تأسيس هذه الشركات ومالحق تعديلها ،بما في ذلك أي وثائق ،أو عقود شراء أو
بيع أو رهن أو فك رهن أو التنازل أو التصرف في الحصص أو األسهم ،أو محاضر جمعيات عامة ،أو تصاريح ،أو طلبات ،أو إشعارات ،أو توكيالت ،أو قرارات،
أو عقود إيجار أو أي أوراق أخرى قد تكون ضرورية أو مطلوبة أو مناسبة للقيام بذلك والتوقيع عليها أمام كاتب العدل ،مع كافة تعديالتها ومالحقها ،أو أي
جهات حكومية أخرى ،وله حق توكيل الغير في بعض هذه الصالحيات.
•يحق له إجراء كافة التصرفات الشرعية والنظاميةواإلجرائية الالزمةإلدارة الشركة وتسيير أعمالها وله حق الموافقة وإعتماد وإجراء وإبرام وتوقيع وتسجيل
وتوثيق كافة العقود واإلتفاقيات والتوقيع عليها بإسم الشركة بما في ذلك العقود المتعلقة بالمقاوالت العامة والخاصةوالتوزيع والوكاالت التجارية واإلمتياز
واإلنتفاع والمشتريات والتوريد والبيع والشراءواإلفراغ واإلستئجار والتأجير والخدماتوالتأمين والتقسيط لكافة أموال الشركة المنقولة وغير المنقولةبما في
ذلك األراضي والعقارات والمصانع والمباني والمعدات واآلليات وأصول الشركة واألسهم والحصص واإلقتراض والرهن وفكه وتقديم كافة الضمانات الالزمة
لذلك والصلح والتسويات واإلبراء والقبض والصرف واالستالم والتسليم وله حق التوقيع أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكتاب العدل ومن في
حكمهم من موثقين ونحوهم داخل المملكة العربية السعودية وخارجها والدخول فيالمنافسات والمناقصات والمشتريات العامة منها والخاصة وشراء وثائقها
وتقديم العطاءات والمنافسة وقبول الترسيات والتوقيع على عقودها أو رفضها أو الغائها ،وفتح المظاريف.
•يحق له تمثيل الشركة أمام كافة البنوك والمصارف والصناديق والجهات المالية والمصرفية (سواء كانت حكومية أو غير حكومية) واألسواق المالية داخل
المملكة وخارجها ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر البنك المركزي السعودي وصندوق التنمية الصناعية وهيئة السوق المالية وجميع البنوك المحلية
والعالمية ،وله في ذلك دون تحديد أو تقييد اتخاذ كافة التصرفات واإلجراءات وإنهاؤها ،ومن ذلك :الحسابات وصناديق األمانات والقيام بجميع العمليات
البنكية بأي عملة وفتح وتنشيط وقفل ورهن أرصدة الحسابات في البنوك المحلية والخارجية واإليداع فيها والسحب منها واعتماد التوقيع واستخراج
بطاقات صراف آلي وإستالمها وإستالم األرقام السرية وإدخالها وإستخراج البطاقات اإلئتمانية وإستالمها وإستالم األرقام السرية لها وإستخراج كشوفات
حسابية وإستالمها وإجراء وطلب وإصدار وإستالم وقبض واإلعتراض على التحاويل والشيكات وإستخراج دفاتر شيكات وإستالم الشيكات المرتجعة وإجراء
المقاصات وتحديث البيانات واإلشتراك في صناديق األمانات وتجديد اإلشتراك في صناديق األمانات واسترداد وحدات صناديق األمانات واإلقتراض وطلب
القروض والتسهيالت االئتمانية التي تتجاوز أجالها الثالث سنوات (وذلك بعد موافقة مجلس اإلدارة) من بنوك ومؤسسات مالية وهيئات حكومية أو غير
حكومية المختلفة وقبول شروط تلك القروض والتسهيالت وأحكامها وأسعارها وتوقيع عقودها ونماذجها وتعهداتها وجداول سدادها وإستالمها والتصرف
فيها والضمانات وإصدار خطابات الضمان المالية والبنكية وضمان القروض والتسهيالت التي تحصل عليها أي من الشركات التابعة لها أو التي تساهم
فيها والتوقيع على الكفاالت واإلعتمادات المستندية وفتح وقبول وإلغاء وإقفال اإلعتمادات المستندية والسحب منها وإصدار وقبول وكفالة وضمان والتعامل
بجميع أنواع األوراق التجارية (بما فيها الشيكات والكمبياالت والسندات ألمر)  -األوراق المالية والمحافظ اإلستثمارية  -إصدار وإبرام وسحب وإلغاء وإنهاء
والتنازل عن وتجديد واستالم وقبول وشراء وبيع ورهن والتعامل بجميع أنواع األوراق المالية وتظهيرها سواء كان ذلك داخل أو خارج المملكة ،بما فيها األسهم
والسندات والصكوك واألسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية كما له الحق في فتح الحسابات االستثمارية لدى شركات أعمال األوراق المالية وإدارة
تلك الحسابات والتوقيع على اإلتفاقيات الخاصة بها ،كما له الحق في فتح المحافظ اإلستثمارية بإدارة تقديرية وإدارة غير تقديرية لمختلف فئات األصول
والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك وتخويل شركات األوراق المالية بإدارة المحافظ اإلستثمارية والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك
والتوقيع على أوامر البيع والشراء والتحويل والرهن لتلك المحافظ ،كما له صالحية التوقيع على إتفاقيات عميل الخزينة والتعامل مع الخزينة وتنفيذ جميع
الوثائق المرتبطة بجميع معامالت وعمليات منتجات خزينة البنك بما في ذلك تمثي ً
ال ال حصراً عمليات أسواق المال ،عمليات أسواق العمالت األجنبية (صرف
فوري /أجل) ومشتقاتها والمنتجات المركبة ،كما له الصالحيات بالتوقيع على إتفاقية التعامل مع األشخاص المرخص لهم (الشركات المالية) واإلشتراكات في
الصناديق اإلستثمارية بكافة أنواعها وعمل إسترداد لوحداتها وتحويل للوحدات وسحب مبلغ اإلسترداد وفتح المحافظ اإلستثمارية والتحويل منها كما له حق
التوقيع على كافة المستندات والعقود الالزمة لذلك ،كما له حق التوقيع على جميع أنواع اإلتفاقيات والمستندات المتعلقة بالشركات المالية.
• كما لهالمطالبة وتحصيلوإستالم كافة المبالغ الخاصة بالشركة ،وإستالم المستخلصات المالية الخاصة بالشركة مهما بلغت قيمتها،ومستحقات التأمين
وإبراء ذمة مديني الشرك ة من التزاماتهم أو ديونهم أو المبالغ النقدية المستحقة للشركة ،وإعطاء المخالصات بصددها وتسجيل العالمات التجارية وبراءات
االختراعوالرسوم الصناعية وكافة حقوق الملكية الفكرية،وتسجيل الوكاالت التجارية واإلمتيازات وشطبها والتنازل عنها ومنح تراخيص استخدامها واإلعتراض
على التسجيل،وطلب وإستالم التعويضات.
•يحق له مراجعة إدارة السجالت التجارية لتجديد السجالت أو نقل السجالت التجارية  -حجز االسم التجاري  -فتح االشتراك لدى الغرفة التجارية  -تجديد
اإلشتراك لدى الغرفة التجارية  -التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية  -إدارة السجالت  -إدارة أعمالي التجارية  -اعتماد التوقيع لدى الغرفة
التجارية  -اإلشراف على السجالت  -تعديل السجالت  -إضافة نشاط  -فتح فروع للسجالت  -إلغاء السجالت وشطبها -وتحويل فروع الشركة إلى شركات
مستقلة سواء ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة أو أي كيان قانوني آخر .كما له فتح المحالت  -إستخراج رخص  -تجديد الرخص  -إلغاء الرخص  -نقل
الرخص  -إستخراج فسوحات البناء والهدم والترميم  -إستخراج الكروكيات  -إستخراج شهادات إتمام البناء  -تخطيط األراضي  -استخراج الكروت الصحية
 تحويل األراضي الزراعية إلى سكنية/تجارية وإضافة إلى تسليم واستالم كافة المستندات الرسمية والوثائق واألوراق واستخراج بدل مفقود أو تالف عنهاوإضافة المساحة اإلجمالية والحدود لألراضي والعقارات والمباني والمصانع وتعديل الصكوك وترميمها والفرز والدمج والقسمة والتبتير وتقديم الطلبات
لتهميش الصكوك وطلب اإلقرارات المساحية.
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•و له البيع واإلفراغ للمشتري إستالم وقبض الثمن  -الشراء وقبول اإلفراغ ودفع الثمن  -الهبة واإلفراغ  -قبول الهبة واإلفراغ  -الرهن  -فك الرهن  -دمج
الصكوك  -التجزئة والفرز  -إستالم الصكوك  -تحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل وطلب التعديل عليها  -التنازل عن النقص أو إضافة الزيادة في
المساحة  -طلب حجج اإلستحكام وإجراء كافة المعامالت المتعلقة بذلك وطلب تطبيق المادة ( )231من نظام المرافعات الشرعية  -تحويل األراضي الزراعية
إلى سكنية  /تجارية  -تعديل إسم المالك ورقم السجل المدني أو الحفيظة  -تعديل الحدود واألطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك
وتواريخها وأسماء األحياء  -إستخراج بدل مفقود أو تالف  -التأجير  -توقيع عقود األجرة  -تجديد عقود األجرة  -إستالم األجرة  -وذلك للعقارات الواقعة
في المملكة وخارجها  -البيع واإلفراغ للورثة كما له إبرام كافة التصرفات الناقلة للملكية حيث له البيع (بالنقد أو بالتقسيط) والتأجير وتوقيع عقود التأجير
والتنازل وقبوله واالفراغ والرهن وفكه لألراضي أو العقارات أو المصانع أو المباني التي تملكها الشركة وله حق بذل وقبض واستالم الثمن وتسليمه واستالم
األجرة ،واستالم الصكوك وطلب التعديل عليها أو تهميشها.
•يحق له تمثيل الشركة أمام ومراجعة كافة الوزارات والجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وما يتبعها من إدارات وأقسام ،بما في ذلك المقام السامي
والديوان الملكي واألمارات ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة التجارة ووزارة اإلستثمار ووزارة المالية ووزارة الشؤون
البلدية والقروية واإلسكان ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات ووزارة الدفاع ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية ووزارة
الصحة ووزارة الثقافة ووزارة اإلعالم ووزارة الشؤون اإلسالمية والتوعية واإلرشاد والهيئة العامة لألوقاف ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية
ووزارة النقل ووزارة الحج والعمرة ووزارة االقتصاد والتخطيط وهيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة السعودية
للمدن الصناعية وهيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات والهيئة الملكية بالجبيل وينبع وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والهيئة العامة للموانئ والهيئة السعودية
للتخصصات الصحية والهيئة العامة للغذاء والدواء والمركز الموحد لتسجيل الرهون ووزارة السياحة وهيئة حقوق اإلنسان والهيئة الوطنية للحياة الفطرية
والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الملكية لمدينة الرياض وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ولجنة تطوير الساحات الشمالية والهيئة الملكية لمدينة
مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة تطوير المدينة المنورة ووزارة الرياضة والهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة والهيئة العامة للزكاة والدخل وتقديم
االقرارات الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية واستالم شهادات الزكاة واإلعتراض عليها والرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبنك
المركزي السعودي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والرئاسة العامة للبحوث العلمية
واإلفتاء واألمن العام ومراكز الشرطة والمديرية العامة للدفاع المدني ،والنيابة العامة والمباحث العامة واإلدارية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجنائية
ورئاسة أمن الدولة والتأمينات اإلجتماعية والحصول على أي تراخيص أو تعديالت عليها أو أذونات مطلوبة للشركة لتصريف شؤون الشركة وإلغاء التراخيص
ونقل التراخيص واستخراج بدل مفقود أو تالف ألي مستند أو وثيقة من المحاكم وكتابات العدل ومن في حكمهم من موثقين ونحوهموجميع الجهات الحكومية
وغير الحكومية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
•يحق له المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعةوسماع الدعوى والرد عليها واإلقرار والتسوية واإلنكار والصلح والتنازل واإلبراء وطلب اليمين ورده
واإلمتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها واإلجابة والجرح والتعديل والطعن بالتزوير أو أي طعن آخر وإنكار الخطوط واألختام والتواقيع وطلب
المنع من السفر أو رفعه وطلب الحجز والتنفيذ وطلب التحكيم وتعيين الخبراء والمحكمين وقبول التحكيم والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم
واستبدالهم وطلب تطبيق المادة ( )231من نظام المرافعات الشرعية وطلب تطبيق أي مادة من مواد نظام المرافعات الشرعية أو أي نظام آخر ساري بالمملكة
وخارجها والمطالبة بتنفيذ األحكام وقبول األحكام ونفيها واإلعتراض على األحكام وطلب اإلستئناف والتماس إعادة النظر والتهميش على صكوك األحكام
وطلب رد االعتبار وطلب الشفعة وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم وإستالم المبالغ وإستالم صكوك األحكام وطلب بدل
مفقود أو تالف وطلب إحالة الدعوى وطلب تنحي القاضي ورده وطلب اإلدخال والتداخل وطلب الحجز االحتياطي وإتخاذ كافة االجراءات النظامية لتنفيذ
األحكام الصادرة لمصلحة الشركة والمطالبة بحقوق الشركة لدى الغير لدى المحاكم العامة والمحاكم الجزائية وديوان المظالم (المحاكم اإلدارية) والمحاكم
التجارية والمرورية والعمالية والمجلس األعلى للقضاء والمحكمة العليا والمحكمة العليا اإلدارية والهيئات العمالية ولدى لجان فض المنازعات المالية ولجان
تسوية المنازعات المصرفية ولدى لجان الفصل في منازعات األوراق المالية لدى مكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية أو لدى اللجان الجمركية ولجان
الغش التجاري أو لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أو لدى النيابة العامة ولجان حسم المنازعات التجارية والهيئات الصحية الشرعية وجميع اللجان والهيئات
ذات االختصاص القضائي على مختلف مسمياتها ودرجاتها وطلب التحكيم أمام هيئات التحكيم داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وتعيين المحكمين
وعزلهم واستبدالهم والقبول بأحكام المحكمين واإلعتراض عليها ،تعيين الخبراء واإلعتراض عليهم ،قبول تقارير الخبراء واإلعتراض عليها وله إستخراج صك
إثبات وقف أو هبة أو شراء أو بيع أو مباني ،وله إستخراج صك إذن شراء أو بيع أو إستثمار أوفرز أو دمج أو تعمير أو رهن أو فك حكر عقار (سوا ًء موقوف
أو غير موقوف).ويكون لرئيس المجلس أيضاً في حدود اختصاصاته التوكيل أو التفويض في كل أو بعض صالحياته المذكورة أعاله إلى الغير وإلغاء وفسخ
تلك التوكيالت والتفويضات ،كما يحق له منح الوكيل أو المفوض حق توكيل أو تفويض الغير ،ويحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس مجلس اإلدارة عند
غيابه ويكون له الصالحيات المفوضة إليه خطياً من قبل رئيس مجلس اإلدارة.
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يجتمع مجلس اإلدارة مرتين في السنة بدعوة من رئيسه ،وتكون الدعوة كتابية ومصحوبة بجدول األعمال ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالفاكس أو بالبريد
اإللكتروني أو بالبريد المسجل وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع بأسبوعان على األقل .ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى اإلجتماع متى طلب
إليه ذلك اثنان من األعضاء.
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 1 2-13-22نصاب االجتماعات والقرارات

ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره عدد ( )5خمسة من األعضاء على األقل .وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات
المجلس يتعين أن تكون اإلنابة طبقاً للضوابط اآلتية:
ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو في مجلس اإلدارة في حضور ذات االجتماع.
أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد.
ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر على المنيب التصويت بشأنها.
•وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه ،وعند تساوى األصوات يرجح الرأي الذي صوت معه رئيس مجلس الجلسة.
كما يجوز اتخاذ القرارات بالتمرير بذات النسبة المشار اليها أعاله.
 1 2-13-23مداوالت المجلس

تثبت مداوالت مجلس االدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس االدارة الحاضرون وأمين السر وتدون هذه المحاضر في سجل خاص
يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر.
 1 2-13-24جمعيات المساهمين
 1 2-13-24-1حضور 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.
 1 2-13-24-2الجمعية التحولية

يدعو الشركاء جميع المكتتبين الى عقد جمعية تحولية خالل خمسة وأربعون يوما من تاريخ قرار الوزارة بالموافقة على التحول ويشترط لصحة االجتماع حضور
عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل ،فإذا لم يتوفر هذا النصاب فأنه يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع
االول على ان تتضمن دعوة االجتماع األول ذلك .وفي جميع االحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.
 1 2-13-25اختصاصات الجمعية العامة للتحول (التحولية)

تختص الجمعية العامة للتحول باألمور الواردة بالمادة (الثالثة والستون) من نظام الشركات.
 1 2-13-26اختصاصات الجمعية العامة العادية

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ،تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل
األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة ،ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.
 1 2-13-27اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة االساسي باستثناء األمور المحظور عليها تعديلها نظاماً .ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة اصال
في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.
 1 2-13-28دعوة الجمعيات

تنعقد الجمعيات العامة او الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك
مراجع الحسابات أو لجنة المراجعه او عدد من المساهمين يمثلون خمسة ( )%5في المائة من رأس المال على األقل ،ويجوز لمراجع الحسابات دعوة
الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوما من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بواحد وعشرين ( )21يوم على األقل ومع
ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور الى جميع المساهمين بخطابات مسجلة ،وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الوزارة وذلك خالل
المدة المحددة للنشر.
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 1 2-13-29سجل حضور الجمعيات

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيس قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية.
 1 2-13-30نصاب الجمعية العامة العادية

ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل إما باألصالة أو بالوكالة ،وإذا لم يتوفر النصاب الالزم
لعقد هذا االجتماع ،وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين ( )30يوماً التالية لالجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة
الثالثون من النظام األساسي للشركة ،وفي جميع االحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد االسهم الممثلة فيه.
1 2-13-31نصاب الجمعية العامة غير العادية

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال ،وإذا لم يتوفر النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة
إلى اجتماع ثان بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة الثالثون من النظام األساسي للشركة.
وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد االسهم الممثلة فيه.
 1 2-13-32التصويت في الجمعيات

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 2-13-33قرارات الجمعيات

تصدر القرارات في الجمعية التحولية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باالغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في
االجتماع ،كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان قرارا متعلقاً بزيادة رأس المال او تخفيضه أو بإطالة
مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها االساسي أو بإندماجها مع شركة أخرى فال يكون صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع ()4/3
األسهم الممثلة في االجتماع.
 1 2-13-34المناقشة 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.
 1 2-13-35رئاسة 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 بعد كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.
 1 2-13-36لجنة المراجعة
 1 2-13-36-1تشكيل لجنة المراجعة

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ( )3ثالثة أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد
في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.
 1 2-13-36-2نصاب 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.
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 1 2-13-37اختصاصات 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.
 1 2-13-38تقارير 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 شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها .وعلى مجلس اإلدارة أن يودع
نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين ( )21يوم على األقل لتزويد كل من رغب من المساهمين
بنسخة منه .ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
 1 2-13-39مراجع الحسابات
 1 2-13-39-1تعيين مراجع الحسابات

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات )أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة من كافة الجهات المعنية تعينه الجمعية العامة
العادية سنويا ،وتحدد مكافأته ومدة عمله ،ويجوز للجمعية أيضا في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو
لسبب غير مشروع.
 1 2-13-40صالحيات مراجع الحسابات

أي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق ،وله أيضا طلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول
لمراجع الحسابات في ّ
عليها ،ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله .وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه ،وإذا 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.
1 2-13-41حسابات الشركة وتوزيع األرباح
 1 2-13-41-1السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام ميالدي ،على أن تبدأ السنة المالية األولى كشركة مساهمة مقفلة من تاريخ
قيدها في السجل التجاري وتنتهي في  31ديسمبر من السنة الحالية.
 1 2-13-42الوثائق المالية

•يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية،
ويض ّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح .ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية
العامة بخمسة وأربعين يوما على األقل.
•يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة ،وتودع نسخ منها في مركز
الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين ( )21يوم على األقل.
•على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة ،وتقرير مجلس اإلدارة ،وتقرير مراجع الحسابات ،ما لم تنشر في جريدة يومية توزع
في مركز الشركة الرئيس .وعليه أيضا أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على األقل.
 1 2-13-43توزيع األرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:
• يجنب ( )%10من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور
( )%30من رأس المال المدفوع.
•للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ( )%10من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
•للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين،
وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائم من هذه المؤسسات.
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•يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ( )%5من رأسمال الشركة المدفوع.

•ما لم يقرر المساهمون باألسهم النقدية تكوين احتياطيات أخرى أو ترحيل رصيد األرباح كلياً أو جزئياً للسنة المالية التالية ،يوزع الباقي بنسبة تعادل
( )%99.98على المساهمين باألسهم النقدية ما بينهم بقدر ما يملكون من أسهم في رأس مال الشركة وبالتساوي بينهم ،كما توزع نسبة تعادل ( )%0.02على
المساهم بالعمل .استثناء لما سبق ذكره ،ويقتصر حق المساهم بالعمل باألرباح الناتجة عن نشاط الصيدليات فقط وال يكون له أي حقوق باألرباح الناتجة عن
أي أنشطة أخرى وتكون تلك األرباح حقاً خالصاً للمساهمين باألسهم النقدية بقدر ما يملكون من أسهم في رأس مال الشركة.
•في حالة تحقيق خسائر يتحملها المساهمون باألسهم النقدية بنسبة تعادل ( )%99.98فيما يتعلق بالمساهمين باألسهم النقدية وبالتساوي بينهم ،وبنسبة تعادل
( )%0.02بما يتعلق المساهم بالعمل أو يتم ترحيلها للسنة المالية التالية وال يتم توزيع أرباح إال بعد استهالك تلك الخسارة .استثناء لما سبق ذكره ،ال يتحمل
المساهم بالعمل الخسائر الناتجة عن األنشطة غير المتعلقة بنشاط الصيدليات ويتحمل تلك الخسائر المساهمين باألسهم النقدية بالكامل وبالتساوي بينهم.
•يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها.
 1 2-13-44استحقاق 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 2-13-45خسائر الشركة

•إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع ،في أي وقت خالل السنة المالية ،وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه
بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فورا بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من علمه بذلك
دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما من تاريخ علمه بالخسائر ،لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقا 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.
•وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة ( )1من هذه المادة ،أو إذا اجتمعت وتعذر 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 يوما
من صدور قرار الجمعية بالزيادة.
 1 2-13-46المنازعات
 1 2-13-46-1دعوى 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 قائما .ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.
 1 2-13-47حل الـشركة وتصفيتها
 1 2-13-47-1إنقضاء 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 سنوات 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.
 1 2-13-48أحـكام خـتامية
 1 2-13-48-1نظام الشركات

يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في النظام األساسي للشركة.
 1 2-13-48-2النشر

يودع النظام األساسي للشركة وينشر طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه.
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 1 2-14وصف األسهم
1 2-14-1رأس مال الشركة

حدد رأس مال الشركة االسمي بمبلغ وقدره مليار وثالثمائة مليون ( )1,300,000,000ريال سعودي مقسم إلى مائة وثالثين مليون ( )130,000,000سهم عادي
متساوية القيمة ،تبلغ القيمة اإلسمية لكل سهم عشرة ( )10رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية نقدية.
 1 2-14-2األسهم

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 تملكه أشخاص عديدون وجب
عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم ،ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
 1 2-14-3حقوق حملة األسهم العادية

بموجب المادة ( )110من نظام الشركات ،تثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من األرباح المقرر
توزيعها والحق في الحصول على نصيب من 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 األساسي.
ولكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات ويجيب مجلس
اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر ،وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤال غير مقنع احتكم إلى
الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.
 1 2-14-4الجمعيات العامة

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة.
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ،تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة ،وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل
األشهر الستة ( )6التالية النتهاء السنة المالية للشركة ،ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس بالدرجة المسموح بها نظاماً .ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة أصال في اختصاصات
الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.
تنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة العادية في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بواحد وعشرين ( )21يوم على األقل.
وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى وزارة التجارة خالل المدة المحددة للنشر .ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره
مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع في االجتماع األول ،يجب الدعوة إلى عقد اجتماع ثان بعد ساعة من
انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع ،أو إمكانية عقد اجتماع
ثان ،خالل الثالثين ( )30يوماً التالية لالجتماع السابق ،وذلك بنفس األوضاع المنصوص عليها لالجتماع األول .وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً
ٍ
ً
ً
أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه .ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل ،فإذا لم يتوفر
هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يُعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ،بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد
ثان ،خالل الثالثين ( )30يوماً التالية لالجتماع السابق .ويكون االجتماع
االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع ،أو إمكانية عقد اجتماع ٍ
الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على األقل .وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني ،وجهت الدعوة إلى عقد اجتماع
ثالث ،ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة .يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس
اإلدارة أو نائبه عند غيابه .ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم 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 بعد
كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.
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 1 2-14-5حقوق التصويت

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية العامة التحولية أيا كان عدد أسهمه ،ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة .يجوز للمساهم أن
ينيب عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد موظفي الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه .ويكون لكل مكتتب صوت واحد عن
كل سهم يمثله في الجمعية التحولية ،ويكون لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة .ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة.
وتُحسب األصوات في اجتماعات الجمعية العامة على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في االجتماع .وال تصدر قرارات الجمعية العامة إال إذا كانت تحظى
بأغلبية األسهم الممثلة في االجتماع.
 1 2-14-6حل الشركة وتصفيتها

عند انتهاء الشركة أو في حالة حلها قبل األجل المحدد ،تقرر الجمعية العامة غير العادية ،بناء على اقتراح مجلس اإلدارة ،طريقة التصفية وتعيين مصفي أو أكثر
وتحدد صالحيتهم وأتعابهم .وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة ،ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى
ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات المصفين.
 1 2-14-7تغيير حقوق المساهمين

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 األساسي) مستمدة من نظام الشركات وبالتالي ال يمكن تغييرها.
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 13-التعهد بتغطية الطرح
 1 3-1متعهدي التغطية
قامت الشركة والمساهمان البائعان ومتعهدي التغطية بإبرام اتفاقية تعهد بتغطية الطرح («اتفاقية التعهد بالتغطية») وافق بموجبها متعهدا التغطية على
التعهد بتغطية كامل أسهم الطرح البالغة تسعة وثالثين مليون ( )39,000,000سهم عادي ،مع مراعاة بعض الشروط واألحكام الواردة في اتفاقية التعهد
بالتغطية ،وفيما يلي اسم وعنوان متعهدي التغطية:
متعهدي التغطية
شركة األهلي المالية
المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي
طريق الملك سعود
ص.ب22216 .
الرياض 11495
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 92 000 0232 :
فاكس+966 11 406 0052 :
الموقع اإللكترونيwww.alahlicapital.com :
البريد اإللكترونيsnbc.cm@alahlicapital.com :
إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي  ،7267شارع العليا ،حي المروج
الرياض 12283 - 2255
المملكة العربية السعودية
الموقع اإللكترونيwww.hsbcsaudi.com :
البريد اإللكترونيNahdiIPO@hsbcsa.com :

وفيما يلي البنود الرئيسية التي اشتملت عليها اتفاقية التعهد بالتغطية:
 1 3-2ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية
•يتعهد المساهمان البائعان لمتعهدي التغطية على قيامهم باآلتي في أول يوم عمل يلي اكتمال تخصيص أسهم الطرح بعد انتهاء فترة الطرح:
	-بيع وتخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة أو المكتتبين األفراد التي تم قبول طلبات اكتتابهم من قبل الجهات المستلمة.
	-بيع وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة في الطرح إلى متعهدي التغطية.

•يتعهد متعهدين التغطية للشركة وللمساهمين البائعين بشراء أي أسهم طرح لم يتم االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة ،وفقاً لما هو
وارد في الجدول أدناه.
  (13-1):مقر لودجلااألسهم المتعهد بتغطيتها

عدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

نسبة أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

متعهد التغطية
شركة األهلي المالية

23,732,825

%60.85

إتش إس بي سي العربية السعودية

15,267,175

%39.15

املجموع

39,000,000

%100.00

تعهدت الشركة والمساهمان البائعان بااللتزام بكافة أحكام وشروط اتفاقية التعهد بالتغطية.
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 14-تكاليف التعهد بالتغطية
سوف يدفع المساهمان البائعان إلى متعهدي التغطية ،على أساس يتناسب مع نسبة ملكيتهما من أسهم الطرح المباعة ،أتعاب التعهد بالتغطية بنا ًء على إجمالي
قيمة الطرح ،والمصاريف والتكاليف الخاصة بالطرح بالنيابة عن الشركة وفق العقد المبرم في هذا الشأن.
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 15-المصاريف
سوف يتحمل المساهمان البائعان جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح تقدر بحوالي ثمانون مليون ( )80,000,000ريال سعودي ،وتشمل هذه المصاريف
أتعاب كل من المستشارين الماليين ،ومدير االكتتاب ،ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ،ومتعهدي التغطية ،والمستشار القانوني ،ومراجعي الحسابات ،والجهات
المستلمة ،ومستشار السوق ،إضاف ًة إلى أتعاب ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف ذات العالقة ،وسيتم حسم المصاريف من متحصالت
الطرح ولن تتحمل الشركة أي مصاريف تتعلق بالطرح.
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 16-تعهدات الشركة فيما بعد اإلدراج
تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:
بأي من المتطلبات المبينة في الئحة حوكمة الشركات،
•تعبئة النموذج ( 8بخصوص التقيد بالئحة حوكمة الشركات) ،وفي حال لم تتمكن الشركة من الوفاء ٍّ
سينبغي للشركة أن تقدم المبررات ذات العالقة.
•إبالغ هيئة السوق المالية بتاريخ أول اجتماع للجمعية العامة بعد اإلدراج ،بحيث يمكن ألي ممثل حضور االجتماع.
•االلتزام بكافة المواد اإللزامية من الئحة حوكمة الشركات مباشرة بعد اإلدراج.
•االلتزام بأحكام مواد قواعد اإلدراج فيما يتعلق بااللتزامات المستمرة على الشركة مباشرة بعد اإلدراج.
•الدعوة لعقد جمعية عامة لتحديث النظام األساس للشركة مباشرة بعد اإلدراج.
•تقديم األعمال والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للجمعية العامة للترخيص لها (وفقا لنظام الشركات
والئحة حوكمة الشركات) ،على أن يمنع عضو مجلس اإلدارة ذو المصلحة من االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس
اإلدارة والجمعية العامة.
ووفقاً لذلك ،يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بعد قبول اإلدراج بما يلي:
•تسجيل جميع القرارات والمداوالت في شكل محاضر اجتماعات مكتوبة وموقعة من قبل رئيس المجلس وأمين السر.
•اإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.
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 17-اإلعفاءات
لم تتقدم الشركة إلى الهيئة بطلب الحصول على أي إعفاءات من أي متطلبات نظامية.
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 18-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 أن التوقيع على نموذج طلب االكتتاب
وتسليمه ألي من الجهات المستلمة يعتبر بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وأحكام االكتتاب المذكورة.
 1 8-1االكتتاب في أسهم الطرح
تتكون عملية الطرح من تسعة وثالثين مليون ( )39,000,000سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد
بسعر طرح وقدره ( )131ريال سعودي .وتمثل أسهم الطرح ما نسبته  %30من رأس مال الشركة .ويبلغ إجمالي قيمة الطرح خمسة مليارات ومائة وتسعة
ماليين ( )5,109,000,000ريال سعودي .علماً أن الطرح على المكتتبين األفراد وإدراج أسهم الشركة بعد ذلك ،مشروط بنجاح اكتتاب الفئات المشاركة
بكامل أسهم الطرح .وسيتم إلغاء الطرح في حال لم تتم تغطية الطرح خالل هذه الفترة .كما يجوز للهيئة تعليق هذا الطرح بعد الموافقة على هذه النشرة
وقبل قبول اإلدراج في حال وقوع حدث جوهري من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة.
ويقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:
الشريحة (أ) :الفئات المشاركة:
تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر .ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها
مبدئياً للفئات المشاركة تسعة وثالثون مليون ( )39,000,000سهم عادي من أسهم االكتتاب تمثل  ٪100من إجمالي أسهم الطرح ،علماً بأنه في حال وجود
طلب كاف من قبل المكتتبين األفراد ،يحق لمدير االكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها سابقاً بشكل مبدئي للفئات المشاركة إلى خمسة
وثالثين مليون ومئة ألف ( )35,100,000سهم عادي ،لتمثل ما نسبته  ٪90من إجمالي أسهم الطرح .وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم
تخصيصها للفئات المشاركة وف ًقا لما يراه المستشارين الماليين مناس ًبا بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين.
الشريحة (ب) :المكتتبون األفراد:
تشمل 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 ،على أن تقدم ما يثبت أمومتها لهم وأنها أرملة أو مطلقة ،باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو
من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية.
ويعد االكتتاب الغيا لمن اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب .وفي حال تم االكتتاب مرتين يعتبر
االكتتاب الثاني الغياً ويتم أخذ األول فقط باالعتبار .وسيتم تخصيص ثالثة ماليين وتسعمائة ألف ( )3,900,000سهم عادي من أسهم الطرح كحد أقصى
بما يعادل  %10من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد .وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل األسهم المخصصة لهم ،يحق لمدير االكتتاب،
تخفيض عدد األسهم المخصصة لهم لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبلهم.
 1 8-2بناء سجل األوامر للفئات المشاركة
 أسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وف ًقا لما يراه المستشارين الماليين مناس ًبا بالتنسيق مع الشركةوالمساهمين البائعين ،وذلك باستخدام آلية تخصيص األسهم االختيارية ،ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه
الشركة والمستشارين الماليين.
 بيجب على كل من الفئات المشاركة تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل األوامر من خالل تعبئة استمارة الطلب ،ويجوز للفئات المشاركة تغيير طلباتها أوإلغائها في أي وقت خالل مدة بناء سجل األوامر ،على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خالل تقديم طلب معدل أو نموذج طلب إلحاقي (حيثما ينطبق) .وذلك
قبل عملية تحديد سعر الطرح التي سوف تتم قبل بدء فترة الطرح .ويجب أال يقل عدد أسهم الطرح التي يكتتب فيها كل من الفئات المشاركة عن خمسون
ألف ( )50,000سهم وال يزيد عن ستة ماليين وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ( )6.499.999سهم ،وفيما يتعلق بالصناديق العامة
فقط ،بما ال يتجاوز الحد األقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقا لتعليمات بناء سجل األوامر ،ويجب أن يكون عدد األسهم المطلوبة قابلة
للتخصيص .وسيقوم مدير 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 وفقا لشروط وتعليمات االكتتاب المفصلة في نماذج طلبات االكتتاب.
 -جبعد إكمال عملية بناء سجل األوامر للفئات المشاركة ،سيقوم مديرو سجل االكتتاب باإلعالن عن نسبة التغطية من قبل الفئات المشاركة.

 دسيكون لمديري سجل االكتتاب والشركة صالحية تحديد سعر الطرح وفقاً لقوى العرض والطلب على أال يزيد عن السعر المحدد في اتفاقية التعهدبالتغطية ،بشرط أن يكون سعر االكتتاب وف ًقا لوحدات تغير السعر المطبقة من تداول.
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 1 8-3االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد
يجب على كل من المكتتبين األفراد التقدم بتعبئة نموذج طلب اكتتاب واالكتتاب بعدد أسهم يكون من مضاعفات العشرة (ال تقل عن عشرة ( )10أسهم وأال تزيد عن
مئتان وخمسون ألفاً (  )250.000سهم طرح كحد أقصى للمكتتبين األفراد وال يسمح بتغيير أو سحب نموذج طلب االكتتاب بعد تسليمه.
ستكون نماذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فترة الطرح من قبل الجهات المستلمة .ويجب إكمال نماذج طلبات االكتتاب وفقا ً للتعليمات الواردة أدناه .وبإمكان
المكتتبين الذين اشتركوا في أحد االكتتابات التي جرت مؤخراً االكتتاب عن طريق االنترنت أو الهاتف البنكي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة
التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها ،شريطة ما يلي:
 أأن يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات. بأال تكون قد طرأت أية تغيرات على المعلومات الخاصة بالمكتتب منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاّ.إن توقيع المكتتب الفرد على نموذج طلب االكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتب الفرد مقدم الطلب وبين
المساهمين البائعين.
وبإمكان المكتتبين األفراد الحصول على نسخة من هذه النشرة على الموقع اإللكتروني للهيئة والمستشارين الماليين للشركة:
الجهات المستلمة
البنك األهلي السعودي
طريق الملك فهد  -حي العقيق  -مركز الملك عبداهلل المالي
ص.ب 3208 :رقم الوحدة778 :
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )92( 0001000 :
فاكس+966 )11( 4060052 :
الموقع اإللكترونيwww.alahli.com :
البريد اإللكترونيcontactus@alahli.com :
بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي
ص.ب22622 :
الرياض 11614
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 401 3030 :
فاكس+966 )11( 403 0016 :
الموقع اإللكترونيwww.riyadbank.com :
البريد اإللكترونيcustomercare@riyadbank.com :
مصرف الراجحي
طريق الملك فهد  -حي المروج  -برج مصرف الراجحي
الرياض 11411
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 828 2515 :
فاكس+966 )11( 279 8190 :
الموقع اإللكترونيwww.alrajhibank.com.sa :
البريد اإللكترونيcontactcenter1@alrajhibank.com.sa :
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الجهات المستلمة
البنك السعودي البريطاني (ساب)
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
ص.ب .رقم 9084
الرياض 11413
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 440 8440 :
فاكس+966 )11( 276 3414 :
الموقع اإللكترونيwww.sabb.com :
البريد اإللكترونيsabb@sabb.com :
البنك العربي الوطني
شارع الملك فيصل
ص.ب .رقم 56921
الرياض 11564
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 402 9000 :
فاكس+966 )11( 405 0707 :
الموقع اإللكترونيwww.anb.com.sa :
البريد اإللكترونيconsumer.info@anb.com.sa :

ستبدأ الجهات المستلمة في استالم نماذج طلب االكتتاب في كافة أنحاء المملكة بدءاً من يوم 1443/08/10هـ (الموافق 2022/03/13م) ولغاية يوم
1443/08/12هـ (الموافق 2022/03/15م) .وعند توقيع وتسليم نموذج طلب االكتتاب ،تقوم الجهة المستلمة بختم وتقديم نسخة من نموذج طلب االكتتاب
المستوفية إلى المكتتب الفرد التي تقدم هذه الخدمة لعمالئها .في حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في نموذج طلب االكتتاب أو في حال
عدم ختمها من قبل الجهة المستلمة ،يعتبر نموذج 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 ( )131ريال سعودي للسهم الواحد.
لن يقبل االكتتاب للمكتتب الفرد بأقل من عشرة ( )10أسهم أو بكسور األسهم ،وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك ،يجب أن يكون بمضاعفات هذا الرقم،
علماً بأن الحد األقصى لالكتتاب هو مئتان وخمسون ألفاً (  )250.000سهم من أسهم الطرح للمكتتين األفراد.
يجب تقديم نموذج طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مرفقاً بالمستندات التالية ،حسبما ينطبق الحال ،وعلى الجهات المستلمة مطابقة الصور مع النسخ
األصلية ،ومن ثم إعادة النسخ األصلية إلى المكتتب الفرد:
1أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية وهوية المقيم (للمكتتب الفرد والمقيمين األجانب).2أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية (للمكتتب الفرد الخليجي).3أصل وصورة سجل األسرة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة).4أصل وصورة صك الوكالة الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير).5أصل وصورة صك الوصاية الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام).6أصل وصورة صك الطالق (عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة السعودية المطلقة).7أصل وصورة شهادة الوفاة (عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة السعودية األرملة).8أصل وصورة شهادة الميالد (عندما يكون االكتتاب 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 ،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.
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يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب 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:
•يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الفرد الرئيسي.
•تعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الفرد الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين.
•يحصل المكتتب الفرد الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي وللمكتتبين التابعين (في حال عدم بيع األسهم
أو نقل ملكيتها).
يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حالة:
•إذا رغب المكتتب في تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الفرد الرئيسي.
•إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب المكتتب الفرد الرئيسي االكتتاب بها عن المكتتبين األفراد التابعين.
•إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل أسهم الطرح المخصصة لحسابها فعليها تعبئة طلب اكتتاب منفصل عن نموذج طلب االكتتاب الذي تم إكماله
من قبل المكتتب الفرد الرئيسي ،وفي هذه الحالة يلغى أي طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها ،وتقوم الجهة المستلمة بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل
الذي تقدمت به تلك الزوجة.
يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر 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.
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 .مع العلم بأن العمر األقصى للتابعين غير السعوديين الذي يتم تضمينهم مع أمهاتهم
هو  18عاماً ،وأية وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة أو قنصلية المملكة في تلك الدولة.
يوافق كل مكتتب فرد على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه وشرائها بمبلغ يعادل عدد أسهم الطرح المتقدم بطلبها مضروباً بسعر
االكتتاب البالغ ( )131ريال سعودي للسهم الواحد ،ويعتبر كل مكتتب فرد أنه قد تملك عدد أسهم الطرح المخصصة له عند تحقق الشروط التالية:
•تسليم نموذج طلب االكتتاب إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المكتتب الفرد.
•تسديد المكتتب كامل 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 .وإذا كان أي نموذج طلب اكتتاب غير مطابق لشروط وأحكام االكتتاب ،فيجوز رفض هذا الطلب كلياً ،ويقر المكتتب الفرد بموافقته على أي عدد من
األسهم يتم تخصيصها له ،إال إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم الذي تقدم لالكتتاب بها.
 1 8-4التخصيص ورد الفائض
سيقوم مدير االكتتاب بفتح وإدارة حساب أمانة لغرض إيداع وحفظ مبالغ االكتتاب التي قام بتحصيلها 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 .وباإلضافة إلى ذلك يجب على كل جهة مستلمة أن تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من المكتتبين األفراد في حساب
األمانة والذي سيتم توضيحه في نموذج طلب اكتتاب األفراد.
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 في موعد أقصاه 1443/08/20هـ (الموافق 2022/03/23م) (لمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة
قسم («التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب»)) .وينبغي على المكتتب التواصل مع مدير االكتتاب أو الجهة المستلمة التي قدم نموذج طلب االكتتاب لديه (حسب
األحوال) في حال الرغبة في الحصول على تفاصيل إضافية.
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1 8-4-1تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة

يحدد تخصيص األسهم المطروحة للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين ،حيث سيتم تخصيص األسهم وفقا لما يراه مناسباً باالتفاق مع الشركة ،وذلك
بعد اكتمال تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد شريطة أال يقل عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة مبدئيا ً عن تسعة وثالثون مليون ()39,000,000
سهم تمثل نسبة  ٪100من إجمالي أسهم الطرح ،على أال يقل التخصيص النهائي للفئات المشاركة عن خمسة وثالثون مليون ومئة ألفاً ( )35,100,000سهم ،تمثل ما
نسبته  ٪90من إجمالي أسهم الطرح .سيتم تخصيص األسهم المطروحة للفئات المشاركة باستخدام آلية تخصيص األسهم االختيارية ،ومن الممكن عدم تخصيص
أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارين الماليين.
 1 8-4-2تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد

يحدد تخصيص األسهم المطروحة للمكتتبين األفراد من قبل المستشارين الماليين ،حيث سيتم تخصيص األسهم وفقا لما يراه مناسباً باالتفاق مع الشركة ،وسيتم
تخصيص ثالث ماليين وتسعمائة ألفاً ( )3,900,000سهم عادي كحد أقصى بما يعادل  %10من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين األفراد .علما بأن الحد األدنى
تناسبي بنا ًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب
للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة ( )10أسهم ،وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح ،إن وجدت ،على أساس
ً
إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها .في حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد ثالث مئة وتسعون ألفاً ( )390,000مكتتب فرد ،ال تضمن الشركة الحد األدنى
للتخصيص وسيتم التخصيص وفقاً لما تقترحه الشركة والمستشارين الماليين .وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين األفراد دون أي عموالت
أو استقطاعات من قبل الجهات المستلمة.
 1 8-5الحاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه
1 8-5-1صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج

 أيجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسباً ،وذلك في أي من الحاالت اآلتية:•إذا رأت ضرورة ذلك حماي ًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم.

•إذا أخفقت الشركة إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.
•إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.
•إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق.
•عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة .وفي حال أعلنت الشركة عن معلومات كافية تتعلق بالكيان 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.
•عند تسرب المعلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي ،ويتعذر على الشركة تقييم وضعها المالي بدقة ويتعذر إبالغ السوق وفقاً لذلك.

•عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة  %50فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
•عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.
•عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
•عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
 بتعلق السوق تداول األوراق المالية للشركة في أي من الحاالت اآلتية:•عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفقاً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة إلى
حين اإلفصاح عنها.
•عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة الرأي المعارض أو امتناع عن إبداء الرأي.
•إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق المالية للشركة لتصحيح أوضاعها
ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
•عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس مالها وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.
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 1 8-5-2اإللغاء االختياري لإلدراج

 أال يجوز للشركة بعد إدراج أوراقها المالية في السوق المالية إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة .وللحصول على موافقة الهيئة ،يجب على الشركة تقديمطلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق المالية بذلك ،وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:
•األسباب المحددة لطلب اإللغاء.
•نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (د) أدناه.
•نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين ،إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء آخر تتخذه الشركة.
•أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشارين الماليين والمستشار القانوني المعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.
 -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 حصولها 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 على األقل سبباإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات ال ُمصدر.
 1 8-5-3التعليق المؤقت للتداول

•يجوز للشركة أن تطلب من السوق المالية تعليق تداول أوراقها المالية مؤقتاً عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخير 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.

•عند تعليق التداول مؤقتاً بنا ًء على طلب الشركة ،يجب على الشركة أن تفصح للجمهور في أقرب وقت ممكن عن سبب التعليق والمدة المتوقعة له وطبيعة
الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.

•يجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقتاً من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاط الشركة وترى 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.
•للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة (ج) المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة ومن المحتمل
أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
يرفع التعليق المؤقت بعد انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (ب) أعاله ،ما لم تر الهيئة أو السوق خالف ذلك.
 1 8-5-4رفع التعليق

يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقاً للفقرة (أ) من القسم «( 1-5-18صالحية 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. جالتزام الشركة بأي شروط أخرى تراها الهيئة. دفي حال كان التعليق بسبب بلوغ خسائر المصدر المتراكمة  %50فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس ،فيرفع التعليق عند صدور حكمالمحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر بموجب نظام عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة.
 هفي حال كان التعليق بسبب إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس ،فيرفع التعليق عند صدور حكم المحكمةالنهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن موقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات
العالقة.
وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة ( )6أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق
المالية للشركة.
 1 8-5-5إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

إذا رغبت الشركة في إعادة إدراج أسهمها بعد إلغائها فعليها تقديم طلب جديد إلدراج أسهمها وفقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص
عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
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 1 8-6الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها طرح األسهم وإدراجها
تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها فيما يلي:
1قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على الطرح العام ألسهم الشركة بتاريخ  21ريبع األول 1443هـ (الموافق ٢٠٢١/10/٢٧م).2إعالن الهيئة بشأن الموافقة على الطرح الصادر بتاريخ  25جمادى األولى 1443هـ (الموافق  29ديسمبر 2021م).3موافقة شركة السوق المالية (تداول) المشروطة على إدراج األسهم. 1 8-7فترة الحظر
يحظر على المساهمان الكبيران المشار إليهما في الصفحة (ط) من هذه النشرة التصرف في أسهمهما مدة ستة ( )6أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في
السوق ،ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
 1 8-8إقرارات المكتتبين
بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه ،فإن المكتتب:
1يوافق على اكتتابه في عدد األسهم المذكور في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه.2يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.3يوافق على النظام األساسي للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب وطلب االكتتاباإللكتروني ،ويكتتب في األسهم بنا ًء على ذلك.
4يعلن أنه لم يسبق له وال ألي من أفراد عائلته المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة وأن للشركة الحق في رفض أي من أوجميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.
5يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له (في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى) بموجب طلب االكتتاب.6يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو للجهة المستلمة.(للمزيد من المعلومات حول عملية التخصيص ورد الفائض ،يرجى مراجعة القسم «( 4-18التخصيص ورد الفائض»)).
 1 8-9سجل األسهم وترتيبات التعامل
تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من هذه األسهم.
 1 8-10السوق المالية السعودية
بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام 1990م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة 2001م كبديل لنظام معلومات األوراق المالية .ويتم التعامل باألسهم
عبر نظام «تداول» من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كامل ًة بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتها ًء بتسويتها ،ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع على فترة
واحدة من الساعة العاشرة ( )10صباحاً وحتى الساعة الثالثة ( )3عصراً من يوم األحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم خاللها تنفيذ األوامر ،أما خارج هذه
األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة التاسعة والنصف ( )9:30صباحاً وحتى الساعة العاشرة ( )10صباحاً .ويتم تغيير أوقات التداول في
شهر رمضان المبارك وغيره 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 بنا ًء 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 بشكل فوري لوكاالت تزويد المعلومات مثل رويترز ،تتم
تسوية الصفقات آلياً خالل يومين عمل ( ،)2+Tأي أن نقل ملكية األسهم يتم بعد يومين عمل من تنفيذ الصفقة.
تلتزم الشركات المدرجة باإلفصاح عن كافة القرارات والمعلومات الجوهرية الهامة للمستثمرين من خالل تداول ،وتتولى تداول مسؤولية مراقبة السوق بصفته
مشغ ً
ال لآللية التي يعمل من خاللها السوق بهدف ضمان عدالة التداول وانسيابية عمليات التداول في األسهم.
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مركز إيداع األوراق المالية (إيداع)

تأسست شركة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع) في عام 2016م بموجب نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/بتاريخ 1437/01/28هـ،
وهي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لشركة تداول السعودية برأسمال قدره  400,000,000ريال سعودي مقسم إلى  40,000,000سهم تبلغ القيمة االسمية
للسهم الواحد ( )10عشرة رياالت سعودية ،ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس هيئة السوق المالية على طلب مجلس إدارة تداول بتحويل مركز إيداع األوراق المالية إلى
شركة مساهمة بما يتوافق مع نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م  30/بتاريخ 1424/06/02هـ.
وتتمثل أنشطة مركز اإليداع باألعمال المتعلقة بإيداع األوراق المالية وتسجيل ملكيتها ونقلها وتسويتها ومقاصتها ،وتسجيل أي قيد من قيود الملكية على األوراق
المالية المودعة .كذلك يقوم مركز اإليداع بإيداع وإدارة سجالت مصدري األوراق المالية وتنظيم الجمعيات العامة للمصدرين بما في ذلك خدمة التصويت عن بعد
لتلك الجمعيات وتقديم التقارير واإلشعارات والمعلومات باإلضافة إلى تقديم أي خدمة أخرى ذات صلة بأنشطته يرى مركز اإليداع تقديمها وفقا لنظام السوق
المالية ولوائحه التنفيذية.
 1 8-11تداول 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 الخليجي 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 الستثمار المؤسسات المالية األجنبية
المؤهلة في األسهم المدرجة .كما يحق للمستثمرين األجانب األفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة باالستثمار
بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من خالل الدخول في اتفاقيات مبادلة ( )SWAPالقيام باالستحواذ على المنافع االقتصادية لألسهم
عن طريق الدخول في اتفاقيات المبادلة ( )SWAPمع مؤسسة السوق المالية من قبل الهيئة .وبشراء األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح
المستثمرين األجانب غير الخليجيين .وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة ،تعتبر مؤسسة 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 قبل التداول
الرسمي ،ويتحمل المكتتبين الذين يتعاملون في تلك األنشطة المسؤولية الكاملة عنها ،ولن تتحمل الشركة أو المساهمين البائعين أي مسؤولية قانونية فيما يتعلق
في ذلك.
 1 8-12أحكام 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.
ويُحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة ،باستثناء الفئات المشاركة األجنبية على أن يتم مراعاة األنظمة
والتعليمات المنظمة لذلك .وتطلب الشركة والمساهمين البائعين والمستشاران الماليان ومدير االكتتاب ومتعهدا التغطية من جميع مستلمي هذه النشرة االطالع
على كافة القيود النظامية التي تتعلق بأسهم الطرح وبيعها ومراعاة التقيد بها.
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 19-المستندات المتاحة للمعاينة
سوف تكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المركز الرئيسي للشركة اعتباراً من الساعة  10صباحاً حتى الساعة  3مسا ًء ابتدا ًء من 1443/07/14هـ
(الموافق 2022/02/15م) حتى 1443/08/12هـ (الموافق 2022/03/15م) ،على أال تقل فترة المعاينة عن  20يوماً قبل نهاية فترة الطرح:
•نسخة من إعالن موافقة الهيئة على الطرح.
•موافقة أعضاء مجلس إدارة الشركة على الطرح الصادرة بتاريخ 1443/03/21هـ (الموافق  2021/10/27م).
•النظام األساسي للشركة وتعديالته ومستندات التأسيس األخرى.
•شهادة السجل التجاري للشركة الصادرة عن وزارة التجارة.
•القوائم المالية الموحدة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م مع اإليضاحات والقوائم المالية
األولية الموحدة الموجزة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2021م مع اإليضاحات.
•دراسة السوق المعدة من قبل مستشار السوق.
•الموافقات الخطية من قبل كل من:
	-المستشاران الماليان ومديرا سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدا التغطية (شركة األهلي المالية و شركة إتش إس بي سي العربية السعودية) على
إدراج إسمهما وشعارهما وإفاداتهما ،إن وجدت ،ضمن هذه النشرة.
	-شركة كي بي إم جي على إدراج اسمها وشعارها وإفادتها أو البيانات المالية في هذه النشرة كمراجع حسابات الشركة للقوائم المالية المراجعة
المعدة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر 2018م ،وبتاريخ  31ديسمبر 2019م ،وبتاريخ  31ديسمبر 2020م ،والتي تم إعدادها وفقاً
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ( )IFRSوالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين (.)SOCPA

	-شركة إرنست ويونغ على إدراج اسمها وشعارها وإفادتها في هذه النشرة كمراجع حسابات الشركة للقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة غير
المراجعة للفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،والتي تم اعدادها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (( )34التقرير المالي األولي)
المعتمد في المملكة العربية السعودية.
	-مستشار العناية المهنية الالزمة المالي (شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون ( ))PwCعلى إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ،إن وجدت،
ضمن هذه النشرة.
	-مستشار السوق (شركة يورو مونتر الدولية المحدودة) على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذه النشرة.
	-المستشار القانوني (المستشارون القانونيون (عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون)) على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته،
إن وجدت ،ضمن هذه النشرة.
•العقود واالتفاقيات المفصح عنها في القسم «( 8-12المعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة») في هذه النشرة.
•اتفاقية التعهد بالتغطية.
•جميع التقارير والخطابات والمستندات األخرى ،وتقديرات القيمة والبيانات التي يعدها أي خبير ويضمن أي جزء منها أو اإلشارة إليها في هذه
النشرة.
•مستند يوضح اآللية التي تم االستناد عليها للتوصل إلى النطاق السعري المستخدم في عملية بناء سجل األوامر.
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 20-القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين حولها
يحتوي هذا القسم على القوائم المالية السنوية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،و 31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر2020م مع اإليضاحات
حول القوائم المالية الموحدة بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة والتي تم إعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
غير المراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م والتي تم إعدادها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" )34التقرير المالي األولي" المعتمد
في المملكة العربية السعودية.
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ﻗﻴﻤﻨﺎ

اﻟﻨﺰاﻫﺔ

اﻟﻘﻴﺎدة

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

اﻟﺘﻌﺎون

اﻟﺘﻔﻮق

ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟطﺑﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م

1

ق1-

ق2-

ق3-

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
ﻛﻣ ﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
﷼ اﻟﺳﻌودي(
)ﺑ ﻟﺎ
 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م

إﯾﺿ ﺎح

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م

 1ﯾﻧ ﺎﯾر
2017م

اﻟﻣوﺟو دات
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
اﻟﻌﻘ ﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣ ﺎرﯾﺔ
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات أﺧرى  -ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣوﺟو دات ﻏﯾر ﻣﺗ داوﻟﺔ

4
5
6
7

582,986,046
194,894,184
40,118,517
9,017,970
827,016,717

762,783,962
-44,565,456
13,704,126
821,053,544

711,968,692
-67,263,972
6,728,223
785,960,887

ﻣﺧزون
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات أﺧرى  -ﻣﺗداوﻟﺔ
اﺳﺗﺛﻣ ﺎرات ﻣ ﺎﻟﯾﺔ ﺑ ﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻧﻘد وﻣ ﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

8
9
7
11
10

ﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭ ﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﻣوﺟو دات ﻣﺗ داوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟو دات

12

1,131,927,417
105,913,619
253,558,191
200,359,333
170,073,301
1,861,831,861
-1,861,831,861
2,688,848,578

1,226,645,813
107,877,714
261,789,536
-121,235,180
1,717,548,243
32,877,327
1,750,425,570
2,571,479,114

993,506,085
93,940,524
253,273,164
-193,332,534
1,534,052,307
-1,534,052,307
2,320,013,194

13
13

50,000,000
25,000,000
1,603,886,472
1,678,886,472

50,000,000
25,000,000
1,552,470,533
1,627,470,533

50,000,000
25,000,000
1,433,833,830
1,508,833,830

14
15

142,569,721
1,544,972
144,114,693

125,856,900
1,544,972
127,401,872

113,256,136
1,091,791
114,347,927

16
22

-37,056,138
428,286,947
400,504,328
865,847,413

-30,635,845
422,623,190
355,598,504
808,857,539

200,000,000
29,494,574
177,164,318
290,172,545
696,831,437

12

-865,847,413
1,009,962,106
2,688,848,578

7,749,170
816,606,709
944,008,581
2,571,479,114

-696,831,437
811,179,364
2,320,013,194

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
رأس اﻟﻣ ﺎل
اﻻﺣﺗﯾ ﺎطﻲ اﻟﻧظ ﺎﻣﻲ
اﻷرﺑ ﺎح اﻟﻣﺑﻘ ﺎة
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﻣﻧ ﻓﺎﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
ﻣطﻠوﺑ ﺎت إﯾﺟ ﺎر ﻣؤﺟﻠﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗ داوﻟﺔ
ﻗروض وﺳﻠف
ﻣﺧﺻص اﻟزﻛ ةﺎ
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ
ﺑﮭ ﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗ داوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت

15

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  29ﺟزًء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﺗم اﻋﺗﻣ ﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻدار ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑ ﺎﻟﻧﯾ ﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛ ﺎء وﺗم ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﯾ ﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭم:
______________________ ___________________ ______________________
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﻌﺗﻣد
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي
اﻟﻣدﯾر اﻟﻣ ﺎﻟﻲ

2

ق4-

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
﷼ اﻟﺳﻌودي(
)ﺑ ﻟﺎ
 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م

7,350,003,187
)(5,276,139,914
2,073,863,273

7,056,423,155
)(4,960,128,205
2,096,294,950

)(20,677,656
)(1,105,729,942
)(301,854,657
645,601,018

6,109,167
)(1,066,538,599
)(272,962,954
762,902,564

إﯾرادات ﺗﻣوﯾل
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

-)(6,804,099
)(6,804,099

100,352
)(11,054,970
)(10,954,618

اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة

638.796.919

751,947,946

)(28,143,673

)(30,711,243

610,653,246

721,236,703

إﯾﺿ ﺎح
إﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ

18
19
20
21

)ﺧﺳﺎرة(  /إﯾرادات أﺧرى
ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻊ وﺗﺳوﯾق
ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
اﻟرﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ

22

اﻟزﻛ ﺎة
رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﺑﻧود ﻟن ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة:
إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة

14

اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﺳﻧﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

)(9,237,307
)(9,237,307

---

601.415.939

721,236,703

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  29ﺟزًء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

ﺗم اﻋﺗﻣ ﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻدار ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑ ﺎﻟﻧﯾ ﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛ ﺎء وﺗم ﺗوﻗﯾﻌﮭ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻧﯾ ﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭم:

______________________ ___________________ ______________________
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﻌﺗﻣد
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي
اﻟﻣدﯾر اﻟﻣ ﺎﻟﻲ

3

ق5-

ق6-

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛ ﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2017م
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟرﺑﺢ
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎء
ﺗ و زﯾ ﻌ ﺎ ت أ رﺑ ﺎ ح
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎء
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م
ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟرﺑﺢ
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠ ﺔ اﻷﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎء
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎء
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م

اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
1,433,833,830
721,236,703
-721,236,703

25,000,000
----

رأس اﻟﻣﺎل
50,000,000
----

إﯾﺿﺎح
28

اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
1,508,833,830
721,236,703
-721,236,703

13

----

--50,000,000
50,000,000
----

--50,000,000

--25,000,000
25,000,000

610,653,246
)(9,237,307
601,415,939

--25,000,000

)(602,600,000
)(602,600,000
1,552,470,533
1,552,470,533

610,653,246
)(9,237,307
601,415,939

)(550,000,000
)(550,000,000
1,603,886,472

)(602,600,000
)(602,600,000
1,627,470,533
1,627,470,533

13

)(550,000,000
)(550,000,000
1,678,886,472

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  29ﺟزًء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻدار ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺎء وﺗم ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭم:

______________________ ______________________ ______________________
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﻌﺗﻣد
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي
اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ

4

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
إﯾﺿﺎح

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
ﺗﺳوﯾﺎت ﻟـ:
اﺳﺗﮭﻼك
إطﻔﺎء
ﺷطب ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺷطب ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺧﺳﺎرة ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
ﻣﺧﺻص ﻣﺧزون ﺑطﻲء اﻟﺣرﻛﺔ
ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م

638,796,919

751,947,946

118,077,686
24,964,172
-1,650
34,254,058
23,383,871
55,487,934
9,871,317
904,837,607

103,596,542
32,932,089
3,453,237
-4,931,119
19,330,404
4,629,903
1,586,676
922,407,916

49,617,662
1,964,095
18,363,933
5,663,757
28,671,883
1,009,118,937

)(258,028,148
)(15,523,866
)(20,938,707
245,458,872
67,795,498
941,171,565

14
22

)(7,423,586
)(21,723,380
979,971,971

)(5,396,828
)(25,069,972
910,704,765

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺷراء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺷراء ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

4
6
11

)(162,496,893
)(20,518,883
)(200,359,333
)(383,375,109

)(167,727,287
)(10,233,573
-)(177,960,860

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﺳداد ﻗرض ﻣراﺑﺣﺔ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

13

-)(550,000,000
)(550,000,000

)(200,000,000
)(602,600,000
)(802,600,000

46,596,862
121,235,180
2,241,259
170,073,301

)(69,856,095
193,332,534
)(2,241,259
121,235,180

8,484,771
20,258,517
5,446,432
)(7,749,170
4,931,119

-)(20,258,517
)(5,446,432
7,749,170
)(4,931,119

4
6
4
19
14
8
9

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
ﻣﺧزون
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات أﺧرى
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
اﻟﻧﻘد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣوظﻔﯾن ﻣدﻓوﻋﺔ
زﻛﺎة ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ) /اﻟﻧﻘص( ﻓﻲ اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﻧﻘـد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ اﻟﻣﺻﻧف ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﻧﻘـد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ:
ﻣزاﯾﺎ ﻣوظﻔﯾن ﻣﺣوﻟﺔ ﻟﻠوﻛﻼء
ﻣﺧزون
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات

14

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  29ﺟزًء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻدار ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺎء وﺗم ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭم:
______________________ ___________________ ______________________
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﻌﺗﻣد
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي
اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
5

ق7-

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.1

اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌد ﻟﮭﺎ اﻟﺗﻘرﯾر
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟطﺑﯾﺔ )"اﻟﺷرﻛﺔ"( ھﻲ ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل
اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  4030053868ﺑﺗﺎرﯾﺦ  5ﺷﻌﺑﺎن  1424ھـ )اﻟﻣواﻓق  1أﻛﺗوﺑر 2003م( .ﺗﻌﻣل اﻟﺷرﻛﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟرﺧﺻﺔ
وزارة اﻟﺻﺣﺔ رﻗم  3-67-31-101-26ﺑﺗﺎرﯾﺦ  22ذي اﻟﺣﺟﺔ 1424ھـ ) 28دﯾﺳﻣﺑر 2003م(.
ﯾﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﺗﺟﻣﯾل واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ.
ﺿﺎ وﺗﺷﻐل ﺻﯾدﻟﯾﺎت أطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓروﻋﮭﺎ اﻷﺧرى وﻣن ﺧﻼل وﻛﻼء
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗدﯾر اﻟﺷرﻛﺔ أﯾ ً
آﺧرﯾن.
ﺗﺷﺗﻣل ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓروﻋﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
)ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﻣﻌﺎ ً ﺑـ"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"(:
اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد
اﻟﻌزﯾز اﻟﺳدﯾس*
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي ﻛﯾر**

اﻟﻧﺷﺎط اﻟر ﺋﯾﺳﻲ

ﺑﻠد اﻟﺗﺄﺳﯾس
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )(٪
 31دﯾﺳﻣﺑر
 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م
2018م

اﻟﺗﺟزﺋﺔ

--

%100

ﻋﯾﺎدات

%100

--

* ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺑﯾﻊ ﻛﺎﻣل ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل "ﺷرﻛﺔ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺳدﯾس
وﺷرﻛﺎه ﻟﻠﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة " ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م .ﺗم اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ31
دﯾﺳﻣﺑر 2017م .وﻋﻠﯾﮫ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م ،ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣوﺟودات
واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﻣوﺟودات واﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
)اﻹﯾﺿﺎح .(12
** ﺑﺗﺎرﯾﺦ  5ﯾوﻟﯾو 2018م ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺔ ﺟدﯾدة ھﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي ﻛﯾر )"اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ"( .طﺑﻘﺎ ً ﻟﻌﻘد
اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ  %100ﻣن ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﺗﺗﻣﺛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل ﻋﯾﺎدات طﺑﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ .ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م ،ﻟم ﺗﻘم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺑدء أي
أﻧﺷطﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺑدأ أﻧﺷطﺗﮭﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 2019م.
ﺗﻣﺎرس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،وﻋﻧوان ﻣرﻛزھﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ھو:
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟطﺑﯾﺔ
ص .ب 17129
ﺟدة ،21484
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.2

اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ

 1-2اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ
ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﻓﻘﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن.
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗرات ﻣﺎ ﻗﺑل وﺣﺗﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر
2017م وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن )اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن"( وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﻌودي
وﻋﻘد ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﺗطﻠب اﻟﻠواﺋﺢ واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋداد وﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﺑﺗداًء ﻣن  1ﯾﻧﺎﯾر
2018م ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ )وﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑـ "اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ"(.
ھذه ھﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻋدادھﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،وﻗد طﺑﻘت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )" - (1ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة" .وﻋﻧد إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺗم إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر
2017م واﻟذي ﯾﻣﺛل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣول ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﯾﺗﻧﺎول اﻹﯾﺿﺎح  28ﺷرًﺣﺎ ﻷﺛر اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،واﻟذي ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺳوﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣول ﺑﯾن اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺣول )ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻧﮭﺎ( وﺗﻠك اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ.
 2-2أﺳس اﻟﻘﯾﺎس
ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻔﮭوم اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﺎھﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة.
 3-2ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﻌرض
ﺗم ﻋرض ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي واﻟذي ﯾﻣﺛل ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﻌرض ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.2

اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ )ﺗﺎﺑﻊ(

 4-2اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﯾﺗطﻠب إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﺳﺗﺧدام اﻹدارة ﻟﻠﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ
ﻟﻺﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت .ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﺷﻛل
ﻣﺳﺗﻣر .وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻋواﻣل أﺧرى .وﻗد ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋن ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات واﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﮭﺎ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أھم اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﯾﮭﺎ اﻹدارة اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت:

) (1ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ

إن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺧطﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ )ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ( واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام
ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت إﻛﺗوارﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ .ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻻﻛﺗواري وﺿﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن
اﻟﺗطورات اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .وﯾﺷﻣل ذﻟك ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ،ﻣﻌدل زﯾﺎدات اﻟرواﺗب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،ﻣﻌدل
اﻟوﻓﯾﺎت وزﯾﺎدات اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .وﻧظًرا ﻟﺗﻌﻘﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم وطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ،ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣﺣددة ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ھذه اﻻﻓﺗراﺿﺎت .ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻧوي.

) (2اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﻘﯾم اﻟـدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻣوﺟوداﺗﮭـﺎ ﻏﯾر اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ ﻟﺗﺣـدﯾـد ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ھﻧـﺎك أي ﻣؤﺷــــر ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺧﻔـﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ .وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ وﺟود ﻣﺛـل ذﻟـك اﻟﻣؤﺷــــر ،ﯾﺗم ﺗﻘـدﯾر ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻘـﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻼﺳــــﺗرداد .ﯾﺗم
إﺛﺑﺎت ﺧﺳ ـﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ ـﺗرداد
واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﺑﻌد ﺧﺻم ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﯾﻊ أو ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧدام أﯾﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ.

ﯾﺗم ﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ وﺗﻠـك اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿـــــت ﻟﻼﻧﺧﻔـﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭـﺎ وذﻟـك ﻻﺣﺗﻣـﺎﻟﯾـﺔ ﻋﻛس
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺗم ﻋﻛس ﺧﺳـــﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﺗﺗﺟﺎوز
ﻋﻧده اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻــل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ،ﺑﻌد ﺧﺻــم اﻻﺳــﺗﮭﻼك واﻹطﻔﺎء ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟم ﯾﺗم
إﺛﺑﺎت ﺧﺳـﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻋﻛس ﺧﺳـﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛﺈﯾرادات ﻣﺑﺎﺷـرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.

) (3ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛل ﻋﻘد ﻣن ﻋﻘودھﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء .ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ ھذا اﻟﺣﻛم،
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم وﺗﻘدﯾر أﺛر أي ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ،وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك اﻟﺧﺻوﻣﺎت واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣرﻓوﺿﺔ.
ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻘﯾدًا ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺷﻛك اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻋدم اﻟﯾﻘﯾن ﺑﺷﺄن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.2

اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ )ﺗﺎﺑﻊ(

 4-2اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

) (4اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى
)ﻟﻠﻔﺗرات ﻗﺑل  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م(
ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻــــص ﻟﻼﻧﺧﻔـﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣـﺔ اﻟـذﻣم اﻟﺗﺟـﺎرﯾـﺔ اﻟﻣـدﯾﻧـﺔ ﻋﻧـدﻣـﺎ ﯾﻛون ھﻧـﺎك دﻟﯾـل ﻣوﺿــــوﻋﻲ ﻋﻠﻰ أن
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟن ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻـﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺷـروط اﻷﺻـﻠﯾﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺔ .إن اﻟﺻـﻌوﺑﺎت
اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗواﺟـﮫ اﻟﻌﻣﯾـل ،وإﻣﻛـﺎﻧﯾـﺔ دﺧول اﻟﻌﻣﯾـل ﻓﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ إﻓﻼس أو إﻋـﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠـﺔ اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ ،واﻟﻌﺟز أو
اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﺳــــداد ﺗﻌﺗﺑر ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﻣؤﺷــــرات ﻋﻠﻰ وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿــــوﻋﻲ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ .ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ،ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻓردي .أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ،اﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳـت ذات أھﻣﯾﺔ
وﻟﻛن ﺗﺟﺎوزت ﻣوﻋد اﺳـﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ،ﻓﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس إﺟﻣﺎﻟﻲ وﯾﺗم ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺧﺻـص ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس طول ﻣدة
ﺗﺟﺎوز اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.

)ﻣن اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎًرا ﻣن  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م(

ﺗطﺑق اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺧﺳــﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ،
وﯾﺗطﻠب ذﻟك ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧذ ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أﺛﻧﺎء ﺣﺳﺎب اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر.

) (5اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
ﻗﺎﻣت إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻛﻣﻧﺷـ ـﺄة ﻣﺳـ ـﺗﻣرة ،وﻟدﯾﮭﺎ ﻗﻧﺎﻋﺔ أن ﻟدى اﻟﺷـ ـرﻛﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻹﺳــﺗﻣرار أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب .ﻋﻼوة ً ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻹدارة ﻟﯾﺳــت ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺄي أﻣور ﺟوھرﯾﺔ ﻗد
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺷـرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻛﻣﻧﺷـﺄة ﻣﺳـﺗﻣرة .ﻟذﻟك ،ﻓﺈﻧﮫ ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻣﺑدأ
اﻹﺳﺗﻣرارﯾﺔ.

) (6اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات واﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺗﺣـدد اﻹدارة اﻷﻋﻣـﺎر اﻹﻧﺗـﺎﺟﯾـﺔ اﻟﻣﻘـدرة ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛـﺎت واﻟﻣﻌـدات واﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳـــ ـﺔ ﺑﻐرض اﺣﺗﺳـــ ـﺎب
اﻻﺳـــﺗﮭﻼك .وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳـــﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﺗﻠف اﻟﻣﺎدي .ﺗﻘوم
اﻹدارة ﺑﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ ،طرﯾﻘـﺔ اﻻﺳــــﺗﮭﻼك واﻷﻋﻣـﺎر اﻹﻧﺗـﺎﺟﯾـﺔ ﺳــــﻧوﯾﺎ ،وﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻻﺳــــﺗﮭﻼك ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺗﻰ ﺗرى اﻹدارة أﻧﮭﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

) (7ﻣﺧﺻص ﻣﺧزون ﻣﺗﻘﺎدم
ﯾﺗم ﻗﯾد اﻟﻣﺧزون ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق أﯾﮭﻣﺎ أﻗل .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﺧزون ﻗدﯾم أو ﺑطﻲء اﻟﺣرﻛﺔ،
ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑذاﺗﮭﺎ ،ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓردي .أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر
اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻓردي ،وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻗدﯾﻣﺔ أو ﺑطﯾﺋﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ وﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص وﻓﻘًﺎ ﻟﻧوع
اﻟﻣﺧزون ودرﺟﺔ ﺗﻘﺎدﻣﮫ وﻋﻣره اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.2

اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ )ﺗﺎﺑﻊ(

 4-2اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

)(8

اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  /ﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣوردﯾن
ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﻣﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن .وھذا ﯾﺷﻣل
ﺧﺻوﻣﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ وﺧﺻوﻣﺎت ﻛﻣﯾﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣن اﻟﻣوردﯾن .ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ھذه اﻟﺧﺻوﻣﺎت
واﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻم ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم وﺷروط اﻟﻌﻘد أو اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.
ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺻم اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﻣﺧزون ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ واﻟﻣﺧزون
اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ.

)(9

اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ  -ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر
أﺑرﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻹﯾﺟﺎر .ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ،ﺣددت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ،
ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻟﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﻧﻘل أي ﻣﺧﺎطر أو ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻛﺑﯾرة إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺳﺑب
ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر ھذه .ﻟذﻟك ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھذه اﻟﻌﻘود ﻛﻌﻘود ﺗﺄﺟﯾر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.

) (10ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺻﻧﱠف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗُ َ
ﺿﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى دﺧل ﻣﮭم
ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻛل:
•
•
•

اﻟﻣﺳﺗوى  – 1أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻣدرﺟﺔ )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻧﺷطﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى  – 2ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻋﻧدھﺎ ﻣﻼﺣظﺔ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى دﺧل ھﺎم ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل
ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر
اﻟﻣﺳﺗوى  – 3ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻋﻧدھﺎ ﻣﻼﺣظﺔ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى دﺧل ھﺎم ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

) (11اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺗداول ﻣﻘﺎﺑل وﻏﯾر اﻟﻣﺗداول
ﺗﺑوب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣﺗداوﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
اﻟﻣوﺟودات:
ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺻل ﻣﺗداوﻻً ﻋﻧدﻣﺎ:
•
•
•
•

ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﺣﻘق أو ﺗوﺟد ﻧﯾﺔ ﻟﺑﯾﻌﮫ أو اﺳﺗﮭﻼﻛﮫ ﻓﻲ دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛
ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة؛
ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر؛ أو
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺣﺟوزأ ً ﻣن اﻟﺻرف أو اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗزام ﻟﻣدة اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭًرا
ﻋﻠﯽ اﻷﻗل ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.2

اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ )ﺗﺎﺑﻊ(

 4-2اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﻛﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت:
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ:
•
•
•
•

ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺳوﯾﺗﮫ ﻓﻲ دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛
ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة؛
ﻣن اﻟﻣﻘرر ﺗﺳوﯾﺗﮫ ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ؛ أو
ﻻ ﯾوﺟد ﺣق ﻏﯾر ﻣﺷروط ﻟﺗﺄﺟﯾل ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﻟﻣدة اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭًرا ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻌد ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر

ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻛﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
.3

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎه ﺑﺷﻛل ﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة،
وﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2017م ﻷﻏراض اﻟﺗﺣول
إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (9واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
)") (15اﻟﺗطﺑﯾق"( ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎًرا ﻣن  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م ،ﻣﺎ ﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك .ﯾﺑﯾن
اﻹﯾﺿﺎح  28ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗطﺑﯾق:
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  - 9اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " - 9اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو 2014م وﺑﺗﺎرﯾﺦ
ﺗطﺑﯾق أوﻟﻲ ﻣن  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م .ﺗﻣﺛل ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  9ﺗﻐﯾرا ً ﺟوھرﯾﺎ ً ﻋن ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﺣول اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  :اﻹﺛﺑﺎت واﻟﻘﯾﺎس )اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻺﺛﺑﺎت وﻗﯾﺎس
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م( .ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺟدﯾد ﺑﺗﻐﯾرات أﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﻌض ﺟواﻧب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺻﺎ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧ ً
اﻟﻣﺎﻟﻲ :9
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  9ﯾﺗﺿﻣن ﺛﻼث ﻓﺋﺎت ﺗﺻﻧﯾف رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وھﻲ :ﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة،
ﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .إن ھذا اﻟﺗﺻﻧﯾف
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻣوًﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﯾﺗم إدارة اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗدﻓﻘﺎﺗﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ .ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻟﻣﻌﯾﺎر
ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺣول ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ،واﻟﻣﺣﺗﻔظ
ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ،واﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ .ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  9ﻓﺈن اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود
ﺿﺎ ﻋن ذﻟك ،ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻷداة
اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻻ ﯾﺗم ﺗﻔرﯾﻘﮭﺎ ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل .وﻋو ً
اﻟﺗﺟﻣﯾﻌﯾﺔ ﺑرﻣﺗﮭﺎ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾف .ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺢ ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،9ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح ).(6-3
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .3اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  - 9اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  9ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻗﺑل اﻟﺗﺣول اﻟﺧﺎص ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻣﻊ ذﻟك ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،9ﯾﺗم ﻋرض اﻟﺗﻐﯾرات
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
•

ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت ﯾﺗم ﻋرﺿﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر؛ و

•

اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺗم ﻋرﺿﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة.

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺣل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  9ﻣﺣل ﻧﻣوذج "اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗﻛﺑدة" اﻟوارد ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺑل
اﻟﺗﺣول اﻟﺧﺎص ﺑﻧﻣوذج "اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ" .ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  9ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل
ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻐﯾر ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﯾﺳﺗﻧد اﻟﻣﺧﺻص إﻟﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر
ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭًرا ﻗﺎدﻣﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧذ اﻟﻧﺷوء .إذا اﺳﺗوﻓﻰ اﻷﺻل
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌرﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻧﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗرى أو اﻟﻧﺎﺷﺊ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺧﺻص ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻣر اﻷﺻل.
ﻟﺷرح ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،9ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع
إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح ) (6-3ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ.
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻺﻋﻔﺎء اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻟم ﯾﺗم إﻋﺎدة ﻋرض ﻓﺗرات اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  .9وﻟذﻟك ،ﺗم إﺛﺑﺎت أي ﻓروق ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ
ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  9ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة و/أو اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت )ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ھو ﻣﻧﺎﺳب( ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 1
ﯾﻧﺎﯾر 2018م .وﺑﻧﺎًء ﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م ﻻ ﺗﻌﻛس
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  9وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر
2018م.

اﻟوﺻف

اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻗﺑل اﻟﺗﺣول
 31دﯾﺳﻣﺑر 2017م

ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ

107,877,714

اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺑﻣوﺟب
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ 9
 31دﯾﺳﻣﺑر 2017م
107,877,714

ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ
ھو ﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  - 9اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﻓ ﺋﺎت اﻟﻘﯾﺎس
ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺋﺎت اﻟﻘﯾﺎس اﻷﺻﻠﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺣول وﻓﺋﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺟدﯾدة
ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  9ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م.

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن

اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺑﻣوﺟب
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ 9

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ 9
اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﺣول
 1ﯾﻧﺎﯾر 2018م

ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ

ﻗروض وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

107,877,714 107,877,714

ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

ﻗروض وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

121,235,180 121,235,180

ﺗم إﺟراء اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗطﺑﯾق اﻷوﻟﻲ.
 (1ﺗﺣدﯾد ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ.
 (2ﺗﺣدﯾد وإﻟﻐﺎء اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة.
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ - 15اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﯾﺣل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  15ﻣﺣل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  18وﯾﻘدم ﻧﻣوذًﺟﺎ ﺟدﯾدًا ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺣول اﻟﺳﯾطرة .وﻗد ﯾؤﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﯾت وﻣﻘدار اﻹﯾرادات اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺈرﺷﺎدات اﻹﯾرادات
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .ﯾﺳري اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (15ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻣن أو ﺑﻌد  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م .ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،15طﺑﻘت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻣوذج اﻟﺧطوات اﻟﺧﻣس وراﻋت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣن
اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﮭﺎ ورﻓض اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻧﻘﺎط اﻟوﻻء اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ
ﻟﻌﻣﻼﺋﮭﺎ .ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻛﺎﻣل ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .15
ﻟم ﯾﻛن ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  15ﺗﺄﺛﯾًرا ﻛﺑﯾًرا ﻋﻠﻰ أرﻗﺎﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء إﺿﺎﻓﺔ
ﺑﻌض اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ.
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ق15-
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 1-3أﺳس ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

 (1ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل
ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ( ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ .وﯾﺗم
ﻗﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ،وأداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛﺑدة أو
اﻟﻣﻔﺗرض ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﺎدل ،وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﺎﺋدة ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺣواذ .اﻟﻣوﺟودات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد
اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﻣﯾﻌﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻣﺑدﺋﯾًﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ .اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺳﺗﺣِوذ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ،ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻛﺷﮭرة .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻔﺎﺋض
ﺳﻠﺑﯾﺎ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت رﺑﺢ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺷراء ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ ،ﻣﺎ
ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻدار ﺳﻧدات اﻟدﯾن أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة ﺳواء ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو
ﺑﺣﺻﺗﮭﺎ اﻟﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ.
إذا ﺗم ﺗﺣﻘﯾق دﻣﺞ اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ،ﻓﺈن أي ﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺳﺑق اﻗﺗﻧﺎؤھﺎ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺎ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ وأي ﻣﻛﺳب أو ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺣواذ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﯾﺗم إدراج ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺑﺧﻼف ﺗﻠك اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈﺻدار ﺳﻧدات اﻟدﯾن أو ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺑدھﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺗﻌﻠق ﺑدﻣﺞ اﻷﻋﻣﺎل ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ.

اﻻﺳﺗﺣواذات ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷرﻛﺎت أو اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ .وﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻋﻧد اﻧﺗﻘﺎﻟﮭﺎ ﻣن دﻓﺎﺗر ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﻣﺳﯾطرة .وﯾﺗم إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻛوﻧﺎت ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻛوﻧﺎت داﺧل ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﯾﺗم
إﺛﺑﺎت أي أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.

 (2ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ھﻲ ﻣﻧﺷﺂت ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌرض أو ﯾﻛون
ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد ﻣﺗﻐﯾرة ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻌواﺋد ﻣن
ﺧﻼل ﺗﺣﻛﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة .ﯾﺗم ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﺣﺻل ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة وﯾﺳﺗﻣر اﻟﺗوﺣﯾد ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻗف اﻟﺳﯾطرة.
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻘد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺳﺗﺑﻌد ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وأي ﺣﺻص ﻏﯾر
ﻣﺳﯾطرة ذات ﺻﻠﺔ وﻋﻧﺎﺻر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺧرى .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أي ﻣﻛﺳب أو ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
أي ﺣﺻﺔ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻛﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع وﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻔرق
ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﺣت "ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة دون ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة".
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 1-3أﺳﺎس ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 (3اﻟﺷﮭرة
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺷﮭرة ﻓﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺷﺗراة وﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺗﺣدﯾد واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣﺷﺗراة ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷراء .وﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﺷﮭرة ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض
ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺳﻧوﯾﺎ ً أو ﻋﻧد وﺟود أﺣداث أو ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻗد ﺗﻌرﺿت ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ .وﻻ ﯾﺗم ﻋﻛس ﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﮭرة.
ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺷﮭرة ﻋﻠﻰ وﺣدات ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﺑﻐرض اﺧﺗﺑﺎر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﺗم إﺟراء اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات
اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن دﻣﺞ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻌت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷﮭرة .ﯾﺗم
ﺗﺣدﯾد اﻟوﺣدات أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟوﺣدات ﻋﻧد أﻗل ﻣﺳﺗوى ﺗﺗم ﻋﻧده ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺷﮭرة ﻷﻏراض اﻹدارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،ﺣﯾث أﻧﮭﺎ
ﺗﻣﺛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.

 (4اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﺑﺣﺻﺗﮭﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺗﺣواذ.
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ اﻟﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﺣﺻﺔ
اﻟﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .وﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطراف اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
ﻛﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطراف ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳـﺎب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﺻـﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺷـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺣﺻـص ﻏﯾر اﻟﻣﺳـﯾطرة اﻟﺗﻲ ﻻ
ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻘدان ﻟﻠﺳــﯾطرة ﻛﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ،أي ﻛﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﻣﻼك ﺑﺻــﻔﺗﮭم ﻣﻼك .ﯾﺗم ﺗﺳــﺟﯾل اﻟﻔرق ﺑﯾن
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷي ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ  /ﻣﺳ ـﺗﻠﻣﺔ واﻷﺳ ـﮭم ذات اﻟﺻ ـﻠﺔ اﻟﻣﺳ ـﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ  /اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﺻ ـﺎﻓﻲ
ﻣوﺟودات اﻟﺷ ـرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺿ ـﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺳ ـﺟﯾل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳ ـﺎﺋر ﻣن ﺑﯾﻊ  /ﺷ ـراء اﻟﺣﺻ ـص ﻏﯾر
اﻟﻣﺳﯾطرة ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.

 (5اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻋﻧد ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺑﺎح واﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ
ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﻟﻰ ﺣد ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ .ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر
اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ ذاﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﻟﻛن ﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﯾﻛون ھﻧﺎك أي دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.

15

ق17-

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 2-3ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات

اﻹﺛﺑﺎت واﻟﻘﯾﺎس
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻣﺑدﺋﯾًﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ.
ﺗﺷﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻧد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات اﻟذي ﺗم إﻧﺷﺎﺋﮫ ذاﺗﯾًﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣواد واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وأﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف أﺧرى ﺗﺗﻌﻠق
ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺟﻌل اﻟﺑﻧد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام.
ﺗﺗﻛون ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻧد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺷﺗراة ﻣن ﺳﻌر ﺷراﺋﮫ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك رﺳوم اﻻﺳﺗﯾراد وﺿراﺋب اﻟﺷراء ﻏﯾر
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺎت وأي ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﺎﺋدة ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺟﻌل اﻟﺑﻧد
ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌد ﻟﮫ.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب أﺟزاء أي ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻣﻛون ﻣﻧﻔﺻل ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
واﻟﻣﻌدات ،إذا ﻛﺎﻧت ﺟوھرﯾﺔ.
ﺗﻣﺛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺷﺎءات اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺳﯾﺗم رﺳﻣﻠﺗﮭﺎ ﻛﺑﻧد
ﻣﺳﺗﻘل ﻛﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات .ﻋﻧد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺷﺎء إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ

اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة
إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﻧد ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﺑدال ﺟزء ﻣن أﺣد ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟذﻟك اﻷﺻل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن
اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗدﻓق ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻷﺻل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق .ﯾﺗم
اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﺳﺗﺑدل .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ.

إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف
ﯾﺗم إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ أو ﺑﯾﻌﮭﺎ.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺑﻌﺎد أﺣد ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 2-3اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻹﺳﺗﮭﻼك
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﺷطب ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺑﻌد ﺧﺻم ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط
اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى أﻋﻣﺎرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﻟﻣوﺣدة .ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك اﻷراﺿﻲ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔﺗرات اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ:
ﺳﻧوات
•
•
•
•
•
•

25 – 10
4
4
4
4
8-4

ﻣﺑﺎﻧﻲ
أﺛﺎث وﺗرﻛﯾﺑﺎت وﻣﻌدات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
ﺳﯾﺎرات
ﺣﺎﺳب آﻟﻲ
ﻣﻛﺎﺋن وﻣﻌدات
دﯾﻛورات

ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ طرق اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك
ﻣﻼﺋﻣﺎ ً.
 3-3اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد ﻣن ﺗﺄﺟﯾرھﺎ )ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ
ﻟﺗوﻟﯾد دﺧل( أو ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﺳب رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﺳب رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ( ﻛﻌﻘﺎرات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﯾﺗم
اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﺑﮭﺎ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ .ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر وإﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ
اﻹﯾﺿﺎح ) (2-4-2أﻋﻼه.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺎﺋدات اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم إدراج اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﮭﻼك اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻣﺎ ﻋدا اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ﻛﺈﯾرادات ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻋواﺋد اﻹﯾﺟﺎرات ﻛﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة ﻋﻘد
اﻹﯾﺟﺎر.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

.3

 4-3اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .ﻻﺣﻘًﺎ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم
اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ،إن وﺟدت.
ﺿﺎ إﺿﺎﻓﯾًﺎ
ﯾﺗم إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى أﻋﻣﺎرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ إن ﻛﺎن ھﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎ ً
ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻋﻧد وﺟود ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻓﺗرة اﻹطﻔﺎء وطرﯾﻘﺔ اﻹطﻔﺎء
ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ذو اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺣدد ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ أو اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻓﺗرة أو طرﯾﻘﺔ
اﻹطﻔﺎء ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ،وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ھذه اﻟﺗﻐﯾرات ﻛﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻣﺻروف اﻹطﻔﺎء
ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣددة ﻓﻲ ﻓﺋﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺎﺋدات
اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل.
ﯾﺗم إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺳﻧوات
•
•

4
4

ﺑراﻣﺞ
اﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺻﯾدﻟﯾﺎت

 5-3ﻣﺧزون
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧزون ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق أﯾﮭﻣﺎ أﻗل .وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﻣرﺟﺢ .وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻛﺑدھﺎ ﻟﺷراء اﻟﻣﺧزون ،وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج أو اﻟﺗﺣوﯾل واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﻟﺟﻠب اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﮫ اﻟﺣﺎﻟﻲ وﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟراھﻧﺔ.
ﺗﺗﻛون ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﻘدﯾري ﺧﻼل اﻟﺳﯾر اﻻﻋﺗﯾﺎدي ﻟﻸﻋﻣﺎل ﺑﻌد ﺧﺻم أي ﺗﻛﺎﻟﯾف
إﻧﺗﺎج إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻺﻛﻣﺎل وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ .وﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ،ﻋﻧد اﻟﻠزوم ،ﻟﻠﻣﺧزون اﻟﻣﺗﻘﺎدم وﺑطﻲء
اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺗﺎﻟف.
 6-3اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

 (1اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ وإﻟﻐﺎء اﻹﺛﺑﺎت
إن اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺛﺑﺎت وإﻟﻐﺎء اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات  /اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺳﻘﺔ ﺑﯾن ﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺣول واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  .9وھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ )ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ  /ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى ﺑدون ﻣﻛون ﺗﻣوﯾل ﺟوھري(
ﻣﺑدﺋﯾًﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺿﺎﻓًﺎ إﻟﯾﮭﺎ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧد ﻏﯾر اﻟﻣدرج ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻌﺎﺋدة ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﯾﮫ أو إﺻداره .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑدون ﻣﻛون ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺟوھري ﻣﺑدﺋﯾًﺎ
ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 6-3اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
إﻟﻐﺎء اﻹﺛﺑﺎت
ﯾﺗم إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ )أو ﺟزء ﻣﻧﮫ ،أو ﺟزء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ( ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗﮭﻲ اﻟﺣﻘوق
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ )أو ﺟزء ﻣﻧﮫ( إﻻ ﻋﻧد إطﻔﺎءه ،أي ﻋﻧدﻣﺎ
ﯾﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد أو إﻟﻐﺎؤه أو اﻧﺗﮭﺎء ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ.

 (1اﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟﻘﯾﺎس ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) 9اﻋﺗﺑﺎًرا ﻣن  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م(
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﯾﻘﺎس اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة إذا ﻣﺎ اﺳﺗوﻓﻰ اﻟﺷرطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن إذا ﻛﺎن ﻏﯾر ﻣﺻﻧف ﻛﺄﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة:
• اﻷﺻل ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﺿﻣن ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل ھدﻓﮫ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻول ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ؛ و
• اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة ﺗﻣﺛل ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣن أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ
وﻓﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋم.
ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ھﻲ ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت ﻷﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋدة:
ﻟﻐرض اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ،ﻓﺈن "أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ" ھو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ" .اﻟﻔﺎﺋدة" ھﻲ ﺛﻣن
ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠوﻗت ،واﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻻﻗﺗراض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋم ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ
ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى )ﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹدارﯾﺔ( ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﮭﺎﻣش اﻟرﺑﺢ.
ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ھﻲ ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت ﻷﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ أو ﻓﺎﺋدة ﻷﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ ،ﻓﺈن
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸداة .ﯾﺗﺿﻣن ذﻟك ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﺷروط
ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺗوﻗﯾت أو ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺣﯾث أﻧﮫ ﺑذﻟك ﻟن ﯾﺳﺗوﻓﻲ ھذا اﻟﺷرط .ﻋﻧد إﺟراء اﻟﺗﻘﯾﯾم،
ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•
•
•
•
•

اﻷﺣداث اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣﺑﻠﻎ وﺗوﻗﯾت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ؛
ﺧﺻﺎﺋص اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛
اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﻘدم وﺷروط اﻟﺗﻣدﯾد؛
اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾد ﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﺻل ﻣﺣدد )أي ﺗرﺗﯾﺑﺎت أﺻل دون ﺣق اﻟرﺟوع(؛ و
اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﻟﺗﻌدﯾل اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠوﻗت ،أي اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدوري ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 6-3اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

(1

اﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟﻘﯾﺎس ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) 9اﻋﺗﺑﺎًرا ﻣن  1ﯾﻧﺎﯾر ) (2018ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﺗﻘﺎس أداة اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﻘط إذا اﺳﺗوﻓت اﻟﺷرطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن إذا ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻣﺻﻧﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ او اﻟﺧﺳﺎرة :
•
•

اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻل ﺿﻣن ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎل واﻟذي ﯾﺗﺣﻘق اﻟﻐرض ﻣﻧﮫ ﻋن طرﯾق ﺗﺣﺻﯾل ﻛل ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ؛ و
اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة ﺗﻣﺛل ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣن أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ
وﻓﺎﺋدة ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋم.

ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺑﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ،ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﺧﺗﺎر
ﺑﺷﻛل ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻋرض اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .ﯾﺗم ھذا اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﺣدة.
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛﻣوﺟودات ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .إﺿﺎﻓﺔً
ﻟذﻟك ،وﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﻗد ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺻورة ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻗﯾﺎس أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﯾﻔﻲ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﯾﺎس
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
إذا ﻛﺎن اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﯾﻠﻐﻲ أو ﯾﻘﻠص ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟذي ﻗد ﯾﻧﺷﺄ.
ﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻧﻣوذج
أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻹدارة اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﻘﯾﯾم ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﮭدف ﻣن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي ﯾﻛون ﻓﯾﮫ اﻷﺻل ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻷن ھذا
ﯾﻌﻛس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷﻣﺛل اﻟﺗﻲ ﯾدار ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻣل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إرﺳﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻹدارة .ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•
•
•
•
•

ﯾﺗم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻷھداف اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ .وﺑﺷﻛل ﻣﺣدد ،إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹدارة ﺗرﻛز
ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق إﯾرادات اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﻣﺣدد أو ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗواﻓق ﺑﯾن ﻣدة اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣدة اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣول ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات أو ﺗﺣﻘﯾق ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﻌﮭﺎ؛
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣﺣﻔظﺔ وإرﺳﺎل ﺗﻘﺎرﯾر ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ إﻟﻰ إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ؛
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أداء ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل )واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺿﻣن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل( وﻛﯾﻔﯾﺔ
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر؛
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌوﯾض اﻟﻣدراء ،أي إذا ﻣﺎ اﺳﺗﻧد اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﺗﻣت إدارﺗﮭﺎ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ؛ و
ﺗﻛرار وﻛﻣﯾﺔ وﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وأﺳﺑﺎب اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺷﺄن أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .إﻻ
أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ،وﻟﻛن ﺗﻌﺗﺑر ﺟزًءا ﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷﺎﻣل ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﮭدﻓﮭﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 6-3اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺗﻘﯾﯾم ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل )ﺗﺎﺑﻊ(
ﯾﺳﺗﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ دون اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت "اﻷﺳوأ"
أو "ﺗﺣت ﺿﻐط اﻟﻌﻣل" .إذا ﺗﺣﻘﻘت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﺗﻐﯾر ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل ،وﻟﻛن ﯾﺗم دﻣﺞ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻧد ﻋﻣل ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﺣدﯾﺛﺎ ً أو اﻟﻣﺷﺗراة ﺣدﯾﺛﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم أداﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة ﻷﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﺣﺗﻔظﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﻻ ھﻲ ﻣﺣﺗﻔظﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾل ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﺑﯾﻊ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺻ ـﻧﯾف ﻣطﻠوﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﻘﺎﺳ ـﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة .ﯾﺗم اﺣﺗﺳ ـﺎب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻣن ﺧﻼل
اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺧﺻم أو ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻹﺻدار واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺟزًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ
اﻟﻼﺣق ﻟﻺﺛﺑـﺎت اﻷوﻟﻲ ،وﯾﺗم ﻗﯾـﺎس اﻟﻣطﻠوﺑـﺎت اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ ﺑـﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣطﻔـﺄة ،ﻣـﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣطﻠوﺑًـﺎ ﻗﯾـﺎﺳــــﮭـﺎ ﺑـﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳـــﺎرة أو إذا اﺧﺗﺎرت اﻟﻣﻧﺷـــﺄة ﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳـــﺎرة وﻓﻘًﺎ
ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .9
ﯾﺗم ﻋرض اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻـﻧﻔﺔ ﻛﺎﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳـﺎرة ﺑﺎﺳـﺗﺧدام
ﺧﯾـﺎر اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ ،إن وﺟـدت ،ﺑﻌـد اﻹﺛﺑـﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﺑـﺎﻟﻧﺳــــﺑـﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑـﺎت واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﺷـﻛل ﻣﻧﻔﺻـل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷـﺎﻣل اﻵﺧر وﯾﺗم ﻋرض ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻐﯾرات
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة.
ﻻ ﯾﺗم إﻋـﺎدة ﺗـدوﯾر اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣـدرﺟـﺔ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻣـﺔ اﻟـدﺧـل اﻟﺷــــﺎﻣـل اﻵﺧر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻻﺋﺗﻣـﺎن اﻟﺧـﺎص ﺑﮭـﺎ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻣـﺔ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة ﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺗﺣﻘق اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻷﺧرى.
إن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼزم ﻗﯾﺎﺳـ ـﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳـ ـﺎرة ﺳـ ـﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺣرﻛﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت ،ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.

(2

اﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟﻘﯾﺎس ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺣول )ﺣﺗﻰ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م(

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو
اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة
ﺗﻣﺛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻷﻏراض ﺗﺟﺎرﯾﺔ .ﯾﺗم ﺷراؤھﺎ ﻷﻏراض ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً
ﺑﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﻣن ﺛم ﯾﻌﺎد ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ وﻗﯾدھﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ وﺗدرج ﺿﻣن اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺗداوﻟﺔ .وﯾﺗم ﻗﯾد اﻟﻣﻛﺳب أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺗﺟﺎر واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أو اﻟﻣﺣددة وﺑﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺛﺎﺑت واﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾﺔ
واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق .وﺗﻘﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ
ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻘﺎس ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﻌد ﺧﺻم ﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ .وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺧﺻم أو ﻋﻼوة
ﻋﻠﻰ اﻟﺷراء ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ .وﯾﺗم ﻗﯾد أي أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻟﮭذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎد
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات أو اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ.
21

ق23-

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 6-3اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
إن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ھﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻏﯾر ﻣﺷﺗﻘﺔ ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ وﻻ ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ
ﺿﻣن أي ﺑﻧد آﺧر ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﯾﻌﺗزم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﻔﺗرة ﻏﯾر ﻣﺣددة ﻣن اﻟزﻣن ،وﻗد ﯾﺗم ﺑﯾﻌﮭﺎ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻟﺳﯾوﻟﺔ أو اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ،أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ،أو أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟزاﺋدة وﯾﺗم
ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﮫ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم ﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،إن وﺟدت .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أي أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات أو اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم إﻋﺎدة
ﺗﺻﻧﯾف اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻟﻠﻔﺗرة.
إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻋﻧد ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧﯾﺔ أو اﻟﻐرض ﻣن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﯾﺗم إﻋﺎدة ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺑوﯾﺑﮭﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﮭذا
اﻟﺗﻐﯾﯾر.

 (1اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) 9اﻋﺗﺑﺎًرا ﻣن  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م(
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻣﺧﺻـﺻـﺎت اﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ھﻲ أدوات دﯾن وﻻ ﯾﺗم
إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳـﺎرة ،ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﺳـﺎوي اﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﻣر اﻟﻛﻠﻲ ،ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ
ﯾﻠﻲ ،ﺣﯾث ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻛﺧﺳﺎﺋر اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى  12ﺷﮭر:
•
•

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺄوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺄدوات دﯾن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ذات ﻣﺧﺎطر ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ؛ و
أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ﻟم ﺗزدد ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺧﺻوﺻﮭﺎ ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ ﻣﻧذ اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﺑﮭﺎ.

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى داﺋًﻣﺎ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﺳﺎوي اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺻـ ـﻧﻔت ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ذات ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎن ﻣﺗدﻧﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﻣر اﻟﻛﻠﻲ .ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳـ ـﻧدات اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ُ
ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﮭﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟـ "درﺟﺔ أﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ".
إن اﻟﺧﺳ ـﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى  12ﺷ ـﮭرا ً ھﻲ ﺟزء ﻣن ﺧﺳ ـﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷ ـﺄ ﻋن أﺣداث اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺧﻼل  12ﺷﮭرا ً ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ.
إن اﻟﻣدﺧﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺗﻣﺛل ھﯾﻛل أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
•
•
•

اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺛر
ﺧﺳﺎرة ﻣن اﻟﺗﻌﺛر اﻟﻣﻔﺗرض
ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻌﺛر
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 6-3اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
 .1اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) 9اﻋﺗﺑﺎًرا ﻣن  1ﯾﻧﺎﯾر (2018
)ﺗﺎﺑﻊ(
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﺗﺻــــﻧﯾف ﻣوﺟوداﺗﮭـﺎ اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣراﺣـل وﻓﻘـﺎ ً ﻟﻣﻧﮭﺟﯾـﺔ اﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟـدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣـﺎﻟﻲ  9ﻛﻣـﺎ
ﯾﻠﻲ:
•
•

•

اﻟﻣرﺣﻠﺔ  - 1ﻣوﺟودات اﻷداء :اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟودة
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﻣدى 12
ﺷﮭرا ً.
اﻟﻣرﺣﻠﺔ  - 2ﻣوﺟودات اﻷداء اﻟﺿﻌﯾف :اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث
اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ.ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎن ھذا ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺛر ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ﻣﻊ ﻧﻘطﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺛر اﻟذي ﺗم ﺗﻘدﯾره ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻌرض
ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )واﻟذي ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮫ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﻘدم( .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺧﺻص
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﻣر اﻟﻛﻠﻲ .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺛر ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ.
اﻟﻣرﺣﻠﺔ  - 3اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ،
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻌﺛر ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة.

ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾﺿـﺎ ً ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻼً ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض اﻟﺟوھري ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
ﺳـوف ﺗﺗﺿـﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻼً ﻋﻧﺎﺻـر ﺗﻣﺛل ﻋواﻣل اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻛﻠﻲ )ﻣﺛل :اﻟﺑطﺎﻟﺔ ،ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺣﻠﻲ
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ،اﻟﺗﺿﺧم ،أﺳﻌﺎر اﻟرﺑﺢ ،أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎزل( واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺻﺎدر
اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.

ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﯾﺗﻛون اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻣن اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺧرى
ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ذات اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻﻠﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر أو أﻗل ،إن وﺟدت ،واﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ دون أي
ﻗﯾود .ﯾﺗم اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ.

اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
ﯾﺗم إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾدرج اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻣل ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣﻘﻘﺔ إﻣﺎ ﻋﻣل ﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ أو
ﺗﺣﻘﯾق اﻷﺻل وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 7-3اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك أي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ذﻟك اﻟﻣؤﺷر ،ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد.
ﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
ﯾﻛون ھﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎ ً
وھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ أو ﻗﯾﻣﺔ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ،أﯾﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ .ﯾﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﺗﺟﺎري ﺑﺣﺗﺔ ﻟﻣوﺟودات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ .ﺗﺳﺗﻧد
ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻣوذج اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺧﺻوم ،ﺣﯾث ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام
ﻣﻌدل ﺧﺻم ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟذي ﯾﻌﻛس ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎل واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻل.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .إن اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﻧﻘد ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾض
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷي ﺷﮭرة ﺗم ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد ،ﺛم ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﻓﻲ
اﻟوﺣدة )أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻧﺎﺳﺑﻲ.
ﻻ ﯾﺗم ﻋﻛس ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﮭرة .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻷﺧرى ،ﻓﯾﺗم ﻋﻛس ﺧﺳﺎرة
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻘط ﻟﻠﻣدى اﻟذي ﻻ ﯾﺗﻌدى ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟدﻓﺗري ﻟﻸﺻل ﻣﺑﻠﻐﮫ اﻟدﻓﺗري ﺑﻌد ﺧﺻم اﻻﺳﺗﮭﻼك أو
اﻹطﻔﺎء اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
 8-3ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن

ﺧطﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺧطﺔ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻛﺧطﺔ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺣددة ﻏﯾر ﻣﻣوﻟﺔ وﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ
ﻋن طرﯾق ﺗﻘدﯾر ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﮭﺎ اﻟﻣوظﻔون ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗﺧﻔﯾض ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ .ﯾﺗم
اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل ﺧﺑﯾر إﻛﺗواري ﻣؤھل ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ وﺣدة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺧططﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﻋﺎدة
ﻗﯾﺎس ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﻛﺗوارﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻋن اﻟﻔﺗرة ﺑﺗطﺑﯾق
ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﻧوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧطط اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺿﻣن ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة.

ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣوظﻔﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺧﺻص ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﻓﻌﮫ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ،إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺔ
أو اﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ ﻟدﻓﻊ ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻟﻠﻣوظف وﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر اﻻﻟﺗزام ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 9-3إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم  " 15اﻹﯾراد ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء" اﻋﺗﺑﺎًرا ﻣن  1ﯾﻧﺎﯾر
2018م .ﯾﺗﻌﻠق أﺛر اﻟﺗطﺑﯾق اﻷوﻟﻲ ﻟﮭذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺈﺣﺗﺳﺎب ﻧﻘﺎط اﻟوﻻء اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺗﺳب ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺑﻣوﺟب
ﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .13
ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،15ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺗزام اﻷداء ،أي ﻋﻧدﻣﺎ
ﯾﺗم ﻧﻘل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗزام اﻷداء اﻟﻣﻌﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل.
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " :15اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء" ﯾﺣل ﻣﺣل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ " :11ﻋﻘود
اﻟﺑﻧﺎء" ،ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ " :18اﻹﯾرادات" واﻟﺗﻔﺳﯾرات ذات اﻟﺻﻠﺔ ،وﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن
اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﺗﻠك اﻟﻌﻘود ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧرى .ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺟدﯾد ﻧﻣوذًﺟﺎ ﻣن ﺧﻣس ﺧطوات
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء .ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،15ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات
ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﻌﻛس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ أو ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻌﻣﯾل.
ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻛم ،ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق
ﺿﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول
ﻛل ﺧطوة ﻣن ﺧطوات اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ .ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﯾﺎر أﯾ ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد.
اﺧﺗﺎرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وطﺑﻘت اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ آﺧر ﻓﺗرة ﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻷﺛر اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  15ﻛﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻻرﺻدة اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻻﻗرب ﻓﺗرة
ﻣﻌروﺿﮫ .ﻟم ﯾﻛن ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر أﺛر ﺟوھري وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل أو ﺗﻐﯾﯾر أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ.
ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻧﻘﺎط اﻟوﻻء ﺗﺗﺿﻣن أﻧﺷطﺔ وﻋﻘود اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻟﺗزام واﺣد ﻟﻸداء وﯾﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾراد
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ ﻧﻘل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻟﻠﻌﻣﻼء.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﺑﻣﺑﻠﻎ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔاﻟﺧﺎص ﺑﺈﻟﺗزام اﻷداء اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻹﯾرادات ﺑﻌد ﺧﺻم
اﻟﻣرﺗﺟﻌﺎت واﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺎت وﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺗﻐﯾر واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن أطراف
ﺛﺎﻟﺛﺔ.

) (1ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ
ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻘود اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻟﺑﯾﻊ اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻋﻣوًﻣﺎ اﻟﺗزاًﻣﺎ واﺣدًا ﻟﻸداء .ﺗوﺻﻠت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
إﻟﻰ أﻧﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣن ﺑﯾﻊ اﻷدوﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ ﻧﻘل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل
إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل ،ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻧد اﻟﺗﺳﻠﯾم .ﻟذﻟك ،ﻟم ﯾﻛن ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  15أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﯾت إﺛﺑﺎت
اﻹﯾرادات وﻗﯾﻣﺔ اﻹﯾرادات اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 9-3إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات )ﺗﺎﺑﻊ(

) (2ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوﻻء
إن ﻟﻺﯾرادات ﻣن ﻧﻘﺎط اﻟوﻻء ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوﻻء اﻟﺗزام أداء ﻣﻧﻔﺻل.
ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻹﯾرادات ﺑﯾن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوﻻء واﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺧرى ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل وﻟﯾس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻧﻘﺎط اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗرداد ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ً طﺑﻘﺎ ً ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .13
وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮫ ﻛﺈﯾراد ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﺗزوﯾد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ أو اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣوﺟب
ﺷروط اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺗم اﺳﺗرداد ﺗﻠك اﻟﻧﻘﺎط.

اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻗﺑل  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م ﺑﻣوﺟب ﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ 13
ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻹﯾرادات ﺑﯾن إﯾرادات ﺑﯾﻊ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ وﻧﻘﺎط اﻟوﻻء ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻛون .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت
اﻹﯾرادات ﻋﻧد اﺳﺗﺑدال اﻟﻧﻘﺎط أو اﻧﺗﮭﺎء ﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎ.

) (3إﯾرادات ﻣن اﻹﯾﺟﺎرات
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣن اﻹﯾﺟﺎر ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻋواﺋد اﻹﯾﺟﺎرات ﻛﺟزء
ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.

) (4دﺧل آﺧر
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺈﯾرادات ﺣﺎل اﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ أو اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ .ﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ رﺑﺢ ﺑﯾﻊ
ﻣﺧزون اﻟﺧردة وإﯾرادات ﻣﺗﻧوﻋﺔ أﺧرى.
 10-3ﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﯾﺗم ﺑﯾﻌﮭﺎ أو اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﮭﺎ واﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،ﻛﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗم اﺳﺗردادھﺎ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﯾﻊ وﻟﯾس
اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ.
وﯾﺗم ﻗﯾﺎس ھذه اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ،ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺧﺻوﻣﺎ ً ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺻروﻓﺎت
اﻟﺑﯾﻊ أﯾﮭﻣﺎ أﻗل .ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺧﺳﺎرة اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ أوﻻً ﻋﻠﻰ اﻟﺷﮭرة ،ﺛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻧﺎﺳﺑﻲ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋدم ﺗﺧﺻﯾص أي ﺧﺳﺎرة ﻟﻠﻣﺧزون أو اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ،أو
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻣر ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻷوﻟﻲ ﻛﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ أو ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﻐرض اﻟﺗوزﯾﻊ وﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻧد إﻋﺎدة اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
ﺑﻣﺟرد ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼﻛﮭﺎ وﻻ ﯾﺗم اطﻔﺎﺋﮭﺎ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 11-3اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرة
ﺗﻣﺛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻔﺔ ﻣﻛون أو ﺟزء ﻣن ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ وﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾزه ﺑوﺿوح ﻋن ﺑﺎﻗﻲ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺗﻲ:
•
•
•
•

ﺗﻣﺛل ﻗطﺎع ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎم ﻣﻧﻔﺻل أو ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت؛
ﺗﺷﻛل ﺟزًء ﻣن ﺧطﺔ واﺣدة ﻣﻧﺳﻘﺔ ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻲ ﺧط ﺗﺟﺎري ﻛﺑﯾر أو ﻣﺳﺗﻘل أو ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت؛ أو
ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗم ﺷراﺋﮭﺎ ﻓﻘط ﺑﻐرض إﻋﺎدة ﺑﯾﻌﮭﺎ
ﯾﺗم اﻟﺗﺑوﯾب ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﻊ أو ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺑوﯾﺑﮭﺎ ﻛﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ
أﯾﮭﻣﺎ أﺳﺑق.

ﻋﻧد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻛﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻣرة ،ﯾﺗم إﻋﺎدة ﻋرﺿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﻣﺎ
ﻟو أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗوﻗﻔت ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ.
 12-3ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
ﯾﺗم ﻗﯾد ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ.
 13-3اﻟزﻛﺎة واﻟﺿراﺋب
ﺗﺧﺿﻊ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠزﻛﺎة وﻓﻘﺎ ً ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( .وﯾﺗم
ﺗﺣﻣﯾل اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ وﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة .اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺳﻌودﯾﯾن اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣوﺣدة ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﻓﻘﺔ .وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟزﻛﺎة اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ،إن
وﺟدت ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﺑوط ﻋﻠﻰ ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟرﺑوط اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ.
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ وﺷرﻛﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻗﺗطﺎع ﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 14-3اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻻرﺗﺑﺎطﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗزام )ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺿﻣﻧﻲ( ﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺣدث ﺳﺎﺑق ،وﺗﻛون ﺗﻛﺎﻟﯾف
ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﮫ .وﺗﺳﺗﻧد ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم إﻟﻰ ﺗﻘدﯾرات اﻹدارة ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔﻌﻠﻲ
اﻟﻣﺳﺗﺣق اﻟدﻓﻊ.
ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻟﺗﻌﻛس أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﺣﺎﻟﻲ .إذا ﻟم ﯾﻌد ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل وﺟود
ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗدﻓق ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ،ﯾﺗم ﻋﻛس اﻟﻣﺧﺻص ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ھﻲ:
)أ(

اﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣل ﯾﻧﺗﺞ ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ وﯾﺗﺄﻛد وﺟود ذﻟك اﻻﻟﺗزام ﻓﻘط ﻣن وﻗوع أو ﻋدم وﻗوع ﺣدث أو أﻛﺛر ﻣن
ﺣدث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻏﯾر ﻣؤﻛد ﻟﯾس ﺿﻣن ﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل؛ أو

)ب( اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻟﻛن ﻟم ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮫ ﺑﺳﺑب:
) (1ﻋدم وﺟود اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺄن ﺗدﻓق اﻟﻣوارد اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﯾﻛون ﻣطﻠوﺑﺎ ً ﻟﺗﺳوﯾﺔ
اﻻﻟﺗزام؛ أو
) (2إن ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻟﺗزام ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮫ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق.
ﻻ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻟﻣوارد ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻌﯾدة.
ﺗﺗﻣﺛل اﻻرﺗﺑﺎطﺎت ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌض اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻧﻘد أو أي أﺻل
آﺧر ﻟﻸطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ .ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎرﺗﺑﺎطﺎت واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ،ﯾرﺟﻰ
اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح .25
 15-3اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﺑﻌﻣﻠﺗﮭﺎ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف
اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﺎھزة ﻟﻺﺛﺑﺎت ﻷول ﻣرة.
ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺗدرج اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗﺳوﯾﺔ أو ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﻟﻣوﺣدة.
وﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف
اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت.
 16-3اﻟﻣﺻروﻓﺎت
ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺳوﯾق ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ إدارات اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺳوﯾق .وﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وأﻋﺑﺎء اﻟﺗﻣوﯾل ،ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ .ﯾﺗم إﺟراء ﺗوزﯾﻊ
ﻟﻠﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺳوﯾق واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻠزوم،
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﺎﺑت.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 17-3اﻟﻘروض وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾل
ﺻﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت .ﻻﺣﻘًﺎ ﻟﻺﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑدﺋﻲ ،ﯾﺗم إدراج اﻟﻘروض
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻘروض ﻣﺑدﺋﯾًﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻧﺎﻗ ً
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ )ﻣﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت اﻟدورﯾﺔ( وﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗرداد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ
واﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻻﻗﺗراض ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.
ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﻌﺎﺋدة ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻼﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ أو ﻹﻧﺷﺎء أو إﻧﺗﺎج أﺻل ﻣؤھل ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل
اﻟﻣﻌﻧﻲ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻻﺳﺗﺣواذ أو إﻧﺷﺎء أو إﻧﺗﺎج أﺻل ﻣؤھل ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ
أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﯾرادات اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.
 18-3ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
إن ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻌﺗﺑر ،أو ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ،ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺟوھر ھذا اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﺷﺎﺋﮫ .ﯾﺗم
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗرﺗﯾب ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أﺻل أو أﺻول ﻣﺣددة أو أن اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻣﻧﺢ ﺣق
اﺳﺗﺧدام أﺻل أو أﺻول ﻣﺣددة ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ھذا اﻟﺣق ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ ﻓﻲ أي ﺗرﺗﯾب.

)أ( اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄِﺟر
إن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘل إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر
ﻋﻧد ﺑدء اﻹﯾﺟﺎر ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺗﮭﺎ ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن
دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر أﯾﮭﻣﺎ أﻗل .وﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﯾن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻣوﯾل وﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗزام اﻹﯾﺟﺎر وذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة
ﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﻻﻟﺗزام .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك اﻷﺻل اﻟﻣؤﺟر ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻل .وﻣﻊ ذﻟك إذا ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻘول ﺑﺄن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺳوف ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر ،ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك اﻷﺻل ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﻘدر ﻟﻸﺻل وﻓﺗرة
اﻹﯾﺟﺎر أﯾﮭﻣﺎ أﻗﺻر.
ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ھو ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﺿﻣن
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.

)ب( اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣؤِّﺟر
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل ﺑﺷﻛل ﺟوھري
إﻟﻰ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ .ﯾﺗم إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎوض وﺗرﺗﯾب ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ إﻟﻰ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣؤﺟر واﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻧﻔس اﻷﺳﺎس ﻛﺈﯾرادات إﯾﺟﺎر .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت
اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻛﺈﯾرادات ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳب ﻓﯾﮭﺎ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟ ﯾﺔ ﻣﺣدودة(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31د ﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
أﻋﻣﺎل رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ

25,657,579
9,634,058
--35,291,637

ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت وﻣﻌ دات

95,853,218
7,402,846
--103,256,064

ﺣﺎﺳب آﻟﻲ

98,238,793
14,039,541
-)(730,060
111,548,274

اﻟ دﯾﻛورات

546,524,229
128,444,899
-)(2,930,586
672,038,542

اﻷرض

339,508,685
3,000,000

)(194,894,184
)(21,372,515

126,241,986

اﺳﺗﺑﻌﺎ دات

اﻟرﺻﯾ د ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م

.4

ﻣﺑﺎﻧﻲ

40,151,341
--)(12,633,808
27,517,533

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات

أﺛﺎث وﺗرﻛﯾﺑﺎت
وﻣﻌ دات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ

27,741,596
4.906.668
-)(801,180
31.847.084

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟرﺻﯾ دﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م
إﺿﺎﻓﺎت
إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف إﻟﻰ ﻋﻘﺎرات
اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر 2018م

ﺳﯾﺎرات

1,643,556
---1,643,556

16,561,999
5,695,486
)(427,494
21,829,991

13,522,810
1,903,470
)(125,951
15,300,329

12,217,204

----

35,291,637

63,158,749
15,060,445
78,219,194

25,036,870

75,292,995
14,491,645
)(730,060
89,054,580

22,493,694

242,840,958
80,769,952
)(2,930,586
320,680,324

351,358,218

----

--

126,241,986

اﺳﺗﺑﻌﺎ دات

اﻟرﺻﯾ د ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م

6

إﯾﺿﺎح

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

1,175,318,997
167,428,012
)(194,894,184
)(38,468,149
1,109,384,676

1,157,524
156,688
-1,314,212

10.017.093

اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
اﻟرﺻﯾ دﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م
اﺳﺗﮭﻼك

412,535,035
118,077,686
)(4,214,091
526,398,630

329,344

اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

582.986.046
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ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟ ﯾﺔ ﻣﺣدودة(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31د ﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
أﺛﺎث وﺗرﻛﯾﺑﺎت
وﻣﻌ دات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ

25,980,081
4,978,293
-)(1,213,479

ﻣﺑﺎﻧﻲ

28,059,513
6,173,902
5,917,926
--40,151,341

12,523,987
998,823
--13,522,810

26,628,531

أﻋﻣﺎل رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ

19,273,566
19,748,355
)(13,364,342
--25,657,579

------

25,657,579

ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت وﻣﻌ دات

77,546,004
19,308,685
-)(1,001,471
-95,853,218

49,642,032
14,456,673
)(939,956
-63,158,749

32,694,469

ﺣﺎﺳب آﻟﻲ

85,174,026
13,530,751
-)(465,984
-98,238,793

61,017,934
14,885,153
)(610,092
-75,292,995

22,945,798

اﻟ دﯾﻛورات

463,335,490
98,666,182
7,446,416
)(11,026,527
)(11,897,332
546,524,229

189,962,046
68,092,974
)(7,522,055
)(7,692,007
242,840,958

303,683,271

اﻷرض

339,508,685
----

-339,508,685

----

---

339,508,685

اﻟرﺻﯾ د ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م

 .4اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺳﯾﺎرات

1,699,687
390,000
-)(446,131
)(2,003,299
27,741,596

14,001,198
5,021,869
)(1,183,563
)(1,277,505
16,561,999

11,179,597

اﻟرﺻﯾ د ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م

اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
اﻟرﺻﯾ دﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2017م
اﺳﺗﮭﻼك
اﺳﺗﺑﻌﺎ دات
إﻋﺎ دة ﺗﺻﻧﯾف إﻟﻰ ﻣوﺟو دات
ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ

اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

12

12

إﯾﺿﺎح

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

1,040,577,052
162,796,168
-)(14,153,592
-1,643,556

1,461,163
141,050
)(444,689
-1,157,524

486,032

 31دﯾﺳﻣﺑر 2017م
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
اﻟرﺻﯾ دﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2017م
إﺿﺎﻓﺎت
ﺗﺣوﯾﻼت
اﺳﺗﺑﻌﺎ دات
إﻋﺎ دة ﺗﺻﻧﯾف إﻟﻰ ﻣوﺟو دات
ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ

)(13,900,631
1,175,318,997

328,608,360
103,596,542
)(10,700,355
)(8,969,512
412,535,035

762,783,962

ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2017م

19,273,566

15,535,526

11,978,883

238,524

711,968,692

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م

339,508,685

273,373,444

24,156,092

27,903,972

31
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.4

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت و اﻟﻣﻌد ات )ﺗﺎﺑﻊ(
أ( ﺗﺗﻣﺛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺳﺗودع ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻣرة .ﺗم ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م إﻧﺟﺎز ﺑﻌض ﻣن ﻣراﺣل اﻟﻣﺷروع وﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ ﻛﺈﺿﺎﻓﺎت ﻟﺑﻧدي اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
واﻟدﯾﻛورات ﺑﻣﺑﻠﻎ  5.9ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي وﺑﻣﺑﻠﻎ  7,4ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 2018م ،ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﻣراﺣل ﺟدﯾدة ﺟﺎھزة ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﺑﻌد ،وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟﻣﺷروع ﺧﻼل
اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ.

 .5اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م
ﻷارض
-194,894,184
194,894,184

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م
إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م

ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻘﯾم ﻋﻘﺎري ﻣﺳﺗﻘل ﻟدﯾﮫ ﻣؤھﻼت اﺣﺗراﻓﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﺧﺑرات ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ .ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ،ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر .اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ھﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻘدﯾري اﻟذي ﯾﺗم ﺗﺑﺎدل أﺻول أو إﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﯾن ﻣﺷﺗري وﺑﺎﺋﻊ ﻣﺗﻔﻘﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺟﺎري ﺑﻌد اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺎﺳب وﯾﻛون ﻛل طرف راﻏب وﻋﻠﻰ دراﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .ﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﻣﺳﺗوى  3ﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم ،ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ  204ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.6

اﻟﻣوﺟود ات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
أ(  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﻟارﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗر اﻛم:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م
إطﻔﺎء
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﻟارﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻟارﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م

ب(  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2017م
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﻟارﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر2017م

ﺑر اﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب
اﻵﻟﻲ

اﻻﺳﺗﺣو اذ ﻋﻠﻰ
ﺻﯾدﻟﯾﺎت

108,580,270
20,487,895
-129,068,165

123,516,784
30,988
)(3,279,013
120,268,759

232,097,054
20,518,883
)(3,279,013
249,336,924

73,363,377
17,275,555
-90,638,932

114,168,221
7,688,617
)(3,277,363
118,579,475

187,531,598
24,964,172
)(3,277,363
209,218,407

38,429,233

1,689,284

40,118,517

ﺑر اﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب
اﻵﻟﻲ

اﻻﺳﺗﺣو اذ ﻋﻠﻰ
ﺻﯾدﻟﯾﺎت

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

129,926,534
98,352,651
5,954 10,227,619
)(6,415,704
-123,516,784
108,580,270

228,279,185
10,233,573
)(6,415,704
232,097,054

102,018,902
18,565,023
)(6,415,704
114,168,221

161,015,213
32,932,089
)(6,415,704
187,531,598

اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗر اﻛم:
ﻟارﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2017م
إطﻔﺎء
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﻟارﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر2017م
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻟارﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م

35,216,893

9,348,563

44,565,456

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2017م

39,356,340

27,907,632

67,263,972

58,996,311
14,367,066
-73,363,377
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.7

اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً واﻟﻣوﺟودات أﺧرى
 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م
ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت إﯾﺟﺎر ﻣﻘدﻣﺎ -ﻣدﻓوﻋﺎت ﺧﻠو رﺟل
ﻣﺗداوﻟﺔ
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدًﻣﺎ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدًﻣﺎ ﻟﻣوردﯾن
ﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً
ﻗروض اﻟﻣوظﻔﯾن
ﺧطﺎﺑﺎت اﻋﺗﻣﺎد
أﺧرى

.8

9,017,970
9,017,970

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م

 1ﯾﻧﺎﯾر
2017م

13,704,126
13,704,126

6,728,223
6,728,223

142,137,277
164,833,950
128,889,876
25,394,429
21,317,969
52,283,157
26,936,718
27,960,937
31,616,832
27,596,618
35,319,900
30,031,195
24,284,323
7,234,623
8,141,385
6,923,799
5,122,157
2,595,746
253,273,164
261,789,536
253,558,191

ﻟاﻣﺧزون
 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م
ﻣﺧزون
ﯾﺧﺻم :ﻣﺧﺻص ﻣﺧزون ﺑطﻲء اﻟﺣرﻛﺔ

1,220,381,220
)(88,453,803
1,131,927,417

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م
1,287,065,837
)(60,420,024
1,226,645,813

 1ﯾﻧﺎﯾر
2017م
1,077,429,773
)(83,923,688
993,506,085

-8أ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺧزون ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م ﺑﺿﺎﺋﻊ أﻣﺎﻧﺔ ﻟدى اﻟوﻛﻼء ﺑﻣﺑﻠﻎ  653ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )2017م:
 596ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( )2016م 502 :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
-8ب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟﻣﺧزون ﺑطﻲء اﻟﺣرﻛﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر:
 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
ﺷطب
ﻣﺧﺻص ﻣرﺗﺑط ﺑﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

60,420,024
55,487,934
)(27,454,155
-88,453,803
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 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م
83,923,688
4,629,903
)(27,413,075
)(720,492
60,420,024

 1ﯾﻧﺎﯾر
2017م
57,442,516
53,893,000
)(27,411,828
-83,923,688

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.9

اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺷﻐﻠﯾﮭﺎ  -اﻟوﻛﻼء
ﯾﺧﺻم :ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ

119,498,756
-)(13,585,137
105,913,619

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م
116,120,811
-)(8,243,097
107,877,714

 1ﯾ ﻧ ﺎ ﯾر
2017م
78,903,784
23,053,939
)(8,017,199
93,940,524

-9أ وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ:
 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
ﺷطب
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

8,243,097
9,871,317
)(4,529,277
13,585,137

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م
8,017,199
1,586,676
)(1,360,778
8,243,097

 1ﯾﻧﺎﯾر
2017م
2,390,114
6,200,000
)(572,915
8,017,199

-9ب ﺗم إﯾﺿﺎح ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  9ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح  3ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
-9ج ﯾﻌرض اﻹﯾﺿﺎح رﻗم  23ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣدى ﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض
ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ.
 .10اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م
ﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك -ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ
ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق

136,906,346
33,166,955
170,073,301

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م
77,812,729
43,422,451
121,235,180

 1ﯾ ﻧ ﺎ ﯾر
2017م
123,421,848
69,910,686
193,332,534

 .11اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﯾﻣﺛل ذﻟك وداﺋﻊ )ﻣراﺑﺣﺔ( ﻟدى ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﺗﺣﻣل ﻣﻌدل رﺑﺢ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %3.08ﺳﻧوﯾﺎ ً ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق أﻛﺛر ﻣن 6
أﺷﮭر.
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ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .12اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺑﯾﻊ ﻛﺎﻣل ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل "ﺷرﻛﺔ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺳدﯾس
ﻟﻠﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟطﺑﯾﺔ" ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م .ﺗم اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م.
وﻋﻠﯾﮫ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م ،ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣوﺟودات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﻣوﺟودات واﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة .واﻟﺗﻔﺎﺻﯾل
ھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م

ﻣوﺟودات ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ:
ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
اﻟﻣﺧزون
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدًﻣﺎ وأرﺻدة ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﻣوﺟودات ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ

2,241,259
20,258,517
5,446,432
4,931,119
32,877,327

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ:
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣوﺟود ات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟود ات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد

1,916,358
1,332,812
4,500,000
7,749,170
25,128,157

 .13رأس اﻟﻣﺎل و اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت
رأس اﻟﻣﺎل
ﯾﺑﻠﻎ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ  50ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣﻘﺳم إﻟﻰ  50,000ﺣﺻﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﺗﺑﻠﻎ  1000﷼
ﺳﻌودي .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ھﯾﻛل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ:
ﻟاﺷرﻛﺎء
ﺷرﻛﺔ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺧدﻣﺎت
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م

اﻟﻧﺳﺑﺔ ٪
 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م

ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ
 1ﯾﻧﺎﯾر
 31دﯾﺳﻣﺑر  31دﯾﺳﻣﺑر
2017م
2017م
2018م
25,000

25,000

25,000

%50

%50

%50

25,000
50,000

25,000
50,000

25,000
50,000

%50
100

%50
100

%50
100

ﯾﺣق ﻟﻠﺷرﻛﺎء اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻋﻧد اﻹﻋﻼن ﻋﻧﮭﺎ ﻣن وﻗت ﻵﺧر ،وﯾﺣق ﻟﮭم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺻوت واﺣد
ﻟﻛل ﺣﺻﺔ.
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 1ﯾﻧﺎﯾر
2017م

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .13رأس اﻟﻣﺎل واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
وﻓﻘًﺎ ﻟﻌﻘد ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺔ ،ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺣوﯾل ﻧﺳﺑﺔ  ٪10ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻛل ﺳﻧﺔ إﻟﻰ اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ ﺣﺗﻰ
ﯾﺑﻠﻎ ذﻟك اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ  %30ﻣن رأس اﻟﻣﺎل .ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻏﯾر ﻣﺗﺎح ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎء .اﺳﺗوﻓت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﯾﺗم إﺟراء أي ﺗﺣوﯾل ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  25ﻣﺎرس 2018م و  3أﻛﺗوﺑر 2018م ،أوﺻﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑﻣﺑﻠﻎ  350ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
و  200ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ )2017م 602.6 :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( وﺗم دﻓﻊ ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻟﻠﺷرﻛﺎء ﺧﻼل
اﻟﺳﻧﺔ.
إدارة رأس اﻟﻣﺎل
ﺗﮭدف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد إدارة رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ ﺿﻣﺎن ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣﻛن
ﻣن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻋواﺋد ﻟﻠﺷرﻛﺎء وﻣﻧﺎﻓﻊ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻵﺧرﯾن ،وﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺎل أﺳﺎﺳﻲ ﻗوي
ﻟدﻋم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻷﻋﻣﺎﻟﮭﺎ.
ﺗدﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ھﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل ﻣن ﺧﻼل ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌواﺋد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول وﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ
ﺿوء اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .وﻟﻐرض اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أو ﺗﻌدﯾل ھﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل ،ﻗد ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻌدﯾل
ﺿﺎ ﺑﻣراﻗﺑﺔ رأس
ﻣﺑﻠﻎ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎء أو ﻗد ﺗﻘوم ﺑﺈﺻدار ﺣﺻص ﺟدﯾدة .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾ ً
اﻟﻣﺎل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ،وھو اﻟﻘروض اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔواﺋد واﻟﺳﻠف ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل ،اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟداﺋﻧﺔ واﻷرﺻدة اﻟداﺋﻧﺔ اﻷﺧرى ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾن إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ:
 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﯾﺧﺻم :ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﺻﺎﻓﻲ ﻟادﯾن
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾن إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م

 1ﯾ ﻧ ﺎ ﯾر
2017م

811,179,364
944,008,581 1,009,962,106
)(193,332,534) (121,235,180) (170.073.301
617,846,830
822,773,401
839,888,805
1,508,833,830 1,627,470,533 1,678,886,472
0.41
0.51
0.50

 .14ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟاﻣوظﻔﯾن
ﺗطﺑق اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧطﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻏﯾر ﻣﻣوﻟﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻣوظﻔﯾﮭﺎ اﻟداﺋﻣﯾن طﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل
اﻟﺳﻌودي.
ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م و2017م و 2016م ،ﺗم إﻋداد اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣن ﻗﺑل ﺧﺑﯾر إﻛﺗواري ﻣﺳﺗﻘل
ﻟﺿﻣﺎن ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ وﺣدة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ
" 19ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن".
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .14ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن )ﺗﺎﺑﻊ(
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﮐﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م
ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن

142,569,721

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م
125,856,900

 1ﯾﻧﺎﯾر
2017م
113,256,136

ﻟاﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻟاﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟاﻣﺣددة
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧﺔ:
2018م

2017م

2016م

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر
ﻣدرج ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔواﺋد
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

125,856,900

113,256,136

93,440,258

18,197,955
5,185,916
23,383,871

19,330,404
-19,330,404

23,272,963
-23,272,963

ُﻣدرج ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﺧﺳﺎرة اﻛﺗوارﯾﺔ
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

9,237,307
9,237,307

---

---

)(8,484,771

--

--

-)(7,423,586

)(1,332,812
)(5,396,828

142,569,721

125,856,900

-)(3,457,085
113,256,13
6

اﻟﻣﺣول إﻟﻰ اﻟوﻛﻼء
اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻣﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ )اﻻﯾﺿﺎح (12
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣدﻓوﻋﺔ
ﻟارﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر
اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻹﻛﺗوارﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﻣطﻠوﺑﺎت ﺧطط اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻏﯾر اﻟﻣﻣوﻟﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
)اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﮭﺎ ﻛﻣﺗوﺳطﺎت ﻣرﺟﺣﺔ(:
 1ﯾ ﻧ ﺎ ﯾر
 31دﯾﺳﻣﺑر
 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م
2017م
2018م
اﻻﻓﺗراﺿﺎتاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم )ﻟﻠﺳﻧﺔ(
4.25
%4
%4.5
ﻧﻣو اﻟﻣرﺗﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  /اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟزﯾﺎدة اﻟراﺗب
%4.25
%3.49
%4
اﻻﻓﺗراﺿﺎتاﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ
ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت )ﺳﻧوﯾًﺎ(
%0.37
%0.37
%0.37
ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋد
65
65
60
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م ،ﻛﺎﻧت ﻣدة اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة  8.13ﺳﻧﺔ )2017م 8.81 :ﺳﻧوات
2016م 9.53 :ﺳﻧﺔ(.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .14ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ:
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر
2018م:
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة
اﻟزﯾﺎدة ) /اﻟﻧﻘص( ﻓﻲ اﻷرﻗﺎم اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ
 1ﯾﻧﺎﯾر
 31دﯾﺳﻣﺑر
 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م
2017م
2018م
اﻻﻓﺗراﺿﺎتاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
113,256,136 125,856,900
142,569,721
اﻷﺳﺎس
1,132,561
1,258,569
1,425,697
زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﺑﻧﺳﺑﺔ %1
)(1,132,561) (1,258,569
)(1,425,697
ﻧﻘص ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﺑﻧﺳﺑﺔ %1
ﻧﻣو اﻟﻣرﺗﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ  /اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸﺳﺎﺳﻲ
113,256,136 125,856,900
142,569,721
1,132,561
1,258,569
1,425,697
زﯾﺎدة اﻟراﺗب ﺑﻧﺳﺑﺔ %1
)(1,132,561) (1,258,569
)(1,425,697
ﻧﻘص اﻟراﺗب ﺑﻧﺳﺑﺔ %1
 .15اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ و اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗد اوﻟﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣؤﺟﻠﺔ
 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م

1,544,972

1,544,972

1,091,791

49,957,554
49,379,417
24,791,819

52,862,141
28,643,027
27,752,778

30,520,736
29,330,384
19,303,734

إﯾﺿﺎح
ﻣطﻠوﺑﺎت إﯾﺟﺎر ﻣؤﺟﻠﺔ
)اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﯾﺟﺎر(  -ﻏﯾر
اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
ﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﯾرادات ﻣؤﺟﻠﺔ
ﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ ﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ –
اﻟوﻛﻼء
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻣوظﻔﯾن
ﺿرﯾﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

17
-15أ

 1ﯾﻧﺎﯾر
2017م

-- 34,965,984
31,334,048
455,355
941,305
941,305
55,503,353 60,203,140
99,645,547
155,058,983 150,230,129 144,390,848
--63,790
290,172,545 355,598,504 400,504,328

 -15أ ﯾﻣﺛل ذﻟك اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹﯾرادات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣوﺟب ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوﻻء اﻟذي ﺳﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮫ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗرد اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ
ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﯾﮭﺎ أو ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎط وﻓﻘًﺎ ﻟﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣﺳب إرﺷﺎدات اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ .15
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .16اﻟﻘروض و اﻟﺳﻠف
 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م

---

ﻗروض ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺿﻣﺎن

 1ﯾﻧﺎﯾر
2017م
200,000,000
200,000,000

---

-16أ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2017م ،ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل و اﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ وﺿﻣﺎﻧﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ  260ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي .وﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
ھذه اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣراﺑﺣﺔ.
إن إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺳﻧد دﻓﻊ ﺑﻘﯾﻣﺔ  260ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طﻠب ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
إﯾداع  ٪50ﻣن ﻋﺎﺋدات ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﺳﻌودي اﻟﮭوﻟﻧدي .وﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت
ﺑﻌﻣوﻻت ﺗﻣوﯾل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺳوق اﻹﻗراض اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﺳﻌودﯾﺔ )ﺳﺎﯾﺑور( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺎﻣش
ﺑﻧﺳﺑﺔ  .%1.25ﺗﺿﻣﻧت اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﺗﻌﮭدات ،واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾن أﻣور أﺧرى ﺗﺗطﻠب ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ .ﺗم ﺳداد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  200ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺧﻼل
ﺳﻧﺔ 2017م.
 .17ﻟاﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطر اف ذ ات ﻟاﻌﻼﻗﺔ
أ( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ:
اﻟﻌﻼﻗﺔ

اﻻﺳم

ﺷرﯾك
ﺷرﯾك
ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ
اﻟﻣﻛﻠﻔون ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ

ﺷرﻛﺔ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺧدﻣﺎت واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ اﻟﺳﺧﺎء اﻟذھﺑﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺧطﻰ اﻟﺧﯾر ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﻣﺟﻠس اﻹدارة
ب( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ:
2018م

اﺳم اﻟﻣﻧﺷﺄة

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

ﺷرﻛﺔ اﻟﺳﺧﺎء اﻟذھﺑﯾﺔ

ﻣﺻروﻓﺎت ﻣدﻓوﻋﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن
اﻟﺷرﻛﺔ  /ﺧدﻣﺎت ﻣﻘدﻣﺔ

ﺷرﻛﺔ ﺧطﻰ اﻟﺧﯾر ﻟﻠﺧدﻣﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة

ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

2017م

ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺑواﺳطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ
ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣدﻓوﻋﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن
اﻟﺷرﻛﺔ  /ﺧدﻣﺎت ﻣﻘدﻣﺔ

1,233,000
--

12,723,694
--

--

9,617,711

1,671,587

--

ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻣﺣدودة

ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل

--

8,734,092

ﻣﺟﻠس اﻹدارة

ﻣﻛﺎﻓﺂت

25,299,996

30,766,847
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ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .17اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ج( ﯾﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺷرﻛﺔ اﻟﺳﺧﺎء اﻟذھﺑﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺧطﻰ اﻟﺧﯾر ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة

 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م

 1ﯾﻧﺎﯾر
2017م

40,447,487
9.510.067
49.957.554

41,680,487
11,181,654
52,862,141

28,956,793
1,563,943
30,520,736

د( اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﺗﺗﻛون ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
2018م
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣوظﻔﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﺧطﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل

25,299,996
28,090,307

2017م
30,766,847
22,554,491

ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻟﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟرواﺗب واﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻓﻲ ﺧطﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺑﻌد ﺗرك اﻟﺧدﻣﺔ.
 .18ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
إﯾﺿﺎح
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ
ﻣﺧﺻص ﻣﺧزون ﺑطﻲء اﻟﺣرﻛﺔ

8

 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م

4.282.806.984 4.459.689.406
672.691.318
760.962.574
4.629.903
55.487.934
4.960.128.205 5.276.139.914

) .19ﺧﺳﺎرة(  /رﺑﺢ آﺧر
 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م
3,431,095
1,214,655
)(34,254,058
8,930,652
)(20,677,656

إﯾرادات إﯾﺟﺎرﯾﺔ
ﻣﺧزون ﻣﺑﺎع ﻛﺧردة
ﺧﺳﺎﺋر اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
دﺧل آﺧر
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 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م
3,326,520
1,777,228
-1,005,419
6,109,167

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .20ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻊ وﺗﺳوﯾق
إﯾﺿﺎح

رواﺗب وﺧطط ﻣوظﻔﯾن
اﺳﺗﺋﺟﺎر ﻣﻧﺎﻓذ ﺑﯾﻊ
اﺳﺗﮭﻼك وإطﻔﺎء
دﻋﺎﯾﺔ وإﻋﻼن
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﺻدﯾﻘﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﺣﻣﯾل وﺗﻌﺑﺋﺔ
إﺻﻼح وﺻﯾﺎﻧﺔ
ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
اﺗﺻﺎﻻت
ﺗرﻓﯾﮫ
أﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى

9

 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م

631,958,354
164,140,251
111,845,201
50,597,571
19,227,428
26,681,223
26,382,817
12,499,421
9,871,317
2,779,711
4,349,802
611,507
44.785.339
1,105,729,942

662,559,075
159,086,266
60,078,316
36,444,749
20,879,567
17,951,353
32,204,750
13,153,490
1,586,676
2,744,184
4,565,585
820,619
54,463,969
1,066,538,599

 .21اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م
143,086,758
31,196,656
30,387,817
27,206,951
10,736,039
18,025,046
88,987
8,670,193
25,299,996
3,694,845
3,461,369
301,854,657

رواﺗب وﺧطط ﻣوظﻔﯾن
اﺳﺗﮭﻼك وإطﻔﺎء
إﺻﻼح وﺻﯾﺎﻧﺔ
أﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ
إﯾﺟﺎرات ﻣﺑﺎﻧﻲ
ﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى
ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺻدﯾﻘﺎت وﻣﺻروﻓﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
اﺗﺻﺎﻻت
ﻣﺻروﻓﺎت ﺿﯾﺎﻓﺔ
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 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م
137,250,919
28,659,118
23,322,808
11,473,071
6,500,421
4,175,671
3,922,665
101,200
30,766,847
3,453,237
23,336,997
272,962,954

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
اﺎة
 .22ﻣﺧﺻص ﻟزﻛ
ﯾﺗﻛون ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة اﻟﻣدرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟر ﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م

ﻣدرج ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟزﻛﺎة
-

28,143,673

اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م
30,711,243

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﻟﻠﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟزﻛﺎة:

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم(
ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ(
ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺻﻧف ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م

 1ﯾﻧﺎﯾر
2017م

30,635,845
28,143,673
--)(21,723,380
-37,056,138

29,494,574
23,644,576
4,762,908
2,303,759
)(25,069,972
)(4,500,000
30,635,845

25,151,640
21,953,412
3,000,000
399,266
)(21,009,744
-29,494,574

ﻣﻛوﻧﺎت ﻟاوﻋﺎء ﻟازﻛوي  -اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠوﻋﺎء اﻟزﻛوي:
 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﻌدل
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﯾﺧﺻم:
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات وﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﻌدﯾل
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﺎرات
اﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻟاوﻋﺎء ﻟازﻛوي

1,094,320,378
727,540,141
155,865,539

919,519,193
793,410,373
170,424,438

)(647,654,428
)(194,894,184
-1,135,177,446

)(794,202,409
-)(143,368,542
945,783,053

اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﺳﻧﺔ

28,143,673

23,644,576

ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض ھذه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم.
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ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .22ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة )ﺗﺎﺑﻊ(
 1-22ﻣوﻗف اﻟرﺑوط اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟطﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻧوات ﻣن 2003م ﺣﺗﻰ 2009م
أﻧﮭت اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟرﺑوط اﻟزﻛوﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧوات ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ 2009م .ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻘدﯾم إﻗراراﺗﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ وﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات
زﻛﺎة ﻣﻘﯾدة ﻟﮭذه اﻟﺳﻧوات.
اﻟﺳﻧوات ﻣن 2010م ﺣﺗﻰ 2012م
ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻘدﯾم إﻗراراﺗﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ وﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات زﻛﺎة ﻣﻘﯾدة ﻟﻠﺳﻧوات ﻣن 2010م ﺣﺗﻰ 2012م.
أﺻدرت اﻟﮭﯾﺋﺔ رﺑوطﺎت زﻛوﯾﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺳﻧوات ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑزﻛﺎة إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  7,603,489﷼ ﺳﻌودي .وﺳددت
اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﮫ  5,013,870﷼ ﺳﻌودي واﻋﺗرﺿت ﻋﻠﻰ ﻓروﻗﺎت ﺑﻘﯾﻣﺔ  2,589,619﷼ ﺳﻌودي.
ﻗﺎﻣت اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑدراﺳﺔ اﻋﺗراض اﻟﺷرﻛﺔ وأﺻدرت رﺑوطﺎت ﻣﻌدﻟﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺳﻧوات ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑزﻛﺎة إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ
ﺿﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟزﻛوﯾﺔ ،وﻣﺎزال
 2,303,758﷼ ﺳﻌودي .ﻗدﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻋﺗرا ً
اﻻﻋﺗراض ﺗﺣت اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋن ھذه اﻟﺳﻧوات .وﻣﺎزال اﻷﻣر ﺗﺣت ﻧظر اﻟﻠﺟﻧﺔ.
اﻟﺳﻧوات ﻣن 2013م ﺣﺗﻰ 2017م
ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻘدﯾم إﻗراراﺗﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ وﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات زﻛﺎة ﻣﻘﯾدة .إﻻ أن اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻟم ﺗﺷرع ﻓﻲ إﺟراء أي رﺑط
زﻛوي ﻟﮭذه اﻟﺳﻧوات.
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي ﻛﯾر
ﺗم إﻧﺷﺎء اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 2018م وﻟم ﺗﻛﻣل ﺳﻧﺗﮭﺎ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م وﻟم ﺗﺑدأ ﺑﻌد أي
ﻋﻣﻠﯾﺎت ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﯾس ﻋﻠﯾﮭﺎ زﻛﺎة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ.
 .23اﻷدو ات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإد ارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻟﯾس ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺟﻣﯾﻊ ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ وﻣطﻠوﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .23اﻷدو ات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإد ارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
 31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
اﺻف
ﻟو
ﻟاﻣوﺟود ات ﻟاﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣطﻔﺄة
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ
وأﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت إﯾﺟﺎر ﻣؤﺟﻠﺔ
 31دﯾﺳﻣﺑر 2017م
اﺻف
ﻟو
ﻟاﻣوﺟود ات ﻟاﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ
وأﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت إﯾﺟﺎر ﻣؤﺟﻠﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟاﻣﺳﺗوى  1ﻟاﻣﺳﺗوى 2

ﻟاﻣﺳﺗوى 3

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

170,073,301

--

--

--

170,073,301

170,073,301

200,359,333
105,913,619
476,346,253

----

----

----

200,359,333
105,913,619
476,346,253

200,359,333
105,913,619
476,346,253

428.286.947
1,544,972
429.831.919
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
121,235,180
107,877,714
229,112,894

422,623,190
1,544,972
424,168,162

----

----

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟاﻣﺳﺗوى  1ﻟاﻣﺳﺗوى 2
----

----

----

----
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---ﻟاﻣﺳﺗوى 3
----

----

428.286.947
1,544,972
429.831.919
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
121,235,180
107,877,714
229,112,894

422,623,190
1,544,972
424,168,162

428.286.947
1,544,972
429.831.919
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
121,235,180
107,877,714
229,112,894

422,623,190
1,544,972
424,168,162

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .23اﻷدو ات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإد ارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
 1ﯾﻧﺎﯾر 2017م
اﺻف
ﻟو
ﻟاﻣوﺟود ات ﻟاﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ وأﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت إﯾﺟﺎر ﻣؤﺟﻠﺔ
ﻗروض وﺳﻠف

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟاﻣﺳﺗوى  1ﻟاﻣﺳﺗوى 2

-- 193,332,534
-- 93,940,524
-- 287,273,058

-- 177,164,318
-1,091,791
-- 200,000,000
-- 378,256,109

ﻟاﻣﺳﺗوى 3

---

---

--

--

-----

-----

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟاﻣطﻔﺄة

193,332,534 193,332,534
93,940,524 93,940,524
287,273,058 287,273,058

177,164,318 177,164,318
1,091,791
1,091,791
200,000,000 200,000,000
378,256,109 378,256,109

إد ارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر( وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .وﯾرﻛز
ﺑرﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑوء ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺳﻌﻰ
إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
إطﺎر ﻋﻣل إد ارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﺗﺗوﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﻓﻘﺎ ً ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة .ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺎون وﺛﯾق ﻣﻊ اﻟوﺣدات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .إن أھم أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر ھﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن،
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت ،اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻛﺎﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﺄﺳﯾس إطﺎر ﻋﻣل اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﮫ .إن اﻹدارة
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗطوﯾر وﻣراﻗﺑﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔرﯾق ﺑﺎﻧﺗظﺎم وﯾﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن
أي ﺗﻐﯾﯾرات وﻣﺷﻛﻼت اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن ﺧﻼل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ.
ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ أﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم ﻣن ﻗﺑل ﻓرﯾق اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﺗﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ظروف اﻟﺳوق
وأﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﮭدف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾر وإﺟراءات اﻟﺗدرﯾب واﻹدارة ،إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﺑﯾﺋﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻧﺿﺑطﺔ
وﺑﻧﺎءة ﯾﺗﻔﮭم ﻓﯾﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن أدوارھم واﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم.
ﺗﻘوم ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻹدارة ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﺟراءات وﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .23اﻷدو ات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإد ارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺗﺷﻣل اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻧﻘد وأرﺻدة اﻟﺑﻧوك ،واﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة،
واﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى ،واﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟداﺋﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻷﺧرى ،واﻟﻘروض .ﺗم اﻹﻓﺻﺎح
ﻋن طرق اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﻔﺻل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻛل ﺑﻧد.
ﯾﺗم إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾدرج اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
ﻓﻘط ﻋﻧد وﺟود ﺣق ﻧظﺎﻣﻲ ﻣﻠزم ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ وﻛذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات ﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣد.
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﻌرض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗذﺑذب ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق .ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر :ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﻣﺧﺎطر
اﻟﻌﻣﻼت وﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
أ(

ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ

ﻣﺧﺎطر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺗﻌددة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺳﺎﺋدة
ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗراﻗب اﻹدارة اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﺗﻌﺗﻘد
أن ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﯾﺳت ھﺎﻣﺔ.
ﺣﺎﻟﯾًﺎ ،ﻟﯾس ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أي ﻗروض.
ب( ﻣﺧﺎطر ﻟاﻌﻣﻼت
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠب ﻗﯾﻣﺔ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘوﻣﺔ ﺑﻌﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف
اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣوط ﺗﺟﺎه ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت ﻣن ﺧﻼل أدوات اﻟﺗﺣوط.
ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي .اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺟوھرﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ،
ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﺗﺗﻌرض ﻷي ﻣﺧﺎطر ﻋﻣﻼت.
ج( ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻷﺳﮭم ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺳﺗﺗذﺑذب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .ﻻ ﺗﺗﻌرض
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر أﺳﮭم ﺣﯾث ﻻ ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﻋدم ﻣﻘدرة طرف ﻣﺎ ﻓﻲ أداة اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠطرف اﻵﺧر .ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك
واﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة وذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ وأﺧرى.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .23اﻷدو ات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإد ارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن اﺣﺗﻣﺎل اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻗدرة اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﺷﯾر ﺗرﻛز ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻷداء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﺗطورات
اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻌﻣﻼء .وﺿﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺟراءات ﻹدارة اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
ﺳﺎ إﻟﻰ اﻹرﺷﺎدات اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺣدود اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﺗﻌزى ھذه اﻹﺟراءات أﺳﺎ ً
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج "اﻟﺧﺳﺎرة
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ" .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺻص ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﻣر اﻟﻛﻠﻲ )اﻟﻧﮭﺞ اﻟﻣﺑﺳط( ﺣﯾث ﻻ
ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻛون ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻣﮭم.
ﯾﺗم ﺷطب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻻﺳﺗرداد اﻷﺻل
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل أو ﺟزء ﻣﻧﮫ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﻓردي ﺑﺈﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗوﻗﯾت وﻣﻘدار اﻟﺷطب ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗوﻗﻊ ﻣﻌﻘول ﻟﻼﺳﺗرداد.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﺟﻣل اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر:
 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م

ﻟاﻣوﺟود ات ﻟاﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م

 1ﯾﻧﺎﯾر
2017م

193,332,534 121,235,180 170,073,301
--- 200.359.333
93,940,524 107,877,714 105,913,619
287,273,058 229,112,894 476,346,253

إن اﻟﻣدﯾﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون ھم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ذات اﻟﺷﮭرة واﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﺟﯾدة وﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ ﻗوي .وﯾﺗم إدراﺟﮭم
ﺑﻌد ﺧﺻم ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.

ﻟاﻣوﺟود ات ﻟاﻣﺎﻟﯾﺔ
 ﻣﺿﻣوﻧﺔ -ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م

 1ﯾﻧﺎﯾر
2017م

370,432,634
105,913,619
476,346,253

121,235,180
107,877,714
229,112,894

193,332,534
93,940,524
287,273,058
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .23اﻷدو ات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإد ارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
إن أﻋﻣﺎر اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻏﯾر اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﯾ ُﺗوﻗﻊ اﺳﺗرداد ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣﻧﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎد
ف ﻟﮭﺎ ،ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﺧﺻص ﻛﺎ ٍ
ﻣﺧﺻص
اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م
 90 – 0ﯾوم
180 – 91
ﯾوم
360 – 181
ﯾوم
أﻛﺛر ﻣن 360
ﯾوم
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

-- 100,075,978

ﻣﺧﺻص
اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م

ﻣﺧﺻص
اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ

 1ﯾﻧﺎﯾر
2017م

82,026,308

--

-- 46,933,353

10,532,142

4,694,501

25,818,812

--

-- 21,545,351

5,078,144

5,078,144

2,299,011

5,661,168 2,266,417

3,253,287

3,812,492

3,812,492

5,976,680

4,763,912 5,976,680

4,763,912

8,017,199 78,903,784 8,243,097 116,120,811 13,585,137 119,498,756

ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻣﺎ ﺳﺑق ،ﻓﺈن اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد.
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ .وﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻧد ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺑﺳرﻋﺔ وﺑﻘﯾﻣﺔ ﺗﻘﺎرب ﻗﯾﻣﺗﮫ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺣﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ أو إﺗﺎﺣﺗﮭﺎ ،ﻋﻧد اﻟﺿرورة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﻟﯾس ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗرﻛﯾز ﺟوھري ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﺗرﻛﯾزات ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﺷروط
اﻟﺳداد ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﺻﺎدر اﻻﻗﺗراض أو اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺳوق ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣوﺟودات اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ.
ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى .ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺳوﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ
ھذه اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل  12ﺷﮭًرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﯾﻛون ﻟدﯾﮭﺎ أﻣوال ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .23اﻷدو ات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإد ارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوم ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر .ﻻ ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺑﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻟم ﯾﺗم اﻟﻧظر ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق.
 31دﯾﺳﻣﺑر 2018م

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

 1إﻟﻰ 3
ﺳﻧوات

ﺳﻧﺔ أو أﻗل

أﻛﺛر ﻣن 3
ﺳﻧوات

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﺗﻘﺔ
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ
ﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ اﻟوﻛﻼء
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

 31دﯾﺳﻣﺑر 2017م

428,286,947
49,957,554
31,334,048
294,420,907
803,999,456
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

428,286,947
49,957,554
31,334,048
294,420,907
803,999,456

------

----- 1إﻟﻰ 3
ﺳﻧوات

ﺳﻧﺔ أو أﻗل

أﻛﺛر ﻣن 3
ﺳﻧوات

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﺗﻘﺔ
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ
ﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ اﻟوﻛﻼء
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

 1ﯾﻧﺎﯾر 2017م

422,623,190
52,862,141
34,965,984
240,017,601
750,468,916

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

422,623,190
52,862,141
34,965,984
240,017,601
750,468,916

------

----- 1إﻟﻰ 3
ﺳﻧوات

ﺳﻧﺔ أو أﻗل

أﻛﺛر ﻣن 3
ﺳﻧوات

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﺗﻘﺔ
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ
ﻗروض وﺳﻠف
ﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

177,164,318
200,000,000
29,330,384
240,348,075
646,842,777

177,164,318
200,000,000
29,330,384
240,348,075
646,842,777

------

------

ﻻ ﯾ ُﺗوﻗﻊ وﻗوع اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻗﺑل ﻣواﻋﯾدھﺎ اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻓﺗرات اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ وﻻ ﯾ ُﺗوﻗﻊ اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ
ﺑﺷﻛل ﺟوھري.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .24ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
إﯾﺟﺎرات

 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م

ﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﺧﻼل

174,876,290

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م
170,559,337

ﺗﻣﺛل ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ أﻋﻼه اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻛﺎﺗب واﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت واﻟﻣﻧﺎﻓذ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ:
 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م
أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ واﺣدة
ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م

 1ﯾﻧﺎﯾر
2017م

152,974,478 162,382,715 111,809,256
200,000
600,000 17,080,620
153,174,478 162,982,715 128,889,876

إﯾرادات إﯾﺟﺎرﯾﺔ
ﺗﻣﺛل ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻘﺎرات ﻣﺣددة .ﯾﺗم اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻣدة  5ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط وﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾﺗﮭﺎ ﻟﻣدة  5ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط.
 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م
إﯾرادات ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻛدﺧل آﺧر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

3,431,095
3,431,095

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م
3,326,520
3,326,520

ﺗﻣﺛل إﯾرادات ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ،واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﮭﻲ
ﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌًﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم واﺣد.
 .25اﻻرﺗﺑﺎطﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م
24,514,500

ﻧﻔﻘﺎت رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م
2,000,000

 1ﯾﻧﺎﯾر
2017م
1,500,000

أ( ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م ،ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ دﯾﻛورات اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟﺟدﯾد.
ب( ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م ،ﻛﺎن ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﺧطﺎب اﺋﺗﻣﺎن ﺑﻧﻛﻲ ﻗﯾﻣﺗﮫ  8ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )2016م 40 :ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي( ﺻﺎدر ﻣﻘﺎﺑل ﺷراء ﻣﻌدات طﺑﯾﺔ وﻟوازم أﺧرى.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .26ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل
ﺗﻌﻣل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﯾﻊ ﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﺗﺟﻣﯾل واﻟﻣواد اﻟطﺑﯾﺔ ،وﻛذﻟك
اﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت وﻣن ﺧﻼل اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ )اﻟوﻛﻼء( ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

اﻋﺗﺑﺎًرا ﻣن  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
ﻣﺑﯾﻌﺎ ت
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟارﺑﺢ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م
ﻣﺑﯾﻌﺎت
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ

اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟطﺑﯾﺔ
2,648,545,745
)(1,822,261,366
826,284,379
اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟطﺑﯾﺔ
2,852,926,891
)(1,834,395,525
1,018,531,366

اﻟوﻛﻼء
4,701,457,442
)(3,453,878,548
1,247,578,894
اﻟوﻛﻼء
4,203,496,264
)(3,125,732,680
1,077,763,584

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
7,350,003,187
)(5,276,139,914
2,073,863,273
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
7,056,423,155
)(4,960,128,205
2,096,294,950

ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟوﻛﻼء ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺷﻐﯾل ﺑﻣﺑﻠﻎ  638ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )2017م 595 :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
 .27اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة و اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺻﺑﺢ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺻدرت وﻟﻛن ﻟم ﺗدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .وھذه
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺻﺎدرة ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﯾﺗم ﺗطﺑﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﺑﺗﻘﯾﯾم
اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎه ﻋﻠﻰ ﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗوﻗﯾت ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟدﯾدة وﺗﻌدﯾﻼﺗﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو
ﺑﻌد  1ﯾﻧﺎﯾر 2019م.
أ( ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺟدﯾدة
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  - 16ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر:
ﯾﻘدم اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  16ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﻧﻣوذﺟﺎ ً وﺣﯾدا ً ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﯾﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣق اﻻﺳﺗﺧدام اﻟذي ﯾﻣﺛل ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ذو اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺗزام اﻹﯾﺟﺎر اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﺗزاﻣﮫ ﺑﺳداد دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر .وھﻧﺎك إﻋﻔﺎءات اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻋﻘود
إﯾﺟﺎر اﻟﺑﻧود ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ .إﻻ أن ھذا اﻹﻋﻔﺎء ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻓﻘط ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺗﺄِﺟر .ﺗﺑﻘﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺟر ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﺣﺎﻟﻲ – أي ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻣؤﺟرون ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر إﻟﻰ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ
وﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ.
ﯾﺣل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  16ﻣﺣل اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ 17
"ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر" ،وﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " 4ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗرﺗﯾب ﻣﺎ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ
ﻋﻘد إﯾﺟﺎر" ،وﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ " 15ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ -اﻟﺣواﻓز" ،وﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
"27ﺗﻘﯾﯾم ﺟوھر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر".
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .27اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة وﻟﻛن ﻟم ﺗﺻﺑﺢ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد )ﺗﺎﺑﻊ(
ﯾﺳري ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  1ﯾﻧﺎﯾر 2019م .ﯾﺟوز ﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻗﺑل ذﻟك
اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق اﻟﻣﻌﯾﺎر رﻗم  15ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ “اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء" ﻓﻲ
أو ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗطﺑﯾق اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر  16ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  16ﺗﺄﺛﯾًرا ﻛﺑﯾًرا وﺗﻘوم اﻹدارة ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ب( اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر " :22ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺛﻣن اﻟﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ً"،
ﯾوﺿﺢ اﻟﺗﻔﺳﯾر أﻧﮫ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﻔوري ﻻﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻷﺻل أو اﻟﻣﺻروف أو اﻹﯾراد
ذي اﻟﺻﻠﺔ )أو ﺟزء ﻣﻧﮫ( ﻋﻧد إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت أﺻل ﻏﯾر ﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﺗزام ﻏﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺛﻣن اﻟﻣدﻓوع ﻣﻘدًﻣﺎ.

اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )دورة 2015م – 2017م(
•

اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " 3ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل"  -ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺣﺻﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑًق ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﻘق اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل.

•

اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " 11اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ"  -ﻻ ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﻘق اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل.

•

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ " 12ﺿراﺋب اﻟدﺧل  -ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب ﺗﺑﻌﺎت ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺗوزﯾﻌﺎت
اﻷرﺑﺎح ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ.

•

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ " 23ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض"  -ﺗﻌﺎﻣل اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﺟزء ﻣن اﻟﻘروض اﻟﻌﺎﻣﺔ أي ﻗروض ﺗم
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺻﻼً ﻟﺗطوﯾر أﺻل ﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻷﺻل ﺟﺎھًزا ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟﻐرض اﻟذي ﺗم إﻋداد اﻷﺻل
ﻣن أﺟﻠﮫ.

ﺗﻌدﯾﻼت أﺧرى
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة أو اﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟواردة أدﻧﺎه ﻟم ﺗطﺑق ﺑﻌد ،وﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ً ﺟوھرﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
•

ﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  - 23ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﺣول ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ.

•

ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً ﻣﻊ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺳﺎﻟب )ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ (9

•

اﻟﺣﺻص طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ )ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ (28

•

ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺧطﺔ أو اﻟﺗﻘﻠﯾص أو اﻟﺗﺳوﯾﺔ )ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ .(19

•

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻊ إطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ.

•

اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " 17ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن"
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .28ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة
ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح ) ،(2ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ھﻲ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻋدادھﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  1ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ إﯾﺿﺎح  3ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر
2018م وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م ﻋﻧد إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2017م )ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ(.
وﻋﻧد إﻋدادھﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗوﺿﯾﺢ
ﻷﺛر ﺗﺣول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن
إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
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ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .28ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة )ﺗﺎﺑﻊ(
أ( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺳوﯾﺔ ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻘرر ﻋﻧﮭﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻗﺑل اﻟﺗﺣول ﻣﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م.
 31دﯾﺳﻣﺑر 2017م

اﻟﻣوﺟود ات
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
أﺧرى
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﺧزون
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ وأﺧرى
ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

ﺗﺣت
إﯾﺿﺎح 28
ح
ح-و

ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ وأﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﻛل
ﻣﺑﺎﺷر ﺑﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ
ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟاﻣطﻠوﺑﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
و ﻟاﻣطﻠوﺑﺎت

إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف

801,592,274
21,289,039

---

)(38,808,312
23,276,417

762,783,962
44,565,456

-822,881,313
1,240,141,376
107,877,714
297,615,631
121,235,180
1,766,869,901
32,877,327
1,799,747,228
2,622,628,541

--)(13,495,563
---)(13,495,563
-)(13,495,563
)(13,495,563

13,704,126
)(1,827,769
--)(35,826,095
-)(35,826,095
-)(35,826,095
)(37,653,864

13,704,126
821,053,544
1,226,645,813
107,877,714
261,789,536
121,235,180
1,717,548,243
32,877,327
1,750,425,570
2,571,479,114

50,000,000
25,000,000
1,569,320,378
1,644,320,378

--)(15,981,840
)(15,981,840

--)(868,005
)(868,005

50,000,000
25,000,000
1,552,470,533
1,627,470,533

د

125,856,900
-125,856,900

-2,486,277
2,486,277

-)(941,305
)(941,305

125,856,900
1,544,972
127,401,872

ك
د

30,635,845
459,409,049
354,657,199
844,702,093

-----

-)(36,785,859
941,305
)(35,844,554

30,635,845
422,623,190
355,598,504
808,857,539

7,749,170
852,451,263
978,308,163

--2,486,277

-)(35,844,554
)(35,844,554

7,749,170
816,606,709
944,008,581

2,622,628,541

)(13,495,563

)(37,653,864

2,571,479,114

و
ط-ي
ھـ  -ز  -ل

ﻣوﺟودات ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟود ات
ﺣﻘوق ﻟاﻣﻠﻛﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل
اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻟاﻣطﻠوﺑﺎت
ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
ﻣطﻠوﺑﺎت إﯾﺟﺎر ﻣؤﺟﻠﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗد اوﻟﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر 2017م
ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺑل
اﻟﺗﺣول

أﺛر اﻟﺗﺣول إﻟﻰ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ

م
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ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .28ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة )ﺗﺎﺑﻊ(
ب( ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2017م
 1ﯾﻧﺎﯾر 2017م

اﻟﻣوﺟود ات
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
أﺧرى
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﺧزون
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ وأﺧرى
ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟود ات
ﺣﻘوق ﻟاﻣﻠﻛﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل
اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻟاﻣطﻠوﺑﺎت
ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
ﻣطﻠوﺑﺎت إﯾﺟﺎر ﻣؤﺟﻠﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗد اوﻟﺔ
ﻗروض وﺳﻠف
ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ وأﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟاﻣطﻠوﺑﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
و ﻟاﻣطﻠوﺑﺎت

ﺗﺣت
إﯾﺿﺎح 28
ح
ح-و
و
ط-ي
ھـ  -ز  -ل

م

د

ك
د

 31دﯾﺳﻣﺑر 2017م
ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺑل
اﻟﺗﺣول

أﺛر اﻟﺗﺣول إﻟﻰ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ

إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف

 1ﯾﻧﺎﯾر 2017م
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ

754,777,014
32,370,399

---

)(42,808,322
34,893,573

711,968,692
67,263,972

-787,147,413
1,004,655,548
93,940,524
291,392,843
193,332,534
1,583,321,449
2,370,468,862

--)(11,149,463
---)(11,149,463
)(11,149,463

6,728,223
)(1,186,526
--)(38,119,679
-)(38,119,679
)(39,306,205

6,728,223
785,960,887
993,506,085
93,940,524
253,273,164
193,332,534
1,534,052,307
2,320,013,194

50,000,000
25,000,000
1,447,119,193
1,522,119,193

--)(12,696,609
)(12,696,609

--)(588,754
)(588,754

50,000,000
25,000,000
1,433,833,830
1,508,833,830

113,256,136
-113,256,136
200,000,000
29,494,574
215,881,769
289,717,190
735,093,533
848,349,669

-1,547,146
1,547,146
----1,547,146
1,547,146

-)(455,355
)(455,355
--)(38,717,451
455,355
)(38,262,096
)(38,262,096

113,256,136
1,091,791
114,347,927
200,000,000
29,494,574
177,164,318
290,172,545
696,831,437
811,179,364

2,370,468,862

)(11,149,463

)(39,306,205

2,320,013,194
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ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .28ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة )ﺗﺎﺑﻊ(
ج( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺳوﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م
 31دﯾﺳﻣﺑر 2017م
ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺑل
اﻟﺗﺣول

أﺛر اﻟﺗﺣول إﻟﻰ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ

7,056,423,155
)(4,953,301,574
ح-ي
2,103,121,581
6,026,270
ھـ
)(1,071,019,130
ط
د – و  -ل )(240,794,476
)(30,766,847
766,567,398
-ز
)(11,054,970
)(11,054,970
755,512,428
)(30,711,243
724,801,185

-)(6,826,631
)(6,826,631
82,897
4,480,531
)(1,040,331
-)(3,303,534
100,352
-100,352
)(3,203,182
-)(3,203,182

ﺗﺣت
إﯾﺿﺎح 28
إﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟارﺑﺢ
دﺧل آﺧر
ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻊ وﺗﺳوﯾق
ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
ﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
اﻟرﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
إﯾرادات ﺗﻣوﯾل
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
اﻟزﻛﺎة
رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

ﺑﻧود ﻟن ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة:
إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﺳﻧﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

14

---724,801,185
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---)(3,203,182

إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف
-----)(361,300
)(361,300

)(361,300

---)(361,300

 31دﯾﺳﻣﺑر
2017م
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
7,056,423,155
)(4,960,128,205
2,096,294,950
6,109,167
)(1,066,538,599
)(242,196,107
)(30,766,847
762,902,564
100,352
)(11,054,970
)(10,954,618
751,947,946
)(30,711,243
721,236,703

---721,236,703

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .28ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة )ﺗﺎﺑﻊ(
د( إﺛﺑﺎت أﻗﺳﺎط اﻹﯾﺟﺎر
ﯾﻧص ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ " 17ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر" ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك أﺳﺎس ﻣﻧﮭﺟﻲ آﺧر أﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟﻠﻧﻣط
اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدم .وﻟذﻟك ،ﻓﻘد أﺛﺑﺗت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺻﺎﻋد ﻓﻲ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،أﺛﺑﺗت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )ﻣطﻠوﺑﺎت(
إﯾﺟﺎر ﻣؤﺟﻠﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  1,547,146﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣول .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺗرة
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﺣدﺛت زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣﺑﻠﻎ  939,131﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ )ﻣطﻠوﺑﺎت( اﻹﯾﺟﺎر
اﻟﻣؤﺟﻠﺔ.
ه( إﺛﺑﺎت إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ﻣن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻣن اﻟﺑﺎطن
ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ " 17ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر" إﺛﺑﺎت ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻛدﺧل ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك أﺳﺎس ﻣﻧﺗظم آﺧر أﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟﻠﻧﻣط اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي
ﺗﻘﻠﺻت ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .وﻟذﻟك ،ﻓﻘد أﺛﺑﺗت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺻﺎﻋد ﻓﻲ إﯾرادات ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،أﺛﺑﺗت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ذﻣم إﯾﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ )أﺻل( ﻣﻌﺎدﻟﺔ إﯾﺟﺎر ﺑﻘﯾﻣﺔ  104,847﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﻣﺎﺛل ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺗﺣول .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﺣدﺛت زﯾﺎدة ﻓﻲ إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣﺑﻠﻎ  82,897﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ
ذﻣم إﯾﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ )أﺻل( ﺑﻣﺑﻠﻎ  22.457﷼ ﺳﻌودي وزﯾﺎدة اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  57.889﷼ ﺳﻌودي
)أﺻل(.
و( إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺧﻠو اﻟرﺟل ﻣن ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ إﻟﻰ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2017م ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺧﻠو اﻟرﺟل ﻣن ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ إﻟﻰ ﻣدﻓوﻋﺎت
اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﻘدﻣﺔ )ﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ( .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺗم ﺗﻌدﯾل ﻓﺗرة إطﻔﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﺧﻠو اﻟرﺟل ﻟﻠﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣدة
ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر وﯾﺗم إطﻔﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﺧﻠو اﻟرﺟل ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر ﻛﻣﺻروﻓﺎت إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ .وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن
ذﻟك اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻣﺑﻠﻎ  6,993,247﷼ ﻣن اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ وزﯾﺎدة ﻗدرھﺎ  6,993,247﷼ ﺳﻌودي
ﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﻘدﻣﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺣدﺛت زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﺧﻠو اﻟرﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ
 265,025﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻣﺎﺛل ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣول .ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م،
ﻛﺎن ھﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض ﻗدره  7,090,368﷼ ﻣن اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ .اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻛﺎن إﻧﺧﻔﺎض ﻣﺑﻠﻎ 575.315
﷼ ﺳﻌودي ﻣن اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ وزﯾﺎدة ﻣﺑﻠﻎ  575.315﷼ ﺳﻌودي ﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 31دﯾﺳﻣﺑر 2017م ﻛﺎن ھﻧﺎك إﻧﺧﻔﺎض ﺑﻣﺑﻠﻎ  304.103﷼ ﺳﻌودي ﻣن اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ .ﻛﺎن اﻟﺗﺄﺛﯾر
اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﻓﺗرة اﻹطﻔﺎء زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺻروﻓﺎت اﻹطﻔﺎء ﺑﻣﺑﻠﻎ  157.627﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺻﻧف ﻛﻣوﺟودات ﻏﺑر ﻣﺗداوﻟﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ھﻧﺎك زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺻروﻓﺎت اﻹطﻔﺎء ﺑﻣﺑﻠﻎ
 221,862﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻣﺎﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﻘدﻣﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .28ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة )ﺗﺎﺑﻊ(
ز( اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﺎدل ﻟوداﺋﻊ اﻹﯾﺟﺎر
ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " 9اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ﻗﯾﺎس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت
اﻷوﻟﻲ .ﻻﺣﻘًﺎ ﻟذﻟك ،ﺳﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ
إﺛﺑﺎت إﯾرادات اﻟﻔواﺋد .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻛﺄﺻل ﻣدﻓوع ﻣﻘدًﻣﺎ وﯾﺗم
إطﻔﺎؤه ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة اﻟﺗﻌﺎﻗد .ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ،ﺗم ﺗﺳﺟﯾل وداﺋﻊ اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻋﻧد اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم وداﺋﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت
اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻟوداﺋﻊ اﻹﯾﺟﺎر ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﺛﺑﺎت إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدًﻣﺎ ﻗدره  266,875﷼ ﺳﻌودي ،واﻧﺧﻔﺎض ﻗدره 7,595
﷼ ﺳﻌودي ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة واﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟوداﺋﻊ اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻘﯾﻣﺔ  274,470﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣول .ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك زﯾﺎدة ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻗدرھﺎ  848﷼ ﺳﻌودي ،وھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ
) 101,200ﻣﺻﺎرﯾف إﯾﺟﺎر و  (100,352إﯾرادات ﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ،ﺑزﯾﺎدة ﻗدرھﺎ  39,140﷼ ﺳﻌودي ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟوداﺋﻊ اﻹﯾﺟﺎر وﻧﻘص ﺑﻣﺑﻠﻎ  39,988﷼ ﺳﻌودي.
ح( إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﺑراﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻣن ﺑﻧد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات إﻟﻰ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2017م ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﺑﻌض ﺑﻧود ﺑراﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻛﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ .ﻛﺎن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻧﺧﻔﺎض ﻗدره  42,387,341﷼ ﺳﻌودي ) 31دﯾﺳﻣﺑر 2017م:
 38,247,893﷼ ﺳﻌودي( ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات وزﯾﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻸﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣول .ﻛﺎن
ﺗﺄﺛﯾر ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2017م ھو  420,981﷼ ﺳﻌودي ) 31دﯾﺳﻣﺑر 2017م:
 560,419﷼ ﺳﻌودي(
ط( ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧزون  -رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل
ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ "اﻟﻣﺧزون"  2رﺳﻣﻠﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺷراء وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺣول واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ
ﯾﺗم ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﻟﺟﻠب اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﮫ اﻟﺣﺎﻟﻲ وﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟراھﻧﺔ .ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن،
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻘل ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﺗرة وﺗم ﺻرﻓﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور .ﻋﻧد اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد
اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧزون ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎع ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2017م .وﻗد أدى ذﻟك إﻟﻰ زﯾﺎدة
ﻗدرھﺎ  5,029,307﷼ إﻟﻰ اﻟﻣﺧزون ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣول ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﺗﺟزة .ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر
2017م ،ﺑﻠﻐت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧزون ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎع  4,480,531﷼ ﺳﻌودي .إن ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻛس
اﻟﻣﺻروﻓﺎت ورﺳﻣﻠﺔ اﻟﻣﺧزون ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎع ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م ﻛﺎن ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﻗدره  548,776﷼ ﺳﻌودي
ﻟﻠﻣﺧزون ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ.
ي(

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧزون  -اﻟﺧﺻوﻣﺎت  /اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ

ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ "اﻟﻣﺧزون" ﺧﺻم اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻷﺧرى ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺷراء
اﻟﻣﺧزون .ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺧﻔﯾض ھذه اﻟﺧﺻوﻣﺎت ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ .ﻋﻧد اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2017م ،ﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺧزون ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎع ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧزون .وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧزون ﺑﻣﺑﻠﻎ
 16,178,770﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣول .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﺑﻠﻐت
اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧزون ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎع  17,976,094﷼ ﺳﻌودي .ﺗﻣﺛل اﻟﺗﺄﺛﯾر
اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣول ﻓﻲ ﺧﻔض اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺎت ﻣن اﻟﻣﺧزون ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎع ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 31
دﯾﺳﻣﺑر 2017م ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧزون ﺑﻘﯾﻣﺔ  1,797,324﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ
اﻷرﺑﺎح.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .28ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة )ﺗﺎﺑﻊ(
ك(

ﺣواﻓز ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺻﯾﺎدﻟﺔ ﻣن اﻟﻣوردﯾن

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ " - 32ﻋرض اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ"  -ﯾﻧص ﻋﻠﻰ وﺟوب ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷﺻل ﻣﺎﻟﻲ واﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ
وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌروض ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺷﺄة:
أ( ﻟدﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراھن ﺣق ﻧظﺎﻣﻲ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻌﻣل ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ؛ و
ب( ﺗﻧوي إﻣﺎ اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ ،أو ﺗﺣﻘﯾق اﻷﺻل وﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت.
ﻋﻧد اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣواﻓز اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﺻﯾﺎدﻟﺔ
ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣوردﯾن ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت .وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ 38,717,451
﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣول .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻛﺎن ھﻧﺎك زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟذﻣم
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  1,931,592﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ ﻧﻘص ﻣﻣﺎﺛل ﻓﻲ اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ.
ل(

اﺳﺗﮭﻼك اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة  -اﻟدﯾﻛورات

ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ " 17ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر" أن ﯾﺗم إﺳﺗﮭﻼك اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻓﺗرة
اﻹﯾﺟﺎر أو اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻل ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗﺻر .ﻋﻧد اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻛﺎن ھﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﺑﻣﺑﻠﻎ  420,981﷼ ﺳﻌودي واﻧﺧﻔﺎض ﻣﻣﺎﺛل ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح
اﻟﻣﺑﻘﺎة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣول .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻛﺎن ھﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﺑﻣﺑﻠﻎ
 139,437﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻروﻓﺎت اﻻﺳﺗﮭﻼك.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .28ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة )ﺗﺎﺑﻊ(
م(

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺳوﯾﺔ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻧﮭﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺣول
ﻣﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﺗﺣت
إﯾﺿﺎح 28

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2017م:
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً
إﺛﺑﺎت أﻗﺳﺎط اﻹﯾﺟﺎر
إﺛﺑﺎت إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ﻣن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻣن اﻟﺑﺎطن
ﻣدﻓوﻋﺎت ﺧﻠو اﻟرﺟل  -ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ
اﺳﺗﮭﻼك اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة
اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﺎدل ﻟوداﺋﻊ اﻹﯾﺟﺎر
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧزون  -رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧزون  -اﻟﺧﺻوﻣﺎت  /اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ رﺻﯾد
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة زﯾﺎدة
)اﻧﺧﻔﺎض(
)﷼ ﺳﻌودي(
1,447,119,193

د
ھـ
و
ل
ز
ط
ي

)(1,547,146
104,847
)(265,025
)(420,981
)(7,595
5,029,307
)(16,178,770

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2017م
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ

)(13,285,363
1,433,833,830

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م:
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً
إﺛﺑﺎت أﻗﺳﺎط اﻹﯾﺟﺎر
إﺛﺑﺎت إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ﻣن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻣن اﻟﺑﺎطن
اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﺎدل ﻟوداﺋﻊ اﻹﯾﺟﺎر
اﺳﺗﮭﻼك اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة
ﻣدﻓوﻋﺎت ﺧﻠو اﻟرﺟل  -ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧزون  -رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧزون  -اﻟﺧﺻوﻣﺎت  /اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ
ﺗﺛﺑﯾت أﻗﺳﺎط اﻹﯾﺟﺎر
ﺗﺛﺑﯾت إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر
ﻣدﻓوﻋﺎت ﺧﻠو اﻟرﺟل  -ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ
اﺳﺗﮭﻼك اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة
اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﺎدل ﻟوداﺋﻊ اﻹﯾﺟﺎر
رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣرﻛﺔ
ﺗﻌدﯾل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧزون
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2017م
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ

1,569,320,378
)(1,547,146
104,847
)(7,595
)(420,981
)(265,024
5,029,307
)(16,178,770
)(939,131
82,893
)(221,862
)(139,437
)(848
)(548,775
)(1,797,323
)(16,849,845
1,552,470,533

د
ھـ
ز
ل
و
ط
ي
د
ھـ
و
ل
ز
ط
ي

 .29ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣو اﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺻد ار اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻺﺻدار ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ  23رﻣﺿﺎن 1440ھـ اﻟﻣواﻓق 28
ﻣﺎﯾو 2019م.
61

ق63-

ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟطﺑﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م

ق64-

ق65-

ق66-

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
اﻌودي(
)ﺑﺎﻟ﷼ ﻟ ﺳ
اﻟﻣوﺟودات
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻟﻣوﺟود ات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺣق إﺳﺗﺧد ما أﺻول
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات أﺧرى  -ﻏﯾر ﻣﺗد اوﻟﺔ
ﻣوﺟودات ﻏﯾ ر ﻣﺗداوﻟﺔ

إﯾﺿﺎح

2019م

5
6
8
7
9

645,519,798
193,000,000
35,080,158
1,306,061,068
7,227,298
2,186,888,322

582,986,046
194,894,184
40,118,517
-9,017,970
827,016,717

10
11
9
13
12

1,133,868,281
139,141,278
151,389,245
202,831,643
372,353,599
1,999,584,046
4,186,472,368

1,131,927,417
105,913,619
253,558,191
200,359,333
170,073,301
1,861,831,861
2,688,848,578

14
14

50,000,000
25,000,000
1,709,402,513
1,784,402,513

50,000,000
25,000,000
1,603,886,472
1,678,886,472

15
16
7

168,829,324
-984,409,971
1,153,239,295
233,227,439
78,440,176
512,758,446
424,404,499
1,248,830,560
2,402,069,855
4,186,472,368

142,569,721
1,544,972
-144,114,693
-37,056,138
428,286,947
400,504,328
865,847,413
1,009,962,106
2,688,848,578

ﻣﺧزون
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات أﺧرى – ﻣﺗداوﻟﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔاﻟﻣطﻔﺄة
ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
رأس ﻟاﻣﺎل
اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
إﻟﺗزﻣﺎت ﻣز اﯾﺎ ﻟاﻣوظﻔﯾن
ﻣطﻠوﺑﺎت إﯾﺟﺎر ﻣؤﺟﻠﺔ
إﻟﺗز اﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
إﻟﺗز اﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
اﻛﺎة
ﻣﺧﺻص ﻟز
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ د اﺋﻧﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗد اوﻟﺔ أﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت

7
22
16

2018م

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  27ﺟزًء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻد ار ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹد ارة ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺎء وﺗم ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭم:
______________________ ___________________ ______________________
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﻌﺗﻣد
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي
اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ

1

ق67-

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
اﻌودي(
)ﺑﺎﻟ﷼ ﻟ ﺳ
إﯾﺿﺎح
إﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟ رﺑﺢ

18
19
20
21
5

إﯾرادات ) /ﺧﺳﺎرة( أﺧرى
ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻊ وﺗﺳوﯾق
ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإد ارﯾﺔ
إﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
اﻟرﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ

2019م

2018م

7,350,003,187
7,824,673,714
)(5,276,139,914) (5,360,960,669
2,073,863,273
2,463,713,045
)(20,677,656
26,602,347
)(1,105,729,942) (1,352,227,637
)(301,854,657
)(310,199,702
-)(14,269,836
645,601,018
813,618,217
12,262,536
)(55,354,221
)(43,091,685
)(1,894,184
768,632,348

-)(6,804,099
)(6,804,099
-638.796.919

)(76,629,885

)(28,143,673

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

692,002,463

610,653,246

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧ ر
ﺑﻧود ﻟن ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة:
إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﺳﻧﺔ

)(21,903,558
)(21,903,558

)(9,237,307
)(9,237,307

670,098,905

601.415.939

إﯾر اد ات ﺗﻣوﯾل
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل
إﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻟ رﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة

6
22

ﻟازﻛﺎة

15

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  27ﺟزًء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻد ار ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹد ارة ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺎء وﺗم ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭم:

______________________ ___________________ ______________________
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﻌﺗﻣد
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي
اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ

2

ق68-

ق69-

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎء
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2019م
أ ﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم 16

ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2019م )ﻣﻌدل(
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎء
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م

إﯾﺿﺎح

14
3

14

25,000,000
----25,000,000
25,000,000
-25,000,000
-----25,000,000

50,000,000
----50,000,000
50,000,000
-50,000,000
-----50,000,000

رأس اﻟﻣﺎل

اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
1,552,470,533
610,653,246
)(9,237,307
601,415,939
)(550,000,000
1,603,886,472
1,603,886,472
)(64,582,864
1,539,303,608
692,002,463
)(21,903,558
670,098,905
)(500,000,000
)(500,000,000
1,709,402,513

اﻻﺣﺗﯾﺎط ﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
1,627,470,533
610,653,246
)(9,237,307
601,415,939
)(550,000,000
1,678,886,472
1,678,886,472
)(64,582,864
1,614,303,608
692,002,463
)(21,903,558
670,098,905
)(500,000,000
)(500,000,000
1,784,402,513

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  27ﺟزًء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻدار ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺎء وﺗم ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭم:

______________________ ______________________ ______________________
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﻌﺗﻣد
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي
اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ

3

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
إﯾﺿﺎح

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
ﺗﺳوﯾﺎت ﻟـ:
اﺳﺗﮭﻼك
إطﻔﺎء
ﺷطب ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺷطب ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺧﺳﺎرة ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
إﻟﺗزاﻣﺎت ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻص ﻣﺧزون ﺑطﻲء اﻟﺣرﻛﺔ
إطﻔﺎء ﺣق اﺳﺗﺧدام اﻻﺻول
ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
إطﻔﺎء ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات أﺧرى

2019م

2018م

768,632,348

638,796,919

130,481,690
21,481,957
2,245,565
-2,259,348
14,269,836
1,894,184
24,362,583
31,189,755
343,362,739
25,000,000
55,354,221
1,790,672
1,422,324,898

118,077,686
24,964,172
-1,650
34,254,058
--23,383,871
55,487,934
-9,871,317
--904,837,607

)(33,130,619
)(58,227,659
)(26,655,828
84,471,499
22,355,199
1,411,137,490
)(7,818,662
)(20,006,538
)(35,245,847
1,348,066,443

49,617,662
1,964,095
18,363,933
5,663,757
28,671,883
1,009,118,937
-)(7,423,586
)(21,723,380
979,971,971

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻟﻣﺣﺻل ﻣن ﺑﯾﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺷراء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺷراء ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

5
8

6,183,714
)(217,973,905
)(16,443,598
)(2,472,310
)(230,706,099

-)(162,496,893
)(20,518,883
)(200,359,333
)(383,375,109

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
اﻟﻣﺳدد ﻣن إﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

7
14

)(415,080,046
)(500,000,000
)(915,080,046

-)(550,000,000
)(550,000,000

202,280,298
170,073,301
-372,353,599

46,596,862
121,235,180
2,241,259
170,073,301

21,903,558
----64,582,864

8,484,771
20,258,517
5,446,432
)(7,749,170
4,931,119
--

5
8
5
19
5
6
15
10
7
11

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
ﻣﺧزون
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ
ً
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ وﻣوﺟودات أﺧرى
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
اﻟﻧﻘد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ
ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
زﻛﺎة ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

15
22

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﻧﻘـد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ اﻟﻣﺻﻧف ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﻧﻘـد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر ﻧﻘدﯾ ﺔ:
ﻣزاﯾﺎ ﻣوظﻔﯾن ﻣﺣوﻟﺔ ﻟﻠوﻛﻼء
ﻣﺧزون
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
أﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )(16

15

3

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  27ﺟزًء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻدار ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺎء وﺗم ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭم:
______________________ ___________________ ______________________
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﻌﺗﻣد
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي
اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
4
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.1

اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌد ﻟﮭﺎ اﻟﺗﻘرﯾر
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟطﺑﯾﺔ )"اﻟﺷرﻛﺔ"( ھﻲ ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل
اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  4030053868ﺑﺗﺎرﯾﺦ  5ﺷﻌﺑﺎن  1424ھـ )اﻟﻣواﻓق  1أﻛﺗوﺑر 2003م( .ﺗﻌﻣل اﻟﺷرﻛﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟرﺧﺻﺔ
وزارة اﻟﺻﺣﺔ رﻗم  3-67-31-101-26ﺑﺗﺎرﯾﺦ  22ذي اﻟﺣﺟﺔ 1424ھـ ) 28دﯾﺳﻣﺑر 2003م(.
ﯾﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﺗﺟﻣﯾل واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ.
ﺿﺎ وﺗﺷﻐل ﺻﯾدﻟﯾﺎت أطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓروﻋﮭﺎ اﻷﺧرى وﻣن ﺧﻼل
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗدﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾ ً
وﻛﻼء آﺧرﯾن.
ﺗﺷﺗﻣل ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓروﻋﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
)ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﻣﻌﺎ ً ﺑـ"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"(:
اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي ﻛﯾر*
ﺷرﻛﺔ ﻧﮭدي ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر**

ﺑﻠد اﻟﺗﺄﺳﯾس

اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

ﻋﯾﺎدات
ﺷرﻛﺔ ﻗﺎﺑﺿﺔ

ﻧﺳﺑ ﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ )(٪
2018م
2019م
%100
%100
-%100

* ﺑﺗﺎرﯾﺦ  5ﯾوﻟﯾو 2018م ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺔ ﺟدﯾدة ھﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي ﻛﯾر )"اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ"( .طﺑﻘﺎ ً ﻟﻌﻘد ﺗﺄﺳﯾس
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ  %100ﻣن ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﺗﺗﻣﺛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل ﻋﯾﺎدات طﺑﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ .وﻗد ﺑدأت اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم 2019م ﺑرأﺳﻣﺎل ﻗدره  50أﻟف ﷼
ﺳﻌودي.
** ﺑﺗﺎرﯾﺦ  27ﻣﺎرس 2019م ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺔ ﻧﮭدي ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر طﺑﻘﺎ ً ﻟﻌﻘد ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ
 %100ﻣن ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺷﻣل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت
اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ وإدارﺗﮭﺎ .وﻗد ﺑدأت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم 2019م ﺑرأﺳﻣﺎل ﻗدره  100أﻟف
درھم إﻣﺎراﺗﻲ.
ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ ﻧﮭدي ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻣﺳﺗودع ﻧﮭدي ﻟﻸدوﯾﺔ
ﺻﯾدﻟﯾﺔ اﻟﻧﮭدي

ﺑﻠد اﻟﺗﺄﺳﯾس

اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

ﻣﺳﺗودع أدوﯾﺔ
ﺻﯾدﻟﯾﺔ

ﻧﺳﺑ ﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ )(٪
2019م
%99
%99

ﺗﻣﺎرس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،وﻋﻧوان ﻣرﻛزھﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ھو:
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟطﺑﯾﺔ
ص .ب 17129
ﺟدة ،21484
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.2

أﺳس إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ

 1-2اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ ﺔ اﻟﻣطﺑﻘ ﺔ
ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﻓﻘﺔ )"اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ"( ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة
ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن.
ھذه ھﻲ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )(16
واﻟﺧﺎص ﺑﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر.
 2-2أﺳس اﻟﻘﯾﺎس
ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻔﮭوم اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﺎھﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ وﺣدة
اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
 3-2ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﻌرض
ﺗم ﻋرض ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي واﻟذي ﯾﻣﺛل ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﻌرض ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 4-2اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﯾﺗطﻠب إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﺳﺗﺧدام اﻹدارة ﻟﻠﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ
ﻟﻺﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت .ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﺷﻛل
ﻣﺳﺗﻣر .وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻋواﻣل أﺧرى .وﻗد ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋن ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات واﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﮭﺎ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗوﺿﯾﺣﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أھم اﻟﺗﻘدﯾرات وﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد واﻷﺣﻛﺎم اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ أﺛر ھﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟظﺎھرة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت:

) (1ﻗﯾﺎس إﻟﺗزام ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن

ﯾﺗم إﺣﺗﺳــــﺎب إﻟﺗزام اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺧطط اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣـددة ﻋن طرﯾق ﺗﻘـدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ
إﻛﺗﺳـﺑﮭﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ وﺗﺧﺻـم اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠوﺻـول إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﺗم اﻹﺣﺗﺳـﺎب ﺳـﻧوﯾﺎ ً
ﻣن ﻗﺑـل ﺧﺑﯾر إﻛﺗواري ﻣﺳــــﺗﻘـل ﺑـﺈﺳــــﺗﺧـدام طرﯾﻘـﺔ وﺣـدة اﻹﺋﺗﻣـﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ .ﺗم إﺳــــﺗﺧـدام اﻷﺣﻛـﺎم ﻓﻲ ﺗﻘـدﯾر
اﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻹﻛﺗوارﯾﺔ .ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺎﻹﯾﺿﺎح رﻗم ).(15
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .2أﺳس إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
 4-2اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

) (2اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﻘﯾم اﻟـدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻣوﺟوداﺗﮭـﺎ ﻏﯾر اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ ﻟﺗﺣـدﯾـد ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ھﻧـﺎك أي ﻣؤﺷــــر ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺧﻔـﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ .وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ وﺟود ﻣﺛـل ذﻟـك اﻟﻣؤﺷــــر ،ﯾﺗم ﺗﻘـدﯾر ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻘـﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻼﺳــــﺗرداد .ﯾﺗم
إﺛﺑﺎت ﺧﺳ ـﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ ـﺗرداد
واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﺑﻌد ﺧﺻم ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﯾﻊ أو ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧدام أﯾﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ.

ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ وذﻟك ﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻛس اﻻﻧﺧﻔﺎض
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺗم ﻋﻛس ﺧﺳــﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﺗﺗﺟﺎوز ﻋﻧده اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻـل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ،ﺑﻌد ﺧﺻـم اﻻﺳـﺗﮭﻼك واﻹطﻔﺎء ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟم ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳـﺎرة
اﻻﻧﺧﻔـﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ .وﯾﺗم إﺛﺑـﺎت ﻋﻛس ﺧﺳــــﺎرة اﻻﻧﺧﻔـﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﻛـﺈﯾرادات ﻣﺑـﺎﺷــــرة ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻣـﺔ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.

) (3ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛل ﻋﻘد ﻣن ﻋﻘودھﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء .ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ ھذا اﻟﺣﻛم،
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم وﺗﻘدﯾر أﺛر أي ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ،وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك اﻟﺧﺻوﻣﺎت واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣرﻓوﺿﺔ.
ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻘﯾدًا ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺷﻛك اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻋدم اﻟﯾﻘﯾن ﺑﺷﺄن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.

) (4اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى
ﺗطﺑق اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺧﺳــﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ،
وﯾﺗطﻠب ذﻟك ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧذ ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أﺛﻧﺎء ﺣﺳﺎب اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر.

) (5اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
ﻗﺎﻣت إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻛﻣﻧﺷـﺄة ﻣﺳـﺗﻣرة ،وﻟدﯾﮭﺎ ﻗﻧﺎﻋﺔ أن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻹﺳ ـﺗﻣرار أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳ ـﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب .ﻋﻼوة ً ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻹدارة ﻟﯾﺳ ـت ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺄي أﻣور ﺟوھرﯾﺔ ﻗد
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻛﻣﻧﺷ ـﺄة ﻣﺳ ـﺗﻣرة .ﻟذﻟك ،ﻓﺈﻧﮫ ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ أﺳ ـﺎس
ﻣﺑدأ اﻹﺳﺗﻣرارﯾﺔ.

) (6اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات واﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺗﺣـدد اﻹدارة اﻷﻋﻣـﺎر اﻹﻧﺗـﺎﺟﯾـﺔ اﻟﻣﻘـدرة ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛـﺎت واﻟﻣﻌـدات واﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳـــ ـﺔ ﺑﻐرض اﺣﺗﺳـــ ـﺎب
اﻻﺳـﺗﮭﻼك .وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳـﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣوﺟودات أو واﻟﺿـرر اﻟﻣﺎدي اﻟذي
ﺗﺗﻌرض ﻟﮫ ھذه اﻟﻣوﺟودات .ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ،طرﯾﻘﺔ اﻻﺳـﺗﮭﻼك واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳـﻧوﯾﺎ،
وﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺗﻰ ﺗرى اﻹدارة أﻧﮭﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.2

أﺳس إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 4-2اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

) (7ﻣﺧﺻص ﻣﺧزون ﻣﺗﻘﺎدم
ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺗﻘدﯾر اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻛﻠﻔﺗﮫ ﻏﯾر
ﻣﺳﺗردة أو أﺻﺑﺢ ﺗﺎﻟﻔﺎ ً ﻛﻛل أو ﺟزءا ً ﻣﻧﮫ ،أو إذا ﻛﺎن ﺳﻌر ﺑﯾﻌﮫ أﻗل ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺗﮫ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أي ﻋواﻣل
أﺧرى ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻷﻗل ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺗﮫ .وﺗﺳﺗﻧد ﺗﻘدﯾرات ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق
ﻟﻠﻣﺧزون ﻋﻠﻰ أﻛﺛر اﻷدﻟﺔ ﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻓﻲ وﻗت إﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات .وﺗﺄﺧذ ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات ﺑﺎﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ
اﻷﺳﻌﺎر أو اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺄﺣداث ﺗﻘﻊ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾؤﻛد أن ظروف
ھذه اﻷﺣداث ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ..

) (8اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  /ﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣوردﯾن
ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﻣﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن .وھذا ﯾﺷﻣل
ﺧﺻوﻣﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ وﺧﺻوﻣﺎت ﻛﻣﯾﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣن اﻟﻣوردﯾن .ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ھذه اﻟﺧﺻوﻣﺎت
واﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻم ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم وﺷروط اﻟﻌﻘد أو اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.
ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺻم اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﻣﺧزون ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ واﻟﻣﺧزون
اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ.

ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

)(9

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻠم ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﻊ أﺻل أو اﻟﻣدﻓوع ﻟﺗﺣوﯾل إﻟﺗزام ﺿﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن
اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس أو ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ذﻟك ،اﻟﺳوق اﻷﻓﺿل اﻟﻣﺗﺎح ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ .إن اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت ﺗﻌﻛس ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻷداء.
ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻل أو إﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن رﺻدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻗدر
اﻟﻣﺳﺗطﺎع .ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﺳﻠﺳل ھرﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب
اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•

اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول :اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻧﺷطﺔ ﻟﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﯾﻣﻛن
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس.

•

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣدﺧﻼت أﺧرى ﻏﯾر اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣدرﺟﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺗﺣت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن
ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﻛﺎﻷﺳﻌﺎر( أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة )ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻷﺳﻌﺎر(.

•

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث :ﻣدﺧﻼت ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ )ﻣدﺧﻼت
ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ(.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.2

أﺳس إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 4-2اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

) (10اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺗداول ﻣﻘﺎﺑل وﻏﯾر اﻟﻣﺗداول
ﺗﺑوب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣﺗداوﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
اﻟﻣوﺟودات:
ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺻل ﻣﺗداوﻻً ﻋﻧدﻣﺎ:
•
•
•
•

ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﺣﻘق أو ﺗوﺟد ﻧﯾﺔ ﻟﺑﯾﻌﮫ أو اﺳﺗﮭﻼﻛﮫ ﻓﻲ دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛
ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة؛
ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر؛ أو
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺣﺟوزأ ً ﻣن اﻟﺻرف أو اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗزام ﻟﻣدة اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭًرا ﻋﻠﯽ
اﻷﻗل ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ

ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﻛﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت:
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ:
•
•
•
•

ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺳوﯾﺗﮫ ﻓﻲ دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛
ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة؛
ﻣن اﻟﻣﻘرر ﺗﺳوﯾﺗﮫ ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ؛ أو
ﻻ ﯾوﺟد ﺣق ﻏﯾر ﻣﺷروط ﻟﺗﺄﺟﯾل ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﻟﻣدة اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭًرا ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻌد ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر

ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻛﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
.3

اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ ﺔ اﻟﮭﺎﻣ ﺔ
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )) (16إﯾﺿﺎح  1-3أدﻧﺎه( اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  1ﯾﻧﺎﯾر 2019م.
 1-3اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم  16ـ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﯾﺣل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  16ﻣﺣل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ " 17ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر" وﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " 4ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗرﺗﯾب ﻣﺎ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر" ،وﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
" 15ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ -اﻟﺣواﻓز" ،وﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ " 27ﺗﻘﯾﯾم ﺟوھر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ اﻟﺷﻛل
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر" .ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺑﺎدئ اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس واﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح ﻟﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر وﯾطﻠب ﻣن
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣوﺟب ﻧﻣوذج ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ واﺣد.
وﺑﻧﺎًء ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر ،ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺣق إﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ذو اﻟﺻﻠﺔ وإﺛﺑﺎت ﻣطﻠوﺑﺎت اﻹﯾﺟﺎر واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل
إﻟﺗزاﻣﺎت ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر .ﻻ ﯾوﺟد إﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻛﻣؤﺟر .وﻟﻘد ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام
طرﯾﻘﺔ اﻷﺛر اﻟرﺟﻌﻲ اﻟﻣﻌدل واﻟذي ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻷﺛر اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟﻺﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 1
ﯾﻧﺎﯾر 2019م .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2018م واﻟﺗﻲ ﺗم ﻋرﺿﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ
رﻗم  17واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺷرح اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ:
9
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 -3اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ ﺔ اﻟﮭﺎﻣ ﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
أ -ﺗﻌرﯾف اﻹﯾﺟﺎر
ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺣدد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻣﺛل ﻋﻘد إﯾﺟﺎر أو ﯾﺗﺿﻣن إﯾﺟﺎر وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم  .4ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻣﺛل أو ﯾﺗﺿﻣن إﯾﺟﺎر وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻌرﯾف اﻹﯾﺟﺎر
اﻟﺟدﯾد .ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم  16ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗرﺗﯾب ﻛﺈﯾﺟﺎر أو ﯾﺗﺿﻣن إﯾﺟﺎر إذا ﻛﺎن اﻟﺗرﺗﯾب
ﯾﻌطﻲ ﺣق اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧدام أﺻل ﻣﺣدد ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻧظﯾر ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎدي.
ﻋﻧد اﻟﺗﺣول ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم  ،16إﺧﺗﺎرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺳﺗﺧدام اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻲ إﺳﺗﺧدام
اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت.
ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم  16ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر .ﯾﺗم إﻋﺎدة
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻣﺛل ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم 17وﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم  .4وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم ﺗطﺑﯾق ﺗﻌرﯾف اﻹﯾﺟﺎر وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم  16ﻓﻘط
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود اﻟﺟدﯾدة أو اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2019م أو ﺑﻌده .ﻋﻧد ﺑدء أو إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﺗرﺗﯾب ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻛوﻧﺎت
إﯾﺟﺎرﯾﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻛون إﯾﺟﺎري وﻏﯾر إﯾﺟﺎري ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳﻌر
اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻛل ﻣﻛون.
ب -ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر
ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ،ﺻﻧﻔت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﯾﺟﺎر اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻛﺈﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  .17ﻋﻧد اﻟﺗﺣوﯾل ﺗم
ﻗﯾﺎس إﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﺈﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  17ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻹﻗﺗراض ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2019م .وﯾﺗم ﻗﯾﺎس
ﺣق إﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ﺑﺈﺳﺗﺧدام أي ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗد ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑدء ﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدامﻣﻌدل اﻹﻗﺗراض ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗطﺑﯾق اﻷوﻟﻲ ،أو؛
 ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﺳﺎوي إﻟﺗزام اﻹﯾﺟﺎر ﻣﻌدل ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً أو إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ .وﻟﻘد ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾقھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر.
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﺣق إﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻋﺗراف وﺗﺻﻧﯾف اﻹﯾﺟﺎرات ﺗﺣت ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟدوﻟﻲ رﻗم  17ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم  16ﻟﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر.
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣﺳﻣوح ﻓﻲ ﻋدم اﻹﻋﺗراف ﺑﺣق إﺳﺗﺧدام أﺻول وإﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎرات
ﻟﻺﯾﺟﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣدﺗﮭﺎ أﻗل ﻣن  12ﺷﮭر.
إﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻷوﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻲ ﻟﺣق إﺳﺗﺧدام أﺻل ﻋﻧد اﻟﺗطﺑﯾق اﻷوﻟﻲ،
إﺳﺗﺧدام رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر إذا ﻛﺎن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﯾﺗﺿﻣن ﺧﯾﺎر ﺗﻣدﯾد أو إﻟﻐﺎء.
ج -اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻷﺛر ﻋﻧد اﻟﺗﺣول
ﻋﻧد اﻟﺗﺣول ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم  ،16ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻹﻋﺗراف ﺑﺣق إﺳﺗﺧدام أﺻول وإﻟﺗزاﻣﺎت
إﯾﺟﺎر ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﺳﺎوي إﻟﺗزام اﻹﯾﺟﺎر ﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً واﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﺛر ﻋﻧد اﻟﺗﺣول:
 1ﯾﻧﺎﯾر
2019م
ﺣق إﺳﺗﺧدام أﺻول
إﻟﺗزاﻣﺎت إﯾﺟﺎر
إﯾﺟﺎرات ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً

1,263,625,084
)(1,177,924,410
)(150,283,538

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة

)(64,582,864
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 -3اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ ﺔ اﻟﮭﺎﻣ ﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
د -اﻷﺛر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣن أﺟل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم  16ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻛﺈﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ،
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺻﺎﻓﻲ ﺣق إﺳﺗﺧدام أﺻول ﺑﻣﺑﻠﻎ  1.3ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي ﺑﻌد اﻹﺳﺗﮭﻼك وإﻟﺗزاﻣﺎت إﯾﺟﺎر
ﺑﻣﺑﻠﻎ  1.217ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م ،وﺑﻠﻎ ﻣﺻروف اﻹﺳﺗﮭﻼك  343ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي وﻣﺻروف اﻟﻔواﺋد  48ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻋن ذات اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح .(7
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت إﺳـﺗﮭﻼك وﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓواﺋد ﺑدﻻً ﻣن ﻣﺻـروف اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﻲ .ﺧﻼل ﻋﺎم 2019م ،أﺛﺑﺗت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  343ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺻروف إﺳﺗﮭﻼك و  48ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻛﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓواﺋد.

ه -ﻛﻣؤﺟر

ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣول ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷـــرﻛﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﺗﺻـــﻧﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻣن اﻟﺑﺎطن واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺻـــﻧﻔﺔ ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر
ﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  17وﺗوﺻـﻠت ﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻣن اﻟﺑﺎطن ھﻲ ﻋﻘود إﯾﺟﺎرات
ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم .16
ﻋﻧـدﻣـﺎ ﺗﻛون اﻟﺷــــرﻛـﺔ ﻛﻣَؤِّﺟر ،ﺗﺣـدد ﻋﻧـد ﺑـدء ﻋﻘـد اﻹﯾﺟـﺎر ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ﻛـل ﻋﻘـد ،إﯾﺟـﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ أو ﻋﻘـد إﯾﺟـﺎر
ﺗﺷــﻐﯾﻠﻲ .ﻟﺗﺻــﻧﯾف ﻛل ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ،ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺈﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﺷــﺎﻣل ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﯾﻧﻘل ﺑﺷــﻛل
ﺟوھري ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻـل اﻷﺳـﺎس ﻣﺣل اﻟﻌﻘد .إذا ﻛﺎﻧت اﻷﻣر ﻛذﻟك ،ﯾﺻـﺑﺢ ﻋﻘد
اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ،وإذا ﻟم ﯾﻛن ﻛذﻟك ،ﻓﮭو ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﺷــــﻐﯾﻠﻲ .ﻛﺟزء ﻣن ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ،ﺗﺄﺧذ اﻹدارة ﻓﻲ
اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات ،ﻣﺛل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﯾﻐطﻲ اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻل.
ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳـﺗﻠﻣﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻛﺈﯾراد ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﻘﺳـط اﻟﺛﺎﺑت
ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺷـرﻛﺔ ﻣؤﺟًرا وﺳـﯾ ً
طﺎ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺳـﺗﺄﺛر ﺑﺣﺻـﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺷـﺎﻣل
واﻹﯾﺟﺎر ﻣن اﻟﺑﺎطن ﺑﺷـﻛل ﻣﻧﻔﺻـل .ﺗﻘوم ﺑﺗﻘﯾﯾم ﺗﺻـﻧﯾف ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻌﻘد ﻣن اﻟﺑﺎطن ﻣﻊ اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ أﺻـل ﺣق
اﻻﺳـﺗﺧدام اﻟﻧﺎﺷـﺊ ﻋن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺷـﺎﻣل ،وﻟﯾس ﺑﺎﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ اﻷﺻـل اﻷﺳـﺎﺳـﻲ .إذا ﻛﺎن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ھو ﻓﺗرة
ﻗﺻـﯾرة ﺗﻘوم اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻣوﺿـﺢ أﻋﻼه  ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺻـﻧف ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻣن اﻟﺑﺎطن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻋﻘد إﯾﺟﺎر
ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ.
ﺗﻌﺗرف اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻛﺈﯾراد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ
ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر.

ﻻ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻣؤِﺟر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .16
ﯾﺷﻣل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ
)ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻹﯾﺟﺎر( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت
اﻹﯾﺟﺎر وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل اﻟﻣؤﺟر ﻛﺈﯾرادات ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻷﻏراض اﻟﻌرض ،وﯾﺗم ﺧﺻﻣﮫ ﻣن
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ .ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ أي ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﺑﺷﻛل دوري وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل
أي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور.
ﯾﺗم إﺿـﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤِّﺟرﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺧﺻـوص ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﻲ إﻟﻰ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣؤﺟر وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر وﻓﻘﺎ ً ﻟﻧﻔس اﻷﺳس ﻛﺈﯾرادات إﯾﺟﺎر
ﻟدى اﻟﺷـرﻛﺔ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻟﻣﺣﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﺻـﻧﯾف اﻹﯾﺟﺎر ﻛﺈﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ إذا اﻧﺗﻘﻠت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻـل إﻟﻰ اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟر .وإﻻ ﯾﺗم ﺗﺻـﻧﯾﻔﮫ ﻛﺈﯾﺟﺎر ﺗﺷـﻐﯾﻠﻲ .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺷـرﻛﺔ ﻣؤﺟر وﺳـﯾط ،ﺗﻘوم
ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋن اﻹﯾﺟﺎر اﻷﺳـﺎﺳـﻲ واﻹﯾﺟﺎر ﻣن اﻟﺑﺎطن ﺑﺻـورة ﻣﻧﻔﺻـﻠﺔ .ﺗﻘوم اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﺗﺻـﻧﯾف اﻹﯾﺟﺎر ﻣن
اﻟﺑﺎطن ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﺣق إﺳـﺗﺧدام اﻷﺻـول اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻹﯾﺟﺎر اﻟرﺋﯾﺳـﻲ وﻟﯾس اﻷﺻـل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ .إذا ﻛﺎن ﻋﻘد
اﻹﯾﺟﺎر اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﻗﺻــﯾر اﻷﺟل وﻗﺎﻣت اﻟﺷــرﻛﺔ ﺑﺈﺳــﺗﺧدام اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹﯾﺟﺎرات ﻗﺻــﯾرة اﻷﺟل ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم
ﺗﺻـــﻧﯾف اﻹﯾﺟﺎر ﻣن اﻟﺑﺎطن ﻛﺈﯾﺟﺎر ﺗﺷـــﻐﯾﻠﻲ .إذا ﻛﺎن اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﺗﺿـــﻣن ﻣﻛوﻧﺎت إﯾﺟﺎرﯾﺔ وﻏﯾر إﯾﺟﺎرﯾﺔ ،ﺗﻘوم
اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻵﺧر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟﻌﻘد.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.4

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎه ﺑﺷﻛل ﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة،
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )") (16ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر"( ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎًرا ﻣن
 1ﯾﻧﺎﯾر 2019م ،ﻣﺎ ﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك.

 1-4أﺳس ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻹﯾﺿﺎح رﻗم  .(1ﺗم إﻋداد
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ھﻲ ﻣﻧﺷﺂت ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﺗﺗوﻓر اﻟﺳﯾطرة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو ﯾﻛون ﻟﮭﺎ اﻟﺣق
ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد ﻣﺗﻐﯾرة ﻧﺗﯾﺟﺔ إرﺗﺑﺎطﮭﺎ ﺑﮭذه اﻟﻣﻧﺷﺂت وﯾﻛون ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻌواﺋد ﻣن
ﺧﻼل ﺳﯾطرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت .ﯾﺗم ﺗوﺣﯾد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾطرة وﯾﺗم اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺗوﺣﯾد
ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻗف اﻟﺳﯾطرة.
اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﺑﺣﺻﺗﮭﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺗﺣواذ.
ﯾﺗم إﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ﻛﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﮭﺎ ﻋن طرﯾق إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت
ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺣﺻص اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة وﯾﺗم ﻓﻘط اﻷﺧذ
ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣﺻص اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋن طرﯾق ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أﺧرى.
ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻘد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﯾﺗم إﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
واﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺧرى ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﯾﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﺄﯾﺔ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة وأي ﺣﺻص ﯾﺗم
اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﯾﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة.
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻋﻧد ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم إﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷرﺻدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن أطراف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﯾﺗم إﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﻧﻔس طرﯾﻘﺔ اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﻟﻛن ﻓﻘط إذا ﻛﺎن ﻻ ﯾوﺟد أي ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.4

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ ﺔ اﻟﮭﺎﻣ ﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 2-4ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات

اﻹﺛﺑﺎت واﻟﻘﯾﺎس
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻣﺑدﺋﯾًﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ.
ﺗﺷﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻧد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات اﻟذي ﺗم إﻧﺷﺎﺋﮫ ذاﺗﯾًﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣواد واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وأﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف أﺧرى ﺗﺗﻌﻠق
ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺟﻌل اﻟﺑﻧد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام.
ﺗﺗﻛون ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻧد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺷﺗراة ﻣن ﺳﻌر ﺷراﺋﮫ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك رﺳوم اﻻﺳﺗﯾراد وﺿراﺋب اﻟﺷراء ﻏﯾر
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺎت وأي ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﺎﺋدة ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺟﻌل اﻟﺑﻧد
ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌد ﻟﮫ.
ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ أو اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف أﻋﻣﺎرھﺎ
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻛﺑﻧود ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )ﻣﻛوﻧﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ( ﺿﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات.
ﺗﻣﺛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺷﺎءات اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺳﯾﺗم رﺳﻣﻠﺗﮭﺎ ﻛﺑﻧد
ﻣﺳﺗﻘل ﻛﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات .ﻋﻧد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺷﺎء إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ.

اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة
إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﻧد ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﺑدال ﺟزء ﻣن أﺣد ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟذﻟك اﻷﺻل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن
اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗدﻓق ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻷﺻل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق .ﯾﺗم
اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﺳﺗﺑدل .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ.

إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف
ﯾﺗم إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ أو ﺑﯾﻌﮭﺎ.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن إﺳﺗﺑﻌﺎد أﺣد ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧود اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات وﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻹﺳﺗﺑﻌﺎد.

اﻹﺳﺗﮭﻼك
اﻹﺳﺗﮭﻼك ھو ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺗظم ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗﮭﻼك ﻟﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات )ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ﻣﺧﺻوﻣﺎ ً ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻸﺻل( ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ.
ﯾﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﻣﺻروف اﻹﺳﺗﮭﻼك ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﻘدر
ﻟﻛل ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات .ﯾﺗم إﺳﺗﮭﻼك اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻋﻠﻰ ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر أو ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﻟﻸﺻول أﯾﮭﻣﺎ أﻗل .إﻻ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﺄﻛد ﻣﻌﻘول أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳوف ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﯾﺔ ھذه اﻷﺻول ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة
اﻹﯾﺟﺎر .ﻻ ﯾﺗم إﺳﺗﮭﻼك اﻷراﺿﻲ ،اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ،واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﻛﺑﻧود ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.4

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ ﺔ اﻟﮭﺎﻣ ﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 2-4ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻹﺳﺗﮭﻼك )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔﺗرات اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ:
•
•
•
•
•
•

ﻣﺑﺎﻧﻲ
أﺛﺎث وﺗرﻛﯾﺑﺎت وﻣﻌدات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
ﺳﯾﺎرات
ﺣﺎﺳب آﻟﻲ
ﻣﻛﺎﺋن وﻣﻌدات
دﯾﻛورات

ﺳﻧوات
25 – 10
4
4
4
4
8-4

ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ طرق اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك
ﻣﻼﺋﻣﺎ ً.
 3-4اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾ ﺔ
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد ﻣن ﺗﺄﺟﯾرھﺎ )ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ
ﻟﺗوﻟﯾد دﺧل( أو ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﺳب رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﺳب رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ( ﻛﻌﻘﺎرات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﯾﺗم
اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﺑﮭﺎ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ .ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر وإﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ
اﻹﯾﺿﺎح ) (2-4-2أﻋﻼه.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺎﺋدات اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم إدراج اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﮭﻼك اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻣﺎ ﻋدا اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ﻛﺈﯾرادات ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻋواﺋد اﻹﯾﺟﺎرات ﻛﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة ﻋﻘد
اﻹﯾﺟﺎر.
 4-4اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳ ﺔ
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .ﻻﺣﻘًﺎ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم
اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ،إن وﺟدت.
ﺿﺎ إﺿﺎﻓﯾًﺎ
ﯾﺗم إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى أﻋﻣﺎرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ إن ﻛﺎن ھﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎ ً
ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻋﻧد وﺟود ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻓﺗرة اﻹطﻔﺎء وطرﯾﻘﺔ اﻹطﻔﺎء
ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ذو اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺣدد ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ أو اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻓﺗرة أو طرﯾﻘﺔ
اﻹطﻔﺎء ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ،وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ھذه اﻟﺗﻐﯾرات ﻛﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻣﺻروف اﻹطﻔﺎء
ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣددة ﻓﻲ ﻓﺋﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺎﺋدات
اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.4

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ ﺔ اﻟﮭﺎﻣ ﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 4-4اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳ ﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﯾﺗم إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺳﻧوات
•
•

4
4

ﺑراﻣﺞ
اﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺻﯾدﻟﯾﺎت

 5-4ﻣﺧزون
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧزون ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق أﯾﮭﻣﺎ أﻗل .وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﻣرﺟﺢ .وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻛﺑدھﺎ ﻟﺷراء اﻟﻣﺧزون ،وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج أو اﻟﺗﺣوﯾل واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﻟﺟﻠب اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﮫ اﻟﺣﺎﻟﻲ وﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟراھﻧﺔ.
ﺗﺗﻛون ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﻘدﯾري ﺧﻼل اﻟﺳﯾر اﻻﻋﺗﯾﺎدي ﻟﻸﻋﻣﺎل ﺑﻌد ﺧﺻم أي ﺗﻛﺎﻟﯾف
إﻧﺗﺎج إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻺﻛﻣﺎل وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ .وﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ،ﻋﻧد اﻟﻠزوم ،ﻟﻠﻣﺧزون اﻟﻣﺗﻘﺎدم وﺑطﻲء
اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺗﺎﻟف.
 6-4اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
إﺛﺑﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻷﺻل واﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ طرﻓﺎ ً ﻓﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸداة ،وﯾﻛون ذﻟك ﻋﻣوﻣﺎ ً
ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗﺎﺟرة .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات
أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﺣق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﯾﺗم ﺧﻼﻟﮭﺎ
ﺗﺣوﯾل ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺧﺎطر وﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أي ﻓواﺋد ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎﺋﮭﺎ أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻛﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ.
إﻟﻐﺎء اﻹﺛﺑﺎت
ﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎد أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل وﻣﺟﻣوع ) (1اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠم )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
أي أﺻل ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﺣدﯾﺛﺎ ً ﺑﻌد ﺧﺻم أي ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻔﺗرﺿﺔ ﺣدﯾﺛﺎ ً( ) (2أي أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﺳﮭم ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﻓﺈن أي رﺑﺢ  /ﺧﺳﺎرة ﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﻻ ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧد إﻟﻐﺎء اﻹﺛﺑﺎت.
ﯾﺗم إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد وﻓﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺗرﺗب أو إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘد أو اﻧﻘﺿﺎء
أﺟﻠﮫ.

ﺗﺻﻧﯾف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م ﺑﺗﺻﻧﯾف ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

 (1اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة؛ أو
 (2اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة؛ أو
 (3اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر – اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أدوات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.4

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ ﺔ اﻟﮭﺎﻣ ﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
 6-4اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺗﺻﻧﯾف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻲ إﻻ إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣوذج اﻟﻌﻣل ﻹدارة
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺗﺄﺛر ﺑذﻟك ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ أول ﯾوم
ﻷول ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟﻌﻣل.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة إذا ﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺷرطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن وﻻ ﯾﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻛﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة:
ﺗم اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺧﻼل ﻧﻣوذج اﻟﻌﻣل واﻟذي ﯾﮭدف إﻟﻰ اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ؛ و
إن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ
واﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋم.
ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ،ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
أن ﺗﺧﺗﺎر ﻋرض أﯾﺔ ﺗﻐﯾرات ﻻﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺗﻠك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .وﯾﺗم ھذا اﻹﺧﺗﯾﺎر
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل إﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﺣدة.
أي ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ﻟم ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ وﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻛﻣﺎ
ھو ﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ أﻋﻼه ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة وھذا ﯾﺗﺿﻣن أﯾﺿﺎ ً اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ.

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق – اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر /اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ إﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م:
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣطﻔﺄة

ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ﻟﮭذه اﻟﻣوﺟودات ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ .ﯾﺗم
ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾم .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﯾرادات اﻟﻔﺎﺋدة وأرﺑﺎح
وﺧﺳﺎﺋر ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﯾﺗم
إﺛﺑﺎت أي رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.

أدوات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻵﺧر )إﺳﺗﺛﻣﺎرات أدوات
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح
واﻟﺧﺳﺎﺋر

ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ﻟﮭذه اﻟﻣوﺟودات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻛﺈﯾراد
ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﺗﻣﺛل إﺳﺗرداد ﻟﺟزء ﻣن
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر .أﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر او ارﺑﺎح أﺧرى ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر وﻻ
ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ اﻟﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ او اﻟﺧﺳﺎرة.
ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ﻟﮭذه اﻟﻣوﺟودات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر
ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ أﯾﺔ ﻓواﺋد أو ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر.

ﺗﺻﻧف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣطﻠوﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة إذا ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﯾﮭﺎ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ،أو
ﻣﺷﺗﻘﺎت ،أو ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻛذﻟك .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .أﯾﺔ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ
ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.4

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ ﺔ اﻟﮭﺎﻣ ﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
 6-4اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﯾﺗم ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺳﺟل ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘط ﻋﻧد وﺟود ﺣق ﺣﺎﻟﻲ
ﻧﺎﻓذ ﻧظﺎﻣﺎ ً ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ وﺗواﻓر اﻟﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻣﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ
أو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣوﺟودات وﺳداد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت.

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ) (9ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﺗﺑﺎع ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق
ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﯾﺟب ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
وﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،9ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺈﺣدى اﻷﺳس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
× اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى  12ﺷﮭرا ً .ﺗﻧﺗﺞ ھذه اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋن أﺣداث اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ
اﻟﺳداد واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺧﻼل  12ﺷﮭرا ً ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر.
× اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر .ھﻲ اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺟﻣﯾﻊ أﺣداث اﻟﺗﻌﺛر
ﻓﻲ اﻟﺳداد ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر ،ﯾطﺑق اﻟﻘﯾﺎس إذا ازدادت اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ﻣﻧذ اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ،وﯾطﺑق ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى  12ﺷﮭرا ً
إذا ﻟم ﺗزﯾد ھذه اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر .ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﻔﺗرض أن اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟم
ﺗزداد – ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر – ﻣﻧذ اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ إذا ﺗم ﺗﺣدﯾد أن اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺗﻘرﯾر .إﻻ أن ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر ﯾطﺑق داﺋﻣﺎ ً ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وأﺻول اﻟﻌﻘود
دون وﺟود ﻋﻧﺻر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺟوھري ،ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﺧﺗﺎر ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أﯾﺿﺎ ً ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻣﻊ وﺟود ﻋﻧﺻر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺟوھري.
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﺗﻘﯾﯾم ﺧﺳﺎﺋر إﻧﺧﻔﺎض اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
12ﺷﮭرا ً.

ﯾﺗم ﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸ ًﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻص وﯾﺗم إدراج ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة .ﺗﺳﺗﻣر إﯾرادات اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺧﺻم
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻐرض ﻗﯾﺎس ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض .ﯾﺗم ﺷطب اﻟﻘروض ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻘروض،
ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻧظرة واﻗﻌﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ وﺗم ﺗﺣﻘق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت أو ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﻓﻲ
ﺣﺎل زاد أو ﻧﻘص ـ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻻﺣﻘﺔ ـ ﻣﺑﻠﻎ ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺣدث وﻗﻊ ﺑﻌد ﺗﺳﺟﯾل اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﻓﯾﺗم زﯾﺎدة أو ﺗﻘﻠﯾص ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌدﯾل ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻص .إذا ﻣﺎ ﺗم ﻋﻛس ﻗﯾد ﺷطب ﻣﺎ
ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق ،ﻓﯾﺗم ﻗﯾده ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗرداده ﻓﯾﮭﺎ.

ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

ﯾﺗﻛون اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻣن اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺧرى
ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ذات اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻﻠﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر أو أﻗل ،إن وﺟدت ،واﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ دون أي
ﻗﯾود .ﯾﺗم اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ.

اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ

ﯾﺗم إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾدرج اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻣل ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣﻘﻘﺔ إﻣﺎ ﻋﻣل ﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ أو
ﺗﺣﻘﯾق اﻷﺻل وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.4

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ ﺔ اﻟﮭﺎﻣ ﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 7-4اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣ ﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ
ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ً
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ذﻟك اﻟﻣؤﺷر ،ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد.
ﯾﻛون ھﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﻧﻘد ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
وھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻸﺻل ـ أﯾﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
ﻷﺻل واﺣد ﻣن اﻟﻣوﺟودات ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن اﻷﺻل ﻣوﻟدا ً ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻣوﺟودات أﺧرى أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺧرى ﻣن اﻟﻣوﺟودات .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﺻل أو ﻟوﺣدة ﻣﺣﻘﻘﺔ
ﻟﻠﻧﻘد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻓﺈن اﻷﺻل ﯾﻌﺗﺑر ﻗد ﺗﻌرض ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﯾﺗم ﺧﻔﺿﮫ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد.
وﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺗﻣﺎم اﻟﺑﯾﻊ ،ﯾﺗم ﻣراﻋﺎة أﺣدث اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳوﻗﯾﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
ﺗﺣدﯾد ﻣﺛل ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻧﺎﺳب .ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻣوذج اﻟﺗدﻓق
اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺧﺻوم ،ﺣﯾث ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﺧﺻم ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟذي
ﯾﻌﻛس ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎل واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻل.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .إن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﻧﻘد ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷي ﺷﮭرة
ﺗم ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات ،ﺛم ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟوﺣدة )أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات( ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺗﻧﺎﺳﺑﻲ.
ﯾﺗم ﻋﻣل ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾﻼً ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻔﺎء ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ً
أو ﺗﻘﻠﺻﮭﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن اﻷﺻل أو اﻟوﺣدة
اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد .ﯾﺗم ﻋﻛس ﻗﯾد ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ً إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﻐﯾرا ً ﻓﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣﻧذ إدراج آﺧر ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﯾﻛون ﻋﻛس اﻟﻘﯾد ﻣﺣدودا ً ﺑﺣﯾث ﻻ
ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد أو ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ـ ﺑﻌد طرح اﻻﺳﺗﮭﻼك
ـ ﻣﻊ ﻋدم ﺗﺳﺟﯾل ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻸﺻل ﻓﻲ ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ .وﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻣﺛل ھذا اﻟﻌﻛس ﻓﻲ اﻟﻘﯾد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ
أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﯾﺗم ﻓﺣص أي ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ـ ﻋدا اﻟﺷﮭرة ،إن وﺟدت ـ ﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻛس ﻗﯾد ھذا اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ.
 8-4ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن
إن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ ﺑدﻓﻊ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ )ﺧطﺔ ﻣزاﯾﺎ
ﻣﺣددة( وﯾﺗم إﺣﺗﺳـﺎﺑﮭﺎ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻧﺻـف راﺗب اﻟﺷـﮭر اﻷﺧﯾر ﻣن ﻛل ﺳـﻧﺔ ﻣن ﺳـﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺧﻣس اﻷوﻟﻰ ﻣﺗﺿـﻣﻧﺔ
ﻛﺳـور اﻟﺳـﻧﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ راﺗب آﺧر ﺷـﮭر ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﻛل ﺳـﻧﺔ ﻣن ﺳـﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣﺗﺿـﻣﻧﺔ ﻛﺳـور
اﻟﺳﻧﺔ .ﯾﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣوظف ﻧﻔس اﻟﻣزاﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺗﻘﺎﻟﺔ .إن ﺧطﺔ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﻣوﻟﺔ.
ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
إن ﺧطﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ھﻲ ﺧطﺔ ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻋﻧد إﻧﺗﮭﺎء ﺧدﻣﺎﺗﮭم ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑدﻓﻌﮭﺎ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ إﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ واﻟراﺗب وﺳﺑب
إﻧﺗﮭﺎء اﻟﺧدﻣﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.4

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ ﺔ اﻟﮭﺎﻣ ﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
 9-4ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن )ﺗﺎﺑﻊ(
طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻹﻛﺗوارﯾﺔ
إﻟﺗزاﻣﺎ ً ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )" (19ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن" ،ﯾﺗم إﺣﺗﺳﺎب إﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻛﺎﻓﺎة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻹﻛﺗواري ﺑﺈﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ وﺣدة اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻹﻛﺗواري ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺣدث ﻓﯾﮭﺎ إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم .وﺗدرج إﻋﺎدة
اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓورا ً ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة وﻻ ﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﯾﺗم
إﺣﺗﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺗﻌدﯾل اﻟﺧطﺔ .ﯾﺗم إﺣﺗﺳﺎب اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﺧﺻم
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻋﻠﻰ إﻟﺗزام ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺣددة.
إن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺧطﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﯾﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺿﻣن ﻣﺻروف ﻣزاﯾﺎ
اﻟﻣوظﻔﯾن ،ﻟﺗﻌﻛس اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﻟﺗزام اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺣﺎﻻت اﻟﺗﻐﯾر أو ﺧﻔض أو ﺗﺳوﯾﺔ
اﻟﻣزاﯾﺎ .ﯾﺗم إدراج ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻋن اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل وﻗﯾد اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﻛﺗوارﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﺳوﯾﺎت واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻹﻛﺗوارﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﯾﮭﺎ.
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋراﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗرﻗﯾﺎت واﻟﺳداد ﻟﻠﻣوظﻔﯾن؛
 ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔواﺋد و إﻋﺎدة اﻟﻘﯾﺎس.ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت وﻗﯾﺎس اﻹﻟﺗزام ﻋن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺟور واﻟرواﺗب واﻹﺟﺎزات اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻹﺟﺎزات اﻟﻣرﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﻓﻌﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت.
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن وﻓﻘﺎ ً ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧﺎت
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺣﺗﺳب ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن أﺟور اﻟﻣوظﻔﯾن .ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﺧطط ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣدارة ﻣن ﻗﺑل
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﺧطط ﻣزاﯾﺎ ﻣﺣددة ﻧظرا ً ﻷن إﻟﺗزام اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﮭذه اﻟﺧطط ﯾﺳﺎوي اﻹﻟﺗزام اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺧطط
اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة .ﯾﺗم إدراج اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﺧطط اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻛﻣﺻروف ﻋﻧد إﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮫ.

 9-4إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات
ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،15ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺗزام اﻷداء ،أي ﻋﻧدﻣﺎ
ﯾﺗم ﻧﻘل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗزام اﻷداء اﻟﻣﻌﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل.
ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻛم ،ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق
ﺿﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول
ﻛل ﺧطوة ﻣن ﺧطوات اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ .ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﯾﺎر أﯾ ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.4

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ ﺔ اﻟﮭﺎﻣ ﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
 9-4إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻧﻘﺎط اﻟوﻻء ﺗﺗﺿﻣن أﻧﺷطﺔ وﻋﻘود اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻟﺗزام واﺣد ﻟﻸداء وﯾﺗم اﻹﻋﺗراف
ﺑﺎﻹﯾراد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ ﻧﻘل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻟﻠﻌﻣﻼء.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﺑﻣﺑﻠﻎ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔاﻟﺧﺎص ﺑﺈﻟﺗزام اﻷداء اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻹﯾرادات ﺑﻌد ﺧﺻم
اﻟﻣرﺗﺟﻌﺎت واﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺎت وﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺗﻐﯾر واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن أطراف
ﺛﺎﻟﺛﺔ.

) (1ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ
ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻘود اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻟﺑﯾﻊ اﻷدوﯾﺔ و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻋﻣوًﻣﺎ اﻟﺗزاًﻣﺎ واﺣدًا ﻟﻸداء .ﺗوﺻﻠت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣن ﺑﯾﻊ اﻷدوﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ ﻧﻘل اﻟﺳﯾطرة
ﻋﻠﻰ اﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل ،ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻧد اﻟﺗﺳﻠﯾم.

) (2ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوﻻء
إن ﻟﻺﯾرادات ﻣن ﻧﻘﺎط اﻟوﻻء ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوﻻء اﻟﺗزام أداء ﻣﻧﻔﺻل.
ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻹﯾرادات ﺑﯾن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوﻻء واﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺧرى ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل .وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮫ
ﻛﺈﯾراد ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﺗزوﯾد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ أو اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﺷروط اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أو
ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺗم اﺳﺗرداد ﺗﻠك اﻟﻧﻘﺎط.

) (3إﯾرادات ﻣن اﻹﯾﺟﺎرات
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣن اﻹﯾﺟﺎر ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻋواﺋد اﻹﯾﺟﺎرات ﻛﺟزء
ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.

) (4دﺧل آﺧر
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺈﯾرادات ﺣﺎل اﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ أو اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ .ﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ رﺑﺢ ﺑﯾﻊ
ﻣﺧزون اﻟﺧردة وإﯾرادات ﻣﺗﻧوﻋﺔ أﺧرى.
 10-4ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
ﯾﺗم ﻗﯾد ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 11-4اﻟزﻛﺎة واﻟﺿراﺋب
ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠزﻛﺎة وﻓﻘﺎ ً ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( .وﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل
اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة .وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟزﻛﺎة اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ،إن وﺟدت ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﺑوط ﻋﻠﻰ
ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟرﺑوط اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻗﺗطﺎع ﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ.
.4

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ ﺔ اﻟﮭﺎﻣ ﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺔﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
 12-4ﺿرﯾﺑ اﻟ
ﺗم ﺗطﺑﯾق ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑدءا ً ﻣن  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م ) 14رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ١٤٣٩ھـ(،
وھﻲ ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗورﯾد اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف وﻟﻛن ﯾﺗم ﺟﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻛل
ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﺑدأ ﻋﺎم ،ﻟذﻟك; ﯾﺟب أن ﺗﻌﻛس ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ
ﺻل ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ إدراج ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل أو ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺳواًء
ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ دورھﺎ ﻛﻣﺣ ِ ّ
ﻛﺎﻧت ذات طﺑﯾﻌﺔ رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ أو إﯾرادات .وﻣﻊ ذﻟك ،ﺳﺗﻛون ھﻧﺎك ظروف ﺗﺗﺣﻣل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ،وﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﮭﺎ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،ﯾﺟب إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﺧدﻣﺔ.
 13-4اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻻرﺗﺑﺎطﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ﺔ
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗزام )ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺿﻣﻧﻲ( ﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺣدث ﺳﺎﺑق ،وﺗﻛون ﺗﻛﺎﻟﯾف
ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﮫ .وﺗﺳﺗﻧد ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم إﻟﻰ ﺗﻘدﯾرات اﻹدارة ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔﻌﻠﻲ
اﻟﻣﺳﺗﺣق اﻟدﻓﻊ.
ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻟﺗﻌﻛس أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﺣﺎﻟﻲ .إذا ﻟم ﯾﻌد ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل وﺟود
ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗدﻓق ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ،ﯾﺗم ﻋﻛس اﻟﻣﺧﺻص ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ھﻲ:
)أ( اﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣل ﯾﻧﺗﺞ ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ وﯾﺗﺄﻛد وﺟود ذﻟك اﻻﻟﺗزام ﻓﻘط ﻣن وﻗوع أو ﻋدم وﻗوع ﺣدث أو أﻛﺛر ﻣن
ﺣدث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻏﯾر ﻣؤﻛد ﻟﯾس ﺿﻣن ﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل؛ أو
)ب( اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻟﻛن ﻟم ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮫ ﺑﺳﺑب:
) (1ﻋدم وﺟود اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺄن ﺗدﻓق اﻟﻣوارد اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﯾﻛون ﻣطﻠوﺑﺎ ً ﻟﺗﺳوﯾﺔ
اﻻﻟﺗزام؛ أو
) (2إن ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻟﺗزام ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮫ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق.
ﻻ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻟﻣوارد ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻌﯾدة.
ﺗﺗﻣﺛل اﻻرﺗﺑﺎطﺎت ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌض اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻧﻘد أو أي أﺻل
آﺧر ﻟﻸطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ .ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎرﺗﺑﺎطﺎت واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ،ﯾرﺟﻰ
اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح .24
 14-4اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾ ﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﺑﻌﻣﻠﺗﮭﺎ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف
اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﺎھزة ﻟﻺﺛﺑﺎت ﻷول ﻣرة.
ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺗدرج اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗﺳوﯾﺔ أو ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﻟﻣوﺣدة.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
وﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر
اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت.
.4

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ ﺔ اﻟﮭﺎﻣ ﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 15-4اﻟﻣﺻروﻓﺎت
ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺳوﯾق ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ إدارات اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺳوﯾق .وﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وأﻋﺑﺎء اﻟﺗﻣوﯾل ،ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ .ﯾﺗم إﺟراء ﺗوزﯾﻊ
ﻟﻠﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺳوﯾق واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻠزوم،
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﺎﺑت.
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة وﻟم ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة ﻏﯾر اﻟﻣطﺑﻘ ﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺻدرت وﻟﻛن ﻟم ﺗطﺑق ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﻌﺗزم
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻌدﯾﻼت ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول.

اﻟﻣﻌﯾﺎر  /اﻟﺗﻔﺳﯾر

ﺳﺎري اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ
ﺗﺑدأ ﻣن أو ﺑﻌد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺎﻟﻲ

اﻟوﺻف

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻊ إطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﻓﻲ
إطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾم
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺗﻌرﯾف اﻷﻋﻣﺎل )اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ 3
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ (3
ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  1وﻣﻌﯾﺎر ﺗﻌرﯾف اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ )اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  1وﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ 8
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ (8
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  17ﻋﻘود ﺗﺄﻣﯾن
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  10ﺑﯾﻊ أو ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر
وﺷرﻛﺗﮫ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك
وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ 28
)اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ  10وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ (28

 1ﯾﻧﺎﯾر 2020م
 1ﯾﻧﺎﯾر 2020م
 1ﯾﻧﺎﯾر 2020م
 1ﯾﻧﺎﯾر 2021م
ﻣﺗﺎح ﻟﻠﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﯾﺎري  /ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺳرﯾﺎن ﻣؤﺟل إﻟﻰ أﺟل ﻏﯾر
ﻣﺳﻣﻰ

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن  1ﯾﻧﺎﯾر 2020م ﻟﯾس ﻟﮭﺎ أي ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ،
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻷﺧرى اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد ﺗﺑﻧﯾﮭﺎ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(

ﻣﺑﺎﻧﻲ

27,517,533
15,536,128
---43,053,661

15,300,329
2,047,295
-17,347,624

أﻋﻣﺎل رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ

35,291,637
28,377,227
-)(2,245,565
-61,423,299

-----

ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت وﻣﻌ دات

103,256,064
25,484,570
--)(5,007,082
123,733,552

78,219,194
15,787,544
)(4,766,617
89,240,121

ﺣﺎﺳب آﻟﻲ

111,548,274
6,213,890
--)(33,685
117,728,479

89,054,580
10,269,824
)(21,986
99,302,418

اﻟ دﯾﻛورات

672,038,542
132,251,130
--)(28,902,093
775,387,579

320,680,324
96,109,138
)(20,849,376
395,940,086

اﻷرض

126,241,986
-)(14,269,836
---

111,972,150

----

--

إ ﺳﺗﺑﻌﺎدات

اﻟرﺻﯾ د ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م

إ ﺳﺗﺑﻌﺎدات

اﻟرﺻﯾ د ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م

.5

أﺛﺎث وﺗرﻛﯾﺑﺎت
وﻣﻌ دات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ

31,847,084
9,972,160
--)(712,363
41,106,881

21,829,991
6,093,851
)(574,182
27,349,660

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
أ( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م:

ﺳﯾﺎرات

1,643,556
138,800
---1,782,356

1,314,212
174,038
-1,488,250

اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2019م
إ ﺳﺗﮭﻼك

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2019م
إﺿﺎﻓﺎت
إﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول
ﺷطب

 31دﯾﺳﻣﺑر 2019م

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

1,109,384,676
217,973,905
)(14,269,836
)(2,245,565
)(34,655,223
1,276,187,957

526,398,630
130,481,690
)(26,212,161
630,668,159

اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م

111,972,150

379,447,493

18,426,061

34,493,431

61,423,299

25,706,037

294,106

13,757,221

645,519,798
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(

ﻣﺑﺎﻧﻲ

40,151,341
--)(12,633,808
27,517,533

13,522,810
1,903,470
)(125,951
15,300,329

12,217,204

أﻋﻣﺎل رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ

25,657,579
9,634,058
--35,291,637

-----

35,291,637

ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت وﻣﻌ دات

95,853,218
7,402,846
--103,256,064

63,158,749
15,060,445
78,219,194

25,036,870

ﺣﺎﺳب آﻟﻲ

98,238,793
14,039,541
-)(730,060
111,548,274

75,292,995
14,491,645
)(730,060
89,054,580

22,493,694

اﻟ دﯾﻛورات

546,524,229
128,444,899
-)(2,930,586
672,038,542

242,840,958
80,769,952
)(2,930,586
320,680,324

351,358,218

اﻷرض

339,508,685
3,000,000

)(194,894,184
)(21,372,515

126,241,986

----

--

126,241,986

ا ﺳﺗﺑﻌﺎدات

اﻟرﺻﯾ د ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م

ا ﺳﺗﺑﻌﺎدات

اﻟرﺻﯾ د ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م

 .5اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات )ﺗﺎﺑﻊ(
ب( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م:

أﺛﺎث وﺗرﻛﯾﺑﺎت
وﻣﻌ دات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ

27,741,596
4.906.668
-)(801,180
31.847.084

16,561,999
5,695,486
)(427,494
21,829,991

10.017.093

اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م
ا ﺳﺗﮭﻼك

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م
إﺿﺎﻓﺎت
إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف إﻟﻰ ﻋﻘﺎرات
اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر 2018م

ﺳﯾﺎرات

1,643,556
---1,643,556

1,157,524
156,688
-1,314,212

329,344

6

إﯾﺿﺎح

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

1,175,318,997
167,428,012
)(194,894,184
)(38,468,149
1,109,384,676

412,535,035
118,077,686
)(4,214,091
526,398,630

582.986.046
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.5

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛ ﺎت واﻟﻣﻌدات )ﺗ ﺎﺑﻊ(
ج( ﺗﺗﻣﺛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣﺳﺗودع اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻣرة .ﺧﻼل ﺳﻧﺔ
2019م ،ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﻣراﺣل ﺟدﯾدة ﺟﺎھزة ﻟﻺﺳﺗﺧدام ﺑﻌد ،وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻹﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟﻣﺷروع ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات
اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ.
د( ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑدراﺳﺔ إﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻷراﺿﻲ وﺗم إﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗرداد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م،
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﻋن طرﯾق ﻣﻘﯾم ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺳﺗﻘل ﻟدﯾﮫ ﻣؤھﻼت إﺣﺗراﻓﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﺧﺑرات
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ  ،ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﻣﺑﻠﻎ  111.9ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م .وﻗد ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻗﺑل ﻣﻛﺗب ﻋﺑدﷲ اﻟﻛﺛﯾري
ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻘﺎري ،ﺧﺑﯾر ﺗﺛﻣﯾن ﻋﻘﺎر ﻣﺳﺗﻘل ﻣﻌﺗﻣد )رﻗم اﻟﺗرﺧﯾص  .(1210000252ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻼراﺿﻲ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻷرﺿﻲ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.

.6

اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر
2019م
اﻻرض
194,894,184
)(1,894,184
-193,000,000

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر
إﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر

 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م
اﻷرض
--194,894,184
194,894,184

ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺑﻠﻎ  193ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م ) 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م 194.8 :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( .وﻗد ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻗﺑل ﻣﻛﺗب ﻋﺑدﷲ اﻟﻛﺛﯾري ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم
اﻟﻌﻘﺎري ،ﺧﺑﯾر ﺗﺛﻣﯾن ﻋﻘﺎر ﻣﺳﺗﻘل ﻣﻌﺗﻣد )رﻗم اﻟﺗرﺧﯾص  .(1210000252ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﺑﻧﺎًء
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
 .7ﻋﻘود اﻹﯾﺟ ﺎر
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1ﯾﻧﺎﯾر 2019م ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم " 16ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر" )إﯾﺿﺎح
 .(3ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣق إﺳﺗﺧدام اﻷﺻول ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م:
 31دﯾﺳﻣﺑر
2019م
﷼ اﻟﺳﻌودي
ﺑ ﻟﺎ
1,263,625,084
385,798,723
)(343,362,739
1,306,061,068

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2019م
إﺿﺎﻓﺎت
اﻹﺳﺗﮭﻼك ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
ﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻋبء إﺳﺗﮭﻼك اﻟﺳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ

اﻹﯾﺿﺎح
20
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 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م
ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي
-----

2019م
334,449,769
8,912,970
343,362,739

2018م
----
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.7

ﻋﻘود اﻹﯾﺟ ﺎر )ﺗ ﺎﺑﻊ(
 ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر:2019م
1,328,207,948
48,151,665
256,644,768
)(415,080,046
1,217,924,335

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر
ﻣﺻروف اﻟﻔواﺋد
إﺿﺎﻓﺎت
اﻟﻣﺳدد
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر

2018م
------

 ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ إﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺑوﯾﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة:2019م
233,227,439
984,696,896
1,217,924,335

إﻟﺗزام ﻗﺻﯾر اﻷﺟل
إﻟﺗزام طوﯾل اﻷﺟل

 .8اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
أ(  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2019م
إﺿﺎﻓﺎت
إﺳﺗﺑﻌﺎدات
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
اﻹطﻔ ﺎء اﻟﻣﺗراﻛم:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2019م
إطﻔﺎء
إﺳﺗﺑﻌﺎدات
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣ ﺎﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م

2018م
----

ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب
اﻵﻟﻲ

اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ
ﺻﯾدﻟﯾﺎت

129,068,165
16,443,598
)(6,955,903
138,555,860

120,268,759
-)(1,934,142
118,334,617

249,336,924
16,443,598
)(8,890,045
256,890,477

90,638,932
20,416,540
)(7,054,861
104,000,611

118,579,475
1,065,417
)(1,835,184
117,809,708

209,218,407
21,481,957
)(8,890,045
221,810,319

34,555,249

524,909

35,080,158
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.8

اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ )ﺗ ﺎﺑﻊ(
ب(  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
اﻹطﻔ ﺎء اﻟﻣﺗراﻛم:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م
إطﻔﺎء
اﺳﺗﺑﻌﺎدات
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣ ﺎﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م

ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب
اﻵﻟﻲ

اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ
ﺻﯾدﻟﯾﺎت

108,580,270
20,487,895
-129,068,165

123,516,784
30,988
)(3,279,013
120,268,759

232,097,054
20,518,883
)(3,279,013
249,336,924

73,363,377
17,275,555
-90,638,932

114,168,221
7,688,617
)(3,277,363
118,579,475

187,531,598
24,964,172
)(3,277,363
209,218,407

38,429,233

1,689,284

40,118,517

 .9اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً واﻟﻣوﺟودات أﺧرى
ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت إﯾﺟﺎر ﻣﻘدﻣﺎ ً  -ﻣدﻓوﻋﺎت ﺧﻠو رﺟل
ﻣﺗداوﻟﺔ
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ً
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً ﻟﻣوردﯾن
ﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً
ﻗروض اﻟﻣوظﻔﯾن
ﺧطﺎﺑﺎت اﻋﺗﻣﺎد
ﺿرﯾﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ
أﺧرى

اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ

2019م

2018م

7,227,298
7,227,298

9,017,970
9,017,970

-69,279,495
30,172,093
21,389,344
25,416,604
2,147,651
2,984,058
151,389,245

128,889,876
52,283,157
31,616,832
30,031,195
8,141,385
-2,595,746
253,558,191

 .10اﻟﻣﺧزون

ﻣﺧزون
ﯾﺧﺻم :ﻣﺧﺻص ﻣﺧزون ﺑطﻲء اﻟﺣرﻛﺔ
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2019م

2018م

1,224,847,173
)(90,978,892
1,133,868,281

1,220,381,220
)(88,453,803
1,131,927,417
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .10اﻟﻣﺧزون )ﺗ ﺎﺑﻊ(
-10أ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺧزون ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م ﺑﺿﺎﺋﻊ أﻣﺎﻧﺔ ﻟدى اﻟوﻛﻼء ﺑﻣﺑﻠﻎ  625ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
)2018م 596 :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
-10ب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟﻣﺧزون ﺑطﻲء اﻟﺣرﻛﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر:
2019م
88,453,803
31,189,755
)(28,664,666
90,978,892

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
ﺷطب
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
 .11اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ

2019م
154.391.184
16,908,571
)(32,158,477
139,141,278

ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺷﻐﻠﯾﮭﺎ  -اﻟوﻛﻼء
ﯾﺧﺻم :ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
-11أ وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
ﺷطب
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

2018م
60,420,024
55,487,934
)(27,454,155
88,453,803
2018م
119,498,756
-)(13,585,137
105,913,619

2019م

2018م

13,585,137
25,000,000
)(6,426,660
32,158,477

8,243,097
9,871,317
)(4,529,277
13,585,137

-11ج ﯾﻌرض اﻹﯾﺿﺎح رﻗم  23ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣدى ﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض
ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ.
 .12اﻟﻧﻘد وﻣ ﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

2019م
147,252,723
200,000,000
25,100,876
372,353,599

ﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك  -ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ
إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة*
ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق

2018م
136,906,346
-33,166,955
170,073,301

* ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ وداﺋﻊ )ﻣراﺑﺣﺔ( ﻟدى ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﻣﻌدل رﺑﺢ ﺑﻧﺳﺑﺔ %2.20ﺳﻧوﯾﺎ ً وﺑﺗﺎرﯾﺦ إﺳﺗﺣﻘﺎق أﻗل ﻣن  3أﺷﮭر
ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ رﺑط اﻟودﯾﻌﺔ.
 .13اﻻﺳﺗﺛﻣ ﺎرات اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ ﺑ ﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﯾﻣﺛل ذﻟك وداﺋﻊ )ﻣراﺑﺣﺔ( ﻟدى ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﺗﺣﻣل ﻣﻌدل رﺑﺢ ﺑﻧﺳﺑﺔ 2018) %2.47م (%3.08 :ﺳﻧوﯾﺎ ً ﺑﺗﺎرﯾﺦ
إﺳﺗﺣﻘﺎق أﻛﺛر ﻣن  6أﺷﮭر.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .14رأس اﻟﻣﺎل واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت
رأس اﻟﻣﺎل
ﯾﺑﻠﻎ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ  50ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣﻘﺳم إﻟﻰ  50,000ﺣﺻﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﺗﺑﻠﻎ  1000﷼
ﺳﻌودي .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ھﯾﻛل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ:
اﻟﺷرﻛ ﺎء
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
)ﺳدﻛو (
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺧدﻣﺎت واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة

ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭ ﺎ
2018م
2019م

اﻟﻧﺳﺑﺔ ٪
2018م
2019م

25,000,000
25,000,000

-25,000,000

%50
%50

-%50

-50,000,000

25,000,000
50,000,000

-%100

%50
%100

ﯾﺣق ﻟﻠﺷرﻛﺎء اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻋﻧد اﻹﻋﻼن ﻋﻧﮭﺎ ﻣن وﻗت ﻵﺧر ،وﯾﺣق ﻟﮭم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺻوت واﺣد
ﻟﻛل ﺣﺻﺔ.
 ﺗﻧﺎزﻟت ﺷ ـرﻛﺔ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺧدﻣﺎت واﻻﺳ ـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ ﻋن ﻛﺎﻣل ﺣﺻ ـﺗﺔ ﻣن رأس اﻟﻣﺎل ﻟﺷ ـرﻛﺔاﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ )ﺳدﻛو( وﺗم ﺗﻌدﯾل ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس ﺑﺗﻠك اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  22رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ 1441ھـ
اﻟﻣواﻓق  20دﯾﺳﻣﺑر 2019م.
 ﻻﺣﻘﺎ ً ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﺗﺧذ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻗرارا ً ﺑزﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻣﺑﻠﻎ  950ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣناﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة ﻟﯾﺻﺑﺢ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻌد اﻟزﯾﺎدة  1ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي وﺟﺎري اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗوزﯾﻊ زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎء.
اﻟﻣﺑﻠـــﻎ

إﺳـم اﻟﺷـرﯾك
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ )ﺳدﻛو (
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ

475,000,000
475,000,000
950,000,000

اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻌﻘد ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺔ ،ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺣوﯾل ﻧﺳﺑﺔ  ٪10ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻛل ﺳﻧﺔ إﻟﻰ إﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ ﺣﺗﻰ
ﯾﺑﻠﻎ ذﻟك اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ  %30ﻣن رأس اﻟﻣﺎل .ھذا اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻏﯾر ﻣﺗﺎح ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎء .إﺳﺗوﻓت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﯾﺗم إﺟراء أي ﺗﺣوﯾل ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  23أﺑرﯾل 2019م و  10أﻛﺗوﺑر 2019م ،أوﺻﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑﻣﺑﻠﻎ  300ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي و  200ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ )2018م 550 :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( وﺗم دﻓﻊ ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻟﻠﺷرﻛﺎء
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .15ﻣﻧ ﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
ﺗطﺑق اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧطﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻏﯾر ﻣﻣوﻟﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻣوظﻔﯾﮭﺎ اﻟداﺋﻣﯾن طﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل
اﻟﺳﻌودي.
ﺗم إﻋداد اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣن ﻗﺑل ﺧﺑﯾر إﻛﺗواري ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم  %3,25ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﻧوﯾﺎ ً ) 31دﯾﺳﻣﺑر 2018م:ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم  %4.5ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺳﻧوﯾﺎ ً(.
 ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل زﯾﺎدة اﻟرواﺗب  %4ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﻧوﯾﺎ ً ) 31دﯾﺳﻣﺑر 2018م: %4ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺳﻧوﯾﺎ ً(.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﮐﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
2019م
ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن

168.829.324

2018م
142,569,721

اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧﺔ:
2019م

2018م

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر
ﻣدرج ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔواﺋد
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

142,569,721

125,856,900

18,417,361
5,945,222
24,362,583

18,197,955
5,185,916
23,383,871

ُﻣدرج ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷ ﺎﻣل اﻵﺧر
ﺧﺳﺎرة اﻛﺗوارﯾﺔ
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

21,903,558
21,903,558

9,237,307
9,237,307

اﻟﻣﺣول إﻟﻰ اﻟوﻛﻼء
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣدﻓوﻋﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر

-)(20,006,538
168.829.324

)(8,484,771
)(7,423,586
142,569,721
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .15ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻹﻛﺗوارﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﻣطﻠوﺑﺎت ﺧطط اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻏﯾر اﻟﻣﻣوﻟﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
)اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﮭﺎ ﻛﻣﺗوﺳطﺎت ﻣرﺟﺣﺔ(:
2018م
2019م
اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
%4.5
%3.25
ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم )ﻟﻠﺳﻧﺔ(
%4
%4
ﻧﻣو اﻟﻣرﺗﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  /اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟزﯾﺎدة اﻟراﺗب
اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ
%0.37
%0.28
ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت )ﺳﻧوﯾًﺎ(
60
60
ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋد
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م ،ﻛﺎﻧت ﻣدة اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة  9.22ﺳﻧﺔ )2018م 8.31 :ﺳﻧوات(.
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ:
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر
2019م:
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة
اﻟزﯾﺎدة ) /اﻟﻧﻘص( ﻓﻲ اﻷرﻗﺎم اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ
2018م
2019م
اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
142,569,721
168,829,324
اﻷﺳﺎس
1,425,697
1,688,293
زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﺑﻧﺳﺑﺔ %1
)(1,425,697
)(1,688,293
ﻧﻘص ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﺑﻧﺳﺑﺔ %1
ﻧﻣو اﻟﻣرﺗﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ  /اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸﺳﺎﺳﻲ
142,569,721
168,829,324
1,425,697
1,688,293
زﯾﺎدة اﻟراﺗب ﺑﻧﺳﺑﺔ %1
)(1,425,697
)(1,688,293
ﻧﻘص اﻟراﺗب ﺑﻧﺳﺑﺔ %1
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .16اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣؤﺟﻠﺔ
2019م

إﯾﺿﺎح

ﻣطﻠوﺑﺎت إﯾﺟﺎر ﻣؤﺟﻠﺔ
)اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﯾﺟﺎر(  -ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

--

ﻣﺻروﻓ ﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑ ﺎت أﺧرى
ﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﯾرادات ﻣؤﺟﻠﺔ
ﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ ﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ – اﻟوﻛﻼء
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻣوظﻔﯾن
ﺿرﯾﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

17
-16أ

2018م
1,544,972

44,320,893
84,051,068
35,305,733
8,196,433
-116,857,226
135,673,146
-424,404,499

49,957,554
49,379,417
24,791,819
31,334,048
941,305
99,645,547
144,390,848
63,790
400,504,328

 -16أ ﯾﻣﺛل ذﻟك اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹﯾرادات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣوﺟب ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوﻻء اﻟذي ﺳﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮫ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗرد اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ
ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﯾﮭﺎ أو ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎط وﻓﻘًﺎ ﻟﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣﺳب إرﺷﺎدات اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ .15
 .17اﻟﻣﻌ ﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
أ( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ:
اﻟﻌﻼﻗﺔ

اﻻﺳم

ﺷرﯾك
ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ

ﺷرﻛﺔ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺧدﻣﺎت واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ اﻟﺳﺧﺎء اﻟذھﺑﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺧطﻰ اﻟﺧﯾر ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ب( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ:
اﺳم اﻟﻣﻧﺷﺄة

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

ﺷرﻛﺔ اﻟﺳﺧﺎء اﻟذھﺑﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺧطﻰ اﻟﺧﯾر ﻟﻠﺧدﻣﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﻣﺟﻠس اﻹدارة

2019م

ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

2018م

ﻣﺻروﻓﺎت ﻣدﻓوﻋﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن
اﻟﺷرﻛﺔ
ﺗورﯾد ﻋﻣﺎﻟﺔ
ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺑواﺳطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ
ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ

2,510,310
202,409,407

1,233,000
200,670,822

--

2,324,850

ﻣﻛﺎﻓﺂت

28,561,943

25,299,996
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .17اﻟﻣﻌ ﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗ ﺎﺑﻊ(
ج( ﯾﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
2019م
37,937,177
6,383,716
44,320,893

ﺷرﻛﺔ اﻟﺳﺧﺎء اﻟذھﺑﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺧطﻰ اﻟﺧﯾر ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة

2018م
40,447,487
9.510.067
49.957.554

د( اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﺗﺗﻛون ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

2019م

ﻣﻛﺎﻓﺂت
اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﺧطﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل

28,561,943
44,492,791

2018م
25,299,996
28,090,307

ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻟﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرواﺗب واﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻓﻲ ﺧطﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺑﻌد ﺗرك اﻟﺧدﻣﺔ.
 .18ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
إﯾﺿﺎح
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ
ﻣﺧﺻص ﻣﺧزون ﺑطﻲء اﻟﺣرﻛﺔ

10

2019م

2018م

4.459.689.406 4,726,189,432
760.962.574
603,581,482
55.487.934
31,189,755
5.276.139.914 5,360,960,669

 .19إﯾرادات )ﺧﺳ ﺎﺋر( أﺧرى
2019م
3,769,463
1,677,809
9,852,930
)(2,259,348
13,561,493
26,602,347

إﯾرادات إﯾﺟﺎرﯾﺔ
ﻣﺧزون ﻣﺑﺎع ﻛﺧردة
ﻋﻛس ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﺧﺳﺎﺋر إﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
دﺧل آﺧر
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2018م
3,431,095
1,214,655
-)(34,254,058
8,930,652
)(20,677,656
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .20ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻊ وﺗﺳوﯾق

إﯾﺿﺎح

رواﺗب وﺧطط ﻣوظﻔﯾن
إﺳﺗﺋﺟﺎر ﻣﻧﺎﻓذ ﺑﯾﻊ
إﺳﺗﮭﻼك وإطﻔﺎء
دﻋﺎﯾﺔ وإﻋﻼن
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﺻدﯾﻘﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ
إﺳﺗﮭﻼك ﺣق اﻹﺳﺗﺧدام
ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﺣﻣﯾل وﺗﻌﺑﺋﺔ
إﺻﻼح وﺻﯾﺎﻧﺔ
ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎرة اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
إﺗﺻﺎﻻت
ﺗرﻓﯾﮫ
ﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى

5و8

7
11

 .21اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ

إﯾﺿﺎح

رواﺗب وﺧطط ﻣوظﻔﯾن
إﺳﺗﮭﻼك وإطﻔﺎء
إﺻﻼح وﺻﯾﺎﻧﺔ
أﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ
إﯾﺟﺎرات ﻣﺑﺎﻧﻲ
إﺳﺗﮭﻼك ﺣق اﻹﺳﺗﺧدام
ﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى
ﺗﺻدﯾﻘﺎت وﻣﺻروﻓﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
إﺗﺻﺎﻻت
ﻣﺻروﻓﺎت ﺿﯾﺎﻓﺔ

5و8

7

2019م

2018م

612,566,190
10,886,900
122,274,441
45,449,045
19,264,589
34,142,114
334,449,769
25,724,623
10,842,940
25,000,000
2,148,142
5,306,444
104,172,440
1,352,227,637

631,958,354
164,140,251
111,845,201
50,597,571
19,227,428
26,681,223
-26,382,817
12,499,421
9,871,317
2,779,711
4,349,802
45,396,846
1,105,729,942

2019م
154,758,489
29,689,206
23,949,313
26,761,820
-8,912,970
22,660,737
8,053,243
28,561,943
2,926,655
3,925,326
310,199,702

2018م
143,086,758
31,196,656
30,387,817
27,206,951
10,736,039
-18,114,033
8,670,193
25,299,996
3,694,845
3,461,369
301,854,657

 .22ﻣﺧﺻص اﻟزﻛ ةﺎ
ﯾﺗﻛون ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة اﻟﻣدرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻣدرج ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة

اﻟزﻛ ﺎة
-

اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ
34
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2019م

2018م

33,200,008
43,429,877

28,143,673
--
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
ﺎ(
ﺎﺗ ﺑﻊ
 .22ﻣﺧﺻص اﻟزﻛ ة )
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﻟﻠﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟزﻛﺎة:

2019م
37,056,138
33,200,008
43,429,877
)(35,245,847
78,440,176

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم(
ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

2018م
30,635,845
28,143,673
-)(21,723,380
37,056,138

ﻣﻛوﻧﺎت اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي  -اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠوﻋﺎء اﻟزﻛوي:

2019م

2018م

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﻌدل
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﯾﺧﺻم:
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات وﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﺎرات

1,114,303,608
880,313,499
173,337,050

1,094,320,378
727,540,141
155,865,539

)(646,953,823
)(193,000,000

اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي

1,328,000,334

)(647,654,428
)(194,894,184
-1,135,177,446

اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﺳﻧﺔ

33,200,008

28,143,673

ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض ھذه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم.
 1-22ﻣوﻗف اﻟرﺑوط اﻟﻧﮭ ﺎﺋﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟطﺑﯾﺔ
اﻷﻋوام ﻣن 2003م ﺣﺗﻰ 2012م
اﻧﮭت اﻟﺷرﻛﺔ وﺿﻌﮭﺎ اﻟزﻛوي ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( ﺣﺗﻰ ﻋﺎم 2012م .ﺣﯾث ﻗدﻣت اﻟﺷرﻛﺔ
إﻗراراﺗﮭﺎ اﻟزﻛﺎة اﻟﻲ اﻟﮭﯾﺋﺔ وﺗم اﺳﺗﻼم اﻟﺷﮭﺎدات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾدة ﻋن ﺗﻠك اﻟﺳﻧوات.
اﻷﻋوام ﻣن 2013م ﺣﺗﻰ 2018م
ﻗدﻣت اﻟﺷرﻛﺔ إﻗراراﺗﮭﺎ اﻟزﻛﺎة اﻟﻲ اﻟﮭﯾﺋﺔ وﺗم اﺳﺗﻼم اﻟﺷﮭﺎدات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾدة ،وﻟم ﺗﺗﻠﻘﻰ أي رﺑوطﺎت ﻋن ﺗﻠك
اﻟﺳﻧوات ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ.
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي ﻛﯾر
ھذه اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن 2018/10/2م ﺣﺗﻰ 2019/12/31م ،وھﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ﺣﺎل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺣول
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم اﺣﺗﺳﺎب زﻛ ﺎة ﻋن ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .23اﻷدوات اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ  -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﯾس ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺟﻣﯾﻊ ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ وﻣطﻠوﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
اﻟوﺻف
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ وأﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت إﯾﺟﺎر ﻣؤﺟﻠﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ وأﺧرى
ﻣطﻠوﺑﺎت إﯾﺟﺎر ﻣؤﺟﻠﺔ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

372,353,599
202,831,643
139,141,278
714,326,520

-----

-----

-----

372,353,599
202,831,643
139,141,278
714,326,520

372,353,599
202,831,643
139,141,278
714,326,520

512,758,446
1,213,417,180
1,726,175,626

----

----

----

512,758,446
1,213,417,180
1,726,175,626

512,758,446
1,213,417,180
1,726,175,626

اﻟﻣﺳﺗوى 1

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى 2

اﻟﻣﺳﺗوى 3

 31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
اﻟوﺻف
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى  1اﻟﻣﺳﺗوى  2اﻟﻣﺳﺗوى 3

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

170,073,301
200,359,333
105,913,619

----

----

----

170,073,301
200,359,333
105,913,619

170,073,301
200,359,333
105,913,619

476,346,253

--

--

--

476,346,253

476,346,253

428.286.947
1,544,972
429.831.919

----

----

----

428.286.947
1,544,972
429.831.919

428.286.947
1,544,972
429.831.919

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر( وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .وﯾرﻛز
ﺑرﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑوء ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺳﻌﻰ
إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .23اﻷدوات اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ  -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
إط ﺎر ﻋﻣل إدارة اﻟﻣﺧ ﺎطر
ﺗﺗوﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﻓﻘﺎ ً ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة .ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺎون وﺛﯾق ﻣﻊ اﻟوﺣدات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .إن أھم أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر ھﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن،
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت ،اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻛﺎﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﺄﺳﯾس إطﺎر ﻋﻣل اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﮫ .إن اﻹدارة
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗطوﯾر وﻣراﻗﺑﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔرﯾق ﺑﺎﻧﺗظﺎم وﯾﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن
أي ﺗﻐﯾﯾرات وﻣﺷﻛﻼت اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن ﺧﻼل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ.
ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ أﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم ﻣن ﻗﺑل ﻓرﯾق اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﺗﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ظروف اﻟﺳوق
وأﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﮭدف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾر وإﺟراءات اﻟﺗدرﯾب واﻹدارة ،إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﺑﯾﺋﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻧﺿﺑطﺔ
وﺑﻧﺎءة ﯾﺗﻔﮭم ﻓﯾﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن أدوارھم واﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم.
ﺗﻘوم ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻹدارة ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﺟراءات وﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺗﺷﻣل اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻧﻘد وأرﺻدة اﻟﺑﻧوك ،واﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة،
واﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى ،واﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟداﺋﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻷﺧرى ،واﻟﻘروض .ﺗم اﻹﻓﺻﺎح
ﻋن طرق اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﻔﺻل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻛل ﺑﻧد.
ﯾﺗم إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾدرج اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
ﻓﻘط ﻋﻧد وﺟود ﺣق ﻧظﺎﻣﻲ ﻣﻠزم ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ وﻛذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات ﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣد.
ﻣﺧ ﺎطر اﻟﺳوق
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﻌرض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗذﺑذب ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق .ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر :ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﻣﺧﺎطر
اﻟﻌﻣﻼت وﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
أ(

ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ

ﻣﺧﺎطر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺗﻌددة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺳﺎﺋدة
ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗراﻗب اﻹدارة اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﺗﻌﺗﻘد
أن ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﯾﺳت ھﺎﻣﺔ.
ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ،ﻟﯾس ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أي ﻗروض.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .23اﻷدوات اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ  -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ب( ﻣﺧ ﺎطر اﻟﻌﻣﻼت
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠب ﻗﯾﻣﺔ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘوﻣﺔ ﺑﻌﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف
اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣوط ﺗﺟﺎه ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت ﻣن ﺧﻼل أدوات اﻟﺗﺣوط.
ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي .اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺟوھرﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ،
ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﺗﺗﻌرض ﻷي ﻣﺧﺎطر ﻋﻣﻼت.
ج( ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻷﺳﮭم ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺳﺗﺗذﺑذب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .ﻻ ﺗﺗﻌرض
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر أﺳﮭم ﺣﯾث ﻻ ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﻋدم ﻣﻘدرة طرف ﻣﺎ ﻓﻲ أداة اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠطرف اﻵﺧر .ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك
واﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة وذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ وأﺧرى.
ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن اﺣﺗﻣﺎل اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻗدرة اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﺷﯾر ﺗرﻛز ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻷداء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﺗطورات
اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻌﻣﻼء .وﺿﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺟراءات ﻹدارة اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
ﺳﺎ إﻟﻰ اﻹرﺷﺎدات اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺣدود اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﺗﻌزى ھذه اﻹﺟراءات أﺳﺎ ً
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج "اﻟﺧﺳﺎرة
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ" .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺻص ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﻣر اﻟﻛﻠﻲ )اﻟﻧﮭﺞ اﻟﻣﺑﺳط( ﺣﯾث ﻻ
ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻛون ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻣﮭم.
ﯾﺗم ﺷطب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻻﺳﺗرداد اﻷﺻل
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل أو ﺟزء ﻣﻧﮫ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﻓردي ﺑﺈﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗوﻗﯾت وﻣﻘدار اﻟﺷطب ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗوﻗﻊ ﻣﻌﻘول ﻟﻼﺳﺗرداد.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﺟﻣل اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر:
2019م

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣ ﻟﺎﯾﺔ
ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ

372.353.599
202,831,643
139,141,278
714,326,520
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ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .23اﻷدوات اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ  -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺎﺑﻊ(
إن اﻟﻣدﯾﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون ھم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ذات اﻟﺷﮭرة واﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﺟﯾدة وﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ ﻗوي .وﯾﺗم إدراﺟﮭم
ﺑﻌد ﺧﺻم ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
2018م
2019م
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣ ﻟﺎﯾﺔ
370,432,634
575.185.242
 ﻣﺿﻣوﻧﺔ105,913,619
139,141,278
 ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ476,346,253
714,326,520
إن أﻋﻣﺎر اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻏﯾر اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﯾ ُﺗوﻗﻊ اﺳﺗرداد ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣﻧﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎد
ف ﻟﮭﺎ ،ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﺧﺻص ﻛﺎ ٍ
 31دﯾﺳﻣﺑر
2019م
 90 – 0ﯾوم
 180 – 91ﯾوم
 360 – 181ﯾوم
أﻛﺛر ﻣن  360ﯾوم
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

114,872,932
33,951,500
4,573,836
2,338,846
155.737.114

ﺎ
ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳ ﺋر
ا ﻻ ﺋ ﺗ ﻣ ﺎﻧ ﯾ ﺔ
-25,245,795
4,573,836
2,338,846
32,158,477

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م
100,075,978
10,532,142
5,078,144
3,812,492
119,498,756

-4,694,501
5,078,144
3,812,492
13,585,137

ﻣﺧ ﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ .وﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻧد ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺑﺳرﻋﺔ وﺑﻘﯾﻣﺔ ﺗﻘﺎرب ﻗﯾﻣﺗﮫ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺣﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ أو إﺗﺎﺣﺗﮭﺎ ،ﻋﻧد اﻟﺿرورة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﻟﯾس ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗرﻛﯾز ﺟوھري ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﺗرﻛﯾزات ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﺷروط
اﻟﺳداد ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﺻﺎدر اﻻﻗﺗراض أو اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺳوق ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣوﺟودات اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوم ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر .ﻻ ﺗﺣﺗﻔظ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻟم ﯾﺗم اﻟﻧظر ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق.
 31دﯾﺳﻣﺑر 2019م

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

 1إﻟﻰ  3ﺳﻧوات

ﺳﻧﺔ أو أﻗل

أﻛﺛر ﻣن  3ﺳﻧوات

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﺗﻘﺔ
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ
ﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
إﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

512,758,446
44,320,893
334,184,277
1,213,417,180
2,104,680,796
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512,758,446
44,320,893
334,184,277
233,227,439
1,124,491,055

------

---984,696,896
984,696,896

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .23اﻷدوات اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ  -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣﺧ ﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ )ﺗ ﺎﺑﻊ(
 31دﯾﺳﻣﺑر 2018م

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

 1إﻟﻰ  3ﺳﻧوات

ﺳﻧﺔ أو أﻗل

أﻛﺛر ﻣن  3ﺳﻧوات

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﺗﻘﺔ
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ
ﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ اﻟوﻛﻼء
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

428,286,947
49,957,554
31,334,048
294,420,907
803,999,456

428,286,947
49,957,554
31,334,048
294,420,907
803,999,456

------

------

ﻻ ﯾ ُﺗوﻗﻊ وﻗوع اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻗﺑل ﻣواﻋﯾدھﺎ اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻓﺗرات اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ وﻻ ﯾ ُﺗوﻗﻊ اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ
ﺑﺷﻛل ﺟوھري.
إدارة رأس اﻟﻣﺎل
إن ھدف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد إدارة رأس اﻟﻣﺎل ھو اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻣرار ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﻣواﺻﻠﺔ
ﺗﻘدﯾم ﻋواﺋد ﻻﺻﺣﺎب ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻣﻧﺎﻓﻊ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻵﺧرﯾن .واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻟدﻋم
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻷﻋﻣﺎﻟﮭﺎ.
وﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 31دﯾﺳﻣﺑر
2019م

 31دﯾﺳﻣﺑر
2018م

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﯾﺧﺻم :اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك
ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت

2,402,069,855
)(575,185,242
1,826,884,613

1,009,962,106
)(370,432,634
639,529,472

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

1,784,402,513
1.02

2.862.216
0.38

 .24اﻻرﺗﺑﺎطﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

2019م
172,223,944

ﻧﻔﻘﺎت رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ

2018م
24,514,500

أ( ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م ،ﻛﺎن ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ دﯾﻛورات اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت وﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺧﺎزن
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟدﯾدة.
ب( ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م ،ﻛﺎن ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﺧطﺎب اﺋﺗﻣﺎن ﺑﻧﻛﻲ ﻗﯾﻣﺗﮫ  2ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )2018م 8 :ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي( ﺻﺎدر ﻣﻘﺎﺑل ﺷراء ﻣﻌدات طﺑﯾﺔ وﻟوازم أﺧرى.
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ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .25ﻗط ﺎﻋ ﺎت اﻷﻋﻣ ﺎل
ﺗﻌﻣل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ و دوﻟﺔ اﻷﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﯾﻊ ﻣﺳﺗﺣﺿرات
اﻟﺗﺟﻣﯾل واﻟﻣواد اﻟطﺑﯾﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت وﻣن ﺧﻼل اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ )اﻟوﻛﻼء(
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﯾﺿﺎ ﺑﺗﺷﻐﯾل ﻋﯾﺎدات طﺑﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺣدي ﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺎت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻷﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻏﯾر ھﺎﻣﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗطﺎﻋﺎت
اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﺟﻐراﻓﻲ .إﯾﺿﺎ ﺗﻌﺗﺑر أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﯾﺎدات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻏﯾر ھﺎﻣﺔ
ﻧﺳﺑﯾﺔ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﺔ ﺗم ﻋرض ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﻛﻣ ﺎ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
ﻣﺑﯾﻌﺎت
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
إﺟﻣ ﻟﺎﻲ اﻟرﺑﺢ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2018م
ﻣﺑﯾﻌﺎت
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ

اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ

اﻟوﻛﻼء

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

2,740,759,012
)(1,848,808,589
891,950,423

5,083,552,507
)(3,504,195,634
1,579,356,873

7,824,311,519
)(5,353,004,223
2,471,307,296

اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ

اﻟوﻛﻼء

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

2,648,545,745
)(1,822,261,366
826,284,379

4,701,457,442
)(3,453,878,548
1,247,578,894

7,350,003,187
)(5,276,139,914
2,073,863,273

ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟوﻛﻼء ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺷﻐﯾل ﺑﻣﺑﻠﻎ  602ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )2018م 760 :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
 .26اﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﺳﻧﺔ 2020م ،ﺗﺄﱠﻛد ظﮭور ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد )ﻛوﻓﯾد  (19 -واﻧﺗﺷر ﻋﺑر ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ،ﻣﻣﺎ
ﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﺿطراب ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي .وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ھذا اﻟﺗﻔﺷﻲ ﺣدث ﻻﺣق ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻌدﯾل .وﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم أوﻟﻲ ،ﺑﺗﻘﯾﯾم أﻧﮫ ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك
ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ .وﺳﺗواﺻل اﻹدارة واﻟﻣﻛﻠﻔون ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟوﺿﻊ وإﺣﺎطﺔ ﺟﻣﯾﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﻋﻠًﻣﺎ ﺑﻣﺟرد ﺗواﻓر اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت .وﻗد ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف إﻓﺻﺎﺣﺎت ﻣﺣﺳﻧﺔ أو إﺛﺑﺎت ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 2020م.
 .27ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻺﺻدار ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ  15ذو اﻟﻘﻌدة 1441ھـ اﻟﻣواﻓق
 6ﯾوﻟﯾو 2020م.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟطﺑﯾﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م

ق108-

ق109-

ق110-

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
ﻛﻣ ﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
﷼ اﻟﺳﻌودي(
)ﺑ ﻟﺎ
اﻟﻣوﺟودات
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
اﻟﻌﻘ ﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣ ﺎرﯾﺔ
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺣق إﺳﺗﺧدام أﺻول
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات أﺧرى  -ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

إﯾﺿ ﺎح

2020م

2019م

4
5
7
6
8

779,589,718
179,000,000
41,571,900
1,186,841,563
4,634,857
2,191,638,038

645,519,798
193,000,000
35,080,158
1,306,061,068
7,227,298
2,186,888,322

9
10
8
12
11

1,180,965,542
94,779,020
174,551,926
-1,008,529,663
2,458,826,151
4,650,464,189

1,133,868,281
139,141,278
151,389,245
202,831,643
372,353,599
1,999,584,046
4,186,472,368

13
13

1,000,000,000
109,911,582
969,030,474
)(161,181
2,078,780,875

50,000,000
25,000,000
1,709,402,513
-1,784,402,513

14
6
15

329,487,592
828,952,941
14,380,998
1,172,821,531
376,130,633
98,053,920
442,672,772
482,004,458
1,398,861,783
2,571,683,314
4,650,464,189

168,829,324
984,409,971
10,395,445
1,163,634,740
233,227,439
78,440,176
512,758,446
414,009,054
1,238,435,115
2,402,069,855
4,186,472,368

ﻣﺧزون
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات أﺧرى – ﻣﺗداوﻟﺔ
اﺳﺗﺛﻣ ﺎرات ﻣ ﺎﻟﯾﺔ ﺑ ﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻧﻘد وﻣ ﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
رأس اﻟﻣ ﺎل
اﻻﺣﺗﯾ ﺎطﻲ اﻟﻧظ ﺎﻣﻲ
اﻷرﺑ ﺎح اﻟﻣﺑﻘ ﺎة
أﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺟﻧﺑﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
إﻟﺗزﻣﺎت ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن
إﻟﺗزاﻣ ﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟ ﺎر
ﻣﺻروﻓ ﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﻟﺗزاﻣ ﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟ ﺎر
ﻣﺧﺻص اﻟزﻛ ةﺎ
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت

6
21
15

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  26ﺟزًء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﺗم اﻋﺗﻣ ﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻدار ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑ ﺎﻟﻧﯾ ﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛ ﺎء وﺗم ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﯾ ﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭم:
______________________ ___________________ ______________________
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﻌﺗﻣد
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي
اﻟﻣدﯾر اﻟﻣ ﺎﻟﻲ

1

ق111-

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
﷼ اﻟﺳﻌودي(
)ﺑ ﻟﺎ
إﯾﺿ ﺎح

2020م

2019م

17

8,642,207,006
)(5,392,535,354
3,249,671,652

7,824,673,714
)(5,360,960,669
2,463,713,045

31,458,199
18,000,000
)(1,987,553,265
)(337,032,026
)(8,599,150
965,945,410

26,602,347
)(25,000,000
)(1,327,227,637
)(310,199,702
)(14,269,836
813,618,217

-)(57,499,591
)(57,499,591
)(14,000,000
894,445,819

12,262,536
)(55,354,221
)(43,091,685
)(1,894,184
768,632,348

)(45,330,000

)(76,629,885

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

849,115,819

692,002,463

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧ ر
ﺑﻧود ﻟن ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة:
إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة

)(19,576,276

إﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
ﻣﺟﻣل اﻟ رﺑﺢ
إﯾرادات أﺧرى
رد ) /ﺗدﻋﯾم( ﻣﺧﺻص ﺧﺳ ﺎﺋر إﺋﺗﻣ ﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻊ وﺗﺳوﯾق
ﻣﺻروﻓ ﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
ﻣﺧﺻص إﻧﺧﻔ ﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
اﻟرﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ

18
10
19
20
4

إﯾرادات ﺗﻣوﯾل
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل
إﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
اﻟزﻛ ﺎة

5
21

14

ﺑﻧود ﻣﻌ ﺎد أو ﻗد ﯾﻌ ﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭ ﺎ ﻓﻲ ﻗ ﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳ ﺎرة:

)(161,181
)(19,737,457
829,378,362

ﻓروق ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺟﻧﺑﯾﺔ
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﺳﻧﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

)(21,903,558

-)(21,903,558
670,098,905

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  26ﺟزًء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

ﺗم اﻋﺗﻣ ﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻدار ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑ ﺎﻟﻧﯾ ﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛ ﺎء وﺗم ﺗوﻗﯾﻌﮭ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻧﯾ ﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭم:
______________________ ___________________ ______________________
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﻌﺗﻣد
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي
اﻟﻣدﯾر اﻟﻣ ﺎﻟﻲ

2

ق112-

ق113-

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(

ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2019م
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎء
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎء
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
اﻟﻣﺣول ﻟﻼﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
اﻟﻣﺣول ﻟزﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م

إ ﯾﺿ ﺎ ح

13

13
13

25,000,000
----

50,000,000
----

رأس اﻟﻣﺎل

-----

اﻻﺣﺗﯾﺎط ﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ

اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
1,539,303,608
692,002,463
)(21,903,558
670,098,905

أﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗرﺟﻣﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺟﻧﺑﯾﺔ

إﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
1,614,303,608
692,002,463
)(21,903,558
670,098,905

-50,000,000
-----950,000,000
1,000,000,000

-25,000,000
----84,911,582
-109,911,582

---)(161,181
)(161,181
---)(161,181

)(500,000,000
1,709,402,513
849,115,819
)(19,576,276
829,539,543
)(535,000,000
)(84,911,582
)(950,000,000
969,030,474

)(500,000,000
1,784,402,513
849,115,819
)(19,737,457
829,378,362
)(535,000,000
--2,078,780,875

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  26ﺟزًء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻدار ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺎء وﺗم ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭم:

______________________ ______________________ ______________________
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﻌﺗﻣد
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي
اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ

3

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
إﯾﺿﺎح

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
ﺗﺳوﯾﺎت ﻟـ:
اﺳﺗﮭﻼك
إطﻔﺎء
ﺷطب ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺧﺳﺎرة ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
إﻟﺗزاﻣﺎت ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻص ﻣﺧزون ﺑطﻲء اﻟﺣرﻛﺔ
إطﻔﺎء ﺣق اﺳﺗﺧدام اﻻﺻول
ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
إطﻔﺎء ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات أﺧرى

894,445,819

768,632,348

140,630,127
17,533,901
-)(1,126,248
8,599,150
14,000,000
57,379,808
142,329,000
349,013,626
)(18,000,000
47,192,649
2,592,441
1,654,590,273

130,481,690
21,481,957
2,245,565
2,259,348
14,269,836
1,894,184
24,362,583
31,189,755
343,362,739
25,000,000
55,354,221
1,790,672
1,422,324,898

)(189,426,261
62,362,258
)(23,162,681
)(70,246,855
217,475,158
1,651,591,892
-)(34,800,262
)(30,943,252
1,585,848,378

)(33,130,619
)(58,227,659
)(26,655,828
84,471,499
22,355,199
1,411,137,490
)(7,818,662
)(20,006,538
)(35,245,847
1,348,066,443

13,821,838
)(295,848,433
)(23,951,426
202,831,643
)(103,146,378

6,183,714
)(217,973,905
)(16,443,598
)(2,472,310
)(230,706,099

6
13

)(311,525,936
)(535,000,000
)(846,525,936
636,176,064
372,353,599
-1,008,529,663

)(415,080,046
)(500,000,000
)(915,080,046
202,280,298
170,073,301
-372,353,599

15

70,150,460
48,351,986
--

21,903,558
-64,582,864

4
7
4
4
5
15
10
6
10أ

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
ﻣﺧزون
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات أﺧرى
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
اﻟﻧﻘد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ
ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
زﻛﺎة ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

14
21

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻟﻣﺣﺻل ﻣن ﺑﯾﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺷراء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺷراء ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
اﻟﻣﺳدد ﻣن إﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﻧﻘـد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ اﻟﻣﺻﻧف ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﻧﻘـد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣ ﺑر
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ:
ﻣزاﯾﺎ ﻣوظﻔﯾن ﻣﺣوﻟﺔ ﻣن اﻟوﻛﻼء  /ﻟﻠوﻛﻼء
اﻟﻣﺣول ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻲ ﺷرﻛﺔ ﺳﺧﺎء اﻟذھﺑﯾﺔ
أﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم )(16

2020م

2019م

4
7

3

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  26ﺟزًء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻدار ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺎء وﺗم ﺗوﻗﯾﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭم:
______________________ ___________________ ______________________
ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﻌﺗﻣد
اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي
اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
4
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.1

اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌد ﻟﮭﺎ اﻟﺗﻘرﯾر
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟطﺑﯾﺔ )"اﻟﺷرﻛﺔ"( ھﻲ ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل
اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  4030053868ﺑﺗﺎرﯾﺦ  5ﺷﻌﺑﺎن  1424ھـ )اﻟﻣواﻓق  1أﻛﺗوﺑر 2003م( .ﺗﻌﻣل اﻟﺷرﻛﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟرﺧﺻﺔ
وزارة اﻟﺻﺣﺔ رﻗم  3-67-31-101-26ﺑﺗﺎرﯾﺦ  22ذي اﻟﺣﺟﺔ 1424ھـ ) 28دﯾﺳﻣﺑر 2003م(.
ﯾﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﺗﺟﻣﯾل واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ.
ﺿﺎ وﺗﺷﻐل ﺻﯾدﻟﯾﺎت أطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓروﻋﮭﺎ اﻷﺧرى وﻣن ﺧﻼل
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗدﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾ ً
وﻛﻼء آﺧرﯾن.
ﺗﺷﺗﻣل ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓروﻋﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
)ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﻣﻌﺎ ً ﺑـ"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"(:
اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي ﻛﯾر
ﺷرﻛﺔ ﻧﮭدي ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر*
ﺷرﻛﺔ ﺳﺧﺎء اﻟذھﺑﯾﺔ**

ﺑﻠد اﻟﺗﺄﺳﯾس

اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﻋﯾﺎدات
ﺷرﻛﺔ ﻗﺎﺑﺿﺔ
ﺧدﻣﺎت ﻋﻣﺎﻟﺔ

ﻧﺳ ﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )(٪
2019م
2020م
%100
%100
%100
%100
-%100

* ﺑﺗﺎرﯾﺦ  27ﻣﺎرس 2019م ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺔ ﻧﮭدي ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر طﺑﻘﺎ ً ﻟﻌﻘد ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ
 %100ﻣن ﺣﺻص اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺷﻣل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت
اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ وإدارﺗﮭﺎ .وﻗد ﺑدأت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم 2019م ﺑرأﺳﻣﺎل ﻗدره  100أﻟف
درھم إﻣﺎراﺗﻲ.
** ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1أﻛﺗوﺑر 2020م أﺳﺗﺣوذت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺳﺧﺎء اﻟذھﺑﯾﺔ ﺗﺷﻣل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ
ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت طﺑﻘﺎ ﻟﻌﻘد اﻟﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﻌدل ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ  %100ﻣن ﺣﺻص ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م.
ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ ﻧﮭدي ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻣﺳﺗودع ﻧﮭدي ﻟﻸدوﯾﺔ
ﺻﯾدﻟﯾﺔ اﻟﻧﮭدي

ﺑﻠد اﻟﺗﺄﺳﯾس

اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

ﻣﺳﺗودع أدوﯾﺔ
ﺻﯾدﻟﯾﺔ

ﻧﺳ ﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ )(٪
2019م
%99
%99

ﺗﻣﺎرس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،وﻋﻧوان ﻣرﻛزھﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ھو:
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟطﺑﯾﺔ
ص .ب 17129
ﺟدة ،21484
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.2

أﺳس إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

 1-2اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﻣط ﺑﻘﺔ
ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﻓﻘﺔ )"اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ"( ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة
ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﯾن واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن.
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ٢٠٢٠م إﺟﺗﺎح اﻟﻌﺎﻟم ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ )ﻛوﻓﯾد  (١٩ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﻗﺎﻣت إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﺷﻛل إﺳﺗﺑﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ وإﺗﺧذت ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن
اﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ،ﻟﺿﻣﺎن ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﻣوظﻔﯾﮭﺎ وﻋﻣﺎﻟﺗﮭﺎ .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ھذه اﻟﺗﺣدﯾﺎت ،ﻻ ﺗزال أﻋﻣﺎل وﻋﻣﻠﯾﺎت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﻏﯾر ﻣﺗﺄﺛرة إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ،ﻟم ﯾﺗﺄﺛر اﻟطﻠب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر.
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻌواﻣل ،ﺗﻌﺗﻘد إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد  ١٩ﻟم ﯾﻛن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗم اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻧﮭﺎ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر٢٠٢٠م .ﺗواﺻل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﺗطور اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻋن ﻛﺛب ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم
ﻣن أن اﻹدارة ﻓﻲ ھذا اﻟوﻗت ﻟﯾﺳت ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺄﯾﺔ ﻋواﻣل ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻗد ﺗﻐﯾر ﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠٢١م أو ﺑﻌده .ﻛﻣﺎ أﺟرت إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻘدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ،وﻟدﯾﮭﺎ
اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺑﺄن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﺳﺗﻣرار أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻹدارة ﻟﯾس
ﻟدﯾﮭﺎ أي ﺷﻛوك ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ .ﻟذﻟك ،ﻻ ﺗزال اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌد
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ .ﺗﻘوم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟوﺿﻊ وﻣدى ﺗﺄﺛﯾره ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣرﻛزھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ .وﺗرى اﻹدارة ،اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ،أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻣن
اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ.
 2-2أﺳس اﻟﻘﯾﺎس
ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻔﮭوم اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﺎھﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ وﺣدة
اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
 3-2ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﻌرض
ﺗم ﻋرض ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي واﻟذي ﯾﻣﺛل ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﻌرض ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 4-2اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﯾﺗطﻠب إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﺳﺗﺧدام اﻹدارة ﻟﻠﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ
ﻟﻺﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت .ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﺷﻛل
ﻣﺳﺗﻣر .وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻋواﻣل أﺧرى .وﻗد ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋن ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات واﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﮭﺎ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗوﺿﯾﺣﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أھم اﻟﺗﻘدﯾرات وﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد واﻷﺣﻛﺎم اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ أﺛر ھﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟظﺎھرة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت:

) (1ﻗﯾﺎس إﻟﺗزام ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن

ﯾﺗم إﺣﺗﺳــــﺎب إﻟﺗزام اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺧطط اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣـددة ﻋن طرﯾق ﺗﻘـدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ
إﻛﺗﺳـﺑﮭﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ وﺗﺧﺻـم اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠوﺻـول إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﺗم اﻹﺣﺗﺳـﺎب ﺳـﻧوﯾﺎ ً
ﻣن ﻗﺑـل ﺧﺑﯾر إﻛﺗواري ﻣﺳــــﺗﻘـل ﺑـﺈﺳــــﺗﺧـدام طرﯾﻘـﺔ وﺣـدة اﻹﺋﺗﻣـﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ .ﺗم إﺳــــﺗﺧـدام اﻷﺣﻛـﺎم ﻓﻲ ﺗﻘـدﯾر
اﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻹﻛﺗوارﯾﺔ .ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺎﻹﯾﺿﺎح رﻗم ).(14
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .2أﺳس إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
 4-2اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

) (2اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﻘﯾم اﻟـدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻣوﺟوداﺗﮭـﺎ ﻏﯾر اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ ﻟﺗﺣـدﯾـد ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ھﻧـﺎك أي ﻣؤﺷــــر ﻋﻠﻰ
اﻻﻧﺧﻔـﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ .وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ وﺟود ﻣﺛـل ذﻟـك اﻟﻣؤﺷــــر ،ﯾﺗم ﺗﻘـدﯾر ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻘـﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻼﺳــــﺗرداد .ﯾﺗم
إﺛﺑﺎت ﺧﺳ ـﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ ـﺗرداد
واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﺑﻌد ﺧﺻم ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﯾﻊ أو ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧدام أﯾﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ.
ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ وذﻟك ﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻛس اﻻﻧﺧﻔﺎض
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺗم ﻋﻛس ﺧﺳــﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﺗﺗﺟﺎوز ﻋﻧده اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻـل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ،ﺑﻌد ﺧﺻـم اﻻﺳـﺗﮭﻼك واﻹطﻔﺎء ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟم ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳـﺎرة
اﻻﻧﺧﻔـﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ .وﯾﺗم إﺛﺑـﺎت ﻋﻛس ﺧﺳــــﺎرة اﻻﻧﺧﻔـﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﻛـﺈﯾرادات ﻣﺑـﺎﺷــــرة ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻣـﺔ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.

) (3ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛل ﻋﻘد ﻣن ﻋﻘودھﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء .ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ ھذا اﻟﺣﻛم،
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم وﺗﻘدﯾر أﺛر أي ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ،وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك اﻟﺧﺻوﻣﺎت واﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣرﻓوﺿﺔ.
ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻘﯾدًا ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺷﻛك اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻋدم اﻟﯾﻘﯾن ﺑﺷﺄن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.

) (4اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى
ﺗطﺑق اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳــﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺧﺳــﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ،
وﯾﺗطﻠب ذﻟك ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧذ ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أﺛﻧﺎء ﺣﺳﺎب اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺛر.

) (5اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ
ﻗﺎﻣت إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻛﻣﻧﺷـﺄة ﻣﺳـﺗﻣرة ،وﻟدﯾﮭﺎ ﻗﻧﺎﻋﺔ أن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻹﺳ ـﺗﻣرار أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳ ـﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب .ﻋﻼوة ً ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻹدارة ﻟﯾﺳ ـت ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺄي أﻣور ﺟوھرﯾﺔ ﻗد
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻛﻣﻧﺷ ـﺄة ﻣﺳ ـﺗﻣرة .ﻟذﻟك ،ﻓﺈﻧﮫ ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ أﺳ ـﺎس
ﻣﺑدأ اﻹﺳﺗﻣرارﯾﺔ.

) (6اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات واﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺗﺣـدد اﻹدارة اﻷﻋﻣـﺎر اﻹﻧﺗـﺎﺟﯾـﺔ اﻟﻣﻘـدرة ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛـﺎت واﻟﻣﻌـدات واﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳـــ ـﺔ ﺑﻐرض اﺣﺗﺳـــ ـﺎب
اﻻﺳـﺗﮭﻼك .وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳـﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣوﺟودات أو واﻟﺿـرر اﻟﻣﺎدي اﻟذي
ﺗﺗﻌرض ﻟﮫ ھذه اﻟﻣوﺟودات .ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ،طرﯾﻘﺔ اﻻﺳـﺗﮭﻼك واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳـﻧوﯾﺎ،
وﯾﺗم ﺗﻌدﯾل اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺗﻰ ﺗرى اﻹدارة أﻧﮭﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.2

أﺳس إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎ ﺑﻊ(

 4-2اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

) (7ﻣﺧﺻص ﻣﺧزون ﻣﺗﻘﺎدم
ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺗﻘدﯾر اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻛﻠﻔﺗﮫ ﻏﯾر
ﻣﺳﺗردة أو أﺻﺑﺢ ﺗﺎﻟﻔﺎ ً ﻛﻛل أو ﺟزءا ً ﻣﻧﮫ ،أو إذا ﻛﺎن ﺳﻌر ﺑﯾﻌﮫ أﻗل ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺗﮫ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أي ﻋواﻣل
أﺧرى ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻷﻗل ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺗﮫ .وﺗﺳﺗﻧد ﺗﻘدﯾرات ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق
ﻟﻠﻣﺧزون ﻋﻠﻰ أﻛﺛر اﻷدﻟﺔ ﻣوﺛوﻗﯾﺔ ﻓﻲ وﻗت إﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات .وﺗﺄﺧذ ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات ﺑﺎﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ
اﻷﺳﻌﺎر أو اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺄﺣداث ﺗﻘﻊ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾؤﻛد أن ظروف
ھذه اﻷﺣداث ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ..

) (8اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  /ﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣوردﯾن
ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﻣﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن .وھذا ﯾﺷﻣل
ﺧﺻوﻣﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ وﺧﺻوﻣﺎت ﻛﻣﯾﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣن اﻟﻣوردﯾن .ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ھذه اﻟﺧﺻوﻣﺎت
واﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻم ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم وﺷروط اﻟﻌﻘد أو اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.
ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺻم اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﻣﺧزون ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ واﻟﻣﺧزون
اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ.

) (9ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻠم ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﻊ أﺻل أو اﻟﻣدﻓوع ﻟﺗﺣوﯾل إﻟﺗزام ﺿﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن
اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس أو ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ذﻟك ،اﻟﺳوق اﻷﻓﺿل اﻟﻣﺗﺎح ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ .إن اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت ﺗﻌﻛس ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻷداء.
ﻋﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻل أو إﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن رﺻدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻗدر
اﻟﻣﺳﺗطﺎع .ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﺳﻠﺳل ھرﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب
اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
•

اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول :اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻧﺷطﺔ ﻟﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﯾﻣﻛن
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس.

•

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣدﺧﻼت أﺧرى ﻏﯾر اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣدرﺟﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺗﺣت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن
ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة )ﻛﺎﻷﺳﻌﺎر( أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة )ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻷﺳﻌﺎر(.

•

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث :ﻣدﺧﻼت ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻠﺣوظﺔ )ﻣدﺧﻼت
ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ(.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.2

أﺳس إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 4-2اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

) (10اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺗداول وﻏﯾر اﻟﻣﺗداول
ﺗﺑوب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣﺗداوﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
اﻟﻣوﺟودات:
ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺻل ﻣﺗداوﻻً ﻋﻧدﻣﺎ:
•
•
•
•

ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﺣﻘق أو ﺗوﺟد ﻧﯾﺔ ﻟﺑﯾﻌﮫ أو اﺳﺗﮭﻼﻛﮫ ﻓﻲ دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛
ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة؛
ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر؛ أو
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺣﺟوزأ ً ﻣن اﻟﺻرف أو اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗزام ﻟﻣدة اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭًرا ﻋﻠﯽ
اﻷﻗل ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ

ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﻛﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت:
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ:
•
•
•
•

ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺳوﯾﺗﮫ ﻓﻲ دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛
ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة؛
ﻣن اﻟﻣﻘرر ﺗﺳوﯾﺗﮫ ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ؛ أو
ﻻ ﯾوﺟد ﺣق ﻏﯾر ﻣﺷروط ﻟﺗﺄﺟﯾل ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﻟﻣدة اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭًرا ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻌد ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر

ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻛﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
 .3اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎه ﺑﺷﻛل ﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
 1-3أﺳس ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻹﯾﺿﺎح رﻗم  .(1ﺗم إﻋداد
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ھﻲ ﻣﻧﺷﺂت ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﺗﺗوﻓر اﻟﺳﯾطرة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو ﯾﻛون ﻟﮭﺎ اﻟﺣق
ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد ﻣﺗﻐﯾرة ﻧﺗﯾﺟﺔ إرﺗﺑﺎطﮭﺎ ﺑﮭذه اﻟﻣﻧﺷﺂت وﯾﻛون ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻌواﺋد ﻣن
ﺧﻼل ﺳﯾطرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت .ﯾﺗم ﺗوﺣﯾد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾطرة وﯾﺗم اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺗوﺣﯾد
ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻗف اﻟﺳﯾطرة.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎ ﺑﻊ(

 1-3أﺳس ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﺑﺣﺻﺗﮭﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺗﺣواذ.
ﯾﺗم إﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ﻛﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﮭﺎ ﻋن طرﯾق إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت
ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺣﺻص اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة وﯾﺗم ﻓﻘط اﻷﺧذ
ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣﺻص اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋن طرﯾق ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أﺧرى.
ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻘد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﯾﺗم إﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻول واﻹﻟﺗزاﻣﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
واﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺧرى ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﯾﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﺄﯾﺔ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة وأي ﺣﺻص ﯾﺗم
اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﯾﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة.
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻋﻧد ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم إﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷرﺻدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن أطراف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﯾﺗم إﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﻧﻔس طرﯾﻘﺔ اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﻟﻛن ﻓﻘط إذا ﻛﺎن ﻻ ﯾوﺟد أي ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
 2-3ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات

اﻹﺛﺑﺎت واﻟﻘﯾﺎس
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻣﺑدﺋﯾًﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ.
ﺗﺷﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻧد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات اﻟذي ﺗم إﻧﺷﺎﺋﮫ ذاﺗﯾًﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣواد واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وأﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف أﺧرى ﺗﺗﻌﻠق
ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺟﻌل اﻟﺑﻧد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام.
ﺗﺗﻛون ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻧد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺷﺗراة ﻣن ﺳﻌر ﺷراﺋﮫ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك رﺳوم اﻻﺳﺗﯾراد وﺿراﺋب اﻟﺷراء ﻏﯾر
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺎت وأي ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﺎﺋدة ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺟﻌل اﻟﺑﻧد
ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌد ﻟﮫ.
ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ أو اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف أﻋﻣﺎرھﺎ
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻛﺑﻧود ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ )ﻣﻛوﻧﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ( ﺿﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات.
ﺗﻣﺛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺷﺎءات اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺳﯾﺗم رﺳﻣﻠﺗﮭﺎ ﻛﺑﻧد
ﻣﺳﺗﻘل ﻛﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات .ﻋﻧد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺷﺎء إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎ ﺑﻊ(

 2-3ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات )ﺗﺎ ﺑﻊ(

اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة
إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﻧد ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﺑدال ﺟزء ﻣن أﺣد ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟذﻟك اﻷﺻل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن
اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗدﻓق ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻷﺻل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق .ﯾﺗم
اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد اﻟﻣﺳﺗﺑدل .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ.

إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف
ﯾﺗم إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ أو ﺑﯾﻌﮭﺎ.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن إﺳﺗﺑﻌﺎد أﺣد ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧود اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات وﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻹﺳﺗﺑﻌﺎد.

اﻹﺳﺗﮭﻼك
اﻹﺳﺗﮭﻼك ھو ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺗظم ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗﮭﻼك ﻟﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات )ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻل ﻣﺧﺻوﻣﺎ ً ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻸﺻل( ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ.
ﯾﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﻣﺻروف اﻹﺳﺗﮭﻼك ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﻘدر
ﻟﻛل ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات .ﯾﺗم إﺳﺗﮭﻼك اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻋﻠﻰ ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر أو ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﻟﻸﺻول أﯾﮭﻣﺎ أﻗل .إﻻ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﺄﻛد ﻣﻌﻘول أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳوف ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻛﯾﺔ ھذه اﻷﺻول ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة
اﻹﯾﺟﺎر .ﻻ ﯾﺗم إﺳﺗﮭﻼك اﻷراﺿﻲ ،اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ،واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﻛﺑﻧود ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔﺗرات اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ:
•
•
•
•
•
•

ﻣﺑﺎﻧﻲ
أﺛﺎث وﺗرﻛﯾﺑﺎت وﻣﻌدات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
ﺳﯾﺎرات
ﺣﺎﺳب آﻟﻲ
ﻣﻛﺎﺋن وﻣﻌدات
دﯾﻛورات

ﺳﻧوات
25 – 10
4
4
4
4
8-4

ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ طرق اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك
ﻣﻼﺋﻣﺎ ً.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎ ﺑﻊ(

 3-3اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد ﻣن ﺗﺄﺟﯾرھﺎ )ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ
ﻟﺗوﻟﯾد دﺧل( أو ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﺳب رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ )ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﺳب رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ( ﻛﻌﻘﺎرات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﯾﺗم
اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﺑﮭﺎ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ .ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر وإﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ
اﻹﯾﺿﺎح ) (2-4-2أﻋﻼه.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺎﺋدات اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻣوذج اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم إدراج اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﮭﻼك اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻣﺎ ﻋدا اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ﻛﺈﯾرادات ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻋواﺋد اﻹﯾﺟﺎرات ﻛﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة ﻋﻘد
اﻹﯾﺟﺎر.
 4-3اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ .ﻻﺣﻘًﺎ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم
اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ،إن وﺟدت.
ﺿﺎ إﺿﺎﻓﯾًﺎ
ﯾﺗم إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى أﻋﻣﺎرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ إن ﻛﺎن ھﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎ ً
ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻋﻧد وﺟود ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻓﺗرة اﻹطﻔﺎء وطرﯾﻘﺔ اﻹطﻔﺎء
ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ذو اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺣدد ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ أو اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻓﺗرة أو طرﯾﻘﺔ
اﻹطﻔﺎء ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ،وﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ھذه اﻟﺗﻐﯾرات ﻛﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻣﺻروف اﻹطﻔﺎء
ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺣددة ﻓﻲ ﻓﺋﺔ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺎﺋدات
اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل.
ﯾﺗم إطﻔﺎء اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺳﻧوات
•
•

4
4

ﺑراﻣﺞ
اﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺻﯾدﻟﯾﺎت
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎ ﺑﻊ(

 5-3ﻣﺧزون
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧزون ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق أﯾﮭﻣﺎ أﻗل .وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﻣرﺟﺢ .وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻛﺑدھﺎ ﻟﺷراء اﻟﻣﺧزون ،وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج أو اﻟﺗﺣوﯾل واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﻟﺟﻠب اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﮫ اﻟﺣﺎﻟﻲ وﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟراھﻧﺔ.
ﺗﺗﻛون ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﻘدﯾري ﺧﻼل اﻟﺳﯾر اﻻﻋﺗﯾﺎدي ﻟﻸﻋﻣﺎل ﺑﻌد ﺧﺻم أي ﺗﻛﺎﻟﯾف
إﻧﺗﺎج إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻺﻛﻣﺎل وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ .وﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ،ﻋﻧد اﻟﻠزوم ،ﻟﻠﻣﺧزون اﻟﻣﺗﻘﺎدم وﺑطﻲء
اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺗﺎﻟف.
 6-3ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﯾﻌﺗﻣد ﺗﺤـﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺮﺗﯿـﺐ ،ﯾﻨﻄﻮي أو ﻻ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻘـﺪ إﯾﺠـﺎر ﻋﻠﻰ ﺟﻮھﺮ اﻟﺘﺮﺗﯿـﺐ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻧﺸــــﺎﺋﮫ.
ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺮﺗﯿـﺐ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘﺨﺪام أﺻـﻞ ﻣﺤﺪد وأن اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﯾﻨﻘﻞ ﺣﻖ اﺳـﺘﺨﺪام
اﻷﺻـﻞ أو اﻷﺻـﻮل ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﺤﺪد ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ.
اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺳﺗﺎﺟر
ﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﻟﻌﻘﺪ ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﯾﻤﺜﻞ أو ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ إﯾﺠﺎر .ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻌﻘﺪ أو ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ
إﯾﺠﺎر إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﯾﻨﻘﻞ ﺣﻖ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺨﺪام أﺻﻞ ﻣﺤﺪد ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻲ .و ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻧﻘﻞ ﺣﻖ
اﻟﺴﯿﻄﺮة ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﯿﻞ ﯾﺘﻤﺘﻊ طﻮال ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻜﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
ا -ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة
ب -ﺣﻖ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺤﺪد
ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺤﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر (أي ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻓﺮ اﻷﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام) وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺘﺰام اﻹﯾﺠﺎر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر .ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ ﻣﺒﺪﺋﯿًﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،ﻣﻄﺮوًﺣﺎ ﻣﻨﮫ اﻻﺳﺘﮭﻼك
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ .
وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮫ ﻷي ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﯾﺠﺎر .ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷوﻟﻲ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻷي ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت إﯾﺠﺎر ﺗﻢ إﺟﺮاؤھﺎ ﻓﻲ أو ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء ،وأي ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ
ﻣﺒﺎﺷﺮة أوﻟﯿﺔ ﻣﺘﻜﺒﺪة وﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻜﺒﺪھﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﯿﻚ وإزاﻟﺔ اﻷﺻﻞ ﻣﺤﻞ ا ﻟﻌﻘﺪ وإﻋﺎدة اﻟﻤﻮﻗﻊ أو اﻷﺻﻞ
إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم
ﺼﺎ أي ﺣﻮاﻓﺰ إﯾﺠﺎر ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻤﺮ اﻷﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﺤﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل اﺳﺘﻨﺎدا ً
وﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ،ﻧﺎﻗ ً
إﻟﻰ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ .
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﺘﺰام اﻹﯾﺠﺎر ﻣﺒﺪﺋﯿًﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺪﻓﻌﺎت اﻹﯾﺠﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ .ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺨﺼﻢ دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺠﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻀﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر إذا ﻛﺎن ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ .وإذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن ﺗﺤﺪﯾﺪ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض
اﻹﺿﺎﻓﻲ
ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﯿﺎس اﻟﺘﺰام ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
أ )-زﯾﺎدة اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺪﻓﺘﺮي ﻟﯿﻌﻜﺲ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر؛
ب) ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺪﻓﺘﺮي ﻟﯿﻌﻜﺲ دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺠﺎر؛
و ج) إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺪﻓﺘﺮي ﻟﯿﻌﻜﺲ أي إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ أو ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻟﻌﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر أو ﻟﯿﻌﻜﺲ دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ
ﺟﻮھﺮھﺎ أو اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ أو اﻟﻤﻌﺪل أو إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ دﻓﻌﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ أو
إذا ﻏﯿﺮت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺨﺘﺎر اﻟﺸﺮاء أو اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ أو اﻹﻧﮭﺎء .ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺔ أي ﻋﻤﻠﯿﺔ إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس ﻓﻲ
اﻟﺘﺰام اﻹﯾﺠﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﺤﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ أو ﺗﺤﻤﯿﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ إذاﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ
ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺻﻔﺮا ً.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎ ﺑﻊ(

 6-3ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎر ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
اﺧﺘﺎرت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻖ اﺳﺘﺨﺪام أﺻﻮل واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﯾﺠﺎر ﻟﻌﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺪﺗﮭﺎ
 ١٢ﺷﮭﺮا ً أو أﻗﻞ .ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻹﯾﺠﺎر.
ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻣدﯾد
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﯿﺎرا ً ﻟﻠﺘﻤﺪﯾﺪ ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻤﺎرﺳﺔ
ﺧﯿﺎرات اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر .ﺗﻌﯿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺨﯿﺎرات إذا ﻛﺎن
ھﻨﺎك ﺣﺪث ﺟﻮھﺮي أو ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ.
 7-3اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
إﺛﺑﺎت اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻷﺻل واﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ طرﻓﺎ ً ﻓﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸداة ،وﯾﻛون ذﻟك ﻋﻣوﻣﺎ ً
ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗﺎﺟرة .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات
أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﺣق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﯾﺗم ﺧﻼﻟﮭﺎ
ﺗﺣوﯾل ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺧﺎطر وﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أي ﻓواﺋد ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎﺋﮭﺎ أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻛﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ.
إﻟﻐﺎء اﻹﺛﺑﺎت
ﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎد أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل وﻣﺟﻣوع ) (1اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠم )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
أي أﺻل ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﺣدﯾﺛﺎ ً ﺑﻌد ﺧﺻم أي ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻔﺗرﺿﺔ ﺣدﯾﺛﺎ ً( ) (2أي أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﺳﮭم ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﻓﺈن أي رﺑﺢ  /ﺧﺳﺎرة ﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﻻ ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻋﻧد إﻟﻐﺎء اﻹﺛﺑﺎت.
ﯾﺗم إﻟﻐﺎء إﺛﺑﺎت اﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧد وﻓﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺗرﺗب أو إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘد أو اﻧﻘﺿﺎء
أﺟﻠﮫ.

ﺗﺻﻧﯾف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

 (1اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة؛ أو
 (2اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة؛ أو
 (3اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر – اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أدوات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻲ إﻻ إذا ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣوذج اﻟﻌﻣل ﻹدارة
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺗﺄﺛر ﺑذﻟك ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ أول ﯾوم
ﻷول ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻧﻣوذج اﻟﻌﻣل.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎ ﺑﻊ(

 7-3اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺗﺻﻧﯾف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة إذا ﺗم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺷرطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن وﻻ ﯾﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻛﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة:
ﺗم اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺧﻼل ﻧﻣوذج اﻟﻌﻣل واﻟذي ﯾﮭدف إﻟﻰ اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ؛ و
إن اﻟﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ
واﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋم.
ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ،ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
أن ﺗﺧﺗﺎر ﻋرض أﯾﺔ ﺗﻐﯾرات ﻻﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺗﻠك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .وﯾﺗم ھذا اﻹﺧﺗﯾﺎر
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛل إﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﺣدة.
أي ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ﻟم ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ وﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻛﻣﺎ
ھو ﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ أﻋﻼه ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة وھذا ﯾﺗﺿﻣن أﯾﺿﺎ ً اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ.

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق – اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر:
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣطﻔﺄة

ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ﻟﮭذه اﻟﻣوﺟودات ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ .ﯾﺗم
ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾم .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﯾرادات اﻟﻔﺎﺋدة وأرﺑﺎح
وﺧﺳﺎﺋر ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﯾﺗم
إﺛﺑﺎت أي رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.

أدوات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻵﺧر )إﺳﺗﺛﻣﺎرات أدوات
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ(
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح
واﻟﺧﺳﺎﺋر

ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ﻟﮭذه اﻟﻣوﺟودات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻛﺈﯾراد
ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﺗوزﯾﻌﺎت ﺗﻣﺛل إﺳﺗرداد ﻟﺟزء ﻣن
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر .أﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر او ارﺑﺎح أﺧرى ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر وﻻ
ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ اﻟﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ او اﻟﺧﺳﺎرة.
ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ﻟﮭذه اﻟﻣوﺟودات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر
ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ أﯾﺔ ﻓواﺋد أو ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر.

ﺗﺻﻧف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣطﻠوﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة إذا ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﯾﮭﺎ ﻛﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة ،أو
ﻣﺷﺗﻘﺎت ،أو ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻛذﻟك .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .أﯾﺔ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ
ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.

إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف

ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭﺎ إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎ ﺑﻊ(

 7-3اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﯾﺗم ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺳﺟل ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘط ﻋﻧد وﺟود ﺣق ﺣﺎﻟﻲ
ﻧﺎﻓذ ﻧظﺎﻣﺎ ً ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ وﺗواﻓر اﻟﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻣﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ
أو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣوﺟودات وﺳداد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت.

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ) (9ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﺗﺑﺎع ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق
ﺑﺎﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﯾﺟب ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
وﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،9ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺈﺣدى اﻷﺳس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
× اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى  12ﺷﮭرا ً .ﺗﻧﺗﺞ ھذه اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋن أﺣداث اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ
اﻟﺳداد واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺧﻼل  12ﺷﮭرا ً ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر.
× اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر .ھﻲ اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺟﻣﯾﻊ أﺣداث اﻟﺗﻌﺛر
ﻓﻲ اﻟﺳداد ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر ،ﯾطﺑق اﻟﻘﯾﺎس إذا ازدادت اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ﻣﻧذ اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ،وﯾطﺑق ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى  12ﺷﮭرا ً
إذا ﻟم ﺗزﯾد ھذه اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر .ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﻔﺗرض أن اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟم
ﺗزداد – ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر – ﻣﻧذ اﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ إذا ﺗم ﺗﺣدﯾد أن اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺗﻘرﯾر .إﻻ أن ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر ﯾطﺑق داﺋﻣﺎ ً ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وأﺻول اﻟﻌﻘود
دون وﺟود ﻋﻧﺻر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺟوھري ،ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﺧﺗﺎر ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ أﯾﺿﺎ ً ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻣﻊ وﺟود ﻋﻧﺻر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﺟوھري.
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﺗﻘﯾﯾم ﺧﺳﺎﺋر إﻧﺧﻔﺎض اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
12ﺷﮭرا ً.

ﯾﺗم ﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸ ًﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻص وﯾﺗم إدراج ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة .ﺗﺳﺗﻣر إﯾرادات اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺧﺻم
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻐرض ﻗﯾﺎس ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض .ﯾﺗم ﺷطب اﻟﻘروض ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻘروض،
ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻧظرة واﻗﻌﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ وﺗم ﺗﺣﻘق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت أو ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﻓﻲ
ﺣﺎل زاد أو ﻧﻘص ـ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻻﺣﻘﺔ ـ ﻣﺑﻠﻎ ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺣدث وﻗﻊ ﺑﻌد ﺗﺳﺟﯾل اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﻓﯾﺗم زﯾﺎدة أو ﺗﻘﻠﯾص ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌدﯾل ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻص .إذا ﻣﺎ ﺗم ﻋﻛس ﻗﯾد ﺷطب ﻣﺎ
ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق ،ﻓﯾﺗم ﻗﯾده ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗرداده ﻓﯾﮭﺎ.
اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ھﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ذات اﻟدﻓﻌـﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أو اﻟﻣﺣـددة واﻟﻐﯾر ﻣدرﺟﺔ ﻓـﻲ ﺳوق ﻧﺷط وﺗﻧﺷﺄ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻋن
ﺿﺎ ﺗﺗﺿﻣن أﻧواع أﺧرى ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
طرﯾق ﺗﻘدﯾم اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء )ﻣﺛل اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ( ،وھﻲ أﯾ ً
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﮭﺎ أوﻟﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ ً إﻟﯾﮭﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وﯾﺗم
اﻹﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺈﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﻣﺧﺻص اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
ﺗظﮭر اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﻣﺧﺻص اﻟذي ﯾﺳﺟل ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻣﺳﺗﻘل وﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﺧﺳﺎرة ﯾﺗم ﻗﯾدھﺎ ﺿﻣن
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ او اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣوﺣدة ،ﻋﻧد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟن ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ،ﯾﺗم ﺷطب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﮭﺎ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎ ﺑﻊ(

 7-3اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

ﯾﺗﻛون اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻣن اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺧرى
ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ذات اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻﻠﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر أو أﻗل ،إن وﺟدت ،واﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ دون أي
ﻗﯾود .ﯾﺗم اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ.
 8-3اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ً
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ذﻟك اﻟﻣؤﺷر ،ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد.
ﯾﻛون ھﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﻧﻘد ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
وھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻸﺻل ـ أﯾﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
ﻷﺻل واﺣد ﻣن اﻟﻣوﺟودات ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن اﻷﺻل ﻣوﻟدا ً ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻣوﺟودات أﺧرى أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺧرى ﻣن اﻟﻣوﺟودات .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷﺻل أو ﻟوﺣدة ﻣﺣﻘﻘﺔ
ﻟﻠﻧﻘد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻓﺈن اﻷﺻل ﯾﻌﺗﺑر ﻗد ﺗﻌرض ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﯾﺗم ﺧﻔﺿﮫ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد.
وﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺗﻣﺎم اﻟﺑﯾﻊ ،ﯾﺗم ﻣراﻋﺎة أﺣدث اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳوﻗﯾﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
ﺗﺣدﯾد ﻣﺛل ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻧﺎﺳب .ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﯾد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻣوذج اﻟﺗدﻓق
اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺧﺻوم ،ﺣﯾث ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﺧﺻم ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟذي
ﯾﻌﻛس ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎل واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻل.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .إن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﻧﻘد ﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷي ﺷﮭرة
ﺗم ﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات ،ﺛم ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟوﺣدة )أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوﺣدات( ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺗﻧﺎﺳﺑﻲ.
ﯾﺗم ﻋﻣل ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾﻼً ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻔﺎء ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ً
أو ﺗﻘﻠﺻﮭﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن اﻷﺻل أو اﻟوﺣدة
اﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد .ﯾﺗم ﻋﻛس ﻗﯾد ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ً إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﻐﯾرا ً ﻓﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣﻧذ إدراج آﺧر ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﯾﻛون ﻋﻛس اﻟﻘﯾد ﻣﺣدودا ً ﺑﺣﯾث ﻻ
ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد أو ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ـ ﺑﻌد طرح اﻻﺳﺗﮭﻼك
ـ ﻣﻊ ﻋدم ﺗﺳﺟﯾل ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻸﺻل ﻓﻲ ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ .وﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻣﺛل ھذا اﻟﻌﻛس ﻓﻲ اﻟﻘﯾد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ
أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﯾﺗم ﻓﺣص أي ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ـ ﻋدا اﻟﺷﮭرة ،إن وﺟدت ـ ﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻛس ﻗﯾد ھذا اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ.
 9-3ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن
إن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ ﺑدﻓﻊ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ )ﺧطﺔ ﻣزاﯾﺎ
ﻣﺣددة( وﯾﺗم إﺣﺗﺳـﺎﺑﮭﺎ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻧﺻـف راﺗب اﻟﺷـﮭر اﻷﺧﯾر ﻣن ﻛل ﺳـﻧﺔ ﻣن ﺳـﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺧﻣس اﻷوﻟﻰ ﻣﺗﺿـﻣﻧﺔ
ﻛﺳـور اﻟﺳـﻧﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ راﺗب آﺧر ﺷـﮭر ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﻛل ﺳـﻧﺔ ﻣن ﺳـﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣﺗﺿـﻣﻧﺔ ﻛﺳـور
اﻟﺳﻧﺔ .ﯾﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣوظف ﻧﻔس اﻟﻣزاﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺗﻘﺎﻟﺔ .إن ﺧطﺔ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﻣوﻟﺔ.
ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
إن ﺧطﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ھﻲ ﺧطﺔ ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻋﻧد إﻧﺗﮭﺎء ﺧدﻣﺎﺗﮭم ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑدﻓﻌﮭﺎ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ إﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧدﻣﺔ واﻟراﺗب وﺳﺑب
إﻧﺗﮭﺎء اﻟﺧدﻣﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎ ﺑﻊ(

 9-3ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن )ﺗﺎﺑﻊ(
طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻹﻛﺗوارﯾﺔ
إﻟﺗزاﻣﺎ ً ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )" (19ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن" ،ﯾﺗم إﺣﺗﺳﺎب إﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻛﺎﻓﺎة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻹﻛﺗواري ﺑﺈﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ وﺣدة اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻹﻛﺗواري ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺣدث ﻓﯾﮭﺎ إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم .وﺗدرج إﻋﺎدة
اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓورا ً ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة وﻻ ﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﯾﺗم
إﺣﺗﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺗﻌدﯾل اﻟﺧطﺔ .ﯾﺗم إﺣﺗﺳﺎب اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﺧﺻم
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﻋﻠﻰ إﻟﺗزام ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺣددة.
إن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺧطﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﯾﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺿﻣن ﻣﺻروف ﻣزاﯾﺎ
اﻟﻣوظﻔﯾن ،ﻟﺗﻌﻛس اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﻟﺗزام اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺣﺎﻻت اﻟﺗﻐﯾر أو ﺧﻔض أو ﺗﺳوﯾﺔ
اﻟﻣزاﯾﺎ .ﯾﺗم إدراج ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻋن اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل وﻗﯾد اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﻛﺗوارﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﺳوﯾﺎت واﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻹﻛﺗوارﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﯾﮭﺎ.
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋراﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗرﻗﯾﺎت واﻟﺳداد ﻟﻠﻣوظﻔﯾن؛
 ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔواﺋد و إﻋﺎدة اﻟﻘﯾﺎس.ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت وﻗﯾﺎس اﻹﻟﺗزام ﻋن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺟور واﻟرواﺗب واﻹﺟﺎزات اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻹﺟﺎزات اﻟﻣرﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﻓﻌﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت.
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن وﻓﻘﺎ ً ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾﻧﺎت
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺣﺗﺳب ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن أﺟور اﻟﻣوظﻔﯾن .ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﺧطط ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣدارة ﻣن ﻗﺑل
اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﺧطط ﻣزاﯾﺎ ﻣﺣددة ﻧظرا ً ﻷن إﻟﺗزام اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﮭذه اﻟﺧطط ﯾﺳﺎوي اﻹﻟﺗزام اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺧطط
اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺣددة .ﯾﺗم إدراج اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﺧطط اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻛﻣﺻروف ﻋﻧد إﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮫ.
 10-3إﺛ ﺑﺎت اﻹﯾرادات
ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،15ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺗزام اﻷداء ،أي ﻋﻧدﻣﺎ
ﯾﺗم ﻧﻘل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗزام اﻷداء اﻟﻣﻌﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل.
ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻛم ،ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق
ﺿﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول
ﻛل ﺧطوة ﻣن ﺧطوات اﻟﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ .ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﯾﺎر أﯾ ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد.
ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻧﻘﺎط اﻟوﻻء ﺗﺗﺿﻣن أﻧﺷطﺔ وﻋﻘود اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻟﺗزام واﺣد ﻟﻸداء وﯾﺗم اﻹﻋﺗراف
ﺑﺎﻹﯾراد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ ﻧﻘل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻟﻠﻌﻣﻼء.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 10-3إﺛ ﺑﺎت اﻹﯾرادات )ﺗﺎ ﺑﻊ(
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﺑﻣﺑﻠﻎ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔاﻟﺧﺎص ﺑﺈﻟﺗزام اﻷداء اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻹﯾرادات ﺑﻌد ﺧﺻم
اﻟﻣرﺗﺟﻌﺎت واﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺎت وﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺗﻐﯾر واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن أطراف
ﺛﺎﻟﺛﺔ.

) (1ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ

ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻘود اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻟﺑﯾﻊ اﻷدوﯾﺔ و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻋﻣوًﻣﺎ اﻟﺗزاًﻣﺎ واﺣدًا ﻟﻸداء .ﺗوﺻﻠت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣن ﺑﯾﻊ اﻷدوﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ ﻧﻘل اﻟﺳﯾطرة
ﻋﻠﻰ اﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل ،ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻧد اﻟﺗﺳﻠﯾم.

) (2ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوﻻء
إن ﻟﻺﯾرادات ﻣن ﻧﻘﺎط اﻟوﻻء ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوﻻء اﻟﺗزام أداء ﻣﻧﻔﺻل.
ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻹﯾرادات ﺑﯾن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوﻻء واﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺧرى ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل .وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﮫ
ﻛﺈﯾراد ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﺗزوﯾد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ أو اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﺷروط اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أو
ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺗم اﺳﺗرداد ﺗﻠك اﻟﻧﻘﺎط.

) (3إﯾرادات ﻣن اﻹﯾﺟﺎرات
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣن اﻹﯾﺟﺎر ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻋواﺋد اﻹﯾﺟﺎرات ﻛﺟزء
ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.

) (4دﺧل آﺧر
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات اﻷﺧرى اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺈﯾرادات ﺣﺎل اﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ أو اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ .ﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ رﺑﺢ ﺑﯾﻊ
ﻣﺧزون اﻟﺧردة وإﯾرادات ﻣﺗﻧوﻋﺔ أﺧرى.
 11-3ﺗوزﯾﻌﺎت أر ﺑﺎح
ﯾﺗم ﻗﯾد ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 12-3اﻟزﻛﺎة واﻟﺿراﺋب
ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠزﻛﺎة وﻓﻘﺎ ً ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( .وﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل
اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة .وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟزﻛﺎة اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ،إن وﺟدت ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﺑوط ﻋﻠﻰ
ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟرﺑوط اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺳﺗﻘطﺎع ﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 13-3ﺿرﯾ ﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
ﺗم ﺗطﺑﯾق ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑدءا ً ﻣن  1ﯾﻧﺎﯾر 2018م ) 14رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ١٤٣٩ھـ(،
وھﻲ ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗورﯾد اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف وﻟﻛن ﯾﺗم ﺟﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻛل
ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗوزﯾﻊ ﻛﻣﺑدأ ﻋﺎم ،ﻟذﻟك; ﯾﺟب أن ﺗﻌﻛس ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ
ﺻل ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ إدراج ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل أو ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺳواًء
ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ دورھﺎ ﻛﻣﺣ ِ ّ
ﻛﺎﻧت ذات طﺑﯾﻌﺔ رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ أو إﯾرادات .وﻣﻊ ذﻟك ،ﺳﺗﻛون ھﻧﺎك ظروف ﺗﺗﺣﻣل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ،وﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﮭﺎ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،ﯾﺟب إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﺧدﻣﺔ.
 14-3اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻻرﺗ ﺑﺎطﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗزام )ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺿﻣﻧﻲ( ﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺣدث ﺳﺎﺑق ،وﺗﻛون ﺗﻛﺎﻟﯾف
ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﮫ .وﺗﺳﺗﻧد ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم إﻟﻰ ﺗﻘدﯾرات اﻹدارة ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔﻌﻠﻲ
اﻟﻣﺳﺗﺣق اﻟدﻓﻊ.
ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻟﺗﻌﻛس أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﺣﺎﻟﻲ .إذا ﻟم ﯾﻌد ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل وﺟود
ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗدﻓق ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ،ﯾﺗم ﻋﻛس اﻟﻣﺧﺻص ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ھﻲ:
)أ( اﻟﺗزام ﻣﺣﺗﻣل ﯾﻧﺗﺞ ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ وﯾﺗﺄﻛد وﺟود ذﻟك اﻻﻟﺗزام ﻓﻘط ﻣن وﻗوع أو ﻋدم وﻗوع ﺣدث أو أﻛﺛر ﻣن
ﺣدث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻏﯾر ﻣؤﻛد ﻟﯾس ﺿﻣن ﺳﯾطرة اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل؛ أو
)ب( اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻟﻛن ﻟم ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮫ ﺑﺳﺑب:
) (1ﻋدم وﺟود اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺄن ﺗدﻓق اﻟﻣوارد اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺳﯾﻛون ﻣطﻠوﺑﺎ ً ﻟﺗﺳوﯾﺔ
اﻻﻟﺗزام؛ أو
) (2إن ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻟﺗزام ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮫ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق.
ﻻ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻟﻣوارد ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻌﯾدة.
ﺗﺗﻣﺛل اﻻرﺗﺑﺎطﺎت ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌض اﻹﺟراءات اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻧﻘد أو أي أﺻل
آﺧر ﻟﻸطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ .ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎرﺗﺑﺎطﺎت واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ،ﯾرﺟﻰ
اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح .23
 15-3ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﺔ اﻟدﻓﻊ
ﯾﺗم اﻹﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﺑﺎﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗدرج ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺈﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ )أو ﺟزء ﻣن اﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ(
ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣرﻛزھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ،وﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ،ﯾﺗم إطﻔﺎؤه؛ أي ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺳداد اﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد أو ﯾﺗم إﻟﻐﺎؤه
أو ﯾﻧﻘﺿﻲ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎ ﺑﻊ(

 16-3اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺎﺑﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧ ﯾﺑﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﺑﻌﻣﻠﺗﮭﺎ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف
اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﺻﺑﺢ ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﺎھزة ﻟﻺﺛﺑﺎت ﻷول ﻣرة.
ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺗدرج اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗﺳوﯾﺔ أو ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
اﻟﻣوﺣدة.
وﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر
اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت.
 17-3اﻟﻣﺻروﻓﺎت
ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺳوﯾق ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ إدارات اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺳوﯾق .وﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وأﻋﺑﺎء اﻟﺗﻣوﯾل ،ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ .ﯾﺗم إﺟراء ﺗوزﯾﻊ
ﻟﻠﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺳوﯾق واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻠزوم،
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﺎﺑت.
 18-3اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
ﯾﺗطﻠب اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ أن ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ  %10ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺳﻧوي إﻟﻰ اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ.
وﯾﺟوز أن ﺗﻘرر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻗف اﻟﺗﺣوﯾل ﻟﻺﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣذﻛور ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ  %30ﻣن رأس اﻟﻣﺎل
اﻟﻣدﻓوع.
 19-3إﯾرادات وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل
ﺗﺗﻛون إﯾرادات اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن إﯾرادات ﻣراﺑﺣﺎت إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﮭﺎ ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ
أو اﻟﺧﺳﺎرة .وﯾﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﺈﯾرادات ﻣراﺑﺣﺎت إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻧد إﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺈﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض .ﯾﺗم اﻹﻋﺗراف ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻗﺗراض اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﻣﺑﺎﺷرة
ﺑﺈﻗﺗﻧﺎء أو إﻧﺷﺎء أو إﻧﺗﺎج أﺻل ﻣؤھل ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
 20-3ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت
ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل ﯾﻣﺛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺻول واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻣﻌﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﺧﺎطر
وﻋواﺋد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘطﺎﻋﺎت أﻋﻣﺎل أﺧرى واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل
اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
اﻟﻘطﺎع اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﯾرﺗﺑط ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺣددة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﺧﺎطر وﻋواﺋد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن
ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘطﺎﻋﺎت ﻋﻣل ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎت إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.3

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 21-3اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة وﻟم ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ
ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟدﯾدة وﺗﻔﺳﯾرات وﺗﻌدﯾﻼت ط ﺑﻘﺗﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻻﯾوﺟد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟدﯾدة ﺗم إﺻدارھﺎ وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ھﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺳﺎرﯾﺔ إﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  1ﯾﻧﺎﯾر
2020م .واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻛن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ً ﺟوھرﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﺳﺎرﯾﺔ اﺑﺗداًء ﻣن
 1ﯾﻧﺎﯾر 2020م
 1ﯾﻧﺎﯾر 2020م
 1ﯾﻧﺎﯾر 2020م

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﺗﻌرﯾف اﻟﻣواد  -ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  1وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ 8
ﺗﻌرﯾف اﻷﻋﻣﺎل  -ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ 3
ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻊ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة ﻏﯾر اﻟﻣط ﺑﻘﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺻدرت وﻟﻛن ﻟم ﺗدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻻ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺟود ﺗﺄﺛﯾرأ ﺟوھرﯾًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻓﻰ ﺣﺎل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻌدﯾﻼت
أدﻧﺎه.
ﺳﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ
اﺑﺗداًء ﻣن أو ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ
 1ﯾﻧﺎﯾر 2021م

 1ﯾﻧﺎﯾر 2022م

 1ﯾﻧﺎﯾر 2023م
ﻣﺗﺎح ﻟﻠﺗطﺑﯾق اﻻﺧﺗﯾﺎري
 /ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳرﯾﺎن ﻣؤﺟل
إﻟﻰ أﺟل ﻏﯾر ﻣﺳﻣﻰ

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﻌدﯾﻼت
ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  9وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  39واﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  16واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  4اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ )ﺗﺻﺣﯾﺢ
ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة(
اﻟﻌﻘود ﻏﯾر اﻟﻣﺟدﯾﺔ – ﺗﻛﻠﻔﺔ إﺗﻣﺎم اﻟﻌﻘد )ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ (37
اﻟﺗﻌدﯾرت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )دورة 2018م – 2020م(
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻻﻻت واﻟﻣﻌدات :اﻟﻌﺎﺋدات ﻗﺑل اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﺻود )ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ (16
اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ )ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
(3
ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم " ،1ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾف
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  – 17ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  – 17ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﺑﯾﻊ أو ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر وﺷرﻛﺗﮫ اﻟزﻣﯾﻠﺔ أو اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺷﺗرك
)اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  10وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ (28
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(

إﯾﺿﺎح
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ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت وﻣﻌدات

ﺣﺎﺳب آﻟﻲ

اﻟدﯾﻛورات

اﻷرض

أﻋﻣﺎل رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﺳﯾﺎرات

أﺛﺎث وﺗرﻛﯾﺑﺎت
وﻣﻌدات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
ﻣﺑﺎﻧﻲ

---

103,373,000

-----

61,423,299
119,487,996
---

)(8,038,741
)(27,222,827
8 72,144,678

395,940,086
101,509,604
)(5,039,989
)(19,873,094

--

111,972,150
--)(8,599,150
-)(7,746,574
-118,442,028

99,302,418
7,567,389
)(7,738,994
--

472,536,607

775,387,579
105,115,032
58,735
-26,844,900
)(5,750,808
-159,354,272

89,240,121
22,683,409
)(5,544,278
--

99,130,813

117,728,479
8,401,923
58,200
--)(26,844,900
--154,066,395

-----

106,379,252

43,053,661
10,317,508
---)(6,957,707
-46,413,462

17,347,624
2,304,572
)(5,183,129
--

--

41,106,881
11,036,665
----)(721,785
51,421,761

27,349,660
6,395,361
-)(363,369

14,469,067

1,782,356
147,200
---)(625,875
-1,303,681

1,488,250
169,792
)(625,874
--

33,381,652

1,276,187,957
295,848,433
146,354
)(8,599,150
-)(29,119,705
)(27,944,612
1,506,519,277

630,668,159
140,630,127
)(24,132,264
)(20,236,463

1,032,168

154,066,395

31,944,395

18,040,109

271,513

779,589,718

726,929,559

123,733,552
41,342,109
29,419
---

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
أ( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م:

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(

.4

 31دﯾﺳﻣﺑر 2020م

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2020م
إﺿﺎﻓﺎت
اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
إﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت

ﺷطب

اﻟﻣﺣول ﻣن ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
إﺳﺗﺑﻌﺎدات

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م

ﺷطب

اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2020م
إﺳﺗﮭﻼك
إﺳﺗﺑﻌﺎدات

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م

اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م

103,373,000

399,608,071

19,311,215

52,975,020
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(

أﺛﺎث وﺗرﻛﯾﺑﺎت
وﻣﻌدات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ

31,847,084
9,972,160
--)(712,363
41,106,881

21,829,991
6,093,851
)(574,182
27,349,660

13,757,221

ﻣﺑﺎﻧﻲ

27,517,533
15,536,128
---43,053,661

15,300,329
2,047,295
-17,347,624

25,706,037

أﻋﻣﺎل رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ

35,291,637
28,377,227
-)(2,245,565
-61,423,299

-----

61,423,299

ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت وﻣﻌدات

103,256,064
25,484,570
--)(5,007,082
123,733,552

78,219,194
15,787,544
)(4,766,617
89,240,121

34,493,431

ﺣﺎﺳب آﻟﻲ

111,548,274
6,213,890
--)(33,685
117,728,479

89,054,580
10,269,824
)(21,986
99,302,418

18,426,061

اﻟدﯾﻛورات

672,038,542
132,251,130
--)(28,902,093
775,387,579

320,680,324
96,109,138
)(20,849,376
395,940,086

379,447,493

اﻷرض

126,241,986
-)(14,269,836
---

111,972,150

----

--

111,972,150

إﺳﺗﺑﻌﺎدات

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م

إﺳﺗﺑﻌﺎدات

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م

ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م

 .4اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات )ﺗﺎﺑﻊ(
ب( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م:

ﺳﯾﺎرات

1,643,556
138,800
---1,782,356

1,314,212
174,038
-1,488,250

294,106

اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2019م
إﺳﺗﮭﻼك

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2019م
إﺿﺎﻓﺎت
إﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
ﺷطب

 31دﯾﺳﻣﺑر 2019م

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

1,109,384,676
217,973,905
)(14,269,836
)(2,245,565
)(34,655,223
1,276,187,957

526,398,630
130,481,690
)(26,212,161
630,668,159

645,519,798
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.4

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات )ﺗﺎﺑﻊ(
ج( ﺗﺗﻣﺛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣﺳﺗودع اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻣرة وﺗﻧﻔﯾذ
اﻟدﯾﻛورات ﻓﻲ اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت  .ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 2020م ،ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﻣراﺣل ﺟدﯾدة ﺟﺎھزة ﻟﻺﺳﺗﺧدام ﺑﻌد ﻣن ﻣﺳﺗودع
اﻟﺧﻣرة ،وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻹﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟﻣﺷروع ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
د( ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑدراﺳﺔ إﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻷراﺿﻲ وﺗم إﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗرداد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م،
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﻋن طرﯾق ﻣﻘﯾم ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺳﺗﻘل ﻟدﯾﮫ ﻣؤھﻼت إﺣﺗراﻓﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﺧﺑرات
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ،ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﻣﺑﻠﻎ  103,4ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي )2019م 111.9 :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( .وﻗد ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻗﺑل ﻣﻛﺗب ﻋﺑدﷲ
اﻟﻛﺛﯾري ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻘﺎري ،ﺧﺑﯾر ﺗﺛﻣﯾن ﻋﻘﺎر ﻣﺳﺗﻘل ﻣﻌﺗﻣد )رﻗم اﻟﺗرﺧﯾص  .(1210000252ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻷراﺿﻲ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.

 .5اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
اﻻرض
193,000,000
)(14,000,000
179,000,000

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر
إﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ ا ﻟﻌﻘﺎرات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر

 31دﯾﺳﻣﺑر
2019م
اﻷرض
194,894,184
)(1,894,184
193,000,000

ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺑﻠﻎ  179ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م ) 31دﯾﺳﻣﺑر
2019م 193 :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( .وﻗد ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻗﺑل ﻣﻛﺗب ﻋﺑدﷲ اﻟﻛﺛﯾري ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم
اﻟﻌﻘﺎري ،ﺧﺑﯾر ﺗﺛﻣﯾن ﻋﻘﺎر ﻣﺳﺗﻘل ﻣﻌﺗﻣد )رﻗم اﻟﺗرﺧﯾص  .(1210000252ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﺑﻧﺎًء
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
 .6ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣق إﺳﺗﺧدام اﻷﺻول ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر:

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر
إﺿﺎﻓﺎت
إﺳﺗﺑﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
ﺣق اﺳﺗﺧدام اﺻول ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ )إﯾﺿﺎح
1و(25
اﻹﺳﺗﮭﻼك ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر
ﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻋبء إﺳﺗﮭﻼك اﻟﺳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ

اﻹﯾﺿﺎح
19
20
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 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي

 31دﯾﺳﻣﺑر
2019م
ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي

1,306,061,068
284,078,830
)(55,928,446

1,263,625,084
385,798,723
--

1,643,737
)(349,013,626
1,186,841,563

-)(343,362,739
1,306,061,068

2020م
340,512,378
8,501,248
349,013,626

2019م
334,449,769
8,912,970
343,362,739

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.6

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر )ﺗﺎﺑﻊ(
 -ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر:

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر
ﻣﺻروف اﻟﻔواﺋد
إﺿﺎﻓﺎت
إﺳﺗﺑﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟﺗزام ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ )إﯾﺿﺎح 1و ( 25
اﻟﻣﺳدد
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر

2020م

2019م

1,217,799,365
47,192,649
284,078,828
)(34,469,589
2,008,257
)(311,525,936
1,205,083,574

1,328,207,948
48,151,665
256,357,843
--)(415,080,046
1,217,637,410

 -ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ إﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺑوﯾﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة:

إﻟﺗزام ﻗﺻﯾر اﻷﺟل
إﻟﺗزام طوﯾل اﻷﺟل

 .7اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
أ(  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2020م
إﺿﺎﻓﺎت
اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )إﯾﺿﺎح (25
ﺷطب
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2020م
إطﻔﺎء
ﺷطب
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ:
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م

2020م

2019م

376,130,633
828,952,941
1,205,083,574

233,227,439
984,409,971
1,217,637,410

ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب
اﻵﻟﻲ

اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ
ﺻﯾدﻟﯾﺎت

اﻹﺟﻣﺎ ﻟﻲ

138,555,860
23,951,426
74,217
)(83,642
162,497,861

118,334,617
---118,334,617

256,890,477
23,951,426
74,217
)(83,642
280,832,478

104,000,611
17,008,992
)(83,642
120,925,961

117,809,708
524,909
-118,334,617

221,810,319
17,533,901
)(83,642
239,260,578

41,571,900

--

41,571,900

26
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ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.7

اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ب(  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2019م
إﺿﺎﻓﺎت
إﺳﺗﺑﻌﺎدات
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2019م
إطﻔﺎء
إﺳﺗﺑﻌﺎدات
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ:
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م

ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب
اﻵﻟﻲ

اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ
ﺻﯾدﻟﯾﺎت

129,068,165
16,443,598
)(6,955,903
138,555,860

120,268,759
-)(1,934,142
118,334,617

249,336,924
16,443,598
)(8,890,045
256,890,477

90,638,932
20,416,540
)(7,054,861
104,000,611

118,579,475
1,065,417
)(1,835,184
117,809,708

209,218,407
21,481,957
)(8,890,045
221,810,319

34,555,249

524,909

35,080,158

 .8اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً واﻟﻣوﺟودات أﺧرى
ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت إﯾﺟﺎر ﻣﻘدﻣﺎ ً  -ﻣدﻓوﻋﺎت ﺧﻠو رﺟل
ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ً ﻟﻣوردﯾن
ﻗروض اﻟﻣوظﻔﯾن
ﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً
ﺧطﺎﺑﺎت اﻋﺗﻣﺎد
ﺿرﯾﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ
أﺧرى
.9

اﻹﺟﻣﺎ ﻟﻲ

2020م

2019م

4,634,857
4,634,857

7,227,298
7,227,298

71,439,084
40,021,505
39,578,951
15,634,683
2,501,898
5,375,805
174,551,926

69,279,495
21,389,344
30,172,093
25,416,604
2,147,651
2,984,058
151,389,245

اﻟﻣﺧزون

ﻣﺧزون
ﯾﺧﺻم :ﻣﺧﺻص ﻣﺧزون ﺑطﻲء اﻟﺣرﻛﺔ
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2020م

2019م

1,376,136,540
)(195,170,998
1,180,965,542

1,224,847,173
)(90,978,892
1,133,868,281

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
.9

اﻟﻣﺧزون )ﺗﺎﺑﻊ(
-9أ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺧزون ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م ﺑﺿﺎﺋﻊ أﻣﺎﻧﺔ ﻟدى اﻟوﻛﻼء ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻻ ﺷﻲء )2019م 625 :ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي(.
-9ب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟﻣﺧزون ﺑطﻲء اﻟﺣرﻛﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر:
2020م
90,978,892
142,329,000
)(38,136,894
195,170,998

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
ﺷطب
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
 .10اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ

2020م
108,120,130
-)(13,341,110
94,779,020

ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺷﻐﻠﯾﮭﺎ – اﻟوﻛﻼء
ﯾﺧﺻم :ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
-10أ وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ:

2020م
32,158,477
-)(18,000,000
)(817,367
13,341,110

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
ﻋﻛس ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﺷطب
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

2019م
88,453,803
31,189,755
)(28,664,666
90,978,892
2019م
154.391.184
16,908,571
)(32,158,477
139,141,278
2019م
13,585,137
25,000,000
-)(6,426,660
32,158,477

-10ج ﯾﻌرض اﻹﯾﺿﺎح رﻗم  22ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣدى ﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق وﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض
ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ.
 .11اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

2020م
947,351,082
-61,178,581
1,008,529,663

ﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك  -ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ
إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة*
ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق

2019م
147,252,723
200,000,000
25,100,876
372,353,599

* ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م ،ﺗﺗﻣﺛل إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻓﻲ وداﺋﻊ )ﻣراﺑﺣﺔ( ﻟدى ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻣل
ﻣﻌدل رﺑﺢ ﺑﻧﺳﺑﺔ %2.20ﺳﻧوﯾﺎ ً وﺑﺗﺎرﯾﺦ إﺳﺗﺣﻘﺎق أﻗل ﻣن  3أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ رﺑط اﻟودﯾﻌﺔ.
 .12اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م ،ﺗﺗﻣﺛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄه ﻓﻲ وداﺋﻊ )ﻣراﺑﺣﺔ( ﻟدى ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﺗﺣﻣل
ﻣﻌدل رﺑﺢ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺷﻲء )2019م (%2.47 :ﺳﻧوﯾﺎ ً ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﺳﺗﺣﻘﺎق أﻛﺛر ﻣن  6أﺷﮭر.
28
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ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .13رأس اﻟﻣﺎل واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت
رأس اﻟﻣﺎل
ﺑﻠﻎ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي ) 50ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي 2019م ( ﻣﻘﺳم اﻟﻲ 1.000.000ﺣﺻﺔ
)ﻣﻘﺳم إﻟﻰ  50,000ﺣﺻﺔ 2019م( ﺑﻘﯾﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﺗﺑﻠﻎ  1000﷼ ﺳﻌودي ) 1000﷼ ﺳﻌودي 2019م(
 .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ھﯾﻛل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ:
اﻟﺷرﻛﺎء
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ )ﺳدﻛو (
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ

ﻋدد اﻟﺣﺻص اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ
 31دﯾﺳﻣﺑر
 31دﯾﺳﻣﺑر
2019م
2020م
500,000
500,000
1,000,000

اﻟﻧﺳﺑﺔ ٪
 31دﯾﺳﻣﺑر
 31دﯾﺳﻣﺑر
2019م
2020م
%50
%50
%100

25,000
25,000
50,000

%50
%50
%100

ﻗرر اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ  15ﻣﺎرس 2020م زﯾﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  950ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي وذﻟك ﻣن اﻷرﺑﺎح
اﻟﻣﺑﻘﺎة ﻟﯾﺻﺑﺢ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻌد اﻟزﯾﺎدة ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي .ﺗم اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻹﺟراءات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻘد ﺗﺎﺳﯾس
اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ  10اﻏﺳطس 2020م .ﻟﯾﺻﺑﺢ رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻌد اﻟزﯾﺎدة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ.
اﻟﻣﺑﻠـــﻎ

إﺳـم اﻟﺷـرﯾك
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ )ﺳدﻛو (
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
اﻹﺟﻣﺎ ﻟﻲ

500,000,000
500,000,000
1,000,000,000

اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻌﻘد ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺔ ،ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺣوﯾل ﻧﺳﺑﺔ  ٪10ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻛل ﺳﻧﺔ إﻟﻰ إﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ ﺣﺗﻰ
ﯾﺑﻠﻎ ذﻟك اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ  %30ﻣن رأس اﻟﻣﺎل .ھذا اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻏﯾر ﻣﺗﺎح ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎء.
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  4أﺑرﯾل 2020م و  12اﻛﺗوﺑر 2020م  ،أوﺻﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑﻣﺑﻠﻎ  335ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي و 200ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )2019م 500 :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( وﺗم دﻓﻊ ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻟﻠﺷرﻛﺎء ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .14ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
ﺗطﺑق اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧطﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻏﯾر ﻣﻣوﻟﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻣوظﻔﯾﮭﺎ اﻟداﺋﻣﯾن طﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل
اﻟﺳﻌودي.
ﺗم إﻋداد اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣن ﻗﺑل ﺧﺑﯾر إﻛﺗواري ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم  %2.25ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﻧوﯾﺎ ً ) 31دﯾﺳﻣﺑر 2019م:ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم  %3.25ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺳﻧوﯾﺎ ً(.
 ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر2020م ﺑﻠﻎ ﻣﻌدل زﯾﺎدة اﻟرواﺗب  %4ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﻧوﯾﺎ ً ) 31دﯾﺳﻣﺑر 2019م: %4ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺳﻧوﯾﺎ ً(.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﮐﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
2020م
ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن

329,487,592

2019م
168.829.324

اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧﺔ:
2020م

2019م

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر
ﻣدرج ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔواﺋد
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

168.829.324

142,569,721

44,039,885
13,339,923
57,379,808

18,417,361
5,945,222
24,362,583

ُﻣدرج ﺿﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﺧﺳﺎرة اﻛﺗوارﯾﺔ
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

19,576,276
19,576,276

21,903,558
21,903,558

اﻟﻣﺣول ﻣن اﻟوﻛﻼء
اﻟﺗزام ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )إﯾﺿﺎح (1
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣدﻓوﻋﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر

70,150,460
48,351,986
)(34,800,262
329,487,592

--)(20,006,538
168.829.324
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .14ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻹﻛﺗوارﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﻣطﻠوﺑﺎت ﺧطط اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻏﯾر اﻟﻣﻣوﻟﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
)اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﮭﺎ ﻛﻣﺗوﺳطﺎت ﻣرﺟﺣﺔ(:
2019م
2020م
اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
%3.25
%2.25
ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم )ﻟﻠﺳﻧﺔ(
%4
%4
ﻧﻣو اﻟﻣرﺗﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  /اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟزﯾﺎدة اﻟراﺗب
اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ
%0.28
%0.25
ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت )ﺳﻧوﯾًﺎ(
60
60
ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋد
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر2020م ،ﻛﺎﻧت ﻣدة اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة  9.76ﺳﻧﺔ )9201م 9.22 :ﺳﻧوات(.
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ:
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر
2019م:
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة
اﻟزﯾﺎدة ) /اﻟﻧﻘص( ﻓﻲ اﻷرﻗﺎم اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ
2019م
2020م
اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
168,829,324 305,977,917
اﻷﺳﺎس
)(1,688,293
)(7,351,059
زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﺑﻧﺳﺑﺔ %1
1,688,293
6,052,754
ﻧﻘص ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﺑﻧﺳﺑﺔ %1
ﻧﻣو اﻟﻣرﺗﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ  /اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸﺳﺎﺳﻲ
168,829,324 305,977,917
1,688,293
7,376,470
زﯾﺎدة اﻟراﺗب ﺑﻧﺳﺑﺔ %1
)(1,688,293
)(6,020,280
ﻧﻘص اﻟراﺗب ﺑﻧﺳﺑﺔ %1
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .15اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻣوظﻔﯾن

14,380,998
14,380,998

اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
ﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﯾرادات ﻣؤﺟﻠﺔ
ﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ ﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ – اﻟوﻛﻼء
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻣوظﻔﯾن
ﺿرﯾﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

10,395,445
10,395,445

إﯾﺿﺎح

2020م

2019م

16

24,179,176
65,839,273
37,505,063
37,425,303
147,400,174
163,433,930
6,221,539
482,004,458

44,320,893
84,051,068
35,305,733
8,196,433
116,857,226
125,277,701
-414,009,054

-15أ

 -15أ ﯾﻣﺛل ذﻟك اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹﯾرادات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣوﺟب ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوﻻء اﻟذي ﺳﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮫ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗرد اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ
ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﯾﮭﺎ أو ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎط وﻓﻘًﺎ ﻟﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣﺳب إرﺷﺎدات اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ .15
 .16اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
أ( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ:
اﻟﻌﻼﻗﺔ

اﻻﺳم

طرف ذو ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺷرﯾك
ﺷرﯾك
ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ

ﺷرﻛﺔ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺧدﻣﺎت واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺧطﻰ اﻟﺧﯾر ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ب( ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ:
اﺳم اﻟﻣﻧﺷﺄة
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
ﺗوﺟﯾﮫ ﻟﻠﺧدﻣﺎت واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺷراء ﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺷراء ﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
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2020م

ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ

8,897,730
8,897,730

---

2019م

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .16اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ج( ﯾﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
2020م
-6,383,716
8,897,730
8,897,730
24,179,176

ﺷرﻛﺔ اﻟﺳﺧﺎء اﻟذھﺑﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺧطﻰ اﻟﺧﯾر ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
ﺗوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

د( اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﺗﺗﻛون ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

2020م

ﻣﻛﺎﻓﺂت
اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﺧطﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل

34,870,113
48,873,192

2019م
37,937,177
6,383,716
--44,320,893

2019م
28,561,943
44,492,791

ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻟﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرواﺗب واﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻓﻲ ﺧطﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺑﻌد ﺗرك اﻟﺧدﻣﺔ.
 .17ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت

إﯾﺿﺎح

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ
رواﺗب وأﺟور
إﺳﺗﮭﻼك ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﻣﺧﺻص ﻣﺧزون ﺑطﻲء اﻟﺣرﻛﺔ
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ
ﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى

10

 .18إﯾرادات أﺧرى -ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

2020م

2019م

5,110,740,083
18,733,697
5,951,735
142,329,000
87,351,136
27,429,703
5,392,535,354

4,718,388,350
5,349,951
2,451,131
31,189,755
603,581,482
-5,360,960,669

2020م

اﺳﺗرداد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ/ﻋﻛس
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
اﯾرادات وداﺋﻊ
إﯾرادات إﯾﺟﺎرﯾﺔ
ﻣﺧزون ﻣﺑﺎع ﻛﺧردة
ارﺑﺎح )ﺧﺳﺎﺋر( إﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
دﺧل آﺧر

14,544,000
5,445,605
1,464,109
1,642,908
1,126,248
7,235,329
31,458,199
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2019م
9,852,930
6,379,010
3,769,463
1,677,809
)(2,259,348
7,182,483
26,602,347

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .19ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻊ وﺗﺳوﯾق

إﯾﺿﺎح

رواﺗب وﺧطط ﻣوظﻔﯾن
إﺳﺗﮭﻼك ﺣق اﻹﺳﺗﺧدام
إﺳﺗﮭﻼك وإطﻔﺎء
دﻋﺎﯾﺔ وإﻋﻼن
ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﺻدﯾﻘﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﺣﻣﯾل وﺗﻌﺑﺋﺔ
إﺻﻼح وﺻﯾﺎﻧﺔ
إﺳﺗﺋﺟﺎر ﻣﻧﺎﻓذ ﺑﯾﻊ
إﺗﺻﺎﻻت
ﺗرﻓﯾﮫ
ﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى

7
4و7

 .20اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ

إﯾﺿﺎح

رواﺗب وﺧطط ﻣوظﻔﯾن
ﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى
ﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
إﺳﺗﮭﻼك وإطﻔﺎء
إﺻﻼح وﺻﯾﺎﻧﺔ
أﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ
إﺳﺗﮭﻼك ﺣق اﻹﺳﺗﺧدام
ﺗﺻدﯾﻘﺎت وﻣﺻروﻓﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ
إﺗﺻﺎﻻت
ﻣﺻروﻓﺎت ﺿﯾﺎﻓﺔ

4و7
6

2020م

2019م

1,117,410,042
340,512,378
125,252,830
75,687,422
65,164,479
47,787,240
29,450,398
28,914,614
10,319,972
5,846,557
3,003,817
138,203,516
1,987,553,265

612,566,190
334,449,769
122,274,441
45,449,045
34,142,114
19,264,589
25,724,623
10,842,940
10,886,900
2,148,142
5,306,444
104,172,440
1,327,227,637

2020م
170,455,494
43,278,840
34,900,016
26,959,463
26,392,124
16,474,442
8,501,248
6,304,420
3,765,979
-337,032,026

2019م
154,758,489
22,660,737
28,561,943
29,689,206
23,949,313
26,761,820
8,912,970
8,053,243
2,926,655
3,925,326
310,199,702

 .21ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة
ﯾﺗﻛون ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة اﻟﻣدرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻣدرج ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة

اﻟزﻛﺎة
-

اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ
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2020م

2019م

45,330,000
--

33,200,008
43,429,877

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .21ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﻟﻠﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟزﻛﺎة:

2020م

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻣﺣول ﻣن اﻟوﻛﻼء
ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

2019م

78,440,176

37,056,138

2,928,441
2,298,555
45,330,000
-)(30,943,252
98,053,920

--33,200,008
43,429,877
)(35,245,847
78,440,176

ﻣﻛوﻧﺎت اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي  -اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠوﻋﺎء اﻟزﻛوي:

2020م

2019م

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﻌدل
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﯾﺧﺻم:
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات وﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﺎرات
ﺣق إﺳﺗﺧدام أﺻول
اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي

1,249,402,513
1,155,161,930
287,195,279
1,200,471,433

1,114,303,608
880,313,499
173,337,050
--

)(762,515,100
)(179,000,000
)(1,194,952,789
1,755,763,266

)(646,953,823
)(193,000,000
-1,328,000,334

اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﺳﻧﺔ

45,330,000

33,200,008

ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض ھذه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم.
 1-22ﻣوﻗف اﻟرﺑوط اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟطﺑﯾﺔ
اﻷﻋوام ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2012م
ﺗم إﻧﮭﺎء اﻟوﺿﻊ اﻟزﻛوي ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل وﺳداد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋن ھذه اﻷﻋوام.
اﻷﻋوام ﻣن 2013م ﺣﺗﻰ 2019م
ﻗدﻣت اﻟﺷرﻛﺔ إﻗراراﺗﮭﺎ اﻟزﻛﺎة اﻟﻲ اﻟﮭﯾﺋﺔ وﺗم اﺳﺗﻼم اﻟﺷﮭﺎدات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾدة ،وﻟم ﺗﺗﻠﻘﻰ أي رﺑوطﺎت ﻋن ﺗﻠك
اﻟﺳﻧوات ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺧﮫ.
اﺳﺗﻠﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺷﮭﺎدة زﻛﺎة ﺻﺎﻟﺣﺔ ﺣﺗﻰ  ٣٠اﺑرﯾل ٢٠٢١م.
ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي ﻛﯾر
ﺗم ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٩م وﺗم ﺗﻘدﯾم أول إﻗرار زﻛوي ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩م.
اﺳﺗﻠﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺷﮭﺎدة زﻛﺎة ﺻﺎﻟﺣﺔ ﺣﺗﻰ  ٣٠اﺑرﯾل  ٢٠٢١م.
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ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .22اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﯾس ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺟﻣﯾﻊ ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ وﻣطﻠوﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
اﻟوﺻف
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر
 31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
اﻟوﺻف
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

1,008,529,663
94,779,020
1,103,308,683

----

----

----

1,008,529,663
94,779,020
1,103,308,683

1,008,529,663
94,779,020
1,103,308,683

442,672,772
1,205,083,574
1,647,756,346

---اﻟﻣ ﺳﺗوى 1

---اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣ ﺳﺗوى 2

----

----

442,672,772
1,205,083,574
1,647,756,346

اﻟﻣ ﺳﺗوى 3

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

اﻟﻣﺳﺗوى 1

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى  2اﻟﻣﺳﺗوى 3

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

372,353,599
202,831,643
139,141,278
714,326,520

-----

-----

-----

372,353,599
202,831,643
139,141,278
714,326,520

372,353,599
202,831,643
139,141,278
714,326,520

512,758,446
1,217,637,410
1,730,395,856

----

----

----

512,758,446
1,217,637,410
1,730,395,856

512,758,446
1,217,637,410
1,730,395,856

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر( وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .وﯾرﻛز
ﺑرﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑوء ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺳﻌﻰ
إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .22اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
إطﺎر ﻋﻣل إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﺗﺗوﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﻓﻘﺎ ً ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة .ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺎون وﺛﯾق ﻣﻊ اﻟوﺣدات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .إن أھم أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر ھﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن،
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت ،اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻛﺎﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﺄﺳﯾس إطﺎر ﻋﻣل اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﮫ .إن اﻹدارة
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗطوﯾر وﻣراﻗﺑﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔرﯾق ﺑﺎﻧﺗظﺎم وﯾﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن
أي ﺗﻐﯾﯾرات وﻣﺷﻛﻼت اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣن ﺧﻼل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ.
ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ أﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم ﻣن ﻗﺑل ﻓرﯾق اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﺗﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ظروف اﻟﺳوق
وأﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﮭدف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾر وإﺟراءات اﻟﺗدرﯾب واﻹدارة ،إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﺑﯾﺋﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻧﺿﺑطﺔ
وﺑﻧﺎءة ﯾﺗﻔﮭم ﻓﯾﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن أدوارھم واﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم.
ﺗﻘوم ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻹدارة ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﺟراءات وﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺗﺷﻣل اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻧﻘد وأرﺻدة اﻟﺑﻧوك ،واﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة،
واﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى ،واﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟداﺋﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻷﺧرى ،واﻟﻘروض .ﺗم اﻹﻓﺻﺎح
ﻋن طرق اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﻔﺻل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻛل ﺑﻧد.
ﯾﺗم إﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾدرج اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
ﻓﻘط ﻋﻧد وﺟود ﺣق ﻧظﺎﻣﻲ ﻣﻠزم ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ وﻛذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات ﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣد.
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﻌرض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗذﺑذب ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق .ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر :ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﻣﺧﺎطر
اﻟﻌﻣﻼت وﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
أ(

ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ

ﻣﺧﺎطر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺗﻌددة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺳﺎﺋدة
ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗراﻗب اﻹدارة اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﺗﻌﺗﻘد
أن ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﯾﺳت ھﺎﻣﺔ.
ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ،ﻟﯾس ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أي ﻗروض.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .22اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ب( ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠب ﻗﯾﻣﺔ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘوﻣﺔ ﺑﻌﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف
اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣوط ﺗﺟﺎه ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت ﻣن ﺧﻼل أدوات اﻟﺗﺣوط.
ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي .اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺟوھرﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ،
ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﺗﺗﻌرض ﻷي ﻣﺧﺎطر ﻋﻣﻼت.
ج( ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻷﺳﮭم ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺳﺗﺗذﺑذب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .ﻻ ﺗﺗﻌرض
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر أﺳﮭم ﺣﯾث ﻻ ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﻋدم ﻣﻘدرة طرف ﻣﺎ ﻓﻲ أداة اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠطرف اﻵﺧر .ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك
واﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة وذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ وأﺧرى.
ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن اﺣﺗﻣﺎل اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻗدرة اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﺷﯾر ﺗرﻛز ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن إﻟﻰ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻷداء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﺗطورات
اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻌﻣﻼء .وﺿﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺟراءات ﻹدارة اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
ﺳﺎ إﻟﻰ اﻹرﺷﺎدات اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺣدود اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﺗﻌزى ھذه اﻹﺟراءات أﺳﺎ ً
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻣﺧﺻص اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج "اﻟﺧﺳﺎرة
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ" .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺻص ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﻣر اﻟﻛﻠﻲ )اﻟﻧﮭﺞ اﻟﻣﺑﺳط( ﺣﯾث ﻻ
ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻛون ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻣﮭم.
ﯾﺗم ﺷطب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻻﺳﺗرداد اﻷﺻل
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل أو ﺟزء ﻣﻧﮫ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﻓردي ﺑﺈﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗوﻗﯾت وﻣﻘدار اﻟﺷطب ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗوﻗﻊ ﻣﻌﻘول ﻟﻼﺳﺗرداد.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﺟﻣل اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر:
2020م

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ

1,008,529,663
-94,261,615
1,102,791,278
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2019م
372.353.599
202,831,643
139,141,278
714,326,520

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .22اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺎﺑﻊ(
إن اﻟﻣدﯾﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون ھم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ذات اﻟﺷﮭرة واﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﺟﯾدة وﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ ﻗوي .وﯾﺗم إدراﺟﮭم
ﺑﻌد ﺧﺻم ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
2019م
2020م
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
575.185.242
1,008,529,663
 ﻣﺿﻣوﻧﺔ139,141,278
94,779,020
 ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ714,326,520
1,103,308,683
إن أﻋﻣﺎر اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻏﯾر اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﯾ ُﺗوﻗﻊ اﺳﺗرداد ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣﻧﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎد
ف ﻟﮭﺎ ،ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﺧﺻص ﻛﺎ ٍ
 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
 90 – 0ﯾوم
 180 – 91ﯾوم
 360 – 181ﯾوم
أﻛﺛر ﻣن  360ﯾوم
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

95,171,868
11,213,118
1,050,052
685,092
108,120,130

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر
ا ﻻ ﺋ ﺗ ﻣ ﺎﻧ ﯾ ﺔ
392,848
11,213,118
1,050,052
685,092
13,341,110

 31دﯾﺳﻣﺑر
2019م
114,872,932
33,951,500
4,573,836
2,338,846
155.737.114

ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
-25,245,795
4,573,836
2,338,846
32,158,477

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ .وﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻧد ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺑﺳرﻋﺔ وﺑﻘﯾﻣﺔ ﺗﻘﺎرب ﻗﯾﻣﺗﮫ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺣﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ أو إﺗﺎﺣﺗﮭﺎ ،ﻋﻧد اﻟﺿرورة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﻟﯾس ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗرﻛﯾز ﺟوھري ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﺗرﻛﯾزات ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﺷروط
اﻟﺳداد ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﺻﺎدر اﻻﻗﺗراض أو اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺳوق ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣوﺟودات اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوم ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر .ﻻ ﺗﺣﺗﻔظ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻟم ﯾﺗم اﻟﻧظر ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق.
 31دﯾﺳﻣﺑر 2020م

ﺳﻧﺔ أو أﻗل

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

 1إﻟﻰ  3ﺳﻧوات

أﻛﺛر ﻣن  3ﺳﻧوات

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﺗﻘﺔ
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ
ﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
إﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

442,672,772
24,179,176
377,233,556
1,205,083,574
2,049,169,078
39
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442,672,772
24,179,176
362,852,558
376,130,633
1,205,835,139

--14,380,998
-14,380,998

---828,952,941
828,952,941

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ دي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ

)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .22اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
 31دﯾﺳﻣﺑر 2019م

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

 1إﻟﻰ  3ﺳﻧوات

ﺳﻧﺔ أو أﻗل

أﻛﺛر ﻣن  3ﺳﻧوات

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﺗﻘﺔ
ذﻣم ﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺋﻧﺔ
ﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى
إﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

512,758,446
44,320,893
334,184,277
1,213,417,180
2,104,680,796

512,758,446
44,320,893
334,184,277
233,227,439
1,124,491,055

---984,696,896
984,696,896

------

ﻻ ﯾ ُﺗوﻗﻊ وﻗوع اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻗﺑل ﻣواﻋﯾدھﺎ اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻓﺗرات اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ وﻻ ﯾ ُﺗوﻗﻊ اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ
ﺑﺷﻛل ﺟوھري.
إدارة رأس اﻟﻣﺎل
إن ھدف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد إدارة رأس اﻟﻣﺎل ھو اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻣرار ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﻣواﺻﻠﺔ
ﺗﻘدﯾم ﻋواﺋد ﻻﺻﺣﺎب ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻣﻧﺎﻓﻊ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻵﺧرﯾن .واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻟدﻋم
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻷﻋﻣﺎﻟﮭﺎ.
وﺗﺑﻠﻎ ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2020م

 31دﯾﺴﻤﺒﺮ
2019م

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤ ﻄﻠﻮﺑﺎت
ﯾﺨﺼﻢ :اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ﺻﺎﻓ ﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

2,571,683,314
)(1,008,529,663
1,563,153,651

2,402,069,855
)(575,185,242
1,826,884,613

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

2,078,780,875
0.75

1,784,402,513
1.02

 .23اﻻرﺗﺑﺎطﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

2020م
122,131,103

ﻧﻔﻘﺎت رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ

2019م
172,223,944

أ( ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م ،ﻛﺎن ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ دﯾﻛورات اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت وﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺧﺎزن
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟدﯾدة.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .24ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل
ﺗﻌﻣل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ و دوﻟﺔ اﻷﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺑﯾﻊ ﻣﺳﺗﺣﺿرات
اﻟﺗﺟﻣﯾل واﻟﻣواد اﻟطﺑﯾﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت وﻣن ﺧﻼل اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ )اﻟوﻛﻼء(
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  2020ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟرﺧص اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾدﻟﯾﺎت واﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﻧﮭدي ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻲ ﻋﻘد اﻟﺗﺧﺎرج اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﻊ اﻟوﻛﻼء ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  25دﯾﺳﻣﺑر 2019م .وﻛذﻟك ﺗﻘوم إﯾﺿﺎ ﺑﺗﺷﻐﯾل ﻋﯾﺎدات
طﺑﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺣدي ﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ .ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻷﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻏﯾر ھﺎﻣﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟﺟﻐراﻓﻲ.
إﯾﺿﺎ ﺗﻌﺗﺑر أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﯾﺎدات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وﺧدﻣﺎت ﺗﻘدﯾم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر ھﺎﻣﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ وﺑﻧﺎء
ﻋﻠﯾﺔ ﺗم ﻋرض ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻛﻣﺎ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
ﻣﺑﯾﻌﺎت
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2019م
ﻣﺑﯾﻌﺎت
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ

اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ

اﻟوﻛﻼء

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

6,407,335,902
)(3,786,177,874
2,621,158,028

2,229,724,811
)(1,578,927,777
650,797,034

8,637,060,713
)(5,365,105,651
3,271,955,062

اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ

اﻟوﻛﻼء

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

2,740,759,012
)(1,848,808,589
891,950,423

5,083,552,507
)(3,504,195,634
1,579,356,873

7,824,311,519
)(5,353,004,223
2,471,307,296

 .25اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻓﻲ  1أﻛﺗوﺑر 2020م ،اﺳﺗﺣوذت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ  ٪100ﻣن اﻷﺳﮭم وﺣﺻص اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﺳﺧﺎء اﻟذھﺑﯾﺔ
ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻣﺣدودة .ﺗم ﺗوﺣﯾد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد واﻟﻘواﺋم اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻋﺗﺑﺎًرا ﻣن ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ.
ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ:
اﯾﺿﺎح
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
أﺻل ﺣق اﺳﺗﺧدام
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺎ وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر  -طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى
ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود إﯾﺟﺎر  -ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد

4
7
6

14
7
22
7

 30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2020م
146,354
74,217
1,643,736
52,086,965
21,112,531
20,075,831
)(48,351,986
)(928,786
)(2,928,441
)(1,079,471
)(24,055,490
17,795,460
17,795,460

اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣول

اﻓﺗرﺿت اﻹدارة أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات  /اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﺟوھرﯾﺎ ﻋن اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻛﻣﺎ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣواذ.
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)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
)ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي(
 .26ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻺﺻدار ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ  30ﻣﺎﯾو 2021م اﻟﻣواﻓق 18
ﺷوال 1442ھـ.
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ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟ ﻧﮭ دي اﻟ ط ﺑ ﯾﺔ
) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذا ت ﻣ ﺳ ﺋ و ﻟ ﯾﺔ ﻣ ﺣ د و دة (
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟﻣ و ﺣدة اﻟﻣ و ﺟزة ﻏ ﯾر اﻟﻣراﺟ ﻌﺔ و ﺗﻘر ﯾر
ﻓ ﺣ ص ﻣ ر ا ﺟ ﻊ ا ﻟ ﺣ ﺳ ﺎ ﺑ ﺎ ت ا ﻟﻣ ﺳ ﺗ ﻘ ل
ﻟﻔﺗرﺗﻲ اﻟﺛﻼﺛﺔ واﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م

ق153-
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) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذا ت ﻣ ﺳ ﺋ و ﻟ ﯾﺔ ﻣ ﺣ د و د ة (
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟﻣ و ﺣدة اﻟﻣ و ﺟزة ﻏ ﯾر اﻟﻣراﺟ ﻌﺔ
ﻟﻔﺗرﺗﻲ اﻟﺛﻼﺛﺔ واﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م
اﻟﺻ ﻔﺣ ﺔ

ﺟ د و ل ا ﻟﻣ ﺣ ﺗ و ﯾ ﺎ ت
ﺗﻘر ﯾر ﻓﺣ ص ﻣ ر اﺟ ﻊ اﻟﺣ ﺳ ﺎﺑ ﺎ ت اﻟﻣ ﺳ ﺗﻘ ل

1

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة

2

ﻗﺎﺋﻣ ﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة

3

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﺷرﻛﺎء اﻷوﻟﯾ ﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة

4

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة

5

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
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ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧ ﮭ د ي اﻟط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذ ا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾ ﺔ ﻣ ﺣ د و د ة (

ﻗ ﺎ ﺋ ﻣ ﺔ ا ﻟ ﻣ ر ﻛ ز ا ﻟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻷ و ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ إﻻ إذا ورد ﺧﻼف ذﻟك(

اﻟﻣ و ﺟ ودات

 30ﯾوﻧﯾو
2021م
إﯾﺿﺎح )ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

اﻟﻣ و ﺟ ودات ﻏ ﯾر اﻟﻣ ﺗداو ﻟﺔ
ﻣ ﻣ ﺗ ﻠﻛ ﺎ ت و ﻣ ﻌ د ا ت
ﻣ و ﺟ و د ا ت ﺣ ق اﻻ ﺳ ﺗﺧ د ام
اﻟﻌﻘ ﺎ ر ات اﻻ ﺳ ﺗﺛﻣ ﺎ ر ﯾ ﺔ
ﻣ و ﺟ و د ا ت ﻏ ﯾر ﻣ ﻠﻣ و ﺳ ﺔ

4
5
6

إ ﺟ ﻣ ﺎ ﻟ ﻲ ا ﻟ ﻣ و ﺟ و د ا ت ﻏ ﯾر ا ﻟ ﻣ ﺗد ا و ﻟ ﺔ
اﻟﻣ و ﺟ ودات اﻟﻣ ﺗداو ﻟﺔ
اﻟﻣﺧ ز و ن
ذ ﻣ م ﻣ د ﯾ ﻧ ﺔ ﺗﺟ ﺎر ﯾ ﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
اﺳ ﺗﺛﻣ ﺎر ا ت ﻗ ﺻ ﯾر ة اﻷ ﺟ ل
اﻟﻧ ﻘ د و ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﻛ ﻣ ﮫ
ﻣ ﺟ ﻣ و ع اﻟﻣ و ﺟ ودات
ﺣ ﻘو ق اﻟﺷ ر ﻛ ﺎء واﻟﻣ ط ﻠو ﺑﺎت

إ ﺟ ﻣ ﺎ ﻟ ﻲ ﺣ ﻘ و ق ا ﻟ ﺷ ر ﻛ ﺎء
ﻣ ط ﻠو ﺑﺎت ﻏ ﯾر ﻣ ﺗداو ﻟ ﺔ
اﻟﺗز اﻣ ﺎت ﻋ ﻘو د اﻹ ﯾﺟ ﺎر
ﻣ ﻧ ﺎﻓ ﻊ اﻟﻣ و ظ ﻔ ﯾن
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ

807,454,948
865,332,308
1,186,841,563 1,281,241,894
179,000,000
179,000,000
46,206,757
47,673,969
─────────── ───────────
2,219,503,268 2,373,248,171
─────────── ───────────

1,148,920,637 1,146,130,852 7
98,499,175
191,403,532 8
170,831,771
182,557,255
ـــ
600,000,000 10
1,008,529,663
323,763,672 9
─────────── ───────────
2,426,781,246 2,443,855,311
─────────── ───────────
4,646,284,514 4,817,103,482
═══════════ ═══════════

إ ﺟ ﻣ ﺎ ﻟ ﻲ ا ﻟ ﻣ و ﺟ و د ا ت ا ﻟ ﻣ ﺗد ا و ﻟ ﺔ

ﺣ ﻘو ق اﻟﺷ ر ﻛ ﺎء
ر أس اﻟﻣ ﺎ ل
اﻻ ﺣ ﺗﯾ ﺎط ﻲ اﻟﻧظ ﺎﻣ ﻲ
اﻷ ر ﺑ ﺎح اﻟﻣ ﺑﻘ ﺎة
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
) ﻣ ر اﺟ ﻌ ﺔ (

) 11أ( 1,000,000,000 1,000,000,000
109,911,582
) 11ب( 109,911,582
969,030,474
909,985,020
)(161,181
)(186,717
─────────── ───────────
2,078,780,875 2,019,709,885
─────────── ───────────
828,952,941
929,293,505 5
329,487,592
358,180,589 12
14,380,998
19,934,424
─────────── ───────────
1,172,821,531 1,307,408,518
─────────── ───────────

ﻣ ﺟ ﻣ و ع اﻟﻣ ط ﻠو ﺑﺎت ﻏ ﯾر اﻟﻣ ﺗداو ﻟﺔ
ﻣ ط ﻠو ﺑﺎت ﻣ ﺗداو ﻟﺔ
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وذﻣم داﺋﻧﺔ أﺧرى
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗ ﺔ
اﻟﺗز اﻣ ﺎت ﻋ ﻘو د اﻹ ﯾﺟ ﺎر  -اﻟﺟ زء اﻟﻣ ﺗ دا و ل
ز ﻛ ﺎة ﻣ ﺳ ﺗﺣ ﻘ ﺔ اﻟدﻓﻊ

5
13

ﻣ ﺟ ﻣ و ع اﻟﻣ ط ﻠو ﺑﺎت اﻟﻣ ﺗداو ﻟﺔ
ﻣ ﺟ ﻣ و ع اﻟﻣ ط ﻠو ﺑﺎت
إ ﺟ ﻣ ﺎ ﻟ ﻲ ﺣ ﻘ و ق ا ﻟ ﺷ ر ﻛ ﺎء و ا ﻟ ﻣ ط ﻠ و ﺑ ﺎ ت

442,672,772
603,663,010
453,645,607
391,568,463
24,179,176
5,527,568
376,130,633
411,912,000
98,053,920
77,314,038
─────────── ───────────
1,394,682,108 1,489,985,079
─────────── ───────────
2,567,503,639 2,797,393,597
─────────── ───────────
4,646,284,514 4,817,103,482
═══════════ ═══════════

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  22ﺟزًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة.
2

ق156-

ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧ ﮭ د ي اﻟط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذ ا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾ ﺔ ﻣ ﺣ د و د ة (

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻏﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﻟﻔﺗرﺗﻲ اﻟﺛﻼﺛﺔ واﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ إﻻ إذا ورد ﺧﻼف ذﻟك(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 30ﯾوﻧﯾو
2020م
إﯾﺿﺎح 2021م

ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 30ﯾوﻧﯾو
2020م
2021م

إﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات

2,423,572,254 2,070,135,678
)(1,476,595,636) (1,210,168,114
──────────── ───────────
946,976,618
859,967,564

4,520,515,735 4,051,246,828
)(2,814,345,762) (2,411,568,275
──────────── ───────────
1,706,169,973 1,639,678,553

إﯾرادات أﺧرى ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وادارﯾﺔ

6,411,333
4,499,549
)(540,501,790
)(516,438,928
)(105,145,518
)(88,391,300
──────────── ───────────
307,740,643
259,636,885

11,028,924
6,313,138
)(897,593,756) (1,011,386,946
)(179,589,651) (148,803,688
──────────── ───────────
640,015,490
485,801,057

ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل

)(12,839,696
)(19,249,325
──────────── ───────────
294,900,947
240,387,560

)(28,302,782
)(38,487,665
──────────── ───────────
611,712,708
447,313,392

)(24,258,135
)(13,559,853
──────────── ───────────
270,642,812
226,827,707

)(22,500,000
)(25,467,603
──────────── ───────────
589,212,708
421,845,789

اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ

اﻟرﺑﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻟﻠﻔﺗرة

رﺑﺢ ﻟﻠﻔﺗرة ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
ﻣﺣﻣل اﻟزﻛﺎة

13

ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

ﺑﻧود ﻟن ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ:

ﺧﺳﺎرة ﻣن إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﺑراﻣ ﺞاﻟﻣﻧﺎﻓﻊ
اﻟﻣﺣددة

12

ﺑﻧود ﻗد ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ:

ـــ
)(25,536
──────────── ───────────
263,142,812
205,910,928
════════════ ═══════════

ﻓروﻗﺎت ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت أﺟﻧﺑﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔﺗرة

رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم
اﻟرﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﮭم اﻟﻌﺎﺋد
ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻻﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
)﷼ ﺳﻌودي(

)(20,891,243

)(7,500,000

14

226.83

270.64

)(20,891,243

)(157,214
)(25,536
──────────── ───────────
581,555,494
400,929,010
════════════ ═══════════

421.85

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  22ﺟزًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة.
3

ق157-

)(7,500,000

589.21

ق158-

ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧ ﮭ د ي اﻟط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذ ا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾ ﺔ ﻣ ﺣ د و د ة (

أر ﺑ ﺎ ح ﻣ ﺑ ﻘ ﺎ ة

ﻧ ظ ﺎﻣ ﻲ ا ﺣ ﺗ ﯾ ﺎ ط ﻲ

رأس اﻟﻣ ﺎل
50,000,000

ا ﺣ ﺗ ﯾ ﺎ ط ﻲ ﺗر ﺟ ﻣ ﺔ
اﻟﻌﻣﻼ ت اﻷ ﺟ ﻧﺑﯾﺔ

اﻟﻣ ﺟ ﻣ و ع

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
─────────── ──────────
25,000,000
50,000,000
═══════════ ══════════
109,911,582 1,000,000,000

25,000,000

589,212,708
)(7,500,000
581,712,708
)(335,000,000
───────────
1,956,115,221
═══════════
969,030,474

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
─────────── ──────────
109,911,582 1,000,000,000
═══════════ ══════════

ـــ
ـــ
)(157,214
)(157,214
ـــ
─────────
)(157,214
═════════
)(161,181
421,845,789
)(20,891,243
400,954,546
)(460,000,000
───────────
909,985,020
═══════════

1,784,402,513
589,212,708
)(7,657,214
581,555,494
)(335,000,000
───────────
2,030,958,007
═══════════
2,078,780,875
ـــ
)(25,536
)(25,536
ـــ
─────────
)(186,717
═════════

1,709,402,513

ﻗ ﺎ ﺋﻣ ﺔ ا ﻟ ﺗﻐ ﯾ ر ا ت ﻓ ﻲ ﺣ ﻘ و ق ا ﻟ ﺷ ر ﻛ ﺎ ء ا ﻷ و ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م
)ﺟ ﻣ ﯾﻊ اﻟﻣ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟر ﯾﺎﻻ ت اﻟﺳ ﻌو دﯾﺔ إﻻ إذا ور د ﺧﻼ ف ذﻟك (

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر )2020ﻣراﺟﻊ(

ر ﺑﺢ اﻟﻔﺗ ر ة
اﻟدﺧ ل اﻟﺷ ﺎﻣ ل اﻵ ﺧ ر ﻟﻠﻔﺗر ة
إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ دﺧ ل اﻟﺷ ﺎﻣ ل ﻟﻠﻔﺗر ة
ج(
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )إﯾﺿﺎح 11

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2020م )ﻏﯾر ﻣراﺟﻊ(

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر )2021ﻣراﺟﻊ(

ر ﺑﺢ اﻟﻔﺗ ر ة
اﻟدﺧ ل اﻟﺷ ﺎﻣ ل اﻵ ﺧ ر ﻟﻠﻔﺗر ة
إﺟ ﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟ دﺧ ل اﻟﺷ ﺎﻣ ل ﻟﻠﻔﺗر ة
ج(
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )إﯾﺿﺎح 11

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م )ﻏﯾر ﻣراﺟﻊ(

421,845,789
)(20,916,779
400,929,010
)(460,000,000
───────────
2,019,709,885
═══════════

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  22ﺟزًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة.
4

ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧ ﮭ د ي اﻟط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذ ا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾ ﺔ ﻣ ﺣ د و د ة (

ﻗ ﺎ ﺋ ﻣ ﺔ ا ﻟ ﺗ د ﻓ ﻘ ﺎ ت ا ﻟ ﻧﻘ د ﯾ ﺔ ا ﻷ و ﻟ ﯾﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾ ر ا ﻟ ﻣ ر ا ﺟ ﻌ ﺔ
ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م
)ﺟ ﻣ ﯾﻊ اﻟﻣ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟر ﯾﺎﻻ ت اﻟﺳ ﻌو دﯾﺔ إﻻ إذا ور د ﺧﻼ ف ذﻟك (

ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو
2020م
2021م

اﻷ ﻧﺷ ط ﺔ اﻟﺗﺷ ﻐ ﯾﻠﯾﺔ
ر ﺑﺢ ﻟﻠﻔﺗ ر ة ﻗﺑل اﻟز ﻛ ﺎة

447,313,392

اﻟﺗﻌ د ﯾﻼ ت ﻟﺗﺳ و ﯾﺔ اﻟر ﺑﺢ ﻟﻠﻔﺗر ة ﻗﺑل اﻟز ﻛ ﺎة إﻟﻰ ﺻ ﺎﻓ ﻲ
اﻟ ﺗ دﻓﻘ ﺎت اﻟ ﻧﻘ د ﯾﺔ ﻣن اﻷ ﻧﺷ ط ﺔ اﻟ ﺗﺷ ﻐ ﯾ ﻠ ﯾﺔ:

اﺳ ﺗﮭﻼ ك ﻣ ﻣ ﺗﻠﻛ ﺎ ت و ﻣ ﻌ د ا ت
اﺳ ﺗﮭﻼ ك ﻣ و ﺟ و د ا ت ﺣ ق اﻻ ﺳ ﺗﺧ د ام
إط ﻔ ﺎء ﻣ و ﺟ و د ا ت ﻏ ﯾر ﻣ ﻠﻣ و ﺳ ﺔ
ﻣ ﻛ ﺎﺳ ب ﻣ ن اﺳ ﺗ ﺑﻌ ﺎ د ﻣ ﻣ ﺗ ﻠ ﻛ ﺎ ت و ﻣ ﻌ د ا ت
) ﻋ ﻛ س (  /ﻣ ﺧ ﺻ ص ﻣ ﺧ ز و ن ﺑط ﻲ ء ا ﻟ ﺣ ر ﻛ ﺔ و ﻣ ﺗ ﻘ ﺎ د م
ﺧ ﺳ ﺎ ر ة ا ﻧ ﺧ ﻔ ﺎ ض ﻗ ﯾﻣ ﺔ ﻣ ﻣ ﺗﻠ ﻛ ﺎ ت و ﻣ ﻌ د ا ت
ﻣﺧﺻص ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣوظﻔﯾن
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺗ ﻛ ﺎﻟﯾف ﺗ ﻣ و ﯾل

4
5
7
4
12

ﺗﻌ دﯾﻼ ت ر أس اﻟﻣ ﺎل اﻟﻌ ﺎﻣ ل :

اﻟﻣﺧ ز و ن
ذ ﻣ م ﻣ د ﯾ ﻧ ﺔ ﺗﺟ ﺎر ﯾ ﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
ذ ﻣ م د ا ﺋ ﻧ ﺔ ﺗﺟ ﺎر ﯾ ﺔ و ذ ﻣ م د ا ﺋ ﻧ ﺔ أﺧ ر ى
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
اﻟﻧﻘ د ﻣ ن اﻟﻌ ﻣ ﻠﯾ ﺎ ت
ﺗ ﻛ ﺎﻟﯾف ﺗ ﻣ و ﯾل ﻣ دﻓوﻋ ﺔ
ز ﻛ ﺎة ﻣ دﻓو ﻋ ﺔ
ﻣ ﻧ ﺎ ﻓ ﻊ ﻣ و ظ ﻔ ﯾن ﻣ د ﻓ و ﻋ ﺔ

13
12

ﺻ ﺎﻓ ﻲ ا ﻟ ﺗ د ﻓﻘ ﺎ ت ا ﻟ ﻧﻘ د ﯾ ﺔ ﻣ ـ ن ا ﻷ ﻧﺷ ط ﺔ ا ﻟ ﺗ ﺷ ﻐ ﯾ ﻠ ﯾ ﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣ ﺎرﯾﺔ
ﺻ ﺎﻓ ﻲ ا ﻟﺣ ر ﻛ ﺔ ﻓ ﻲ ا ﻻ ﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎر ا ت ﻗ ﺻ ﯾر ة ا ﻷ ﺟ ل
ﺷ ر اء ﻣ ﻣ ﺗﻠﻛ ﺎ ت و ﻣ ﻌ د ا ت
ﻣ ﺗﺣ ﺻ ﻼ ت ﻣ ن اﺳ ﺗﺑﻌ ﺎ د ﻣ ﻣ ﺗﻠﻛ ﺎ ت و ﻣ ﻌ د ا ت
ﺷ ر اء ﻣ و ﺟ و د ا ت ﻏ ﯾر ﻣ ﻠﻣ و ﺳ ﺔ
اﺳ ﺗﺛﻣ ﺎر ا ت ﻗ ﺻ ﯾر ة اﻷ ﺟ ل

4

ﺻ ﺎﻓ ﻲ ا ﻟ ﺗ د ﻓﻘ ﺎ ت ا ﻟ ﻧﻘ د ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ ﺳ ﺗﺧ د ﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ا ﻷ ﻧﺷ ط ﺔ ا ﻻ ﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎر ﯾ ﺔ
اﻷ ﻧﺷ ط ﺔ اﻟﺗﻣ و ﯾﻠﯾﺔ
دﻓﻊ ﺟ ز ء ر ﺋﯾﺳ ﻲ ﻣ ن اﻟﺗ ز اﻣ ﺎ ت إﯾﺟ ﺎر
ﺗوز ﯾﻌ ﺎت أر ﺑﺎح ﻣ دﻓوﻋ ﺔ
ﺻ ﺎﻓ ﻲ ا ﻟ ﺗ د ﻓﻘ ﺎ ت ا ﻟ ﻧﻘ د ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ ﺳ ﺗﺧ د ﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ا ﻷ ﻧﺷ ط ﺔ ا ﻟ ﺗ ﻣ و ﯾ ﻠ ﯾ ﺔ
اﻟزﯾ ﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻘد وﻣ ﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
اﻟﻧﻘ د و ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﻛ ﻣ ﮫ ﻓ ﻲ ﺑ داﯾﺔ اﻟﻔﺗر ة
اﻟﻧﻘد وﻣ ﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ ﻧﮭ ﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳﺗﺧدام واﻟﺗزام اﻹﯾﺟﺎر

611,712,708

77,880,793
192,226,664
12,492,536
)(39,163
)(24,158,757
ـــ
24,623,738
)(25,536
38,487,665
──────────
768,801,332

65,737,316
181,864,957
10,859,062
)(24,535
11,073,454
4,179,675
15,514,026
)(157,214
28,302,782
──────────
929,062,231

26,948,542
)(92,904,357
)(11,725,484
160,990,238
)(75,175,326
──────────
776,934,945

)(364,712,078
)(47,643,703
)(218,588,439
277,467,887
12,209,146
──────────
587,795,044

)(38,487,665
)(46,207,485
)(16,821,984
──────────
675,417,811
──────────

)(4,432,521
)(30,959,498
)(12,342,629
──────────
540,060,396
──────────

ـــ
)(135,798,055
79,065
)(13,959,748
)(600,000,000
──────────
)(749,678,738
──────────

)(99,518,357
)(162,139,781
1,637,464
)(13,761,314
ـــ
──────────
)(273,781,988
──────────

)(160,814,094) (150,505,064
5
) 11ج( )(335,000,000) (460,000,000
────────── ──────────
)(495,814,094) (610,505,064
────────── ──────────
)(229,535,686) (684,765,991
372,353,599 1,008,529,663
────────── ──────────
9
142,817,913
323,763,672
══════════ ══════════
5

286,626,995
══════════

177,204,036
══════════

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  22ﺟزًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة.
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ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧﮭ د ي اﻟط ﺑﯾﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذ ات ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾﺔ ﻣ ﺣ د و د ة(

إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟ ﻣ و ﺣ د ة اﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر اﻟ ﻣر اﺟ ﻌ ﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م
)ﺟ ﻣ ﯾﻊ اﻟﻣ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟر ﯾﺎﻻ ت اﻟﺳ ﻌو دﯾﺔ إﻻ إذا ور د ﺧﻼ ف ذﻟك (
 -1ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ
ﺷ ـرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟطﺑﯾﺔ )"اﻟﺷ ـرﻛﺔ اﻷم" أو "اﻟﺷ ـرﻛﺔ"( ھﻲ ﺷ ـرﻛﺔ ذات ﻣﺳ ـؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳ ـﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  4030053868ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1أﻛﺗوﺑر 2003م )اﻟﻣواﻓق  5ﺷﻌﺑﺎن 1424ھــــ(.
ﺗﻌﻣل اﻟﺷـرﻛﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟرﺧﺻـﺔ وزارة اﻟﺻـﺣﺔ رﻗم  3-67-31-101-26ﺑﺗﺎرﯾﺦ  28دﯾﺳـﻣﺑر 2003م )اﻟﻣواﻓق  22ذي
اﻟﺣﺟﺔ 1424ھـ(.
ﯾﺗﻣﺛل ﻧﺷ ـﺎط اﻟﺷ ـرﻛﺔ اﻟرﺋﯾﺳ ـﻲ ﻓﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻟﻣﺳ ـﺗﺣﺿ ـرات اﻟﺗﺟﻣﯾل واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻ ـﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌدات
اﻟطﺑﯾﺔ .ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗدﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾﺿـﺎ ً وﺗﺷـﻐل ﺻـﯾدﻟﯾﺎت أطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓروﻋﮭﺎ اﻷﺧرى وﻣن
ﺧ ﻼ ل و ﻛ ﻼ ء آﺧ ر ﯾن .
ﺗﻣﺎرس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،وﻋﻧوان ﻣرﻛزھﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ھو:
ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧﮭ د ي اﻟط ﺑﯾﺔ
ص.ب .رﻗم 17129
ﺟدة 21484
اﻟ ﻣ ﻣ ﻠ ﻛ ﺔ اﻟ ﻌر ﺑﯾﺔ اﻟﺳ ﻌ و د ﯾﺔ
 -2أﺳس اﻹﻋداد
 1-2ﺑﯾﺎن اﻻﻟﺗزام
أ ُﻋدت ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟدوﻟﻲ )" (34اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷوﻟﻲ" اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻻﺻدارات اﻟﺻﺎدرة
ﻋ ن اﻟﮭ ﯾﺋﺔ اﻟﺳ ﻌ و د ﯾﺔ ﻟﻠ ﻣر اﺟ ﻌ ﯾن و اﻟﻣﺣ ﺎﺳ ﺑﯾن  .أﻋ د ت اﻟﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ اﻟﻘو ا ﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻋ ﻠ ﻰ أ ﺳ ﺎ س أ ﻧ ﮭ ﺎ
ﺳ ﺗ ﺳ ﺗﻣر وﻓﻘ ﺎ ﻟﻣ ﺑدأ اﻻ ﺳ ﺗﻣر ار ﯾﺔ .ﯾﻌ ﺗﺑ ر أ ﻋ ﺿ ﺎء ﻣﺟ ﻠس اﻹ دار ة أﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟ د ﻋ دم ﺗﯾﻘن ﺟ و ھر ي ﻗد ﯾﻠﻘﻲ ﺑﺷ ك ﺟ و ھر ي
ﻋﻠﻰ ھذا اﻻﻓﺗراض .وﻗد ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﻛوﯾن اﻓﺗراض أن ھﻧﺎك ﺗوﻗﻊ ﻣﻌﻘول أﻧﮫ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣرار
ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور ،وﻟﯾس ﻗﺑل  12ﺷﮭرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر.
ﻻ ﺗﺗﺿ ﻣ ن ھ ذ ه اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟﻣ و ﺣ د ة اﻟﻣ و ﺟ ز ة ﺟ ﻣ ﯾﻊ اﻟﻣ ﻌ ﻠو ﻣ ﺎ ت و اﻻ ﻓ ﺻ ﺎﺣ ﺎ ت اﻟﻣط ﻠو ﺑﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻗراءﺗﮭﺎ ﺟﻧﺑﺎ ً إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر
2020م .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣؤﺷر ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021م )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح .(5-2
 2-2أﺳ ﺎس اﻟﻘﯾ ﺎس
ﺗ ُﻌد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻧﺎﻓﻊ
اﻟﻣ وظ ﻔﯾن  ،ﯾﺗم اﺳ ﺗﺧ دام ﺣ ﺳ ﺎﺑ ﺎت اﻟﻘﯾم اﻟﺣ ﺎﻟﯾﺔ اﻻ ﻛ ﺗو ار ﯾﺔ .
 3-2اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ وﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض
ﺗم ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ،واﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
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ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧﮭ د ي اﻟط ﺑﯾﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذ ات ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾﺔ ﻣ ﺣ د و د ة(

إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟ ﻣ و ﺣ د ة اﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر اﻟ ﻣر اﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م
)ﺟ ﻣ ﯾﻊ اﻟﻣ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟر ﯾﺎﻻ ت اﻟﺳ ﻌو دﯾﺔ إﻻ إذا ور د ﺧﻼ ف ذﻟك (
 -2أﺳس اﻹﻋداد )ﺗﺗﻣﺔ(
 4 -2ا ﺳ ﺎ س ا ﻟ ﺗ و ﺣ ﯾ د
ﺗﺷ ﺗﻣ ل اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟﻣ و ﺣ د ة اﻟﻣ و ﺟ ز ة ﻋ ﻠ ﻰ اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣ ﺎﻟ ﯾﺔ ﻟﻠﺷ ر ﻛ ﺔ اﻷ م و اﻟﺷ ر ﻛ ﺎ ت اﻟﺗ ﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﮭ ﺎ اﻟﻣ ﺑ ﺎﺷ ر ة اﻟ ﺗ ﺎ ﻟﯾﺔ
واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة )"ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺑـ "اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( ،ﺣﯾث ﺗﻣﺎرس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 30
ﯾوﻧﯾو 2021م.

اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗ ﺎﺑﻌﺔ

ﺑ ﻠد ا ﻟ ﺗ ﺄ ﺳ ﯾ س

اﻟﻧﺷ ﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ

ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧﮭ د ي ﻛ ﯾر

اﻟ ﻣ ﻣ ﻠ ﻛ ﺔ اﻟ ﻌر ﺑﯾﺔ
اﻟﺳ ﻌ و د ﯾﺔ
اﻟ ﻣ ﻣ ﻠ ﻛ ﺔ اﻟ ﻌر ﺑﯾﺔ
اﻟﺳ ﻌ و د ﯾﺔ
اﻻ ﻣ ﺎر ات اﻟﻌر ﺑﯾﺔ
اﻟﻣ ﺗﺣ د ة

ﺷ ر ﻛ ﺔ ﺳ ﺧ ﺎء اﻟ ذ ھ ﺑﯾﺔ *
ﺷرﻛﺔ ﻧﮭدي ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر**

ﻧﺳ ﺑﺔ ﺣ ﺻ ﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
 31دﯾﺳﻣﺑر
 30ﯾوﻧﯾو
2020م
2021م

ﻋ ﯾﺎدات

%100

%100

ﺧ دﻣ ﺎت ﻋ ﻣ ﺎﻟﺔ

%100

%100

ا ﻟﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟﻘ ﺎﺑﺿ ﺔ

%100

%100

* ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1أﻛﺗوﺑر 2020م اﺳﺗﺣوذت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺳﺧﺎء اﻟذھﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻣﺣدودة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.
**ﺑﺗﺎرﯾﺦ  30ﯾوﻧﯾو 2021م ﻗﺎﻣت ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗ ﺎﺑﻌﺔ

ﺑ ﻠد ا ﻟ ﺗ ﺄ ﺳ ﯾ س

اﻟﻧﺷ ﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ

ﻣﺳﺗودع ﻧﮭدي ﻟﻸدوﯾﺔ

اﻻ ﻣ ﺎر ات اﻟﻌر ﺑﯾﺔ
اﻟﻣ ﺗﺣ د ة
اﻻ ﻣ ﺎر ات اﻟﻌر ﺑﯾﺔ
اﻟﻣ ﺗﺣ د ة

ﺻ ﯾدﻟﯾﺔ اﻟﻧﮭ دي

ﻧﺳ ﺑﺔ ﺣ ﺻ ﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
 31دﯾﺳﻣﺑر
 30ﯾوﻧﯾو
2020م
2021م

ﻣﺳ ﺗو دع أدوﯾﺔ

%99

%99

ﺻ ﯾدﻟﯾﺔ

%99

%99

ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋن ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.

ﺷ ر ﻛ ﺔ ﺗ ﺎﺑﻌ ﺔ

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ھﻲ ﻣﻧﺷﺂت ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﺗﺣﻘق اﻟﺳﯾطرة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد
ﻣﺗﻐﯾرة ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟُﻣﺳﺗﺛﻣر وﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻘدرة ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻌواﺋد ﻣن ﺧﻼل ﻧﻔوذھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت.
ﯾﺗم ﺗوﺣﯾد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﺑدأ ﻓﯾﮫ اﻟﺳﯾطرة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺳﯾطرة.

اﻟﺣ ﺻ ص ﻏ ﯾر اﻟﻣﺳ ﯾط ر ة

ﺗﻘ ﺎ س اﻟﺣ ﺻ ص ﻏ ﯾر اﻟﻣ ﺳ ﯾط ر ة وﻓﻘ ﺎ ﻟﺣ ﺻ ﺔ ﺻ ﺎﻓ ﻲ اﻟﻣ و ﺟ و د ا ت ﻏ ﯾر اﻟﻣ ﺣ د د ة ﻓ ﻲ ﺗ ﺎر ﯾ ﺦ اﻻ ﻗ ﺗ ﻧ ﺎء  .ﯾﺗم اﺣ ﺗﺳ ﺎ ب اﻟﺗﻐ ﯾر ا ت
ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ـــ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ﻛﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ.
ﻻ ﺗﺿ ﯾف اﻟﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ ﺣ ﺻ ﺗﮭ ﺎ ﻏ ﯾر اﻟﻣ ﺑ ﺎﺷ ر ة ﻓ ﻲ اﻟﺷ ر ﻛ ﺎ ت ا ﻟ ﺗ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ ا ﻟ ﺗ ﻲ ﺗ ﻣ ﻠ ﻛ ﮭ ﺎ ﻣ ن ﺧ ﻼ ل ا ﻻ ﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎ ر ا ت ﻓ ﻲ ا ﻟﺷ ر ﻛ ﺎ ت
ا ﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣر ة ﺑﮭ ﺎ ا ﻟﻣﺣ ﺎﺳ ب ﻋ ﻧﮭ ﺎ ﺑط ر ﯾﻘﺔ ﺣ ﻘوق ا ﻟﻣ ﻠﻛ ﯾﺔ .ﻋ ﻧ د ﺣ ﺳ ﺎب ا ﻟﺣ ﺻ ص ا ﻟﻌ ﺎﺋ د ة إ ﻟﻰ ا ﻟﺣ ﺻ ص ﻏ ﯾر ا ﻟﻣﺳ ﯾط ر ة ،ﻓ ﺈﻧﮭ ﺎ
ﻓﻘط اﻟﺣﺻص اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﻗﺑل ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ أﺧرى ھﻲ ﻣن ﺗؤﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن.
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ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧ ﮭ د ي اﻟط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذ ا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾ ﺔ ﻣ ﺣ د و د ة (

إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟ ﻣ و ﺣ د ة اﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر اﻟ ﻣر اﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م
)ﺟ ﻣ ﯾﻊ اﻟﻣ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟر ﯾﺎﻻ ت اﻟﺳ ﻌو دﯾﺔ إﻻ إذا ور د ﺧﻼ ف ذﻟك (
 -2أﺳس اﻹﻋداد )ﺗﺗﻣﺔ(
 4-2اﺳ ﺎس اﻟﺗوﺣﯾد )ﺗﺗﻣﺔ(

ﺧ ﺳ ﺎ ر ة ا ﻟ ﺳ ﯾط ر ة

ﻋ ﻧ د ﻣ ﺎ ﺗ ﻔ ﻘ د ا ﻟ ﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ ا ﻟ ﺳ ﯾ ط ر ة ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﺷ ر ﻛ ﺎ ت ا ﻟ ﺗ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ  ،ﻻ ﯾ ﺗ م ا ﻻ ﻋ ﺗ ر ا ف ﺑﺎ ﻟ ﻣ و ﺟ و د ا ت و ا ﻟ ﻣ ط ﻠ و ﺑ ﺎ ت و ا ﻟ ﺣ ﺻ ص ﻏ ﯾ ر
ا ﻟ ﻣ ﺳ ﯾ ط ر ة و اﻟﻣ ﻛ و ﻧ ﺎ ت اﻷ ﺧ ر ى ﻣ ن ﺣ ﻘ و ق اﻟﻣ ﻠﻛ ﯾﺔ و ﯾﺗم اﻻ ﻋ ﺗر اف ﺑ ﺄ ي ﻣ ﻛ ﺎﺳ ب أو ﺧ ﺳ ﺎﺋر ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﺋﻣ ﺔ اﻟر ﺑﺢ أو اﻟﺧ ﺳ ﺎر ة و ﯾﺗم
اﻻ ﻋ ﺗر اف ﺑ ﺄي ﺣ ﺻ ص ﻣﺣ ﺗﻔ ظ ﺑﮭ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌ ﺎدﻟﺔ ﻋ ﻧ د ﻓﻘ دان ا ﻟﺳ ﯾط ر ة.

اﺳ ﺗﺑﻌ ﺎ د اﻟﻌ ﻣ ﻠﯾ ﺎ ت ﻋ ﻧ د اﻟﺗو ﺣ ﯾ د

ﯾﺗم ﺣذف اﻷرﺻدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وأي إﯾرادات وﻣﺻﺎرﯾف ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن
ﺷ ر ﻛ ﺎ ت اﻟﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ .
و ﯾﺗم اﺳ ﺗﺑﻌ ﺎ د اﻟﺧ ﺳ ﺎﺋر ﻏ ﯾر اﻟﻣ ﺣ ﻘﻘﺔ ﺑﻧﻔ س اﻟط ر ﯾﻘﺔ ﻟﻸ ر ﺑ ﺎح ﻏ ﯾر اﻟﻣ ﺣ ﻘﻘﺔ ﻓﻘط ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻟﺔ أﻧﮫ ﻻ ﯾو ﺟ د د ﻟﯾ ل ﻋ ﻠ ﻰ اﻧﺧ ﻔ ﺎض
اﻟﻘﯾﻣ ﺔ.

 5-2اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹدارة ﻋﻣل أﺣﻛﺎم وﺗﻘدﯾرات واﻓﺗراﺿﺎت ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ
ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺻرح ﻋﻧﮭﺎ واﻻﻓﺻﺎح اﻟﻣرﻓق واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ا ﻟ ط ﺎ ر ﺋ ﺔ  .إ ن ا ﻻ ﺣ ﻛ ﺎ م ا ﻟ ﺟ و ھ ر ﯾ ﺔ ا ﻟ ﺗ ﻲ ﻧ ﻔ ذ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻹ د ا رة ﻓ ﻲ ﺗ ط ﺑ ﯾ ق ا ﻟ ﺳ ﯾ ﺎ ﺳ ﺎ ت ا ﻟ ﻣ ﺣ ﺎ ﺳ ﺑ ﯾ ﺔ ﻟ ﻠ ﺷ ر ﻛ ﺔ و ط ر ق ا ﻟ ﺣ ﺳ ﺎ ب و ا ﻟ ﻣ ﺻ ﺎ د ر
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘدﯾرات ھﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م .وﻣﻊ
ذﻟك وﻓﻲ ظل ﻋدم اﻟﺗﯾﻘن اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻛوﻓﯾد  ،19- -ﻓﺈن أي ﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺷﺄن ھذه اﻹﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات
ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗد ﺗﺗطﻠب ﺗﻌدﯾﻼً ﺟوھرﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺄﺛر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات
اﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .و ﺑﻣ ﺎ أن اﻟو ﺿ ﻊ ﯾﺗط ور ﺑﺳ ر ﻋ ﺔ ﻣ ﻊ ﺣ ﺎﻻ ت ﻋ دم اﻟﺗﯾﻘن اﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،ﻓ ﺈن اﻹ دار ة ﺳ ﺗو اﺻ ل ﺗﻘﯾﯾم اﻷ ﺛر اﺳ ﺗﻧ ﺎدا إﻟﻰ
اﻟﺗطورات اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔ )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح .(19
 -3اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وطرق اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ
ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2021م ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ أدﻧﺎه واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸرﺑﺎح
ﻟﻠﺳﮭم .ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾق أي ﻣﻌﺎﯾﯾر أو ﺗﻔﺳﯾرات أو ﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺑﻛرة واﻟﺗﻲ ﺻدرت وﻟﻛن ﻟم ﺗدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﺑﻌ د.
 1-3اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧ ﺎﯾر 2021م
ﻛﻣﺎ أن ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻷﺧر ﺗطﺑق ﻷول ﻣرة ﻓﻲ 2021م وﻟﻛن ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟﻣ و ﺣ د ة اﻟﻣ وﺟ ز ة ﻟﻠﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ.
إﺻﻼح ﻣؤﺷر ﺳﻌر اﻟرﺑﺢ  -اﻟﻣرﺣﻠﺔ  :2ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (9وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ
) (39واﻟﻣﻌﯾ ﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ) (7واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (4واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )(16
ﺗوﻓر ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻻﻋﻔﺎءات اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﺑدال ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋد ﺑﯾن
ا ﻟ ﺑ ﻧ و ك ) إ ﯾ ﺑ و ر ( ﺑ ﻣ ﻌ د ل ر ﺑ ﺢ ﺑ د ﯾ ل ﺧ ﺎ ﻟ ﻲ ﻣ ن ا ﻟ ﻣ ﺧ ﺎط ر  .ﺗﺷ ﻣ ل ا ﻟ ﺗ ﻌ د ﯾﻼ ت ا ﻟ و ﺳ ﺎ ﺋ ل ا ﻟ ﻌ ﻣ ﻠ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﺗ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ :
• وﺳﯾﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﺗﻐﯾﯾرات ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ،أو ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﮭﺎ اﻹﺻﻼح ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ،ﻟﯾﺗم
ﻣ ﻌ ﺎ ﻣ ﻠ ﺗ ﮭ ﺎ ﻛ ﺗ ﻐ ﯾ ﯾ ر ا ت ﻋ ﻠ ﻰ ﻣ ﻌ د ل ر ﺑ ﺢ ﻣ ﺗ ﻐ ﯾر  ،ﯾ ﻌ ﺎ د ل ا ﻟ ﺣ ر ﻛ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﻌ د ل ر ﺑ ﺢ ا ﻟ ﺳ و ق ،
• ﺗ ﻐ ﯾ ﯾ ر ا ت اﻟﺗﺻ ﺎر ﯾﺢ اﻟﺗﻲ ﯾﺗط ﻠﺑﮭ ﺎ إﺻ ﻼ ح ﻣ ؤﺷ ر ﺳ ﻌر اﻟﻔ ﺎﺋ د ة ﻟﯾﺗم إﺟ ر اؤ ھ ﺎ ﻟﻠﺗﺣ وط ﻣن اﻟﺗﺧ ﺻ ﯾﺻ ﺎت و و ﺛ ﺎﺋق
اﻟﺗﺣوط دون وﻗف ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺣوط،
• ﺗوﻓﯾر إﻋﻔﺎء ﻣؤﻗت ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت ﻣن اﻻﺿطرار إﻟﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم
ﺗﺧ ﺻ ﯾص أد اة أﺳ ﻌ ﺎر ﺑ د ﯾﻠﺔ ﺧ ﺎﻟﯾﺔ ﻣ ن ا ﻟﻣ ﺧ ﺎ ط ر ﻛ ﺗﺣ وط ﻟ ﻣ ﻛ و ن ا ﻟ ﻣ ﺧ ﺎ ط ر .
ﻟم ﯾﻛ ن ﻟﮭ ذ ه اﻟﺗﻌ د ﯾﻼ ت أي أﺛر ﻋ ﻠ ﻰ اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣ و ﺣ د ة ﻟﻠﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ  .ﺗﻧو ي اﻟﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ اﺳ ﺗﺧ د ام اﻟو ﺳ ﺎﺋ ل اﻟﻌ ﻣ ﻠﯾﺔ ﻓ ﻲ
اﻟﻔ ﺗر ات اﻟﻣﺳ ﺗ ﻘ ﺑﻠﯾﺔ إذا ﻛ ﺎن ﯾﻣ ﻛن ﺗط ﺑﯾ ﻘﮭ ﺎ .
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ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧ ﮭ د ي اﻟط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذ ا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾ ﺔ ﻣ ﺣ د و د ة (

إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟ ﻣ و ﺣ د ة اﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر اﻟ ﻣر اﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م
)ﺟ ﻣ ﯾﻊ اﻟﻣ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟر ﯾﺎﻻ ت اﻟﺳ ﻌو دﯾﺔ إﻻ إذا ور د ﺧﻼ ف ذﻟك (
 -3اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت )ﺗﺗﻣﺔ(
 2-3رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم
ﯾﺗم اﺣ ﺗﺳ ﺎب اﻟر ﺑﺣ ﯾﺔ اﻻ ﺳ ﺎﺳ ﯾﺔ ﻟﻠﺳ ﮭم ﺑﻘﺳ ﻣﺔ اﻟر ﺑﺢ ﻟﻠﺳ ﻧﺔ اﻟﻌ ﺎﺋد ﻟﺣ ﻣﻠﺔ اﻷ ﺳ ﮭم اﻟﻌ ﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟ ﻣوﻋ ﺔ ﻋ ﻠﻰ اﻟﻣ ﺗوﺳط اﻟﻣرﺟ ﺢ
ﻟﻌ د د اﻷ ﺳ ﮭم اﻟﻌ ﺎدﯾﺔ اﻟﻘ ﺎﺋﻣ ﺔ ﺧ ﻼ ل اﻟﺳ ﻧﺔ .ﯾﺗم اﺣ ﺗﺳ ﺎب ﻣ ﺑ ﺎﻟﻎ ر ﺑﺣ ﯾﺔ اﻟﺳ ﮭ م اﻟﻣﺧ ﻔﺿ ﺔ ﺑﺗﻘﺳ ﯾم اﻟر ﺑﺢ اﻟﻌ ﺎﺋد ﻟﺣ ﻣ ﻠﺔ اﻷ ﺳ ﮭم
اﻟﻌ ﺎد ﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ ) ﺑﻌ د ﺗﻌ د ﯾل اﻟﻔ ﺎﺋ د ة ﻋ ﻠﻰ اﻷ ﺳ ﮭم اﻟﻣ ﻣ ﺗ ﺎز ة اﻟﻘ ﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣ و ل ( ﻋ ﻠﻰ اﻟﻣ ﺗوﺳ ط اﻟﻣر ﺟ ﺢ ﻟﻌ د د اﻷ ﺳ ﮭم اﻟﻌ ﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ ً اﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺻدارھﺎ ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﮭم إﻟﻰ
أﺳ ﮭ م ﻋ ﺎ د ﯾﺔ .
 -4اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات

اﻟﺗﻛ ﻠﻔﺔ:
ﻓ ﻲ ﺑ د ا ﯾ ﺔ اﻟﻔ ﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧ ﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺔ ﺑﺳﺑب اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻣ ﺣ و ل ﻣ ن اﻟﻣﺧ ز و ن
اﻧﺧﻔ ﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻔﺗر ة  /ﻟﻠﺳ ﻧﺔ
اﺳ ﺗﺑﻌ ﺎ د ا ت ﺧ ﻼ ل اﻟﻔ ﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ
ﻣ ﺷ ط و ﺑ ﺎ ت ﺧ ﻼ ل اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ
ﻓ ﻲ ﻧ ﮭ ﺎ ﯾ ﺔ اﻟﻔ ﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧ ﺔ
اﺳ ﺗﮭﻼ ك :
ﻓ ﻲ ﺑ د ا ﯾ ﺔ اﻟﻔ ﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧ ﺔ
ا ﻟﻣﺣ ﻣ ل ﻟ ﻠﻔﺗر ة  /ﻟ ﻠﺳ ﻧﺔ
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﻣ ﺗﻌ ﻠق ﺑ ﺎﻟﻣ ﺷ ط و ﺑ ﺎ ت
ﻓ ﻲ ﻧ ﮭ ﺎ ﯾ ﺔ اﻟﻔ ﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧ ﺔ
ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻘ ﯾﻣﺔ اﻟدﻓ ﺗر ﯾﺔ:
ﻓ ﻲ ﻧ ﮭ ﺎ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻔ ﺗر ة  /ا ﻟ ﺳ ﻧ ﺔ

 30ﯾوﻧﯾو
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
) ﻣ ر اﺟ ﻌ ﺔ (

1,534,384,507
128,190,076
ـــ
7,607,979
ـــ
)(1,873,542
ـــ
───────────
1,668,309,020
───────────

1,276,187,957
295,848,433
146,354
32,044,905
)(12,778,825
)(29,119,705
)(27,944,612
───────────
1,534,384,507
───────────

726,929,559
77,880,793
)(1,833,640
ـــ
───────────
802,976,712
───────────

630,668,159
140,630,127
)(24,111,841
)(20,256,886
───────────
726,929,559
───────────

865,332,308
═══════════

807,454,948
═══════════

ﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻘطﻌﺔ أرض ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م ﺑﻘﯾﻣﺔ  103.4ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
) 31دﯾﺳﻣﺑر 2019م 111.9 :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻣن ﻗﺑل ﻗﯾﻣﯾن ﻣؤھﻠﯾن ﻣﺣﺗرﻓﯾن وﻣﺳﺗﻘﻠﯾن وھو ﻣﻛﺗب ﻋﺑدﷲ اﻟﻛﺛﯾري
ﻟ ﻠ ﺗ ﻘ ﯾ ﯾ م ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎ ر ي ﺑ ﺎ ﺳ ﺗ ﺧ د ا م ط ر ﯾ ﻘ ﺔ ﻣ ﻧ ﮭ ﺞ ا ﻟ ﺳ و ق ا ﻟ ﻣ ﻘ ﺎ ر ﻧ ﺔ و ﻟ د ﯾﮭ م ﺧ ﺑر ة ﻣ ؤ ﺧ ر ا ﻓ ﻲ اﻟﻣ و ﻗ ﻊ و ﻗط ﻌ ﺔ اﻷ ر ض  .ﺗم ﺗط ﺑﯾق ﻧﻣ و ذ ج
ﺗﻘﯾﯾم ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣوﺻﻲ ﺑﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن.
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸرض ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م ،ﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض
اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗدرھﺎ  8.6ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م.
ﻋ ﻠﻰ اﻟر ﻏ م ﻣن أن اﻟﺗﻘﯾ ﯾم ﻗد ﺗم ﻓ ﻲ ﻧﮭ ﺎﯾﺔ اﻟﺳ ﻧﺔ ،ﻟم ﯾﺣ د ث أي ﺗﻐ ﯾ ﯾر ﺟ و ھ ر ي ﻓ ﻲ اﻟظ ر وف ﺑ ﯾن ﻧﮭ ﺎﯾﺔ اﻟﺳ ﻧﺔ و ﺗﺎر ﯾﺦ اﻟﺗﻘر ﯾر ،
و ھ و ﻣ ﺎ ﯾﺗط ﻠ ب ﺗﻌ د ﯾﻼ أو إﻋ ﺎ د ة ﺗﻘﯾﯾم ﻓ ﻲ ﺗ ﺎر ﯾﺦ اﻟﺗﻘر ﯾر  .و ا ﻹ د ا ر ة ﻣ ﺳ ﺗ ﻣ ر ة ﻓ ﻲ ﺗ ﻘ ﯾ ﯾ م ا ﻟ ط ر ق و ا ﻻ ﻓ ﺗ ر ا ﺿ ﺎ ت ا ﻟ ﻣ ﺳ ﺗ ﺧ د ﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﻘ ﯾ ﯾ م
أر ض اﻟﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ .
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ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧ ﮭ د ي اﻟط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذ ا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾ ﺔ ﻣ ﺣ د و د ة (

إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟ ﻣ و ﺣ د ة اﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر اﻟ ﻣر اﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م
)ﺟ ﻣ ﯾﻊ اﻟﻣ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟر ﯾﺎﻻ ت اﻟﺳ ﻌو دﯾﺔ إﻻ إذا ور د ﺧﻼ ف ذﻟك (
 -5ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳﺗﺧدام واﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳﺗﺧدام واﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺣرﻛﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ:
 30ﯾوﻧﯾو 2021م

 31دﯾﺳﻣﺑ ر 2020م
ﻣوﺟودات ﺣق
اﻹﯾﺟﺎ ر
اﻻﺳﺗﺧدام
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣوﺟودات
)ﻣ راﺟﻌﺔ(
)ﻣ راﺟﻌﺔ(

ﻣوﺟودات ﺣق
اﻹﯾﺟﺎر
اﻻﺳﺗﺧدام ا ﻟﻣوﺟودات ا ﻟﻣطﻠوﺑﺎت
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

1,205,083,574 1,186,841,563
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
286,626,995
286,626,995
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
ـــ
ـــ
إﺿﺎﻓﺎت ﻋﻧد اﻗﺗﻧﺎء اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ـــ
ـــ
اﺳﺗﺑﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
ـــ
)(192,226,664
اﻻﺳﺗﮭﻼك ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
22,114,260
ـــ
ﻣﺻ روف اﻟﻔﺎﺋدة
)(172,619,324
ـــ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﺗﻣت ﺧﻼل اﻟﻔﺗ رة  /اﻟﺳﻧﺔ
─────────── ───────────
1,341,205,505 1,281,241,894
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
═══════════ ═══════════

1,306,061,068
284,078,830
1,643,737
)(55,928,446
)(349,013,626
ـــ
ـــ
───────────
1,186,841,563
═══════════

1,217,799,365
284,078,828
2,008,257
)(34,469,589
ـــ
47,192,649
)(311,525,936
───────────
1,205,083,574
═══════════

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة:

 30ﯾوﻧﯾو
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
) ﻣ ر اﺟ ﻌ ﺔ (

828,952,941
929,293,505
376,130,633
411,912,000
─ ─ ─ ─ ── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─ ─ ─
1,205,083,574
1,341,205,505
════════════ ═══════════

اﻟﺟ زء ﻏ ﯾر اﻟﻣ ﺗ دا و ل
اﻟﺟ زء اﻟﻣ ﺗ دا و ل

 -6اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺗﺗﻛون اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻗطﻌﺔ أرض ﻓﻲ ﺟدة ،ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  179ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي ) 31دﯾﺳﻣﺑر 2020م 179 :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( .ﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻌﻘﺎرات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م ﺑﻘﯾﻣﺔ  179ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) 31دﯾﺳﻣﺑر 2019م 193 :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻣن
ﻗﺑل ﻗﯾﻣﯾن ﻣؤھﻠﯾن ﻣﺣﺗرﻓﯾن وﻣﺳﺗﻘﻠﯾن وھو ﻣﻛﺗب ﻋﺑدﷲ اﻟﻛﺛﯾري ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻧﮭﺞ اﻟﺳوق اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
وﻟدﯾﮭم ﺧﺑرة ﻣؤﺧرا ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ .ﺗم ﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذج ﺗﻘﯾﯾم ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣوﺻﻲ ﺑﮫ ﻣن
ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن.
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م ،ﺗم ﺗﺳﺟﯾل
ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗدرھﺎ  14ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 31دﯾﺳﻣﺑر 2020م .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻗد ﺗم ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ،ﻟم ﯾﺣدث أي ﺗﻐﯾﯾر ﺟوھري ﻓﻲ اﻟظروف ﺑﯾن
ﻧﮭ ﺎﯾﺔ اﻟﺳ ﻧﺔ و ﺗﺎر ﯾﺦ اﻟﺗ ﻘر ﯾر  ،و ھ و ﻣ ﺎ ﯾﺗط ﻠب ﺗﻌ دﯾﻼ أو إﻋ ﺎدة ﺗ ﻘ ﯾﯾم ﻓﻲ ﺗﺎر ﯾﺦ اﻟﺗ ﻘر ﯾر  .و اﻹ دار ة ﺗ ﻘوم ﺑﻌ ﻣﻠﯾﺔ ﺗ ﻘ ﯾﯾم ﻣﺳ ﺗﻣر
ﻟﻠط رق و اﻻ ﻓﺗر اﺿ ﺎت ا ﻟﻣﺳ ﺗﺧ دﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻘﯾ ﯾم اﻟﻌﻘ ﺎر ات اﻻ ﺳ ﺗﺛﻣ ﺎر ﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ.
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ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧ ﮭ د ي اﻟط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذ ا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾ ﺔ ﻣ ﺣ د و د ة (

إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟ ﻣ و ﺣ د ة اﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر اﻟ ﻣر اﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م
)ﺟ ﻣ ﯾﻊ اﻟﻣ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟر ﯾﺎﻻ ت اﻟﺳ ﻌو دﯾﺔ إﻻ إذا ور د ﺧﻼ ف ذﻟك (
 -7ا ﻟ ﻣ ﺧ ز و ن

 30ﯾوﻧﯾو
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
) ﻣ ر اﺟ ﻌ ﺔ (

1,344,091,635
1,317,143,093
)(195,170,998
)(171,012,241
─ ─ ─ ── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─ ─ ─ ─ ─
1,148,920,637
1,146,130,852
════════════ ════════════

اﻟﻣﺧ ز و ن
ﻧ ﺎﻗ ص  :ﻣ ﺧ ﺻ ص ﻣ ﺧ ز و ن ﺑ ط ﻲ ء ا ﻟ ﺣ ر ﻛ ﺔ و ﻣ ﺗ ﻘ ﺎ د م

ا ﻟ ﺣ ر ﻛ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺧ ﺻ ص ﻣ ﺧ ز و ن ﺑط ﻲ ء ا ﻟ ﺣ ر ﻛ ﺔ و ﻣ ﺗ ﻘ ﺎ د م ﻛ ﻣ ﺎ ﯾ ﻠ ﻲ :

ﻓ ﻲ ﺑ د ا ﯾ ﺔ اﻟﻔ ﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧ ﺔ
ا ﻟﻣﺣ ﻣ ل ﻟ ﻠﻔﺗر ة  /ﻟ ﻠﺳ ﻧﺔ
ﻣﺷطوب ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
ﻋ ﻛ س ﻗﯾد ﺧ ﻼ ل اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ
ﻓ ﻲ ﻧ ﮭ ﺎ ﯾ ﺔ اﻟﻔ ﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧ ﺔ

 30ﯾوﻧﯾو
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
) ﻣ ر اﺟ ﻌ ﺔ (

195,170,998
12,000,000
)(5,158,757
)(31,000,000
──────────
171,012,241
════════════

90,978,892
142,329,000
)(38,136,894
ـــ
──────────
195,170,998
════════════

 -8ذ ﻣ م ﻣ د ﯾ ﻧ ﺔ ﺗ ﺟ ﺎ ر ﯾ ﺔ

 30ﯾوﻧﯾو
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
200,849,646
ذ ﻣ م ﻣ د ﯾ ﻧ ﺔ ﺗﺟ ﺎر ﯾ ﺔ
ﻧﺎﻗص :ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح أدﻧﺎه( )(9,446,114
──────────
191,403,532
════════════

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
) ﻣ ر اﺟ ﻌ ﺔ (
108,120,130
)(9,620,955
──────────
98,499,175
════════════

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﺋﺗﻣﺎن ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ:

 30ﯾوﻧﯾو
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
) ﻣ ر اﺟ ﻌ ﺔ (

32,158,477
9,620,955
ـــ
ـــ
)(3,720,155
)(174,841
)(18,000,000
ـــ
)(817,367
ـــ
────────── ──────────
9,620,955
9,446,114
════════════ ════════════

ﻓ ﻲ ﺑ د ا ﯾ ﺔ اﻟﻔ ﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧ ﺔ
ا ﻟﻣﺣ ﻣ ل ﻟ ﻠﻔﺗر ة  /ﻟ ﻠﺳ ﻧﺔ
ﺗﺣ و ﯾﻼ ت إﻟ ﻰ ذ ﻣ م ﻣ د ﯾﻧﺔ أﺧ ر ى
ﻋ ﻛ س ﻗﯾد ﺧ ﻼ ل اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ
ﻣﺷطوب ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
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ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧ ﮭ د ي اﻟط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذ ا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾﺔ ﻣ ﺣ د و د ة (

إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟ ﻣ و ﺣ د ة اﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر اﻟ ﻣر اﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م
)ﺟ ﻣ ﯾﻊ اﻟﻣ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟر ﯾﺎﻻ ت اﻟﺳ ﻌو دﯾﺔ إﻻ إذا ور د ﺧﻼ ف ذﻟك (
 -9اﻟﻧﻘد وﻣ ﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

ﻧﻘ د ﻓ ﻲ اﻟﺻ ﻧ د وق
ﻧﻘ د ﻟ د ى اﻟﺑﻧو ك

 30ﯾوﻧﯾو
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
)ﻣراﺟ ﻌﺔ(

56,777,924
266,985,748
─ ─ ─ ── ─ ─ ─ ─
323,763,672
═══════════

61,178,581
947,351,082
─ ─ ─ ─ ── ─ ─ ─
1,008,529,663
═══════════

 -10اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﺗﻣﺛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ وداﺋﻊ ﻣراﺑﺣﺔ ﻟﮭﺎ آﺟﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎق أﺻﻠﯾﺔ أﻛﺛر
ﻣن  3أﺷﮭر وﻟﻛن أﻗل ﻣن  12ﺷﮭر .ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم وداﺋﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ذات آﺟﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎق أﺻﻠﯾﺔ ﻣدﺗﮭﺎ  3أﺷﮭر أو أﻗل )إن
و ﺟ د ت ( ﺿ ﻣ ن ا ﻟ ﻧﻘ د و ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﻛ ﻣ ﮫ  .ﯾ ﺗم إ ﯾ د اع و د ا ﺋ ﻊ ا ﻟ ﻣ ر ا ﺑﺣ ﺔ ﻟ د ى ا ﻟ ﺑ ﻧ و ك ا ﻟ ﺗﺟ ﺎر ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ ﺣ ﻠ ﯾ ﺔ و ھ ﻲ ﺳ ﺎ ﺋ د ة ﺑ ﺎ ﻟ ﷼ ا ﻟﺳ ﻌ و د ي .
ﯾﺗو ﻟد ﻋ ن و داﺋﻊ اﻟﻣر اﺑﺣ ﺔ إﯾر ادات ﺗﻣو ﯾل ﺑﺄﺳ ﻌ ﺎر اﻟﺳ وق اﻟﺳ ﺎﺋدة.
 -11ﺣﻘوق اﻟﺷرﻛﺎء
أ( رأس اﻟﻣﺎل
ﯾﻧﻘﺳم رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ إﻟﻰ  1,000,000ﺳﮭم ) 31دﯾﺳﻣﺑر 2020م 1,000,000 :ﺳﮭم( ﺑﻘﯾﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﺗﺑﻠﻎ
 1.000﷼ ﺳﻌودي ) 31دﯾﺳﻣﺑر 2020م 1.000 :﷼ ﺳﻌودي( وھﻲ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎء ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﺳم اﻟﺷرﻛ ﺎء

ﻋ دد
اﻷ ﺳ ﮭ م

 30ﯾوﻧﯾو
2021م

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م

)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

) ﻣ ر اﺟ ﻌ ﺔ (

500,000,000
500,000,000
ﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ )ﺳدﻛو( 500,000
500,000,000
500,000,000
500,000
ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧﮭ د ي اﻟﻘ ﺎﺑ ﺿ ﺔ
─────── ────────── ─────────
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000
اﻟﻣ ﺟ ﻣ وع
════════ ════════════ ═══════════
)ب( اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت وﻋﻘد ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺔ ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺟﻧﯾب  %10ﻣن ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﯾﺳﺎوي  %30ﻣن رأس اﻟﻣﺎل .إن ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻏﯾر ﻣﺗﺎح ﻟﻠﺗوزﯾﻊ.
)ج( ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
واﻓق اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮭم اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  27أﺑرﯾل 2021م ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑﻣﺑﻠﻎ  460ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )31
دﯾﺳﻣﺑر 2020م 535 :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( وھﻲ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎء ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ.
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ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧ ﮭ د ي اﻟط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذ ا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾﺔ ﻣ ﺣ د و د ة (

إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟ ﻣ و ﺣ د ة اﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر اﻟ ﻣر اﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م
)ﺟ ﻣ ﯾﻊ اﻟﻣ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟر ﯾﺎﻻ ت اﻟﺳ ﻌو دﯾﺔ إﻻ إذا ور د ﺧﻼ ف ذﻟك (
 -12ﻣﻧ ﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
ﺗدﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻏﯾر ﻣﻣول )"اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ"( وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
ا ﻟﻌر ﺑﯾﺔ ا ﻟﺳ ﻌ و د ﯾﺔ .ﯾﻣ ﺛل ا ﻟﺟ د و ل ا ﻟﺗ ﺎﻟﻲ ا ﻟﺣ ر ﻛ ﺔ ﻓ ﻲ ا ﻟﺗز ام ا ﻟﻣ ﻧ ﺎﻓﻊ ا ﻟﻣﺣ د د ة:

ا ﻟ ﺗ ز ا م ﻣ ﻧ ﺎ ﻓ ﻊ ﻣ ﺣ د د ة ﻓ ﻲ ﺑ د ا ﯾ ﺔ اﻟﻔ ﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧ ﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺧ دﻣﺔ ﺣ ﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔ ﺎﺋدة ﻋ ﻠﻰ اﻟﺗز ام اﻟﻣ ﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣ د دة
)ﻣﻛﺳب(  /ﺧﺳﺎرة اﻛﺗوارﯾﺔ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت
ﻣﺣول ﻟﻠداﺧل ﻣن ﻋﻣﻼء
إﺿﺎﻓﺎت ﻋﻧد اﻗﺗﻧﺎء اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻣ دﻓو ﻋ ﺎ ت ﺗﻣ ت ﺧ ﻼ ل اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ
ا ﻟﺗز ام ا ﻟﻣ ﻧ ﺎﻓﻊ ا ﻟﻣﺣ د د ة ﻓ ﻲ ﻧﮭ ﺎﯾﺔ ا ﻟﻔﺗر ة  /ا ﻟﺳ ﻧﺔ

ﻟﻔ ﺗرة اﻟﺳ ﺗﺔ أﺷ ﮭر
اﻟﻣ ﻧﺗﮭ ﯾﺔ ﻓﻲ
 30ﯾوﻧﯾو
2021م

اﻟﺳ ﻧﺔ اﻟﻣ ﻧﺗﮭ ﯾﺔ
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر
2020م

329,487,592
21,010,928
3,612,810
20,891,243
ـــ
ـــ
)(16,821,984
──────────
358,180,589
══════════

168,829,324
44,039,885
13,339,923
19,576,276
70,150,460
48,351,986
)(34,800,262
──────────
329,487,592
══════════

 1-12اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ

ﻣ ﻌ د ل اﻟﺧ ﺻ م
ز ﯾﺎد ة اﻟر و اﺗب ﻓ ﻲ اﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑل  /اﻟﻣ ﻌ د ل اﻟﻣ ﺗوﻗﻊ ﻟز ﯾﺎد ة اﻟر و اﺗب
ﻣ ﻌ د ل اﻟو ﻓ ﯾ ﺎ ت
ﺳ ن اﻟﺗﻘ ﺎﻋ د

 30ﯾوﻧﯾو
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
) ﻣ ر اﺟ ﻌ ﺔ (

%2.75
%3.00
%0.25
 60ﺳﻧﺔ

%2.25
%4.00
%0.25
 60ﺳﻧﺔ

 -13اﻟزﻛ ﺎة
ﻛ ﺎﻧت ﺣ ر ﻛ ﺔ ﻣﺧ ﺻ ص اﻟز ﻛ ﺎة ﺧ ﻼ ل اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ ﻋ ﻠﻰ اﻟﻧﺣ و اﻟﺗﺎﻟﻲ :

ﻓ ﻲ ﺑ د ا ﯾ ﺔ اﻟﻔ ﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧ ﺔ
اﻗ ﺗ ﻧ ﺎء ﺷ ر ﻛ ﺔ ﺗ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
ﻣﺣ و ل ﻣن ﻋ ﻣﻼ ء
ﻣﺧﺻص اﻟﻔﺗرة /اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻣ دﻓو ﻋ ﺎ ت ﺗﻣ ت ﺧ ﻼ ل اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ
ﻓ ﻲ ﻧ ﮭ ﺎ ﯾ ﺔ اﻟﻔ ﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧ ﺔ
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ﻟﻔ ﺗرة اﻟﺳ ﺗﺔ أﺷ ﮭر
اﻟﻣ ﻧﺗﮭ ﯾﺔ ﻓﻲ
 30ﯾوﻧﯾو
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

اﻟﺳ ﻧﺔ اﻟﻣ ﻧﺗﮭ ﯾﺔ
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
) ﻣ ر اﺟ ﻌ ﺔ (

98,053,920
ـــ
ـــ
25,467,603
)(46,207,485
──────────
77,314,038
══════════

78,440,176
2,928,441
2,298,555
45,330,000
)(30,943,252
──────────
98,053,920
══════════

ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧ ﮭ د ي اﻟط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذ ا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾﺔ ﻣ ﺣ د و د ة (

إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟ ﻣ و ﺣ د ة اﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر اﻟ ﻣر اﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م
)ﺟ ﻣ ﯾﻊ اﻟﻣ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟر ﯾﺎﻻ ت اﻟﺳ ﻌو دﯾﺔ إﻻ إذا ور د ﺧﻼ ف ذﻟك (
 -13اﻟزﻛ ﺎة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣوﻗف اﻟرﺑط اﻟزﻛوي
ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟ ﻧﮭ دي اﻟ ط ﺑ ﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2015م
ﺗم اﺳﺗﻼم رﺑط زﻛوي ﻟﻠﺳﻧﺔ أﻋﻼه ،واﻟﺑﺎﻟﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ  6.017.417﷼ ﺳﻌودي ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻻﻋﺗراض أﻣﺎم ھﯾﺋﺔ اﻟزﻛﺎة
و ا ﻟ ﺿ ر ﯾ ﺑ ﺔ و ا ﻟ ﺟ ﻣ ﺎ ر ك ) " ا ﻟ ﮭ ﯾ ﺋ ﺔ " ( ﺧ ﻼ ل اﻟﻣ د ة اﻟ ﻧظ ﺎ ﻣ ﯾ ﺔ و ﻣ ﺎز ا ل اﻻ ﻋ ﺗر ا ض ﻣ ﺣ ل اﻟ د ر اﺳ ﺔ ﻣ ن ﻗ ﺑ ل ا ﻟ ﮭ ﯾ ﺋ ﺔ.
ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016م ﺣﺗﻰ 2019م
اﺳﺗﻠﻣت اﻟﺷرﻛﺔ رﺑوط زﻛوﯾﺔ ﻋن ھذه اﻟﺳﻧوات ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ  8.536.005﷼ ﺳﻌودي واﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻدد ﺗﻘدﯾم اﻻﻋﺗراض
ﻟ ﻠ ﮭ ﯾ ﺋ ﺔ ﺧ ﻼ ل اﻟﻣ ﮭ ﻠﺔ اﻟ ﻧظ ﺎ ﻣ ﯾ ﺔ .
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
ﻗدﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻹﻗرار اﻟزﻛوي ﻟﻠﺳﻧﺔ وﻟم ﯾﺗم إﺻدار رﺑط زﻛوي .اﺳﺗﻠﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺷﮭﺎدة زﻛﺎة ﺻﺎﻟﺣﺔ ﺣﺗﻰ  30اﺑرﯾل
2022م.
اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م
ﻣﺎزال اﻟﻣوﻗف اﻟزﻛوي ﻛﻣﺎ ھو ﻣذﻛور أﻋﻼه وﻟم ﯾﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م.
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ

ﻗ د ﻣ ت اﻟ ﺷ ر ﻛ ﺎ ت ا ﻟ ﺗ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ إ ﻗ ر ا ر ا ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟز ﻛ و ﯾ ﺔ ﺑ ﺻ و ر ة ﻣ ﻧ ﻔ ﺻ ﻠ ﺔ  .ﻻ ﺗ و ﺟ د ﺧ ﻼ ﻓ ﺎ ت ﺟ و ھ ر ﯾ ﺔ ﻣ ﻌ ﻠ ﻘ ﺔ ﻣ ﻊ ا ﻟ ﮭ ﯾ ﺋ ﺔ ﻛ ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎ ر ﯾ ﺦ ﻗ ﺎ ﺋ ﻣ ﺔ
اﻟ ﻣر ﻛز اﻟ ﻣ ﺎﻟﻲ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟ ﻣ وﺣ د ة اﻟ ﻣ وﺟ ز ة.
 -14رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم
ﯾﺗم اﺣ ﺗﺳ ﺎب ر ﺑﺣ ﯾﺔ اﻟﺳ ﮭم ﻛﻣ ﺎ ﯾﻠﻲ :
ﻓﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﯾو ﻧﯾو ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣ ﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﯾو ﻧﯾو
2020م
2021
2020م
2021م
) ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
) ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
270,642,812 226,827,707
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة
══════════ ══════════
1,000,000
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ 1,000,000
══════════ ══════════
270.64
ﺧﺳﺎرة اﻟﺳﮭم  -اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺧﻔﺿﺔ 226.83
══════════ ══════════

و ﻟم ﯾﻛ ن ھ ﻧ ﺎك ﺑﻧ د ﻟﻠﺗﺧ ﻔ ﯾ ض ﯾ ؤ ﺛر ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﻣ ﺗ و ﺳ ط ا ﻟ ﻣ ر ﺟ ﺢ ﻟ ﻌ د د ا ﻷ ﺳ ﮭ م ا ﻟ ﻌ ﺎ د ﯾ ﺔ .
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589,212,708 421,845,789
══════════ ══════════
1,000,000
1,000,000
══════════ ══════════
589.21
421.85
══════════ ══════════

ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧ ﮭ د ي اﻟط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذ ا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾﺔ ﻣ ﺣ د و د ة (

إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟ ﻣ و ﺣ د ة اﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر اﻟ ﻣر اﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م
)ﺟ ﻣ ﯾﻊ اﻟﻣ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟر ﯾﺎﻻ ت اﻟﺳ ﻌو دﯾﺔ إﻻ إذا ور د ﺧﻼ ف ذﻟك (
ﺎد ﻟﺔ
ﺎ س ا ﻟﻘ ﯾ ﻣ ﺔ ا ﻟ ﻌ
 -15ﻗﯾ
إن اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌ ﺎ د ﻟﺔ ھ ﻲ ا ﻟﺳ ﻌ ر اﻟذ ي ﯾﺗم اﺳ ﺗﻼ ﻣ ﮫ ﻋ ﻧ د ﺑﯾﻊ أﺻ ل ﻣ ﺎ أو ﺳ د اد ه ﻋ ﻧ د ﺗﺣ و ﯾ ل ﻣط ﻠو ﺑ ﺎ ت ﻣ ﺎ ﺑﻣ و ﺟ ب ﻣ ﻌ ﺎﻣ ﻠﺔ ﻧظ ﺎﻣ ﯾﺔ
ﺗﺗم ﺑﯾن ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .ﯾﺳﺗﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ اﻻﻓﺗراض ﺑﺄن ﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو ﺗﺣوﯾل اﻻﻟﺗزام
ﺳ ﯾﺗم إﻣ ﺎ:
• ﻣ ن ﺧ ﻼ ل ا ﻟﺳ و ق ا ﻟر ﺋ ﯾﺳ ﯾ ﺔ ﻟ ﻸ ﺻ ل أ و اﻻ ﻟ ﺗز ام  ،أ و
• ﻣ ن ﺧ ﻼ ل ا ﻟﺳ و ق اﻷ ﻛ ﺛر ﻣ ﻧ ﻔ ﻌ ﺔ ﻟﻸ ﺻ ل أ و ا ﻻ ﻟ ﺗز ام ﻓ ﻲ ظ ل ﻏ ﯾ ﺎ ب ا ﻟﺳ و ق ا ﻟر ﺋ ﯾﺳ ﯾ ﺔ .
إن اﻷ ﺳ و اق اﻟر ﺋﯾﺳ ﯾﺔ أو اﻷ ﺳ و اق اﻷ ﻛ ﺛر ﻓ ﺎﺋ د ة ﯾﺟ ب أن ﺗﻛ و ن ﻗ ﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠ و ﺻ و ل إﻟﯾﮭ ﺎ ﻣ ن ﻗﺑ ل اﻟﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ.

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ أطراف اﻟﺳوق ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻷﺻل أو
ا ﻻ ﻟ ﺗ ز ا م ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻓ ﺗ ر ا ض أ ن أ ط ر ا ف ا ﻟ ﺳ و ق ﯾ ﻌ ﻣ ﻠ و ن ﺑ ﻣ ﺎ ﯾ ﺣ ﻘ ق أ ﻓ ﺿ ل ﻣ ﺻ ﺎﻟﺢ اﻗ ﺗﺻ ﺎ د ﯾﺔ ﻟﮭ م .ﯾ ﺄﺧ ذ ﻗ ﯾ ﺎ س اﻟﻘ ﯾﻣ ﺔ اﻟﻌ ﺎ د ﻟﺔ ﻟﻸ ﺻ ل
ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻗدرة أطراف اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺣﻘق أﻓﺿل ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻧﮫ أو
ﺑﺑﯾﻌﮫ إﻟﻰ طرف آﺧر ﻣن أطراف اﻟﺳوق ﻻﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺣﻘق أﻓﺿل ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻧﮫ.
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟظروف واﻷﺣوال وﺗﺗواﻓر ﻟﮭﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﻌظﯾم
ا ﺳ ﺗ ﺧ د ا م ا ﻟ ﻣ ﻌ ط ﯾ ﺎ ت ا ﻟ ﻣ ﻠ ﺣ و ظ ﺔ ذ ا ت اﻟ ﻌ ﻼ ﻗﺔ و ﺗ ﻘ ﻠ ﯾ ص ا ﺳ ﺗ ﺧ د ا م ا ﻟ ﻣ ﻌ ط ﯾ ﺎ ت ﻏ ﯾ ر ا ﻟ ﻣ ﻠ ﺣ و ظ ﺔ إ ﻟ ﻰ أ ﻛ ﺑ ر ﺣ د .
ﺗﺻﻧف ﻛﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻻﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﺿﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وذﻟك
ﻋ ﻠﻰ أﺳ ﺎس ﻣ دﺧ ﻼ ت اﻟﻣﺳ ﺗو ى اﻷ دﻧﻰ اﻟﮭ ﺎﻣ ﺔ ﻟﻘ ﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌ ﺎدﻟﺔ ﻛ ﻛ ل :
• اﻟﻣﺳﺗوى  :1اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ أﺳواق ﻧﺷطﺔ ﻟﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
• اﻟﻣﺳﺗوى  :2طرق ﺗﻘوﯾم ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ  -اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  -ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺻورة
ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة.
• اﻟﻣﺳﺗوى  :3طرق ﺗﻘوﯾم ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ  -اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  -ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.
وﻓﯾﻣ ﺎ إذا ﻛ ﺎﻧت اﻟﻣ دﺧ ﻼ ت اﻟﻣﺳ ﺗﺧ دﻣ ﺔ ﻟﻘﯾ ﺎس اﻟﻘﯾﻣ ﺔ اﻟﻌ ﺎدﻟﺔ ﻟﻸ ﺻ ل أو اﻻ ﻟﺗز ام ﺗﻘﻊ ﺿ ﻣن ﻣﺳ ﺗو ﯾ ﺎت ﻣﺧ ﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﮭ ﯾﻛ ل
اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻓﯾﺗم ﻋﻧدﺋٍذ ﺗﺻﻧﯾف ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﻟﮭﯾﻛل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺣ ﯾث اﻟﻣﺳ ﺗو ى اﻷ دﻧﻰ ﻟﻠﻣ دﺧﻼ ت اﻟﺟ و ھر ﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻛ ﺎﻣ ل اﻟﻘﯾﺎس .
ﺗﻘو م اﻟﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ ﺑﺗﺳ ﺟ ﯾ ل ا ﻟﺗﻧﻘﻼ ت ﺑﯾن ﻣ ﺳ ﺗو ﯾ ﺎ ت اﻟﮭ ﯾﻛ ل اﻟﮭ ر ﻣ ﻲ ﻟﻠﻘ ﯾم اﻟﻌ ﺎ د ﻟﺔ ﻓ ﻲ ﻧﮭ ﺎﯾﺔ ﻓ ﺗر ة اﻟﺗﻘر ﯾر اﻟﻣ ﺎﻟ ﻲ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣ د ث ﻓ ﻲ
ھ ذه اﻟﺗﻐ ﯾر ات  .ﻻ ﺗوﺟ د ﺗﺣ و ﯾﻼ ت ﺑﯾن اﻟﻣﺳ ﺗو ﯾﺎت ﺧﻼ ل اﻟﻔﺗر ة.
ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﺗﻘﯾﯾم أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟذﻣم
اﻟﻣ د ﯾﻧﺔ اﻷ ﺧ ر ى و اﻟذ ﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﺗﺟ ﺎر ﯾﺔ ﺗﻘ ﺎر ب ﻗﯾﻣ ﮭ ﺎ اﻟدﻓﺗر ﯾﺔ ﺑﺻ ور ة ﻛ ﺑ ﯾر ة ﺑﺳ ﺑب آﺟ ﺎل اﻻ ﺳ ﺗﺣ ﻘ ﺎ ﻗ ﺎت ﻗﺻ ﯾر ة اﻷ ﺟ ل ﻟﮭ ذ ه
اﻷ د و ات .
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸرض واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات واﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣدﺧﻼت
اﻟﺟ و ھ ر ﯾﺔ ﻏ ﯾر اﻟﻘ ﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼ ﺣ ظ ﺔ و ﺗﺻ ﻧف ﻓ ﻲ اﻟﻣﺳ ﺗو ى اﻟﺛ ﺎﻟث ﻣن اﻟﻘﯾ ﺎس  .ﻗ ﺎﻣ ت اﻟﻣﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم أن أﻋ ﻠﻰ و أﻓﺿ ل اﺳ ﺗﺧ دام
ﻻ ﯾﺧ ﺗﻠف ﻋ ن اﻻ ﺳ ﺗﺧ د ام اﻟﺣ ﺎﻟﻲ  .اﺳ ﺗﺧ د ﻣ ت اﻟﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ ﻣ ﻧﮭ ﺞ اﻟﺳ وق اﻟﻣﻘ ﺎر ن ﻛ ﻣ دﺧ ل أﺳ ﺎﺳ ﻲ ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷ ر اﺿ ﻲ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻣ ﻣ ﺗﻠﻛ ﺎ ت
و ا ﻟ ﻣ ﻌ د ا ت و اﻟ ﻌ ﻘ ﺎ ر ا ت ا ﻻ ﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎ ر ﯾ ﺔ .
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ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧ ﮭ د ي اﻟط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذ ا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾﺔ ﻣ ﺣ د و د ة (

إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟ ﻣ و ﺣ د ة اﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر اﻟ ﻣر اﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م
)ﺟ ﻣ ﯾﻊ اﻟﻣ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟر ﯾﺎﻻ ت اﻟﺳ ﻌو دﯾﺔ إﻻ إذا ور د ﺧﻼ ف ذﻟك (
 -16اﻟﻣﻌ ﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭ ﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻدﺗﮭ ﺎ
ﺗﻣ ﺛل ا ﻟﺟ ﮭ ﺎت ذات ا ﻟﻌﻼ ﻗﺔ ا ﻟﺷ ر ﻛ ﺎء و ا ﻟﻣ دﯾر ﯾن و ﻛ ﺑﺎر ﻣ وظ ﻔﯾن اﻹ دار ة ﺑﺎﻟﻣﺟ ﻣ وﻋ ﺔ و ا ﻟﻣ ﻧﺷ ﺂت ا ﻟﺗﻲ ﺗﺳ ﯾط ر ﻋ ﻠﯾﮭ ﺎ ﺗﻠك ا ﻟﺟ ﮭ ﺎت
أو ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﺗؤﺛر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ً ﺟوھرﯾﺎ ً .ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺳﻌﯾر وﺷروط اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن ﻗﺑل إدارة
اﻟﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ .ﻓﯾﻣ ﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾ ﺎن ﺑﻣ ﻌ ﺎﻣﻼ ت اﻟﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺟ ﮭ ﺎت ذات اﻟﻌﻼ ﻗﺔ و أر ﺻ د ﺗﮭ ﺎ.

اﻟﺟ ﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

ط ﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌ ﺎﻣ ﻠﺔ

ﺟ ﮭﺔ أﺧ ر ى ذات ﻋ ﻼ ﻗﺔ
ﺟ ﮭﺔ أﺧ ر ى ذات ﻋ ﻼ ﻗﺔ

ﺧ دﻣ ﺎت ﻣﻘدﻣﺔ
ﺧ دﻣ ﺎت ﻣﻘدﻣﺔ

اﻟﻣﻌ ﺎﻣﻼت

ﻟﻔ ﺗر ة اﻟﺛﻼ ﺛﺔ أﺷ ﮭ ر اﻟﻣ ﻧ ﺗﮭ ﯾﺔ ﻓ ﻲ

 30ﯾوﻧﯾو
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

 30ﯾوﻧﯾو
2020م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

ـــ
856,148

110,374,888
ـــ

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻷرﺻدة اﻟداﺋﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ:

 30ﯾوﻧﯾو
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

ﻣ ﺑ ﺎﻟﻎ ﻣ ﺳ ﺗﺣ ﻘﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺟ ﮭ ﺎ ت ذ ا ت اﻟﻌﻼ ﻗﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
) ﻣ ر اﺟ ﻌ ﺔ (

6,383,716
5,527,568
8,897,730
ـــ
8,897,730
ـــ
───────── ─────────
24,179,176
5,527,568
═════════ ═════════

ﺷ ر ﻛ ﺔ ﺧ ط ﻰ اﻟﺧ ﯾر ﻟﻠﺧ د ﻣ ﺎ ت اﻟﺗﺟ ﺎر ﯾﺔ اﻟﻣ ﺣ د و د ة
ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧﮭ د ي اﻟﻘ ﺎﺑ ﺿ ﺔ
ﺷ ر ﻛ ﺔ ﺗ و ﺟ ﯾ ﮫ ﻟ ﻠ ﺧ د ﻣ ﺎ ت و ا ﻻ ﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎ ر ا ت ا ﻟﺗ ﺟ ﺎ ر ﯾ ﺔ

ﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة:

ﻓﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو
2020م
2021م
2020م
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
ر و اﺗ ب و ﻣ ﻧ ﺎﻓﻊ أﺧ ر ى
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗوظﯾف

19,185,002
8,338,176
8,311,091
3,078,645
────────── ─────────
27,496,093
11,416,821
══════════ ═════════

26,185,004 16,676,352
11,622,182
6,157,290
───────── ─────────
37,807,186 22,833,642
═════════ ═════════

اﻟﻣ ﺑ ﺎﻟﻎ اﻟﻣﻔﺻ ﺢ ﻋ ﻧ ﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺟ د و ل أﻋ ﻼ ه ھ ﻲ ﻣ ﺑ ﺎﻟﻎ ﻣ در ﺟ ﺔ ﻛ ﻣ ﺻ ر وف ﺧ ﻼ ل ﻓﺗر ة اﻟﺗﻘر ﯾر اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ذ ي اﻟﺻ ﻠﺔ إﻟﻰ ﻛ ﺑ ﺎر
ﻣ و ظ ﻔ ﻲ اﻹ د ار ة.
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ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧ ﮭ د ي اﻟط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذ ا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾﺔ ﻣ ﺣ د و د ة (

إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟ ﻣ و ﺣ د ة اﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر اﻟ ﻣر اﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م
)ﺟ ﻣ ﯾﻊ اﻟﻣ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟر ﯾﺎﻻ ت اﻟﺳ ﻌو دﯾﺔ إﻻ إذا ور د ﺧﻼ ف ذﻟك (

 -17اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ
ﺗﻌﻣل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،وﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﯾﻊ ﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﺗﺟﻣﯾل واﻟﻣواد
اﻟطﺑﯾﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت وﻣن ﺧﻼل اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل وﻛﻼء .ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﺗراﺧﯾص اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻠﺻﯾدﻟﯾﺎت وﻣوظﻔﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي ﺑﻧﺎء
ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﺧروج اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﻊ اﻟوﻛﻼء ﺣﺗﻰ  25دﯾﺳﻣﺑر 2019م .وﻣن ﺛم ،ﺗم ﻧﻘل ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟوﻛﻼء إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .
ﻛﻣﺎ ﺗدﯾر ﻋﯾﺎدات طﺑﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗوظﯾف .ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺎت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻏﯾر ﺟوھرﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻗطﺎع
اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻐراﻓﻲ .ﻛﻣﺎ أن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﯾﺎدات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت
اﻟﺗوظﯾف ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﺟوھرﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ.
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗطﺎﻋﻲ ﺗﺷﻐﯾل ،اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐﯾر دواﺋﯾﺔ واﻻدوﯾﺔ واﻟﺻﺣﺔ .ﻟدى ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ،
و ﯾﻘﯾم ﺻ ﺎﻧﻊ اﻟﻘر ار اﻟﺗﺷ ﻐ ﯾﻠ ﻲ اﻟر ﺋﯾﺳ ﻲ ﻟﻠﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ اﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ اﻟﺗﺷ ﻐ ﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘط ﺎﻋ ﺎ ت ﺑﺷ ﻛ ل ﻣ ﻧﺗظ م ﻟﺗﺣ د ﯾ د ﻛ ﯾﻔﯾﺔ ﺗﺧ ﺻ ﯾص اﻟﻣ و ار د
ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻘطﺎع .وﯾﻘوم ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺑﺗﻘﯾﯾم أداء ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻹﯾرادات .ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﯾرادات ﻛﺄداة ﻗﯾﺎس رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻷداء اﻟﻘطﺎع ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻌزز ﻣن ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻷ داء اﻟ ﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﺳ ﺎﺑق ﻣ ﻊ اﻷ داء اﻟﺣ ﺎﻟﻲ و ﺗﺣ ﻠﯾل أداء اﻷ ﻋ ﻣ ﺎل اﻷ ﺳ ﺎﺳ ﻲ و اﻟﺗو ﺟ ﮭ ﺎ ت  .ﯾﻌر ض اﻟﺟ د و ل اﻟﺗ ﺎﻟﻲ اﻹ ﯾر ا د ات
ﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م و 30ﯾوﻧﯾو 2020م ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ:
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م )ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

اﻟﻣ ﻧﺗﺟ ﺎت اﻟﻐ ﯾر د و اﺋﯾﺔ
اﻻ د و ﯾﺔ و اﻟﺻ ﺣ ﺔ

اﻹﯾرادات

2.201.244.171
1.837.679.428
12,323,229
───────────
4,051,246,828
═══════════

أﺧ ر ى

اﻟﻣ ﺟ ﻣ و ع
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2020م )ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

اﻟﻣ ﻧﺗﺟ ﺎت اﻟﻐ ﯾر د و اﺋﯾﺔ
اﻻ د و ﯾﺔ و اﻟﺻ ﺣ ﺔ
أﺧ ر ى

2.586.988.040
1.932.270.692
1,257,003
───────────
4,520,515,735
═══════════

اﻟﻣ ﺟ ﻣ و ع
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ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧ ﮭ د ي اﻟط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذ ا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾﺔ ﻣ ﺣ د و د ة (

إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟ ﻣ و ﺣ د ة اﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر اﻟ ﻣر اﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م
)ﺟ ﻣ ﯾﻊ اﻟﻣ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟر ﯾﺎﻻ ت اﻟﺳ ﻌو دﯾﺔ إﻻ إذا ور د ﺧﻼ ف ذﻟك (
 -18اﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م ،ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣﺑﻠﻎ  73,4ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـــﻌودي ) 31دﯾﺳـــﻣﺑر 2020م:
 122,1ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي( ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺻروﻓﺎت رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ،وھﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ دﯾﻛورات
اﻟﺻ ﯾ دﻟﯾ ﺎت و ﺗﻧﻔﯾ ذ اﻟﻣ ﺗ ﺎﺟ ر اﻟ ﺟ د ﯾ د ة ﻟﻠﻣﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ .
 -19ﺗﺄﺛﯾر ﻛوﻓﯾد ـــ 19
ﺗﺳـﺑب ﺗﻔﺷـﻲ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﺟدﯾد )"ﻛوﻓﯾد  ("19 -ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ 2020م واﻧﺗﺷـﺎره ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﺻـﯾن ﺛم ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ً ﻓﻲ
ﺗ ﻌ ط ﯾ ل اﻷ ﻋ ﻣ ﺎل و اﻷ ﻧﺷ ط ﺔ اﻻ ﻗﺗﺻ ﺎد ﯾﺔ ﺑﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟك اﻟﻣ ﻣ ﻠﻛ ﺔ اﻟﻌر ﺑﯾﺔ اﻟﺳ ﻌ و د ﯾﺔ  .وﻗ د ﻗ ﺎﻣ ت ﻣ ﻧظ ﻣ ﺔ اﻟﺻ ﺣ ﺔ اﻟﻌ ﺎﻟﻣ ﯾﺔ ﺑﺗﻌر ﯾف
"ﻛوﻓﯾد  "19 -ﻛوﺑﺎء ،ﺣﯾث أﺻدرت اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻟواﺋﺢ وﺗوﺟﯾﮭﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻣواطﻧﯾﮭﺎ وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ .ﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻣﺻــﺎدر اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘدﯾر اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺳــﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺳــﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ 31
دﯾﺳﻣﺑر 2020م.
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾـﺔ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م ،أﺟرت اﻹدارة ﺗﻘﯾﯾﻣـﺎ ً ﻟﻠﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻛـﺎﻣـل ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ واﻟﺟواﻧـب
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ووﺿــﻌت ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋواﻣل ﻣﺛل اﻟطﻠب ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ،وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺳــﻠﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺳــﻼﺳــﺔ ،وﺑروﺗوﻛوﻻت
اﻟﺗﺣﺻــــﯾل ،وﺗورﯾد اﻟﻣواد ﺑﻼ اﻧﻘطﺎع ،وﺗوﻗﻌﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك .وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ،ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك
ﺣـﺎﺟـﺔ ﻟﻠﻘﯾـﺎم ﺑﺗﻌـدﯾﻼت ﺟوھرﯾـﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻷوﻟﯾـﺔ اﻟﻣوﺣـدة اﻟﻣوﺟزة ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾـﺔ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م .ﻗـد
ﯾﺳـ ـﺗﻣر اﻟوﺿـ ـﻊ اﻟﻣﺣﯾط ﺑﻛوﻓﯾد19-وﺗﺄﺛﯾره ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻـ ـﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ
ووﺿــ ـﻌﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ 2021م .ﻻ ﯾزال اﻟوﺿــ ـﻊ ﻏﯾر ﻣؤﻛد ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺻــ ـﻌب اﻟﺗﻧﺑؤ ﯾﻘﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣدى اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﺗﺄﺛﯾر
ﻛوﻓﯾـد 19-ﻋﻠﻰ أﻋﻣـﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻛـل واﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻛﻛل ﻟﻛوﻓﯾد 19-ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ووﺿــــﻌﮭﺎ
اﻟﻣ ﺎﻟﻲ .
 -20أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺗم إﻋ ﺎد ة ﺗﺻ ﻧﯾف ﺑﻌ ض أر ﺻ د ة اﻟﺣ ﺳ ﺎﺑ ﺎ ت ﻟﺗﺣ ﺳ ﯾن ﺟ و د ة اﻟﻣ ﻌ ﻠو ﻣ ﺎ ت اﻟﻣ ﻌر و ﺿ ﺔ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص ﻹﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
إﻋ ﺎ د ة اﻟﺗﺻ ﻧﯾف

ﻛﻣ ﺎھو ﻣﻔﺻﺢ
ﻋ ﻧﮫ ﺣ ﺎﻟﯾﺎ ً

)(4,634,857
4,634,857

ـــ
46,206,757

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
ذ ﻣ م ﻣ د ﯾﻧ ﺔ ﺗﺟ ﺎر ﯾ ﺔ

174,551,926
94,779,020

)(3,720,155
3,720,155

170,831,771
98,499,175

اﻟﻣﺧ ز و ن
ﻣ ﻣ ﺗ ﻠﻛ ﺎ ت و ﻣ ﻌ د ا ت
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى

1,180,965,54
2
779.589.718
457,825,282

)1,148,920,637 (32,044,905

ﻛ ﻣ ﺎ ھ و ﻣ ﺑ ﻠﻎ
ﻋ ﻧ ﮫ ﺳ ﺎ ﺑﻘ ﺎ ً
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى 4.634.857
41,571,900
ﻣ و ﺟ و د ا ت ﻏ ﯾر ﻣ ﻠﻣ و ﺳ ﺔ

18

ق172-

27,865,230
4,179,675

807,454,948
453,645,607

ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧ ﮭ د ي اﻟط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذ ا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾﺔ ﻣ ﺣ د و د ة (

إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟ ﻣ و ﺣ د ة اﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر اﻟ ﻣر اﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م
)ﺟ ﻣ ﯾﻊ اﻟﻣ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟر ﯾﺎﻻ ت اﻟﺳ ﻌو دﯾﺔ إﻻ إذا ور د ﺧﻼ ف ذﻟك (

 -21اﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر
و ا ﻓ ق ا ﻟ ﺷ ر ﻛ ﺎ ء ﻓ ﻲ ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ د ي اﻟ ط ﺑﯾ ﺔ ) " ا ﻟ ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻷ م " ( اﻟ ﻘ ر ار ا ت ا ﻟ ﺗ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ :
-

ﺑﺗﺎرﯾﺦ  12ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م )اﻟﻣواﻓق  5ﺻﻔر 1443ھـ ـ( ،ﺗم إﺻدار ﻗرار ﺑزﯾﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن
 1.000.000.000﷼ ﺳــــﻌودي إﻟﻰ  1.300.000.000﷼ ﺳــــﻌودي ﻋن طرﯾق ﺗﺣوﯾـل ﻣﺑﻠﻎ
 300.000.000﷼ ﺳ ـﻌودي ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة .ﺗم اﺳ ـﺗﻛﻣﺎل اﻹﺟراءات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  11أﻛﺗوﺑر
2021م )اﻟﻣواﻓق  5رﺑﯾﻊ اﻷول 1443ھـ(.

-

ﺑﺗﺎرﯾﺦ  12ﺳـ ـﺑﺗﻣﺑر 2021م )اﻟﻣواﻓق  5ﺻـ ـﻔر 1443ھــــــ ـ( ﺗم إﺻـ ـدار ﻗرار ﺑﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﺑﻣﺑﻠﻎ
 600,000,000﷼ ﺳﻌودي.

-

ﺑﺗﺎرﯾﺦ  16ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م )اﻟﻣواﻓق  9ﺻﻔر 1443ھـــ ـ( ،ﺗم إﺻدار ﻗرار ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن "ﺷرﻛﺔ
ذات ﻣﺳـﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة" إﻟﻰ ﺷـرﻛﺔ ﻣﺳـﺎھﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ" .اﺳـﺗﻛﻣﻠت اﻹﺟراءات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﺧﺻـوص ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 11أﻛﺗوﺑر 2021م )اﻟﻣواﻓق  5رﺑﯾﻊ اﻷول 1443ھـــــــ( وأﺻــﺑﺢ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ ھو ﺷــرﻛﺔ
ﻣ ﺳ ﺎ ھ ﻣ ﺔ ﻣ ﻘﻔ ﻠ ﺔ .

 -22اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة واﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻟﻺﺻــدار ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 25
أﻛﺗوﺑر 2021م )اﻟﻣواﻓق  19رﺑﯾﻊ اﻷول 1443ھـ(.
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ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟط ﺑﯾﺔ
) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذا ت ﻣ ﺳ ﺋو ﻟﯾ ﺔ ﻣ ﺣ دودة (
ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻷ و ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر ا ﻟ ﻣ ر ا ﺟ ﻌ ﺔ و ﺗ ﻘ ر ﯾ ر
ﻓ ﺣ ص ﻣراﺟ ﻊ اﻟﺣ ﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﻣ ﺳ ﺗﻘل
ﻟﻔﺗرﺗﻲ اﻟﺛﻼﺛﺔ واﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م

ق174-

ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟط ﺑﯾﺔ
) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذا ت ﻣ ﺳ ﺋو ﻟﯾ ﺔ ﻣ ﺣ دودة (
ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻷ و ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر ا ﻟ ﻣ ر ا ﺟ ﻌ ﺔ
ﻟﻔﺗرﺗﻲ اﻟﺛﻼﺛﺔ واﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م
اﻟﺻ ﻔﺣ ﺔ

ﺟ د و ل اﻟﻣ ﺣ ﺗو ﯾﺎت
ﺗﻘرﯾر ﻓﺣص ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل

1

ﻗﺎﺋﻣ ﺔاﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷوﻟﯾ اﺔﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة

2

ﻗﺎﺋﻣ ﺔاﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻷوﻟﯾ اﺔﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة

3

ﻗﺎﺋﻣ ﺔاﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ اﻷوﻟﯾ اﺔﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة

4

ﻗﺎﺋﻣ ﺔاﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾ ﺔ اﻷوﻟﯾ اﺔﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة

5

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔاﻷوﻟﯾ اﺔﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
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ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ د ي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾ ﺔ ﻣ ﺣ دودة (
ﻗ ﺎﺋ ﻣﺔ اﻟﻣر ﻛز اﻟﻣ ﺎﻟﻲ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟﻣ و ﺣدة اﻟﻣ و ﺟزة
ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾ ﺔﻣﺎ ﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(

اﻟﻣ و ﺟ ودات

 30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2021م
إﯾﺿﺎح )ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

اﻟﻣ و ﺟ ودات ﻏ ﯾر اﻟﻣ ﺗداو ﻟﺔ
ﻣ ﻣ ﺗ ﻠﻛ ﺎ ت و ﻣ ﻌ د ا ت
ﻣ و ﺟ و د ا ت ﺣ ق اﻻ ﺳ ﺗﺧ د ام
اﻟﻌﻘ ﺎ ر ات اﻻ ﺳ ﺗﺛﻣ ﺎ ر ﯾ ﺔ
اﻟ ﻣ وﺟ و دات ﻏ ﯾر اﻟ ﻣ ﻠ ﻣ وﺳ ﺔ

4
5
6

895,265,245
1,233,121,534
179,000,000
44,345,899
───────────
2,351,732,678
───────────

807,454,948
1,186,841,563
179,000,000
46,206,757
───────────
2,219,503,268
───────────

7
8

1,176,229,503
182,607,283
211,820,127
447,342,577
───────────
2,017,999,490
───────────
4,369,732,168
═══════════

1,148,920,637
98,499,175
170,831,771
1,008,529,663
───────────
2,426,781,246
───────────
4,646,284,514
═══════════

) 10أ( 1,000,000,000
) 10أ( 300,000,000
) 10ب( 109,911,582
53,887,376
)(183,575
───────────
1,463,615,383
───────────

1,000,000,000
ـــ
109,911,582
969,030,474
)(161,181
───────────
2,078,780,875
───────────

1,015,475,051
372,277,485
22,243,407
───────────
1,409,995,943
───────────

828,952,941
329,487,592
14,380,998
───────────
1,172,821,531
───────────

494,361,935
644,183,498
ـــ
266,774,680
90,800,729
───────────
1,496,120,842
───────────
2,906,116,785
───────────
4,369,732,168
═══════════

442,672,772
453,645,607
24,179,176
376,130,633
98,053,920
───────────
1,394,682,108
───────────
2,567,503,639
───────────
4,646,284,514
═══════════

إ ﺟ ﻣ ﺎ ﻟ ﻲ ا ﻟ ﻣ و ﺟ و د ا ت ﻏ ﯾر ا ﻟ ﻣ ﺗد ا و ﻟ ﺔ
اﻟﻣ و ﺟ ودات اﻟﻣ ﺗداو ﻟﺔ
اﻟﻣﺧ ز و ن
ذ ﻣ م ﻣ د ﯾ ﻧ ﺔ ﺗﺟ ﺎر ﯾ ﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
اﻟﻧ ﻘ د و ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﻛ ﻣ ﮫ

9

ﻣ ﺟ ﻣ و ع اﻟ ﻣ و ﺟ ودات اﻟ ﻣ ﺗداو ﻟ ﺔ
ﻣ ﺟ ﻣ و ع اﻟﻣ و ﺟ ودات
ﺣ ﻘو ق اﻟﺷ ر ﻛ ﺎء واﻟﻣ ط ﻠو ﺑﺎت
ﺣ ﻘو ق اﻟﺷ ر ﻛ ﺎء
ر أس اﻟﻣ ﺎ ل
ز ﯾﺎد ة ﻣ ﻘﺗ ر ﺣ ﺔ ﻓ ﻲ ر أس اﻟﻣ ﺎ ل
اﻻ ﺣ ﺗﯾ ﺎط ﻲ اﻟﻧظ ﺎﻣ ﻲ
اﻷ ر ﺑ ﺎح اﻟﻣ ﺑﻘ ﺎة
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
إ ﺟ ﻣ ﺎ ﻟ ﻲ ﺣ ﻘ و ق ا ﻟ ﺷ ر ﻛ ﺎء
ﻣ ط ﻠو ﺑﺎت ﻏ ﯾر ﻣ ﺗداو ﻟﺔ
اﻟﺗز اﻣ ﺎت ﻋ ﻘو د اﻹ ﯾﺟ ﺎر
ﻣ ﻧ ﺎﻓ ﻊ اﻟﻣ و ظ ﻔ ﯾن
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
) ﻣ ر اﺟ ﻌ ﺔ (

5
11

ﻣ ﺟ ﻣ و ع اﻟﻣ ط ﻠو ﺑﺎت ﻏ ﯾر اﻟﻣ ﺗداو ﻟﺔ
اﻟﻣ ط ﻠو ﺑﺎت اﻟﻣ ﺗداو ﻟﺔ
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وذﻣم داﺋﻧﺔ أﺧرى
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
ﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗ ﺔ
اﻟﺗز اﻣ ﺎت ﻋ ﻘو د اﻹ ﯾﺟ ﺎر  -اﻟﺟ زء اﻟﻣ ﺗ دا و ل
ز ﻛ ﺎة ﻣ ﺳ ﺗﺣ ﻘ ﺔ اﻟدﻓﻊ

5
12

ﻣ ﺟ ﻣ و ع اﻟﻣ ط ﻠو ﺑﺎت اﻟﻣ ﺗداو ﻟﺔ
ﻣ ﺟ ﻣ و ع اﻟﻣ ط ﻠو ﺑﺎت
إ ﺟ ﻣ ﺎ ﻟ ﻲ ﺣ ﻘ و ق ا ﻟ ﺷ ر ﻛ ﺎء و ا ﻟ ﻣ ط ﻠ و ﺑ ﺎ ت

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘ ﺔﻣن  1إﻟﻰ  21ﺟزًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔاﻷوﻟﯾ اﺔﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة.
2

ق177-

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ د ي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾ ﺔ ﻣ ﺣ دودة (
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑ ﺢأو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻏﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﻟﻔﺗرﺗﻲ اﻟﺛﻼﺛ ﺔواﻟﺗﺳﻌ أﺔﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾ إﺔﻻ إذا ورد ﺧﻼف ذﻟك(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 30ﺳﺑﺗﻣﺑر
إﯾﺿﺎح

2,135,550,007 2,041,738,829
)(1,357,321,682) (1,183,942,705

إﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات

──────────── ────────────
778,228,325
857,796,124

اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ
إﯾرادات أﺧرى ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وادارﯾﺔ

12

ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻔﺗرة

──────────── ────────────
2,484,398,298 2,497,474,677

8,310,940

2,813,578

)(525,300,913
)(63,540,318

)(583,907,124
)(81,870,028

)(10,917,991

──────────── ────────────
104,346,760
259,213,714

رﺑﺢ ﻟﻠﻔﺗرة ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة

6,656,065,742 6,092,985,657
)(4,171,667,444) (3,595,510,980

14,624,078

)(18,052,119

ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل

2021م

2020م

)(1,481,500,880) (1,536,687,859
)(261,459,679
)(212,344,006

──────────── ────────────
115,264,751
277,265,833

اﻟرﺑﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻟﻠﻔﺗرة

ﻣﺣﻣل اﻟزﻛﺎة

2021م

2020م

ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 30ﺳﺑﺗﻣﺑر

)(11,762,750

)(11,250,000

──────────── ────────────
93,096,760
247,450,964

13,842,502

──────────── ────────────
755,280,241
763,066,890
)(56,539,784

)(39,220,773

──────────── ────────────
716,059,468
706,527,106
)(37,230,353

)(33,750,000

──────────── ────────────
682,309,468
669,296,753

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

ﺑﻧود ﻟن ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ:
ﺧﺳﺎرة إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ
اﻟﻣﺣددة

11

)(3,548,608

)(1,250,000

)(24,439,851

)(8,750,000

ﺑﻧود ﻗد ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ اﻟرﺑﺢ أو
اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ:
ﻓروﻗﺎت ﺻرف ﻣن ﺗر ﺟﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت
أﺟﻧﺑﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔﺗرة
رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم
رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺧﻔﺿﺔ
اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻷم

13

3,142
──────────── ────────────
91,846,760
243,905,498
════════════ ════════════

)(157,215
)(22,394
──────────── ────────────
673,402,253
644,834,508
════════════ ════════════

════════════ ════════════

682.31
669.30
════════════ ════════════

247.45

93.10

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘ ﺔﻣن  1إﻟﻰ  21ﺟزًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔاﻷوﻟﯾ اﺔﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة.
3

ق178-

ق179-

رأس اﻟﻣ ﺎل

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ د ي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾ ﺔ ﻣ ﺣ دودة (
ﻗ ﺎ ﺋ ﻣﺔ اﻟﺗﻐ ﯾرات ﻓﻲ ﺣ ﻘو ق اﻟﻣ ﻠﻛ ﯾﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟﻣ و ﺣدة اﻟﻣ و ﺟ زة
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م
) ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ ا ﻟ ﻣ ﺑ ﺎ ﻟ ﻎ ﺑ ﺎﻟر ﯾ ﺎ ﻻ ت ا ﻟ ﺳ ﻌ و د ﯾ ﺔ ﻣ ﺎ ﻟ م ﯾ ذ ﻛ ر ﺧ ﻼ ف ذ ﻟ ك (

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2020م )ﻣراﺟﻊ(
50,000,000

ز ﯾﺎدة ﻣ ﻘ ﺗر ﺣ ﺔ
ﻓﻲ رأس اﻟﻣ ﺎل
ــ

اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
25,000,000

1,709,402,513

ا ﺣ ﺗ ﯾ ﺎ ط ﻲ ﺗر ﺟ ﻣ ﺔ
اﻟﻌﻣﻼ ت اﻷ ﺟ ﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣ ﺟ ﻣ وع
ـــ

1,784,402,513

682,309,468
ـــ
682,309,468
ــ
ــ
ــ
ﺻ ﺎﻓ ﻲ ر ﺑ ﺢ ا ﻟﻔ ﺗر ة
)(8,907,215
)(157,215
)(8,750,000
ــ
ــ
ــ
اﻟدﺧ ل اﻟﺷ ﺎﻣ ل اﻵ ﺧ ر ﻟﻠﻔﺗر ة
673,402,253
)(157,215
673,559,468
ــ
ــ
ــ
ﻣﺟﻣوع اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔﺗرة
)(335,000,000
ـــ
)(335,000,000
ــ
ــ
ــ
ج(
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )إﯾﺿﺎح 11
ـــ
ـــ
)(950,000,000
ــ
ــ
950,000,000
ﺗﺣ و ﯾ ل إﻟ ﻰ ا ﻟ ز ﯾ ﺎ د ة ﻓ ﻲ ر أ س ا ﻟ ﻣ ﺎ ل
─────────── ───────── ───────── ─────────── ───────── ────────────
2,122,804,766
(157,215) 1,097,961,981
25,000,000
ــ
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2020م )ﻏﯾر ﻣراﺟﻊ( 1,000,000,000
═══════════ ═════════ ═════════ ═══════════ ═════════ ════════════
2,078,780,875
)(161,181
969,030,474 109,911,582
ــ
1,000,000,000
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2021م )ﻣراﺟﻊ(

669,296,753
ـــ
669,296,753
ــ
ــ
ــ
ﺻ ﺎﻓ ﻲ ر ﺑ ﺢ ا ﻟﻔ ﺗر ة
)(24,462,245
)(22,394
)(24,439,851
ــ
ــ
ــ
اﻟدﺧ ل اﻟﺷ ﺎﻣ ل اﻵ ﺧ ر ﻟﻠﻔﺗر ة
644,834,508
)(22,394
644,856,902
ــ
ــ
ــ
ﻣﺟﻣوع اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔﺗرة
)(1,260,000,000
ـــ
)(1,260,000,000
ــ
ــ
ــ
ج(
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )إﯾﺿﺎح 10
ﺗﺣ و ﯾ ل إﻟ ﻰ اﻟز ﯾ ﺎ د ة اﻟﻣﻘﺗر ﺣ ﺔ ﻓ ﻲ ر أس اﻟﻣ ﺎ ل
ـــ
ـــ
)(300,000,000
ـــ
300,000,000
ــ
)إﯾﺿﺎح 10أ(
─────────── ───────── ───────── ─────────── ───────── ────────────
1,463,615,383
)(183,575
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م )ﻏﯾر ﻣراﺟﻊ( 53,887,376 109,911,582 300,000,000 1,000,000,000
═══════════ ═════════ ═════════ ═══════════ ═════════ ════════════

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  21ﺟزًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة.
4

ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ د ي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾ ﺔ ﻣ ﺣ دودة (
ﻗ ﺎ ﺋ ﻣ ﺔ ا ﻟ ﺗ د ﻓ ﻘ ﺎ ت ا ﻟ ﻧ ﻘ د ﯾ ﺔ ا ﻷ و ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر ا ﻟ ﻣ ر ا ﺟ ﻌ ﺔ
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م
) ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ ا ﻟ ﻣ ﺑ ﺎ ﻟ ﻎ ﺑ ﺎﻟر ﯾ ﺎ ﻻ ت ا ﻟ ﺳ ﻌ و د ﯾ ﺔ إ ﻻ إ ذ ا و ر د ﺧ ﻼ ف ذ ﻟ ك (
اﻷﻧﺷطﺔ ا ﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2020م
إﯾﺿﺎح 2021م
706,527,106

رﺑﺢ ﻟﻠﻔﺗر ة ﻗﺑل اﻟزﻛﺎ ة

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﻔﺗرة ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:

4
5

اﺳﺗﮭﻼك ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
اﺳﺗﮭﻼك ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳﺗﺧدام
إطﻔﺎء ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺧﺳﺎر ة ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﻣﻛﺎﺳب ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
)ﻋﻛس(  /ﻣﺧﺻص ﻣﺧزون ﺑطﯾﺋﺔ اﻟﺣرﻛﺔ وﻣﺗﻘﺎدﻣﺔ
ﻣﻛﺳب ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳﺗﺧدام
ﻣﺧﺻص ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣوظﻔﯾن
ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ

7
11
8

ﺗﻌدﯾﻼت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل:

اﻟﻣﺧزون
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وذﻣم داﺋﻧﺔ أﺧرى
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
اﻟﻧﻘد ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل ﻣدﻓوﻋﺔ
زﻛﺎ ة ﻣدﻓوﻋﺔ
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣوظﻔﯾن ﻣدﻓوﻋﺔ

12
11

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣـن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺷراء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺷراء ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل

4

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ ا ﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
دﻓﻊ ﺟزء رﺋﯾﺳﻲ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت إﯾﺟﺎر
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
)اﻟﻧﻘص(  /اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗر ة
اﻟﻧﻘ د وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻏﯾر ﻧﻘ دﯾﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
إﺿﺎﻓﺎت ﻟﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳﺗﺧدام واﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر
ﺗﺣوﯾل اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل
ﻣﺣول ﻣن اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات

716,059,468

121,591,432
286,260,677
19,412,841
ـــ
)(276,138
)(30,904,022
)(315,121
44,983,772
4,100,000
56,539,784
)(22,394
───────────
1,207,897,937

100,574,257
276,041,711
16,406,764
1,649,385
ـــ
110,000,000
ـــ
24,053,094
ـــ
39,220,773
ـــ
───────────
1,284,005,452

3,595,156
)(88,208,108
)(40,988,356
51,689,163
)(25,778,872
───────────
1,108,206,916

)(291,490,340
)(49,904,758
)(194,427,490
37,517,146
207,658,422
───────────
993,358,432

)(56,539,784
)(44,483,544
)(26,633,730
───────────
980,549,858
───────────

)(3,336,969
)(30,959,498
)(13,155,925
───────────
945,906,040
───────────

)(211,750,016
2,624,425
)(17,551,983
ـــ
───────────
)(226,677,574
───────────

)(240,410,274
ـــ
)(17,058,620
202,831,643
───────────
)(54,637,251
───────────

)(255,059,370
5
) 10ج( )(1,060,000,000
───────────
)(1,315,059,370
───────────
)(561,187,086
1,008,529,663
───────────
9
447,342,577
═══════════

)(226,379,698
)(335,000,000
───────────
)(561,379,698
───────────
329,889,091
372,353,599
───────────
702,242,690
═══════════

) 10ج( 200,000,000
343,947,062
5
) 10أ( 300,000,000
ـــ

ـــ
218,363,609
ـــ
32,044,905

═══════════ ═══════════
ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  21ﺟزًءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة.
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ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ د ي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾ ﺔ ﻣ ﺣ دودة (
إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻷ و ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر ا ﻟ ﻣ ر ا ﺟ ﻌ ﺔ
ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م
) ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ ا ﻟ ﻣ ﺑ ﺎ ﻟ ﻎ ﺑ ﺎﻟر ﯾ ﺎ ﻻ ت ا ﻟ ﺳ ﻌ و د ﯾ ﺔ إ ﻻ إ ذ ا و ر د ﺧ ﻼ ف ذ ﻟ ك (
 -1ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ
ﺷــرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟطﺑﯾﺔ )"اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم" أو "اﻟﺷــرﻛﺔ"( ھﻲ ﺷــرﻛﺔ ذات ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳــﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳـﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  4030053868ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1أﻛﺗوﺑر 2003م )اﻟﻣواﻓق  5ﺷـﻌﺑﺎن 1424ھــــ ـ(.
ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ،ﺑدأت اﻟﺷـ ـرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻـ ـﺔ ﺑﺎﻟطرح اﻷوﻟﻲ اﻟﻌﺎم .ﻓﻲ  16ﺳـ ـﺑﺗﻣﺑر 2021م )اﻟﻣواﻓق 9
ﺻـﻔر 1443ھــــــ( ،ﺻـدر ﻗرار ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺷـرﻛﺔ ﻣن ﺷـرﻛﺔ ذات ﻣﺳـﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة إﻟﻰ ﺷـرﻛﺔ ﻣﺳـﺎھﻣﺔ ﺳـﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ.
اﺳﺗﻛﻣﻠت اﻻﺟراءات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﺻدد ﻓﻲ  11أﻛﺗوﺑر 2021م )اﻟﻣواﻓق  5رﺑﯾﻊ اﻷول 1443ھــــ( وأﺻﺑﺢ اﻟﺷﻣل
اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﺷـرﻛﺔ ﻣﺳـﺎھﻣﺔ ﺳـﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ .ﺗﻌﻣل اﻟﺷـرﻛﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟرﺧﺻـﺔ وزارة اﻟﺻـﺣﺔ رﻗم  3-67-31-101-26ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 28دﯾﺳﻣﺑر 2003م )اﻟﻣواﻓق  22ذي اﻟﺣﺟﺔ 1424ھـ(.
ﯾﺗﻣﺛل ﻧﺷــﺎط اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﻓﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻟﻣﺳــﺗﺣﺿــرات اﻟﺗﺟﻣﯾل واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌدات
اﻟطﺑﯾﺔ .ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗدﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾﺿـﺎ ً وﺗﺷـﻐل ﺻـﯾدﻟﯾﺎت أطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓروﻋﮭﺎ اﻷﺧرى وﻣن
ﺧ ﻼ ل و ﻛﻼ ء آﺧ ر ﯾن .
ﺗ ﻣ ﺎ ر س اﻟ ﻣﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ أﻋ ﻣ ﺎﻟ ﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﻣ ﻣ ﻠ ﻛ ﺔ اﻟ ﻌر ﺑﯾﺔ اﻟﺳ ﻌ و د ﯾﺔ و اﻹ ﻣ ﺎر ات اﻟ ﻌر ﺑﯾﺔ اﻟ ﻣ ﺗﺣ د ة  ،و ﻋ ﻧو ان ﻣر ﻛز ھ ﺎ اﻟر ﺋﯾﺳ ﻲ ھ و :
ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧﮭ د ي اﻟط ﺑﯾﺔ
ص.ب .رﻗم 17129
ﺟدة 21484
اﻟ ﻣ ﻣ ﻠ ﻛ ﺔ اﻟﻌ ر ﺑﯾﺔ اﻟﺳ ﻌ و د ﯾﺔ
 -2أﺳس اﻹﻋداد
 1-2ﺑﯿﺎن اﻻﻟﺘﺰام
أ ُﻋدت ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ )" (34اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷوﻟﻲ" اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻻﺻدارات
ا ﻟ ﺻ ﺎ د ر ة ﻋ ن ا ﻟ ﮭ ﯾ ﺋ ﺔ ا ﻟ ﺳ ﻌ و د ﯾ ﺔ ﻟ ﻠ ﻣ ر ا ﺟ ﻌ ﯾ ن و اﻟﻣ ﺣ ﺎﺳ ﺑﯾن  .أﻋ د ت اﻟﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ اﻟﻘو اﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻋ ﻠ ﻰ
أ ﺳ ﺎ س أ ﻧ ﮭ ﺎ ﺳ ﺗ ﺳ ﺗ ﻣ ر و ﻓ ﻘ ﺎ ﻟ ﻣ ﺑ د أ ا ﻻ ﺳ ﺗ ﻣ ر ار ﯾﺔ  .ﯾ ﻌ ﺗ ﺑ ر أ ﻋ ﺿ ﺎ ء ﻣ ﺟ ﻠ س ا ﻹ د ا ر ة أ ﻧ ﮫ ﻻ ﯾ و ﺟ د ﻋ د م ﺗ ﯾ ﻘ ن ﺟ و ھ ر ي ﻗ د ﯾ ﻠ ﻘ ﻲ ﺑ ﺷ ك
ﺟوھري ﻋﻠﻰ ھذا اﻻﻓﺗراض .وﻗد ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﻛوﯾن اﻓﺗراض أن ھﻧﺎك ﺗوﻗﻊ ﻣﻌﻘول أﻧﮫ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور ،وﻟﯾس ﻗﺑل  12ﺷﮭرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر.
ﻻ ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻗراءﺗﮭﺎ ﺟﻧﺑﺎ ً إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣؤﺷر ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2021م )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح .(5-2
 2-2أﺳﺎس اﻟﻘﯾﺎس
ﺗ ُﻌد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻧﺎﻓﻊ
اﻟﻣ وظ ﻔﯾن  ،ﯾﺗم اﺳ ﺗﺧ دام ﺣ ﺳ ﺎﺑ ﺎت اﻟﻘﯾم اﻟﺣ ﺎﻟﯾﺔ اﻻ ﻛ ﺗو ار ﯾﺔ .
 3 -2ا ﻟ ﻌ ﻣ ﻠ ﺔ ا ﻟ و ظ ﯾ ﻔ ﯾ ﺔ و ﻋ ﻣ ﻠ ﺔ ا ﻟ ﻌ ر ض
ﺗم ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ،واﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
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ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ د ي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾ ﺔ ﻣ ﺣ دودة (
إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻷ و ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ) ﺗ ﺗﻣ ﺔ (
ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م
) ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ ا ﻟ ﻣ ﺑ ﺎ ﻟ ﻎ ﺑ ﺎﻟر ﯾ ﺎ ﻻ ت ا ﻟ ﺳ ﻌ و د ﯾ ﺔ إ ﻻ إ ذ ا و ر د ﺧ ﻼ ف ذ ﻟ ك (
 -2أﺳس اﻹﻋداد )ﺗﺗﻣﺔ(
 4 -2ا ﺳ ﺎ س ا ﻟ ﺗ و ﺣ ﯾ د
ﺗ ﺷ ﺗﻣ ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻷ و ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ﻟ ﻠ ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻷ م و اﻟﺷ ر ﻛ ﺎ ت ا ﻟ ﺗ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ ﻟ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﻣ ﺑ ﺎ ﺷ ر ة ا ﻟ ﺗ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ
واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة )"ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺑـ "اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( ،ﺣﯾث ﺗﻣﺎرس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ 30
ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م.

اﺳ م اﻟﺷ ر ﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ

ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي ﻛﯾر
ﺷ ر ﻛ ﺔ ﺳ ﺧ ﺎء ا ﻟ ذ ھ ﺑ ﯾ ﺔ *
ﺷ ر ﻛ ﺔ ﻧ ﮭ د ي ﻟﻼ ﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎر * *

ﺑ ﻠد ا ﻟ ﺗ ﺄ ﺳ ﯾ س

اﻟ ﻣ ﻣ ﻠ ﻛ ﺔ اﻟﻌ ر ﺑﯾﺔ
اﻟﺳ ﻌ و د ﯾﺔ
اﻟ ﻣ ﻣ ﻠ ﻛ ﺔ اﻟﻌ ر ﺑﯾﺔ
اﻟﺳ ﻌ و د ﯾﺔ
اﻻ ﻣ ﺎر ات اﻟﻌ ر ﺑﯾﺔ
اﻟﻣ ﺗﺣ د ة

اﻟﻧﺷﺎط اﻟر ﯾﺋﺳﻲ

ﻧﺳ ﺑﺔ ﺣ ﺻ ﺔ اﻟﻣ ﻠﻛ ﯾﺔ
 31دﯾﺳﻣﺑر
 30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2020م
2021م

ﻋ ﯾﺎدات

%100

%100

ﺧ د ﻣ ﺎ ت ﻋ ﻣ ﺎﻟﺔ

%100

%100

اﻟﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻘ ﺎﺑﺿ ﺔ

%100

%100

* ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1أﻛﺗوﺑر 2020م اﺳﺗﺣوذت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺳﺧﺎء اﻟذھﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻣﺣدودة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.
**ﺑﺗﺎرﯾﺦ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م ﻗﺎﻣت ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

اﺳ م اﻟﺷ ر ﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ

ﻣ ﺳ ﺗ و د ع ﻧ ﮭ د ي ﻟﻸ د و ﯾ ﺔ
ﺻ ﯾدﻟﯾﺔ اﻟﻧﮭ دي

ﺑ ﻠد ا ﻟ ﺗ ﺄ ﺳ ﯾ س

اﻻ ﻣ ﺎر ات اﻟﻌ ر ﺑﯾﺔ
اﻟﻣ ﺗﺣ د ة
اﻻ ﻣ ﺎر ات اﻟﻌ ر ﺑﯾﺔ
اﻟﻣ ﺗﺣ د ة

اﻟﻧﺷﺎط اﻟر ﯾﺋﺳﻲ

ﻧﺳ ﺑﺔ ﺣ ﺻ ﺔ اﻟﻣ ﻠﻛ ﯾﺔ
 31دﯾﺳﻣﺑر
 30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2020م
2021م

ﻣﺳ ﺗو دع أدو ﯾﺔ

%99

%99

ﺻ ﯾدﻟﯾﺔ

%99

%99

ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋن ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.

ﺷر ﻛ ﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ھﻲ ﻣﻧﺷﺂت ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﺗﺣﻘق اﻟﺳﯾطرة ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد ﻣﺗﻐﯾرة
ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟُﻣﺳﺗﺛﻣر وﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻘدرة ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻌواﺋد ﻣن ﺧﻼل ﻧﻔوذھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت .ﯾﺗم
ﺗوﺣﯾد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﺑدأ ﻓﯾﮫ اﻟﺳﯾطرة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺳﯾطرة.

ا ﻟ ﺣ ﺻ ص ﻏ ﯾ ر ا ﻟ ﻣ ﺳ ﯾ ط ر ة:

ﺗﻘﺎس اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة وﻓﻘﺎ ﻟﺣﺻﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
ﺣ ﺻ ﺔ ا ﻟ ﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ر ﻛ ﺔ ﺗ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ ـ ـ ـ و ا ﻟ ﺗ ﻲ ﻻ ﺗ ؤ د ي إ ﻟ ﻰ ﻓ ﻘ د ا ن ا ﻟ ﺳ ﯾ ط ر ة ﻛ ﻣ ﻌ ﺎ ﻣ ﻼ ت ﺣ ﻘ و ق ﻣ ﻠﻛ ﯾ ﺔ .
ﻻ ﺗﺿﯾف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻋﻧﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .ﻋﻧد ﺣﺳﺎب اﻟﺣﺻص اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ اﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ،ﻓﺈﻧﮭﺎ
ﻓﻘط ا ﻟ ﺣ ﺻ ص ا ﻟ ﻣ ﻣ ﻠ و ﻛ ﺔ ﺑﺷ ﻛ ل ﻣ ﺑ ﺎﺷ ر أ و ﻏ ﯾ ر ﻣ ﺑ ﺎﺷ ر ﻣ ن ﻗ ﺑ ل ﺷ ر ﻛ ﺎ ت ﺗ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ أﺧ ر ى ھ ﻲ ﻣ ن ﺗ ؤ ﺧ ذ ﻓ ﻲ ا ﻟ ﺣ ﺳ ﺑ ﺎ ن .
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ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ د ي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾ ﺔ ﻣ ﺣ دودة (
إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻷ و ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ) ﺗ ﺗﻣ ﺔ (
ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م
) ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ ا ﻟ ﻣ ﺑ ﺎ ﻟ ﻎ ﺑ ﺎﻟر ﯾ ﺎ ﻻ ت ا ﻟ ﺳ ﻌ و د ﯾ ﺔ إ ﻻ إ ذ ا و ر د ﺧ ﻼ ف ذ ﻟ ك (
 -2أﺳس اﻹﻋداد )ﺗﺗﻣﺔ(
 4-2اﺳﺎس اﻟﺗوﺣﯾد )ﺗﺗﻣﺔ(

ﺧ ﺳ ﺎر ة ا ﻟ ﺳ ﯾ ط ر ة

ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﻘد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﺣﺻص ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
و ا ﻟ ﻣ ﻛ و ﻧ ﺎ ت ا ﻷ ﺧ ر ى ﻣ ن ﺣ ﻘ و ق ا ﻟ ﻣ ﻠ ﻛ ﯾ ﺔ و ﯾ ﺗ م ا ﻻ ﻋ ﺗ ر ا ف ﺑ ﺄ ي ﻣ ﻛ ﺎ ﺳ ب أ و ﺧ ﺳ ﺎ ﺋ ر ﻓ ﻲ ﻗ ﺎ ﺋ ﻣ ﺔ ا ﻟ ر ﺑﺢ أ و ا ﻟ ﺧ ﺳ ﺎ ر ة و ﯾ ﺗ م ا ﻻ ﻋ ﺗ ر ا ف
ﺑ ﺄ ي ﺣ ﺻ ص ﻣ ﺣ ﺗﻔ ظ ﺑ ﮭ ﺎ ﺑ ﺎ ﻟ ﻘ ﯾ ﻣ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﺎ د ﻟ ﺔ ﻋ ﻧ د ﻓ ﻘ د ا ن ا ﻟ ﺳ ﯾ ط ر ة .

اﺳ ﺗﺑﻌ ﺎ د ا ﻟ ﻌ ﻣ ﻠ ﯾ ﺎ ت ﻋ ﻧ د ا ﻟ ﺗ و ﺣ ﯾ د

ﯾﺗم ﺣذف اﻷرﺻدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وأي إﯾرادات وﻣﺻﺎرﯾف ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن
ﺷ ر ﻛ ﺎ ت اﻟﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ .
و ﯾ ﺗ م ا ﺳ ﺗ ﺑ ﻌ ﺎ د ا ﻟ ﺧ ﺳ ﺎ ﺋ ر ﻏ ﯾ ر ا ﻟ ﻣ ﺣ ﻘ ﻘ ﺔ ﺑ ﻧ ﻔ س ا ﻟ ط ر ﯾ ﻘ ﺔ ﻟ ﻸ ر ﺑ ﺎ ح ﻏ ﯾ ر ا ﻟ ﻣ ﺣ ﻘ ﻘ ﺔ ﻓ ﻘ ط ﻓ ﻲ ﺣ ﺎ ﻟﺔ أ ﻧ ﮫ ﻻ ﯾ و ﺟ د د ﻟ ﯾ ل ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻧ ﺧ ﻔ ﺎ ض
ا ﻟ ﻘ ﯾ ﻣ ﺔ.
 5-2اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹدارة ﻋﻣل أﺣﻛﺎم وﺗﻘدﯾرات واﻓﺗراﺿﺎت ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ
ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت واﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺻرح ﻋﻧﮭﺎ واﻻﻓﺻﺎح اﻟﻣرﻓق واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟطﺎرﺋﺔ .إن اﻻﺣﻛﺎم اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻔذﺗﮭﺎ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وطرق اﻟﺣﺳﺎب واﻟﻣﺻﺎدر
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘدﯾرات ھﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م .وﻣﻊ
ذﻟك وﻓﻲ ظل ﻋدم اﻟﺗﯾﻘن اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻛوﻓﯾد ـــ  ،19ﻓﺈن أي ﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺷﺄن ھذه اﻹﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات
ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗد ﺗﺗطﻠب ﺗﻌدﯾﻼً ﺟوھرﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺄﺛر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات
اﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .و ﺑﻣ ﺎ أن اﻟو ﺿ ﻊ ﯾﺗط ور ﺑﺳ ر ﻋ ﺔ ﻣ ﻊ ﺣ ﺎﻻ ت ﻋ دم اﻟﺗﯾﻘن اﻟ ﻣﺳ ﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،ﻓ ﺈن اﻹ دار ة ﺳ ﺗو اﺻ ل ﺗﻘﯾﯾم اﻷ ﺛر اﺳ ﺗﻧ ﺎدا إﻟﻰ
اﻟﺗطورات اﻟﻣرﺗﻘﺑﺔ )اﻧظر اﻹﯾﺿﺎح .(18
 -3اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت
ﻓ ﯾ ﻣ ﺎ ﯾ ﻠ ﻲ ا ﻟ ﺳ ﯾ ﺎ ﺳ ﺎ ت ا ﻟ ﻣ ﺣ ﺎ ﺳ ﺑ ﯾ ﺔ و ط ر ق ا ﻟ ﺣ ﺳ ﺎ ب ا ﻟ ﻣ ﺗ ﺑ ﻌ ﺔ ﻓ ﻲ إﻋ د اد ھ ذ ه ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻷ و ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة و اﻟﺗ ﻲ ﺗ ﺗ ﻣ ﺎ ﺷ ﻰ
ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2021م ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ أدﻧﺎه واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸرﺑﺎح
ﻟﻠﺳﮭم .ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾق أي ﻣﻌﺎﯾﯾر أو ﺗﻔﺳﯾرات أو ﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺑﻛرة واﻟﺗﻲ ﺻدرت وﻟﻛن ﻟم ﺗدﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌد.
 1-3اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳري ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  1ﯾﻧﺎﯾر 2021م
ﻛﻣﺎ أن ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻷﺧر ﺗطﺑق ﻷول ﻣرة ﻓﻲ 2021م وﻟﻛن ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
إﺻﻼح ﻣؤﺷر ﺳﻌر اﻟرﺑﺢ  -اﻟﻣرﺣﻠﺔ  :2ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (9وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ
) (39واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (7واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (4واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )(16
ﺗ و ﻓ ر ھ ذ ه ا ﻟ ﺗ ﻌ د ﯾ ﻼ ت ا ﻻ ﻋ ﻔ ﺎ ء ا ت ا ﻟ ﻣ ؤ ﻗ ﺗ ﺔ ا ﻟ ﺗ ﻲ ﺗ و ﺿ ﺢ ا ﻷ ﺛ ر ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﺗ ﻘ ﺎ ر ﯾ ر ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ﻋ ﻧ د ﻣ ﺎ ﯾ ﺗ م اﺳ ﺗﺑ د ا ل ﺳ ﻌ ر ا ﻟ ﻔ ﺎ ﺋ د ة ا ﻟ ﺳ ﺎ ﺋ د ﺑ ﯾ ن
ا ﻟ ﺑ ﻧ و ك ) إ ﯾ ﺑ و ر ( ﺑ ﻣ ﻌ د ل ر ﺑ ﺢ ﺑ د ﯾ ل ﺧ ﺎ ﻟ ﻲ ﻣ ن ا ﻟ ﻣ ﺧ ﺎ ط ر  .ﺗ ﺷ ﻣ ل ا ﻟ ﺗ ﻌ د ﯾ ﻼ ت ا ﻟ و ﺳ ﺎ ﺋ ل ا ﻟ ﻌ ﻣ ﻠ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﺗ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ:
•
•
•

و ﺳ ﯾ ﻠﺔ ﻋ ﻣ ﻠ ﯾ ﺔ ﺗ ﺗ ط ﻠ ب ﺗ ﻐ ﯾ ﯾ ر ا ت ﺗ ﻌ ﺎ ﻗ د ﯾ ﺔ  ،أ و ﺗ ﻐ ﯾ ﯾ ر ا ت ﻓ ﻲ ا ﻟ ﺗ د ﻓ ﻘ ﺎ ت ا ﻟ ﻧ ﻘ د ﯾ ﺔ ا ﻟ ﺗ ﻲ ﯾ ﺗ ط ﻠ ﺑ ﮭ ﺎ ا ﻹ ﺻ ﻼ ح ﺑ ﺷ ﻛ ل ﻣ ﺑ ﺎ ﺷ ر  ،ﻟ ﯾ ﺗ م
ﻣ ﻌ ﺎ ﻣ ﻠ ﺗ ﮭ ﺎ ﻛ ﺗ ﻐ ﯾ ﯾ ر ا ت ﻋ ﻠ ﻰ ﻣ ﻌ د ل ر ﺑ ﺢ ﻣ ﺗ ﻐ ﯾر  ،ﯾﻌ ﺎ د ل ا ﻟ ﺣ ر ﻛ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﻌ د ل ر ﺑﺢ ا ﻟ ﺳ و ق .
ﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﮭﺎ إﺻﻼح ﻣؤﺷر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﯾﺗم إﺟراؤھﺎ ﻟﻠﺗﺣوط ﻣن اﻟﺗﺧﺻﯾﺻﺎت ووﺛﺎﺋق
اﻟﺗﺣ و ط د و ن وﻗف ﻋ ﻼ ﻗ ﺔ اﻟﺗﺣ و ط .
ﺗ و ﻓ ﯾ ر إﻋ ﻔ ﺎء ﻣ ؤ ﻗ ت ﻟ ﻠ ﻣ ﻧ ﺷ ﺂ ت ﻣ ن ا ﻻ ﺿ ط ر ا ر إ ﻟ ﻰ ﺗ ﻠ ﺑ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ ﺗ ط ﻠ ﺑ ﺎ ت ا ﻟ ﺗ ﻲ ﯾ ﻣ ﻛ ن ﺗﺣ د ﯾ د ھ ﺎ ﺑﺷ ﻛ ل ﻣ ﻧﻔ ﺻ ل ﻋ ﻧ د ﻣ ﺎ ﯾ ﺗ م
ﺗﺧﺻﯾص أداة أﺳﻌﺎر ﺑدﯾﻠﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﺗﺣوط ﻟﻣﻛون اﻟﻣﺧﺎطر.

ﻟم ﯾﻛن ﻟﮭذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت أي أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﻧوي اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ
ا ﻟ ﻔ ﺗ ر ا ت ا ﻟ ﻣ ﺳ ﺗ ﻘ ﺑ ﻠ ﯾ ﺔ إ ذ ا ﻛ ﺎ ن ﯾ ﻣ ﻛ ن ﺗط ﺑ ﯾﻘ ﮭ ﺎ .
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ﺷ ر ﻛ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﮭ د ي ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذا ت ﻣ ﺳ ؤ و ﻟﯾ ﺔ ﻣ ﺣ دودة (
إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻷ و ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر ا ﻟ ﻣ ر ا ﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م
) ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ ا ﻟ ﻣ ﺑ ﺎ ﻟ ﻎ ﺑ ﺎﻟر ﯾ ﺎ ﻻ ت ا ﻟ ﺳ ﻌ و د ﯾ ﺔ إ ﻻ إ ذ ا و ر د ﺧ ﻼ ف ذ ﻟ ك (
 -3اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت )ﺗﺗﻣﺔ(
 2-3رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﮭم ﺑﻘﺳﻣﺔ اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ
ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺑﺎﻟﻎ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟرﺑﺢ اﻟﻌﺎﺋد ﻟﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﮭم
اﻟﻌ ﺎد ﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ ) ﺑ ﻌ د ﺗ ﻌ د ﯾ ل اﻟﻔ ﺎﺋ د ة ﻋ ﻠ ﻰ اﻷ ﺳ ﮭم اﻟﻣ ﻣ ﺗ ﺎز ة اﻟﻘ ﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺗﺣ و ل ( ﻋ ﻠ ﻰ اﻟﻣ ﺗوﺳ ط اﻟﻣر ﺟ ﺢ ﻟﻌ د د اﻷ ﺳ ﮭم اﻟﻌ ﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺿﺎﻓﺎ ً اﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺻدارھﺎ ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﮭم إﻟﻰ
أﺳ ﮭ م ﻋ ﺎ د ﯾ ﺔ .
 -4اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات

اﻟﺗﻛ ﻠﻔﺔ:
ﻓ ﻲ ﺑ د ا ﯾ ﺔ اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺔ ﺑﺳﺑب اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻣ ﺣ و ل ﻣ ن اﻟﻣﺧ ز و ن
اﻧﺧﻔ ﺎ ض اﻟﻘﯾﻣ ﺔ ﻟﻠﻔﺗر ة  /ﻟﻠﺳ ﻧﺔ
ا ﺳ ﺗ ﺑ ﻌ ﺎ د ا ت ﺧ ﻼ ل اﻟﻔ ﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧ ﺔ
ﻣ ﺷ ط و ﺑ ﺎ ت ﺧ ﻼ ل اﻟﻔ ﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧ ﺔ

 30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
) ﻣ ر اﺟ ﻌ ﺔ (

1,534,384,507
211,750,016

1,276,187,957
295,848,433
146,354
32,044,905
)(12,778,825
)(29,119,705
)(27,944,612
───────────

1,726,987,514
───────────

1,534,384,507
───────────

726,929,559
121,591,432
)(16,798,722
───────────
831,722,269
───────────

630,668,159
140,630,127
)(24,111,841
)(20,256,886
───────────
726,929,559
───────────

895,265,245
═══════════

807,454,948
═══════════

ـــ
ـــ
ـــ

)(19,147,009
ـــ

───────────

ﻓ ﻲ ﻧ ﮭ ﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ
اﺳ ﺗﮭﻼ ك :
ﻓ ﻲ ﺑ د ا ﯾ ﺔ اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ
اﻟﻣ ﺣ ﻣ ل ﻟﻠﻔﺗر ة  /ﻟﻠﺳ ﻧﺔ
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺷطوﺑﺎت

ـــ

ﻓ ﻲ ﻧ ﮭ ﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ
ﺻ ﺎ ﻓ ﻲ ا ﻟ ﻘ ﯾ ﻣ ﺔ ا ﻟ د ﻓ ﺗ ر ﯾ ﺔ:
ﻓﻲ ﻧﮭ ﺎﯾﺔ اﻟﻔ ﺗرة  /اﻟﺳ ﻧﺔ

ﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻘطﻌﺔ أرض ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م ﺑﻘﯾﻣﺔ  103.4ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
) 31دﯾﺳﻣﺑر 2019م 111.9 :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻣن ﻗﺑل ﻗﯾﻣﯾن ﻣؤھﻠﯾن ﻣﺣﺗرﻓﯾن وﻣﺳﺗﻘﻠﯾن وھو ﻣﻛﺗب ﻋﺑدﷲ
اﻟﻛﺛﯾري ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻧﮭﺞ اﻟﺳوق اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وﻟدﯾﮭم ﺧﺑرة ﻣؤﺧرا ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ وﻗطﻌﺔ اﻷرض .ﺗم ﺗطﺑﯾق
ﻧﻣوذج ﺗﻘﯾﯾم ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣوﺻﻲ ﺑﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن.
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸرض ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م ،ﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض
اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗدرھﺎ  8.6ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر
2020م .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻗد ﺗم ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ،ﻟم ﯾﺣدث أي ﺗﻐﯾﯾر ﺟوھري ﻓﻲ اﻟظروف ﺑﯾن ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ،وھو ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗﻌدﯾﻼ أو إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر .واﻹدارة ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠطرق
واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷرض ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
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ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟ ﻧﮭ دي اﻟ ط ﺑ ﯾﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذات ﻣ ﺳ ؤ و ﻟ ﯾﺔ ﻣ ﺣ د و دة(
إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻷ و ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر ا ﻟ ﻣ ر ا ﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م
) ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ ا ﻟ ﻣ ﺑ ﺎ ﻟ ﻎ ﺑ ﺎﻟر ﯾ ﺎ ﻻ ت ا ﻟ ﺳ ﻌ و د ﯾ ﺔ إ ﻻ إ ذ ا و ر د ﺧ ﻼ ف ذ ﻟ ك (
 -5ﻣ و ﺟ و د ا ت ﺣ ق ا ﻻ ﺳ ﺗ ﺧ د ا م و ا ﻟ ﺗ ز ا ﻣ ﺎ ت ﻋ ﻘ و د ا ﻹ ﯾ ﺟ ﺎر
ﻓ ﯾ ﻣ ﺎ ﯾ ﻠ ﻲ ا ﻟ ﻘ ﯾ م ا ﻟ د ﻓ ﺗ ر ﯾ ﺔ ﻟ ﻠ ﻣ و ﺟ و د ا ت ﺣ ق ا ﻻ ﺳ ﺗ ﺧ د ام و اﻟﺗز اﻣ ﺎ ت ا ﻹ ﯾ ﺟ ﺎ ر ﻟ ﻠ ﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ و اﻟﺣ ر ﻛ ﺔ ﻓ ﯾ ﮭ ﺎ ﺧ ﻼ ل ا ﻟ ﻔ ﺗ ر ة  /ا ﻟ ﺳ ﻧ ﺔ :
 30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م
ﻣوﺟو دات ﺣق
اﻟﺗزاﻣﺎت
اﻻﺳﺗﺧ دام
ﻋﻘو ادﻹﯾﺟﺎر
اﻟﻣوﺟو دات
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
1,186,841,563
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗر ة /اﻟﺳﻧﺔ
343,947,062
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗر ة /اﻟﺳﻧﺔ
ـــ
إﺿﺎﻓﺎت ﻋﻧد اﻗﺗﻧﺎء اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)(11,406,414
إﻧﮭﺎء ﺧﻼل اﻟﻔﺗر ة /اﻟﺳﻧﺔ
)(286,260,677
اﻻﺳﺗﮭﻼك ﺧﻼل اﻟﻔﺗر ة /اﻟﺳﻧﺔ
ـــ
ﻣﺻروف ﻓﺎﺋد ةﻟﻠﻔﺗر /ة ﻟﻠﺳﻧﺔ
ـــ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﺗﻣت ﺧﻼل اﻟﻔﺗر ة /اﻟﺳﻧﺔ
───────────
1,233,121,534
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗر ة /اﻟﺳﻧﺔ
═══════════

1,205,083,574
343,947,062
ـــ
)(11,721,535
ـــ
33,059,651
)(288,119,021
───────────
1,282,249,731
═══════════

 31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود
ﻣوﺟودات ﺣق
اﻹﯾﺟﺎر
اﻻﺳﺗﺧدام
)ﻣراﺟﻌﺔ(

)ﻣراﺟﻌﺔ(

1,217,799,365 1,306,061,068
284,078,828 284,078,830
2,008,257
1,643,737
)(34,469,589) (55,928,446
ـــ
)(349,013,626
47,192,649
ـــ
)(311,525,936
ـــ
────────── ──────────
1,205,083,574 1,186,841,563
══════════ ══════════

ﻓ ﯾ ﻣ ﺎ ﯾ ﻠ ﻲ ا ﻟ ﺗ ز ا ﻣ ﺎ ت ﻋ ﻘ و د ا ﻹ ﯾ ﺟ ﺎ ر ا ﻟ ﻣ ﺻ ﻧ ﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﺋﻣ ﺔ ا ﻟ ﻣ ر ﻛ ز ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﻲ ا ﻷ و ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة :

اﻟﺟ زء ﻏ ﯾر اﻟﻣ ﺗ دا و ل
اﻟﺟ زء اﻟﻣ ﺗ دا و ل

 30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
) ﻣ ر اﺟ ﻌ ﺔ (

1,015,475,051
266,774,680
─ ─ ── ── ─ ─ ─
1,282,249,731
═══════════

828,952,941
376,130,633
─────────
1,205,083,574
═══════════

 -6اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺗﺗﻛون اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻗطﻌﺔ أرض ﻓﻲ ﺟدة ،ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  179ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي ) 31دﯾﺳﻣﺑر 2020م 179 :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( .ﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻌﻘﺎرات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م ﺑﻘﯾﻣﺔ  179ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) 31دﯾﺳﻣﺑر 2019م 193 :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻣن ﻗﺑل
ﻗﯾﻣﯾن ﻣؤھﻠﯾن ﻣﺣﺗرﻓﯾن وﻣﺳﺗﻘﻠﯾن وھو ﻣﻛﺗب ﻋﺑدﷲ اﻟﻛﺛﯾري ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻘﺎري ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻧﮭﺞ اﻟﺳوق اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
وﻟدﯾﮭم ﺧﺑرة ﻣؤﺧرا ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ .ﺗم ﺗطﺑﯾق ﻧﻣوذج ﺗﻘﯾﯾم ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣوﺻﻲ ﺑﮫ ﻣن ﻗﺑل
ا ﻟﮭ ﯾﺋﺔ ا ﻟﺳ ﻌ و د ﯾﺔ ﻟ ﻠﻣﻘﯾﻣ ﯾن ا ﻟﻣ ﻌ ﺗﻣ د ﯾن .
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م ،ﺗم ﺗﺳﺟﯾل
ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗدرھﺎ  14ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 31دﯾﺳﻣﺑر 2020م .ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻗد ﺗم ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ،ﻟم ﯾﺣدث أي ﺗﻐﯾﯾر ﺟوھري ﻓﻲ اﻟظروف ﺑﯾن ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﺳ ﻧﺔ و ﺗ ﺎر ﯾﺦ ا ﻟﺗﻘر ﯾ ر  ،و ھ و ﻣ ﺎ ﯾﺗ ط ﻠب ﺗﻌ د ﯾﻼ أو إ ﻋ ﺎد ة ﺗﻘﯾﯾم ﻓ ﻲ ﺗ ﺎر ﯾﺦ اﻟﺗﻘ ر ﯾ ر  .و اﻹ دار ة ﺗﻘو م ﺑﻌ ﻣ ﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳ ﺗﻣر ﻟﻠط رق
و ا ﻻ ﻓ ﺗ ر ا ﺿ ﺎ ت ا ﻟ ﻣ ﺳ ﺗ ﺧ د ﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﯾ ﯾ م ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎ ر ا ت ا ﻻ ﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎ ر ﯾ ﺔ ﻟ ﻠ ﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ .
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ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟ ﻧﮭ دي اﻟ ط ﺑ ﯾﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذات ﻣ ﺳ ؤ و ﻟ ﯾﺔ ﻣ ﺣ د و دة(
إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻷ و ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر ا ﻟ ﻣ ر ا ﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م
) ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ ا ﻟ ﻣ ﺑ ﺎ ﻟ ﻎ ﺑ ﺎﻟر ﯾ ﺎ ﻻ ت ا ﻟ ﺳ ﻌ و د ﯾ ﺔ إ ﻻ إ ذ ا و ر د ﺧ ﻼ ف ذ ﻟ ك (
 -7ا ﻟ ﻣ ﺧ ز و ن

اﻟﻣﺧ ز و ن
ﻧ ﺎﻗ ص  :ﻣ ﺧ ﺻ ص ﻣ ﺧ ز و ن ﺑ ط ﻲ ء ا ﻟ ﺣ ر ﻛ ﺔ و ﻣ ﺗ ﻘ ﺎ د م

ا ﻟ ﺣ ر ﻛ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺧ ﺻ ص ﻣ ﺧ ز و ن ﺑط ﻲ ء ا ﻟ ﺣ ر ﻛ ﺔ و ﻣ ﺗ ﻘ ﺎ د م ﻛ ﻣ ﺎ ﯾ ﻠ ﻲ :

ﻓ ﻲ ﺑ د ا ﯾ ﺔ اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ
اﻟﻣ ﺣ ﻣ ل ﻟﻠﻔﺗر ة  /ﻟﻠﺳ ﻧﺔ
ﻣ ﺷ ط و ب ﺧ ﻼ ل اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ
ﻋ ﻛ س ﻗ ﯾ د ﺧ ﻼ ل اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ
ﻓ ﻲ ﻧ ﮭ ﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ

 30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
) ﻣ ر اﺟ ﻌ ﺔ (

1,333,332,822
)(157,103,319
─────────
1,176,229,503
═══════════

1,344,091,635
)(195,170,998
─────────
1,148,920,637
═══════════

 30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
)ﻣراﺟ ﻌﺔ(

195,170,998
16,117,936
)(7,163,657
)(47,021,958
─────────
157,103,319
══════════

90,978,892
142,329,000
)(38,136,894
ـــ
─────────
195,170,998
══════════

 -8ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ

ذ ﻣ م ﻣ د ﯾﻧﺔ ﺗ ﺟ ﺎر ﯾﺔ
ﻧ ﺎ ﻗ ص  :ﻣ ﺧ ﺻ ص ﺧ ﺳ ﺎ ﺋ ر ا ﻻ ﺋ ﺗ ﻣ ﺎ ن ا ﻟ ﻣ ﺗ و ﻗ ﻌ ﺔ ) ا ﻧظ ر ا ﻹ ﯾ ﺿ ﺎ ح أ د ﻧ ﺎ ه (

 30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
)ﻣراﺟ ﻌﺔ(

196,146,135
)(13,538,852
─────────
182,607,283
═══════════

108,120,130
)(9,620,955
─────────
98,499,175
═══════════

أ ( ﻓ ﯾ ﻣ ﺎ ﯾ ﻠ ﻲ ا ﻟ ﺣ ر ﻛ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺧ ﺻ ص ﺧ ﺳ ﺎﺋر ا ﺋ ﺗ ﻣ ﺎ ن ﻣ ﺗ و ﻗ ﻌ ﺔ ﻟ ﻠ ذ ﻣ م ا ﻟ ﻣ د ﯾ ﻧ ﺔ:

ﻓ ﻲ ﺑ د ا ﯾ ﺔ اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ
اﻟﻣ ﺣ ﻣ ل ﻟﻠﻔﺗر ة  /ﻟﻠﺳ ﻧﺔ
ﺗﺣ و ﯾﻼ ت إ ﻟ ﻰ ذ ﻣ م ﻣ د ﯾ ﻧ ﺔ أﺧ ر ى
ﻋ ﻛ س ﻗ ﯾ د ﺧ ﻼ ل اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ
ﻣ ﺷ ط و ب ﺧ ﻼ ل اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ
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 30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
) ﻣ ر اﺟ ﻌ ﺔ (

9,620,955
4,100,000
)(182,103
ـــ
ـــ
─────────
13,538,852
═══════════

32,158,477
ـــ
)(3,720,155
)(18,000,000
)(817,367
─────────
9,620,955
═══════════

ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟ ﻧﮭ دي اﻟ ط ﺑ ﯾﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذات ﻣ ﺳ ؤ و ﻟ ﯾﺔ ﻣ ﺣ د و دة(
إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻷ و ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر ا ﻟ ﻣ ر ا ﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م
) ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ ا ﻟ ﻣ ﺑ ﺎ ﻟ ﻎ ﺑ ﺎﻟر ﯾ ﺎ ﻻ ت ا ﻟ ﺳ ﻌ و د ﯾ ﺔ إ ﻻ إ ذ ا و ر د ﺧ ﻼ ف ذ ﻟ ك (
 -9اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ

ﻧﻘ د ﻓ ﻲ ا ﻟ ﺻ ﻧ د و ق
ﻧﻘ د ﻟ د ى ا ﻟ ﺑ ﻧ و ك

 30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
) ﻣ ر اﺟ ﻌ ﺔ (

25,610,536
421,732,041
─────────
447,342,577
═══════════

61,178,581
947,351,082
─────────
1,008,529,663
═══════════

 -10ﺣﻘوق اﻟﺷرﻛﺎء
أ( رأس اﻟﻣ ﺎل
ﯾﻧﻘﺳم رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ إﻟﻰ  1,000,000ﺳﮭم ) 31دﯾﺳﻣﺑر 2020م 1,000,000 :ﺳﮭم( ﺑﻘﯾﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﺗﺑﻠﻎ
 1000﷼ ﺳﻌودي ) 31دﯾﺳﻣﺑر 2020م 1000 :﷼ ﺳﻌودي( وھﻲ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎء ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﺳ م اﻟﺷ ر ﻛ ﺎء

ﻋ دد
اﻷ ﺳ ﮭ م

 30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
) ﻣ ر اﺟ ﻌ ﺔ (

500,000,000
500,000,000
ﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ )ﺳدﻛو( 500,000
500,000,000
500,000,000
500,000
ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧﮭ د ي اﻟﻘ ﺎﺑﺿ ﺔ
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ── ─ ─ ─
1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000
اﻟﻣ ﺟ ﻣ وع
════════ ═══════════ ═══════════
ﻓﻲ  12ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م )اﻟﻣواﻓق  5ﺻﻔر 1443ھـ( ،ﻗرر اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم زﯾﺎدة رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن
 1,000,000,000﷼ ﺳﻌودي إﻟﻰ  1,300,000,000﷼ ﺳﻌودي ﻋن طرﯾق ﺗﺣوﯾل ﻣﺑﻠﻎ  300,000,000﷼
ﺳ ﻌ و د ي ﻣ ن ﺣ ﺳ ﺎ ب اﻷ ر ﺑ ﺎ ح ا ﻟ ﻣ ﺑ ﻘ ﺎ ة إ ﻟ ﻰ ا ﻟ ز ﯾ ﺎ د ة ا ﻟ ﻣ ﻘ ﺗ ر ﺣ ﺔ ﻓ ﻲ ر أ س ا ﻟ ﻣ ﺎ ل  .ﻧ ﺗ ﯾ ﺟ ﺔ ﻟ ﻠ ز ﯾ ﺎ د ة  ،ﻟ م ﯾ ﻛ ن ھ ﻧ ﺎ ك ﺗ ﻐ ﯾ ر ا ت ﻓ ﻲ ﻧ ﺳ ﺑ ﺔ
اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻠﺷرﻛﺎء .اﺳﺗ ُﻛﻣﻠت اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص ﻻﺣﻘﺎ ً ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر ﻓﻲ  11أﻛﺗوﺑر
2021م )اﻟﻣواﻓق  5رﺑﯾﻊ اﻷول 1443ھـ(.
) ب ( اﻻ ﺣ ﺗﯾﺎط ﻲ اﻟﻧظ ﺎﻣﻲ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت وﻋﻘد ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺔ ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺟﻧﯾب  %10ﻣن ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﯾﺳﺎوي  %30ﻣن رأس اﻟﻣﺎل .إن ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻏﯾر ﻣﺗﺎح ﻟﻠﺗوزﯾﻊ.
)ج ( ﺗوز ﯾﻌﺎت اﻷر ﺑﺎح
ﻗرر اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ  27أﺑرﯾل 2021م و 12ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م و 27ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح
ﺑﻘﯾﻣﺔ  460ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) 460﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم( ،و 600ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) 600﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم(
و 200ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) 200﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم( ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ) 31دﯾﺳﻣﺑر 2020م 535 :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
) 662,62﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم( ﻣﻧﮭم ﻣﺑﻠﻎ  1,060ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي وﺗم دﻓﻌﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة.
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ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟ ﻧﮭ دي اﻟ ط ﺑ ﯾﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذات ﻣ ﺳ ؤ و ﻟ ﯾﺔ ﻣ ﺣ د و دة(
إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻷ و ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر ا ﻟ ﻣ ر ا ﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م
) ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ ا ﻟ ﻣ ﺑ ﺎ ﻟ ﻎ ﺑ ﺎﻟر ﯾ ﺎ ﻻ ت ا ﻟ ﺳ ﻌ و د ﯾ ﺔ إ ﻻ إ ذ ا و ر د ﺧ ﻼ ف ذ ﻟ ك (
 -11ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
ﺗدﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻏﯾر ﻣﻣول )"اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ"( وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
ا ﻟ ﻌ ر ﺑ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﺳ ﻌ و د ﯾ ﺔ .ﯾ ﻣ ﺛ ل ا ﻟ ﺟ د و ل ا ﻟ ﺗ ﺎ ﻟ ﻲ ا ﻟ ﺣ ر ﻛ ﺔ ﻓ ﻲ ا ﻟ ﺗ ز ا م ا ﻟ ﻣ ﻧ ﺎ ﻓ ﻊ ا ﻟ ﻣ ﺣ د د ة :

ا ﻟ ﺗ ز ا م ﻣ ﻧ ﺎﻓ ﻊ ﻣ ﺣ د د ة ﻓ ﻲ ﺑ د ا ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻔ ﺗ ر ة  /ا ﻟ ﺳ ﻧ ﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺧ دﻣﺔ ﺣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ
ﺗ ﻛﻠﻔ ﺔ اﻟﻔ ﺎﺋ د ة ﻋ ﻠ ﻰ اﻟﺗ ز ام اﻟﻣ ﻧ ﺎﻓﻊ اﻟﻣ ﺣ د د ة
ﺧ ﺳ ﺎ ر ة ا ﻛ ﺗ و ا ر ي ﻣ ن ا ﻟ ﺗز ا ﻣ ﺎ ت
ﻣ ﺣ و ل ﻟﻠ د اﺧ ل ﻣ ن ﻋ ﻣﻼ ء
إﺿﺎﻓﺎت ﻋﻧد اﻗﺗﻧﺎء اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻣ دﻓو ﻋ ﺎ ت ﺗ ﻣ ت ﺧ ﻼ ل اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ
اﻟﺗ ز ام اﻟﻣ ﻧ ﺎﻓﻊ اﻟﻣ ﺣ د د ة ﻓ ﻲ ﻧ ﮭ ﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ

ﻟﻔ ﺗرة اﻟﺗﺳ ﻌﺔ
أﺷ ﮭر اﻟﻣ ﻧﺗﮭ ﯾﺔ
ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2021م

اﻟﺳ ﻧﺔ اﻟﻣ ﻧﺗﮭ ﯾﺔ
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر
2020م

329,487,592
39,647,352
5,336,420
24,439,851
ـــ
ـــ
)(26,633,730
──────────
372,277,485
══════════

168,829,324
44,039,885
13,339,923
19,576,276
70,150,460
48,351,986
)(34,800,262
──────────
329,487,592
══════════

 1-11اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ

ﻣ ﻌ د ل اﻟﺧ ﺻ م
ﻣ ﻌ د ل ز ﯾ ﺎ د ة ا ﻟ ر و ا ﺗ ب ا ﻟ ﻣ ﺳ ﺗ ﻘ ﺑ ﻠ ﻲ  /ا ﻟ ﻣ ﺗ و ﻗ ﻊ ﻟز ﯾ ﺎ د ة ا ﻟ ر و ا ﺗ ب :
ﻣ ﻌ د ل اﻟوﻓﯾ ﺎ ت
ﺳ ن اﻟﺗﻘ ﺎﻋ د

 30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
) ﻣ ر اﺟ ﻌ ﺔ (

%2.75
%3.50
%0.25
 60ﺳﻧﺔ

%2.25
%4.00
%0.25
 60ﺳﻧﺔ

 -12اﻟزﻛﺎة
ﻛ ﺎﻧ ت ﺣ ر ﻛ ﺔ ﻣ ﺧ ﺻ ص اﻟز ﻛ ﺎة ﺧ ﻼ ل اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ ﻋ ﻠ ﻰ اﻟﻧﺣ و اﻟﺗ ﺎﻟ ﻲ :

ﻓ ﻲ ﺑ د ا ﯾ ﺔ اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ
ا ﻗ ﺗ ﻧ ﺎء ﺷ ر ﻛ ﺔ ﺗ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
ﻣ ﺣ و ل ﻣ ن ﻋ ﻣﻼ ء
ﻣ ﺧ ﺻ ص ا ﻟ ﻔ ﺗ ر ة /ا ﻟ ﺳ ﻧ ﺔ ا ﻟ ﺣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ
ﻣ دﻓو ﻋ ﺎ ت ﺗ ﻣ ت ﺧ ﻼ ل اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ
ﻓ ﻲ ﻧ ﮭ ﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗر ة  /اﻟﺳ ﻧﺔ
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ﻟﻔ ﺗرة اﻟﺗﺳ ﻌﺔ أﺷ ﮭر
اﻟﻣ ﻧﺗﮭ ﯾﺔ ﻓﻲ
 30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

اﻟﺳ ﻧﺔ اﻟﻣ ﻧﺗﮭ ﯾﺔ
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر
2020م
) ﻣ ر اﺟ ﻌ ﺔ (

98,053,920
ـــ
ـــ
37,230,353
)(44,483,544
────────
90,800,729
══════════

78,440,176
2,928,441
2,298,555
45,330,000
)(30,943,252
────────
98,053,920
══════════

ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟ ﻧﮭ دي اﻟ ط ﺑ ﯾﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذات ﻣ ﺳ ؤ و ﻟ ﯾﺔ ﻣ ﺣ د و دة(
إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻷ و ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر ا ﻟ ﻣ ر ا ﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م
) ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ ا ﻟ ﻣ ﺑ ﺎ ﻟ ﻎ ﺑ ﺎﻟر ﯾ ﺎ ﻻ ت ا ﻟ ﺳ ﻌ و د ﯾ ﺔ إ ﻻ إ ذ ا و ر د ﺧ ﻼ ف ذ ﻟ ك (
 -12اﻟزﻛﺎة )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟرﺑط اﻟﺿرﯾﺑﻲ
ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧﮭدي اﻟط ﺑﯾﺔ
أﻧﮭت اﻟﺷرﻛﺔ وﺿﻌﮭﺎ اﻟزﻛوي واﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻣﻊ ھﯾﺋﺔ اﻟزﻛﺎة واﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﺟﻣﺎرك )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﺗﻰ
2014م .اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧوات ﻣن 2015م إﻟﻰ 2019م ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﻗﯾد اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟدى اﻟﮭﯾﺋﺔ.
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2015م
ﺗم اﺳﺗﻼم رﺑط زﻛوي ﻟﻠﺳﻧﺔ أﻋﻼه ،واﻟﺑﺎﻟﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ  6.017.417﷼ ﺳﻌودي ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻻﻋﺗراض أﻣﺎم اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺧﻼل
ا ﻟ ﻣ د ة ا ﻟ ﻧ ظ ﺎ ﻣ ﯾ ﺔ و ﻣ ﺎ ز ا ل ا ﻻ ﻋ ﺗ ر ا ض ﻣ ﺣ ل ا ﻟ د ر ا ﺳ ﺔ ﻣ ن ﻗ ﺑ ل ا ﻟ ﮭ ﯾ ﺋ ﺔ.
ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2016م ﺣﺗﻰ 2019م
اﺳﺗﻠﻣت اﻟﺷرﻛﺔ رﺑوط زﻛوﯾﺔ ﻋن ھذه اﻟﺳﻧوات ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ  8.536.005﷼ ﺳﻌودي واﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻدد ﺗﻘدﯾم اﻻﻋﺗراض
ﻟﻠﮭ ﯾﺋﺔ ﺧ ﻼ ل اﻟﻣ ﮭ ﻠﺔ اﻟﻧظ ﺎﻣ ﯾﺔ .
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
ﻗدﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻹﻗرار اﻟزﻛوي ﻟﻠﺳﻧﺔ وﻟم ﯾﺗم إﺻدار رﺑط زﻛوي .اﺳﺗﻠﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺷﮭﺎدة زﻛﺎة ﺻﺎﻟﺣﺔ ﺣﺗﻰ  30اﺑرﯾل
2022م.
ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م
ﻣﺎزال اﻟﻣوﻗف اﻟزﻛوي ﻛﻣﺎ ھو ﻣذﻛور أﻋﻼه وﻟم ﯾﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م.
اﻟﺷ ر ﻛ ﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻗ د ﻣ ت اﻟﺷ ر ﻛ ﺎت اﻟﺗ ﺎﺑﻌ ﺔ إﻗر ا ر اﺗﮭ ﺎ اﻟ ز ﻛ و ﯾﺔ ﺑﺻ ور ة ﻣ ﻧﻔﺻ ﻠﺔ .ﻻ ﺗوﺟ د ر ﺑو ط ﺟ و ھ ر ﯾ ﺔ ﻣ ﻌ ﻠ ﻘ ﺔ ﻣ ﻊ ا ﻟ ﮭ ﯾ ﺋ ﺔ ﻛ ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎ ر ﯾ ﺦ ا ﻟ ﻣ ر ﻛ ز
اﻟ ﻣ ﺎﻟﻲ اﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟ ﻣ وﺣ د ة اﻟ ﻣ وﺟ ز ة.
 -13رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2020م
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻔﺗر ة
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ةﺳﮭم  -اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺧﻔﺿﺔ
ﺧﺳﺎر اﻟ

247,450,964
══════════
1,000,000
══════════
247.45
══════════

93,096,760
═════════
1,000,000
═════════
93.10
═════════

و ﻟم ﯾ ﻛ ن ھ ﻧ ﺎ ك ﺑ ﻧ د ﻟ ﻠ ﺗ ﺧ ﻔ ﯾ ض ﯾ ؤ ﺛ ر ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﻣ ﺗ و ﺳ ط ا ﻟ ﻣ ر ﺟ ﺢ ﻟ ﻌ د د ا ﻷ ﺳ ﮭ م ا ﻟ ﻌ ﺎ د ﯾ ﺔ.
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ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2020م
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
669,296,753
══════════
1,000,000
══════════
669.30
══════════

682,309,468
══════════
1,000,000
══════════
682.31
══════════

ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟ ﻧﮭ دي اﻟ ط ﺑ ﯾﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذات ﻣ ﺳ ؤ و ﻟ ﯾﺔ ﻣ ﺣ د و دة(
إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻷ و ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر ا ﻟ ﻣ ر ا ﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م
) ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ ا ﻟ ﻣ ﺑ ﺎ ﻟ ﻎ ﺑ ﺎﻟر ﯾ ﺎ ﻻ ت ا ﻟ ﺳ ﻌ و د ﯾ ﺔ إ ﻻ إ ذ ا و ر د ﺧ ﻼ ف ذ ﻟ ك (
 -14ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎ أو ﺳداده ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ
ﺗ ﺗ م ﺑ ﯾ ن ﻣ ﺗ ﻌ ﺎ ﻣ ﻠ ﯾ ن ﻓ ﻲ ا ﻟ ﺳ و ق ﺑ ﺗ ﺎ ر ﯾ ﺦ ا ﻟ ﻘ ﯾ ﺎ س  .ﯾ ﺳ ﺗ ﻧ د ﻗ ﯾ ﺎ س ا ﻟ ﻘ ﯾ ﻣ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﺎ د ﻟ ﺔ إ ﻟ ﻰ ا ﻻ ﻓ ﺗ ر ا ض ﺑ ﺄن ﺑ ﯾ ﻊ ا ﻷ ﺻ ل أ و ﺗ ﺣ و ﯾ ل ا ﻻ ﻟ ﺗ ز ا م
ﺳ ﯾ ﺗ م إ ﻣ ﺎ:
• ﻣ ن ﺧ ﻼ ل ا ﻟﺳ و ق ا ﻟر ﺋ ﯾﺳ ﯾ ﺔ ﻟ ﻸ ﺻ ل أ و اﻻ ﻟ ﺗز ام  ،أ و
• ﻣ ن ﺧ ﻼ ل ا ﻟﺳ و ق اﻷ ﻛ ﺛر ﻣ ﻧ ﻔ ﻌ ﺔ ﻟﻸ ﺻ ل أ و اﻻ ﻟ ﺗز ام ﻓ ﻲ ظ ل ﻏ ﯾ ﺎ ب ا ﻟﺳ و ق ا ﻟر ﺋ ﯾﺳ ﯾ ﺔ .
إن اﻷﺳواق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ أو اﻷﺳواق اﻷﻛﺛر ﻓﺎﺋدة ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﯾ ﺗ م ﻗ ﯾ ﺎ س ا ﻟ ﻘ ﯾ ﻣ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﺎ د ﻟ ﺔ ﻟﻸ ﺻ ل أ و ا ﻻ ﻟ ﺗ ز ا م ﺑ ﺎﺳ ﺗ ﻌ ﻣ ﺎ ل ا ﻻ ﻓ ﺗ ر ا ﺿ ﺎ ت ا ﻟ ﺗ ﻲ ﯾ ﺳ ﺗ ﺧ د ﻣ ﮭ ﺎ أط ر اف ا ﻟ ﺳ و ق ﻋ ﻧ د ﺗ ﺳ ﻌ ﯾ ر ا ﻷ ﺻ ل أ و
ا ﻻ ﻟ ﺗ ز ا م ﻋ ﻠ ﻰ اﻓ ﺗر ا ض أ ن أط ر اف ا ﻟ ﺳ و ق ﯾ ﻌ ﻣ ﻠ و ن ﺑ ﻣ ﺎ ﯾ ﺣ ﻘ ق أﻓ ﺿ ل ﻣ ﺻ ﺎ ﻟ ﺢ اﻗ ﺗ ﺻ ﺎ د ﯾ ﺔ ﻟ ﮭ م  .ﯾ ﺄﺧ ذ ﻗ ﯾ ﺎ س ا ﻟ ﻘ ﯾ ﻣ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﺎ د ﻟ ﺔ ﻟﻸ ﺻ ل
ﻏ ﯾ ر ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﻲ ﻓ ﻲ ا ﻟ ﺣ ﺳ ﺑ ﺎ ن ﻗ د ر ة أط ر اف ا ﻟ ﺳ و ق ﻋ ﻠ ﻰ ﺗ ﺣ ﻘ ﯾ ق ﻣ ﻧ ﺎ ﻓ ﻊ اﻗ ﺗ ﺻ ﺎ د ﯾ ﺔ ﺑ ﺎﺳ ﺗﺧ د ام ا ﻷ ﺻ ل ﻓ ﯾ ﻣ ﺎ ﯾ ﺣ ﻘ ق أﻓ ﺿ ل ﻣ ﻧ ﻔ ﻌ ﺔ ﻣ ﻧ ﮫ
أ و ﺑ ﺑ ﯾ ﻌ ﮫ إ ﻟ ﻰ ط ر ف آ ﺧ ر ﻣ ن أط ر اف ا ﻟ ﺳ و ق ﻻ ﺳ ﺗ ﺧ د ا ﻣ ﮫ ﻓ ﯾ ﻣ ﺎ ﯾ ﺣ ﻘ ق أﻓ ﺿ ل ﻣ ﻧ ﻔ ﻌ ﺔ ﻣ ﻧ ﮫ .
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟظروف واﻷﺣوال وﺗﺗواﻓر ﻟﮭﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﻌظﯾم
اﺳ ﺗﺧ د ام ا ﻟ ﻣ ﻌ ط ﯾ ﺎ ت ا ﻟ ﻣ ﻠ ﺣ و ظ ﺔ ذ ا ت ا ﻟ ﻌ ﻼ ﻗ ﺔ و ﺗﻘﻠﯾ ص اﺳ ﺗﺧ د ام ا ﻟ ﻣ ﻌ ط ﯾ ﺎ ت ﻏ ﯾ ر ا ﻟ ﻣ ﻠ ﺣ و ظ ﺔ إ ﻟ ﻰ أ ﻛ ﺑ ر ﺣ د .
ﺗﺻﻧف ﻛﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻻﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﺿﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وذﻟك
ﻋ ﻠ ﻰ أ ﺳ ﺎ س ﻣ د ﺧ ﻼ ت ا ﻟ ﻣ ﺳ ﺗ و ى ا ﻷ د ﻧ ﻰ ا ﻟ ﮭ ﺎ ﻣ ﺔ ﻟﻘ ﯾ ﺎ س ا ﻟ ﻘ ﯾ ﻣ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﺎ د ﻟ ﺔ ﻛ ﻛ ل :
• اﻟﻣﺳﺗوى  :1اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )ﻏﯾر اﻟﻣﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ أﺳواق ﻧﺷطﺔ ﻟﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
• اﻟﻣﺳﺗوى  :2طرق ﺗﻘوﯾم ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ  -اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  -ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺻورة
ﻣ ﺑ ﺎﺷ ر ة أ و ﻏ ﯾ ر ﻣ ﺑ ﺎﺷ ر ة .
• اﻟﻣﺳﺗوى  :3طرق ﺗﻘوﯾم ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ  -اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  -ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.
وﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﮭﯾﻛل
اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻓﯾﺗم ﻋﻧدﺋٍذ ﺗﺻﻧﯾف ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى ﻓﻲ اﻟﮭﯾﻛل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣ ن ﺣ ﯾ ث ا ﻟ ﻣ ﺳ ﺗ و ى ا ﻷ د ﻧ ﻰ ﻟ ﻠ ﻣ د ﺧ ﻼ ت ا ﻟ ﺟ و ھ ر ﯾ ﺔ ﺑ ﺎﻟ ﻧﺳ ﺑ ﺔ ﻟ ﻛ ﺎ ﻣ ل ا ﻟ ﻘ ﯾ ﺎ س .
ﺗﻘو م ا ﻟ ﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ ﺑ ﺗ ﺳ ﺟ ﯾ ل ا ﻟ ﺗ ﻧ ﻘ ﻼ ت ﺑ ﯾ ن ﻣ ﺳ ﺗ و ﯾ ﺎ ت ا ﻟ ﮭ ﯾ ﻛ ل ا ﻟ ﮭ ر ﻣ ﻲ ﻟ ﻠ ﻘ ﯾ م ا ﻟ ﻌ ﺎ د ﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧ ﮭ ﺎ ﯾ ﺔ ﻓ ﺗ ر ة ا ﻟ ﺗ ﻘ ر ﯾ ر ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﻲ ا ﻟ ﺗ ﻲ ﺗﺣ د ث ﻓ ﻲ
ھ ذ ه ا ﻟ ﺗ ﻐ ﯾ ر ا ت  .ﻻ ﺗ و ﺟ د ﺗﺣ و ﯾﻼ ت ﺑ ﯾ ن ا ﻟ ﻣ ﺳ ﺗ و ﯾ ﺎ ت ﺧ ﻼ ل ا ﻟ ﻔ ﺗ ر ة.
ﻗ ﺎﻣ ت ا ﻹ د ا ر ة ﺑ ﺗ ﻘ ﯾ ﯾ م أ ن ا ﻟ ﻘ ﯾ ﻣ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﺎ د ﻟ ﺔ ﻟ ﻠ ﻧ ﻘ د و ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﻛ ﻣ ﮫ و ا ﻟ ذ ﻣ م ا ﻟ ﻣ د ﯾ ﻧ ﺔ ا ﻟ ﺗ ﺟ ﺎ ر ﯾ ﺔ و ا ﻟ ذ ﻣ م ا ﻟ ﻣ د ﯾ ﻧ ﺔ ا ﻷ ﺧ ر ى و ا ﻟ ذ ﻣ م ا ﻟ د ا ﺋ ﻧ ﺔ
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﺗﻘﺎرب ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﺑﺳﺑب آﺟﺎل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟﮭذه
اﻷ د و ا ت.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸرض واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات واﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣدﺧﻼت
ا ﻟ ﺟ و ھ ر ﯾ ﺔ ﻏ ﯾ ر ا ﻟ ﻘ ﺎ ﺑ ﻠ ﺔ ﻟ ﻠ ﻣ ﻼ ﺣ ظ ﺔ و ﺗ ﺻ ﻧ ف ﻓ ﻲ ا ﻟ ﻣ ﺳ ﺗ و ى ا ﻟ ﺛ ﺎ ﻟ ث ﻣ ن ا ﻟ ﻘ ﯾ ﺎ س  .ﻗ ﺎﻣ ت ا ﻟ ﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ ﺑ ﺗ ﻘ ﯾ ﯾ م أ ن أ ﻋ ﻠ ﻰ و أ ﻓ ﺿ ل ا ﺳ ﺗ ﺧ د ا م
ﻻ ﯾ ﺧ ﺗﻠف ﻋ ن ا ﻻ ﺳ ﺗ ﺧ د ام ا ﻟ ﺣ ﺎ ﻟ ﻲ  .اﺳ ﺗﺧ د ﻣ ت ا ﻟ ﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ ﻣ ﻧﮭ ﺞ ا ﻟ ﺳ و ق ا ﻟ ﻣ ﻘ ﺎ ر ن ﻛ ﻣ د ﺧ ل أﺳ ﺎﺳ ﻲ ﻟ ﺗ ﻘ ﯾ ﯾ م ا ﻷ ر ا ﺿ ﻲ و ﻓ ﻘ ﺎ ﻟ ﻠ ﻣ ﻣ ﺗ ﻠ ﻛ ﺎ ت
و اﻟﻣ ﻌ د ا ت و اﻟﻌ ﻘ ﺎر ا ت ا ﻻ ﺳ ﺗ ﺛ ﻣ ﺎر ﯾ ﺔ .
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ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟ ﻧﮭ دي اﻟ ط ﺑ ﯾﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذات ﻣ ﺳ ؤ و ﻟ ﯾﺔ ﻣ ﺣ د و دة(
إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻷ و ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر ا ﻟ ﻣ ر ا ﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م
) ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ ا ﻟ ﻣ ﺑ ﺎ ﻟ ﻎ ﺑ ﺎﻟر ﯾ ﺎ ﻻ ت ا ﻟ ﺳ ﻌ و د ﯾ ﺔ إ ﻻ إ ذ ا و ر د ﺧ ﻼ ف ذ ﻟ ك (
 -15اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻدﺗﮭﺎ
ﺗﻣﺛل اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺷرﻛﺎء واﻟﻣدﯾرﯾن وﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﯾن اﻹدارة ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﺟﮭﺎت
أو ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﺗؤﺛر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ً ﺟوھرﯾﺎ ً .ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺳﻌﯾر وﺷروط اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن ﻗﺑل
إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻدﺗﮭﺎ.
اﻟﺟ ﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

اﻟﻌﻼﻗﺔ

ط ﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣ ﻌ ﺎﻣ ﻠﺔ

ﺷ ر ﻛ ﺔ ﺳ ﺧ ﺎء ا ﻟ ذ ھ ﺑ ﯾ ﺔ

ﺷ ر ﻛ ﺔ ﺗ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ ) ﻣ ن  1أﻛ ﺗو ﺑر
2020م(

ﺧ دﻣ ﺎت ﻣﻘدﻣﺔ

اﻟﻣ ﻌ ﺎﻣﻼ ت
ﻟﻔ ﺗر ة ا ﻟ ﺗ ﺳ ﻌ ﺔ أ ﺷ ﮭ ر ا ﻟ ﻣ ﻧ ﺗ ﮭ ﯾ ﺔ ﻓ ﻲ
 30ﺳﺑﺗﻣﺑر
 30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2020م
2021م

)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
ـــ

)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

145,437,720

ب ( ﻓ ﯾ ﻣ ﺎ ﯾ ﻠ ﻲ ﺗﻔ ﺎ ﺻ ﯾ ل ا ﻷ ر ﺻ د ة ا ﻟ د ا ﺋ ﻧ ﺔ ﻛ ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧ ﮭ ﺎ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻔ ﺗ ر ة  /ا ﻟ ﺳ ﻧ ﺔ :
 30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2021م

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺷ ر ﻛ ﺔ ﺧ ط ﻰ اﻟﺧ ﯾر ﻟﻠﺧ دﻣ ﺎ ت اﻟﺗ ﺟ ﺎر ﯾﺔ اﻟﻣﺣ د و د ة
ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟﻧﮭ د ي اﻟﻘ ﺎﺑﺿ ﺔ
ﺷ ر ﻛ ﺔ ﺗ و ﺟ ﯾ ﮫ ﻟ ﻠ ﺧ د ﻣ ﺎ ت و ا ﻻ ﺳ ﺗ ﺛﻣ ﺎ ر ا ت ا ﻟ ﺗ ﺟ ﺎ ر ﯾ ﺔ

 31دﯾﺳﻣﺑر
2020م

)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

) ﻣ ر اﺟ ﻌ ﺔ (

ـــ
ـــ
ـــ
─────────
ـــ
═════════

6,383,716
8,897,730
8,897,730
─────────
24,179,176
═════════

ﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﻓ ﯾ ﻣ ﺎ ﯾ ﻠ ﻲ ﺗ ﻌ و ﯾ ﺿ ﺎ ت ﻛ ﺑ ﺎر ﻣ و ظ ﻔ ﻲ ا ﻹ د ا ر ة :

ر و ا ﺗ ب و ﻣ ﻧ ﺎﻓ ﻊ أﺧ ر ى
ﻣ ﻧ ﺎﻓ ﻊ ﻣ ﺎ ﺑ ﻌ د ا ﻟ ﺗ و ظ ﯾ ف

ﻟﻔ ﺗرة اﻟﺛﻼ ﺛﺔ أﺷ ﮭر اﻟﻣ ﻧﺗﮭ ﯾﺔ
ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2020م
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

ﻓ ﺗر ة ا ﻟ ﺗ ﺳ ﻌ ﺔ أ ﺷ ﮭ ر ا ﻟﻣ ﻧ ﺗ ﮭ ﯾ ﺔ
ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر
2020م
2021م
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(
)ﻏﯾر ﻣراﺟﻌﺔ(

)5,451,653 * (14,051,352
6,659,068
3,078,645
─────────
─────────
)12,110,721 (10,972,707
═════════
═════════

2,625,000
9,235,935
─────────
11,860,935
═════════

31,636,657
18,281,250
─────────
49,917,907
═════════

* ﻗ ر ر أ ﻋ ﺿ ﺎ ء ﻣ ﺟ ﻠ س ا ﻹ د ا ر ة ﺑ ﺎﻟﺷ ر ﻛ ﺔ ﺗ ﺣ د ﯾ د ﻣ ﻛ ﺎ ﻓ ﺂ ت أ ﻋ ﺿ ﺎ ء ﻣ ﺟ ﻠ س ا ﻹ د ا ر ة و ﻓ ﻘ ﺎ ﻟ ﻠ ﻣ ﺗ ط ﻠ ﺑ ﺎ ت ا ﻟ ﻧ ظ ﺎ ﻣ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻧ ﺎ ﺗ ﺟ ﺔ ﻋ ن ﻋ ﻣ ﻠ ﯾ ﺔ
اﻟط ر ح اﻷ و ﻟﻲ اﻟﻌ ﺎم .
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼه ھﻲ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﻛﻣﺻروف ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ذي اﻟﺻﻠﺔ إﻟﻰ ﻛﺑﺎر
ﻣ و ظ ﻔ ﻲ اﻹ دار ة .
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ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟ ﻧﮭ دي اﻟ ط ﺑ ﯾﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذات ﻣ ﺳ ؤ و ﻟ ﯾﺔ ﻣ ﺣ د و دة(
إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻷ و ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر ا ﻟ ﻣ ر ا ﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م
) ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ ا ﻟ ﻣ ﺑ ﺎ ﻟ ﻎ ﺑ ﺎﻟر ﯾ ﺎ ﻻ ت ا ﻟ ﺳ ﻌ و د ﯾ ﺔ إ ﻻ إ ذ ا و ر د ﺧ ﻼ ف ذ ﻟ ك (
 -16اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ
ﺗﻌﻣل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،وﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﯾﻊ ﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﺗﺟﻣﯾل واﻟﻣواد
ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ  ،و ﻛ ذ ﻟك ا ﻟ ﻣ ﻌ د ا ت ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ ﻣ ن ﺧ ﻼ ل ا ﻟ ﺻ ﯾ د ﻟ ﯾ ﺎ ت و ﻣ ن ﺧ ﻼ ل ا ﻟ ﺻ ﯾ د ﻟ ﯾ ﺎ ت ا ﻟ ﺗ ﻲ ﺗ ﻌ ﻣ ل ﻣ ن ﺧ ﻼ ل و ﻛﻼ ء  .ﺧ ﻼ ل ا ﻟ ﺳ ﻧ ﺔ
اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﺗراﺧﯾص اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻠﺻﯾدﻟﯾﺎت وﻣوظﻔﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﮭدي ﺑﻧﺎء
ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﺧروج اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﻊ اﻟوﻛﻼء ﺣﺗﻰ  25دﯾﺳﻣﺑر 2019م .وﻣن ﺛم ،ﺗم ﻧﻘل ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟوﻛﻼء إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺗدﯾر ﻋﯾﺎدات طﺑﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗوظﯾف .ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺎت
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻏﯾر ﺟوھرﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻗطﺎع
ا ﻷ ﻋ ﻣ ﺎ ل ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﻣ ﺳ ﺗ و ى ا ﻟ ﺟ ﻐ ر ا ﻓ ﻲ .ﻛ ﻣ ﺎ أ ن أ ﻋ ﻣ ﺎ ل ا ﻟ ﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺟ ﺎ ل ﺗ ﺷ ﻐ ﯾ ل ا ﻟ ﻌ ﯾ ﺎ د ا ت ا ﻟ ط ﺑ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ ﺗ ﺧ ﺻ ﺻ ﺔ و ﺗ و ﻓ ﯾ ر
ﺧ د ﻣ ﺎ ت ا ﻟ ﺗ و ظ ﯾ ف ﺗ ﻌ ﺗ ﺑ ر ﻏ ﯾ ر ﺟ و ھ ر ﯾ ﺔ ﻧ ﺳ ﺑﯾ ﺎ.
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗطﺎﻋﻲ ﺗﺷﻐﯾل ،اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏﯾر اﻟدواﺋﯾﺔ واﻻدوﯾﺔ واﻟﺻﺣﺔ ،ﻟدى ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣ ﻧﻔ ﺻ ﻠﺔ  ،و ﯾﻘ ﯾم ﺻ ﺎﻧ ﻊ اﻟﻘر ار اﻟﺗﺷ ﻐ ﯾﻠ ﻲ اﻟر ﺋﯾﺳ ﻲ ﻟﻠﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ إﯾر ا د ا ت اﻟﻘط ﺎﻋ ﺎ ت ﺑﺷ ﻛ ل ﻣ ﻧﺗظ م ﻟﺗﺣ د ﯾ د ﻛ ﯾﻔ ﯾﺔ ﺗﺧ ﺻ ﯾ ص
اﻟﻣ و ار د ﺑﯾ ن اﻟﻘط ﺎﻋ ﺎت وﻓ ﻲ ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻘط ﺎع  .و ﯾﻘو م ﺻ ﺎﻧﻊ اﻟﻘر ار اﻟﺗﺷ ﻐ ﯾﻠﻲ اﻟر ﺋﯾﺳ ﻲ ﺑﺗﻘﯾﯾم أداء ﻗط ﺎﻋ ﺎت اﻟﻣﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ
ﻋ ﻠ ﻰ أ ﺳ ﺎ س ا ﻹ ﯾ ر ا د ا ت  .ﺗﺳ ﺗﺧ د م ا ﻟ ﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ ا ﻹ ﯾر ا د ا ت ﻛ ﺄ د ا ة ﻗ ﯾ ﺎ س ر ﺋ ﯾﺳ ﯾ ﺔ ﻷ د اء ا ﻟﻘط ﺎ ع ﻷ ﻧ ﮭ ﺎ ﺗ ﻌ ز ز ﻣ ن ﻗ د ر ة ا ﻟ ﻣ ﺟ ﻣ و ﻋ ﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻣﻊ اﻷداء اﻟﺣﺎﻟﻲ وﺗﺣﻠﯾل أداء اﻷﻋﻣﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺗوﺟﮭﺎت .ﯾﻌرض اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﯾرادات ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ واﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م و30
ﺳﺑﺗﻣﺑر 2020م ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ:
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م )ﻏﯾر ﻣراﺟﻊ(
ا ﻟو اﺟ ﮭ ﺎت ا ﻟﺗﺟ ﺎر ﯾﺔ
ﻓ ﺎر ﻣ ﺎ
أﺧ ر ى
اﻟﻣ ﺟ ﻣ وع
ﻗ ﺎ ﺋﻣ ﺔ اﻟ ر ﺑﺢ أو اﻟﺧ ﺳ ﺎر ة ا ﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟﻣ و ﺣ د ة اﻟﻣ و ﺟ ز ة
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2020م )ﻏﯾر ﻣراﺟﻊ(
ا ﻟو اﺟ ﮭ ﺎت ا ﻟﺗﺟ ﺎر ﯾﺔ
ﻓ ﺎر ﻣ ﺎ
أﺧ ر ى
اﻟﻣ ﺟ ﻣ وع
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م )ﻏﯾر ﻣراﺟﻊ(
ا ﻟو اﺟ ﮭ ﺎت ا ﻟﺗﺟ ﺎر ﯾﺔ
ﻓ ﺎر ﻣ ﺎ
أﺧ ر ى
اﻟﻣ ﺟ ﻣ وع
ﻗ ﺎ ﺋﻣ ﺔ اﻟ ر ﺑﺢ أو اﻟﺧ ﺳ ﺎر ة ا ﻷ و ﻟﯾﺔ اﻟﻣ و ﺣ د ة اﻟﻣ و ﺟ ز ة
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2020م )ﻏﯾر ﻣراﺟﻊ(
ا ﻟو اﺟ ﮭ ﺎت ا ﻟﺗﺟ ﺎر ﯾﺔ
ﻓ ﺎر ﻣ ﺎ
أﺧ ر ى
اﻟﻣ ﺟ ﻣ وع
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اﻹ ﯾر ا د ات
3,282,499,910
2,787,889,463
22,596,284
────────────
6,092,985,657
════════════

3,736,145,197
2,916,125,378
3,795,167
────────────
6,656,065,742
════════════
1,081,255,738
950,210,034
10,273,057
────────────
2,041,738,829
════════════
1,149,157,155
983,854,685
2,538,167
────────────
2,135,550,007
════════════

ﺷ ر ﻛ ﺔ اﻟ ﻧﮭ دي اﻟ ط ﺑ ﯾﺔ ) ﺷ ر ﻛ ﺔ ذات ﻣ ﺳ ؤ و ﻟ ﯾﺔ ﻣ ﺣ د و دة(
إ ﯾ ﺿ ﺎ ﺣ ﺎ ت ﺣ و ل ا ﻟ ﻘ و ا ﺋ م ا ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻷ و ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﻣ و ﺣ د ة ا ﻟ ﻣ و ﺟ ز ة ﻏ ﯾر ا ﻟ ﻣ ر ا ﺟ ﻌ ﺔ ) ﺗ ﺗ ﻣ ﺔ (
ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م
) ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ ا ﻟ ﻣ ﺑ ﺎ ﻟ ﻎ ﺑ ﺎﻟر ﯾ ﺎ ﻻ ت ا ﻟ ﺳ ﻌ و د ﯾ ﺔ إ ﻻ إ ذ ا و ر د ﺧ ﻼ ف ذ ﻟ ك (
 -17اﻻرﺗﺑﺎطﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  30ﺳـﺑﺗﻣﺑر 2021م ،ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣﺑﻠﻎ  41,5ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ) 31دﯾﺳـﻣﺑر 2020م:
 122,1ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺻروﻓﺎت رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ،وھﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ دﯾﻛورات
اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺗﺎﺟر اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 -18ﺗﺄﺛﯾر ﻛوﻓﯾد ـــ 19
ﺗﺳﺑب ﺗﻔﺷﻲ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﺟدﯾد )"ﻛوﻓﯾد ـــــــــ  ("19ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ 2020م واﻧﺗﺷﺎره ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﺻﯾن ﺛم ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ً
ﻓﻲ ﺗﻌطﯾل اﻷﻋﻣﺎل واﻷﻧﺷــطﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳــﻌودﯾﺔ .وﻗد ﻗﺎﻣت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﺑﺗﻌرﯾف "ﻛوﻓﯾد ـ ـ ـ  "19ﻛوﺑﺎء ،ﺣﯾث أﺻدرت اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻟواﺋﺢ وﺗوﺟﯾﮭﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻣواطﻧﯾﮭﺎ وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ .ﺗوﺟب ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻣﺻـﺎدر اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘدﯾر اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺳـﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م.
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﺳــﺑﺗﻣﺑر 2021م ،أﺟرت اﻹدارة ﺗﻘﯾﯾﻣﺎ ً ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر اﻟﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺟواﻧب
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ووﺿــﻌت ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋواﻣل ﻣﺛل اﻟطﻠب ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ،وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺳــﻠﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺳــﻼﺳــﺔ ،وﺑروﺗوﻛوﻻت
اﻟﺗﺣﺻـــﯾل ،وﺗورﯾد اﻟﻣواد ﺑﻼ اﻧﻘطﺎع ،وﺗوﻗﻌﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك .وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ،ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك
ﺣـﺎﺟـﺔ ﻟﻠﻘﯾـﺎم ﺑﺗﻌـدﯾﻼت ﺟوھرﯾـﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻷوﻟﯾـﺔ اﻟﻣوﺣـدة اﻟﻣوﺟزة ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾـﺔ ﻓﻲ  30ﯾوﻧﯾو 2021م .ﻗـد
ﯾﺳـ ـﺗﻣر اﻟوﺿـ ـﻊ اﻟﻣﺣﯾط ﺑﻛوﻓﯾد19-وﺗﺄﺛﯾره ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻـ ـﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ
ووﺿــ ـﻌﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ 2021م .ﻻ ﯾزال اﻟوﺿــ ـﻊ ﻏﯾر ﻣؤﻛد ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺻــ ـﻌب اﻟﺗﻧﺑؤ ﯾﻘﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣدى اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﺗﺄﺛﯾر
ﻛوﻓﯾد 19-ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻛل واﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻛﻛل ﻟﻛوﻓﯾد ـــ  19ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ووﺿﻌﮭﺎ
اﻟﻣ ﺎﻟ ﻲ .
 -19أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﺑﻌض أرﺻدة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص ﻹﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر 2020م
ﻛ ﻣ ﺎ ھ و ﻣ ﺑ ﻠﻎ
ﻋ ﻧﮫ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ً
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى 4,634,857
41,571,900
ﻣ و ﺟ و د ا ت ﻏ ﯾ ر ﻣ ﻠﻣ و ﺳ ﺔ

إﻋ ﺎدة ا ﻟ ﺗ ﺻ ﻧ ﯾ ف

ﻛ ﻣ ﺎ ھ و ﻣﻔ ﺻ ﺢ
ﻋ ﻧﮫ ﺣ ﺎﻟﯾﺎ ً

)(4,634,857
4,634,857

ـــ
46,206,757

)(3,720,155
3,720,155

170,831,771
98,499,175

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
ذ ﻣ م ﻣ د ﯾﻧﺔ ﺗ ﺟ ﺎر ﯾﺔ

174,551,926
94,779,020

اﻟﻣﺧ ز و ن
ﻣ ﻣ ﺗ ﻠﻛ ﺎ ت و ﻣ ﻌ د ا ت
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى

)1,148,920,63 (32,044,905
7
1,180,965,542
807,454,948 27,865,230
779,589,718
453,645,607
4,179,675
457,825,282

 -20اﻷﺣداث ﺑﻌد ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر
ﻓﻲ رأي اﻹدارة ،ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك أﺣداث ﻻﺣﻘﺔ ﺟوھرﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  30ﺳﺑﺗﻣﺑر 2021م واﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر
ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة.
 -21اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘوا ﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ّة اﻟﻣوﺟزة ﻟﻺﺻدار ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  12دﯾﺳﻣﺑر 2021م
)اﻟﻣواﻓق  8ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ 1443ھـ(.
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ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﺠﺪد ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺮﻋﺎﻳﻪ
اﻟﺼﺤﻴﻪ اﻻوﻟﻴﻪ

