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سابات وتقرر مراجع املوجزةالقوائم املالية األولية   املستقل  ا
ر  املوجزةعن فحص القوائم املالية األولية   ةلف

هيت   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠ ة الستة أشهر املن
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سابات املستقل مراجعتقرر   ٢ املوجزةالقوائم املالية األوليةعن فحصا

   
  ٣ املوجزة قائمة املركز املا االولية
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دمات الطبية  ة ل   شركة نبع ال

مة سعودية مقفلة)   (شركة مسا
  
ر مدققة) املوجزة وليةاأل يضاحات حول القوائم املالية إ   (غ

هية رة الستة أشهر املن   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  لف
  (جميع املبالغ بالراالت السعودية) 

 
  
شاط -١   التنظيم وال

نبع   ةشركة  رقم    ال التجاري  جل  ال بموجب  جلة  م مقفلة ("الشركة")  سعودية  مة  مسا شركة  الطبية   دمات  جمادى   ٦الصادر     ٢٠٥١٠٦٥٥٦٨ل
رم٢٠١٨يناير  ٢٣ـ (املوافق ١٤٣٩األول  جل للشركة  ا  . ). العنوان امل

  
بم الصلة  ذات  شطة  واأل شفيات  املس وإدارة  شغيل  و المتالك  الشركة  س  تأس رقم  تم  ة  ال وزارة  ترخيص  بتارخ    ٠٠٠٨٣-٠١٢-٠١٠-١٠١- ٣٨وجب  الصادر 

ي  ٢٢  . ـ.١٤٢٠جمادى الثا
  

شطة الشركة وفروعها التالية:  نتائجاملرفقة القوائم املالية األولية املوجزة تتضمن   أعمال وموجودات ومطلوبات وأ
  

سلسل جل التجاري    الرقم امل   التارخ   إسم الفرع  ال
راء العام  ٢٠٥٣٠١٦٥٤٤   ١ شفى الز   ـ١٤٢٦/ ٢٨/١٠    القطيف -مس
ن  ٢٠٥٣٠١٧٨٢٥   ٢ رم   ـ١٤٢٨/ ٠٩/٠٥    القطيف -صيدلية منارات ا
ةشركة نبع  ٢٠٥٣٠٣٤٢٠٥   ٣ دمات الطبيةال   ـ١٤٣٨/ ١٩/٠٥    القطيف  - ل
ة للمقاوالت املعمارة  ٢٠٥١٢٣٩٦٧٠   ٤   ـ١٤٤٣/ ٢١/٠٦    شركة نبع ال

  
  س القياسا وأس اإلعدادس ا أس -٢
  
ام ١-٢   بيان اإلل

املوجزة   األولية  املالية  القوائم  ذه  إعداد  هية   تم  املن أشهر  الستة  رة  (م  ٢٠٢٢يونيو    ٣٠لف الدو  اسبة  امل ملعيار  املعتمد   ٣٤وفقًا   " األو املا  "التقرر   (
ر واإلصدارات األخرى املعت ناململكة العربية السعودية واملعاي اسب ن وامل   مدة بواسطة الهيئة السعودية للمراجع

  
ها  ة، ولذلك يجب قراء ذه القوائم املالية االولية املوجزة كافة املعلومات واإلفصاحات املطلوبة  القوائم املالية السنو راك مع القوائم املالية   ال تتضمن  باإلش

ة ل هية   لشركةالسنو ر  ٣١للسنة املن سم  م. ٢٠٢١د
  

ذه القوائم املالية االولية املوجزة تتما مع تلك السياسات املتبعة  إعد ية املعتمدة  إعداد  اس ساب والسياسات امل ة  إن طرق ا اد القوائم املالية السنو
هية  شركلل ر  ٣١ة للسنة املن سم ناء ما تم اإلفصاح عنھ م٢٠٢١د   .٣-٢  إيضاح باست
  

سية لل ها اإلدارة  تطبيق املصادر الرئ ام الهامة ال إتخذ ام  شركإن االح هة لتلك األح ة   ال تم شرحها ة لعدم تاكد التقديرات مشا  القوائم املالية السنو
هية  شركلل ر  ٣١ة للسنة املن سم  م. ٢٠٢١د
  
  أساس القياس ٢-٢

ذه القوائم   ناءتم إعداد  لفة التارخية، باست اس وفًقا لعرف الت ن ال تم   منافع  املالية األولية املوجزة باستخدام أساس االستحقاق امل هاية خدمة املوظف
بإستخدام   الية  ا بالقيمة  امللكيةقياسها  حقوق  ر    ٣١وم  ٢٠٢٢  يونيو  ٣٠كما     .طرقة  سم امل٢٠٢١د للموجودات  رية  الدف القيم  تقارب  واملطلوبات م،  الية 

   املالية قيمها العادلة. 
و أيضاً  السعودي، القوائم املالية األولية املوجزة بالرال ذه عرض تم   . للشركةعبارة عن العملة الوظيفية  والذي 
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دمات الطبية  ة ل   شركة نبع ال

مة سعودية مقفلة)   (شركة مسا
  

ر مدققة)ة األولية املوجز إيضاحات حول القوائم املالية    (غ
هية   رة الستة أشهر املن   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لف

  (جميع املبالغ بالراالت السعودية) 
 

  
  (تتمة) وأساس القياس  س اإلعدادا أس -٢
  
ية  ٣-٢   جديدة تطبيق سياسة محاس
  

ثمار   ها بطرقة حقوق امللكية م  شركةاإلس سا ها تم إح ثمر ف   س
عنتم  ت اسبة  الشركات    امل ثمارات   االس قائمة   الزميلةنتائج  مبدئًيا   ثمار  االس إثبات  يتم  امللكية،  حقوق  طرقة  بموجب  امللكية.  حقوق  طرقة  باستخدام 

ن ها  ف ثمر  املس الشركات  لتلك  اآلخر  الشامل  والدخل  سارة  ا أو  الربح  الشركة   بحصة  راف  االع يتم  ذلك  وبعد  لفة  بالت املا  االرباح ااملركز  عات  توز قصًا 
ها   املستلمة من ثمر ف ها، تتوقف الشركة تلك الشركات املس ثمر ف ها حصة الشركة  الشركة املس ثمر ف . عندما تتجاوز حصة الشركة  خسائر الشركة املس

رافعن   د الذي  اإلع سائر اإلضافية فقط إ ا راف با سائر اإلضافية. يتم االع ها  ا ون   بحص امات قانونية أو  تكبدت  قد  فيھ الشركة    ت تاجيةال أو   إست
ها قد قامت  ها. أ ثمر ف  بإجراء مدفوعات نيابة عن تلك الشركات املس

  
ثمار  شركة  ت اسبة عن االس ها شركة    زميلةتم امل ثمر ف اذ ع . عند االستحو زميلةباستخدام طرقة حقوق امللكية من التارخ الذي تصبح فيھ الشركة املس

يتم  الزميلةالشركة   راف،  ادةبأي    اإلع ها   ز ف ثمر  املس للشركة  ددة  امل املطلوبات  أو  للموجودات  العادلة  القيمة  صا  الشركة   حصة  عن  ثمار  االس لفة  ت  
ادة  حصة الشركة  صا القيمة ال راف بأي ز ثمار. يتم االع رية لالس لفة كشهرة، وال تضمن  القيمة الدف ددة ع ت عادلة للموجودات واملطلوبات امل

عد إعادة التقييم ثمار،  ثمار. مباشرة  ،االس ها اإلستحواذ ع االس رة ال يتم ف سارة مباشرة  الف   الربح أو ا
  

ثمار (بما  ذلك الشهرة) لتحديد   رية اإلجمالية لالس اسبة الدو    إنخفاضعند الضرورة، يتم اختبار القيمة الدف  إنخفاض قيمة  –  ٣٦القيمة وفًقا ملعيار امل
مقارنة   خالل  من  منفرد  كأصل  (قيمة    مبلغھاملوجودات  رداد  لالس األصلالقابل  اليف    إستخدام  ت ناقصًا  العادلة  قيمتھ والقيمة  مع   ( أع هما  أ بعاد  اإلس

ل أي خسارة   ش رية.  سارة    إنخفاض  القيمةالدف ثمار. يتم إثبات أي عكس  رية لإلس ها جزءًا من القيمة الدف رف  اسبة   إنخفاضمع القيمة وفًقا ملعيار امل
د الذي  ٣٦الدو  ثمار ا  بلغمفيھ  يزدإ ا رداد الحًقا. الس  القابل لالس

  
يف الشركة امل ها أو عندما يتم تص ثمر ف بعاد الشركة املس ها  تتوقف الشركة عن استخدام طرقة حقوق امللكية  التارخ الذي يتم فيھ إس ثمر ف ها س ع أ

ماليًا، اصًال  تجزة  امل صة  ا ون  وت سابقًا  ها  ف ثمر  املس الشركة  بحصة   الشركة  تحتفظ  عندما  للبيع.  ها  محتفظ  صة   شركة  ا بقياس  الشركة  تقوم 
راف املبدئي وفًقا للمعيار الدو للتقر  ها العادلة عند االع ر القيمة العادلة كقيم عت تجزة بالقيمة العادلة  ذلك التارخ و ن  ٩ر املا  امل ن الفرق ب . يتم تضم

توقف   تارخ  ها   ف ثمر  املس للشركة  رية  الدف املإستخدام  القيمة  حقوق  وأي  طرقة  ها  محتفظ  حصة  ألي  العادلة  والقيمة  ناتجةلكية  حصة   عائدات  بيع  من 
ها. باإلضافة إ ذلك، تقوم الشركة بحساب ثمر ف بعاد الشركة املس سارة عند إس ها  تحديد الربح أو ا ثمر ف ها   جزئية  الشركة املس رف  جميع املبالغ املع

إذا   املطلوب  األساس  نفس  ع  ها  ف ثمر  املس الشركة  بتلك  يتعلق  فيما  اآلخر  الشامل  الدخل  مباشرة  سابًقا   بعدت  أس قد  ها  ف ثمر  املس الشركة  تلك  كانت 
ها سابًقا  الدخل الشامل اآلخر من قبل   رف  سارة املع يف الربح أو ا الشركة الزميلة إ ربح أو املوجودات أو املطلوبات ذات الصلة. ولذلك، إذا تم إعادة تص

بعاد املوجودات أو املطلوبات ذات الصلة، ف سارة من حقوق امللكية إ ربح (م  ستقو خسارة عند إس يف الربح أو ا ة  الشركة بإعادة تص سو ) صياغة إعادة  ك
 طرقة حقوق امللكية.  إستخدام عند إيقاف

  
ر  ٤-٢ جديدة، التعديالت والتفس ية ا اس  تا السياسات امل

و مو    الية، كما  ر ا هية   للشركة  ة  املالية السنو   القوائمأصبح عدد من التعديالت ع املعاي ر    ٣١للسنة املن سم ، سارة املفعول اعتباًرا من  م٢٠٢١د
ر  م٢٠٢٢يناير    ١ س لها تأث ري ، ولكن ل ذه    جو عديل الشركة  . لم تقم  للشركةاملوجزة املوحدة    األولية املالية    القوائمع  ر أو  مبكرًا بتطبيق أي معيار أو تفس

عد.تم إصداره ولكنھ لم يصبح ساري    املفعول 
  
ات ومعدات -٣   ممتل

هية    رة الستة أشهر املن لفة  م٢٠٢٢يونيو    ٣٠خالل ف ات ومعدات بت شراء ممتل ال سعودي (  ٢٫٥٥٢٫٤٩٠، قامت الشركة   ٤٫٩٢٦٫٤٣٩:  م٢٠٢١يونيو    ٣٠ر
لفة الفائدة املرسملة للشركة   ال سعودي). بلغت ت هية     ٤٥١٫١٦٩ر رة املن ال سعودي خالل الف ء). بلغ  م٢٠٢١يونيو    ٣٠(  م٢٠٢٢يونيو    ٣٠ر هالك: ال   اإلس

مل هية   امل رة الستة أشهر املن ال سعودي ( ٢٫٥٥٨٫٥٠١مبلغ  م٢٠٢٢يونيو  ٣٠لف ال سعودي).  ٢٫١٥٥٫٣٥٥: م٢٠٢١يونيو  ٣٠ر  ر
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دمات الطبية  ة ل   شركة نبع ال

  مة سعودية مقفلة)(شركة مسا 
  

ر مدققة)إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة    (غ
هية   رة الستة أشهر املن   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لف

  (جميع املبالغ بالراالت السعودية) 
 

  
ثمار  شركة زميلة  -٤   إس

هية    املن أشهر  الستة  رة  ف الشركة  م٢٠٢٢يونيو    ٣٠خالل  استحوذت  سبة،  شركة    ٪٢٠  ع  أسهم  مملكة   عياداتمن  تأسست   شركة  و  القابضة، 
ال سعودي. لم تبدأ شركة    ٢٫٨٢٩٫٣٧٣ ما قدره مقابلبالبحرن،  عد.  عياداتر ها   القابضة عمليا

  
ل االجل -٥   قرض طو

عام   بقيمة  م٢٠٢١خالل  سهيل  اتفاقية  الشركة  أبرمت  شفى،   ٣٥،  مس لبناء  الراض  مدينة  أرض   شراء  ل  لتمو لية  امل البنوك  أحد  مع  سعودي  ال  ر مليون 
زائد   سايبور  فائدة  ات  ٢٫٧٥سعر  ممتل وبعض  الشركة  ات  بممتل مضمون  القرض  املقبلة.  الثالث  السنوات  مدى  ع  القرض  سداد  تم  س كانت الشركاء٪.   .

؛  ركة  القرض ع النحو التا  ا
  

ر  ٣١    ٢٠٢٢يونيو  ٣٠      سم   ٢٠٢١د
ر مدققة)         (مدققة)     (غ

رة / السنة    -    ٢٧٫٠٠٠٫٠٠٠      الرصيد  بداية الف
رة / السنة    ٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠    -      إضافات خالل الف

رة / السنة    ) ٨٫٠٠٠٫٠٠٠(    ) ٦٫٠٠٠٫٠٠٠(      مدفوعات خالل الف
رة / السنة  هاية الف   ٢٧٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢١٫٠٠٠٫٠٠٠     الرصيد  

ل األجل   ) ٧٥٠٫٠٠٠(    ) ٣٫٥٠٠٫٠٠٠(     جزء متداول من قرض طو
ل األجل ر متداول من قرض طو  ٢٦٫٢٥٠٫٠٠٠   ١٧٫٥٠٠٫٠٠٠     جزء غ

  
  إيرادات  -٦
  

رة الستة أشهر          لف
هية   يونيو   ٣٠املن

٢٠٢٢ 

هية     رة الستة أشهر املن لف
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ 

ر مدققة)       ر (    (غ   مدققة) غ
  ٥٢٫١٩٩٫٧٢٦    ٥٧٫٦٨٠٫١٨٠      إيرادات من خدمات طبية 

  ٤٫٣٦٢٫٥٤٤    ٥٫٢١٨٫٢٩٢      إيرادات من صيدليات
     ٥٦٫٥٦٢٫٢٧٠   ٦٢٫٨٩٨٫٤٧٢ 
  
 العربية السعودية. جميع عمليات الشركة  اململكة إجراء  تم
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دمات الطبية  ة ل   شركة نبع ال

مة سعودية مقفلة)   (شركة مسا
  

ر مدققة)إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة    (غ
هية   رة الستة أشهر املن   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لف

  (جميع املبالغ بالراالت السعودية) 
 

  
  العالقة واألرصدة معامالت االطراف ذات  -٧

ن،  تتضمن م ل واسع من ِقبل    االطراف ذات العالقة املسا ش ها  سيطر عل ركة و ها بصفة مش ها أو املسيَطر عل شآت املسيَطر عل ن وامل سي موظفي اإلدارة الرئ
ركة.  ذه االطراف  وكيانات لها إدارة مش

 
 : العالقةفيما ي املعامالت الهامة ال تمت مع األطراف ذات 

  
رة الستة مبالغ املعامالت          لف
هية           ويوني  ٣٠أشهر املن

      ٢٠٢١    ٢٠٢٢  

ر مدققة)  طبيعة املعاملة  العالقة   أطراف ذات عالقة  ر مدققة)    (غ   (غ
ثمار العقاري سبةشركة  شركة الرجاء املتقدمة لالس   ٢٥٧٫٤٤٤    ٧٦٫٤٠٠   مصروفات مدفوعة بالنيابة   من

جسلمان بن ن  محمد حسن بن عبد هللا ا م ل  ذات عالقة باملسا   ١٫٤٩٠٫٠٠٠    -  تمو

ج  م   محمد حسن بن عبد هللا ا   ١٣٫١٩٣    -   مصروفات مدفوعة بالنيابة   مسا

ل       ٢٫١٠٨٫٠٥٦    -  تمو

ج م  نذير بن محمد حسن بن عبد هللا ا   ٧٫٥٩٠    -  مصروفات مدفوعة بالنيابة  مسا

  ٨٨٫٨١٩    - عمولة    

سبةشركة   مصنع فاف ملنتجات التغليف    ٥٫٦٢٨    -   مصروفات مدفوعة بالنيابة   من

  
  مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة: 

  
ر  ٣١    ٢٠٢٢يونيو  ٣٠      أطراف ذات عالقة  سم   ٢٠٢١د

ر مدققة)         (مدققة)     (غ
ثمار العقاري   ٣٤٧٫٩٧٤    ٤٢٤٫٣٧٤     شركة الرجاء املتقدمة لالس

     ٣٤٧٫٩٧٤   ٤٢٤٫٣٧٤ 
  
  زكاة -٨

الشركة   ها الزك  اتإقرار قدمت  اصة  ا عام    اة  عام    م ٢٠٢١ح  خالل  الزكاة.  شهادات  ع  أصدرت  م٢٠٢١وحصلت  والضربة  ،  الزكاة  جماركيئة  ربًطا    وا
ال سعودي. قامت الشركة    ٥٥٦٫٨٧٩بمبلغ إضا قدره    م٢٠١٧  إ  م٢٠١٥  من  لألعوام راضبتقديم إ ر اتخاذ القرار    عد  املذكور. ومع ذلك، لم يتم  الربط  ضد  ع

ذا   شأن  هائي   .الربطال
  
شغيلية  -٩   القطاعات ال

دمات الطبية واملنتجات الصيدالنية حيث يمثل إجما   سبةقطاع املنتجات الصيدالنية أقل    ومطلوبات  موجوداتتمتلك الشركة قطاع ا ٪ من إجما ١٠  من 
ن  إيضاح  ومطلوبات موجودات ذين القطاع  جميع عمليات الشركة  اململكة العربية السعودية.  تم إجراء. ٦الشركة. تم اإلفصاح عن إيرادات 

  
  
  
  
  

-١٠-  
  
  
  



  
دمات الطبية  ة ل   شركة نبع ال

مة سعودية مقفلة)   (شركة مسا
  

ر مدققة)إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة    (غ
هية   رة الستة أشهر املن   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لف

  السعودية) (جميع املبالغ بالراالت 
 

 
 ربحية السهم  -١٠

ساب ربحية السهم ع الربح التا   املرج لعدد األسهم العادية القائمة: مسا الشركة واملتوسط  العائد إعتمد اح
  

هية     رة الستة أشهر املن   يونيو  ٣٠ف
  ٢٠٢١    ٢٠٢٢  
ر مدققة)    ر مدققة    (غ   )ومعدلة  (غ

  ١٤٫٢٣١٫٧٥٥    ١٥٫٣٩٢٫٨٣٩  إ مسا الشركةصا الربح العائد 
رةاملتوسط املرج لعدد األسهم العادية القائمة   ٧٫٠٠٠٫٠٠٠    ٧٫٠٠٠٫٠٠٠ خالل الف

ف يةربحية السهم األساس   ٢٫٠٣    ٢٫٢٠   ةضوامل
  

  التعديالت -١١
الشركة   إدارة  هية     القوائم  بتعديلقامت  املن للسنة  للشركة  ة  السنو ر    ٣١املالية  سم املا    م ٢٠٢١د للتقرر  الدو  "املعيار  تطبيق  يعاب  عقود   –  ١٦الس

األو  "  اإليجار تلك  للمرة  املطلوبة   واإلفصاحات  التعديالت  إجراء  الدو    القوائموتم  اسبة  امل "معيار  لـ  وفًقا  و   -"  ٨املالية  ية  اس امل ر  السياسات  التغي
ذه   ية واألخطاء ". وفًقا لذلك، تم إجراء التعديالت املطلوبة أيًضا ع أرقام املقارنة   اس هية    القوائمالتقديرات امل رة الستة أشهر املن املالية األولية املوجزة لف

 : ع النحو التا  م٢٠٢٢يونيو  ٣٠ 
  

 م:٢٠٢١يونيو  ٣٠و م٢٠٢١يناير  ١األثر ع األرباح املبقاة كما  
  

ها سابًقا قبلم٢٠٢١يناير  ١  كما  املبقاةاألرباح   ٣٧٧٫٥١٥   التعديلكما تم اإلبالغ ع
  ) ٢٦٥٫٦٧٥(   ألول مرة (مدققة)١٦أثر تطبيق املعيار الدو للتقرر املا

  ١١١٫٨٤٠   (مدققة)التعديل عدم٢٠٢١يناير  ١  كما  املبقاةاألرباح
ر مدققة)صا  رة (غ   ١٤٫٢٣١٫٧٥٥    الربح للف
ر مدققة)التعديلعدم٢٠٢١ يونيو ٣٠  كما  املبقاةاألرباح  ١٤٫٣٤٣٫٥٩٥   (غ

     
  

سارة والدخل الشامل اآلخر   :األولية املوجزةقائمة الربح أو ا
  
  

هية   رة الستة أشهر املن   التعديلعد     التعديل   التعديلقبل  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ف
ر مدققة)   ر مدققة)    (غ ر مدققة)     (غ   (غ

لفة مبيعات    ٣٣٫٤٠٧٫٧١٠    ) ١٢٨٫٤٠٨(   ٣٣٫٥٣٦٫١١٨   ت
  ٨٫٩٨٠٫٣٧٨    ) ٥٢٫٦٠٠(   ٩٫٠٣٢٫٩٧٨   مصروفات عمومية وإدارة 

ل لفة تمو   ١٣٠٫٩٣٣    ١٣٠٫٩٣٣   -   ت
رة    ١٤٫٢٣١٫٧٥٥    ٥٠٫٠٧٥   ١٤٫١٨١٫٦٨٠   صا الربح للف

  
  األولية املوجزةالتدفقات النقدية قائمة األثر ع 

رة الستة أشهر بالتعديالت املذكورة أعاله. ةاملقارن األولية املوجزة ةالنقدي  اتالتدفق قائمةلقد تأثرت املبالغ املعروضة    لف
  
  
  

-١١-  
  



 
دمات الطبية  ة ل   شركة نبع ال

مة سعودية مقفلة)   (شركة مسا
  

ر مدققة)إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة    (غ
هية   رة الستة أشهر املن   ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لف

  (جميع املبالغ بالراالت السعودية) 
 

 
امات  -١٢ تملة واإلل  اإلرتباطات امل

امات الرأسمالية للشركة كما   ال سعودي ( ١٫٠٦٥٫٠٢٥مبلغ   م٢٠٢٢يونيو  ٣٠بلغت االل ر  ٣١ر سم ء).م٢٠٢١د  : ال 
  

عد  -١٣ رةأحداث الحقة   التقرر  ف
ر  ٧  تم  ، قامت الشركة بإدراج أسهمها  السوق املالية السعودية املوازة ("نمو"). م ٢٠٢٢س

  
  املوافقة ع القوائم املالية األولية املوجزة  -١٤

ذه القوائم املالية األولية املوجزة بواسطة مجلس اإلدارة   ر ١١تمت املوافقة ع  تم   م. ٢٠٢٢ س
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-١٢-  




