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ﺗﻘﺮ�ﺮ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺴﺘﻘﻞ
اﻟــﻰ اﻟﺴـ ـ ـ ــﺎدة اﳌﺴﺎهﻤـ ـ ـ ـ ــ�ن

ا�ح��ﻣـ�ن

ﺷـﺮﻛﺔ دﻟﮫ ﻟ�خﺪﻣﺎت اﻟ�حﻴﺔ
"ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ"
اﻟﺮ�ﺎض – اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴـﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺮأي
ﻟﻘﺪ راﺟﻌﻨﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﺸﺮﻛﺔ دﻟﮫ ﻟ�خﺪﻣﺎت اﻟ�حﻴﺔ )"اﻟﺸﺮﻛﺔ"( واﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ ﻟهﺎ )�ﺸﺎر اﻟ��ﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌ�ن
ﺑـ"ا�جﻤﻮﻋﺔ"( ،واﻟ�ي �ﺸﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎ�� اﳌﻮﺣﺪة ﻛﻤﺎ ��  ٣١د�ﺴﻤ�� ٢٠١٩م ،وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮ�ﺢ أو ا�خﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻵﺧﺮ اﳌﻮﺣﺪة ،وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐ��ات �� ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ،وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ �� ذﻟﻚ اﻟﺘﺎر�ﺦ،
واﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻣﻦ رﻗﻢ ) (١إ�� رﻗﻢ ) ، (٣٣ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ ﻣ�خﺺ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت ا�حﺎﺳبﻴﺔ اﳌهﻤﺔ.
و�� رأﻳﻨــﺎ ،ﻓ ــﺈن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌــﺎﻟﻴــﺔ اﳌﻮﺣ ــﺪة اﳌﺮﻓﻘ ــﺔ �ﻌﺮض �ﺸ ـ ـ ـ ـ� ــﻞ ﻋ ــﺎدل ،ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ا�جﻮاﻧــﺐ ا�جﻮهﺮ�ــﺔ ،اﳌﺮﻛﺰ اﳌــﺎ�� اﳌﻮﺣ ــﺪ
ً
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ��  ٣١د�ﺴ ـ ـ ــﻤ�� ٢٠١٩م وأدا��ﺎ اﳌﺎ�� اﳌﻮﺣﺪ وﺗﺪﻓﻘﺎ��ﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴ ـ ـ ــﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ �� ذﻟﻚ اﻟﺘﺎر�ﺦ ،وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻤﻌــﺎﻳ�� اﻟــﺪوﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮ�ﺮ اﳌــﺎ�� اﳌﻌﺘﻤــﺪة �� اﳌﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴــﺔ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻌﻮدﻳــﺔ واﳌﻌــﺎﻳ�� واﻹﺻـ ـ ـ ـ ــﺪارات اﻷﺧﺮى اﳌﻌﺘﻤــﺪة ﻣﻦ اﻟهﻴﺌــﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒ�ن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ�ن.
أﺳﺎس اﻟﺮأي
ً
ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﳌﺮاﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ�� اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة �� اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .وﻣﺴﺆوﻟﻴتﻨﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻳ��
ﻣﻮ�حﺔ ﺑﻤﺰ�ﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ �� ﻗﺴﻢ "ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺮاﺟﻊ ا�حﺴﺎﺑﺎت ﻋﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة" اﻟﻮارد �� ﺗﻘﺮ�ﺮﻧﺎ.
ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن ﻋﻦ ا�جﻤﻮﻋﺔ ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك و آداب اﳌهﻨﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة �� اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ
ً
ً
ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ،وﻗﺪ وﻓﻴﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻨﺎ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ .و�� اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ ﻓﺈن أدﻟﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
ُ
اﻟ�ي ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠ��ﺎ �ﻌﺪ �ﺎﻓﻴﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓ�� أﺳﺎس ﻹﺑﺪاء رأﻳﻨﺎ.
اﻷﻣﻮراﻟﺮﺋيﺴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻷﻣﻮر اﻟﺮﺋيﺴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ �� ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر اﻟ�ي �ﺎﻧﺖ ﻟهﺎ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺣﻜﻤﻨﺎ اﳌ�ي ،اﻷهﻤﻴﺔ ا�جﻮهﺮ�ﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١د�ﺴﻤ�� ٢٠١٩م .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﺎول هﺬﻩ اﻷﻣﻮر �� ﺳﻴﺎق ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻛ�ﻞ،
ً
وﻋﻨﺪ ﺗ�ﻮ�ﻦ رأﻳﻨﺎ ﻓ��ﺎ ،وﻧﺤﻦ ﻻﻧﻘﺪم رأﻳﺎ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺮﺋيﺴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﻳ��:
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اﻟهﺒﻮط �� ﺑﻨﺪ اﻷﻋﻤﺎل اﻹ�ﺸﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ و اﻷﺻﻮل ﻏ�� اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻏ��ﻣﺤﺪدة اﻟﻌﻤﺮاﻹﻧﺘﺎ��
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻣﺮاﻟﺮﺋي��ي �� ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ

أﻣﺮﻣﺮاﺟﻌﺔ رﺋي��ي

ﺗﻘﻮم ا�جﻤﻮﻋﺔ ،ﺑﺘﺎر�ﺦ �ﻞ ﺗﻘﺮ�ﺮ ﻣﺎ�� ،ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا �ﺎن ﺗﻀﻤﻨﺖ إﺟﺮاءاﺗﻨﺎ ﻣﺎ ﻳ��:
هﻨﺎك أي ﻣﺆﺷﺮ ﻋ�� وﺟﻮد هﺒﻮط �� ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻨﺪ اﻷﻋﻤﺎل -
اﻹ�ﺸﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،و �� ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أي ﻣﺆﺷﺮ ،ﻳﺘﻢ
ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ��داد.
ً
ﺗﻘﻮم ا�جﻤﻮﻋﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟهﺒﻮط �ﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
وﺟﻮد ﻣﺆﺷﺮات ﻟﻠهﺒﻮط �� ﺑﻨﺪ اﻷﺻﻮل ﻏ�� اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻏ��
ﻣﺤﺪدة اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎ�� ،و�ﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ً
ﻟﻼﺳ��داد اﻟ�ي ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺗ�ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﻊ أو
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام أ��ﻤﺎ أﻋ��.
ﻛﻤﺎ ��  ٣١د�ﺴﻤ�� ٢٠١٩م ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓ��ﻳﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل
اﻹ�ﺸﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  ٣٦٥٬٧ﻣﻠﻴﻮن ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي
)٢٠١٨م٢١٣٫٢ :ﻣﻠﻴﻮن ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي( ،ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻷﺻﻮل
ﻏ�� اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻏ�� ﻣﺤﺪدة اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎ�� ﻛﻤﺎ ��  ٣١د�ﺴﻤ��
٢٠١٩م ﻣﺒﻠﻎ وﻗﺪرﻩ  ١٦٫٢ﻣﻠﻴﻮن ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي )٢٠١٨م:
 ١٦٬٢ﻣﻠﻴﻮن ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي(.
اﻋﺘ��ﻧﺎ هﺬا أﻣﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ رﺋي��ي �ﺴبﺐ اﻷﺣ�ﺎم واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
اﻟ�ي اﺳﺘﺨﺪﻣ��ﺎ اﻹدارة �� ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ��داد،
واﻟ�ي ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﻓ��اﺿﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻤﻮ �� اﻷﺳﻮاق اﻟ�ي �ﻌﻤﻞ ﻓ��ﺎ
ا�جﻤﻮﻋﺔ �ﺸ�ﻞ رﺋي��ي ،اﻓ��اﺿﺎت ﺗﺄﺛ�� اﳌﻨﺎﻓﺴ�ن
اﻟﺮﺋيﺴﻴ�ن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋ�� اﻓ��اﺿﺎت اﻹﻳﺮادات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
و�ﺟﻤﺎ�� هﺎﻣﺶ اﻟﺮ�ﺢ ،ﻣﻌﺪل ا�خﺼﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪم �� ﻧﻤﻮذج
ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺳﺘﺨﺪام.

-

-

-

-

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻨ�جﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳ��داد ﻋ�� أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﻴﺪ
اﻻﺳﺘﺨﺪام وﻣﻘﺎرﻧ��ﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﮫ ﻣﻌﻴﺎر ا�حﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺪو�� رﻗﻢ )" (٣٦اﻟهﺒﻮط �� ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل" .ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ
ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﺪﻗﺔ ا�حﺴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﳌﺴﺘﺨﺪم.
اﺧﺘﺒﺎر دﻗﺔ ﻣﺪى إرﺗﺒﺎط ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹدﺧﺎل ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إ��
اﻷدﻟﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ،ﻣﺜﻞ اﳌﻮازﻧﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ،واﻟﻨﻈﺮ ��
ﻣﺪى ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ هﺬﻩ اﳌﻮازﻧﺎت ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺘﺎر�ﺨﻴﺔ ﻷداء ا�جﻤﻮﻋﺔ.
ﻓﺤﺺ ﻣﻨ�جﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام
واﺳﺘﺨﺪام �ﻌﺾ اﻻﻓ��اﺿﺎت ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ ﻣﻌﺪﻻت
ا�خﺼﻢ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻃﻮ�ﻠﺔ اﻻﺟﻞ.
إﺟﺮاء ﺗﺤﻠﻴﻼت ا�حﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋ�� اﻻﻓ��اﺿﺎت
اﻟﺮﺋيﺴﻴﺔ ،و�ﺸ�ﻞ رﺋي��ي ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﳌﺒﻴﻌﺎت وﻣﻜﺮر
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟ��ﺎﺋﻴﺔ وﻣﻌﺪﻻت ا�خﺼﻢ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻷﺛﺮ ا�حﺘﻤﻞ.
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻔﺤﺺ ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ إﻓﺼﺎﺣﺎت ا�جﻤﻮﻋﺔ.

ﳌﺰ�ﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،راﺟﻊ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت أرﻗﺎم ).(٦ / ٥ / ٩-٣ / ٧-٣ / ٦-٣

-٣-

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎراﻟﺪو�� ﻟﻠﺘﻘﺮ�ﺮاﳌﺎ�� رﻗﻢ )" (١٦ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر"
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻣﺮاﻟﺮﺋي��ي �� ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ

أﻣﺮﻣﺮاﺟﻌﺔ رﺋي��ي

ﻗﺎﻣﺖ ا�جﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪو�� ﻟﻠﺘﻘﺮ�ﺮ اﳌﺎ�� رﻗﻢ ﺗﻀﻤﻨﺖ إﺟﺮاءاﺗﻨﺎ ﻣﺎ ﻳ��:
ً
)" (١٦ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر" اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩م وﺣﻞ هﺬا  -ﻓﺤﺺ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹدارة ﻟﺘﺄﺛ�� اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪو�� ﻟﻠﺘﻘﺮ�ﺮ اﳌﺎ��
اﳌﻌﻴﺎر ا�جﺪﻳﺪ ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﻴﺎر ا�حﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪو�� رﻗﻢ
رﻗﻢ ) (١٦ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﺛﺒﺎت وﻗﻴﺎس ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام
)" (١٧ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر".
ً
ً
أﺟﺮت اﻹدارة ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻣﻔﺼﻼ ﻟ�ﻞ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ -
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑ�ن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻌﻴﺎر�ﻦ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻐﻴ��ات
اﳌﻄﻠﻮ�ﺔ اﻟ�ي ﻳﺘﻌ�ن إﺟﺮاؤهﺎ ﻋ�� اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ا�حﺎﺳبﻴﺔ
-

واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺛﺒﺎت واﻟﻘﻴﺎس.
�ﻌﺪل اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪو�� ﻟﻠﺘﻘﺮ�ﺮ اﳌﺎ�� رﻗﻢ )� (١٦ﺸ�ﻞ أﺳﺎ��ي

اﳌﻌﺎ�جﺔ ا�حﺎﺳبﻴﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻹﻋ��اف -
ﺑﺤﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة واﻟ��اﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر -
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ.

اﻷﺻﻮل واﻟ��اﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻻﻳﺠﺎر وﻓهﻢ اﳌﻨ�ج اﳌﺘﺒﻊ ��
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻗﻴﻤﻨﺎ دﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ �� ﺣﺴﺎب ﻋﻘﻮد
اﻹﻳﺠﺎر ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺤﺺ
اﳌﺴتﻨﺪي.
أﻋﺪﻧﺎ اﺣتﺴﺎب ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل
ً
واﻟ��اﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﺑﻨﺎءا ﻋ�� ﺷﺮوط ﻋﻘﻮد
اﻹﻳﺠﺎر.
ﻗﻴﻤﻨﺎ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻌﺪﻻت ا�خﺼﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
ﻗﻴﻤﻨﺎ ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ إﻓﺼﺎﺣﺎت ا�جﻤﻮﻋﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ��
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎر
ا�جﺪﻳﺪ.

اﺧﺘﺎرت ا�جﻤﻮﻋﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎر ﺑﺄﺛﺮ رﺟ�� ﻣﻊ إﺛﺒﺎت اﻷﺛﺮ
اﻟ��اﻛ�ي ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷو�� �� ﺗﺎر�ﺦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وهﻮ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ
ً
٢٠١٩م .و�ﻨﺎءا ﻋﻠﻴﮫ ،ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻻﻋ��اف ﺑﺤﻖ اﺳﺘﺨﺪام
أﺻﻮل ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٤٣ﻣﻠﻴﻮن ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي ﻛﻤﺎ ��  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩م
واﻟ��اﻣﺎت ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٣٦٫٤ﻣﻠﻴﻮن ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي ﻛﻤﺎ
�� ذﻟﻚ اﻟﺘﺎر�ﺦ.
ً
ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر
ا�جﺪﻳﺪ اﳌﻄﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎم ��ﺎ �� اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة.
اﻋﺘ��ﻧﺎ هﺬا أﻣﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ رﺋي��ي ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎر ﻷول
ﻣﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ا�جﻤﻮﻋﺔ وﻻﺳﺘﺨﺪام أﺣ�ﺎم ﺟﻮهﺮ�ﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة �� اﻟﻌﻘﻮد.
ﳌﺰ�ﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،راﺟﻊ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت أرﻗﺎم ) .( ١٧ / ٥ / ٢-٤ / ١-٤ / ٣-٣

-٤-

اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
أﻣﻮراﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺮﺋيﺴﺔ

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻣﺮاﻟﺮﺋي��ي �� ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ

اﻋ��ﻓﺖ ا�جﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻳﺮادات ﻗﺪرهﺎ  ١٬٢٥٢ﻣﻠﻴﻮن ر�ﺎل

ﺗﻀﻤﻨﺖ إﺟﺮاءاﺗﻨﺎ ﻣﺎ ﻳ��:

ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ �� ٢٠١٩م )٢٠١٨م١٬١٨٠ :
ﻣﻠﻴﻮن ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي(.

-

ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻹﻳﺮادات �� ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺒﻴﺔ ،و�ﻳﺮادات ﺑﻴﻊ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻣﻦ -
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ.
�ﻌ��ف ا�جﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻹﻳﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺧﻄﻮات ،ﻛﻤﺎ هﻮ

-

ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ �� اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪو�� ﻟﻠﺘﻘﺮ�ﺮ اﳌﺎ�� رﻗﻢ )(١٥
"اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء" وﺗﺤﺘﺎج ﻣﻦ هﺬﻩ -
ا�خﻄﻮات إ�� ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻦ اﻻدارة.
ً
اﻋﺘ��ﻧﺎ هﺬا أﻣﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ رﺋي��ي ﻧﻈﺮا ﻟﻸﺣ�ﺎم اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ��

-

ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟ��اﻣﺎت اﻷداء وﻟﻮﺟﻮد ﻋﻮض ﻣﺘﻐ�� ،ﺑﺎﻷﺧﺺ
ﻣﻌﺪﻻت اﻋ��اﺿﺎت ﺷﺮ�ﺎت اﻟﺘﺄﻣ�ن ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻮﻗﻴﺖ وﻣﻘﺪار -
اﻹﻳﺮادات اﳌﻌ��ف ��ﺎ �� اﻟﻔ��ة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳ�ﻮن ﻟهﺎ
ً
ً
ﺗﺄﺛ��ا ﺟﻮهﺮ�ﺎ ﻋ�� اﻷداء اﳌﺎ�� ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﻣﺮاﺟﻌﺔ �حﺔ اﻻﻋ��اف ﺑﺎﻹﻳﺮادات وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
ا�جﻤﻮﻋﺔ ،وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻟ��ام ﺑﺎﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪو�� ﻟﻠﺘﻘﺮ�ﺮ
اﳌﺎ�� رﻗﻢ )" (١٥اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء".
اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟ�ي ﺗﻄﺒﻘهﺎ ا�جﻤﻮﻋﺔ ﻋ�� دورة اﻹﻳﺮادات.
اﺧﺘﺒﺎر ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻴﻊ اﻟ�ي ﺗﻤﺖ ﻗﺒﻞ و�ﻌﺪ
ﺗﺎر�ﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎ�� اﳌﻮﺣﺪة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا �ﺎن
اﻻﻋ��اف ﺑﺎﻹﻳﺮادات ﺗﻢ �� اﻟﻔ��ة اﻟ�حﻴﺤﺔ.
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃﺮ�ﻘﺔ اﺣتﺴﺎب اﻟﻌﻮض اﳌﺘﻐ�� اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻻﻋ��اﺿﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺷﺮ�ﺎت اﻟﺘﺄﻣ�ن.
ﺗﻘﻴﻴﻢ ا�خﺼﻮﻣﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﺮﺋيﺴﻴ�ن ،ﻋﻦ ﻃﺮ�ﻖ
إﻋﺎدة اﺣتﺴﺎب ا�خﺼﻮﻣﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ.
إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻺﻳﺮادات اﺳتﻨﺎدا إ��
اﺗﺠﺎهﺎت اﳌﺒﻴﻌﺎت وهﻮاﻣﺶ اﻟﺮ�ﺢ.
ﻗﻴﻤﻨﺎ ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ إﻓﺼﺎﺣﺎت ا�جﻤﻮﻋﺔ اﳌﺪرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة.

ﳌﺰ�ﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،راﺟﻊ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت أرﻗﺎم ).(٢٢ / ٦-٤ / ٥-٤ / ١٧-٣
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى
اﻹدارة �� اﳌﺴ ـ ـ ـ ــﺆوﻟــﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣ ــﺎت اﻷﺧﺮى .ﺗﺘﻀ ـ ـ ـ ــﻤﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣ ــﺎت اﻷﺧﺮى اﳌﻌﻠﻮﻣ ــﺎت اﳌﻮﺟﻮدة �� اﻟﺘﻘﺮ�ﺮ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻨﻮي ،وﻟﻜ�� ــﺎ
ﻻﺗﺘﻀــﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة وﺗﻘﺮ�ﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ا�حﺴــﺎﺑﺎت ﻋ��ﺎ .ﻻ �ﺸــﻤﻞ رأﻳﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى
وﻛﺬﻟﻚ ﻻ �ﻌ�� ﻋﻦ أي ﺷ�ﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘنﺘﺎ�� �� هﺬا اﻟﺸﺄن.
ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺘﻨـﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌـﺎﻟﻴـﺔ اﳌﻮﺣـﺪة ،ﻓـﺈن ﻣﺴ ـ ـ ـ ــﺌﻮﻟﻴتﻨـﺎ �� ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻷﺧﺮى ،وﻋﻨـﺪ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑـﺬﻟـﻚ ،ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻴﻤﺎ اذا �ﺎﻧﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻏ�� ﻣتﺴ ـ ـ ــﻘﺔ �ﺸ ـ ـ ــ�ﻞ ﺟﻮهﺮي ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة أو ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ اﻟ�ى ﺗﻢ ا�حﺼ ـ ـ ــﻮل ﻋﻠ��ﺎ
ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ،أو ﻳﻈهﺮ ﺑﻄﺮ�ﻘﺔ أﺧﺮى أ��ﺎ ﻣﺤﺮﻓﺔ �ﺸـ ـ ــ�ﻞ ﺟﻮهﺮي .واذا ﺧﻠﺼـ ـ ــﻨﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻗﻤﻨﺎ ﺑﮫ ،إ��
وﺟﻮد ﺗﺤﺮ�ﻒ ﺟﻮهﺮي �� هـﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻷﺧﺮى ﻓـﺈﻧﻨـﺎ ﻣﻄـﺎﻟﺒﻮن ﺑـﺎﻟﺘﻘﺮ�ﺮ ﻋﻦ هـﺬﻩ ا�حﻘﻴﻘـﺔ .وﻟيﺲ ﻟـﺪﻳﻨـﺎ ﻣـﺎ ﻧﻘﺮر ﻋﻨـﮫ �� هـﺬا
اﻟﺸﺄن.

-٥-

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻹدارة واﳌ�ﻠﻔ�ن ﺑﺎ�حﻮﻛﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ً
اﻹدارة �� اﳌﺴ ـ ـ ـ ــﺆوﻟـﺔ ﻋﻦ إﻋـﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌـﺎﻟﻴـﺔ اﳌﻮﺣـﺪة وﻋﺮﺿ ـ ـ ـ ـهـﺎ اﻟﻌـﺎدل ،وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻳ�� اﻟـﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮ�ﺮ اﳌـﺎ�� اﳌﻌﺘﻤـﺪة ��
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺴـﻌﻮدﻳﺔ ،واﳌﻌﺎﻳ�� واﻹﺻـﺪارات اﻷﺧﺮى اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﺴـﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳـﺒ�ن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ�ن وأﺣ�ﺎم ﻧﻈﺎم
اﻟﺸ ـ ــﺮ�ﺎت ،و�� اﳌﺴ ـ ــﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟ�ي ﺗﺮاهﺎ اﻹدارة ﺿ ـ ــﺮور�ﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴ��ﺎ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﺮ�ﻒ ا�جﻮهﺮي ً
ﺳﻮاء �ﺴبﺐ ﻏﺶ أو ﺧﻄﺄ.
وﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ،ﻓﺈن اﻹدارة �� اﳌﺴ ـ ــﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرة ا�جﻤﻮﻋﺔ ﻋ�� اﻟﺒﻘﺎء ﻛﻤنﺸ ـ ــﺄة ﻣﺴ ـ ــﺘﻤﺮة وﻋﻦ
اﻹﻓﺼـﺎح ﺑﺤﺴـﺐ ﻣﻘﺘ�ـىى ا�حﺎل ،ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳـﺘﻤﺮار�ﺔ ،واﺳـﺘﺨﺪام أﺳـﺎس اﻻﺳـﺘﻤﺮار�ﺔ �� ا�حﺎﺳـﺒﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
هﻨﺎك ﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻹدارة ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ا�جﻤﻮﻋﺔ أو إﻳﻘﺎف ﻋﻤﻠﻴﺎ��ﺎ ،أو ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪ��ﺎ أي ﺧﻴﺎر آﺧﺮ واﻗ�� ﺳﻮى اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
إن �جﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ �� اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻹﺷﺮاف ﻋ�� آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺮ�ﺮ اﳌﺎ�� �� ا�جﻤﻮﻋﺔ.
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻊ ﺣﻮل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﺗﺘﻤﺜﻞ أهﺪاﻓﻨﺎ �� اﻟﻮﺻ ــﻮل إ�� ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﻓﻴﻤﺎ إذا �ﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻛ�ﻞ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮ�ﻒ ا�جﻮهﺮي ،ﺳ ــﻮاء
�ﺴـ ـ ـ بﺐ ﻏﺶ أو ﺧﻄﺄ ،و�� إﺻ ـ ــﺪار ﺗﻘﺮ�ﺮ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﻀ ـ ــﻤﻦ رأﻳﻨﺎ .اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﳌﻌﻘﻮل هﻮ ﻣﺴ ـ ــﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،ﻟﻜﻨﮫ ﻻ
ً
ً
ً
ﻳﻀــﻤﻦ أن اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟ�ي ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم ��ﺎ وﻓﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳ�� اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺳــﺘﻜﺸــﻒ داﺋﻤﺎ ﻋﻦ �ﻞ ﺗﺤﺮ�ﻒ ﺟﻮهﺮي ﻣ�ى �ﺎن ﻣﻮﺟﻮدا .ﻳﻤﻜﻦ
ُ
أن ﺗنﺸ ـ ـ ـ ــﺄ اﻟﺘﺤﺮ�ﻔـﺎت ﻋﻦ ﻏﺶ أو ﺧﻄـﺄ ،و� ـﻌﺪ اﻟﺘﺤﺮ�ﻔـﺎت ﺟﻮهﺮ�ـﺔ إذا �ـﺎن ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺑـﺪرﺟـﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟـﺔ أن ﺗﺆﺛﺮ ،ﻣﻨﻔﺮدة أو ��
ﻣﺠﻤﻠهﺎ ،ﻋ�� اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟ�ي ﻳﺘﺨﺬهﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻋ�� أﺳﺎس هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة.
ً
وﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﳌﺮاﺟﻌـﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻤﻌـﺎﻳ�� اﻟـﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌـﺔ اﳌﻌﺘﻤـﺪة �� اﳌﻤﻠﻜـﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴـﺔ اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻌﻮد ـﻳﺔ ،ﻓـﺈﻧﻨـﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﻤﻤـﺎرﺳ ـ ـ ـ ــﺔ
ا�حﻜﻢ اﳌ�ي وا�حﺎﻓﻈﺔ ﻋ�� ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻚ اﳌ�ي ﺧﻼل اﳌﺮاﺟﻌﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ��:
•

•
•
•

•
•

ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺤﺮ�ﻒ ا�جﻮهﺮي �� اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ،ﺳ ـ ـ ـ ــﻮاء �ﺴ ـ ـ ـ ــبﺐ ﻏﺶ أو ﺧﻄﺄ ،وﺗﺼ ـ ـ ـ ــﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴـﺬ
إﺟﺮاءات ﻣﺮاﺟﻌﺔ �ﺴ ـ ـ ــﺘﺠﻴﺐ ﻟﺘﻠﻚ ا�خﺎﻃﺮ ،وا�حﺼ ـ ـ ــﻮل ﻋ�� أدﻟﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ �ﺎﻓﻴﺔ وﻣﻨﺎﺳ ـ ـ ــﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓ�� أﺳ ـ ـ ــﺎس ﻟﺮأﻳﻨﺎُ .ويﻌﺪ
ً
ﺧﻄﺮ ﻋـﺪم اﻛتﺸ ـ ـ ـ ــﺎف اﻟﺘﺤﺮ�ﻒ ا�جﻮهﺮي اﻟﻨـﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻏﺶ أﻋ�� ﻣﻦ ا�خﻄﺮ اﻟﻨـﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺧﻄـﺄ ،ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻐﺶ ﻗـﺪ ﻳﻨﻄﻮي
ﻋ�� ﺗﻮاﻃﺆ أو ﺗﺰو�ﺮ أو إﻏﻔﺎل ِذﻛﺮ أو إﻓﺎدات ﻣﻀﻠﻠﺔ أو ﺗﺠﺎوز ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
اﻟﺘﻮﺻـ ــﻞ ا�� ﻓهﻢ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ذات اﻟﺼـ ـ ﻠﺔ ﺑﺎﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼـ ــﻤﻴﻢ إﺟﺮاءات اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻨﺎﺳـ ــﺒﺔ �� ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،وﻟيﺲ ﻟﻐﺮض إﺑﺪاء رأي ﺣﻮل ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻣﻨﺎﺳ ــﺒﺔ اﻟﺴ ــﻴﺎﺳ ــﺎت ا�حﺎﺳ ــبﻴﺔ اﳌﺴ ــﺘﺨﺪﻣﺔ ،وﻣﺪى ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ا�حﺎﺳ ــبﻴﺔ واﻹﻓﺼ ــﺎﺣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
��ﺎ اﻟ�ي أﻋﺪ��ﺎ اﻹدارة.
اﻟﺘﻮﺻ ــﻞ إ�� إﺳ ــﺘنﺘﺎج �ﺸ ــﺄن ﻣﺪى ﻣﻨﺎﺳ ــﺒﺔ اﺳ ــﺘﺨﺪام اﻹدارة ﻷﺳ ــﺎس اﻻﺳ ــﺘﻤﺮار�ﺔ �� ا�حﺎﺳ ــﺒﺔ ،وﻣﺎ إذا �ﺎن هﻨﺎك ﻋﺪم
ً
ً ً
ﺗﺄﻛﺪ ﺟﻮهﺮي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﺪاث ﻗﺪ ﺗﺜ�� ﺷ ـ ـ ــ�ﺎ ﻛﺒ��ا ﺣﻮل ﻗﺪرة ا�جﻤﻮﻋﺔ ﻋ�� اﻟﺒﻘﺎء ﻛﻤنﺸ ـ ـ ــﺄة ﻣﺴ ـ ـ ــﺘﻤﺮة اﺳ ـ ـ ــتﻨﺎدا إ�� أدﻟﺔ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟ�ي ﺗﻢ ا�حﺼـ ـ ـ ــﻮل ﻋﻠ��ﺎ .و إذا ﺧﻠﺼـ ـ ـ ــﻨﺎ إ�� وﺟﻮد ﻋﺪم ﺗﺄﻛﺪ ﺟﻮهﺮي ،ﻓﺈﻧﮫ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻠﻔﺖ اﻻﻧتﺒﺎﻩ �� ﺗﻘﺮ�ﺮﻧﺎ إ��
اﻹﻓﺼ ـ ــﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮاردة �� اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ،أو ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ رأﻳﻨﺎ إذا �ﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻹﻓﺼ ـ ــﺎﺣﺎت
ﻏ�� �ـﺎﻓﻴـﺔ .و�ﺴ ـ ـ ـ ــتﻨـﺪ اﺳ ـ ـ ـ ــﺘنﺘـﺎﺟـﺎﺗﻨـﺎ إ�� أدﻟـﺔ اﳌﺮاﺟﻌـﺔ اﻟ�ي ﻳﺘﻢ ا�حﺼ ـ ـ ـ ــﻮل ﻋﻠ��ـﺎ ﺣ�ى ﺗـﺎر�ﺦ ﺗﻘﺮ�ﺮ اﳌﺮاﺟﻊ .وﻣﻊ ذﻟـﻚ ،ﻓـﺈن
ً
ً
أﺣﺪاﺛﺎ أو ﻇﺮوﻓﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗتﺴبﺐ �� ﺗﻮﻗﻒ ا�جﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻛﻤنﺸﺄة ﻣﺴﺘﻤﺮة.
ﺗﻘﻮ�ﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌــﺎﻟﻴــﺔ اﳌﻮﺣــﺪة ،وهﻴ�ﻠهــﺎ وﻣﺤﺘﻮاهــﺎ ،ﺑﻤــﺎ ﻓ��ــﺎ اﻹﻓﺼـ ـ ـ ـ ــﺎﺣــﺎت ،وﻣــﺎ إذا �ــﺎﻧــﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌــﺎﻟﻴــﺔ
اﳌﻮﺣﺪة �ﻌ�� ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣﺪاث اﻟ�ي ﺗﻤﺜﻠهﺎ ﺑﻄﺮ�ﻘﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎدل.
ا�حﺼ ــﻮل ﻋ�� ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ أدﻟﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻨﺎﺳ ــﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤنﺸ ــﺂت أو اﻷ�ﺸ ــﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ داﺧﻞ
ا�جﻤﻮﻋﺔ ﻹﺑﺪاء رأي �� اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة .وﻧﺤﻦ ﻣﺴ ـ ــﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﮫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ا�جﻤﻮﻋﺔ واﻹﺷـ ـ ـﺮاف ﻋﻠ��ﺎ
وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ .وﻧﻈﻞ وﺣﺪﻧﺎ اﳌﺴﺆوﻟ�ن ﻋﻦ رأي اﳌﺮاﺟﻌﺔ.

-٦-

ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻮاﺻ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣﻊ اﳌ�ﻠﻔ�ن ﺑـﺎ�حﻮﻛﻤـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻠـﺔ أﻣﻮر ﻣﻦ ﺑﻴ��ـﺎ ﻧﻄـﺎق اﳌﺮاﺟﻌـﺔ وﺗﻮﻗﻴ��ـﺎ ا�خﻄﻂ ﻟهـﺎ واﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ اﳌهﻤـﺔ
ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ،ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ أي أوﺟﮫ ﻗﺼﻮر ﻣهﻢ �� اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻛتﺸﻔﻨﺎهﺎ أﺛﻨﺎء اﳌﺮاﺟﻌﺔ.
ً
ﻧﻘﺪم أﻳﻀ ـ ـ ــﺎ ﻟﻠﻤ�ﻠﻔ�ن ﺑﺎ�حﻮﻛﻤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﻔﻴﺪ أﻧﻨﺎ ﻗﺪ اﻟ��ﻣﻨﺎ ﺑﺎﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ذات اﻟﺼ ـ ـ ــﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳ ـ ـ ــﺘﻘﻼل ،وﻧﺒﻠﻐهﻢ
ً
ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗـﺎت واﻷﻣﻮر اﻷﺧﺮى اﻟ�ي ﻗـﺪ ُ�ﻌﺘﻘـﺪ �ﺸ ـ ـ ـ ـ�ـﻞ ﻣﻌﻘﻮل أ��ـﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋ�� اﺳ ـ ـ ـ ــﺘﻘﻼﻟﻨـﺎ ،وﻧﺒﻠﻐهﻢ أﻳﻀ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋﻨـﺪ اﻹﻗﺘﻀ ـ ـ ـ ــﺎء
ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑ�� اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
وﻣﻦ ﺑ�ن اﻷﻣﻮر اﻟ�ي ﻧﺘﻮاﺻ ـ ـ ـ ــﻞ �ﺸ ـ ـ ـ ــﺄ��ـﺎ ﻣﻊ اﳌ�ﻠﻔ�ن ﺑـﺎ�حﻮﻛﻤـﺔ ،ﻧﺤـﺪد ﺗﻠـﻚ اﻷﻣﻮر اﻟ�ي �ـﺎﻧـﺖ ﻟهـﺎ اﻷهﻤﻴـﺔ اﻟﺒـﺎﻟﻐـﺔ ﻋﻨـﺪ ﻣﺮاﺟﻌـﺔ
ُ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﻔ��ة ا�حﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ �ﻌﺪ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر �� اﻷﻣﻮر اﻟﺮﺋيﺴ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ .وﻧﻮ� ـ ـ ــح هﺬﻩ اﻷﻣﻮر �� ﺗﻘﺮ�ﺮﻧﺎ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﻨﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻌﻠ�ي ﻋﻦ اﻷﻣﺮ ،أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮى �� ،ﻇﺮوف ﻧﺎدرة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،أن اﻷﻣﺮ ﻳنﺒ�� أﻻ ﻳﺘﻢ اﻹﺑﻼغ
ﻋﻨﮫ �� ﺗﻘﺮ�ﺮﻧﺎ ﻷن اﻟﺘﺒﻌﻴﺎت اﻟﺴـ ـ ـ ــﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ �ﺸـ ـ ـ ــ�ﻞ ﻣﻌﻘﻮل أن ﺗﻔﻮق ﻓﻮاﺋﺪ اﳌﺼـ ـ ـ ــ�حﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌ��ﺗﺒﺔ ﻋ��
هﺬا اﻹﺑﻼغ.
ﻋﻦ /اﻟﺪﻛﺘﻮرﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺮي وﺷﺮ�ﺎﻩ

اﻟﺪﻛﺘﻮرﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﻤﺮي
ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮ�ﻲ ـ ﺗﺮﺧﻴﺺ رﻗﻢ ٦٠

اﻟﺘﺎر�ﺦ :
اﳌﻮاﻓﻖ :

-٧-

ﺷﺮﻛﺔ دﻟﮫ ﻟ�خﺪﻣﺎت اﻟ�حﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎ�� اﳌﻮﺣﺪة
ﻛﻤﺎ ��  ٣١د�ﺴﻤ�� ٢٠١٩م

اﻷﺻﻮل
اﻷﺻﻮل ﻏ�� اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات
أﺻﻮل ﻏ�� ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
اﺳتﺜﻤﺎر �� ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷر�ﺎح وا�خﺴﺎﺋﺮ

ﻛﻤﺎ ��
 ٣١د�ﺴﻤ��
٢٠١٩م
ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي

ﻛﻤﺎ ��
 ٣١د�ﺴﻤ��
٢٠١٨م
ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي

٥
٦
٧
٨
٩

اﻷﺻﻮل اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺨﺰون
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ وأرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
أﺻﻮل ﻋﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﻣﺪﻳﻨﻮن ﺗﺠﺎر�ﻮن
ﻧﻘﺪ وﻣﺎ �ﻌﺎدﻟﮫ

٢٬١٠٢٬٥٢٠٬٩٧٣
١٨٬٧١٩٬٦٩٢
١٤٠٬٩٥١٬٩١٩
٣٬٥٨٤٬٥٨٥
٣٥٬٧٠٦٬٩٦٧
٢٬٣٠١٬٤٨٤٬١٣٦

١٬٩٥٣٬١٩٩٬٠٨١
١٨٬٨٩٠٬٨١٢
١٤٥٬١٦٠٬٧٣٢
٥٬٤٤٣٬٩٣٤
٢٬١٢٢٬٦٩٤٬٥٥٩

١٠
١١
١٢
٢٢
١٣
١٤

١٠٤٬٥٣٤٬٣٣٦
٨٣٬٨٠٨٬٢٩٦
٦٬٥٩٥٬٠٩٠
١٬٩٦١٬٧٢٢
٣٢٩٬٣٥٤٬٦٢٧
٨٨٬٣٢٦٬٢٥٩
٦١٤٬٥٨٠٬٣٣٠
٢٬٩١٦٬٠٦٤٬٤٦٦

٨٨٬٧٧٢٬٦٠٥
٨٣٬٣٠١٬٧٥٨
٥٬١٩٤٬٥٦٠
٢٬٤٤٢٬٩٢٤
٣٥٦٬١٨٠٬٤١٦
٤٦٬٣٥٩٬١٣٥
٥٨٢٬٢٥١٬٣٩٨
٢٬٧٠٤٬٩٤٥٬٩٥٧

إﻳﻀﺎح

إﺟﻤﺎ�� اﻷﺻﻮل
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻻﻟ��اﻣﺎت
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﳌﺴﺎه�ي اﻟﺸﺮﻛﺔ
رأس اﳌﺎل
إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ– ﻋﻼوة إﺻﺪار
إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺤﻮل ﻣﻦ ﺻﺎ�� اﻟﺮ�ﺢ
أﺳهﻢ ﺧﺰ�ﻨﺔ
أر�ﺎح ﻣﺒﻘﺎة
اﻷﺛﺮ اﳌ��اﻛﻢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
إﺟﻤﺎ�� ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻻﻟ��اﻣﺎت ﻏ��اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺮاﺑﺤﺎت ﻃﻮ�ﻠﺔ اﻷﺟﻞ
اﻟ��ام ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻃﻮ�ﻞ اﻷﺟﻞ
ﻣحجﻮز ﺿﻤﺎن ﻃﻮ�ﻞ اﻷﺟﻞ
اﻟ��ام ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻮﻇﻔ�ن
اﻻﻟ��اﻣﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
داﺋﻨﻮن ﺗﺠﺎر�ﻮن
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
اﻟ��اﻣﺎت ﻋﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﻣﺮاﺑﺤﺎت ﻗﺼ��ة اﻷﺟﻞ
ا�جﺰء اﳌﺘﺪاول ﻣﻦ ﻣﺮاﺑﺤﺎت ﻃﻮ�ﻠﺔ اﻷﺟﻞ
اﻟ��ام ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻗﺼ�� اﻷﺟﻞ
ﻣحجﻮز ﺿﻤﺎن ﻗﺼ�� اﻷﺟﻞ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻷﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻮزيﻌﺎت أر�ﺎح ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
اﻟﺰ�ﺎة

٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢١١٬١٤٢٬٣٠٥
٢٧٬١٠٩٬٠١٠
)(١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨
٧٢٤٬٦٩٦٬٦٣٣

٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥
٢٧٬١٠٩٬٠١٠
٦١٣٬٢٠٩٬٦٢٤

)(٣٦٧٬٠٩٦
١٬٥٢٢٬١٢٧٬٩٧٤

)(٢٥٥٬٨٩٣
١٬٦٠١٬٢٠٥٬٠٤٦

١٦
١٧

٨٣٩٬٢٦٨٬٥٦٩
٥٬٥٨٥٬٦٨٨
٤٦٨٬٢٤٤
١٢٧٬٩٤٢٬١٤٢
٩٧٣٬٢٦٤٬٦٤٣

٥٦٢٬٦٣٩٬٨٤١
٣٬٦٧١٬٤٣١
١١٧٬٤٥٤٬٥٩٥
٦٨٣٬٧٦٥٬٨٦٧

١٩
٢٠
٢٢
١٦
١٦
١٧

١١٠٬٨٧٨٬٨٣٣
٦٧٬٤٠٨٬٤٩٥
١٧٬٢١٢٬٩٢٢
٦٩٬٦٤٧٬٠٠٠
١١٢٬١٠٦٬٣٤٣
١٣٬٤١١٬٢٢٧
٢٤٬٥٩٥٬٤٠٢
٧٦٦٬٤٦٤
٤٬٦٤٥٬١٦٣
٤٢٠٬٦٧١٬٨٤٩
١٬٣٩٣٬٩٣٦٬٤٩٢
٢٬٩١٦٬٠٦٤٬٤٦٦

١٠١٬٥١٠٬٨٢٢
٧٠٬٨٦٤٬٠٥٧
٥٬٢٢٩٬٨٠١
١٣٩٬٨٣٧٬٥٨٠
٥٬٩١٦٬٦٦٦
١٬١٠٦٬٦١٣
٨٨٬٢٤٠٬٤٠٠
٧٬٢٦٩٬١٠٥
٤١٩٬٩٧٥٬٠٤٤
١٬١٠٣٬٧٤٠٬٩١١
٢٬٧٠٤٬٩٤٥٬٩٥٧

١
١٥
١٥
١

١٨

١٢
٢٦
٢١

إﺟﻤﺎ�� اﻻﻟ��اﻣﺎت
إﺟﻤﺎ�� ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻻﻟ��اﻣﺎت

�ﻌﺘ�� اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ) (١ﺣ�ى رﻗﻢ ) (٣٣ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة.
اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذي
ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد ﺳﻌودي

اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي

ﺑﺎﺑﻌﯾر - ٨
أﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ -

رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة
طﺎرق ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻘﺻﺑﻲ

ﺷﺮﻛﺔ دﻟﮫ ﻟ�خﺪﻣﺎت اﻟ�حﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮ�ﺢ أو ا�خﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮاﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١د�ﺴﻤ�� ٢٠١٩م

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١د�ﺴﻤ��
٢٠١٨م
٢٠١٩م
ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي
ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي
إﻳﻀﺎح
٢٢
١٬١٨٠٬٩٤٢٬٠٥١
١٬٢٥٢٬٠٨٨٬٦٧٧
)(٧٤٤٬٦٠٦٬٥٥٢
)(٨٠٤٬٢٤١٬٢٩٠
٤٣٦٬٣٣٥٬٤٩٩
٤٤٧٬٨٤٧٬٣٨٧
)(٢٥٬٢٩٨٬٣٧٢
٢٣
)(٢٣٬٦٤٣٬١٣٨
)(٢٦٥٬٤٤٥٬٢٠٢
٢٤
)(٢٦١٬٩٥٧٬٩٩٥
(٧٬٨٥٥٬٥٤٦) ١٣،١١
٥٦٣٬٢٨١
١٤٦٬١٥٥٬٢٠٦
١٥٤٬٣٩٠٬٧٠٨
١٢٬٤٧٤٬٧٨٨
٢٥
٢٦٬٤٤٤٬٧٢٦
)(١١٬٥٣٢٬٣٤٣
(٢٥٬٠٩٧٬١٦٢) ١٧ ،١٦
)(١٬٧٩٨٬٠٢٧
٧
)(٤٬١١٢٬١٣٨

اﻹﻳﺮادات
ﺗ�ﻠﻔﺔ اﻹﻳﺮادات
ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮ�ﺢ
ﻣﺼﺎر�ﻒ ﺑﻴﻊ و�ﺴﻮ�ﻖ
ﻣﺼﺎر�ﻒ إدار�ﺔ وﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
ر�ﺢ اﻟتﺸﻐﻴﻞ
إﻳﺮادات وﺧﺴﺎﺋﺮ أﺧﺮى ،ﺻﺎ��
ﺗ�ﺎﻟﻴﻒ ﺗﻤﻮ�ﻞ
ﺣﺼﺔ ا�جﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
ﺻﺎ�� اﻟﺮ�ﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰ�ﺎة
اﻟﺰ�ﺎة
ﺻﺎ�� اﻟﺮ�ﺢ

١٥١٬٦٢٦٬١٣٤

١٤٥٬٢٩٩٬٦٢٤

)(٤٬٧١٠٬١٨٢

)(٣٬٥٤١٬١٦٩

١٤٦٬٩١٥٬٩٥٢

١٤١٬٧٥٨٬٤٥٥

ﺻﺎ�� اﻟﺮ�ﺢ اﻟﻌﺎﺋﺪ إ�� ﻣﺴﺎه�ي اﻟﺸﺮﻛﺔ

١٤٦٬٩١٥٬٩٥٢

١٤١٬٧٥٨٬٤٥٥

٢١

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﺑﻨﻮد ﻟﻦ �ﻌﺎد ﺗﺼنﻴﻔهﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺮ�ﺢ أو ا�خﺴﺎرة
اﻟﺘﻐ�� �� أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
أر�ﺎح ﺑﻴﻊ أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

٨

)(١١١٬٢٠٣

٢٦٬١٠٢

٨

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻛﺘﻮاري ﻻﻟ��ام ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻮﻇﻔ�ن

١٨

٦٨٨٬٨٥٥
)(٣٩١٬١٢٣

-

ﺣﺼﺔ ا�جﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

٧

٦٬٢٧٤٬٨٩٤

)(٩٦٬٦٧٥
٨٩٬٨٥٤

٦٬٣٠٠٬٩٩٦

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ

١٤٧٬٠٠٥٬٨٠٦

١٤٨٬٠٥٩٬٤٥١

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ إ�� ﻣﺴﺎه�ي اﻟﺸﺮﻛﺔ

١٤٧٬٠٠٥٬٨٠٦

١٤٨٬٠٥٩٬٤٥١

٢٫٠٢

١٫٨٩

ر�ﺤﻴﺔ اﻟﺴهﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وا�خﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﺻﺎ�� اﻟﺮ�ﺢ

٢٧

�ﻌﺘ�� اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ ) (١ﺣ�ى رﻗﻢ ) (٣٣ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة.
اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذي
ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد ﺳﻌودي

رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة
طﺎرق ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻘﺻﺑﻲ

اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي
أﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺑﻌﯾر

-٩-

ﺷﺮﻛﺔ دﻟﮫ ﻟ�خﺪﻣﺎت اﻟ�حﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐ��ات �� ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١د�ﺴﻤ�� ٢٠١٩م

إﻳﻀﺎح
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١د�ﺴﻤ�� ٢٠١٩م
ﻛﻤﺎ ��  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩م
ﺻﺎ�� اﻟﺮ�ﺢ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
إﺻﺪار أﺳهﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ

ﺷﺮاء أﺳهﻢ ﺧﺰ�ﻨﺔ
ﺗﻮزيﻌﺎت أر�ﺎح

١٨،٨،٧

١
١
٢٦

ﻛﻤﺎ ��  ٣١د�ﺴﻤ�� ٢٠١٩م
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١د�ﺴﻤ�� ٢٠١٨م
ﻛﻤﺎ ��  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٨م �ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺻﺎ�� اﻟﺮ�ﺢ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﺗﻮزيﻌﺎت أر�ﺎح
ﻛﻤﺎ ��  ٣١د�ﺴﻤ�� ٢٠١٨م

٢٩
١٨،٨
٢٦

رأس اﳌﺎل
ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
"ﻋﻼوة إﺻﺪار"
ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
"ﻣﺤﻮل ﻣﻦ ﺻﺎ��
اﻟﺮ�ﺢ"
ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي

أﺳهﻢ ﺧﺰ�ﻨﺔ
ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي

أر�ﺎح ﻣﺒﻘﺎة
ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي

٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥ ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠
(١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠) ١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢١١٬١٤٢٬٣٠٥ ٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٧٬١٠٩٬٠١٠
-

)(١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨
-

٦١٣٬٢٠٩٬٦٢٤
١٤٦٬٩١٥٬٩٥٢
٢٠١٬٠٥٧
١٤٧٬١١٧٬٠٠٩
)(٣٥٬٦٣٠٬٠٠٠

٢٧٬١٠٩٬٠١٠

)(١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨

٧٢٤٬٦٩٦٬٦٣٣

٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥ ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥ ٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٧٬١٠٩٬٠١٠
٢٧٬١٠٩٬٠١٠

٧٠١٬١٧٦٬٢٧٥
١٤١٬٧٥٨٬٤٥٥
٦٬٢٧٤٬٨٩٤
١٤٨٬٠٣٣٬٣٤٩
)(٢٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠
٦١٣٬٢٠٩٬٦٢٤

ً
�ﻌﺘ�� اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ ) (١ﺣ�ى رﻗﻢ ) (٣٣ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذي
ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد ﺳﻌودي

اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي

أﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺑﻌﯾر - ١٠ -

رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة
طﺎرق ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻘﺻﺑﻲ

اﻷﺛﺮ اﳌ��اﻛﻢ
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أدوات
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي

إﺟﻤﺎ�� ﺣﻘﻮق
اﳌﻠﻜﻴﺔ
ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي

)(٢٥٥٬٨٩٣

١٬٦٠١٬٢٠٥٬٠٤٦
١٤٦٬٩١٥٬٩٥٢
٨٩٬٨٥٤
١٤٧٬٠٠٥٬٨٠٦
)(١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨
)(٣٥٬٦٣٠٬٠٠٠
١٬٥٢٢٬١٢٧٬٩٧٤

)(٢٨١٬٩٩٥
٢٦٬١٠٢
٢٦٬١٠٢
)(٢٥٥٬٨٩٣

١٬٦٨٩٬١٤٥٬٥٩٥
١٤١٬٧٥٨٬٤٥٥
٦٬٣٠٠٬٩٩٦
١٤٨٬٠٥٩٬٤٥١
)(٢٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٦٠١٬٢٠٥٬٠٤٦

)(١١١٬٢٠٣
)(١١١٬٢٠٣
)(٣٦٧٬٠٩٦

ﺷﺮﻛﺔ دﻟﮫ ﻟ�خﺪﻣﺎت اﻟ�حﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١د�ﺴﻤ�� ٢٠١٩م

إﻳﻀﺎح

اﻷ�ﺸﻄﺔ اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺻﺎ�� اﻟﺮ�ﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰ�ﺎة
�ﻌﺪﻳﻼت
اﺳ��ﻼ�ﺎت ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات
إﻃﻔﺎء أﺻﻮل ﻏ�� ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻣﺨﺼﺺ اﻟ��ام ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻮﻇﻔ�ن
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  ٣١د�ﺴﻤ��
٢٠١٨م
٢٠١٩م
ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي
ر�ﺎل ﺳﻌﻮدي
١٥١٬٦٢٦٬١٣٤

٩٢٬٤٩٤٬٥٦٠
٥
١٧١٬١٢٠
٦
٢٢٬١٣٢٬٩١٨
١٨
٥٬٩٧٤٬٣١٣
١٣
١٬٨٨١٬٢٣٣
١١
)(٦١٬٣٠٢
١٠
٨٥٬٤١٦
)(١٣٬٣٨٥٬٨٦٥
٩
٤٬١١٢٬١٣٨
٧
٢٥٬٠٩٧٬١٦٢ ١٧ ،١٦

ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ وأرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى

ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺰون
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻴﻊ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮ�ﺢ أو ا�خﺴﺎرة
ﻣ�ﺎﺳﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮ�ﺢ أو ا�خﺴﺎرة
ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ �� ﺧﺴﺎرة ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
اﻻﻋﺒﺎء اﻟﺘﻤﻮ�ﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻐ��ات ��
ﻣﺪﻳﻨﻮن ﺗﺠﺎر�ﻮن
٢٠٬٨٥١٬٤٧٧
٤٨١٬٢٠٢
أﺻﻮل ﻋﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
)(١٬٧٤٠٬٦٧٩
اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ وأرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
)(٨٬٩٨٥٬٣٨١
)(١٥٬٧٠٠٬٤٣٠
ﻣﺨﺰون
داﺋﻨﻮن ﺗﺠﺎر�ﻮن
١١٬٥٤٣٬٦٣٦
١١٬٩٨٣٬١٢١
اﻟ��اﻣﺎت ﻋﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
)(٣٬٤٥٥٬٥٦٢
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
٢١٬٣٩٢٬٢١٥
ﻣحجﻮز ﺿﻤﺎﻧﺎت
٣٢٦٬٤٩٧٬٤٢٦
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟتﺸﻐﻴﻞ
)(٧٬٣٣٤٬١٢٤
٢١
اﻟﺰ�ﺎة اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
)(١٢٬٠٣٦٬٤٩٤
١٨
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻮﻇﻔ�ن اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
٣٠٧٬١٢٦٬٨٠٨
ﺻﺎ�� اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻷ�ﺸﻄﺔ اﻟتﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻷ�ﺸﻄﺔ اﻻﺳتﺜﻤﺎر�ﺔ
)(٢٠١٬٠٦٢٬٣٣٦
٥
إﺿﺎﻓﺎت ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات وﻣﺸﺮوﻋﺎت
٢٨٬٧٦١
اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات
٧
اﳌﺪﻓﻮع إ�� إﺳتﺜﻤﺎرات �� ﺷﺮ�ﺎت زﻣﻴﻠﺔ
٢٬٤٣٧٬٠٠٠
اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
)(٢٢٬٣٢١٬١٠٢
٩
ﻣﺪﻓﻮع ﻟﺸﺮاء أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮ�ﺢ أو ا�خﺴﺎرة
اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮ�ﺢ أو ا�خﺴﺎرة
)(٢٢٠٬٩١٧٬٦٧٧
ﺻﺎ�� اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ �� اﻷ�ﺸﻄﺔ اﻻﺳتﺜﻤﺎر�ﺔ
اﻷ�ﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮ�ﻠﻴﺔ
٨٩٦٬٦١١٬٩٩٩
اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﳌﺮاﺑﺤﺎت
)(٥٨٣٬٩٨٤٬١٧٤
اﳌﺴﺪد ﻟﻠﻤﺮاﺑﺤﺎت
)(١٨٬٥٠٦٬١٧٩
١٧
اﳌﺴﺪد ﻟﻌﻘﻮد اﻳﺠﺎر
)(١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨
١
اﳌﺴﺪد ﻟﺸﺮاء أﺳهﻢ ﺧﺰ�ﻨﺔ
)(١٢٣٬٨٧٠٬٤٠٠
٢٦
ﺗﻮزيﻌﺎت أر�ﺎح ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
)(٢٤٬٠٤٠٬٣٧٥
أﻋﺒﺎء ﺗﻤﻮ�ﻠﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
)(٤٤٬٢٤٢٬٠٠٧
ﺻﺎ�� اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ �� اﻷ�ﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮ�ﻠﻴﺔ
٤١٬٩٦٧٬١٢٤
ﺻﺎ�� اﻟﺘﻐ���� اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ �� ﺣﻜﻤﮫ ﺧﻼل اﻟﻔ��ة
٤٦٬٣٥٩٬١٣٥
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ �� ﺣﻜﻤﮫ �� ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم
٨٨٬٣٢٦٬٢٥٩
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ �� ﺣﻜﻤﮫ �� ��ﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻏ��اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ:
١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١
ز�ﺎدة رأس اﳌﺎل ﻋﻦ ﻃﺮ�ﻖ إﺻﺪار أﺳهﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
إﺛﺒﺎت أﺻﻞ واﻟ��ام ﻋﻘﻮد اﻳﺠﺎر ﺗﻤﻮ���
٤٣٬٠٤٣٬٩١٨
�ﻌﺘ�� اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ ) (١ﺣ�ى رﻗﻢ ) (٣٣ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة.
اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذي
ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد ﺳﻌودي

اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي
ﺑﺎﺑﻌﯾر
أﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ ١١ -

-

رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة
طﺎرق ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻘﺻﺑﻲ

١٤٥٬٢٩٩٬٦٢٤
٧٣٬٨٨٣٬٢١١
١٥٦٬٨٦٠
٢٦٬٤٢٨٬٥٧٩
)(٥٦٣٬٢٨١
٢٢٬٢٦٨
٢٬٦٣٢٬٨٧٥
٣٨٬١٦٠
٣٧٣٬١٢٣
١٬٧٩٨٬٠٢٧
١١٬٥٣٢٬٣٤٣
)(٧٦٬٣٨٤٬٤٢٠
)(٢٬٤٤٢٬٩٢٤
)(٤٬٨٠٧٬٤٣٩
٣٤٬٢٨٨٬٣٣٩
)(١١٬٤٧٣٬٦٣٣
١١٬٦٧٥٬٦٠٥
٥٬٢٢٩٬٨٠١
٦٬١٥٥٬٣٦٥
٢٢٣٬٨٤٢٬٤٨٣
)(١٠٬٢٣٨٬٠٩٩
)(٩٬٢٩٤٬٣٩١
٢٠٤٬٣٠٩٬٩٩٣
)(٢٥٥٬٧١٢٬٥٧٥
٢٤٬٧١٣
)(٥٬٩٨٠٬٠٠٠
٢٧٬٧٥١٬٨٧٧
)(٢٣٣٬٩١٥٬٩٨٥
٤٥٢٬٧٥٦٬٤٨١
)(٣٠٨٬١٩٩٬٢٧٧
)(١٤٧٬٥٠٠٬٠٠٠
)(١١٬٥٣٢٬٣٤٣
)(١٤٬٤٧٥٬١٣٩
)(٤٤٬٠٨١٬١٣١
٩٠٬٤٤٠٬٢٦٦
٤٦٬٣٥٩٬١٣٥
-

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -1نبذة عامة
تأسست شركة دله للخدمات الصحية ("الشركة") في اململكة العربية السعودية كشركة ذات مس ولية محدودة بموج السجل
التجاري رقم  1010128530وتاريخ  13ربيع الثانن 1415هـ (املوافق  18سبتمبر 1994م) بمدينة الرياي.
بتاريخ  14جماد ا ول 1429هـ (املوافق  20مايو 2008م) أعلن مجلس إدارة الشركة تحولها إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة.
وبتاريخ  28ذي القعدة 1433هـ (املوافق  14أكتوبر  2012م) ،حصلت الشركة على موافقة الجهات الرسمية لتحويلها إلى شركة
مساهمة عامة عن طريق إ دار  14.2مليون سهم في اكتتاب عام بقيمة اسمية  142مليون ريال سعودي .و تيجة لالكتتاب ،تم
قيد عالوة إ دار قدرها  371مليون ريال سعودي في االحتياطن النظامن للشركة .أ بحت الشركة مدرجة في السوق املالية
السعودية (تداول) بتاريخ  4فر 1434هـ (املوافق  17ديسمبر 2012م) .قامت الشركة بتغيير اسمها من "شركة دله للخدمات
الصحية القابضة" الى "شركة دله للخدمات الصحية" بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ  16فر
1438هـ (املوافق  16وفمبر 2016م).
يتمثل نشاط الشركة في تشغيل وإدارة و يا ة املنششت واملراكز الصحية ،وتجارة الجملة والتجزئة في ا دوية واآلالت وا جهزة
الطبية والجراحية وا طراف الصناعية ،وأجهزة املعوقين وأجهزة املستشفيات وتصنيع ا دوية واملستحضرات الصيدال ية
والعشبية والصحية ومواد التجميل واملنظفات واملطهرات والتعب ة والتغليف في اململكة العربية السعودية.
تظهر القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي ،وهي العملة الوفيفية وعملة العري للمجموعة.
رأس املال
بلغ رأس مال الشركة كما في  31ديسمبر 2019م مبلغ وقدره  750مليون ريال سعودي ميون من  75مليون سهم بقيمة اسمية
قدرها  10ريال سعودي للسهم الواحد ( 31ديسمبر 2018م مبلغ وقدره  590مليون ريال سعودي ميون من  59مليون سهم بقيمة
إسمية  10ريال سعودي للسهم الواحد).
بتاريخ  21جماد الثانن  1440هـ املوافق  26فبراير 2019م تمت موافقة الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس مال الشركة
من  590مليون ريال سعودي إلى  750مليون ريال سعودي ( 59مليون سهم إلى  75مليون سهم) عن طريق منح أسهم مجا ية بواقع
سهم واحد ليل  3.69سهم .تيجة لذلك تمت زيادة رأس املال بتحويل مبلغ  160مليون ريال سعودي من اإلحتياطن النظامن"عالوة
ً
إ دار" إلى رأس املال .قامت الشركة بتاريخ  25ابريل 2019م بتعديل النظام ا ساس ي وفقا لذلك.
أسهم الخزينة
بتاريخ  21جماد الثانن  1440هـ (املوافق  26فبراير 2019م) تمت موافقة الجمعية العمومية غير العادية على شراء الشركة لعدد
يصل إلى  3,750,000سهم من أسهمها واإلحتفاظ بها كأسهم خزينة ،على أن ييون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية،
ً
وتفويض مجلس اإلدارة بوتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل خالل فترة أقصاها إثني عشر شهرا من تاريخ
قرار الجمعية العامة غير العادية .وقد بلغ عدد ا سهم التي تم شراؤها حت  31ديسمبر 2019م ما قدره  3,740,000سهم بقيمة
ً
قدرها  190,452,878ريال سعودي .وبذلك تيون الشركة قد أنهت شراء أسهم الخزينة ضمن العدد املصرح لها وفقا ملوافقة
الجمعية العمومية غير العادية.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
تتضمن هذه القوائم املالية املوحدة ،الشركة و شركاتها التابعة ( يشار لهم بـ"املجموعة") .وفيما يلي بذة عن الشركات التابعة:

الشركة التابعة
شركة دله فارما

شركة أفياء النخيل
للخدمات املسا دة
املحدودة()1
شركة مستشفى دله مار
الصحية

الحصة في حقوق امللكية
%
بلد التشغيل والتأسيس
كما في
كما في
والسجل التجاري
 31ديسمبر  31ديسمبر
2018م
2019م
٪100
٪100
اململكة العربية
السعودية
السجل تجاري رقم
1010410613
٪100
٪100
اململكة العربية
السعودية
السجل التجاري رقم
1010404576
٪100
٪100
اململكة العربية
السعودية
السجل التجاري رقم
1010495218

النشاط الرئيس ي
توز ع وتصنيع ا دوية الصيدال ية
والعشبية ومستحضرات التجميل

توفير القو العاملة وخدمات
الدعم للمستشفيات واملراكز
الطبية
تشغيل وإدارة وتجهيـز وتطوير
املستشفيات ومرافق الرعاية
الصـحية ،واملراكز واملجمعات
والعيادات الطبية و تملك ا راض ي

()1بتاريخ  2فر  1440هـ (املوافق  1وفمبر  2018م) ،استحوذت الشركة على حصة امللكية املتبقية بنسبة  ٪1في شركة أفياء
النخيل لل خدمات املسا دة املحدودة وتم تعديل عقد تأسيس الشركة التابعة ،وبذلك تغيرت حصة الشركة من  ٪99إلى .٪100
علما بأن نسبة الـ  ٪1كا ت مملوكة من طرف آخر يابة عن الشركة.
الفروع
بيان
املركز الرئيس ي (فرع لشركة دلة للخدمات الصحية)
مستشفى دله النخيل (فرع لشركة دلة للخدمات الصحية(
مصنع دله فارما لألدوية (فرع شركة دله فارما)
مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)
مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)
مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)
مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)
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رقم السجل التجاري

املدينة

2057004206
1010132622
4030278471
2050071905
1010128997
4030140769
4030265250

الخفجي
الرياي
جدة
الدمام
الرياي
جدة
جدة

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -2أسس املحاسبة
ً
أعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة فى اململكة العربية السعودية واملعايير
واإل دارات ا خر املعتمدة من الهي ة السعودية للمحاسبين القا و يين.
إن العملة الوفيفية وعملة العري للمجموعة هي الريال السعودي.
أعدت القوائم املالية املوحدة بالتيلفة التاريخية ،باستثناء:
ً
 التزام منافع املوففين والذ يقاس وفقا لتقييم اكتواري. أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل ا رباح والخسائر التي تقاس بالقيمة العادلة. أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تقاس بالقيمة العادلة. -3ملخص السياسات املحاسبية الهامة
1-3املعاييرالجديدة غيرجارية التأثير
 املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )17عقود التأمين" (تاريخ السريان  1يناير .)2021
ال يتوقع أن ييون هناك أثر لتطبيق هذا املعيار على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
 2-3املعاييروالتعديالت والتفسيرات الصادرة جارية التأثير
تسري من  1يناير2019م
 املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )16عقود اإليجار" .
ً
 تحسينات على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )3تجميع ا عمال" ،تتعلق بالحصة املحتفظ بها سابقا في العملية املشتركة.
ً
 تحسـ ـ ــينات على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (“ )11الترتيبات املشـ ـ ــتركة “ ،تتعلق بالحصـ ـ ــة املحتفظ بها سـ ـ ــابقا في العملية
املشتركة.
 تحس ـ ـ ـ ــينات على معيار املحاس ـ ـ ـ ــبة الدولي رقم (" )12ض ـ ـ ـ ــريبة الدخل" ،تتعلق بشثار ض ـ ـ ـ ــريبة الدخل ملدفوعات ا دوات املالية
املصنفة على أنها حقوق ملكية.
 تحسينات على معيار املحاسبة الدولي رقم (" )23تيلفة االقتراي" ،تتعلق بتيلفة االقتراي املؤهلة للرسملة.
 التفسير الدولي (" )23عدم التيقن بشأن معامالت ضريبة الدخل".
 تعديالت على معيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )9ا دوات املالية" ،تتعلق بخصائص الدفع املسبق مع التعويض السلبي.
 تعديالت على معيار املحاسـ ـ ــبة الدولي رقم (" )28االسـ ـ ــتثمارات في املنشـ ـ ــشت الزميلة واملشـ ـ ــروعات املشـ ـ ــتركة" ،تتعلق بنس ـ ـ ـ
االستثمار طويلة ا جل في الشركات الزميلة واملشروعات املشتركة.
 تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم (" )19مزايا العاملين" ،تتعلق بتعديالت الخطة ،تقليصها او تسويتها.
لم يكن لتطبيق أيا من هذه املعايير أثر على القوائم املالية املرفقة باس ـ ـ ـ ــتثناء املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )16عقود اإليجار"
كما سيرد الحقا.
 3-3التغيرفي السياسات املحاسبية الهامة
تطبيق املعيارالدولي للتقريراملالي رقم (" )16عقود اإليجار"
ً
ً
موذجا شـ ــامال لتحديد ترتيبات اإليجار ومعاملتها في القوائم املالية ليل
يوفر املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )16عقود اإليجار"
من املؤجرين واملسـ ـ ــتأجرين .يحل املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم (" )16عقود اإليجار" محل معيار املحاسـ ـ ــبة الدولي رقم
(" )17عقود اإليجار" والتفسيرات ذات الصلة ،وقد أ بح ساري املفعول للفترات املحاسبية التي تبدأ في أو بعد 1يناير .2019
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
اختــارت املجموعــة تطبيق املعيــار بــأثر رجعي مع إثبــات ا ثر التراكمي للتطبيق ا ولي في تــاريخ التطبيق وهو  1ينــاير  2019وفقــا
للفقرات أرقــام ج ،5 ،ب  /ج  7من املعيــار الــدولي للتقرير املــالي رقم (" )16عقود اإليجــار" وبــالتــالي لم يتم إعــادة عري معلومــات
ً
املقار ة ،وبدال عن ذلك تثبت املجموعة ا ثر التراكمي للتطبيق ا ولي "إذا وجد" على أ ه تعديل للر يد االفتتاحي لألرباح املبقاة.
إن املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )16عقود اإليجار" يطبق بشـ ـ ــيل كبير متطلبات محاسـ ـ ــبة املؤجر في املعيار املحاسـ ـ ــبي الدولي
رقم ( )17إال أ ه يقدم معالجات محاسبية مختلفة بالنسبة الى املستأجر.
يرتبط التغيير بشيل رئيس ي في تعريف عقد اإليجار حيث يعتمد على مفهوم السيطرة .يمي ـ ـ ـ ــز املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ()16
بين عقود اإليجار وعقود الخدمة وذلك على أساس ما إذا كان استخدام ا

ل يخضع للسيطرة .تعتب ــر السيطرة موجودة إذا كان

لد الشركة ما يلي:
 الحق في الحصول على جميع الفوائد االقتصادية بشيل كبير من استخدام ا
 الحق في توجيه استخدام هذا ا

ل؛ و

ل.

قامت املجموعة بتطبيق تعريف عقد اإليجار واإلرشـ ـ ـ ــادات ذات الصـ ـ ـ ــلة املنصـ ـ ـ ــوص عليها في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ()16
"عقود ا يجار" على جميع عقود اإليجار لديها.
التأثيرعلى محاسبة الشركة كمستأجر

غيـر املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )16عقود ا يجار" من كيفية قيام املجموعة بحساب عقود اإليجار املصنفة ً
سابقا على أنها
عقود إيجار تشغيلية بموج معيار املحاسبة الدولي ( ،)17والتي كا ت تثبت خارج القوائم املالية فقد قامت املجموعة باثبات ما
يلي:
حق استخدام أ ل
يثبت أوليا بــ:
 مبلغ القياس ا ولي اللتزام عقد اإليجار الذي هو عبارة عن القيمة الحالية لدفعات اإليجار املستقبلية؛
ً
 أي دفعات عقد إيجار تمت في أو قبل تاريخ بداية عقد اإليجار اقصا أي حوافز إيجار مستلمة؛
 أي تياليف مباشرة أولية متكبدة بواسطة الشركة كمستأجر؛
 تقدير للتياليف التي س ـ ــتتكبدها الش ـ ــركة كمس ـ ــتأجر في تفكيك وإزالة ا
ا ل إلى الحالة ا لية.
يقاس حق استخدام ا ل الحقا بالتيلفة مطروحا منها أي مجمع استهالك وأي مجمع خسائر هبوط في القيمة و عدل بأي إعادة
قياس إللتزام عقد اإليجار.
تستهلك املجموعة حق استخدام ا ل على املدة املقدرة لعقد االيجار بطريقة القسط املتساوي.
ـ ــل محل العقد ،وإعادة املوقع الذي يوجد فيه

التزام عقد اإليجار
حيـث يتم إثبـاتـه أوليـا بـالقيمـة الحـاليـة لـدفعـات اإليجـار غير املـدفوعـة في تـاريخ بـدايـة العقـد ،ويتم اس ـ ـ ـ ــتخـدام معـدل االقتراي
اإلضافي للشركة.
يقاس التزام عقد االيجار الحقا كما يلي:
 زيادة املبلغ الدفتري ليعكس الفائدة على التزام عقد اإليجار؛
 تخفيض املبلغ الدفتري ليعكس دفعات اإليجار؛
 إعادة قياس املبلغ الدفتري ليعكس أي إعادة التقويم أو تعديالت لعقد اإليجار.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
ً
بموج املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( ،)16يتم اختبار "أ ل حق االستخدام" للتحقق من ا خفاي قيمته وفقا ملعيار املحاسبة
الدولي رقم (" )36الهبوط في قيمة ا ول".
مدة عقود اإليجار
ً
تقوم املجموعة بتحديد مدة عقد اإليجار باعتبارها الفترة غير القابلة لإللغاء في عقد اإليجار جنبا إلى جن مع كل من:
 الفترات املشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إذا كا ت الشركة متأكدة بصورة معقولة من ممارسة هذا الخيار؛
 الفترات املشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار إذا كا ت الشركة متأكدة بصورة معقولة من عدم ممارسة هذا الخيار.
ً
بالنســبة لعقود اإليجار قصــيرة ا جل (مدة اإليجار  12شــهرا أو أقل) والعقود منخفضــة القيمة (مثل أجهزة الكمبيوتر الصــخصــية
وا ثاث املكتبي) "إذا وجدت" ،اختارت املجموعة االعتراف بمصــروفات اإليجار على أســاس القســط الثابت على النحو املســموح به
في املعيـار الـدولي للتقرير املـالي رقم ( )16وهي فس الطريقـة التي كـان يتم املحـاس ـ ـ ـ ـبـة عنهـا وفقـا ملعيـار املحـاس ـ ـ ـ ـبـة الـدولي رقم ()17
"عقود اإليجار".
أثرتطبيق املعيارالدولي للتقريراملالي رقم (" )16عقود اإليجار"
األثرعلى قائمة املركز
املالي

كما في  31ديسمبر2019م
بعد تطبيق
بدون تطبيق
معيار رقم 16
األثر
معيار رقم 16

عقارات وآالت ومعدات

2,075,920,787

مصروفات مدفوعة
مقدما وأر دة مدينة
أخر

90,405,907

التزامات عقود إيجار
طويلة ا جل

-

26,600,186

2,102,520,973

(83,808,296 )6,597,611
5,585,688

5,585,688

كما في  1يناير2019م
بعد تطبيق
بدون تطبيق
معيار رقم 16
معيار رقم  16األثر
1,953,199,081

83,385,508

-

43,043,918

()6,597,611

20,208,585

1,996,242,999

76,787,897

20,208,585

التزامات عقود إيجار
قصيرة ا جل

-

13,411,227

13,411,227

-

16,237,722

16,237,722

أرباح مبقاة

723,690,973

1,005,660

724,696,633

613,209,624

-

613,209,624

األثرعلى قائمة األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر

للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م
بدون تطبيق معيار
رقم 16
1,068,261,732
24,040,375

تيلفة اإليرادات و املصروفات اإلدارية
تياليف التمويل
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األثر
()2,062,447
1,056,787

بعد تطبيق معيار
رقم 16
1,066,199,285
25,097,162

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م
بعد تطبيق معيار
بدون تطبيق معيار
رقم 16
األثر
رقم 16
307,126,808
18,506,179
288,620,629

األثرعلى قائمة التدفقات النقدية
افي التدفقات النقدية الناتجة من ا نشطة التشغيلية
افي التدفقات النقدية املستخدمة في ا نشطة التمويلية

()25,735,828

()44,242,007( )18,506,179

 4-3أسس تجميع القوائم املالية
تشتمل هذه القوائم املالية املوحدة على قائمة املركز املالي املوحدة ،قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة ،قائمة
التغيرات في حقوق امللكية املوح دة وقائمة التدفقات النقدية املوحدة وكذلك اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة
للمجموعة ،حيث تشتمل على أ ول والتزامات و تائج أعمال الشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم (.)1
الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها املجموعة .تتحقق السيطرة للشركة على شركة مستثمر فيها ،فقط عند تحقق
العنا ر الثالثة التالية للشركة:
 سلطة على الشركة املستثمر فيها ،أي وجود حقوق قائمة تمنحها القدرة على توجيه ا نشطة ذات ا همية الخا ة بالشركةاملستثمر فيها
ُ
 عوائد متقلبة من ارتباطها با عمال املستثمر فيها قدرة الشركة على استخدام سلطتها على الشركة املستثمر فيها والتأثير على عوائدهاً
وبشيل عام ،هناك افتراي بأ ه ينتج عن امتالك أغلبية حقوق التصويت سيطرة .وتأييدا لهذا االفتراي ،وعندما ييون لد
الشركة نسبة أقل من ا غلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة املستثمر فيها ،فون الشركة تأخذ بعين االعتبار كافة
الحقائق والظروف لتقييم ما إذا كا ت لديها سلطة على الشركة املستثمر فيها ،و شمل ذلك:
 الترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق التصويت اآلخرين في الشركة املستثمر فيها الحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية أخر حقوق التصويت الخا ة وأية حقوق تصويت محتملةتقوم الشركة بوعادة تقويم ما إذا كا ت لديها سيطرة على الشركة املستثمر فيها إذا ما أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغير في
عنصر أو أكثر من عنا ر السيطرة الثالثة السابقة.
يتم توحيد القوائم املالية للشركة التابعة عند بدء ممارسة الس يطرة عليها ،ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان السيطرة على
الشركة التابعة .تدرج أ ول والتزامات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة املستحوذ عليها خالل الفترة في القوائم املالية املوحدة
ً
اعتبارا من تاريخ ا تقال السيطرة ولحين فقدان هذه السيطرة.
يعود الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مساهمي الشركة ا م وإلى حقوق امللكية غير املسيطرة حت وإن
أد ذلك إلى أن ييون ر يد حقوق امللكية غير املسيطرة بالسال  ،بمعن أ ه يتم قيد الخسائر على الحصص غــير الـمسيطرة حت
و إن تج عن ذلك القيد عجز في ر يد الحصص غير املسيطرة.
تتم املحاسبة عن التغيرات في ملكية الشركة التابعة ،التي ال ينجم عنها فقدان للسيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
في حالة فقدان الشركة السيطرة على الشركة التابعة ،فون الشركة:
 تقوم بالتوقف عن إثبات ا ول (بما في ذلك الشهرة) والتزامات الشركة التابعة تقوم بالتوقف عن إثبات القيمة الدفترية ية حقوق ملكية غير مسيطرة تقوم بالتوقف عن إثبات الفروقات املتراكمة ،املقيدة ضمن حقوق امللكية- 17 -
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(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 تقوم بوثبات القيمة العادلة للعوي (املقابل) املستلم تقوم بوثبات القيمة العادلة ي استثمار محتفظ به تقوم بوثبات أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارةً
تقوم بوعادة تصنيف حصة الشركة ا م من البنود املثبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو ا رباح املبقاة ،إذا
إقتض ا مر ذلك ،كما هو مطلوب اذا قامت الشركة باستبعاد االلتزامات أو اال ول ذات الصلة.
 5-3تجميع األعمال والشهرة
يتم املحاسبة عن عمليات تجميع ا عمال باستخدام طريقة االستحواذ .يتم قياس تيلفة االستحواذ كمجموع للعوي املحول،
الذي تم قياسه بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ومبلغ أي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركة املستحوذ عليها.
ليل عملية من عمليات تجميع ا عمال ،تقوم الشركة بقياس حقوق امللكية غير املسيطرة في الشركة املستحوذ عليها إما بالقيمة
العادلة أو بالحصة التناسبية لصافي ا ول القابلة للتحديد للشركة املستحوذ عليها .يتم تحميل تياليف االستحواذ املتكبدة في
قائمة الربح أو الخسارة.
عندما تستحوذ الشركة على أعمال تجارية ،يتم تقييم اال ول وااللتزامات املالية املتوقعة من حيث التصنيف املالئم لها
وتحديدها وفقا للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ.
يتم توز ع الشهرة املكتسبة ،من خالل دمج ا عمال ،والتراخيص ذات االعمار غير املحددة على الوحدات املولدة للنقد ،والتي هى
تيون قطاعات تشغيلية يتم التقرير عنها ،غراي اختبار هبوط القيمة الدفترية للشهرة والتراخيص املخصصة ليل وحدة من
الوحدات املولدة للنقد.
يتم إجراء التسويات على القوائم املالية للشركات التابعة إذا تطل ا مر ذلك لتتماش مع السياسات املحاسبية للمجموعة.
يتم حذف كافة اال ول وااللتزامات وحقوق امللكية والدخل واملصاريف والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت بين شركات
املجموعة عند توحيد القوائم املالية.
 6-3العقارات واآلالت واملعدات
تدرج العقارات واآلالت واملعدات بالتيلفة بعد خصم االستهالك املتراكم وخسائر الهبوط في القيمة ،إن وجدت .تشتمل التيلفة
قيمة استبدال أجزاء العقارات واآلالت واملعدات وتياليف االقتراي للمشار ع تحت التشييد طويلة ا جل إذا تم استيفاء معايير
الـتأهيل للرسملة .عندما تيون هناك حاجة الستبدال أجزاء مهمة من العقارات واآلالت واملعدات على فترات ،تقوم املجموعة
بوثبات هذه ا جزاء كأ ول فردية ذات أعمار إ تاجية محددة وتقوم باستهالكها وفقا لذلك .يتم إثبات كافة تياليف اإل الح
والصيا ة ا خر في الربح أو الخسارة عند تكبدها .يتم إدراج القيمة الحالية للتياليف املتوقعة الستبعاد ا ل بعد استخدامه
ضمن تيلفة ا ل املعني.
يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود العقارات واآلالت واملعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية
من استخدامه .يتم احتساب أي أرباح أو خسائر اتجة عن التوقف عن إثبات ا ول على أساس الفرق بين افي متحصالت
االستبعاد والقيمة الدفترية لأل ل ،ويتم إدراجها في الربح أو الخسارة عندما يتم استبعاد ا ل.
تقيد ا عمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتيلفة اقصا خسائر الهبوط في القيمة ،إن وجدت ،وال تستهلك حت تبدأ ا ول في
العمليات التجارية.
يتم مراجعة القيمة املتبقية وا عمار اإل تاجية وطرق استهالك العقارات واآلالت واملعدات عند نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها
على الفترات املستقبلية ،إذا كان ذلك مناسبا.
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يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مد العمر اإل تاجي املقدر كما يلي:
مبانن
تحسينات املبانن املستأجرة
آالت ومعدات
معدات طبية
أثاث وتركيبات
سيارات

عدد السنوات
55
 5سنوات أو مدة العقد أيهما أقل
10-3
8-6
10-5
4

 7-3األصول غيرامللموسة
يتم االعتراف با ول غير امللموسة املقتناة بشيل منفصل بالتيلفة .إن تيلفة ا ول غير امللموسة املستحوذ عليها في عملية
تجميع أعمال تمثل قيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ.
بعد اإلثبات ا ولي ،تدرج ا ول غير امللموسة بالتيلفة اقصا اإلطفاء املتراكم وخسائر الهبوط في القيمة ،إن وجدت .إن ا ول
غير امللموسة املنتجة داخليا ،باستثناء تياليف التطوير ،ال تتم رسملتها ،ويتم إثباتها كمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة والدخل
الشامل اآلخر املوحدة عند تكبدها.
يتم تقدير ا عمار اإل تاجية لأل ول غير امللموسة لتيون إما محددة أو غير محددة.
األصول غيرامللموسة ذات االعماراإلنتاجية املحددة
يتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء لأل ول غير امللموسة ذات ا عمار املحددة في نهاية كل فترة مالية .تتم املحاسبة عن التغيرات في
العمر اإل تاجي املتوقع أو الطريقة املتوقعة الستهالك املنافع االقتصادية املستقبلية اليامنة في ا ل بتغيير فترة اإلطفاء أو
طريقتها ،حس ما هو مالئم ،وتعالج كتغيرات في التقديرات املحاسبية .يتم إثبات مصروف اإلطفاء لال ول غير امللموسة ذات
ا عمار املحددة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة ضمن ف ة املصاريف التي تتفق مع وفيفة اال ول غير
امللموسة.
األصول غيرامللموسة ذات األعماراإلنتاجية غيراملحددة
ال يتم إطفاء اال ول غير امللموسة ذات ا عمار اإل تاجية غير املحددة ،ولكن يتم اختبارها للتأكد من عدم وجود هبوط في قيمتها
سنويا ،إما بشيل فردي أو على مستو الوحدة ّ
املدرة للنقد .يتم مراجعة تقييم ا عمار غير املحددة سنويا لتحديد ما إذا كا ت
ا عمار غير املحددة ما زالت محتملة .وإذا لم تكن كذلك ،يتم تغيير العمر اإل تاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.
يتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عن التوقف عن إثبات اال ول غير امللموسة بالفرق بين افي متحصالت االستبعاد والقيمة
الدفترية لأل ل ،ويتم إثباتها في الربح أو الخسارة عندما يتم استبعاد ا ول
يتم إطفاء حقوق التأجير على مدة عمر عقد اإليجار باتباع طريقة القسط الثابت.
 8-3االستثمار في الشركة الزميلة
ً ً
الشركة الزميلة هي تلك الشركة التي ييون للمجموعة تأثيرا هاما عليها .إن التأثير الهام هو املقدرة على املشاركة في القرارات املتعلقة
بالسياسا ت املالية والتشغيلية للشركة املستثمر فيها ،ولكنها ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.
يتم املحاسبة عن استثمارات املجموعة في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية .وبموج هذه الطريقة ،يقيد االستثمار
في الشركات الزميلة بالتيلفة .يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار إلثبات التغيرات في الحصة من افي ا ول الشركة الزميلة.
يتم إدراج الشهرة املتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار.
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تعكس قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة حصة املجموعة من تائج عمليات الشركة الزميلة .يتم عري أي
تغيير في الدخل الشامل اآلخر لتلك الشركات املستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة .وباإلضافة إلى ذلك ،عندما
ييون هناك تغير مثبت مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة فتقوم املجموعة بوثبات حصتها من هذا التغيير .يتم استبعاد الربح
أو الخسارة غير امل حققة الناتجة عن املعامالت بين املجموعة والشركة الزميلة بقدر حصة املجموعة في الشركة الزميلة.
تظهر حصة املجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة في قائمة الربح أوالخسارة الدخل الشامل اآلخر املوحدة خارج الربح
التشغيلي.
يتم إعداد القوائم املالية للشركة الزميلة لنفس فترة إعداد القوائم املالية للمجموعة .عند الضرورة ،يتم إجراء تسويات لتتماش
السياسات املحاسبية للشركة الزميلة مع تلك الخا ة باملجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،تقوم املجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة الهبوط في قيمة االستثمار في
الشركة الزميلة .تحدد املجموعة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد
ا خفضت قيمته .وعندما ييون ذلك ،تقوم املجموعة باحتساب مبلغ الهبوط في القيمة باعتباره الفرق بين القيمة القابلة لإلسترداد
للشركة الزميلة وبين القيمة الدفترية له ويتم اإلعتراف بالخسارة في الربح أو الخسارة.
عند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة  ،تقوم املجموعة بقياس وإثبات أي استثمارات محتفظ به بالقيمة العادلة .يتم إثبات
أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة ،عند فقدان التأثير الهام أو السيطرة املشتركة ،والقيمة العادلة لالستثمارات املحتفظ
بها واملتحصالت من االستبعاد في الربح أو الخسارة.
 9-3الهبوط في قيمة األصول غير املالية
تقوم املجموعة بتاريخ إعداد التقرير املالي بتقييم ما إذا كان يوجد مؤشر بأن أحد اال ول غير املالية قد تعري لهبوط في القيمة.
في حال وجود مثل هذا املؤشر ،أو إذا كان من الضروري إجراء اختبار سنوي بخصوص الهبوط في القيمة حد اال ول ،تقوم
املجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لأل ل .إن القيمة القابلة لالسترداد لأل ل تمثل القيمة العادلة لأل ل أو وحدة توليد
ً
النقد اقصا تياليف االستبعاد أو القيمة االستخدامية أيهما أعلى ،ويتم تحديدها حد ا ول الفردية إال في حال عدم قيام ا ل
بتوليد تدفقات قدية داخلة تيون مستقلة بشيل رئيس عن تلك املولدة من أ ول أو مجموعة من اال ول ا خر  .عندما تزيد
القيمة الدفترية ل ما أو عندما تزيد قيمة وحدات توليد النقد عن القيمة القابلة لالسترداد ،يعتبر ا ل منخفض القيمة ويتم
تخفيضه إلى القيمة القابلة لالسترداد.
عند تقييم القيمة االستخدامية ،يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلى قيمتها الحالية وذلك باستخدام معدل خصم
ً
يعكس التقديرات الحالية في السوق للقيمة الزمنية لألموال وأي مخاطر معينة متعلقة با ل .عند تحديد القيمة العادلة اقصا
ً
تياليف االستبعاد ،يتم أخذ املعامالت املتداولة في السوق حديثا في االعتبار .في حال عدم توفر مثل تلك املعامالت ،يتم استخدام
موذج تقييم مناس  .يتم دعم هذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم وأسعار ا سهم املتداولة في السوق للشركات
املتداولة أو املؤشرات ا خر املتوفرة للقيمة العادلة.
تقوم املجموعة باحتساب الهبوط في القيمة لديها على أساس املواز ات املفصلة والتوقعات املستقبلية التي يتم إعدادها بصورة
منفصلة ليل وحدة من وحدات توليد النقد لد املجموعة التي يتم تخصيص اال ول الفردية عليها .تغطن هذه املواز ات
والتوقعات بصورة عامة فترة خمس سنوات .يتم احتساب معدل النمو طويل ا جل و ستخدم لتوقعات التدفقات النقدية
املستقبلية بعد السنة الخامسة .تثبت خسائر الهبوط في القيمة عن العمليات املستمرة في الربح أو الخسارة.
يتم اختبار الهبوط في قيمة الشهرة سنويا في  31ديسمبر وكذلك عندما تشير الظروف إلى وجود هبوط في القيمة الدفترية .يتم
تحديد هبوط قيمة الشهرة بتقييم القيمة القابلة لالسترداد ليل وحدة توليد قد (أو مجموعة من وحدات توليد النقد) والتي تتعلق
بالشهرة.
عندما تيون القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفترية ،يتم إثبات خسارة هبوط في القيمة.
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 10-3األدوات املالية
تقوم املجموعة بوثبات ا

ً
ول املالية أو االلتزامات املالية في قائمة املركز املالي عندما تصبح طرفا في ا حيام التعاقدية لألداة املالية.

األصول املالية
االعتراف ا ولي
يتم تصنيف ا ول املالية  ،عند االعتراف ا ولي ،كما يتم قياسها ً
الحقا بالتيلفة املستنفذة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر و بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يعتمد تصنيف ا
إلدارتها.

ول املالية عند االعتراف ا ولي على خصائص التدفق النقدي التعاقدي لأل ل املالي و موذج أعمال املجموعة

لين يتم تصنيف ا ل املالي وقياسه بالتيلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يج أن يؤدي ذلك
ا ل إلى تدفقات قدية تمثل "مدفوعات من ا ل والعوائد فقط" على املبلغ ا لي املستحق .يشار إلى هذا التقييم باسم
اختبار (املدفوعات من ا ل والعوائد فقط) ( )SPPIويتم إجراؤه على مستو ا داة املالية .يتم تصنيف ا ول املالية ذات
التدفقات النقدية التي ال تمثل "مدفوعات من ا ل والعوائد فقط" على أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بغض
النظر عن موذج ا عمال.
يشير موذج أعمال املجموعة إلدارة ا ول املالية إلى كيفية إدارة أ ولها املالية من أجل توليد التدفقات النقدية .يحدد موذج
ا عمال ما إذا كا ت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو من بيع ا ول املالية أو من كليهما.
يتم االحتفاظ با ول املالية املصنفة واملقاسة بالتيلفة املستنفذة ضمن موذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ با ول املالية من
أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية بينما يتم االحتفاظ با ول املالية املصنفة واملقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر ضمن موذج أعمال بهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.
القياس الالحق
غراي القياس الالحق  ،يتم تصنيف ا
أ) أدوات دين بالتيلفة املستنفذة

ول املالية إلى أربع ف ات:

يتم قياس ا ـ ـ ــول املالية بالتيلفة املس ـ ـ ــتنفذة باس ـ ـ ــتخدام طريقة الفائدة الفعلية وتخض ـ ـ ــع للهبوط في القيمة .يتم إدراج ا رباح
والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء إثبات ا ل أو تعديله أو ا خفاي قيمته.
ب) أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إميا ية التدوير إلى ا رباح والخسائر
ال يتم إعادة تدوير أرباح وخس ـ ـ ــائر تقييم هذه ا ـ ـ ــول املالية في الربح أو الخس ـ ـ ــارة .يتم إثبات توز عات ا رباح كويرادات في قائمة
الربح أو الخســارة عند ثبوت حق االســتالم ،إال عندما تسـتفيد املجموعة من هذه العائدات كوســترداد لجزء من تيلفة ا ــل املالي،
وفي هذه الحالة ،تثبت هذه االيرادات في الدخل الش ـ ـ ـ ــامل اآلخر .أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش ـ ـ ـ ــامل
اآلخر ال تخضع الختبار الهبوط في القيمة.
جـ) أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم إدراج ا ـ ـ ــول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس ـ ـ ــارة في بيان املركز املالي بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات
الصافية في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.
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الهبوط في قيمة ا

ول املالية

تطبق املجموعة املنهج املبسط في احتساب الهبوط في القيمة يتم تقدير الخسائر االئتما ية املتوقعة على ا ول املالية باستخدام
تجربة خسارة االئتمان التاريخية للمجموعة ،مع تعديلها بالظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك
ً
توقعات الظروف في تاريخ التقرير ،بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود حيثما كان ذلك مناسبا.
يعد قياس خسائر االئتمان املتوقعة دليل على احتمال التعثر عن السداد ،أو الخسارة املعطاة (بمعن حجم الخسارة إذا كان هناك
تعثر عن السداد) .يعتمد تقييم احتمالية التخلف عن السداد بناء على البيا ات التاريخية التي يتم تعديلها بواسطة معلومات تتنبأ
باملستقبل كما هو موضق أعاله.
تعترف املجموعة بأرباح أو خسائر الهبوط القيمة بشيل منفصل في قائمة ا رباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر ويتم حسم
مخصصات الخسائر لأل ول املالية التي تقاس بالتيلفة املطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية لأل ول املالية.
استبعاد ا

ول املالية

تقوم املجموعة بولغاء ا ل املالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من ا ل املالي أو تقوم بتحويل ا ل
املالي و مخاطر ومزايا امللكية إلى جهة أخر  .إذا لم تقم املجموعة بنقل أو االحتفاظ بشيل جوهري بجميع مخاطر ومنافع امللكية
لأل ل املالي فتستمر املجموعة باالعتراف بحصتها املحتفظ بها في ا ول وااللتزامات املرتبطة با ل املالي إلى املبالغ التي قد
تضطر لدفعها.
االلتزامات املالية
تصنف االلتزامات املالية إما بالتيلفة املستنفذة أو بالقيمة العادلة من خالل ا رباح أو الخسائر.
تم تصنيف وقياس جميع االلتزام ات املالية لد املجموعة بالتيلفة املستنفذة باستخدام طريقة العائد الفعلي .وال يوجد لد
املجموعة التزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل ا رباح أوالخسائر.
التزامات مالية بالتيلفة املستنفذة
بعد االثبات ا ولي ،يتم فيما بعد قياس القروي التي تحمل فوائد بالتيلفة املستنفذة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم
االعتراف با رباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء االعتراف بااللتزامات وكذلك من خالل عملية اإلطفاء
باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.
يتم حساب التيلفة املستنفذة من خالل مراعاة أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم أو التياليف التي تعد ً
جزءا ال يتجزأ من
معدل الفائدة الفعلي .يتم إدراج اإلطفاء كتياليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة.
إلغاء االعتراف بااللتزامات املالية
تقوم املجموعة بولغاء االعتراف بااللتزامات املالية فقط عندما يتم الوفاء أو إلغاء أو ا تهاء هذه االلتزامات.
 11-3املخزون
يتم قياس املخزون بالتيلفة أو افي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .يتم تحديد التيلفة باستخدام طريقة املتوسط املرجق،
باستثناء ا دوية حيث يتم تحديد التيلفة باستخدام طريقة الوارد أوال ادر أوال .يمثل افي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع
ً
املقدر للمخزون مطروحا منه التياليف الالزمة إلتمام عملية البيع.
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 12-3النقد وما يعادله
يشتمل النقد وما يعادله على النقد لد البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة ا جل والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل ،والتي
تخضع ملخاطر غير مهمة للتغير في القيمة.
لغري إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة ،يتيون النقد وما يعادله من النقد والودائع قصيرة ا جل على النحو املحدد أعاله،
ً
بعد خصم الحسابات املكشوفة لد البنوك القائمة نها تعتبر جزءا ال يتجزأ من إدارة النقد للمجموعة.
 13-3حقوق امللكية واالحتياطيات
رأس املال
يمثل رأس املال القيمة اإلسمية لألسهم التي تم إ دارها.
توزيعات األرباح
يتم إثبات التزام مقابل التوز عات النقدية أو غير النقدية السنوية على مالين حقوق امللكية عندما يتم اعتماد التوز ع من قبل
الجمعية العامة للمساهمين .أما بالنسبة إلى التوز عات املرحلية فيتم اعتمادها بعد املوافقة من جا مجلس اإلدارة .يتم قياس
التوز عات غير النقدية بالقيمة العادلة لأل ول التي سيتم توز عها مع إعادة قياس القيمة العادلة املعترف بها مباشرة في حقوق
امللكية.
االحتياطي النظامي
ً
وفقا للنظام ا ساس ي تحول الشركة  %10من افي الربح السنوي إلى االحتياطن النظامن حت يصل هذا االحتياطن إلى  %30من
رأس املال.
أسهم الخزينة
تتمثل أسهم الخزينة في أسهم أعادت الشركة شراؤها .تتم املحاسبة عن أسهم الخزا ة بوستخدام طريقة التيلفة حيث يتم إدراج
تيلفة شراء أسهم الخزينة مخصومة من حقوق امللكية.
 14-3منافع املوظفين
تعويضات نهاية الخدمة
يتم قيــاس تعويض ـ ـ ـ ــات نهــايــة الخــدمــة بــاس ـ ـ ـ ــتخــدام طريقــة تيلفــة الوحــدة املتوقعــة مع إجراء تقييم اكتواري بنهــايــة كــل فترة مــاليــة
سنوية.
وتصنف تياليف املنافع وفقا ملا يلي:
 تيلفة الخدمة الحالية والسابقة تيلفة العوائد إعادة القياس اإلكتواريتدرج املجموعة أول عنصرين لتياليف املنفعة املحددة ضمن الربح أو الخسارة في بندي "املصاريف اإلدارية والعمومية " و "تيلفة
اإليرادات" ويتم إدراج البند الثالث في الدخل الشامل اآلخر.
مزايا املوظفين قصيرة األجل
يتم االعتراف بااللتزام عن املزايا املستحقة للموففين بالنسبة لألجور والروات  ،واإلجازة السنوية واإلجازة املرضية في الفترة التي
يتم فيها تقديم الخدمة املتعلقة بها مقابل املبلغ غير املخصوم للمزايا املتوقع أن يتم دفعها لتلك الخدمات.
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 15-3تكاليف تمويالت املرابحة

ً
ً
تتم رسملة تياليف تمويالت املرابحة املتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إ تاج أ ل مؤهل يتطل إنشاؤه أو إ تاجه وقتا طويال كن
ً
ييون جاهزا للغري الذي أنش ئ من أجله أو بيعه ،كجزء من تيلفة ذلك ا ل املعني .يتم تحميل كافة تياليف تمويالت املرابحة
ا خر على املصاريف في الفترة التي يتم تكبد تياليف التمويل فيها .تتضمن تياليف تمويالت املرابحة العمولة والتياليف ا خر
التي تتكبدها املجموعة فيما يتعلق بتمويالت املرابحات.
 16-3الزكاة
تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وفقا ظمة الهي ة العامة للزكاة والدخل .يتم احتساب الزكاة وفقا للقاعدة الزكوية على
أساس البيا ات املالية املوحدة لشركة دله للخدمات الصحية وشركاتها التابعة اململوكة بشيل مباشر أو غير مباشر .يتم توز ع
مخصص الزكاة املحسوب بين الشركة وشركاتها التابعة .يتم تسجيل أية فروق بين املخصصات والربط النهائن في السنة التي يحدث
فيها الربط النهائن.
 17-3اإليرادات من العقود مع العمالء
بموج املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )15إلعداد التقرير املالي ،يتم استخدام مصطلق "أ ول عقود مع العمالء" و "التزام عقود
مع العمالء" لو ف ما كان متعارف عليه كاإليرادات املستحقة و خصم حجم التعامل.
يتم قياس اإليرادات على أساس املبلغ املحدد في العقد مع العميل و ستثن املبالغ التي تم تحصيلها يابة عن طرف ثالث .تقوم
املجموعة بوثبات اإليرادات عندما تنتقل السيطرة على السلعة ويتم تأدية الخدمة إلى العمالء .ويتم تطبيق املباد ء في املعيار الدولي
للتقرير املالي رقم ( )15باستخدام الخطوات الخمس التالية:
الخطوة األولى :تحديد العقد ويتم في الحاالت التالية:
 عند املوافقة على العقد وااللتزام به من قبل جميع ا طراف
 عند تحديد حقوق كل طرف


عند تعريف شروط الدفع
عندما ييون للعقد مضمون تجاري



عندما ييون العقد قابل للتحصيل



الخطوة الثانية :تحديد التزام ا داء ويتم بتحديد جميع السلع أو الخدمات املتفق عليها في العقد وتحدد ما إذا كا ت ستحس ليل
سلعة أو خدمة متفق عليها التزام أداء منفصل .تعتبر السلعة أو الخدمة متميزة ويتم فصلها عن االلتزامات ا خر في العقد إذا
كان:
 يمكن للعميل االستفادة من السلعة أو الخدمة بشيل منفصل أو مع موارد أخر متاحة بسهولة للعميل


يتم تعريف السلعة أو الخدمة بشيل منفصل عن السلع أو الخدمات ا خر الواردة في العقد

الخطوة الثالثة :تحديد سعر املعاملة ،وهو املبلغ الذي تتوقعه املجموعة ظير بيع سلع أو تقديم خدمات متفق عليها إلى العمالء.
الخطوة الرابعة :تخصيص سعر املعاملة ليل التزام أداء ويتم على أساس سعر البيع املستقل للسلع أو الخدمات املقدمة للعميل.
الخطوة الخامسة :االعتراف باإليرادات ويتم ذلك عندما يسيطر العميل على السلعة أو يتم تأديه الخدمة له.
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تقديم الخدمات الطبية
تشمل اإليرادات من الخدمات في املقام ا ول الرسوم املفروضة على خدمات املستشفيات للمرض الداخليين والخارجيين .تشمل
الخدمات رسوم اإلقامة ،والخدمات املهنية الطبية ،واملعدات ،وا شعة ،واملختبر .يتم إثبات اإليراد من الخدمات إما بشيل منفصل
أو مجمع مع إثبات إيرادات الصيدلية.
بموج املعيار الدولي إعداد التقارير املالية رقم (،)15خلصت املجموعة إلى أن اإليرادات من مرض اإلقامة الطويلة سيتم
االعتراف بها على مد زمني.
خلصت املجموعة إلى ان التزام ا داء يتحقق عند تقديم الخدمات الطبية وحصول املريض على الخدمة العالجية.
بيع املنتجات – التوزيع
يتم إثبات اإليرادات عندما يتم قل السيطرة على املنتجات وعندما يتم تسليم البضاعة إلى العميل .يحدث التسليم عندما يتم
شحن املنتجات إلى املوقع املحدد ،ويتم قل مخاطر التقادم والخسارة إلى العميل.
تيون املجموعة مس ولة بشيل أساس ي عن الوفاء بالتزاماتها بتقديم املستحضرات الصيدال ية واملنتجات ا خر املحددة .تتحمل
املجموعة مخاطر املخزون قبل أن يتم قل املستحضرات الصيدال ية واملنتجات ا خر إلى العميل .باإلضافة إلى ذلك ،لد
املجموعة سلطة تقديرية في تحديد سعر املنتجات الصيدال ية املحددة.
خلصت املجموعة إلى ان التزام ا داء يتحقق عند ا تقال ملكية السلع إلى العمالء.
 18-3املخصصات وااللتزامات املحتملة
يتم اإلعتراف باملخصصات عندما تؤدي االلتزامات الحالية الناتجة من حدث سابق إلى تدفق موارد اقتصادية خارجة ويمكن تقدير
املبالغ بشيل موثوق .ينشأ التزام حالي عند وجود التزام قا ونن أو استنتاجي اش ئ عن أحداث سابقة ،مثل منازعات قا و ية أو
عقود.
يتم قياس املخصصات على أساس النفقات املقدرة املطلوبة لتسوية االلتزام الحالي ،استنادا إلى ا دلة ا كثر موثوقية املتاحة في
تاري خ التقرير ،بما في ذلك املخاطر والشيوك املرتبطة بهذا االلتزام .وعندما ييون هناك عددا من االلتزامات املتماثلة ،يتم تحديد
احتمالية أن ييون التدفق النقدي الخارج مطلوبا للتسوية من خالل النظر في ف ة االلتزامات كيل .يتم خصم املخصصات إلى قيمها
الحالية ،حين تيون القيمة الزمنية للنقود جوهرية.
تتم مراجعة جميع املخصصات في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية.
 19-3املعلومات القطاعية
إن القطاع هـو جزء مـن املجموعة يعمل في أنشطة ا عمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات أو تكبد مصاريف .يتم اإلفصاح عن
القطاعات التشغيلية علي أساس التقارير الداخلية الت يتم مراجعتها من قبل متخذ القرار التشغيلي الرئيس ي وهو الصخص
املسؤول عن توز ع املوارد وتقييم ا داء واتخاذ القرارات اإلستراتيجية حول القطاعات التشغيلية.
 -4استخدام األحكام و التقديرات الهامة
إن إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية يتطل من اإلدارة
استخدام أحيام وتقديرات وافتراضات والتي بدورها تؤثر في تطبيق السياسات املحاسبية وعلى املبالغ املبينة لأل ول وااللتزامات
وكذلك اإلفصاحات عن بعض ا ول وااللتزامات املحتملة في تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة .تؤثر التقديرات واإلفتراضات في
أر دة ا ول وااللتزامات وكذلك املبالغ التي تم التقرير عنها لإليرادات واملصاريف .وعلى الرغم من أ ه تم إعداد تلك التقديرات
على أساس أفضل املعلومات املتاحة لإلدارة عن ا حداث أو الظروف الحالية فقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
يتم مراجعة اإلفتراضات الهامة بصورة مستمرة .يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي.
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 1-4تحديد مدة عقد اإليجارمع خيارات التجديد واإلنهاء
قامت املجموعة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها املدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار باإلضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار
تمديد عقد اإليجار إذا كان من املؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار.
لد املجموعة عدة عقود إيجار تشمل خيارات التمديد واإلنهاء .تطبق املجموعة حكمها في تقييم ما إذا كان من املؤكد بشيل
ً
حافزا
معقول ممارسة خيار تجديد العقد أو إنهائه أم ال .بمعن أن يتم ا خذ في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق
ً
اقتصاديا ملمارسة التجديد أو اإلنهاء.
بعد تاريخ بدء العقد ،تعيد املجموعة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث كبير أو تغيير في الظروف التي تقع تحت سيطرة
املجموعة ويؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء .
 2-4معدل العائد الضمني لعقود االيجار
ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة سعر العائد الضمني لجميع عقود اإليجار  ،وبالتالي  ،فونها تستخدم معدل االقتراي اإلضافي
لقياس التزامات اإليجار .ان معدل االقتراي اإلضافي هو معدل العائد الذي يتعين على املجموعة أن تدفعه لالقتراي على مدة
مماثلة  ،مع ضما ات مماثلة للحصول على أ ل ذي قيمة مماثلة لحق استخدام ا ل وفي بي ة مماثلة.
تقوم املجموعة بتقدير معدل االقتراي اإلضافي باستخدام مدخالت يمكن الحصول عليها (مثل أسعار العوائد في السوق).
 3-4مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة
يثبت املخزون بسعر التيلفة أو افي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .تتم التعديالت لتخفيض تيلفة املخزون إلى افي القيمة
القابلة للتحقق .تتضمن العوامل املؤثرة على هذه التعديالت التغيرات في الطل على املخزون ،والتغيرات التكنولوجية وتدهور
النوعية وأمور الجودةً ،
وبناء على ذلك تقوم املجموعة بدراسة هذه العوامل وأخذها في االعتبار إلحتساب مخصص مخزون راكد
ً
وبطئ الحركة .يتم دوريا مراجعة أية تعديالت قد تنتج عن االختالف في هذه العوامل.
 4-4مخصص الخسائراالئتمانية املتوقعة
تستخدم املجموعة مصفوفة لحساب مخصص الخسائر اإلئتما ية املتوقعة للمدينون التجاريون وأ ول العقود واملستحق من
أطراف ذات عالقة .تستند نس املخصص إلى أعمار املبالغ املستحقة ملجموعات قطاعات العمالء املختلفة التي لها أ ماط خسارة
مماثلة.
تستند مصفوفة املخصص مبدئيا على معدالت التأخر في السداد التاريخية ثم يتم تعديلها لتتضمن عوامل االقتصاد الكلي للدولة.
يتم تقييم العالقة بين معدالت التأخر في السداد  ،والظروف االقتصادية املتوقعة والخسائر االئتما ية املتوقعة وهي تعتمد على
التقديرات بشيل كبير .مبلغ الخسائر االئتما ية املتوقعة ييون حساس للتغيرات في الظروف االقتصادية املتوقعة.
 5-4االعتراضات الطبية املتوقعة
تستند املجموعة عند تقدير االعتراضات الطبية املتوقعة على خبرتها السابقة مع كل عميل على حدة .لتوقع هذه االعتراضات تعمل
املجموعة على قياس مد قبول العمالء بالخدمات والسلع الطبية املقدمة وتلجأ إلى افتراضات مبنية على أقرب اعتراضات
للمطالبات وما تو لت اليه من مفاوضات مباشرة مع العمالء وكذلك باالعتماد على البيا ات املتوفرة في السوق وفي الشركات
املثيلة.
 6-4خصم حجم التعامل
في بعض االحيان يتم اثبات اإليرادات بخصومات على أساس حجم التعامل ويتم إثبات اإليرادات على أساس السعر املحدد في
العقد ،بعد خصم حجم التعامل .يتم استخدام الخبرة املتراكمة لتقدير الخصومات ،ويتم االعتراف باإليراد فقط إلى الحد الذي
ييون فيه من املحتمل أال يحدث انعياس كبير في اإليرادات.
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يتم تحليل خصومات حجم التعامل املتوقعة للمجموعة على أساس كل عميل على حدة بالنسبة للعقود التي تتضمن هذا الخصم.
يعتمد تحديد ما إذا كان من املحتمل أن يحصل العميل على الخصم على استحقاقاته التاريخية واملعامالت املتراكمة حت تاريخ
القوائم املالية.
 7-4هبوط قيمة األصول غيراملالية
يتم اإلعتراف بخسارة الهبوط في القيمة للمبلغ الذي تزيد به القيمة الدفترية لأل ل أو وحدة توليد النقد عن قيمته القابلة
لإلسترداد .لتحديد القيمة القابلة لإلسترداد ،تقوم اإلدارة بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من كل وحدة توليد قد
وتحدد معدل الخصم املناس إلحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية .أثناء عملية قياس التدفقات النقدية املستقبلية
املتوقعة ،تقوم اإلدارة بوضع افتراضات حول النتائج التشغيلية املستقبلية .تتعلق هذه اإلفتراضات با حداث والظروف
املستقبلية .قد تختلف عن النتائج الفعلية ،وقد تتسب في تعديالت جوهرية على ا ول املجموعة خالل السنوات املالية التالية.
في معظم الحاالت ،يتضمن تحديد معدل الخصم املطبق تقدير التعديالت املناسبة ملخاطر السوق والتعديالت املالئمة لعوامل
الخطر الخا ة با ول.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
-5

عقارات ،آالت ومعدات
حق استخدام
أصل

األراض ي

املباني

تحسينات املباني
املستأجرة

اآلالت واملعدات

املعدات الطبية

األثاث والتركيبات

السيارات

االنشاءات تحت
التنفيذ

اإلجمالي

التكلفة

في  1يناير2018م
إضافات
استبعادات
تحويالت
في  31ديسمبر2018م
إضافات
استبعادات
تحويالت
في  31ديسمبر2019م

43,043,918
43,043,918

530,002,199
530,002,199
530,002,199

449,681,710
55,315,318
613,910,415
1,118,907,443
327,800
12,982,967
1,132,218,210

72,578,669
268,164
()23,000
72,823,833
2,156,825
()231,470
2,017,292
76,766,480

االستهالك املتراكم
في  1يناير2018م
استهالك السنة
استبعادات
في  31ديسمبر2018م
استهالك السنة
استبعادات
في  31ديسمبر2019م
صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2019م

16,443,732
16,443,732

-

229,635,070
18,733,474
248,368,544

26,600,186

530,002,199

883,849,666

12,626,805

في  31ديسمبر 2018م

-

530,002,199

889,272,373

14,996,335

-

76,915,438
9,177,789
()16,363
72,603,639
158,680,503
2,670,700
()570,000
()12,982,967
147,798,236

382,619,362
82,686,784
()3,139,415
13,449,130
475,615,861
39,098,703
()6,992,280
507,722,284

18,039,710
13,850,165
()137,261
1,832,532
33,585,146
2,428,650
()157,237
35,856,559

7,569,063
1,450,000
9,019,063
9,019,063

822,022,816
92,964,355
()701,795,716
213,191,455
154,544,962
()2,017,292
365,719,125

209,472,268
20,162,802

51,531,388
6,299,944
()3,834
57,827,498
6,458,775
()146,598
64,139,675

56,761,400
5,976,344
()11,815
62,725,929
6,259,703
()38,000
68,947,632

253,245,995
37,350,200
()3,112,834
287,483,361
41,167,385
()5,171,438
323,479,308

11,438,481
2,979,535
()124,683
14,293,333
2,643,110
()139,845
16,796,598

6,661,231
788,381
7,449,612

78,850,604

184,242,976

19,059,961

1,569,451

365,719,125

95,954,574

188,132,500

19,291,813

2,357,832

213,191,455
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2,359,428,967
255,712,575
()3,316,039
2,611,825,503
244,271,558
()7,950,987
2,848,146,074

5,546,845
1,114,386

-

587,996,377
73,883,211
()3,253,166
658,626,422
92,494,560
()5,495,881
745,625,101
2,102,520,973
1,953,199,081

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
فيما يلي توز ع مصروف اإلستهالك
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2018م
2019م
72,495,659
88,679,820
1,387,552
3,814,740
73,883,211
92,494,560

تيلفة اإليرادات
املصروفات اإلدارية والعمومية (إيضاح )24

اإلنشاءات تحت التنفيذ
ل ـ ـ ــد املجموع ـ ـ ــة مش ـ ـ ــروع مستش ـ ـ ــفى دل ـ ـ ـه م ـ ـ ــار بس ـ ـ ــعة قص ـ ـ ــو  400س ـ ـ ـرير و 200عي ـ ـ ــادة بتيلف ـ ـ ــة إجمالي ـ ـ ــة تق ـ ـ ــدر بـ ـ ـ ـ ()920
ملي ـ ـ ــون ري ـ ـ ــال س ـ ـ ــعودي وق ـ ـ ــد ت ـ ـ ــم تش ـ ـ ــغيل املرحل ـ ـ ــة ا ول ـ ـ ــى ف ـ ـ ــي  8أبري ـ ـ ــل 2018م بطاق ـ ـ ــة اس ـ ـ ــتيعابية بلغ ـ ـ ــت  150سـ ـ ـ ـرير و 100
عيادة.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت املجموع ـ ـ ـ ـ ـ ــة أعم ـ ـ ـ ـ ـ ــال البن ـ ـ ـ ـ ـ ــاء للتوس ـ ـ ـ ـ ـ ــعة الغربي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ملستش ـ ـ ـ ـ ـ ــفى دل ـ ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ـ ــي النخي ـ ـ ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ  25س ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر
2017م ،بسعة  150سرير و  30عيادة.
 -6أصول غيرملموسة
ترخيص تصنيع
التكلفة
في  31ديسمبر 2018م
في  31ديسمبر2019م

10,648000
10,648,000

اإلطفاء والهبوط
في  1يناير 2018م
إطفاء عام 2018م
في  31ديسمبر 2018م
إطفاء عام 2019م
في  31ديسمبر 2019م

3,000,000
3,000,000
3,000,000

تراخيص
املنتجات
11,505,000
11,505,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000

الشهرة
5,091,000
5,091,000

5,091,000
5,091,000
5,091,000

حقوق التأجير
3,422,270
3,422,270

527,598
156,860
684,458
171,120
855,578

اإلجمالي
30,666,270
30,666,270

11,618,598
156,860
11,775,458
171,120
11,946,578

افي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر2019م

7,648,000

8,505,000

-

2,566,692

18,719,692

في  31ديسمبر2018م

7,648,000

8,505,000

-

2,737,812

18,890,812
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
الهبوط في تراخيص التصنيع وتراخيص املنتجات (أصول غيرملموسة غيرمحددة العمر االنتاجي)
يــتم إج ـراء إختبــار اال خفــاي ســنويا ،حيــث يــتم إج ـراء إختبــار لأل ــول غيــر امللموســة غيــر محــددة العمــر اال تــاجي للتأكــد
مـن وجــود هبــوط فـي قيمتهــا وذلــك بمقار ــة القيمـة الدفتريــة مــع القيمـة القابلــة لإلســترداد والتــي يـتم تحديــدها علــى أســاس
املعلومــات املســتخدمة فــي إحتســاب القيمــة الحاليــة التــي تســتخدم التــدفقات النقديــة املتوقعــة ملــدة خمــس ســنوات .بلــغ
معــدل الخصــم املســتخدم فــي إحتســاب التــدفقات النقديــة املتوقعــة  . %16.67تــم إحتســاب القيمــة النهائيــة باســتخدام
مكرر الربحية للنمو للسنة ا خيرة من فترة التوقعات.
ً
ً
يتــأثر إحتســاب القيمــة قيــد اإلســتخدام تــأثرا كبي ـرا باإلفتراضــات املتعلقــة بمعــدل مــو املبيعــات والتضــخم وتيلفــة
املبيعــات املســتخدمة فــي إســتنباط التــدفقات النقديــة ملــا بعــد املواز ــة ملــدة خمــس ســنوات وكــذلك العوامــل املســتخدمة
في احتساب القيمة النهائية.
حقوق التأجير
تمثل حقوق التأجير مبلغ مدفوع للهي ة الســعودية للمدن الصــناعية ومناطق التقنية ظير حق اســت جار أري ويتم إطفاؤها على
مد سنوات العقد املتبقية التي تنتهي في  10فر 1456هـ املوافق  28ابريل 2034م.
 -7استثمارفي شركة زميلة
يتيون االستثمار في شركة زميلة من االستثمار في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه ،وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم ببناء
مستشفى عام شرق مدينة الرياي .يتم احتساب الحصة في االستثمار باستخدام طريقة حقوق امللكية ،وفيما يلي نسبة املساهمة:

اسم الشركة الزميلة
شركة الدكتور محمد راشد
الفقيه

الحصة في حقوق امللكية ()٪
كما في
كما في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018م
2019م
٪ 31,21

٪ 31,21

ب ـل ـ ــد ال ــتشـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـي ـ ــل
النشاط الرئيس
والتأسيس
اململكة العربية
السعودية

تملك وتشغيل و يا ة
مستشفى ومراكز صحية

خالل الربع ا ول من عام 2018م قامت املجموعة بزيادة نسبة ملكيتها في الشركة الزميلة لتصبح  %31,21بدال من  ،%30يمكن
تلخيص حركة االستثمار كما يلي:
كما في  31ديسمبر
2019م
145,160,732
478,566
()4,590,704
()96,675
140,951,919

ر يد أول املدة
إضافات
تسويات
حصة املجموعة في خسارة الشركة الزميلة
حصة املجموعة في الدخل الشامل اآلخر في الشركة الزميلة
ر يد آخر املدة
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كما في  31ديسمبر
2018م
140,978,759
5,980,000
138,707
()1,936,734
145,160,732

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
يمكن تلخيص املبالغ اإلجمالية لبعض املعلومات املالية للشركة الزميلة كما يلي:
كما في  31ديسمبر
2019م
38,914,022
ا ول املتداولة
698,574,269
ا ول غير املتداولة
42,397,229
االلتزامات املتداولة
287,298,942
االلتزامات غير املتداولة
()14,709,079
الخسارة من العمليات املستمرة
()275,824
الدخل الشامل اآلخر
()14,984,902
الدخل الشامل
407,792,120
حقوق امللكية
في رأي اإلدارة ،لم يكن هناك هبوط في القيمة الدفترية لالستثمار في الشركة الزميلة كما في تاريخ التقرير.

كما في  31ديسمبر
2018م
97,403,849
579,625,407
69,629,799
184,622,434
()4,670,565
()33,933
()4,704,498
422,777,023

 -8أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

مدرجة
الشركة ا رد ية لصناعة ا دوية
غيرمدرجة
شركة مركز مكة الطبي
شركة ا حساء للخدمات الطبية

كما في  31ديسمبر
2019م

نسبة
امللكية
٪

كما في  31ديسمبر
2018م

الدولة

نسبة
امللكية
٪

٪0,4

247,669

ا ردن

٪0,4

136,465

٪7,5
٪1,1

3,448,120
1,748,145
5,443,934

السعودية
السعودية

٪7,5
-

3,448,120
3,584,585

أدوات حقوق امللكية غيرمدرجة
تر اإلدارة أ ه لم تتوافر في أدوات حقوق امللكية غير املدرجة أي من املؤشرات املنصوص عليها في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم
(" )9ا دوات املالية" الفقرة رقم ب  2-4-5والتي تشير إلى أن التيلفة قد ال تيون معبرة عن القيمة العادلة لهذه ا دوات وبالتالي تم
اعتبار أن تيلفة هذه ا دوات تعتبر أفضل تقدير لقيمتها العادلة.
بتاريخ  4ابريل 2019م املوافق  28رج 1440هـ قامت الشركة ببيع كامل حصتها في شركة اإلحساء للخدمات الطبية والبالغة
 162,500سهم وذلك مقابل  2,437,000ريال سعود والذي تج عنه ربح وقدره  688,855ريال سعودي تم ادراجه ضمن الدخل
الشامل اآلخر.
 -9أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
بتاريخ  14مايو 2019م املوافق  9رمضــان 1440ه ـ ـ ـ ـ ـ قامت الشــركة بســداد دفعة قدرها  22,321,102ريال ســعودي مقابل ش ـراء
وحدات في ـ ــندوق اس ـ ــتثماري (في ـ ــندوق ميفك لفرص امللكية الخا ـ ــة  ) 3هدف الص ـ ــندوق هو تحقيق عائد مرتفع على رأس
املال على املد الطويل واالستثمار في القطاع الصحي.
بتاريخ  31ديس ـ ـ ـ ــمبر 2019م تم إعادة تقويم أ ـ ـ ـ ــول الص ـ ـ ـ ــندوق عن طريق إدارة الص ـ ـ ـ ــندوق بالقيمة العادلة باس ـ ـ ـ ــتخدام طريقة
التدفقات النقدية املخص ــومة ،وقد بلغت قيمة حص ــة املجموعة في االس ــتثمار في الص ــندوق ما قدره  35,706,967ريال س ــعودي
و تج عن ذلك تسجيل أرباح قدرها  13,385,865ريال سعودي تم تسجيلها في ا رباح والخسائر (إيضاح .)25
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -10املخزون
كما في  31ديسمبر
2019م
82,470,438
8,977,730
5,601,306
5,195,922
3,349,312
105,594,708
()1,060,372
104,534,33 6

أدوية
مواد خام
مواد مستهلكة طبية ومستحضرات تجميل
أخر
لوازم طبية
اقصا :مخصص مخزون بطنء الحركة

كما في  31ديسمبر
2018م
72,645,034
3,043,789
5,821,644
2,728,922
6,148,553
90,387,942
()1,615,337
88,772,605

فيما يلي ملخص بحركة مخصص مخزون بطنء الحركة:
للسنة املنتهية في
 31ديسمبر2018م
 31ديسمبر2019م
1,381,403
1,615,337
2,632,875
31,898
()93,200
()2,398,941
()493,663
1,615,337
1,060,372

 1يناير
ميون
مردود
شط
 31ديسمبر
ً
 -11مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

كما في  31ديسمبر
2019م
43,757,003
12,865,558
6,803,339
12,130,125
3,844,014
12,536,567
()8,128,310
83,808,296

ً
مبالغ مدفوعة مقدما ملوردين
مصاريف مدفوعة مقدما
سلف موففين
غطاء اعتمادات مستندية وخطابات ضمان
ندوق تنمية املوارد البشرية
أخر
ً
اقصا  :املخصص
فيما يلي ملخص بحركة املخصص:

كما في  31ديسمبر
2018م
49,021,028
17,138,677
5,401,088
5,630,125
3,249,427
9,108,490
()6,247,077
83,301,758

للسنة املنتهية في
 31ديسمبر2018م
 31ديسمبر2019م
6,234,341
6,247,077
22,268
1,881,233
()9,532
6,247,077
8,128,310

الر يد في  1يناير
ميون
شط
 31ديسمبر
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -12األطراف ذات العالقة
تقوم املجموعة في إطار النشاط اإلعتيادي ،بأعمال مع شركات أخر تقع ضمن إطار الجهات ذات العالقة الواردة في املعايير الدولية
للتقرير املالي ,تتم هذه العمليات في سياق ا عمال االعتيادية و يتم قياسها بمبالغ التبادل وهي املبالغ املتفق عليها بين الطرفين .
تتم املبيعات إلى الجهات ذات العالقة واملشتريات منها بشروط مماثلة لتلك التي تتم بشروط تعامل عادل.
تتضمن ا طراف ذات العالقة للمجموعة موففن اإلدارة الرئيسيين ،الشركات التابعة ،الشركات الزميلة وغيرها كما هو موضق
اد اه.
مزايا االدارة العليا

للسنة املنتهية في
 31ديسمبر2018م
 31ديسمبر2019م
8,809,823
9,065,012

روات وميافشت املديرين التنفيذيين للمجموعة
ميافشت أعضاء مجلس اإلدارة (إيضاح )24

2,933,334

مستحق من أطراف ذات عالقة

الشركة الفنية لتوطين
التقنية
مجموعة دله البركة
القابضة

العالقة
مملوكة جزئيا
ملساهم
مساهم

طبيعة
املعامالت
دعم فني

املعامالت
خالل السنة املنتهية في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018م
2019م
7,229,280 1,849,863

خدمات طبية 301,016

2,966,667

الرصيد كما في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018م
2019م
4,160,956 5,096,706

367,508

293,016

273,291

شركة الدكتور محمد الفقيه شركة زميلة

دعم فني
ومبيعات
ادوية

636,538

-

636,538

-

شركة املشفى الطبية

مملوكة حد
أقارب عضو
بمجلس إدارة
الشركة

خدمات
طبية

922,121

933,993

568,830

760,313

خالد راشد الفقيه

أقارب عضو
مجلس إدارة
الشركة

استشارات
هندسية

328,880

-

-

-

6,595,090

5,194,560
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
مستحق إلى أطراف ذات عالقة

وكالة سفر دارين للسفر
والسياحة

العالقة
مملوكة جزئيا
ملساهم

املعامالت
الرصيدكما في
خالل السنة املنتهية في
 31ديسمبر
 31ديسمبر  31ديسمبر
 31ديسمبر
طبيعة
2018م
2019م
2018م
2019م
املعامالت
354,036
743,174 6,672,051
تذاكر سفر 5,726,349

املهندس/طارق القصبي

رئيس مجلس
اإلدارة

إستشارات
إدارية

1,147,596

697,165

-

697,165

شركة دلة التجارية

مملوكة
ملساهم

أعمال
يا ة

169,614

298,480

-

-

أخر

أخر

خدمات
طبية

-

-

23,290

55,412

766,464

1,106,613

 -13مدينون تجاريون

مدينون تجاريون
يخصم :مخصص خسائر ائتما ية متوقعة
فيما يلي ملخص بحركة مخصص الخسائر اإلئتما ية املتوقعة

كما في  31ديسمبر
2019م
360,197,236
()30,842,609

كما في  31ديسمبر
2018م
381,048,712
()24,868,296

329,354,627

356,180,416
للسنة املنتهية في

 31ديسمبر2019م
24,868,296
14,440,953
()8,466,640
30,842,609

الر يد في  1يناير
ميون
مردود
شط
الر يد في  31ديسمبر

 31ديسمبر2018م
26,367,371
4,628,160
()5,191,441
()935,794
24,868,296

تم مراجعة مؤشرات الهبوط في القيمة لجميع املدينون التجاريون ،و في رأي اإلدارة لم يكن هناك هبوط في القيمة الدفترية للمدينون
التجاريون غير تلك املذكورة كمخصص الخسائر االئتما ية املتوقعة .
 -14النقد ومايعادله
كما في  31ديسمبر
2019م
87,504,182
822,077
88,326,259

قد لد البنوك
قد في الصندوق
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كما في  31ديسمبر
2018م
45,178,436
1,180,699
46,359,135

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -15االحتياطي النظامي
وفقا لنظام الشركات السعودي وعقد تأسيس الشركة ،يج على الشركة تحويل  ٪10من افي أرباح السنة إلى االحتياطن النظامن
حت يبلغ هذا االحتياطن  ٪30من رأس املال .لم يتم إجراء تحويل إلى االحتياطن النظامن لتجاوز االحتياطن  ٪30من رأس مال
الشركة  .هذا االحتياطن غير قابل للتوز ع على املساهمين.
 -16تمويل املرابحة
كما في  31ديسمبر
2019م

غيرمتداولة
مرابحات طويلة ا جل
متداولة
مرابحات قصيرة ا جل
الجزء املتداول من مرابحات طويلة ا جل
إجمالي املرابحات املتداولة
إجمالي تمويالت املرابحة

كما في  31ديسمبر
2018م

839,268,569

562,639,841

69,647,000
112,106,343
181,753,343
1,021,021,912

139,837,580
5,916,666
145,754,246
708,394,087

لد املجموعة عقود اتفاقيات مرابحات بنكية مع عدد من البنوك املحلية .عقود املرابحة بالريال السعودي وتحمل أعباء مالية
بشيل عام على أساس السعر السائد في السوق .عقود املرابحة بهدف تمويل إنشاء مرافق طبية ومستشفيات تحت االنشاء وجديدة
مع تمويل رأس املال العامل ،عقود املرابحات مضمو ة عن طريق سندات مر.
كما في  31ديسمبر 2019م بلغ حجم املرابحات املتاح استخدامها للمجموعة مبلغ 1,618مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2018م:
 2.631مليون ريال سعودي) ،املستخدم منها كما في  31ديسمبر 2019م حو  1,020مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر2018م:
 708,3مليون ريال سعودي) ،ومضمو ة بسندات مر كما في  31ديسمبر 2019م بوجمالي قدره  1,798مليون ريال سعودي (
2018م 2,851 :مليون ريال سعودي).
بلغت تياليف التمويل املتعلقة باملرابحات املرسملة خالل عام 2019م مبلغ وقدره  11مليون ريال سعودي ( 12,5 :2018مليون
ريال سعودي).
بلغت تياليف التمويل املتعلقة باملرابحات املثبتة في ا رباح أو الخسائر لعام 2019م بمبلغ وقدره  24,04مليون ريال سعودي
(2018م  11,5 :مليون ريال سعودي).
 -17عقود االيجار
حق استخدام اصول مدرجة ضمن عقارات وآالت ومعدات (إيضاح .)5
للسنة املنتهية في  31ديسميبر
2018م
2019م
36,446,307
1,056,787
()18,506,179
18,996,915

التزام عقود اإليجار
إضافات خالل العام
عوائد محملة
مدفوع
الر يد في نهاية العام
يقسم إلى
التزام عقود إيجار طويل ا جل
التزام عقود إيجار قصير ا جل
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5,585,688

-

13,411,227
18,996,915

-

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
قامت املجموعة بوثبات التزام عقود االيجار ومص ـ ــروف العوائد باس ـ ــتخدام معدل االقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراي اإلض ـ ــافي ،وهو معدل العائد الذي
تتوقع استخدامه لين تقتري التمويل الالزم ملدة مماثلة لعقود االيجار وبنفس الضما ات.
ال تتضمن عقود اإليجار أي تعهدات ،ولكن ال يجوز استخدام ا

ول املؤجرة كضمان غراي االقتراي.

كما في تاريخ التقرير لد املجموعة عقود إيجار منخفضـ ــة القيمة أو ملدة أقل من  12شـ ــهرا وغير قابلة للتمديد وقد بلغ مصـ ــروف
االيجار املسجل في ا رباح أو الخسائر عن هذه العقود للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م بما قدره  413,318ريال سعودي.
 -18التزام منافع املوظفين
الجدول التالي يبين حركة التزام منافع املوففين:
الر يد كما في  1يناير
مشمولة في األرباح والخسائر
تيلفة الخدمات الحالية
تيلفة العائد
مشمولة في الدخل الشامل اآلخر
تقييم اكتواري
مدفوع
الر يد

كما في  31ديسمبر
2019م
117,454,595

كما في  31ديسمبر
2018م
106,595,301

17,050,471
5,082,447

22,164,767
4,263,812

391,123
()12,036,494
127,942,142

()6,274,894
()9,294,391
117,454,595

الجدول التالي يبين االفتراضات االكتوارية ا ساسية كما في تاريخ التقرير
كما في  31ديسمبر
2019م
%3,86
%2,8

سعر الخصم
مو الرات السنوي

كما في  31ديسمبر
2018م
٪4.15
٪2

الجدول التالي يبين أثر التغير في اإلفتراضات اإلكتوارية في تاريخ التقرير
كما في  31ديسمبر2019م
مبلغ االلتزام

نسبة التغير

كما في  31ديسمبر2018م
مبلغ االلتزام

نسبة التغير

معدل الخصم
٪0,5 +
٪0,5 -

119,501,225
134,288,016

()% 6.6
%5

111,925,148
123,505,052

()% 4.7
% 5.15

مو الرات السنوي
٪0,5 +
٪0,5 -

131,753,976
117,354,549

%3
()% 8.3
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121,191,812
113,985,600

% 3.18
()% 2.95

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -19الدائنون التجاريون
كما في  31ديسمبر
2019م
69,889,841
23,952,139
11,889,024
1,716,182
1,606,926
1,824,721
110,878,833

موردي أدوية
موردي معدات طبية
موردي لوازم إدارية
موردي املطاعم
موردي قطع الغيار
أخر

كما في  31ديسمبر
2018م
57,640,317
24.952.496
10,069,784
1,306,726
7,217,906
323,593
101,510,822

 -20مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
كما في  31ديسمبر
2019م
24,290,380
8,137,783

كما في  31ديسمبر
2018م
20,817,297
8,535,884

7,680,314
3,145,649

8,544,573
4,142,691

مستحقات للموففين
تأمينات اجتماعية مستحقة
ضريبة القيمة املضافة

2,560,043
1,574,225

2,692,388
1,380,435

1,133,005

3,479,329

مقدمات من العمالء
مصروفات مستحقة اخر

546,307
18,340,789

440,307
20,831,153

اجازات وتذاكر سفر مستحقة
حوافز موففين مستحقة
ايرادات مستحقة
تياليف تمويل مستحقة

67,408,495

70,864,057

 -21الزكاة
كما في  31ديسمبر
2019م
1,287,137,661
141,527,077
845,322,501

عناصرالوعاء الزكوي
حقوق امللكية
مخصصات
قروي مستخدمة في تمويل أ ول غير متداولة
افي الدخل املعدل

185,806,532
2,459,793,771
()2,077,309,964
()180,541,738

ً
اقصا :عقارات  ،آالت ومعدات ،افي
استثمارات
أ ول غير ملموسة

()18,719,692

الوعاء الزكوي
الزكاة
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كما في  31ديسمبر
2018م
1,541,927,590
135,150,092
568,556,505
169,878,507
2.415.512.694
()1,953,199,081
()152,658,586
()18,890,812

183,222,377

290,764,215

4,645,163

7,269,105

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
كما في  31ديسمبر
كما في  31ديسمبر
2018م
2019م
145,299,624
151,626,134
24,578,883
34,180,398
169,878,507
185,806,532
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2018م
2019م
13,966,035
7,269,105
3,541,169
4,710,182
()10,238,099
()7,334,124
7,269,105
4,645,163

صافي الدخل املعدل
افي الدخل قبل الزكاة
التعديالت
افي الدخل املعدل
حركة مخصص الزكاة
 1يناير
ميون خالل السنة
مدفوع خالل السنة
 31ديسمبر
 -22األيرادات من العقود مع العمالء

للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2018م
2019م

تصنيف اإليرادات

942,118,502

إيرادات تقديم خدمات
إيرادات بيع أدوية

309,970,175
1,252,088,677

توقيت إثبات اإليرادات
على مد زمني
عند قطة من الزمن

452,347,919
799,740,758
1,252,088,677

889,657,826
291,284,225
1,180,942,051
421,842,155
759,099,896
1,180,942,051
كما في  31ديسمبر

أرصدة العقود
مدينون تجاريون (إيضاح )13
أ ول عقود مع العمالء
التزامات عقود مع العمالء

2019م
329,354,627
1,961,722
17,212,922

2018م
356,180,416
2,442,924
5,229,801

أصول عقود مع العمالء
تتعلق أ ـ ـ ــول العقود باإليرادات غير املفوترة .يختلف ر ـ ـ ــيد هذا الحسـ ـ ــاب و عتمد على عدد الخدمات املسـ ـ ــتمرة غير املفوترة في
نهاية العام .ال يوجد مخصص للخسائر االئتما ية املتوقعة على أ ول العقود بسب قرب تواريخ استحقاقها.
التزامات عقود مع العمالء
تتمثل التزامات العقود بشيل أساس ي في خصم حجم التعامل للعمالء والذي يستند على الشروط التعاقدية معهم.
لم يسـ ـ ـ ــجل خالل عامن 2019م و2018م إيرادات كا ت ضـ ـ ـ ــمن التزامات العقود بداية العام أو إيرادات تم الوفاء بالتزام اآلداء لها
أثناء العام السابق.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -23مصاريف بيع وتسويق
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2018م
2019م
16,433,077
16,061,092
5,280,600
4,697,800
943,872
662,500
2,640,823
2,221,746
25,298,372
23,643,138

دعاية وإعالن وترويج
روات وأجور ومنافع
حوافز تسويق
أخر

 -24مصاريف إدارية وعمومية

روات وأجور ومنافع
مواد
يا ة وخدمات
منافع عامة
أتعاب مهنية
ميافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان ذات العالقة (إيضاح )12
استهالك (إيضاح )5
تأمين
أذو ات وتراخيص
قرطاسية
تدري وتطوير
إيجارات
مخصص مخزون (إيضاح )10
أخر
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للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2018م
2019م
191,280,963
196,793,255
23,855,153
15,270,912
3,930,412
7,078,459
6,606,969
5,695,971
5,573,907
4,452,158
3,266,667
3,211,905
1,387,552
3,814,740
3,858,183
2,674,957
2,565,759
2,284,541
2,598,840
1,806,929
1,413,827
1,516,322
3,272,881
2,632,875
()61,302
13,201,214
17,419,148
265,445,202
261,957,995

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -25إيرادات وخسائرأخرى ،صافي
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2018م
2019م

أرباح تقييم أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل
ا رباح والخسائر (إيضاح)9
إيجارات
الدعم العلمي
وجبات طعام
دعم غذاء اطفال
خسارة بيع استثمارات
خسائر بيع عقارات وآالت و معدات
أخر

13,385,865
4,122,197
3,777,451
3,245,227
419,265
()85,416
1,580,137
26,444,726

3,351,354
2,983,139
2,487,213
1,045,678
()373,123
()38,160
3,018,687
12,474,788

 -26اجتماعات وقرارات هامة
بتاريخ  10سبتمبر 2019م املوافق  11محرم 1441ه وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة اململكة لالستثمار والتطوير
واملتعلقة بعملية مبادلة ا سهم اململوكة لشركة اململكة لالستثمار والتطوير في شركة درع الرعاية القابضة املحدودة مقابل أسهم
في شركة دله للخدمات الصحية وباإلضافة إلى مقابل قدي .تمتلك شركة درع الرعاية القابضة املحدودة شركة خدمات املشار ع
الطبية املحدودة (مستشفى اململكة) وشركة مجمع العيادات االستشارية املحدودة وشركة يدلية العيادات الحديثة املحدودة .
اتفق الطرفان على تقييم نسبي ومبدئن للصفقة املقترحة .وسيتم تحديد القيمة النهائية للصفقة املقترحة بعد إتمام عملية الدراسة
النافية للجهالة .يسري مفعول املذكرة من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين وتظل سارية املفعول حت  31ديسمبر 2019م وقد تم
تمديد مذكرة التفاهم حت  30أبريل 2020م.
بتاريخ  9ديسمبر 2019م املوافق  12ربيع ثانن 1441هـ وقعت الشركة اتفاقية شراء  %10من أسهم شركة مراس العربية الطبية
القابضة املتخصصة في مجال ط التجميل واالسنان .وتمتلك شركة دله للخدمات الصحية  %18.9من شركة مراس العربية
الطبية ،قبل هذه االتفاقية ،بشيل غير مباشر من خالل استثمارها في ندوق ميفك لفرص امللكية الخا ة ( 3إيضاح .)9
بتاريخ  1سبتمبر 2019م املوافق  2محرم  1441ه وقعت شركة دله للخدمات الصحية عقد شراكة استراتيجية طويلة االجل مع
شركة سيمينز للرعاية الصحية املحدودة بغري إدارة وتشغيل اقسام االشعة ملستشفيات الشركة وأقسام ا شعة للمستشفيات
التي تفوز بها في املناقصات الحيومية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني قسام ا شعة ،بلغت قيمة العقد  112مليون ريال
موزعة على مدة عشر سنوات.
بتاريخ  1مايو 2019م املوافق  25شعبان 1440هـ قررت الجمعية العامة للشركة تفويض مجلس اإلدارة بتوز ع أرباح مرحلية
بشيل صف سنوي للعام املالي 2019م وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف بحس الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة.
وبتاريخ  11وفمبر 2019م املوافق  14ربيع أول 1441هـ قرر مجلس اإلدارة توز ع أرباح مرحلية قدية للمساهمين عن النصف
ا ول للعام املالي 2019م بمبلغ وقدره  37,500,000ريال سعودي بواقع  0.5ريال سعودي عن كل سهم .تم التوز ع خالل الربع
الرابع من عام 2019م ،بما قدره  35,630,000ريال سعودي بعد خصم صي أسهم الخزينة.
بتاريخ  26فبراير 2019م املوافق  20جماد ثانن 1440هـ قررت الجمعية العامة للشركة املوافقة على تو ية مجلس اإلدارة بتوز ع
أرباح قدية على مساهمي الشركة عن النصف االول من العام املالي 2018م بمبلغ وقدره  88,500,000ريال سعودي بواقع 1.5
ريال سعودي عن كل سهم .تم توز ع ا رباح خالل الربع ا ول من العام 2019م.
بتاريخ  22مايو 2018م املوافق  06رمضان  1439هـ وافقت الجمعية العامة على توز ع أرباح قدية عن العام املالي 2017م بما
قدره  147,5مليون ريال سعودي بواقع  2,5ريال سعودي للسهم الواحد وتم توز عها خالل الربع الثانن من عام 2018م.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -27ربحية السهم األساسية واملخفضة من صافي الربح
يتم احتساب ربحية السهم على أساس املتوسط املرجق لعدد ا سهم القائمة .الربح املخفض للسهم هو فس الربح ا ساس للسهم
ن املجموعة ليس لديها أي أدوات مخفضة مصدرة.
كما في  31ديسمبر
كما في  31ديسمبر
2018م
2019م
141,758,455
146,915,952
افي الربح
75,000,000
72,584,673
املتوسط املرجق لعدد ا سهم القائمة
1.89
2,02
ربح السهم ا ساس ي واملخفض
يبلغ عدد ا سهم القائمة  75مليون سهم ،و غراي احتساب ربحية السهم ،تم تعديل املتوسط املرجق لعدد ا سهم بأثر رجعي
لين يعكس تأثير ا سهم املجا ية التي أ درتها الشركة وأسهم الخزينة التي اشترتها الشركة خالل عام 2019م.
بلغ افي خسائر شركة مستشفى دله مار حو  94,96مليون ريال سعودي عن السنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م ( 31ديسمبر
2018م 111,9 :مليون ريال سعودي).
 -28االرتباطات وااللتزامات املحتملة
االلتزامات الرأسمالية
كما في  31ديسمبر 2019م ،لد املجموعة التزامات رأسمالية تتعلق بشيل أساس بعقود بناء توسعة مستشفى دله النخيل ،وبناء
مستشفى دله مار بمبلغ  117,5مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2018م  204,9 :مليون ريال سعودي).
االلتزامات املحتملة
كما في  31ديسمبر  2019م ،لد املجموعة مطلوبات محتملة على شيل ضما ات بنكية بمبلغ  37,4مليون ريال سعودي تم
إ دارها يابة عن املجموعة في سياق النشاط اإلعتيادي ( 31ديسمبر 2018م  24,5 :مليون ريال سعودي).
تتضمن الضما ات البنكية ضمان بنين أ در خالل عام 2018م لطرف ثالث يابة عن شركة الدكتور محمد الفقية " شركة
زميلة" بمبلغ  17,5مليون ريال سعودي ،ينتهي بتاريخ  29أكتوبر .2020
توجد اعتمادات مستندية
مليون ريال سعودي).

ادرة عن املجموعة بمبلغ  35,9مليون ريال كما في  31ديسمبر 2019م ( 31ديسمبر 2018م 36,5 :

هناك بعض القضايا القا و ية ،في سياق العمل االعتيادي ،يتم العمل حاليا على تسويتها ،ولكن النتيجة النهائية لهذه الحاالت
ليست مؤكدة .وال تتوقع اإلدارة أن تيون تائج هذه القضايا جوهرية على البيا ات املالية املوحدة للمجموعة.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -29تصنيف األدوات املالية وقياس القيمة العادلة وإدارة املخاطر
 1-29تصنيف األدوات املالية
األصول املالية
أ ول مالية بالتيلفة املستهلكة
مستحق من أطراف ذات عالقة
أ ول عقود مع العمالء
مدينون تجاريون
سلف موففين
غطاء اعتمادات مستندية وخطابات ضمان
النقد وما يعادله
أ ول مالية بالقيمة العادلة
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل ا رباح والخسائر

كما في  31ديسمبر
2019م

6,595,090
1,961,722
329,354,627
6,803,339
12,130,125
88,326,259
3,584,585
35,706,967
كما في  31ديسمبر
2019م

االلتزامات املالية
التزامات مالية بالتيلفة املستهلكة
مرابحات طويلة ا جل
التزام عقود إيجار طويل ا جل
محجوز ضمان طويل ا جل
دائنون تجاريون
التزامات عقود مع العمالء
مرابحات قصيرة ا جل
الجزء املتداول من مرابحات طويل ا جل
التزام عقود إيجار قصير ا جل
محجوز ضمان قصير ا جل
مستحق طراف ذات عالقة

839,268,569
5,585,688
468,244
110,878,833
17,212,922
69,647,000
112,106,343
13,411,227
24,595,402
766,464

كما في  31ديسمبر
2018م

5,194,560
2,442,924
356,180,416
5,401,088
5,630,125
46,359,135
5,443,934
كما في  31ديسمبر
2018م

562,639,841
3,671,431
101,510,822
5,229,801
139,837,580
5,916,666
1,106,613

 2-29قياس القيمة العادلة
تقوم املجموعة بقياس ا دوات املالية ،مثل أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في تاريخ كل قائمة
مركز مالي.
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أ ل ما أو دفعه عند تحويل التزام ما بموج معاملة ظامية بين متعاملين
في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراي أن معاملة بيع اال ول أو تحويل االلتزامات قد تمت إما:
 في السوق الرئيس لأل ول أو االلتزامات ،أو


في حالة عدم وجود سوق رئيس ،في أكثر ا سواق فائدة لال ول وااللتزامات.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
السوق الرئيس أو السوق ا كثر فائدة يج أن تيون قابلة للو ول إليها من قبل املجموعة .تقاس القيمة العادلة لال ول أو
االلتزامات بافتراي أن املتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير ا ول أو االلتزامات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل
مصالحهم.
إن قياس القيمة العادلة ل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة املتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل
االستخدام ا مثل وا فضل لذلك ا ل أو من خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق ليقوم باستخدامه االستخدام ا فضل
وا مثل .تستخدم املجموعة أسالي التقييم التي تتناس مع الظروف والتي تتوفر لها بيا ات كافية لقياس القيمة العادلة ،وذلك
لزيادة استخدام املدخالت القابلة للمالحظة املعنية ،والتقليل من استخدام املدخالت غير القابلة للمالحظة.
تصنف كافة اال ول وااللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم املالية ضمن التسلسل الهرمن
ً
ملستويات القيمة العادلة .وفيما يلي شرحا لذلك:
 املستو ا ول
 املستو الثانن
 املستو الثالث

ا سعار املعلنة (غير املعدلة) في سوق نشط لال ول أو االلتزامات املتماثلة.
ً
طرق التقييم التي ييون أدنى مستو ملدخالتها املهمة لقياس القيمة العادلة قابال للر د
بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ً
طرق التقييم التي ييون أدنى مستو ملدخالتها املهمة لقياس القيمة العادلة غير قابال للر د
بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

يبين الجدول التالي تحليل البنود املسجلة بالقيمة العادلة طبقا ملستو القياس املتسلسل للقيمة العادلة:
كما في  31ديسمبر2019م
املستوى األول املستوى الثاني املستوى الثالث
3,448,120
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 136,465
35,706,967
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل ا رباح أو الخسائر
كما في  31ديسمبر2018م
املستوى األول املستوى الثاني املستوى الثالث
5,196,265
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 247,669
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل ا رباح أو الخسائر
 3-29إدارة املخاطر
تتعري املجموعة للمخاطر التالية تيجة استخدامها لألدوات املالية:
(أ ) مخاطر سعر الصرف ا جنبي
(ب) مخاطر اإلئتمان
(جـ) مخاطر السيولة
(د) مخاطر العمولة
(أ) مخاطرسعرالصرف األجنبي
تنتج مخاطر سعر الصرف ا جنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة ا دوات املالية تيجة للتغير في أسعار رف العمالت
ا جنبية .لم تقم املجموعة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا الريال السعودي ،الدوالر ا مريين .وحيث أن سعر رف
الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر ا مريين ،وعليه ال توجد مخاطر هامة للعمالت ا جنبية .تراق إدارة املجموعة أسعار
رف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
(ب) مخاطراالئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعري املجموعة لخسارة مالية في حال عجز الطرف املقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية،
وتنشأ بصورة رئيسية من املدينون التجاريون وأ ول العقود مع العمالء واملبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة وأر دة النقد
لد البنوك.
إن القيمة الدفترية لال ول املالية تمثل الحد ا قص من التعري ملخاطر االئتمان.
املدينون التجاريون وأصول العقود مع العمالء واملستحق من أطراف ذات عالقة
يتأثر تعري املجموعة ملخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية ليل من "املدينون التجاريون وأ ول العقود مع
ً
العمالء واملستحق من أطراف ذات عالقة" على حده .إال أن اإلدارة تضع باعتبارها أيضا العوامل التي قد ييون لها تأثير على مخاطر
االئتمان ا خر .
إن أعمار املدينون التجاريون وأ ول العقود مع العمالء واملستحق من أطراف ذات عالقة كما يلي:
كما في  31ديسمبر
2019م

مدينون تجاريون
ال تزيد عن  6أشهر
أكثر من  6أشهر وأقل من سنة
أكثر من سنة

196,684,425
50,449,926
82,220,276
329,354,627

أصول عقود مع العمالء
ال تزيد عن  6أشهر
مستحق من أطراف ذات عالقة
ال تزيد عن  6أشهر
أكثر من  6أشهر وأقل من سنة
أكثر من سنة

كما في  31ديسمبر
2018م
230,155,321
104,932,119
21,092,977
356,180,417

1,961,722

2,442,924

1,239,861
973,320
4,381,909
6,595,090

3,161,211
1,865,938
167,411
5,194,560

بلغ ر يد مخصص الخسائر االئتما ية املتوقعة كما في  31ديسمبر 2019م مبلغ وقدره  30,8مليون ريال سعودي (2018م:
 24,9مليون ريال سعودي).
النقد وما في حكمه
يتم إيداع النقد وما في حكمه لد بنوك عالية الثقة .تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة املجموعة لصعوبة عدم الوفاء
ً
بالتزاماتها املرتبطة بمطلوباتها املالية التي تتم تسويتها عن طريق السداد قدا أو من خالل أ ول مالية أخر  .ويهدف منهج
املجموعة في إدارة السيولة إلى ضمان أن ييون لديها سيولة كافية بشيل مستمر وقدر اإلميان للوفاء بالتزاماتها في فل الظروف
العادية والظروف الحرجة ،دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعري سمعة املجموعة للخطر.
(جـ) مخاطرالسيولة
تنتج مخاطر السيولة عن عدم مقدرة املجموعة على توفير ا موال الالزمة لسداد التزاماتها املتعلقة با دوات املالية .وإلدارة هذه
املخاطر تقوم املجموعة بتخطيط وإدارة التدفقات النقدية املتوقعة للمجموعة من خالل االحتفاظ باحتياطيات قدية مناسبة
وخطوط ائتمان بنكية سارية ومتاحة ومقابلة استحقاقات ا ول وااللتزامات املالية.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
جدول استحقاقات االلتزامات املالية
خالل سنة
كما في  31ديسمبر 2019م
مرابحات " تشمل تيلفة العوائد"
التزام عقود إيجار
محجوز ضمان
دائنون تجاريون
مستحق إلى أطراف ذات عالقة

187,428,452
13,411,227
24,595,402
110,878,833
766,464
337,080,378
خالل سنة

كما في  31ديسمبر 2018م
مرابحات " تشمل تيلفة العوائد"
التزام عقود إيجار
محجوز ضمان
دائنون تجاريون
مستحق إلى أطراف ذات عالقة

147,687,905
101,510,822
1,106,613
250,305,340

زيادة
عن  5سنوات

من
 1إلى  5سنوات

179,055,000
179,055,000

689,587,969
5,585,688
468,244
695,641,901
من
 1إلى  5سنوات
619,457,730
3,671,431
623,129,161

زيادة
عن  5سنوات
11,123,401
11,123,401

املجموع
1,056,071,421
18,996,915
25,063,646
110,878,833
766,464
1,211,777,279
املجموع
778,269,036
3,671,431
101,510,822
1,106,613
884,557,902

(د) مخاطرالعمولة
تتعري ا دوات املالية ملخاطر التغيرات في القيمة تيجة التغيرات في معدالت سعر العمولة ولها والتزاماتها املالية ذات العمولة
املتغيرة .إن أسعار العمولة الفعلية والفترات التي يتم خاللها إعادة تسعير أو استحقاق ا ول وااللتزامات املاليـة قد تم اإلشارة
إليها فـن اإليضاحات املتعلقة بها.
يبين الجدول التالي أثر حساسية التغير املعقول املحتمل في أسعار العمولة ،مع ثبات املتغيرات ا خر  ،على ربح املجموعة من خالل
أثر تغيير معدل عمولة التمويل ،ليس هناك تأثير على الدخل الشامل:
الزيادة (النقص)
في معدل العمولة

إجمالي التزام
املرابحات

األثر املحتمل على
الدخل الشامل

كما في  31ديسمبر 2019م

%1 +

1,021,021,912

10,210,219+

كما في  31ديسمبر 2018م

%1 +

708,394,087

7,083,940+

 -30املعلومات القطاعية
تتيون عمليات املجموعة بشيل أساس من قطاع تشغيلي رئيس ي واحد وهو الخدمات الصحية ،وبناء على ذلك ،فون تقديم
معلومات القطاعات املختلفة غير قابل للتطبيق ,وعالوة على ذلك ،فون الغالبية العظم من عمليات املجموعة تجري في اململكة
العربية السعودية.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر2019م
(جميع املبالغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -31األحداث الالحقة
بتاريخ  23فبراير 2020م املوافق  29جماد اآلخرة  1441هـ وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مركز مكة الطبي
لالستحواذ على حصة ا غلبية في الشركة ("الصفقة املقترحة") وذلك بمقابل قدي .يعد مستشفى مركز مكة الطبي (اململوك
لشركة مركز مكة الطبي) أحد اهم مستشفيات القطاع الخاص في العا مة املقدسة بطاقة سريرية تصل الى  120سرير و 40
ً
عيادة خارجية مع إميا ية التوسع املستقبلي .كما تمتلك حاليا شركة دله للخدمات الصحية نسبة  % 7.5من أسهم شركة مركز
مكة الطبي .وسيتم تحديد القيمة النهائية للصفقة املقترحة بعد إتمام عملية الدراسة النافية للجهالة .يسري مفعول املذكرة من
تاريخ توقيعها من قبل الطرفين وتظل سارية املفعول حت  30يو يو 2020م.
ً
بتاريخ  26فبراير 2020م ووفقا لتفويض الجمعية العامة العادية بتاريخ  1مايو 2019م ملجلس اإلدارة بتوز ع أرباح مرحليه ،فقد
قرر مجلس إدارة الشركة توز ع أرباح قدية للمساهمين عن النصف الثانن للعام املالي 2019م بقيمة  52,500,000ريال سعودي.
بتاريخ  26فبراير 2020م أوص مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عبر منح أسهم مجا ية ملساهمي الشركة ليصبح رأس
املال  900مليون ريال سعودي بدال من  750مليون ريال سعودي .على أن يستخدم في إ دار االسهم املجا ية  150مليون ريال
سعودي من ا حتياطن النظامن – عالوة اإل دار.
 -32أرقام املقارنة
تم إعادة تبوي بعض أرقام املقار ة للسنة السابقة لتتوافق مع تبوي السنة الحالية.
 -33املوافقة على القوائم املالية املوحدة
تمت املوافقة على القوائم املالية املوحدة من قبل مجلس إدارة الشركة في  2رج ـ ـ ـ 1441هـ املوافق  26فـب ـراي ـ ـ ــر 2020م.
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