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 شركة دله للخدمات الصحية

 شركة مساهمة سعودية
 

 مراجعة()غير  م2019يونيو  30في  أشهر املنتهيتينوالستة الثالثة  تياملختصرة لفتر  املوحدة األولية القوائم املاليةفهرس 

 

 

 

 صفحة  

   

 2 األولية املوحدة املختصرة  ملاليةا املعلومات فحصتقرير  -

 3 م2019يونيو  30كما في  املختصرةاملوحدة األولية  قائمة املركز املالي -

 4 م2019يونيو  30املنتهية في  للفترة املختصرةاألولية املوحدة  اآلخر   الدخل الشاملو  الخسارة أو  الربحقائمة  -

 5 م2019 يونيو  30املنتهية في  للفترة املختصرةاألولية املوحدة  املساهمينحقوق قائمة التغيرات في  -

 6 م2019يونيو  30املنتهية في  للفترة املختصرةاألولية املوحدة  قائمة التدفقات النقدية -

 17 -7 م2019يونيو  30املنتهية في  للفترة املختصرة األولية املوحدة املاليةالقوائم  حول مختارة إيضاحات  -
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 نبذة عامة -1

الت"اري  تأسست شركة دله للخدمات الصحية ا"الشركة"  في اململ ة العربية السعودية كشركة ذات مسوولية محدودة  موجب السجل

 م   مدينة الريا .1994سبتمبر  18ها ااملوافق 1415ربيع الثاني  13وتاري   1010128530رقم 

م  أ لن م"لس إدارة الشركة تحولها إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة. وبتاري  2008مايو  20ها ااملوافق 1429جمادى األول  14 تاري  

م ، حصلت الشركة  لى موافقة الجهات الرسمية لتحويلها إلى شركة مساهمة  امة 2012أكتوبر  14ها ااملوافق 1433ذي القعدة  28

الوة إصدار مليون ريال سعودي. ونني"ة لالكتتاب، تم قيد   142مليون سهم في اكتتاب  ام  قيمة اسمية  14.2 ن طريق إصدار 

 مدرجة في السوق املالية السعودية اتداول  سعودي في االحتياطي النظامي للشركة. أص حت الشركة  مليون ريال 371قدرها 

 م . 2012درسمبر  17ها ااملوافق 1434صفر  4  تاري 

يتمثل نشاط الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة املتشآت واملراكز الصحية، وت"ارة الجملة والت"زئة في األدوية واآلالت واألجهزة الط ية 

وأجهزة املسنشفيات وتصتيع األدوية واملستحضرات الصيدالنية  الخاصة حتياجاتاال  ذوي والجراحية واألطراف الصنا ية، وأجهزة 

 والعشبية والصحية ومواد الت"ميل واملنظفات واملطهرات والتع وة والتغليف في اململ ة العربية السعودية.

 .املوحدة  الريال السعودي، وهي العملة الوظيفية و ملة العر  للم"مو ة األولية تظهر القوائم املالية

 لهم  ا"امل"مو ة" . وفيما يلي ن هة  ن الشراات التاععة: ارشار  التاععة وشرااتهاتتضمن هه  القوائم املالية املوحدة، الشركة 

   الحصة في حقوق امللكية % 

 الشركة التابعة
 كما في

 يونيو 30
 كما في

 ديسمبر  31 
بلد التشغيل والتأسيس 

 النشاط الرئيس ي والسجل التجاري 

   م8201 م9201 

 ٪100 ٪100 شركة دله فارما
 اململ ة العربية السعودية

السجل ت"اري رقم 

1010410613 

توزيع وتصتيع األدوية الصيدالنية 

 والعشبية ومستحضرات الت"ميل.  

شركة أفيا  النخيل للخدمات 

 املحدودةاملساندة 
100٪ 100٪ 

 اململ ة العربية السعودية

 السجل الت"اري رقم

1010404576 

توفير القوى العاملة وخدمات الد م 

 للمسنشفيات واملراكز الط ية.

شركة مسنشفى دله نمار 

 الصحية

 اململ ة العربية السعودية 100٪ 100٪

السجل الت"اري رقم 

1010495218 

 

 

 تشااااااااااااااااااااغيل وإدارة وت"هياااااااااااااااااااااز وتطااااااااااااااااااااوير 

املسنشااااااااااااااااااااافيات ومرافاااااااااااااااااااااق الر اياااااااااااااااااااااة 

الصاااااااااااااااااااااحية، واملراكااااااااااااااااااااز وامل"معااااااااااااااااااااات 

 والعيادات الط ية و تملك األراض ي.

 

 واألسهم املجانية رأس املال

ريال  10 اسمية مليون سهم  قيمة 75مليون ريال سعودي مكون من  750وقدر   م لغ م2019 يونيو  30 في لغ رأس مال الشركة كما 

 ريال 10 سميةامليون سهم  قيمة  59مليون ريال سعودي مكون من  590م م لغ وقدر  2018درسمبر  31ا سعودي للسهم الواحد

 . الواحد للسهم سعودي

م تمت موافقة الجمعية العمومية غير العادية  لى زيادة رأس مال الشركة من 2019فبراير  26 املوافق ها 1440جماد الثاني  21  تاري 

مليون سهم   ن طريق منح أسهم م"انية  واقع سهم  75 إلىمليون سهم  59ا يسعود مليون ريال 750 إلى سعودي مليون ريال 590

 "إصدار  الوة"من اإلحتياطي النظامي سعوديمليون ريال  160  لغمزيادة رأس املال  تحويل  تمتضو  ذلك  في .أسهم 3.69 للكواحد 

 ل النظام األساس ي تعديلم  2019ا ريل  25 تاري  الشركة  قامت الى رأس املال.
 
 .هلكوفقا
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 الخزينة أسهم

 لى شرا  الشركة لعدد يصل تمت موافقة الجمعية العمومية غير العادية   م2019فبراير  26 املوافقا ها 1440جماد الثاني  21  تاري 

 لى أن يكون تمويل  ملية الشرا  من موارد الشركة الهاتية، وتفويض  خزينة،سهم من أسهمها واإلحتفاظ بها كأسهم  3,750,000إلى 

 من تاري  قرار الجمعية العامة 
 
م"لس اإلدارة  إتمام  ملية الشرا   لى مرحلة واحدة أو  دة مراحل خالل فترة أقصاها إثني  شر شهرا

 ريال 190,452,878قدرها  قيمة  سهم 3,740,000 قدر  مام 2019 يونيو  30 حتىشراؤها وقد  لغ  دد األسهم التي تم  .غير العادية

 ملوافقة الجمعية العمومية غير العادية.سعودي. 
 
 وبهلك تكون الشركة قد انهت شرا  أسهم الخزينة ضمن العدد املصرح لها وفقا

 أسس املحاسبة -2

 ملعياار املحاسا ة الادولي رقام ا املوحادة تم إ داد القاوائم املالياة األولياة
 
"التقريار املاالي األولاي" املعتماد فاي اململ اة   34املختصارة املرفقاة وفقاا

 31للم"مو اة كماا فاي ختصارة املرفقاة ماع القاوائم املالياة للسانة الساا قة امل ملوحادةا األولياة املالياةالعربية السعودية وي"ب قرا ة القاوائم 

املرفقااة اافاة املعلوماات املطلوباة إل ااداد م"مو اة ااملاة مان القااوائم  املختصارة األولياة املوحادة القاوائم املاليااةم. ال تتضامن 2018درسامبر 

 للمعايير الدولية للتقرير املالي
 
 .املالية املعدة وفقا

املرفقااة هااي نفااس السياسااات املحاساابية املااهاورة فااي األوليااة املوحاادة املختصاارة  فااي إ ااداد القااوائم املاليااةاملط قااة اسااات املحاساابية يإن الس

 من القوائم املالية املرفقة.  3-3م  استثنا  ما هو مهاور في اإليضاح رقم ا2018درسمبر  31كما في  للم"مو ةالقوائم املالية 

 
 التغيرات في السياسات املحاسبية الهامة والتقديرات -3

 املعايير الصادرة غير جارية التأثير 3-1

 2021يناير  1اتاري  السريان    " قود التأمين"17عيار الدولي للتقرير املالي رقم اامل.  

 .للم"مو ة املختصرة األولية املوحدة تط يق هها املعيار  لى القوائم املاليةال يتوقع أن يكون هناك أثر ل
 

 املعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة جارية التأثير 3-2

 م2019يناير  1 منتعديالت تسري 

 قود اإلي"ار  "16ا رقم املعيار الدولي للتقرير املالي " . 

 في العملية املشتركة 3تحسينات  لى املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ا 
 
   "ت"ميع األ مال" تتعلق  الحصة املحتفظ بها سا قا

 في العملية املشتركة “تركة الترتي ات املش  “11تحسينات  لى املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ا 
 
 تتعلق  الحصة املحتفظ بها سا قا

 ثاار ضاري ة الادخل ملادفو ات األدوات املالياة املصانفة  لااى آ  "ضاري ة الاادخل" تتعلاق  12تحساينات  لاى معياار املحاسا ة الادولي رقام ا

 أنها حقوق مل ية.

 علق  تكلفة االقترا  املؤهلة للرسملة.  "تكلفة االقترا " تت23تحسينات  لى معيار املحاس ة الدولي رقم ا 

 دم التيقن عشأن معامالت ضري ة الدخل"23التفسير الدولي ا "  . 

 األدوات املالية" تتعلق  خصائص الدفع املس ق مع التعويض السلبي.9تعديالت  لى معيار الدولي للتقرير املالي رقم ا"   

 ثمارات فاااي املتشاااآت الزميلاااة واملشااارو ات املشاااتركة" تتعلاااق  تساااب االسااانثمار   "االسااان28تعاااديالت  لاااى معياااار املحاسااا ة الااادولي رقااام ا

 .اات الزميلة واملشرو ات املشتركةطويلة األجل في الشر 

 مزايا العاملين" تتعلق  تعديالت الخطة، تقليصها او تسويتها.19تعديالت  لى معيار املحاس ة الدولي رقم ا"    
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 م2018يناير  1 منتعديالت تسري 

 األدوات املالية".9املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ا"    

 يرادات من العقود مع العمال ".  "اإل 15ولي للتقرير املالي رقم ااملعيار الد 

  ف والقياس للمعامالت.ي  "الدفع  لى أساس السهم" تتعلق  التصت2ا رقم املاليتعديالت  لى املعيار الدولي للتقرير 

  األدوات املالية".9ق املعيار الدولي للتقرير املالي ا ي تط تتعلق ”التأمين قود   “4قم اتعديالت  لى املعيار الدولي للتقرير املالي ر"   

 العقارات االسنثمارية" تتعلق  تحويالت العقارات االسنثمارية40تعديالت  لى معيار املحاس ة الدولي ا"   

  تط يااق املعااايير الدوليااة للتقرياار املااالي ألول ماارة" تتعلااق  حااهف إ فااا ات قصاايرة األجاال 1للتقرياار املااالي اتحسااينات  لااى املعيااار الاادولي"  

  ند التحول ألول مرة.

 االسااانثمارات فاااي املتشااآت الزميلاااة واملشاارو ات املشاااتركة" توضاايح أن قيااااس املسااانثمرين 28تحسااينات  لاااى معيااار املحاسااا ة الاادولي ا" 

 . حديل الربح أو الخسارة يأتي  خيار لكل اسنثمار  لى للقيمة العادلة من خال

 املعامالت ععملة أجنبية والعو  املقدم".22التفسير الدولي ا"   

  " قود اإلي"ار" كماا سايرد 16املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ا استثنا  لم ي ن لتط يق أيا من هه  املعايير أثر  لى القوائم املالية املرفقة 

  .10  وااليضاح رقم ا3-3في االيضاح رقم ا الحقا

 التغير في السياسات املحاسبية 3-3

 يجار"ال ( "عقود 16تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

   " قو 16يوفر املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ا
 
 لتحديد ترتي ات اإلي"ار ومعاملتها في القوائم املالية لكل من  د اإلي"ار" نموذجا

 
شامال

  " قود اإلي"ار" والتفسيرات 17  " قود اإلي"ار" محل معيار املحاس ة الدولي رقم ا16رقم ااملعيار الدولي  املؤجرين واملستأجرين. يحل

 . 2019يناير  1ذات الصلة، وقد أص ح ساري املفعول للفترات املحاسبية التي ت دأ في أو ععد 
 

  2019يناير  1وهو  التط يق ري تا في األولي للتط يق التراكمي األثر إث ات مع رجعي تط يق املعيار  أثر امل"مو ةاختارت 
 
للفقرات أرقام  وفقا

  ن ذلك16من املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ا 7   /  ، ب5 
 
    " قود اإلي"ار" وبالتالي لم يتم إ ادة  ر  معلومات املقارنة، وبدال

 فتتاحي لألرباح امل قاة.األثر التراكمي للتط يق األولي "إذا وجد"  لى أنه تعديل للرصيد اال  امل"مو ةتثبت 
 

  17ا  " قود اإلي"ار" يط ق عشكل ك ير متطل ات محاس ة املؤجر في املعيار املحاسبي الدولي رقم 16إن املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ا

 املستأجر. إلىة مختلفة  التس ة يإال أنه يقدم معالجات محاسب
 

   ين  قود 16يرت ط التغيير عشكل رئيس في تعريف  قد اإلي"ار حيث رعتمد  لى مفهوم السيطرة. يميز املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ا

ما  امل"مو ةاإلي"ار و قود الخدمة وذلك  لى أساس ما إذا اان استخدام األصل يخضع للسيطرة. تعتبر السيطرة موجودة إذا اان لدى 

 :يلي

  و األصل؛في الحصول  لى جميع الفوائد االقتصادية عشكل ك ير من استخدام الحق 

 الحق في توجيه استخدام هها األصل.  
  " قود 16 تط يق تعريف  قد اإلي"ار واإلرشادات ذات الصلة املنصوص  ليها في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ا امل"مو ةقامت 

 ديها. األي"ار"  لى جميع  قود اإلي"ار ل
 

 كمستأجر املجموعةالتأثير على محاسبة 

 حساب  قود اإلي"ار املصنفة سا ق  امل"مو ة  " قود األي"ار" من كيفية قيام 16غير املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ا
 
 لى أنها  قود  ا

 ما يلي:   إث ات امل"مو ةوالتي اانت تثبت خار  القوائم املالية فقد قامت   ،17إي"ار تشغيلية  موجب معيار املحاس ة الدولي ا
 

  االستخدام،أصل حق 
 
 : اا حيث يثبت أوليا

 املستق لية؛اإلي"ار الهي هو   ارة  ن القيمة الحالية لدفعات اإلي"ار   قد اللتزام األولي القياس م لغ 

 اإلي"ار  قد  داية تاري  ق ل أو في تمت إي"ار  قد أي دفعات  
 
 مستلمة؛ إي"ار حوافز أي ناقصا

 كمستأجر؛ امل"مو ة  واسطة مت  دة أولية م اشرة تكاليف أي 

 الحالة إلى األصل فيه يوجد الهي املوقع وإ ادة العقد، محل األصل وإزالة تف يكل كمستأجر امل"مو ة ت  دهانس التي للتكاليف تقدير 

  ة.األصلي
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 حاو  التكلفاة مطر  يقااس أصال حاق االساتخدام الحقاا

 
 قيااس إ اادة  اأي معادلالقيماة  فاي ه اوط خساائر م"ماع وأي اساتهالك م"ماع أي منهااا

  اإلي"ار.  قد اللتزام
  .أصل حق االستخدام  لى املدة املقدرة لعقد االي"ار  طريقة القسط املنساوي  امل"مو ةتستهلك 

  التزام عقد اليجار
 
 االقتارا  فاي تااري   داياة العقاد، وياتم اساتخدام معادل املدفو اة غيار اإلي"اار لادفعات الحالياة  القيمة يتم إث اته أوليا

 للم"مو ة.اإلضافي 
 
 
 :كما يلي يقاس التزام  قد االي"ار الحقا

 اإلي"ار؛  قد التزام  لى الفائدة ليع س الدفتري  امل لغ زيادة 

 اإلي"ار؛ دفعات ليع س الدفتري  امل لغ تخفيض 

 اإلي"ار. لعقد تعديالت أو تقييم إ ادة أي ليع س الدفتري  امل لغ قياس إ ادة  
 فصل امل الغ املدفو ة إلى الجز  األصلي ارعر  ضمن أنشاطة التمويال  والفائادة اتعار  ضامن األنشاطة النشاغيلية  فاي  امل"مو ةتقوم 

  .قائمة التدفق النقدي
  ، يتم اخت ار 16للتقرير املالي رقم ا الدولي موجب املعيار 

 
ملعيار املحاس ة الدولي  "أصل حق االستخدام" للتحقق من انخفا  قيمته وفقا

 .  "اله وط في قيمة األصول"36رقم ا
 

 مدة عقود اليجار

  اإلي"ار  قد في لإللغا  القا لة غير الفترة  ا ت ارها اإلي"ار  قد مدة  تحديد امل"مو ةتقوم 
 
 :من ال مع جنب إلى جن ا

  الخيار؛ هها ممارسة من معقولة  صورة متأكدة امل"مو ةاانت  إذا اإلي"ار  قد تمديد  خيار املشمولة الفترات 

 الخيار هها ممارسة  دم من معقولة  صورة متأكدة امل"مو ةاانت  إذا اإلي"ار  قد إنها   خيار املشمولة الفترات.  
 شهر  12 التس ة لعقود اإلي"ار قصيرة األجل امدة اإلي"ار 

 
أو أقل  والعقود منخفضة القيمة امثل أجهزة ال م يوتر الشخصية واألثاث  ا

اال تراف  مصروفات اإلي"ار  لى أساس القسط الثا ت  لى النحو املسموح  ه في املعيار الدولي  امل"مو ةامل تبي  "إذا وجدت"، اختارت 

 .  " قود األي"ار"17ها وفقا ملعيار املحاس ة الدولي رقم ا  وهي نفس الطريقة التي اان يتم املحاس ة  ن16للتقرير املالي رقم ا
  
 زميلة ةاستثمار في شرك -4

يتكون االسنثمار في شركة زميلة من االسنثمار في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه، وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم  بنا  مسنشفى 

  ام شرق مدينة الريا . 

 ام طريقة حقوق املل ية، وفيما يلي نس ة املساهمة: يتم احنساب الحصة في االسنثمار  استخد

   )٪( الحصة في حقوق امللكية 

 اسم الشركة الزميلة

 كما في

 يونيو 30

 كما في

 النشاط الرئيس بلد التشغيل والتأسيس ديسمبر 31

   م 2018 م 2019 

 اململ ة العربية السعودية ٪ 31,21 ٪ 31,21 شركة الدكتور محمد راشد الفقيه
تملك وتشغيل وصيانة 

 مسنشفى ومراكز صحية
 
  .%30 دال من  %31,21في الشركة الزميلة لتص ح  مل يتهام قامت امل"مو ة  زيادة نس ة 2018 ام  من األول خالل الربع 
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 يم ن تلخيص حركة االسنثمار كما يلي:
 يونيو 30كما في  

 م2019
 ديسمبر 31كما في  

 م2018
 140,978,759  145,160,732 رصيد أول املدة

 5,980,000  - إضافات

 138,707  - ياتتسو 

  1,936,734ا  (1,304,466) حصة امل"مو ة في خسارة الشركة الزميلة 

 145,160,732  143,856,266 رصيد آخر املدة

 يم ن تلخيص امل الغ اإلجمالية ل عض املعلومات املالية للشركة الزميلة كما يلي:

 يونيو 30كما في   
 م2019

ديسمبر  31كما في  
 م2018

 677,029,256  725,318,241  صول األ 

 254,252,233  306,720,860  لتزاماتاال

 153,026  36,842  اإليرادات

  4,670,565ا  (4,179,642)  الخسارة صافى

 422,777,023  418,597,381  حقوق املل ية

 

 القيمة الدفترية لالسنثمار في الشركة الزميلة كما في تاري  التقرير. في رأي اإلدارة، لم ي ن هناك ه وط في

 

 أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -5

 
 نسبة امللكية ٪ الدولة

 كما في
 م2019  يونيو  30

 

 كما في
   م2018ديسمبر  31

      مدرجة
 247,669  171,655 ٪0,4 األردن الشركة األردنية لصنا ة األدوية

      غير املدرجة
 3,448,120  3,448,120 ٪7,5 السعودية شركة مركز م ة الطبي

 1,748,145  - ٪1,1 السعودية *شركة األحسا  للخدمات الط ية
   3,619,775  5,443,934 
 

 وال الغةالشركة  بيع اامل حصتها في شركة اإلحسا  للخدمات الط ية  م قامت2019 ا ريل 4املوافق ها 1440رجب  28 تاري  *

 .سعودى ريال 2,437,000 مقا ل سهم وذلك 162,500

 

 أدوات حقوق امللكية غير مدرجة

  9ا ترى اإلدارة أنه لم تتوافر في أدوات حقوق املل ية غير املدرجة أي من املؤشرات املنصوص  ليها في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم

ا ت ار أن العادلة لهه  األدوات وبالتالي تم  القيمة معبرة  ن تكون  ال قد التكلفة والتي تشير إلى أن 2-4-5الفقرة رقم ب "األدوات املالية" 

 تكلفة هه  األدوات تعتبر أفضل تقدير لقيمتها العادلة.
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 ستثمارال تحت حساب ا مدفوعات -6

يتمثل  ،اسنثماري  صندوق  ، عغر  اإلسنثمار فيسعودي ريال 22,299,240  م لغعسداد دفعة  الشركة قامت م 2019مايو  14 تاري  

من خالل االسنثمار في أسهم الشراات الخاصة  الطويل وذلكمرتفع  لى رأس املال  لى املدى  ائدف الرئيس ي للصندوق في تحقيق  الهد

 .في اململ ة العربية السعودية ودول الخليج العربيفي القطاع الصحي 

 

 مدينون تجاريون  -7
 في كما

 م2019 يونيو  30
 في كما 

 م2018ديسمبر  31
 384,529,517  367,849,518 مدينون ت"اريون 

  يخصم

 (35,364,254) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 

  28,349,101ا

 332,485,264  356,180,416 

 

   املتوقعة ئتمانيةاال  الخسائر  مخصص  حركة ملخص يلي فيما

 للسنة املنتهية في /للفترة   

 م2018ديسمبر   31  م2019 يونيو  30  
 27,043,527  28,349,101  السنة  / داية الفترة  في الرصيد 

 2,804,649  -   9تعديالت نني"ة لتط يق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ا
 29,848,176  28,349,101  يناير ععد التعديل 1الرصيد في 

 4,628,160  11,105,894  املكون 
  5,191,441ا  (3,475,390)  رد  تم ما

  935,794ا  (615,351)  ديون معدومة 
 28,349,101  35,364,254  السنة /الرصيد في نهاية الفترة 

 للمدينون ه وط في القيمة الدفترية  اإلدارة لم ي ن هناك رأي وفيتم مراجعة مؤشرات اله وط في القيمة لجميع املدينون الت"اريون، 

 .غير تلك املهاورة كمخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة الت"اريون 

 

 املرابحة تمويل -8

  غير متداولة
 في كما

 م2019 يونيو  30
 كما في 

 م2018  ديسمبر 31
 562,639,841  839,599,445  مرا حات طويلة األجل

     متداولة

 139,837,580  179,516,287  مرا حات قصيرة األجل

 5,916,666  34,270,136  املتداول من مرا حات طويلة األجل  الجز 

 145,754,246  213,786,423  إجمالي املرابحات املتداولة 

 708,394,087  1,053,385,868  إجمالي تمويالت املرابحة

لدى امل"مو ة  قود اتفاقيات مرا حات  ن ية مع  دد من ال نوك املحلية.  قود املرا حة  الريال السعودي وتحمل أ  ا  مالية عشكل 

السوق.  قود املرا حة بهدف تمويل إنشا  مرافق ط ية ومسنشفيات تحت االنشا  وجديدة مع تمويل  سعر السائد فيال ام  لى أساس 

 عامل مضمونة  ن طريق سندات ألمر.رأس املال ال

م : 2018درسمبر  31مليون ريال سعودي ا 2,225 م لغلم"مو ة ل املتاح استخدامها اتم  لغ حجم املرا ح2019 يونيو  30كما في 

 708,3 :م2018درسمبر 31مليون ريال سعودي ا 1,053م نحو 2019 يونيو  30مليون ريال سعودي ، املستخدم منها كما في  2.631

 سعودي. مليون ريال ,3662مالي قدر   إج ألمر  عسندات ومضمونة ،مليون ريال سعودي 
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مليون ريال سعودي  5.7 وقدر  م لغم  2019 يونيو  30املنتهية في  أشهر  الستةخالل  املرسملة املرا حات  تعلقةاملتمويل التكاليف   لغت

 سعودي . مليون ريال 5,7 :م2018 يونيو  30ا

 يونيو  30املنتهية في  أشهر  الستةخالل والدخل الشامل األخر  ةح أو الخسار بر لقائمة ا في املرا حات  املتعلقةتمويل التكاليف   لغت

 مليون ريال سعودي .  33,م: 2018 يونيو  30ريال سعودي ا مليون  11.6 وقدر م  م لغ 2019
 
 
 العقود مع العمالءمن  يراداتل ا -9

 يونيو 30املنتهية في  الستة أشهر  لفترة 
 م2018  م2019 

    تصنيف اليرادات
 442,489,337  450,168,297 إيرادات تقديم خدمات  

 139,233,109  156,982,335 إيرادات  يع أدوية
 607,150,632  581,722,446 

    يراداتال  إثباتتوقيت 
 205,341,208  215,529,893  لى مدى زمني 

 376,381,238  391,620,739  ند نقطة من الزمن 
 607,150,632  581,722,446 

 عقود االيجار -10

 
 أشهر  الستةلفترة 

         يونيو  30املنتهية في 
 للسنة املنتهية في

        ديسمبر  31 
 م2018  م2019 أصل حق االستخدام

 -  43,043,918 السنة  / الرصيد في  داية الفترة

 -  (8,390,275)  استهالك

 -  34,653,643 السنة  / فترةالرصيد في نهاية ال

 .امل اني  بند ومعدات وآالت  قارات ضمن مدرجة ستخدامإل ا حق صول أ إن

 

 
 أشهر  الستةلفترة 

         يونيو  30املنتهية في 
 للسنة املنتهية في

 ديسمبر        31 
 م2018  م2019 التزام عقود اليجار 

 -  36,446,307 السنة  / الرصيد في  داية الفترة

 -  597,944 فائدة محملة 

 -  (836,962)  تسويات

 -  (7,368,154) املدفوع

 -  28,839,135 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

    يقسم إلى

 -  16,608,203 التزامات  قود إي"ار طويلة األجل

 -  12,230,932 قصيرة األجل إي"ار  التزامات  قود

 28,839,135  - 

 تتوقاااع الاااهي العائاااد لرا  اإلضاااافي، وهاااو معااادازام  قاااود االي"اااار ومصاااروف الفائااادة  اساااتخدام معااادل االقتاااا إث اااات التااا امل"مو اااةقامااات 

 .الضمانات لعقود االي"ار وبنفس مماثلة دةالالزم مل التمويل تقتر  لكي استخدامه

 ستخدام األصول املؤجرة كضمان ألغرا  االقترا .أال تتضمن  قود اإلي"ار أي تعهدات، ول ن ال ي"وز 

 لاغ مصاروف االي"اار  وقادشاهرا وغيار قا لاة للتمدياد  12أو ملادة أقال مان  قاود إي"اار منخفضاة القيماة  "مو اةلادى املكما فاي تااري  التقريار 

  .مليون ريال سعودي 0.2  نحو م 2019 يونيو  30املنتهية في  للفترةهه  العقود   نأو الخسارة  الربحاملسجل في قائمة 
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 ( "عقود اليجار"16)أثر تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

 م2019 يونيو  30كما في  األثر على قائمة املركز املالي
 

 م2019يناير  1كما في 

 16 مرق  بعد تطبيق معيار  األثر 16رقم  معيار بدون تطبيق  
 

 16 مرق  بعد تطبيق معيار  األثر 16 مرق معيار بدون تطبيق 

 1,996,242,999 43,043,918 1,953,199,081  2,038,058,740 34,653,643 2,003,405,097  قارات وآالت ومعدات
مصروفات مدفو ة مقدما وأرصدة مدينة 

 69,533,184  6,597,611ا 76,130,795  69,382,530 (6,597,611) 75,980,141 أخرى 

 67,280,775 - 67,280,775  70,159,847 836,962 69,322,885 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 
 20,208,585 20,208,585 -  16,608,203 16,608,203 -  قود اإلي"ار طويلة األجل التزامات

 16,237,722 16,237,722 -  12,230,932 12,230,932 - التزامات  قود اإلي"ار قصيرة األجل
 613,209,624 - 613,209,624  660,961,720 (1,620,065) 662,581,785 م قاة ارباح
 

 

 
 م2019 يونيو  30للفترة املنتهية في 

 األثر على قائمة الدخل الشامل 
 16 مرق  بعد تطبيق معيار  األثر 16 مرق بدون تطبيق معيار 

 535,708,611 1,022,121 534,686,490 املصروفات اإلداريةو  اإليرادات تكلفة

 12,209,107 597,944 11,611,163 مصروفات التمويل
 

 م2019 يونيو  30للفترة املنتهية في  

 األثر على قائمة التدفقات النقدية
 16رقم   بعد تطبيق معيار  األثر 16رقم   معيار بدون تطبيق 

من األنشطة  النات"ةصافي التدفقات النقدية 
 النشغيلية

138,136,117 7,368,154 145,504,271 

 في املستخدمة النقدية التدفقاتصافي 
 األنشطة التمويلية

54,687,339 (7,368,154) 47,319,185 
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 هامة  وقراراتاجتماعات  -11

قرر م"لس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية  لى مساهمي الشركة  ن  م 2018درسمبر  12ها ااملوافق 1440ربيع اآلخر  05  تاري 

ريال سعودي  ن ال سهم. تم توزيع األرباح  1.5ريال سعودي  واقع  88,500,000م  م لغ وقدر  2018النصف االول من العام املالي 

 88,240,400توزيع ارباح نقدية  لى املساهمين  م لغ وقدرة  خالل الربع األول  أتمت امل"مو ة م. 2019خالل الربع األول من العام 

 .مليون ريال سعودي
 

 عغر م  وقعت الشركة خطاب نوايا مع شركة سيمتس للر اية الصحية املحدودة 2019مارس  26 ااملوافق ه1440رجب  19  تاري 

 الشركةت الشركة وأقسام األشعة للمسنشفيات التي تفوز الشراكة االستراتي"ية في إدارة وتقديم الد م الفني ألقسام األشعة ملسنشفيا

 النخيل  قيمة هبها في املناقصات الحكومية والقطاع الخاص. وتضمن الخطاب تقديم الد م الفني لقسم االشعة ملسنشفى دل

 سنوات. ة لى مدة  شر  موز ةمليون ريال  112 

 

 ربحية السهم األساسية واملخفضة من صافي الربح -12

احنساب ربحية السهم  لى أساس املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة. الربح املخفض للسهم هو نفس الربح األساس للسهم ألن يتم 

 امل"مو ة ليس لديها أي أدوات مخفضة مصدرة.

 يونيو  30لفترة الثالث أشهر املنتهية في  

 

 يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 م2018  م2019  م2018  م2019  

 76,811,702  50,509,814  18,724,857  15,344,890 صافي الربح

 75,000,000  73,940,086  75,000,000  73,097,259 املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة 

 1,02  0.68  0,25  0.21 ربح السهم األساس ي واملخفض
 

 .امل"انيةسهم األ يع س تأثير لتم تعديل املتوسط املرجح  أثر رجعي تعديل املتوسط املرجح للفترة الحالية عشرا  أسهم الخزينة، كما  تم
 

 يونيو  30ا م2019 يونيو  30املنتهية في الستة أشهر  فترةمليون ريال سعودي  ن  49.2دله نمار نحو  ى لغ صافي خسائر شركة مسنشف

 مليون ريال سعودي . 39م: 2018
 

  لتزامات املحتملةاالرتباطات واال -13

 لتزامات الرأسماليةاال

ل، وبنا  لتزامات رأسمالية تتعلق عشكل أساس ععقود  نا  توسعة مسنشفى دله النخيالدى امل"مو ة  م،2019 يونيو  30كما في 

 مليون ريال سعودي . 204,9 م:2018درسمبر  31مليون ريال سعودي ا 144.5مسنشفى دله نمار  م لغ 
 

 لتزامات املحتملةاال

مليون ريال سعودي تم إصدارها في 42.5محتملة  لى شكل ضمانات  ن ية  م لغ  التزاماتم، لدى امل"مو ة 2019 يونيو  30كما في 

يا ة  نكي لطرف ثالث نضمان املحتملة  لتزاماتاال تتضمن مليون ريال سعودي . 24,5 م:2018درسمبر  31سياق التشاط اإل تيادي ا

مليون ريال  17,45م لغ  م:2018درسمبر  31اكما في  مليون ريال سعودي 17.45"  م لغ  " شركة زميلة ه ن شركة الدكتور محمد الفقي

 . سعودي
 

 36,5 م:2018درسمبر  31ا سعودي مليون ريال 27.5وجد ا تمادات مسنندية صادرة  ن امل"مو ة  م لغ م ت2019يونيو  30كما في 

 .ريال سعودي  مليون 
 

تسويتها، ول ن النني"ة النهائية  ىهناك ععض القضايا القانونية املرفو ة ضد امل"مو ة، في سياق العمل اال تيادي، يتم العمل حاليا  ل

 وال تتوقع اإلدارة أن تكون نتائج هه  القضايا جوهرية  لى ال يانات املالية املوحدة للم"مو ة. .لهه  الحاالت ليست مؤكدة

 



 شركة دله للخدمات الصحية
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  القيمة العادلة وإدارة املخاطر – األدوات املالية -14

 قياس القيمة العادلة 14-1

خر في تاري  ال قائمة مركز الشامل اآل تقوم امل"مو ة  قياس األدوات املالية، مثل أدوات حقوق املل ية  القيمة العادلة من خالل الدخل 

 مالي. 

لتزام ما  موجب معاملة نظامية  ين متعاملين في االقيمة العادلة هي السعر الهي سيتم استالمه  ند  يع أصل ما أو دفعه  ند تحويل 

 ات قد تمت إما:لتزامالسوق  تاري  القياس. يحدد قياس القيمة العادلة  افترا  أن معاملة  يع االصول أو تحويل اال

  لتزامات، أوصول أو االفي السوق الرئيس لأل 

  صول واإللتزامات.في حالة  دم وجود سوق رئيس، في أكثر األسواق فائدة لأل 
 

من ق ل امل"مو ة. تقاس القيمة العادلة لالصول أو اإللتزامات  للوصول إليه كون قا ليالسوق الرئيس أو السوق األكثر فائدة ي"ب أن 

 صول أو اإللتزامات وأنهم رسعون لتحقيق أفضل مصالحهم.أن املتعاملين في السوق سيستفيدون  ند تسعير األ فترا  أ 
 

إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخه ععين اال ت ار قدرة املتعامل في السوق  لى تحقيق منافع اقتصادية من خالل 

خالل  يعه إلى متعامل آخر في السوق ليقوم  استخدامه االستخدام األفضل واألمثل. االستخدام األمثل واألفضل لهلك األصل أو من 

تستخدم امل"مو ة أساليب التقييم التي تنناسب مع الظروف والتي تتوفر لها  يانات اافية لقياس القيمة العادلة، وذلك لزيادة استخدام 

 ملدخالت غير القا لة للمالحظة.املدخالت القا لة للمالحظة املعنية، والتقليل من استخدام ا
 

صول واإللتزامات التي يتم قياسها  القيمة العادلة أو االفصاح  نها في القوائم املالية ضمن النسلسل الهرمي ملستويات تصنف اافة األ 

 لهلك:
 
 القيمة العادلة. وفيما يلي شرحا

 

  أو اإللتزامات املتماثلة.صول األسعار املعلنة اغير املعدلة  في سوق نشط لأل  املستوى األول 

 للرصد  صورة  املستوى الثاني 
 
طرق التقييم التي يكون أدنى مستوى ملدخالتها املهمة لقياس القيمة العادلة قا ال

 م اشرة أو غير م اشرة.

 للرصد املستوى الثالث 
 
 صورة  طرق التقييم التي يكون أدنى مستوى ملدخالتها املهمة لقياس القيمة العادلة غير قا ال

 م اشرة أو غير م اشرة.
 

 إدارة املخاطر 2 -14

 تتعر  امل"مو ة للمخاطر التالية نني"ة استخدامها لألدوات املالية:

 اأ   مخاطر سعر الصرف األجنبي

 ئتماناب  مخاطر اال 

 اجا  مخاطر السيولة

 اد  مخاطر العمولة
 

 )أ( مخاطر سعر الصرف األجنبي

م تتتج مخاطر سعر الصرف األجنبي من التغيرات والته ه ات في قيمة األدوات املالية نني"ة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية. لم تق

امل"مو ة  أية  مليات ذات أهمية نسبية  العمالت  دا الريال السعودي، الدوالر األمريكي. وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت 

ال توجد مخاطر هامة للعمالت األجنبية. تراقب إدارة امل"مو ة أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر  و ليه األمريكي،والر مقا ل الد

 العمالت غير جوهرية.

 

 )ب( مخاطر االئتمان

التعاقدية، وتتشأ تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعر  امل"مو ة لخسارة مالية في حال عجز الطرف املقا ل في الوفا   إلتزاماته 

  صورة رئيسية من املدينون الت"اريون وأصول العقود مع العمال  وامل الغ املستحقة من أطراف ذات  القة وأرصدة النقد لدى ال نوك.
 

 إن القيمة الدفترية لالصول املالية تمثل الحد األقص ى من التعر  ملخاطر االئتمان.



 شركة دله للخدمات الصحية
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 العمالء واملستحق من أطراف ذات عالقةاملدينون التجاريون وأصول العقود مع 

تأثر تعر  امل"مو ة ملخاطر االئتمان  صورة رئيسية  الخصائص الفردية لكل من "املدينون الت"اريون وأصول العقود مع العمال  ت

 العوامل التي قد يكون لها تأثير 
 
 لى مخاطر االئتمان  واملستحق من أطراف ذات  القة"  لى حد . إال أن اإلدارة تضع  ا ت ارها أيضا

 األخرى.
 

 النقد وما في حكمه

لتزاماتها ايتم إيداع النقد وما في ح مه لدى  نوك  الية الثقة. تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة امل"مو ة لصعوبة  دم الوفا   

 أو من خالل أصول م لتزاماتهاا املرت طة 
 
هدف منهج امل"مو ة في إدارة تالية أخرى. و املالية التي تتم تسويتها  ن طريق السداد نقدا

لتزاماتها في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، اكون لديها سيولة اافية عشكل مستمر وقدر اإلمكان للوفا   تالسيولة إلى ضمان أن 

 دون ت  د خسائر غير مق ولة أو تعر  سمعة امل"مو ة للخطر.
 

 )جـ( مخاطر السيولة

 املخاطر هه  املالية. وإلدارة  األدوات املتعلقة إلتزاماتها لسداد الالزمة األموال توفير امل"مو ة  لى مقدرة  دم  ن السيولة مخاطر تتتج

امل"مو ة  تخطيط وإدارة التدفقات النقدية املتوقعة للم"مو ة من خالل االحتفاظ  احتياطيات نقدية مناس ة وخطوط ائتمان  تقوم

 استحقاقات األصول واإللتزامات املالية.  ن ية سارية ومتاحة ومقا لة

 )د( مخاطر العمولة 

لتزاماتها املالية ذات العمولة املتغيرة. االعمولة ألصولها و  سعر معدالت في التغيرات نني"ة القيمة في التغيرات ملخاطر املالية األدوات تتعر 

 اإليضاحات املالياة قد تم اإلشارة إليها فاي لتزاماتواال األصول  ستحقاقأ أو تسعير إ ادة خاللها يتم التي والفترات الفعلية العمولة أسعار إن

 بها. املتعلقة
 
 

 املعلومات القطاعية -15

خدمات الصحية، وبنا   لى ذلك، فإن تقديم معلومات الواحد وهو  س يعشكل أساس من قطاع تشغيلي رئي امل"مو ةتتكون  مليات 

 ت"ري في اململ ة العربية السعودية. امل"مو ةو الوة  لى ذلك، فإن الغال ية العظمى من  مليات  ،القطا ات املختلفة غير قا ل للتط يق
 

  املختصرة املوحدة األوليةاملوافقة على القوائم املالية  -16
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