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ﺷﺮﻛﺔ دﻟﮫ ﻟ ﺪﻣﺎت اﻟ

ﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎ ﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰاﳌﺎ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ا ﺘﺼﺮة ﻛﻤﺎ  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ٢٠٢٠م
إﻳﻀﺎح

اﻷﺻﻮل
اﻷﺻﻮل ﻏ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات
أﺻﻮل ﻏ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
اﺳ ﺜﻤﺎر ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮ ﺢ أو ا ﺴﺎرة

٢٬١٠٩٬٧٩١٬٤٧٠
١٨٬٦٣٤٬١٣٢
١٣٧٬٦٦٣٬٣١٩
٣٬٥٦٩٬٧٢٠
٥٦٬٤٤٦٬٩٦٧
٢٬٣٢٦٬١٠٥٬٦٠٨

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

١١٢٬٩٢٣٬٨٧٢
١١٣٬١٨٨٬٨٢٣
٧٬٥٠٧٬٧٠٢
١٬٨٨٧٬٩١٣
٣٥٣٬٢٠٠٬٢٢٧
٨٧٬٧٨٦٬٦٨٣
٦٧٦٬٤٩٥٬٢٢٠
٣٬٠٠٢٬٦٠٠٬٨٢٨

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

١

٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢١١٬١٤٢٬٣٠٥
٢٧٬١٠٩٬٠١٠
)(١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨
٧٠١٬٠٥٠٬٠١٣
)(٣٨١٬٩٦١
١٬٤٩٨٬٤٦٦٬٤٨٩

٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢١١٬١٤٢٬٣٠٥
٢٧٬١٠٩٬٠١٠
)(١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨
٧٢٤٬٦٩٦٬٦٣٣
)(٣٦٧٬٠٩٦
١٬٥٢٢٬١٢٧٬٩٧٤

٨

٨٩٩٬٢٩٩٬٨٥٢
٣٬٨٦١٬٢٨٢
١٣٩٬٧٥٣٬٨٦٩
١٬٠٤٢٬٩١٥٬٠٠٣

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

٩٠٬٩٣٦٬٧٦٠
٨٣٬٤٣٠٬٣٩٦
٢٢٬٠٩٤٬٦٨٣
١٤٤٬٦٢٨٬٢٧٤
٧٩٬٢٦٩٬٩٢١
٩٬٥٦١٬٦٦٨
٢٥٬٣٦٥٬٣٠٣
١٧٤٬٢٣٤
٥٬٧٥٨٬٠٩٧
٤٦١٬٢١٩٬٣٣٦
١٬٥٠٤٬١٣٤٬٣٣٩
٣٬٠٠٢٬٦٠٠٬٨٢٨

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

٤
٥
٦

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

٩
٧

إﺟﻤﺎ اﻷﺻﻮل
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻻﻟ اﻣﺎت
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﳌﺴﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
رأس اﳌﺎل
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ– ﻋﻼوة إﺻﺪار
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺤﻮل ﻣﻦ ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ
أﺳ ﻢ ﺧﺰ ﻨﺔ
أرﺎح ﻣﺒﻘﺎة
اﻷﺛﺮ اﳌ اﻛﻢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ 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
ﻣ ﻮز 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 ﺰء اﳌﺘﺪاول ﻣﻦ ﻣﺮاﺑﺤﺎت ﻃﻮ ﻠﺔ اﻷﺟﻞ
اﻟ ام ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﻗﺼ اﻷﺟﻞ
ﻣ ﻮز ﺿﻤﺎن ﻗﺼ اﻷﺟﻞ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻷﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﺰ ﺎة

١

٩
٨
٨

إﺟﻤﺎ اﻻﻟ اﻣﺎت
إﺟﻤﺎ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻻﻟ اﻣﺎت

ﻛﻤﺎ
 ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ٢٠٢٠م
)ﻏ ﻣﺮاﺟﻌﺔ(
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

ﻛﻤﺎ
 ٣١د ﺴﻤ ٢٠١٩م
)ﻣﺮاﺟﻌﺔ(
رﺎل ﺳﻌﻮدي

ً
ﻌﺘ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ا ﺘﺎرة ﻣﻦ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ ) (١ﺣ رﻗﻢ ) (١٥ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ا ﺘﺼﺮة.
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ﺷﺮﻛﺔ دﻟﮫ ﻟ ﺪﻣﺎت اﻟ

ﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎ ﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮ ﺢ أو ا ﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮﻟﻔ ﻲ اﻟﺜﻼﺛﺔ واﻟﺴﺘﺔ أﺷ ﺮاﳌﻨ ﻴﺘ ن  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٢٠م

إﻳﻀﺎح
٩

اﻹﻳﺮادات
ﺗ ﻠﻔﺔ اﻹﻳﺮادات
ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮ ﺢ
ﻣﺼﺎر ﻒ ﺑﻴﻊ و ﺴﻮ ﻖ
ﻣﺼﺎر ﻒ إدار ﺔ وﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ وﻣﺨﺼﺺ
أرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
ر ﺢ اﻟ ﺸﻐﻴﻞ
إﻳﺮادات وﺧﺴﺎﺋﺮ أﺧﺮى ،ﺻﺎ
ﺗ ﺎﻟﻴﻒ ﺗﻤﻮ ﻞ
ﺣﺼﺔ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰ ﺎة
اﻟﺰ ﺎة
ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ
ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ اﻟﻌﺎﺋﺪ إ ﻣﺴﺎ

٨
٤

اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻟﻔ ة اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷ ﺮاﳌﻨ ﻴﺔ  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ
٢٠١٩م
٢٠٢٠م
)ﻏ ﻣﺮاﺟﻌﺔ(
)ﻏ ﻣﺮاﺟﻌﺔ(
رﺎل ﺳﻌﻮدي
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي
٢٨٦٬٠٠٣٬١٥١
٢٤٧٬٥٦٠٬٢٢٧
)(١٩٣٬٥٤٤٬٧٧٣
)(١٧٩٬٧٨٧٬٣٣١

ﻟﻔ ة اﻟﺴﺘﺔ أﺷ ﺮاﳌﻨ ﻴﺔ  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ
٢٠١٩م
٢٠٢٠م
)ﻏ ﻣﺮاﺟﻌﺔ(
)ﻏ ﻣﺮاﺟﻌﺔ(
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي
٦٠٧٬١٥٠٬٦٣٢
٥٦٢٬١٦٥٬٣٢٥
)(٣٩٤٬٤٢٨٬٤٩١
)(٣٨٨٬٦٣٤٬٢٥٥

٦٧٬٧٧٢٬٨٩٦
)(٤٬٩٩٣٬٥٥٢
)(٥٦٬١٣٩٬٧٥١

٩٢٬٤٥٨٬٣٧٨
)(٥٬٣٥٩٬٦١٩
)(٦٣٬٠٤٠٬٥٣٥

١٧٣٬٥٣١٬٠٧٠
)(١١٬٦٠٠٬١٣٦
)(١٢٥٬٦٢١٬٨٤١

٢١٢٬٧٢٢٬١٤١
)(١٢٬١٣٧٬٤٨٨
)(١٣٤٬٨١٣٬١٢١

١٬٣٣٢٬١٨٨
٧٬٩٧١٬٧٨١
٣٬٨١٥٬٨١٨
)(٤٬٩١٧٬٥٠٧
)(٦٩٨٬٩٨٢
٦٬١٧١٬١١٠
٨٢٢٬٢٠٢
٦٬٩٩٣٬٣١٢

)(٥٬٩٩٦٬٧٥٧
١٨٬٠٦١٬٤٦٧
٣٬٧٥٦٬٠٨٥
)(٦٬٤٤٢٬٤٤٤
)(٧٨١٬٨١٦
١٤٬٥٩٣٬٢٩٢
٧٥١٬٥٩٨
١٥٬٣٤٤٬٨٩٠

)(١٬٩٢٠٬٧٨١
٣٤٬٣٨٨٬٣١٢
٧٬٢٤٠٬٨٨٢
)(١٠٬٩٩٢٬٢٨٠
)(٣٬٢٨٨٬٦٠٠
٢٧٬٣٤٨٬٣١٤
)(١٬١١٢٬٩٣٤
٢٦٬٢٣٥٬٣٨٠

)(٦٬٤٦٦٬٩٩٩
٥٩٬٣٠٤٬٥٣٣
٦٬٦٧٦٬٨١٠
)(١٢٬٢٠٩٬١٠٧
)(١٬٣٠٤٬٤٦٦
٥٢٬٤٦٧٬٧٧٠
)(١٬٩٥٧٬٩٥٦
٥٠٬٥٠٩٬٨١٤

٦٬٩٩٣٬٣١٢

١٥٬٣٤٤٬٨٩٠

٢٦٬٢٣٥٬٣٨٠

٥٠٬٥٠٩٬٨١٤

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﺑﻨﻮد ﻟﻦ ﻌﺎد ﺗﺼ ﻴﻔ ﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺮ ﺢ أو ا ﺴﺎرة
اﻟﺘﻐ أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

-

)(٢٥٬٢٤٤
)(٢٥٬٢٤٤

)(١٤٬٨٦٥
)(١٤٬٨٦٥

)(٧٦٬٠١٤
)(٧٦٬٠١٤

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ

٦٬٩٩٣٬٣١٢

١٥٬٣١٩٬٦٤٦

٢٦٬٢٢٠٬٥١٥

٥٠٬٤٣٣٬٨٠٠

٦٬٩٩٣٬٣١٢

١٥٬٣١٩٬٦٤٦

٢٦٬٢٢٠٬٥١٥

٥٠٬٤٣٣٬٨٠٠

٠٬١٠

٠٫٢١

٠٬٣٧

٠٫٦٨

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ إ ﻣﺴﺎ
ر ﺤﻴﺔ اﻟﺴ ﻢ

اﻟﺸﺮﻛﺔ
١١

ً
ﻌﺘ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ا ﺘﺎرة ﻣﻦ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ ) (١ﺣ رﻗﻢ ) (١٥ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ا ﺘﺼﺮة.

-٤-

ﺷﺮﻛﺔ دﻟﮫ ﻟ ﺪﻣﺎت اﻟ

ﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎ ﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐ ات ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎ ﻤ ن اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ا ﺘﺼﺮة ﻟﻔ ة اﻟﺴﺘﺔ أﺷ ﺮاﳌﻨ ﻴﺔ  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٢٠م

ﻟﻔ ة اﻟﺴﺘﺔ أﺷ ﺮاﳌﻨ ﻴﺔ  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠٢٠م
)ﻏ ﻣﺮاﺟﻌﺔ(
ﻛﻤﺎ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠م
ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﺗﻮزﻌﺎت أرﺎح
ﻛﻤﺎ  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ٢٠٢٠م
ﻟﻔ ة اﻟﺴﺘﺔ أﺷ ﺮاﳌﻨ ﻴﺔ  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٩م
)ﻏ ﻣﺮاﺟﻌﺔ(
ﻛﻤﺎ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٩م
ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
إﺻﺪار أﺳ ﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
ﺷﺮاء أﺳ ﻢ ﺧﺰ ﻨﺔ
ﻛﻤﺎ  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٩م

رأس اﳌﺎل
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

إﻳﻀﺎح

١٠

١
١

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
"ﻋﻼوة إﺻﺪار"
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

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

أر ﺎح ﻣﺒﻘﺎة
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

أﺳ ﻢ ا ﺰ ﻨﺔ
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

اﻷﺛﺮاﳌ اﻛﻢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
أدوات أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

إﺟﻤﺎ ﺣﻘﻮق
اﳌﺴﺎ ﻤ ن
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢١١٬١٤٢٬٣٠٥

٢٧٬١٠٩٬٠١٠

)(١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨

٧٢٤٬٦٩٦٬٦٣٣

)(٣٦٧٬٠٩٦

١٬٥٢٢٬١٢٧٬٩٧٤

-

-

-

-

٢٦٬٢٣٥٬٣٨٠

-

٢٦٬٢٣٥٬٣٨٠

-

-

-

-

-

)(١٤٬٨٦٥

-

-

-

-

٢٦٬٢٣٥٬٣٨٠

)(١٤٬٨٦٥

)(١٤٬٨٦٥
٢٦٬٢٢٠٬٥١٥

-

-

-

-

)(٤٩٬٨٨٢٬٠٠٠

-

)(٤٩٬٨٨٢٬٠٠٠

٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢١١٬١٤٢٬٣٠٥

٢٧٬١٠٩٬٠١٠

)(١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨

٧٠١٬٠٥٠٬٠١٣

)(٣٨١٬٩٦١

١٬٤٩٨٬٤٦٦٬٤٨٩

٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥

٢٧٬١٠٩٬٠١٠

-

٦١٣٬٢٠٩٬٦٢٤

)(٢٥٥٬٨٩٣

١٬٦٠١٬٢٠٥٬٠٤٦

-

-

-

-

٥٠٬٥٠٩٬٨١٤

-

٥٠٬٥٠٩٬٨١٤

-

-

-

-

)(٧٦٬٠١٤

)(٧٦٬٠١٤

-

-

-

-

٥٠٬٥٠٩٬٨١٤

)(٧٦٬٠١٤

٥٠٬٤٣٣٬٨٠٠

١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠

)(١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠

-

-

-

-

-

-

-

-

)(١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨

-

-

)(١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨

٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢١١٬١٤٢٬٣٠٥

٢٧٬١٠٩٬٠١٠

)(١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨

٦٦٣٬٧١٩٬٤٣٨

)(٣٣١٬٩٠٧

١٬٤٦١٬١٨٥٬٩٦٨

ً
ﻌﺘ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ا ﺘﺎرة ﻣﻦ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ ) (١ﺣ رﻗﻢ ) (١٥ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ا ﺘﺼﺮة.

-٥-

ﺷﺮﻛﺔ دﻟﮫ ﻟ ﺪﻣﺎت اﻟ

ﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎ ﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ا ﺘﺼﺮة ﻟﻔ ة اﻟﺴﺘﺔ أﺷ ﺮاﳌﻨ ﻴﺔ  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ٢٠٢٠م

ﻟﻔ ة اﻟﺴﺘﺔ أﺷ ﺮاﳌﻨ ﻴﺔ  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ
٢٠٢٠م
٢٠١٩م
)ﻏ ﻣﺮاﺟﻌﺔ(
)ﻏ ﻣﺮاﺟﻌﺔ(
رﺎل ﺳﻌﻮدي
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

إﻳﻀﺎح

اﻷ ﺸﻄﺔ اﻟ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
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
ﻣﺨﺼﺺ أرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺰون
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات
ﺣﺼﺔ ا ﻤﻮﻋﺔ ﺧﺴﺎرة ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
أﻋﺒﺎء ﺗﻤﻮ ﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻐ ات
ﻣﺪﻳﻨﻮن ﺗﺠﺎر ﻮن
أﺻﻮل ﻋﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ وأرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﺨﺰون
داﺋﻨﻮن ﺗﺠﺎر ﻮن
اﻟ اﻣﺎت ﻋﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣ ﻮز ﺿﻤﺎﻧﺎت
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟ ﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺰ ﺎة اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻮﻇﻔ ن اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻷ ﺸﻄﺔ اﻟ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻷ ﺸﻄﺔ اﻻﺳ ﺜﻤﺎر ﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات وﻣﺸﺮوﻋﺎت
ﻣﺪﻓﻮع ﻟﺸﺮاء أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮ ﺢ أو ا ﺴﺎرة
ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات

٧

٤

ﻣﺪﻓﻮع ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺎب اﻻﺳ ﺜﻤﺎر

ﺻﺎ ﻣﺤﺼﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﺻﺎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻷ ﺸﻄﺔ اﻻﺳ ﺜﻤﺎر ﺔ
اﻷ ﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮ ﻠﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﳌﺮاﺑﺤﺎت
اﳌﺴﺪد ﻟﻠﻤﺮاﺑﺤﺎت
اﳌﺴﺪد ﻟﻌﻘﻮد اﻳﺠﺎر
اﳌﺴﺪد ﻟﺸﺮاء أﺳ ﻢ ﺧﺰ ﻨﺔ
ﺗﻮز ﻌﺎت أرﺎح ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
أﻋﺒﺎء ﺗﻤﻮ ﻠﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻷ ﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮ ﻠﻴﺔ
ﺻﺎ اﻟﺘﻐ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﺣﻜﻤﮫ ﺧﻼل اﻟﻔ ة
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﺣﻜﻤﮫ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔ ة
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﺣﻜﻤﮫ ﺎﻳﺔ اﻟﻔ ة
اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻏ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ:
زﺎدة رأس اﳌﺎل ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ إﺻﺪار أﺳ ﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ
إﺛﺒﺎت أﺻﻞ واﻟ ام ﻋﻘﻮد اﻳﺠﺎر ﺗﻤﻮ

١

١

٢٧٬٣٤٨٬٣١٤

٥٢٬٤٦٧٬٧٧٠

٤٥٬٧٥١٬٨١٠
٨٥٬٥٦٠
١٥٬٢٠٨٬٦٠٥
)(٤٥٦٬٦٩٦
٢٬٣٧٧٬٤٧٧
١٥٤٬٦٦٥
٣٬٢٦٠
٣٬٢٨٨٬٦٠٠
١٠٬٩٩٢٬٢٨٠

٤٩٬٠٩٩٬٧٩٩
٨٥٬٥٦٠
١٥٬٥٩٦٬٢٦٣
٦٬٤٦٦٬٩٩٩
٢٢٬٩٣٧
١١٦٬٨١٧
١٬٣٠٤٬٤٦٦
١٢٬٢٠٩٬١٠٧

)(٢٣٬٣٨٨٬٩٠٥
٧٣٬٨٠٩
)(١٬٥٠٤٬٨٤٢
)(٣١٬٧٥٨٬٠٠٣
)(٨٬٥٤٤٬٢٠١
)(١٩٬٩٤٢٬٠٧٣
٤٬٨٨١٬٧٦١
١٦٬٠٢١٬٩٠٢
٣٠١٬٦٥٧
٤٠٬٨٩٤٬٩٨٠
)(٣٬٣٩٦٬٨٧٩
٣٧٬٤٩٨٬١٠١

١٧٬٢٢٨٬١٥٣
٧٩٣٬٤٠٠
)(٧٥٦٬٣٣٦
١٥٠٬٦٥٥
١٬٨٣٧٬٤٦٢
)(٩٬٧٠٥٬١١٤
٨٬٨٦١٬٨٨٧
٢٬٠٤٢٬١٠٩
١٥٧٬٨٢١٬٩٣٤
)(٧٬٣٣٤٬١٢٤
)(٤٬٢٩٤٬٦٨٤
١٤٦٬١٩٣٬١٢٦

)(٥٣٬٠٢٥٬٥٦٧
)(٢٠٬٧٤٠٬٠٠٠
)(٧٣٬٧٦٥٬٥٦٧

)(٩١٬٠٦١٬١١٨
٢٨٬٧٦٢
)(٢٢٬٢٩٩٬٢٤٠
١٬٧٤٨٬١٤٥
)(١١١٬٥٨٣٬٤٥١

٤٦٨٬٤٢٧٬٤٩٣
)(٣٦٦٬٢٥١٬٣٥٨
)(٥٬٨٣٦٬٨٧٣
)(٤٩٬٨٨٢٬٠٠٠
)(١٠٬٧٢٩٬٣٧٢
٣٥٬٧٢٧٬٨٩٠
)(٥٣٩٬٥٧٦
٨٨٬٣٢٦٬٢٥٩
٨٧٬٧٨٦٬٦٨٣

٧٦١٬١٠٣٬٧٤٨
)(٤١٦٬١١١٬٩٦٧
)(٧٬٣٦٨٬١٥٤
)(١٩٠٬٤٥٢٬٨٧٨
)(٨٨٬٢٤٠٬٤٠٠
)(١١٬٦١١٬١٦٤
٤٧٬٣١٩٬١٨٥
٨١٬٩٢٨٬٨٦٠
٤٦٬٣٥٩٬١٣٥
١٢٨٬٢٨٧٬٩٩٥

-

١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٣٬٠٤٣٬٩١٨

ً
ﻌﺘ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ا ﺘﺎرة ﻣﻦ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ ) (١ﺣ رﻗﻢ ) (١٥ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ا ﺘﺼﺮة.
-٦-

شركة دله للخدمات الصحية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في  30يونيو2020م (غير مراجعة)
(جميع امل الغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف الت

 -1نبذة عامة
ت سست شركة دلخ لاخدمات ال ية ("الشركة" في اململكة العربية السعودية كشركة اات مس ولية محدودة بموجب السجل
التجاري رقم  1010128530وتاري  13ربيع الثاني 1415هر (املوافق  18سبتمبر 1994م بمدينة الرياض.
بتاري  14جمادى األول 1429هر (املوافق  20مايو 2008م أكلن مجلس إدارة الشركة تحولها إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة.
وبتاري  28اي القعدة 1433هر (املوافق  14أكتوبر 2012م  ،حصلت الشركة كلى موافقة الجهات الرسمية لتحويلها إلى شركة
مساهمة كامة كن طريق إصدار  14.2مليون سهم في اكتتاب كام بقيمة اسمية  142مليون ريال سعودي .ون يجة لالكتتاب ،تم
قيد كالوة إصدار قدرها  371مليون ريال سعودي في االحتياطي النظامي للشركة .أص حت الشركة مدرجة في السوق املالية السعودية
(تداول بتاري  4صفر 1434هر (املوافق  17ديسمبر  2012م  .قامت الشركة بتغيير اسمها من "شركة دلخ لاخدمات ال ية
القابضة" الى "شركة دلخ لاخدمات ال ية" بناء كلى موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاري  16صفر 1438هر (املوافق
 16نوفمبر 2016م .
يتمثل نشاط الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة املاشآت واملراكز ال ية ،وتجارة الجملة والتجزئة في األدوية واآلالت واألجهزة الط ية
والجراحية واألطراف الصناكية ،وأجهزة املعوقين وأجهزة املس شفيات وتصايع األدوية واملستحضرات الصيدالنية والعشبية
وال ية ومواد التجميل واملنظفات واملطهرات والتع ة والتغليف في اململكة العربية السعودية.
رأس املال
بلغ رأس مال الشركة كما في  30يونيو2020م م لغ وقدره  750مليون ريال سعودي مكون من  75مليون سهم بقيمة اسمية قدرها
 10ريال سعودي للسهم الواحد ( 31ديسمبر 2019م م لغ وقدره  750مليون ريال سعودي مكون من  75مليون سهم بقيمة اسمية
قدرها  10ريال سعودي للسهم الواحد .
بتاري  21جماد الثاني  1440هر املوافق  26فبراير 2019م تمت موافقة الجمعية العمومية غير العادية كلى زيادة رأس مال الشركة
من  590مليون ريال سعودي إلى  750مليون ريال سعودي ( 59مليون سهم إلى  75مليون سهم كن طريق منح أسهم مجانية بواقع
سهم واحد لكل  3.69سهم .ن يجة لذلت تمت زيادة رأس املال بتحويل م لغ  160مليون ريال سعودي من االحتياطي النظامي "كالوة
إصدار" إلى رأس املال .قامت الشركة بتاري  25ابريل 2019م بتعديل النظام األساس ي وفقا لذلت.
أسهم الخزينة
بتاري  21جماد الثاني  1440هر (املوافق  26فبراير  2019م تمت موافقة الجمعية العمومية غير العادية كلى شراء الشركة لعدد
يصل إلى  3,750,000سهم من أسهمها واالحتفاظ بها ك سهم خزينة ،كلى أن يكون تمويل كملية الشراء من موارد الشركة الذاتية،
وتفويض مجلس اإلدارة بإتمام كملية الشراء كلى مرحلة واحدة أو كلى كدة مراحل خالل فترة أقصاها اثني كشر شهرا من تاري
قرار الجمعية العامة غير العادية .وقد بلغ كدد األسهم التي تم شراؤها حتى  30يونيو2020م ما قدره  3,740,000سهم بقيمة قدرها
 190,452,878ريال سعودي (حتى  30يونيو 2019م بلغ كدد األسهم التي تم شراءها ما قدره  3,740,000سهم بقيمة قدرها
 190,452,878ريال سعودي  .وبذلت تكون 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 مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في  30يونيو2020م (غير مراجعة)
(جميع امل الغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف الت

الشركات التابعة
تتضمن هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة ،الشركة وشرتاتها التاةعة (يشار لهم بر"املجموكة"  .وفيما يلي ن ذة كن الشرتات
التاةعة:
الحصة في حقوق امللكية %
كما في
كما في
 31ديسمبر بلد التشغيل والتأسيس
 30يونيو
والسجل التجاري
النشاط الرئيس ي
2019م
2020م
الشركة التابعة
شركة دلخ فارما

٪100

٪100

شركة أفياء النخيل
لاخدمات املساندة
املحدودة

٪100

٪100

شركة مس شفى دلخ
نمار ال ية

٪100

٪100

اململكة العربية
السعودية
السجل تجاري رقم
1010410613
اململكة العربية
السعودية
السجل التجاري رقم
1010404576
اململكة العربية
السعودية
السجل التجاري رقم
1010495218

توزيع وتصايع األدوية الصيدالنية
والعشبية ومستحضرات التجميل

توفير القوى العاملة وخدمات الدكم
للمس شفيات واملراكز الط ية

تشغيل وإدارة وتجهيرز وتطوير
املس شفيات ومرافق الركاية
الصرحية ،واملراكز واملجمعات
والعيادات الط ية و تملت األراض ي

 -2أسس اإلعداد
تم إكداد القوائم املالية األولية املوحدة املختص ر ر ر رررة املرفقة وفقا ملعيار املحاس ر ر ر ر ة الدولي رقم (" 34التقرير املالي األولي" املعتمد في
اململكررة العربيررة الس ر ر ر ررعوديررة ويجررب قراءة القوائم املرراليررة األوليررة املوحرردة املختص ر ر ر رررة املرفقررة مع القوائم املرراليررة للس ر ر ر رنررة الس ر ر ر ررابقررة
للمجموكة كما في  31ديسمبر 2019م.
ال تتضمن القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة املرفقة تافة املعلومات املطلوبة إلكداد مجموكة تاملة من القوائم املالية املعدة
وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي.
أكدت القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة بالتكلفة التاريخية ،باستثناء:
-

التزام منافع املوظفين والذي يقاس وفقا لتقييم اكتواري.
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر التي تقاس بالقيمة العادلة.
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تقاس بالقيمة العادلة.

العملة الوظيفية وعملة العرض
إن العملة الوظيفية وكملة العرض للمجموكة هي الريال السعودي.
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شركة دله للخدمات الصحية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في  30يونيو2020م (غير مراجعة)
(جميع امل الغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف الت

 -3ملخص السياسات املحاسبية الهامة والتقديرات
السياسات املحاسبية
إن السياسات املحاسبية املط قة في إكداد القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة املرفقة هي نفس السياسات املحاسبية املذتورة
في القوائم املالية للمجموكة كما في  31ديسمبر 2019م.
ال يوجد معايير جديدة تم إصردارها باستثناء تعديالت كلى املعيار الدولي للتقرير املالي رقم " 16كقود اإليجار" كما سيرد تاليا ،ومع
الت فإن كددا من التعديالت كلى املعايير سرارية اكت ارا من  1يناير 2020م وقد تم ش رررحهرا في القوائم املراليرة املوحردة للمجموكرة
كما في  31ديسمبر 2019م.
تعديالت كلى املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" 16كقود اإليجار"
تم تعديل املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" 16كقود اإليجار" لتوفير وسيلة كملية ملحاس ة املست جرين كن تعديالت القيم االيجارية
ن يجة لجائحة فيروس تورونا .توفر التعديالت ةعض الشروط التي إاا استوفيت فلن تحتا املاش ة تقييم ما إاا تان تعديل القيمة
اإليجارية يستوفي تعريف تعديل كقد اإليجار.
هذه التعديالت ليس لهرا أثر جوهري كلى القوائم املراليرة األوليرة املوحردة املختصرة للمجموكة.
األحكام والتقديرات
إن التقديرات الهامة التي استخدمتها اإلدارة كند تط يق السياسات املحاسبية للمجموكة واملصادر الهامة ل االت كدم الت كد تانت
مماثلة لتلت امل ينة في القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م  .ومع الت ،قامت املجموكة بمراجعة املصادر
الهامة لألحكام والتقديرات وكما هو في إيضاح رقم (. 14
 -4استثمار في شركة زميلة
يتكون االس ثمار مما يلي:

اسم الشركة الزميلة
شركة الدكتور محمد راشد
الفقيخ

الحصة في حقوق
امللكية كما في
 30يونيو 2020م
٪ 31,21

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

بلد التشغيل
النشاط الرئيس
والتأسيس
اململكة العربية تملت وتشغيل وصيانة
مس شفى ومراكز ص ية
السعودية

يمكن تاخيص حركة االس ثمار كما يلي:
كما في
 30يونيو 2020م
140,951,919
()3,288,600
137,663,319

رصيد أول املدة
حصة املجموكة في خسارة الشركة الزميلة
حصة املجموكة في الدخل الشامل اآلخر في الشركة الزميلة
تسويات
رصيد آخر املدة
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كما في
 31ديسمبر 2019م
145,160,732
(4,590,704
(96,675
478,566
140,951,919

شركة دله للخدمات الصحية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في  30يونيو2020م (غير مراجعة)
(جميع امل الغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف الت

يمكن تاخيص امل الغ اإلجمالية ل عض املعلومات املالية للشركة الزميلة كما يلي:

األصول املتداولة
األصول غير املتداولة
االلتزامات املتداولة
االلتزامات غير املتداولة
الخسارة من العمليات املستمرة
الدخل الشامل اآلخر
الدخل الشامل
حقوق امللكية

كما في
 30يونيو 2020م

كما في
 31ديسمبر 2019م

41,103,005
759,608,995
56,442,553
355,311,732
()10,537,006
()10,537,006
388,957,715

38,914,022
698,574,269
42,397,229
287,298,942
(14,709,079
(275,824
(14,984,903
407,792,120

في رأي اإلدارة ،لم يكن هناك ه وط في القيمة الدفترية لالس ثمار في الشركة الزميلة كما في تاري التقرير.
 -5أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الدولة
غير مدرجة
الشركة األردنية إلنتا األدوية(1
شركة مركز مكة الطبي(2

األردن
السعودية

نسبة امللكية
٪
٪0,4
٪7,5

كما في
 30يونيو2020م
121,600
3,448,120
3,569,720

كما في
نسبة امللكية  31 ٪ديسمبر 2019م
٪0,4
٪7,5

136,465
3,448,120
3,584,585

ترى اإلدارة أنخ لم تتوافر في األصول املالية غير املدرجة أي من املؤشرات املنصوص كليها في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (9
"األدوات املالية" والتي تشير إلى أن التكلفة قد ال تكون معبرة كن القيمة العادلة لهذه األدوات وبالتالي تم اكت ار أن تكلفة هذه األدوات
تعتبر أفضل تقدير لقيمتها العادلة.
( 1بتاري  16مارس 2020م املوافق  21رجب 1441ه ووفقا ألحكام تعليمات إدرا األوراق املالية ب ورصة كمان -األردن ،تم ايقاف
تداول أسهم شركة األردنية إلنتا األدوية .بناء كليخ تم تحويل االس ثمار ليكون من ضمن األصول املالية غير املدرجة.
( 2بتاري  30يونيو 2020م املوافق  9او القعدة  1441هر وقعت الشركة اتفاقية نهائية لشراء أسهم في شركة مركز مكة الطبي
لتص ح ملكيتها  .%86,1ملزيد من التفاصيل رجاء مراجعة إيضاح .10
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شركة دله للخدمات الصحية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في  30يونيو2020م (غير مراجعة)
(جميع امل الغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف الت

 -6أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
كما في
 30يونيو2020م
صندوق ميفت لفرص امللكية الخاصة 3
شركة مراس العربية الط ية القابضة

35,706,967
20,740,000
56,446,967

كما في
 31ديسمبر 2019م
35,706,967
35,706,967

صندوق ميفك لفرص امللكية الخاصة 3
تمتلت الشركة كما في  30يونيو 2020م  31( %41.6ديسمبر 2019م %41.6 :من وحدات صندوق ميفت لفرص امللكية الخاصة
 ،3هدف الصندوق هو تحقيق كائد مرتفع كلى رأس املال كلى املدى الطويل واالس ثمار في القطاع الصحي.
بلغت القيمة الدفترية ل صة الشركة في وحدات الصندوق كما في  30يونيو 2020م ما قدره  35,706,967ريال سعودي ( 31ديسمبر
 : 2019ريال سعوي . 35,706,967
شركة مراس العربية الطبية القابضة
قامت الشركة خالل الربع األول من كام 2020م ةشراء نس ة  %17من أسهم شركة مراس العربية الط ية القابضة (شركة اات
مسؤولية محدودة املتخصصة في مجال طب التجميل واالسنان وقد بلغت تكلفة الشراء  20,740,000ريال سعودي.
 -7مدينون تجاريون

مدينون تجاريون
يخصم :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

كما في
 30يونيو2020م

كما في
 31ديسمبر 2019م

383,586,140
()30,385,913

360,197,236
(30,842,609

353,200,227

329,354,627

فيما يلي ماخص بحركة مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة:
للفترة  /للسنة املنتهية في
 31ديسمبر 2019م
 30يونيو 2020م
24,868,296
30,842,609
14,440,953
4,530,492
(8,466,640
()4,987,188
30,842,609
30,385,913

الرصيد في  1يناير
مكون
مردود
الرصيد

تم مراجعة مؤشرات اله وط في القيمة لجميع املدينون التجاريون ،و في رأي اإلدارة لم يكن هناك ه وط في القيمة الدفترية للمدينون
التجاريون غير تلت املذتورة كمخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة
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شركة دله للخدمات الصحية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في  30يونيو2020م (غير مراجعة)
(جميع امل الغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف الت

 -8تمويل املرابحة
كما في
 30يونيو2020م

كما في
 31ديسمبر 2019م

غير متداولة
899,299,852

مرابحات طويلة األجل

839,268,569

متداولة
مرابحات قصيرة األجل

144,628,274

69,647,000

الجزء املتداول من مرابحات طويلة األجل

79,269,921

112,106,343

إجمالي املرابحات املتداولة

223,898,195

181,753,343

إجمالي تمويالت املرابحة

1,123,198,047

1,021,021,912

لدى املجموكة كقود اتفاقيات مرابحات بنكية مع كدد من ال نوك املحلية .كقود املرابحة بالريال السعودي وتحمل أك اء مالية
ةشكل كام كلى أساس السعر السائد في السوق .كقود املرابحة بهدف تمويل إنشاء مرافق ط ية ومس شفيات تحت االنشاء وجديدة
مع تمويل رأس املال العامل ،كقود املرابحات مضمونة كن طريق سندات ألمر.
كما في  30يونيو 2020م بلغ حجم املرابحات املتاح استخدامها للمجموكة م لغ  1,681مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2019م :
 1,618مليون ريال سعودي  ،املستخدم منها كما في  30يونيو 2020م نحو  1,123مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر2019م1,021 :
مليون ريال سعودي .
بلغت تكاليف التمويل املتعلقة باملرابحات املرسملة كلى بند كقارات وآالت ومعدات خالل الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2020م
ما قدره  5,1مليون ريال سعودي ( خالل الستة أشهر املنتهية في  30يونيو  5,7 :2019مليون ريال سعودي .
بلغت تكاليف التمويل املتعلقة باملرابحات املثبتة في األرباح أو الخسائر خالل الستة أشهر املنتهية في  30يونيو2020م بم لغ وقدره
 10,7مليون ريال سعودي (خالل الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2019م  11,6 :مليون ريال سعودي .
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شركة دله للخدمات الصحية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين في  30يونيو2020م (غير مراجعة)
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 -9اإليرادات من العقود مع العمالء
لفترة الستة أشهر املنتهية في
 30يونيو 2019م
 30يونيو2020م
تصنيف اإليرادات
394,790,002

إيرادات تقديم خدمات
إيرادات بيع أدوية

167,375,323
562,165,325

توقيت إثبات اإليرادات
كلى مدى زمني
كند نقطة من الزمن
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222,882,451
339,282,874

215,529,893
391,620,739

562,165,325

607,150,632

كما في
 30يونيو 2020م
353,200,227
1,887,913
22,094,683

أرصدة العقود
مدينون تجاريون (إيضاح7
أصول كقود مع العمالء
التزامات كقود مع العمالء

450,168,297
156,982,335
607,150,632

كما في
 31ديسمبر 2019م
329,354,627
1,961,722
17,212,922

اجتماعات وقرارات هامة

بتاري  30يونيو 2020م املوافق  9او القعدة  1441هر وقعت الشركة اتفاقية نهائية لشراء أسهم في شركة مركز مكة الطبي

"شركة مساهمة مقفلة" بقيمة  161,1مليون ريال سعودي لتص ح ملكيتها بالشركة نس ة  ،%86,1تعد مس شفى مركز مكة الطبي
(اململوك لشركة مركز مكة الطبي أحد أهم مس شفيات القطاع الخاص في العاصمة املقدسة بطاقة سريرية تصل الى  120سرير
و 40كيادة خارجية مع إمكانية التوسع املستق لي .يتم تمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية باإلضافة الى ال صول كلى تمويل
إضافي من املؤسسات التمويلية املحلية .ال يوجد ت ثير مالي كلى القوائم املالية املرفقة ن يجة لهذه االتفاقية.
في ضوء مذكرة التفاهم املبرمة بين شركة دلخ لاخدمات ال ية وشركة اململكة لالس ثمار والتطوير واملتعلقة ةعملية م ادلة

األسهم اململوكة لشركة اململكة لالس ثمار والتطوير في شركة درع الركاية القابضة املحدودة مقابل أسهم في شركة دلخ لاخدمات
ال ية باإلضافة إلى مقابل نقدي .شركة درع الركاية القابضة املحدودة تمتلت شركة خدمات املشاريع الط ية املحدودة (مس شفى
اململكة وشركة مجمع العيادات االس شارية املحدودة وشركة صيدلية العيادات ال ديثة املحدودة .وبتاري  15مايو 2020م املوافق
 22رمضان 1441ه وقعت الشركة اتفاقيات ال يع والشراء النهائية التالية والتي بموجبها تستحوا الشركة كلى  ٪ 5۸.64من أسهم
(شركة درع الركاية القابضة املحدودة .بيان هذه االتفاقيات ما يلي:
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شركة دله للخدمات الصحية
شركة مساهمة سعودية
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(جميع امل الغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف الت

 اتفاقية م ادلة أسهم مع شركة اململكة لالس ثمار والتطوير ل شتري الشركة  6,۸۲۰,۳۷۰سهما في شركة درع الركاية القابضةاملحدودة (تمثل  ٪ 54.56من رأس املال بقيمة  ۳۰۰مليون ﷼ سعودي ،والت مقابل:
( 1م ادلة  ۳,۷4۰,۰۰۰سهم تمثل تامل أسهم خزينة شركة دلخ لاخدمات ال
مليون ﷼ سعودي ،و

ية( ،تمثل  ٪ 4.۹۹من رأس املال وبقيمة ۱۸6

( 2مقابل نقدي قدره  ۱۱4مليون ﷼ سعودي.
تخضع االتفاقية لعدد من الشروط منها ،ال صول كلى موافقة الجهات املختصة ،وال صول كلى موافقة الجمعية العامة غير
العادية ملساهمي الشركة ويجوز لكل من شركة دلخ لاخدمات ال ية وشركة اململكة لالس ثمار والتطوير إنهاء هذه االتفاقية في
حالة كدم اس يفاء شروطها خالل ستة أشهر من تاري االتفاقية.
 اتفاقيات مع اثنين من املساهمين في شركة درع الركاية القابضة املحدودة لشراء  5۰۹,۲6۰من أسهمهم في الشركة (تمثل نس ة ٪ 4.۰۸من رأس املال بمقابل نقدي قدره  ۲۲مليون ﷼ سعودي.
تخضع ھذه االتفاقيات لعدد من الشروط ،بما في الت ،حق شركة دلخ لاخدمات ال ية في انهاء االتفاقية حالة كدم إتمام
الصفقة مع شركة اململكة لالس ثمار والتطوير.
ال يوجد ت ثير مالي كلى القوائم املالية املرفقة ن يجة لهذه االتفاقيات.
بتاري  26فبراير 2020م املوافق  2رجب  1441هر ووفقا لتفويض الجمعية العامة العادية بتاري  1مايو 2019م ملجلس

اإلدارة بتوزيع أرباح مرحليخ ،فقد قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية للمساهمين كن النصف الثاني للعام املالي 2019م
بقيمة  52,500,000ريال سعودي .تم توزيع األرباح في الربع الثاني من العام 2020م ةعد خصم ما يخص أسهم الخزينة.
بتاري  26فبراير 2020م املوافق  2رجب  1441هر أوص ى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة كبر منح أسهم مجانية

ملساهمي الشركة ليص ح رأس املال  900مليون ريال سعودي بدال من  750مليون ريال سعودي .كلى أن يستخدم في إصدار األسهم
املجانية  150مليون ريال سعودي من االحتياطي النظامي – كالوة اإلصدار .يتم إقرار الزيادة في رأس املال ةعد موافقة الجمعية
العامة غير العادية وال صول كلى موافقات الجهات ال كومية اات العالقة.
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ربحية السهم

يتم اح ساب ربحية السهم كلى أساس املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة .الربح املخفض للسهم هو نفس الربح األساس للسهم
ألن املجموكة ليس لديها أي أدوات مخفضة مصدرة.
لفترة الثالثة أشهر املنتهية
في  30يونيو
2019م
2020م
15,344,890
6,993,312

لفترة الستة أشهر املنتهية
في  30يونيو
2019م
2020م
50,509,814
26,235,380

املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة

71,260,000

73,097,259

71,260,000

73,940,086

ربحية السهم

0,10

0.21

0,37

0.68

صافي الربح

بلغ صافي خسائر شركة مس شفى دلخ نمار كن الفترة املنتهية في  30يونيو2020م نحو  34,1مليون ريال سعودي (لفترة الستة اشهر
املنتهية في  30يونيو 2019م 49.2 :مليون ريال سعودي .
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االرتباطات وااللتزامات املحتملة

االلتزامات الرأسمالية
كما في  30يونيو 2020م ،لدى املجموكة التزامات رأسمالية تتعلق ةشكل أساس ةعقود بناء توسعة مس شفى دلخ النخيل ،وبناء
مس شفى دلخ نمار بم لغ  66,7مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2019م  117,5 :مليون ريال سعودي .
االلتزامات املحتملة
كما في  30يونيو 2020م ،لدى املجموكة مطلوبات محتملة كلى شكل ضمانات بنكية بم لغ  39,7مليون ريال سعودي تم إصدارها
نيابة كن املجموكة في سياق الاشاط االكتيادي ( 31ديسمبر 2019م 37,4 :مليون ريال سعودي  .تتضمن الضمانات ال نكية ضمان
بنكي أصدر خالل كام 2018م لطرف ثالث نيابة كن شركة الدكتور محمد الفقيخ " شركة زميلة" بم لغ  17,5مليون ريال سعودي،
ياتهي بتاري  29أكتوبر .2020
توجد اكتمادات مس ندية صادرة كن املجموكة بم لغ  37,9مليون ريال كما في  30يونيو2020م ( 31ديسمبر 2019م 35,9 :مليون
ريال سعودي .
هناك ةعض القضايا القانونية ،في سياق العمل االكتيادي ،يتم العمل حاليا كلى تسويتها ،ولكن الن يجة النهائية لهذه ال االت ليست
مؤكدة .وال تتوقع اإلدارة أن تكون نتائج هذه القضايا جوهرية كلى ال يانات املالية املوحدة للمجموكة.
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املعلومات القطاعية

تتكون كمليات املجموكة ةشكل أساس من قطاع تشغيلي رئيس ي واحد وهو الخدمات ال ية ،وبناء كلى الت ،فإن تقديم معلومات
القطاكات املختلفة غير قابل للتط يق ،وكالوة كلى الت ،فإن الغال ية العظمى من كمليات املجموكة تجري في اململكة العربية
السعودية.
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أثر فيروس كورونا (كوفيد  )19على القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة

في بداية كام 2020م ت كيد وجود فيروس تورونا (توفيد  . 19منذ الت ال ين ان شر الفيروس في جميع أنحاء العالم بما في الت
اململكة العربية السعودية وأثر ةشكل ك ير كلى األكمال واألنشطة التجارية ةسبب تعليق األنشطة التي تعتبر غير ضرورية بما في الت
القيود املفروضة كلى حركة كامة الناس .تم تصايف قطاع الركاية ال ية كخدمة أساسية من ق ل ال كومة ون يجة لذلت لم
تفرض حكومة اململكة العربية السعودية قيودا كلى كمليات الشركة أو سلسلة التوريد الخاصة بها.
شهدت املجموكة انخفاضا في زيارات املرض ى منذ مارس  2020كندما تم تط يق حظر التجول الجزئي ،ومع الت ،فإن مس شفيات
دلخ تعمل بكل اقسامها بما يتوافق مع املستجدات والتدابير الوقائية املتخذة من الجهات املختصة.
قامت إدارة املجموكة بإكادة قياس ةعض التقديرات واألحكام التي تس ند كليها في كملية إكداد القوائم املالية األولية املوحدة
املختصرة املرفقة يمكن بيانها فيما يلي:
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الهبوط في قيمة األصول طويلة األجل
أكادت الشركة تقدير التدفقات النقدية املتوقعة ومعدالت الخصم املستخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصول طويلة
األجل وقد رأت اإلدارة أنخ ال يوجد ه وط في قيمة هذه األصول .وقد شملت دراسة اإلدارة األصول التالية:
-

األصول غير امللموسة
كقارات وآالت ومعدات ،متضمنخ حق استخدام األصول
اس ثمار في شركة زميلة
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة
أكادت املجموكة النظر في احتمالية االفالس او التعثر لغال ية العمالء ورأت اإلدارة أن غال ية كمالء الشركة من ك ار الشرتات في
اململكة ومن الشرتات التي تتمتع بمالءة مالية جيدة باإلضافة الى وجود مديونيات لدى جهات حكومية وبالتالي قدرت اإلدارة أنخ ال
يوجد مؤشرات حالية لتعديل نموا الخسائر االئتمانية املتوقعة املستخدم.
تواصل اإلدارة مراق ة الوضع كن كثب مع التركيز كلى استدامة سلسلة التوريد ،وتوافر األرصدة النقدية الكافية لتمويل متطل ات
ال شغيل ،وتوافر األدوية واملواد االستهالكية املطلوبة .وس ستمر اإلدارة واملكلفون بال وكمة بمراق ة الوضع ،وبمجرد أن يكون هناك
مزيد من الوضوح ةش ن الت ثير ،ستقوم املجموكة بإبالغ أص اب املصا ة وفقا للمتطل ات التنظيمية.
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املوافقة على القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة

ت رم ر ررت امل رواف رق ر ررة ك رل ررى ال رق رروائ ررم امل ر ررال ري ر ررة األول ري ر ررة امل رروح ر رردة امل رخ ررتص ر ر ر ر رررة م ررن ق ر ر ررل إدارة الش ر ر ر ر رررك ر ررة ف رري  27او ال ر رج ر ررة 1441هر ر
املوافق  17اغسطس 2020م.
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