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ﺷﺮﻛﺔ دﻟﮫ ﻟ ﺪﻣﺎت اﻟ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰاﳌﺎ اﳌﻮﺣﺪة

ﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎ ﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

ﻛﻤﺎ  ٣١د ﺴﻤ ٢٠١٨م

اﻷﺻﻮل
اﻷﺻﻮل ﻏ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات
أﺻﻮل ﻏ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
اﺳ ﺜﻤﺎر ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﺳ ﺜﻤﺎرات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻛﻤﺎ
 ٣١د ﺴﻤ ٢٠١٨م
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

ﻛﻤﺎ
 ٣١د ﺴﻤ ٢٠١٧م
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

٦
٧
٨
٩
٩

اﻷﺻﻮل اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻌﺎدﻟﮫ
ﻣﺪﻳﻨﻮن ﺗﺠﺎر ﻮن
أﺻﻮل ﻋﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ وأرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
اﺳ ﺜﻤﺎرات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺨﺰون

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

١٫٧٧١٫٥٢٥٫٧٧٣
١٩٫٠٤٧٫٦٧٢
١٤٠٫٩٧٨٫٧٥٩
٥٫٤١٧٫٨٣٢
١٬٩٣٦٬٩٧٠٬٠٣٦

١٠
١١
٢١
١٢
١٣
٩
١٤

٤٦٬٣٥٩٬١٣٥
٣٥٦٬١٨٠٬٤١٦
٢٬٤٤٢٬٩٢٤
٥٬١١٠٬٨١٠
٧٦٬١٣٠٬٧٩٥
٨٨٬٧٧٢٬٦٠٥
٥٧٤٬٩٩٦٬٦٨٥
٢٬٦٩٧٬٦٩١٬٢٤٤

٩٠٫٤٤٠٫٢٦٦
٢٨١٬٥٠٥٬٨٩٨
٧١٣٬٠٧٨
١١٠٫٣٤٨٫٢١٩
٢٨٬١٢٥٬٠٠٠
٧٩٫٩٣١٫٨٤٧
٥٩١٬٠٦٤٬٣٠٨
٢٫٥٢٨٫٠٣٤٫٣٤٤

إﻳﻀﺎح

إﺟﻤﺎ اﻷﺻﻮل
ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎ ﻤ ن واﻹﻟ اﻣﺎت
ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎ ﻤ ن
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﳌﻼك اﻟﺸﺮﻛﺔ:
رأس اﳌﺎل
إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ– ﻋﻼوة إﺻﺪار
إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ – ﻣﺤﻮل ﻣﻦ ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ
أر ﺎح ﻣﺒﻘﺎة
اﻷﺛﺮ اﳌ اﻛﻢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
إﺟﻤﺎ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎ ﻤ ن
اﻹﻟ اﻣﺎت ﻏ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
ﺗﻤﻮ ﻞ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻃﻮ ﻞ اﻷﺟﻞ
إﻟ ام ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻮﻇﻔ ن

١
١٥

٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥

٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥

١٥

٢٧٬١٠٩٬٠١٠
٦١٣٬٢٠٩٬٦٢٤

٢٧٬١٠٩٬٠١٠
٧٠٣٬٩٨٠٬٩٢٤

)(٢٥٥٬٨٩٣
١٬٦٠١٬٢٠٥٬٠٤٦

)(٢٨١٫٩٩٥
١٬٦٩١٬٩٥٠٬٢٤٤

١٦
١٧

اﻹﻟ اﻣﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
داﺋﻨﻮن ﺗﺠﺎرﻮن
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
إﻟ اﻣﺎت ﻋﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﺗﻤﻮ ﻞ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻗﺼ اﻷﺟﻞ
ا ﺰء اﳌﺘﺪاول ﻣﻦ ﺗﻤﻮ ﻞ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻃﻮ ﻞ اﻷﺟﻞ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻷﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻮز ﻌﺎت أر ﺎح ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
اﻟﺰ ﺎة

٥٦٢٬٦٣٩٬٨٤١
١١٧٬٤٥٤٬٥٩٥
٦٨٠٬٠٩٤٬٤٣٦

٤٥٨٫٢٨٠٫٠٠٧
١٠٦٬٥٩٥٬٣٠١
٥٦٤٬٨٧٥٬٣٠٨

١٨
١٩
٢١
١٦
١٦
١٢
٢٥
٢٠

١٠١٬٥١٠٬٨٢٢
٦٧٬٢٨٠٬٧٧٥
٥٬٢٢٩٬٨٠١
١٣٩٬٨٣٧٬٥٨٠
٥٬٩١٦٬٦٦٦
١٬١٠٦٬٦١٣
٨٨٬٢٤٠٬٤٠٠
٧٬٢٦٩٬١٠٥
٤١٦٬٣٩١٬٧٦٢
١٬٠٩٦٬٤٨٦٬١٩٨
٢٬٦٩٧٬٦٩١٬٢٤٤

٨٩٫٨٣٥٫٢١٧
٦٠٫٨٦٥٫٨١٠
٧٠٫٠٥٦٫٨٧٦
٣٥٫٥٠٠٫٠٠٠
٩٨٤٫٨٥٤
١٣٬٩٦٦٬٠٣٥
٢٧١٬٢٠٨٬٧٩٢
٨٣٦٬٠٨٤٬١٠٠
٢٫٥٢٨٫٠٣٤٫٣٤٤

إﺟﻤﺎ اﻹﻟ اﻣﺎت
إﺟﻤﺎ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎ ﻤ ن واﻹﻟ اﻣﺎت

ﻌﺘ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ) (١ﺣ رﻗﻢ ) (٣٣ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة.
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ﺷﺮﻛﺔ دﻟﮫ ﻟ ﺪﻣﺎت اﻟ

ﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎ ﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮ ﺢ أو ا ﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮاﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻴﺔ  ٣١د ﺴﻤ ٢٠١٨م
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ
٢٠١٨م
إﻳﻀﺎح
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي
١٬١٨٠٬٩٤٢٬٠٥١ ٢١
)(٧٤٤٬٦٠٦٬٥٥٢
٤٣٦٬٣٣٥٬٤٩٩
(٢٥٬٢٩٨٬٣٧٢) ٢٢
(٢٦٤٬٨٨١٬٩٢١) ٢٣

اﻹﻳﺮادات
ﺗ ﻠﻔﺔ اﻹﻳﺮادات
ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮ ﺢ
ﻣﺼﺎر ﻒ ﺑﻴﻊ و ﺴﻮ ﻖ
ﻣﺼﺎر ﻒ إدار ﺔ وﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ر ﺢ اﻟ ﺸﻐﻴﻞ
إﻳﺮادات وﺧﺴﺎﺋﺮ أﺧﺮى
ﺗ ﺎﻟﻴﻒ ﺗﻤﻮ ﻞ
ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة اﻟﺸﺮ ﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰ ﺎة
اﻟﺰ ﺎة
ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ
ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ اﻟﻌﺎﺋﺪ إ ﻣﺴﺎ

٢٤
١٦
٨
٢٠

اﻟﺸﺮﻛﺔ

١٤١٬٧٥٨٬٤٥٥

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ:
ﺑﻨﻮد ﻟﻦ ﻌﺎد ﺗﺼ ﻴﻔ ﺎ ﺿﻤﻦ اﻷر ﺎح أو ا ﺴﺎﺋﺮ
أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺘﻐ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻛﺘﻮاري ﻹﻟ ام ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻮﻇﻔ ن
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
إﺟﻤﺎ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ إ ﻣﺴﺎ

١٤٦٬١٥٥٬٢٠٦
١٢٬٤٧٤٬٧٨٨
)(١١٬٥٣٢٬٣٤٣
)(١٬٧٩٨٬٠٢٧
١٤٥٬٢٩٩٬٦٢٤
)(٣٬٥٤١٬١٦٩
١٤١٬٧٥٨٬٤٥٥

١٧

اﻟﺸﺮﻛﺔ
٢٦

ر ﺤﻴﺔ اﻟﺴ ﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وا ﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ:

ﻴﺔ  ٣١د ﺴﻤ
٢٠١٧م
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي
١٫٢١٢٫٠٧٦٫٣١٥
)(٦٥٤٬١١٦٬٣٠٧
٥٥٧٬٩٦٠٬٠٠٨
)(١١٫٥٥٩٫١١٧
)(٢٣٨٫٤١٩٫٦١٦
٣٠٧٫٩٨١٫٢٧٥
٨٧٨٫٢٠١
)(١٫٨٧٣٫٣٩٨
)(١٫٨٣٥٫٣٢٧
٣٠٥٫١٥٠٫٧٥١
)(١٠٫١٧٤٫٥٣٩
٢٩٤٫٩٧٦٫٢١٢
٢٩٤٫٩٧٦٫٢١٢

٢٦٬١٠٢

٤٫٣٦٠٫٤٦٣

٦٬٢٧٤٬٨٩٤
٦٬٣٠٠٬٩٩٦
١٤٨٬٠٥٩٬٤٥١

)(٥٫٥٤٢٫٤٠٥
)(١٫١٨١٫٩٤٢
٢٩٣٫٧٩٤٫٢٧٠

١٤٨٬٠٥٩٬٤٥١

٢٩٣٫٧٩٤٫٢٧٠

١٫٨٩

ﻌﺘ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ ) (١ﺣ رﻗﻢ ) (٣٣ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة.
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٣٫٩٣

ﺷﺮﻛﺔ دﻟﮫ ﻟ ﺪﻣﺎت اﻟ ﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎ ﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐ ات ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎ ﻤ ن اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻴﺔ  ٣١د ﺴﻤ ٢٠١٨م

إﻳﻀﺎح
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻴﺔ  ٣١د ﺴﻤ ٢٠١٨م
ﻛﻤﺎ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٨م ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺗﻮز ﻌﺎت أر ﺎح
ﻛﻤﺎ  ٣١د ﺴﻤ ٢٠١٨م
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻴﺔ  ٣١د ﺴﻤ ٢٠١٧م
ﻛﻤﺎ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٧م
ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺗﻮز ﻌﺎت أر ﺎح
ﻛﻤﺎ  ٣١د ﺴﻤ ٢٠١٧م

٢٩

٢٥

٢٥

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
"ﻋﻼوة إﺻﺪار"
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

رأس اﳌﺎل
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي
٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠

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

أر ﺎح ﻣﺒﻘﺎة
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي

٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥
-

٢٧٬١٠٩٬٠١٠
-

-

-

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

٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥

٢٧٬١٠٩٬٠١٠

٦١٣٬٢٠٩٬٦٢٤

اﻷﺛﺮاﳌ اﻛﻢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻵﺧﺮ
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي
)(٢٨١٬٩٩٥
٢٦٬١٠٢
٢٦٬١٠٢
)(٢٥٥٬٨٩٣

إﺟﻤﺎ ﺣﻘﻮق
اﳌﺴﺎ ﻤ ن
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي
١٬٦٨٩٬١٤٥٬٥٩٥
١٤١٬٧٥٨٬٤٥٥
٦٬٣٠٠٬٩٩٦
١٤٨٬٠٥٩٬٤٥١
)(٢٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٦٠١٬٢٠٥٬٠٤٦

٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠
-

٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥
-

٢٧٬١٠٩٬٠١٠
-

٥٣٢٬٥٤٧٬١١٧
٢٩٤٬٩٧٦٬٢١٢
)(٥٬٥٤٢٬٤٠٥
٢٨٩٬٤٣٣٬٨٠٧
)(١١٨٬٠٠٠٬٠٠٠

)(٤٬٦٤٢٬٤٥٨
٤٬٣٦٠٬٤٦٣
٤٬٣٦٠٬٤٦٣
-

١٬٥١٦٬١٥٥٬٩٧٤
٢٩٤٬٩٧٦٬٢١٢
)(١٬١٨١٬٩٤٢
٢٩٣٬٧٩٤٬٢٧٠
)(١١٨٬٠٠٠٬٠٠٠

٥٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٣٧١٬١٤٢٬٣٠٥

٢٧٬١٠٩٬٠١٠

٧٠٣٬٩٨٠٬٩٢٤

)(٢٨١٬٩٩٥

١٬٦٩١٬٩٥٠٬٢٤٤

ً
ﻌﺘ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ ) (١ﺣ رﻗﻢ ) (٣٣ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
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ﺷﺮﻛﺔ دﻟﮫ ﻟ ﺪﻣﺎت اﻟ ﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎ ﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻴﺔ  ٣١د ﺴﻤ ٢٠١٨م
إﻳﻀﺎح
أ ﺸﻄﺔ اﻟ ﺸﻐﻴﻞ:
ﺻﺎ اﻟﺮ ﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰ ﺎة
ﻌﺪﻳﻼت
اﺳ ﻼ ﺎت ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات
إﻃﻔﺎء أﺻﻮل ﻏ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻣﺨﺼﺺ إﻟ ام ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻮﻇﻔ ن
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ) :٢٠١٧ﻣﺨﺼﺺ دﻳﻮن ﻣﺸ ﻮك ﺗﺤﺼﻴﻠ ﺎ(
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ وأرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺰون
ﺧﺴﺎﺋﺮ )أر ﺎح( ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎرات آﻻت وﻣﻌﺪات
ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺴﺎرة ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
ﺧﺴﺎرة ﺑﻴﻊ اﺳ ﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
اﻻﻋﺒﺎء اﻟﺘﻤﻮ ﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻐ
ﻣﺪﻳﻨﻮن ﺗﺠﺎر ﻮن
أﺻﻮل ﻋﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ وأرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﺨﺰون
داﺋﻨﻮن ﺗﺠﺎر ﻮن
إﻟ اﻣﺎت ﻋﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟ ﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺰ ﺎة اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻇﻔ ن ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
أ ﺸﻄﺔ اﻻﺳ ﺜﻤﺎر
إﺿﺎﻓﺎت ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات
اﳌﺪﻓﻮع إ إﺳ ﺜﻤﺎرات ﺷﺮ ﺎت زﻣﻴﻠﺔ
اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌﺪات
ﻣﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﺳ ﺜﻤﺎرات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺻﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪم أ ﺸﻄﺔ اﻻﺳ ﺜﻤﺎر

٦
٧
١٧
١١
١٣
١٤
٨
٩
١٦

٢٠
١٧
٦
٨
٩

أ ﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮ ﻞ
اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺗﻤﻮ ﻞ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻗﺼ اﻷﺟﻞ
اﳌﺴﺪد ﻟﺘﻤﻮ ﻞ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻗﺼ اﻷﺟﻞ
اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺗﻤﻮ ﻞ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻃﻮ ﻞ اﻷﺟﻞ
اﳌﺴﺪد ﻟﺘﻤﻮ ﻞ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻃﻮ ﻞ اﻷﺟﻞ
ﺗﻮز ﻌﺎت أر ﺎح ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ

٢٥

أﻋﺒﺎء ﺗﻤﻮ ﻠﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪم أ ﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮ ﻞ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ ﻴﺔ  ٣١د ﺴﻤ
٢٠١٧م
٢٠١٨م
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي
ر ﺎل ﺳﻌﻮدي
١٤٥٬٢٩٩٬٦٢٤

٣٠٥٬١٥٠٬٧٥١

٧٤٬٣٤٦٬٤١٣
١٥٦٬٨٦٠
٢٦٬٤٢٨٬٥٧٩
)(٥٦٣٬٢٨١
٢٢٬٢٦٨
٢٬٦٣٢٬٨٧٥
٣٨٬١٦٠
١٬٧٩٨٬٠٢٧
٣٧٣٬١٢٣
١١٬٥٣٢٬٣٤٣

٥٩٫٥٧١٫٣٧٨
١٧١٫١١٣
١٩٬٩٧٩٬٨٠٩
)(٢٫٥٤٤٫٧٤٧
٢٤٦٬٨٣٤
١٫٥٦٧٫٩٧٣
)(٢٥١٫٦٥١
١٫٨٣٥٫٣٢٧
١١٫٦٨٨٫٣٢٨
١٫٨٧٣٫٣٩٨

)(٧٦٬٣٨٤٬٤٢٠
)(٢٬٤٤٢٬٩٢٤
)(٤٬٨٠٧٬٤٣٩
٣٤٬١٩٥٬١٥٦
)(١١٬٤٧٣٬٦٣٣
١١٬٦٧٥٬٦٠٥
٥٬٢٢٩٬٨٠١
٦٬١٥٥٬٣٦٥
٢٢٤٬٢١٢٬٥٠٢
)(١٠٬٢٣٨٬٠٩٩
)(٩٬٢٩٤٬٣٩١
٢٠٤٬٦٨٠٬٠١٢

٨٬٦٣٧٬٧٩٣
٨٠٨٬٧٥٩
)(٣٠٬٦٨٦٬٣٤١
)(١٢٫٣٥٠٫١٧١
١٩٫٨٣٩٫٩٨١
)(٨٫٠٢٧٫٦٠٤
٣٧٧٬٥١٠٬٩٣٠
)(٩٫٤٣٨٫٠٨٨
)(١٥٬٠٠٢٬٧١٧
٣٥٣٫٠٧٠٫١٢٥

)(٢٥٦٬٠٨٢٬٥٩٤
)(٥٬٩٨٠٬٠٠٠
٢٤٬٧١٣
٢٧٬٧٥١٬٨٧٧
)(٢٣٤٬٢٨٦٬٠٠٤

)(٤٣١٫٤٢٠٫٩١٣
٦٤٧٫٥٢٤
١٨٫٩٩٣٫٩١٠
)(٤١١٫٧٧٩٫٤٧٩

٣١٦٬٨٣٧٬٥٨٠
)(٢٤٧٬٠٥٦٬٨٧٦
٢٬١٤١٬٧٢١٬٣٥٣
)(٢٬٠٦٦٬٩٤٤٬٨٥٣

٥٦٣٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٥٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٥٣٠٫٩٥٣٫١٢٣
)(١٫٤٢٥٫٤٨٦٫٧٤٦

)(١٤٧٬٥٠٠٬٠٠٠

)(١١٨٫٠٠٠٫٠٠٠

)(١١٬٥٣٢٬٣٤٣
)(١٤٬٤٧٥٬١٣٩

)(١٫٨٧٣٫٣٩٨
)(٣٧٫٤٠٧٫٠٢١

)(٤٤٬٠٨١٬١٣١
٩٠٬٤٤٠٬٢٦٦
٤٦٬٣٥٩٬١٣٥

)(٩٦٫١١٦٫٣٧٥
١٨٦٫٥٥٦٫٦٤١
٩٠٫٤٤٠٫٢٦٦

ﺻﺎ اﻟﺘﻐ رﺻﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻌﺎدﻟﮫ
رﺻﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻌﺎدﻟﮫ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
رﺻﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻌﺎدﻟﮫ ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻏ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺷﻄﺐ دﻳﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﻮن
١٦٫٤١٧٫٠٨٢
٩٣٥٬٧٩٤
ﺷﻄﺐ ﻣﺨﺰون ﺗﺎﻟﻒ
١٤٬١٣١٬١١٣
٢٬٣٩٨٬٩٤١
ﺷﻄﺐ أرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
٥٢٨٫١٥٦
٩٬٥٣٢
٤٫٣٦٠٫٤٦٣
٢٦٬١٠٢
ﺗﻘﻴﻴﻢ أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
)(٥٬٥٤٢٬٤٠٥
٦٬٢٧٤٬٨٩٤
ﺗﻘﻴﻴﻢ إﻛﺘﻮاري ﻹﻟ ام ﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻮﻇﻔ ن
٨٨٬٥٠٠٬٠٠٠
ﺗﻮز ﻌﺎت أر ﺎح ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻌﺘ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ ) (١ﺣ رﻗﻢ ) (٣٣ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة.
١٠
١٠
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع امل الغ بالريال السعود مالم يذكر خالف ذلك)
 -1نبذة عامة
تأسست شركة دله للخدمات الصحية ("الشركة") في اململكة العربية السعودية كشركة ذات مس ولية محدودة بموج ،السول
التجار رقم  1010128530وتاريخ  13ربيع الواني 1415هـ (املوافق  18سبتمبر 1994م) بمدينة الريال.
بتاريخ  14جماد ااول 1429هـ (املوافق  20مايو 2008م) أعلل مجلس إدارة الشركة تحولها إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة.
وبتاريخ  28ذ القعدة 1433هـ (املوافق  14أكتوبر 2012م) ،حصلت الشركة على موافقة الوهات الرسمية لتحويلها إلى شركة
مساهمة عامة عل طريق إلدار  14.2مليون سهم في اكتتاب عام بقيمة اسمية  142مليون ريال سعود  .ويتيجة لالكتتاب ،تم قيد
عالوة إلدار قدرها  371مليون ريال سعود في االحتياطي النظامي للشركة .أل حت الشركة مدرجة في السوق املالية السعودية
(تداول) بتاريخ  4لفر 1434هـ (املوافق  17ديسمبر 2012م) .قامت الشركة بتغيير اسمها مل "شركة دله للخدمات الصحية القابضة"
الى "شركة دله للخدمات الصحية" بناء على موافقة الومعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ  16لفر 1438هـ (املوافق  16يوفمبر
2016م).
يتمول نشاط الشركة في تشغيل وإدارة ولياية امل شآت واملراكز الصحية ،وتجارة الوملة والتجزئة في اادوية واآلالت وااجهزة الط ية
والوراحية وااط راف الصناعية ،وأجهزة املعوقين وأجهزة املستشفيات وتص يع اادوية واملستحضرات الصيداليية والعشبية والصحية
ومواد التجميل واملنظفات واملطهرات والتع ة والتغلي في اململكة العربية السعودية.
تظهر القوائم املالية املوحدة بالريال السعود  ،وهي العملة الو يفية وعملة العرل للمجموعة.
ي لغ رأس مال الشركة كما في  31ديسمبر 2018م  590مليون ريال سعود ملون مل  59مليون سهم بقيمة  10ريال سعود للسهم
الواحد (2017م 590 :مليون ريال سعود ).
تتضمل هذه القوائم املالية املوحدة ،الشركة و شركادها التابعة ( يشار لهم بـ"املجموعة") .وفيما يلي ي ذة عل الشركات التابعة:
الحصة في حقوق امللكية %
بلد التشغيل والتأسيس
كما في
كما في
والسجل التجاري
النشاط الرئيس ي
 31ديسمبر  31ديسمبر
الشركة التابعة
2017م
2018م
فارما()1

٪100

٪100

شركة دله

شركة أفياء النخيل للخدمات
املسايدة املحدودة()2

٪100

٪99

٪100

٪100

شركة مستشفى دله يمار
الصحية()3

اململكة العربية السعودية
السول تجار رقم
1010410613
اململكة العربية السعودية
السول التجار رقم
1010404576
اململكة العربية السعودية
السول التجار رقم
1010495218

توزيع وتص يع اادوية الصيداليية
والعشبية ومستحضرات التجميل.
توفير القو العاملة وخدمات الدعم
للمستشفيات واملراكز الط ية.
تش ـ ـ ـ ـ ـ ــغيل وإدارة وتجهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـز وتط ـ ـ ـ ـ ـ ــوير
املستشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفيات ومرافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق الرعايـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حية ،واملراك ـ ـ ـ ـ ـ ــز واملجمع ـ ـ ـ ـ ـ ــات
والعيادات الط ية و تملك ااراض ي.

()1بتاريخ  5ربيع الواني  1438هـ (املوافق  2يناير  ،)2017استحوذت الشركة على حصة امللكية املت قية ب س ة  ٪2في شركة دله فارما،
وبذلك زادت حصة الشركة إلى  ٪100مقارية ب س ة  ٪98في 2016م.
()2بتاريخ  2لفر  1440هـ (املوافق  1يوفمبر 2018م) ،استحوذت الشركة على حصة امللكية املت قية ب س ة  ٪1في شركة أفياء النخيل
لخدمات املسايدة املحدودة وتم تعديل عقد تأسيس الشركة التابعة ،وبذلك تغيرت حصة الشركة مل  ٪99إلى  .٪100علما بأن نس ة
الـ  ٪1كايت مملوكة مل طرف آخر ييابة عل الشركة.
()3بتاريخ  10ربيع الواني 1438هـ ( املوافق  8يناير  ،)2017قامت الشركة بتأسيس شركة ذات مس ولية محدودة "شركة مستشفى دله
يمار الصحية" بموج ،السول التجار رقم  1010495218برأسمال قدره  5مليون ريال سعود مملوك باللامل بتمويل ذاتي.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
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(جميع امل الغ بالريال السعود مالم يذكر خالف ذلك)
الفروع
رقم السجل التجاري

املدينة

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)

2057004206
1010132622
4030278471
2050071905
1010128997
4030140769

الخفجي
الريال
جدة
الدمام
الريال
جدة

مستودع أدوية (فرع شركة دله فارما)

4030265250

جدة

بيان

 -2املعايير الجديدة والتعديالت الصادرة ولكن غير سارية بعد
كما في تاريخ اعتماد هذه القوائم املالية املوحدة  ،لم تقم املجموعة بتط يق املعايير الدولية للتقرير املالي الوديدة والتعديالت التح
لدرت ولكل غير سارية بعد كما هو موض أدياه.

املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )16عقود اإليجار"
يسر على الفترات التي ت دأ في أو بعد  1يناير 2019م.
يحل املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )16محل التوجيهات الحالية لعقود اإليجار ،بما في ذلك معيار املحاس ة الدولي رقم (" )17عقود
اإليجار" ،وتفسير لونة تفسيرات التقرير املالي الدولية رقم (" )4تحديد ما إذا كان ترتي ،ينطو على عقد إيجار" ،وتفسير لونة
تفسيرات املعايير رقم (" )15عقود الإليجار التشغيلي – الحوافز" ،وتفسير لونة تفسيرات املعايير رقم (" )27تقييم جوهر املعامالت التي
تأخذ الشلل القايوني لعقد اإليجار".
يقدم املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )16للمستأجريل يموذ وحيد للمحاس ة عل عقود اإليجار .يقوم املستأجر باالعتراف باالل
املتعلق بحق االستخدام الذ يمول حقه في استخدام االل ذو الصلة باإلضافة إلى إلتزام اإليجار الذ يمول إلتزامه بسداد دفعات
اإليجار .توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة ااجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة املنخفضة .ت قى طريقة املحاس ة
املت عة مل املؤجر مشابهة للمعيار الحالي أ يستمر املؤجرون في تص ي عقود اإليجار إلى عقود إيجار تمويلي أو – تشغيلي.
سوف تقوم املجموعة باإلعتراف باالول و اإللتزامات الوديدة لعقود اإليجار التشغيلية وذلك ايواع مختلفة مل العقود والتي تشمل
أراض ي مستأجرة حيث سوف تتغير ط يعة املصروفات الخالة بهذه العقود حيث سوف تقوم املجموعة بإث ات مصروف استهالك
لحقوق استخدام هذه االول و مصروف عوائد التزامات عقود اإليجار .كايت تقوم املجموعة سابقا بإث ات مصروف إيجار بطريقة
القسط الوابت على مدة العقد و تعترف باالول و اإللتزامات فقط إلى الحد حيث توجد فروق توقيت بين إث ات مصروف اإليجار و
مدفوعات اإليجار الفعلية.
إن أنشطة املجموعة كمؤجر أو مستأجر ليست جوهرية لذلك ،ال تتوقع املجموعة أ أثر هام على القوائم املالية املوحدة.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع امل الغ بالريال السعود مالم يذكر خالف ذلك)
أخرى
ال تتوقع إدارة املجموعة أن يلون لتط يق املعايير التالية تأثير جوهر على القوائم املالية في الفترات املستق لية وهي :
 تع ـ ــديالت عل ـ ــى املعي ـ ــار ال ـ ــدولي للتقري ـ ــر امل ـ ــالي رق ـ ــم (" ) 9اادوات املالي ـ ــة" تتعل ـ ــق بخص ـ ــائص ال ـ ــدفع املسـ ـ ـ ق م ـ ــع التع ـ ــويض الس ـ ــلبي(تاريخ السريان  1يناير .)2019
 تعـ ـ ــديالت عل ـ ـ ــى معي ـ ـ ــار املحاس ـ ـ ـ ة ال ـ ـ ــدولي رق ـ ـ ــم (" )28االس ـ ـ ــتومارات فـ ـ ــي امل ش ـ ـ ــآت الزميل ـ ـ ــة واملش ـ ـ ــروعات املش ـ ـ ــتركة" تتعل ـ ـ ــق ب س ـ ـ ــ،االستومار طويلة ااجل في الشركات الزميلة واملشروعات املشتركة (تاريخ السريان  1يناير .)2019
 تع ـ ـ ــديالت عل ـ ـ ــى معي ـ ـ ــار املحاس ـ ـ ـ ة ال ـ ـ ــدولي رق ـ ـ ــم (" ) 19مزاي ـ ـ ــا الع ـ ـ ــاملين" تتعل ـ ـ ــق بتع ـ ـ ــديالت الخط ـ ـ ــة ،تقليص ـ ـ ــها أو تس ـ ـ ــويتها (ت ـ ـ ــاريخالسريان  1يناير .)2019
 تحس ـ ـ ــينات عل ـ ـ ــى املعي ـ ـ ــار ال ـ ـ ــدولي للتقري ـ ـ ــر امل ـ ـ ــالي رق ـ ـ ــم (" )3تجمي ـ ـ ــع ااعم ـ ـ ــال" تتعل ـ ـ ــق بالحص ـ ـ ــة املح ـ ـ ــتف به ـ ـ ــا س ـ ـ ــابقا ف ـ ـ ــي العملي ـ ـ ــةاملشتركة (تاريخ السريان  1يناير .)2019
 تحس ـ ــينات عل ـ ــى املعي ـ ــار ال ـ ــدولي للتقري ـ ــر امل ـ ــالي رق ـ ــم (“ )11الترتي ـ ــات املش ـ ــتركة “تتعل ـ ــق بالحص ـ ــة املح ـ ــتف به ـ ــا س ـ ــابقا ف ـ ــي العملي ـ ــةاملشتركة (تاريخ السريان  1يناير .)2019
 تحسـ ـ ــينات علـ ـ ــى معيـ ـ ــار املحاس ـ ـ ـ ة الـ ـ ــدولي رقـ ـ ــم (" ) 12ض ـ ـ ــري ة الـ ـ ــدخل" تتعلـ ـ ــق بأثـ ـ ــار ضـ ـ ــري ة الـ ـ ــدخل ملـ ـ ــدفوعات اادوات املالي ـ ـ ــةاملصنفة على أكها حقوق ملكية (تاريخ السريان  1يناير .)2019
 تحس ـ ـ ــينات عل ـ ـ ــى معي ـ ـ ــار املحاس ـ ـ ـ ة ال ـ ـ ــدولي رق ـ ـ ــم (" )23تللف ـ ـ ــة االقتـ ـ ـ ـرال " تتعل ـ ـ ــق بتللف ـ ـ ــة االقتـ ـ ـ ـرال املؤهل ـ ـ ــة للرس ـ ـ ــملة (ت ـ ـ ــاريخالسريان  1يناير .)2019
 املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )17عقود التأمين"(تاريخ السريان  1يناير .)2021 التفسير الدولي (" )23عدم التيقل بشأن معامالت ضري ة الدخل"(تاريخ السريان  1يناير .)2019 -3أسس املحاسبة
أعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة فى اململكة العربية السعودية واملعايير واإللدارات
ااخر املعتمدة مل الهي ة السعودية للمحاس ين القايوييين.
أعدت القوائم املالية املوحدة بالتللفة التاريخية ،باستثناء إلتزام منافع املو فين والذ يقاس وفقا لتقييم اكتوار .
 -4ملخص السياسات املحاسبية الهامة
 1-4املعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة سارية التطبيق من  1يناير 2018م



املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )15اإليرادات مل العقود مع العمالء".
املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )9اادوات املالية".

املعيار الدولي رقم (" )15اإليرادات من العقود مع العمالء"
ُيقدم املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )15إطار مفاهيم شامل لتحديد م لغ وتوقيت إث ات اإليرادات .ويحل هذا املعيار محل معيار
املحاس ة الدولي رقم (" )18اإليرادات" ومعيار املحاس ة الدولي رقم (" )11عقود اإلنشاءات" والتفسيرات املتعلقة به.
تقوم املجموعة بإث ات اإليرادات مل اادوية امل اعة أو الخدمات الط ية املؤداه عند حصول العميل على السيطرة على ال ضائع أو
الخدمة في املرحلة الزمنية عند تحويل السلع أو الخدمات إلى العميل واإلقرار باستالمها واإليتفاع بها  -كما هو موض أكثر تفصيال أدياه
 بما يتماش ح مع متطل ات املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( ،)15وعليه ،ليس هناك أ أثر هام مل تط يق املعيار الدولي للتقرير املاليرقم (" )15اإليرادات مل العقود مع العمالء" على إث ات إيرادات املجموعة.
بموج ،املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )15إلعداد التقرير املالي ،يتم استخدام مصطل "ألول عقود مع العمالء" و "إلتزام عقود مع
العمالء" لول ما كان متعارف عليه كاإليرادات املستحقة و خصم حوم التعامل.
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يتم قياس اإليرادات على أساس امل لغ املحدد في العقد مع العميل ويستونح امل الغ التي تم تحصيلها ييابة عل طرف ثالث .تقوم
املجموعة بإث ات اإليرادات عندما ت تقل السيطرة على السلعة ويتم تأدية الخدمة إلى العمالء .ويتم تط يق امل اد ء في املعيار الدولي
للتقرير املالي رقم ( )15باستخدام الخطوات الخمس التالية:
الخطوة األولى :تحديد العقد ويتم في الحاالت التالية:
 عند املوافقة على العقد واإللتزام به مل ق ل جميع ااطراف.
 عند تحديد حقوق كل طرف


عند تعري شروط الدفع
عندما يلون للعقد مضمون تجار



عندما يلون العقد قابل للتحصيل



الخطوة الثانية :تحديد إلتزام ااداء ويتم بتحديد جميع ا لسلع أو الخدمات املتفق عليها في العقد وتحدد ما إذا كايت ستحس ،للل
سلعة أو خدمة متفق عليها إلتزام أداء منفصل .تعتبر السلعة أو الخدمة متميزة ويتم فصلها عل اإللتزامات ااخر في العقد إذا كان:
 يمكل للعميل االستفادة مل السلعة أو الخدمة بشلل منفصل أو مع موارد أخر متاحة بسهولة للعميل


يتم تعري

السلعة أو الخدمة بشلل منفصل عل السلع أو الخدمات ااخر الواردة في العقد

الخطوة الثالثة :تحديد سعر املعاملة ،وهو امل لغ الذ تتوقعه املجموعة يظير بيع سلع أو تقديم خدمات متفق عليها إلى العمالء.
الخطوة الرابعة :تخصيص سعر املعاملة للل إلتزام أداء ويتم على أساس سعر ال يع املستقل للسلع أو الخدمات املقدمة للعميل.
الخطوة الخامسة :االعتراف باإليرادات ويتم ذلك عندما يسيطر العميل على السلعة أو يتم تأديه الخدمة له.

املعيار الدولي رقم (" )9األدوات املالية"
يحتف املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )9بشلل ك ير باملتطل ات الحالية في معيار املحاس ة الدولي رقم ( )39لتص ي وقياس
اإللتزامات املالية .إال أيه يست عد الف ات الواردة سابقا في معيار املحاس ة الدولي رقم ( )39املتعلقة باالول املالية املحتف بها حتح
تاريخ االستحقاق والقرول والذمم املدينة املتاحة لل يع.
حصلت املجموعة على إعفاء يسمح لها بعدم تعديل املعلومات املقارية للفترات السابقة فيما يتعلق بمتطل ات التص ي والقياس (بما
في ذلك اله وط في القيمة)  .تم إث ات الفروقات في القيم الدفترية لأللول املالية واإللتزامات املالية الناتجة عل تط يق املعيار الدولي
للتقرير املالي رقم ( )9في اارباح امل قاة كما في  1يناير 2018م .وعليه ،ال تعكس املعلومات املعروضة لسنة 2017م بشلل عام متطل ات
املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )9بل تعرل معلومات معيار املحاس ة الدولي رقم (.)39
تقوم املجموعة بإث ات االول املالية أو اإللتزامات املالية في قائمة املركز املالي عندما تص ح طرفا في ااحلام التعاقدية لألداء .عند
اإلث ات ااولي ،تقوم املجموعة بإث ات اادوات املالية بالقيمة العادلة مع زيادة أو يقص التلالي (في حالة اادوات املالية التي ليست
بالقيمة العادلة مل خالل اارباح أو الخسائر) امل سوبة بشلل م اشر إلى اقتناء أو إلدار ااداة املالية.
األصول املالية
يتطل ،املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )9تص ي جميع االول املالية وقياسها الحقا بالتللفة املطفأة أو القيمة العادلة.
يعتمد التص ي على يموذ العمل إلدارة االول املالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لاللول املالية كما هو موض أدياه،
والتي يتم تحديدها في وقت اإلث ات ااولي.
إن جميع االول املالية غير املصنفة كاملقاسة بالتللفة املطفأه أو بالقيمة العادلة مل خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا ملا تم بيايه
أدياه ،يتم قياسها بالقيمة العادلة مل خالل الربح أو الخسارة .ويتم إث ات لافي امللاس ،والخسائر ،وتشمل أ عوائد أو دخل
توزيعات أرباح ،ضمل الربح أو الخسارة.
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األصول املالية بالتكلفة املطفأة
يتم قياس االل املالي بالتللفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية،اذا تم استيفاء كال الشرطين التاليين:
 أن يلون هدف االحتفاظ باالل املالي ضمل يموذ أعمال هو لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،و ي شأ عل الشروط التعاقدية لأللل املالي ،في تواريخ محدده ،تدفقات يقدية مل امل لغ االلي والعوائد عل امل لغ االليالقائم فقط.
عند إجراء تقييم ما إذا كان االل محتف به ضمل يموذ ااعمال الذ يهدف إلى االحتفاظ باالول لومع التدفقات النقدية
التعاقدية ،فإن املجموعة تأخذ بعين االعت ار:
 سياسات اإلدارة وأهداف املجموعة وأداء تلك السياسات مل الناحية العملية. املخاطر التي تؤثر على أداء يموذ ااعمال (و االول املالية املحتف بها ضمل يموذ العمل) ،وعلى وجه الخصوص،الطريقة التي تدار بها تلك املخاطر.
 -كي

تقوم اإلدارة بتقييم أداء املحفظة.

 ما إذا كايت استراتيجية اإلدارة تركز على كس ،إيرادات العموالت التعاقدية. درجة تكرار أ م يعات لأللول املتوقعة. السب ،وراء أ م يعات لأللول.يتم إث ات إيرادات العوائد وأرباح وخسائر تحويل العمالت ااجنبية واله وط في القيمة ضمل الربح أو الخسارة .يتم إث ات أ ربح
أو خسارة ياتجة عل التوق عل اإلث ات ضمل الربح أو الخسارة.
تم قياس االول املالية كاملدينون التجاريون بموج ،معيار املحاس ة الدولي رقم ( )39والتي تم قياسها بالتللفة املطفأة إلى
ألول مالية بالتللفة املطفأة بموج ،املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (" )9اادوات املالية" حيث أكها محتف بها في يموذ
ااعمال لومع التدفقات النقدية التعاقدية وتتلون هذه التدفقات النقدية مل دفعات ألل امل لغ والعائد فقط.


االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتم قياس االستومارات في أدوات الديل التي تستوفي الشروط التالية بالقيمة العادلة مل خالل الدخل الشامل اآلخر:
 يتم االحتفاظ باالول املالية ضمل يموذ أعمال لتحقيق هدف جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع االول املالية ،و الشروط التعاقدية لأللل املالي تعطي الحق في تواريخ محددة لتدفقات النقدية ملدفوعات امل لغ ااساس ي والعائد على امل لغااللي غير املسدد.
يتم إث ات إيرادات العائد وأرباح وخسائر تحويل العمالت ااجنبية و اله وط في القيمة ضمل الربح أو الخسارة .يتم إث ات جميع
التغيرات ااخر في القيمة الدفترية لهذه اادوات في الدخل الشامل اآلخر وتراكمادها تحت احتياطي إعادة تقييم االستومار.
عندما يتم است عاد هذه اادوات ،يتم إعادة تص ي

اارباح أو الخسائر املتراكمة املعترف بها سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى

قائمة الربح أو الخسارة.
ليس لد املجموعة استومارات في أدوات ديل بالقيمة العادلة مل خالل الدخل الشامل اآلخر.

- 16 -

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
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االستثمارات في أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة التبويب إلى قائمة الربح أو
الخسارة
عند االعتراف ااولي ،يمكل للمجموعة إجراء اختيار ال رجعة فيه (على أساس كل أداة على حدة) لتحديد أن االستومار في أدوات
حقوق امللكية سيلون بالقيمة العادلة مل خالل الدخل الشامل اآلخر .وال يسمح بذلك إذا كان االحتفاظ باالستومار لغرل
املتاجرة.
يتم اعت ار االحتفاظ بألل مالي لغرل املتاجرة إذا:
 يتم اكتسابها بشلل أساس ي لغرل بيعها أو إعادة شرائها على املد القري.، يعد االستومار جزء مل محفظة لوني اارباح في املد القصير .أو إذا كايت مشتقات.يتم قياس االستومارات في أدوات حقوق امللكية مل خالل الدخل الشامل اآلخر م دئيا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تلالي
املعاملة .بعد ذلك ،يتم قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف باارباح والخسائر الناتجة عل التغيرات في القيمة العادلة في الدخل
الشامل اآلخر .ال يتم أبدا إعادة تص يفها ضمل قائمة الربح أو الخسارة وال يتم إث ات أ ايخفال فيها في قائمة الربح أو
الخسارة.
يتم إث ات دخل توزيعات اارباح في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم ث وت حق املجموعة في استالم توزيعات اارباح وفقا
للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( ،)15ما لم تمول توزيعات اارباح بشلل واض استرداد جزءا مل تللفة االستومار.
يتضمل احتياطي إعادة تقييم االستومار التغير التراكمي الصافي في القيمة العادلة لالستومار في حقوق امللكية املقاسة بالقيمة
العادلة مل خالل الدخل ال شامل اآلخر .عندما يتم است عاد هذه اادوات املالية ،فإن امل لغ املتراكم في القيمة العادلة يتم
تحويله مل االحتياطي إلى اارباح امل قاة.
اختارت املجموعة عرل التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر للافة استومارات حقوق امللكية التي تم تص يفها
سابقا كاستومارات مالية متاحة لل يع ،حيث أن هذه االستومارات غير محتف بها للمتاجرة.

الهبوط في قيمة األصول املالية
يست دل املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )9يموذ "الخسائر املتك دة" في معيار املحاس ة الدولي رقم ( )39بنموذ "الخسائر اإلئتمايية
املتوقعة" .ويتم تط يق النموذ الوديد على االول املالية التي تقاس بالتللفة املطفأة وعلى أدوات الديل التي تقاس بالقيمة العادلة
مل خالل الدخل الشامل اآلخر وليس على االستومارات في أدوات حقوق امللكية .ووفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )9يتم إث ات
الخسائر اإلئتمايية بشلل م كر عل معيار املحاس ة الدولي رقم (.)39
تط ق املجموعة املنهج املبسط في احتساب اله وط في القيمة يتم تقدير الخسائر االئتمايية املتوقعة على االول املالية باستخدام
تجربة خسارة االئتمان التاريخية للمجموعة ،مع تعديلها بالظروف االقتصادية العامة وتقييم كل مل االتجاه الحالي وكذلك توقعات
الظروف في تاريخ التقرير ،بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود حيوما كان ذلك مناس ا.
يعد قياس خسائر االئتمان املتوقعة دليل على احتمال التعثر عل السداد ،أو الخسارة املعطاة االفتراضية (بمعنح حوم الخسارة إذا كان
هناك تعثر عل السداد) .يعتمد تقييم احتمالية التخل عل السداد بناء على ال يايات التاريخية التي يتم تعديلها بواسطة معلومات
تت أ باملستق ل كما هو موض أعاله.
تعترف املجموعة بأرباح أو خسائر اله وط القيمة بشلل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة ويتم حسم مخصصات الخسائر لأللول
املالية التي تقاس بالتللفة املطفأة مل القيمة الدفترية اإلجمالية لأللول املالية.
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استبعاد األصول املالية
تقوم املجموعة بإلغاء االل املالي فقط عندما ت تهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية مل االل أو تقوم بتحويل االل املالي و
مخاطر ومزايا امللكية إلى جهة أخر  .إذا لم تقم املجموعة بنقل أو االحتفاظ بشلل جوهر بجميع مخاطر ومنافع امللكية لأللل
فتستمر املجموعة باالعتراف بحصتها املحتف بها في االول واإللتزامات املرت طة باالل املالي إلى امل الغ التي قد تضطر لدفعها.
اإللتزامات املالية
تصن اإللتزامات املالية إما بالتللفة املطفأة أو بالقيمة العادلة مل خالل اارباح أو الخسائر.
تم تص ي وقياس جميع اإللتزامات املالية لد املجموعة بالتللفة املطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي .وال يوجد لد املجموعة
إلتزامات مالية بالقيمة العادلة مل خالل اارباح أوالخسائر.
إن تط يق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( )9لم يكل له أثر جوهر على السياسات املحاسبية الخالة باملجموعة و املتعلقة باإللتزامات
املالية.
إلغاء االعتراف باإللتزامات املالية
تقوم املجموعة بإلغاء االعتراف باإللتزامات املالية فقط عندما يتم الوفاء أو إلغاء أو ايتهاء هذه اإللتزامات.
 2-4أسس تجميع القوائم املالية
تشتمل هذه القوائم املالية املوحدة على قائمة املركز املالي املوحدة ،قائمة الربح او الخسارة املوحدة ،قائمة الدخل الشامل املوحدة،
قائمة التغيرات في حقوق امللكية املوحدة وقائمة التدفقات النقدية املوحدة وكذلك اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة
للمجموعة ،حيث تشتمل على ألول وإلتزامات ويتائج أعمال الشركة وشركادها التابعة كما هو م ين في اإليضاح رقم (.)1
الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها املجموعة .تتحقق السيطرة للشركة على شركة مستومر فيها ،فقط عند تحقق العنالر
الوالثة التالية للشركة:
 سلطة على الشركة املستومر فيها ،أ وجود حقوق قائمة تمنحها القدرة على توجيه اانشطة ذات ااهمية الخالة بالشركةاملستومر فيها
 التعرل إلى عوائد متغيرة  ،أو الحق فيها قدرة الشركة على استخدام سلطتها على الشركة املستومر فيها والتأثير على عوائدهاوبشلل عام ،هناك افترال بأيه ي تج عل امتالك أغل ية حقوق التصويت سيطرة .وتأييدا لهذا االفترال ،وعندما يلون لد الشركة
نس ة أقل مل ااغل ية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة املستومر فيها ،فإن الشركة تأخذ بعين االعت ار كافة الحقائق
والظروف لتقييم ما إذا كايت لديها سلطة على الشركة املستومر فيها ،ويشمل ذلك:
 الترتي ات التعاقدية مع حملة حقوق التصويت اآلخريل في الشركة املستومر فيها الحقوق الناتجة عل ترتي ات تعاقدية أخر حقوق التصويت الخالة وأية حقوق تصويت محتملةتقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كايت لديها سيطرة على الشركة املستومر فيها إذا ما أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغير في
عنصر أو أكثر مل عنالر السيطرة الوالثة السابقة.
يتم توحيد الشركة التابعة عند بدء ممارسة السيطرة عليها ،ويتم التوق عل ذلك عند فقدان السيطرة على الشركة التابعة .تدر
ألول والتزامات وإيرادات ومصاري الشركة التابعة املستحوذ عليها خالل الفترة في القوائم املالية املوحدة اعت ارا مل تاريخ ايتقال
السيطرة ولحين فقدان مول هذه السيطرة.
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يعود الربح أو الخسارة وكل بند مل بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مساهمي الشركة اام وإلى حقوق امللكية غير املسيطرة حتح وإن أد
ذلك إلى أن يلون رليد حقوق امللكية غير املسيطرة بالسال ،،بمعنح أيه يتم قيد الخسائر على الحصص غــير الـمسيطرة حتح و إن يتج
عل ذلك القيد عوز في رليد الحصص غير املسيطرة.
تتم املحاس ة عل التغيرات في ملكية الشركة التابعة ،التي ال ينجم عنها فقدان للسيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
في حالة فقدان الشركة السيطرة على الشركة التابعة ،فإن الشركة:
-

تقوم بالتوق عل إث ات االول (بما في ذلك الشهرة) وإلتزامات الشركة التابعة
تقوم بالتوق عل إث ات القيمة الدفترية اية حقوق ملكية غير مسيطرة
تقوم بالتوق عل إث ات فروقات التحويل املتراكمة ،املقيدة ضمل حقوق امللكية
تقوم بإث ات القيمة العادلة للعول (املقابل) املستلم
تقوم بإث ات القيمة العادلة ا استومار محتف به
تقوم بإث ات أ فائض أو عوز في الربح أو الخسارة

تقوم بإعادة تص ي حصة الشركة اام مل ال نود املوبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة أو اارباح امل قاة ،إذا
إقتض ح اامر ذلك ،كما هو مطلوب اذا قامت الشركة باست عاد اإللتزامات أو االلول ذات الصلة.
 3-4تجميع األعمال والشهرة
يتم املحاس ة عل عمليات تجميع ااعمال باستخدام طريقة االستحواذ .يتم قياس تللفة االستحواذ كمجموع للعول املحول ،الذ
تم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ وم لغ أ حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركة املستحوذ عليها.
للل عملية مل عمليات تجميع ااعمال ،تقوم الشركة بقياس حقوق امللكية غير املسيطرة في الشركة املستحوذ عليها إما بالقيمة
العادلة أو بالحصة التناسبية لصافي االول القابلة للتحديد للشركة املستحوذ عليها .يتم تحميل تلالي االستحواذ املتك دة في قائمة
الربح أو الخسارة.
عندما تستحوذ الشركة على أعمال تجارية ،يتم تقييم االلول واإللتزامات املالية املتوقعة مل حيث التص ي
وفقا للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ.

املالئم لها وتحديدها

يتم توزيع الشهرة املكتس ة ،مل خالل دمج ااعمال ،والتراخيص ذات االعمار غير املحددة على الوحدات املولدة للنقد ،والتي هى أيضا
قطاعات تشغيلية يتم التقرير عنها ،اغرال اخت ار ه وط القيمة الدفترية للشهرة والتراخيص املخصصة للل وحدة مل الوحدات
املولدة للنقد.
يتم إجراء التسويات على القوائم املالية للشركات التابعة إذا تطل ،اامر ذلك لتتماش ح مع السياسات املحاسبية للمجموعة.
يتم حذف كافة االلول واإللتزامات وحقوق امللكية والدخل واملصاري
عند توحيد القوائم املالية.

والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت بين شركات املجموعة

 4-4العقارات واآلالت واملعدات
تدر العقارات واآلالت واملعدات بالتللفة بعد خصم االستهالك املتراكم و خسائر اله وط في القيمة ،إن وجدت .تشتمل التللفة قيمة
است دال أجزاء مل العقارات واآلالت واملعدات وتلالي االقترال للمشاريع تحت التشييد طويلة ااجل إذا تم استيفاء معايير الـتأهيل
للرسملة .عندما تلون هناك حاجة الست دال أجزاء مهمة مل العقارات واآلالت واملعدات على فترات ،تقوم املجموعة بإث ات هذه
ااجزاء كألول فردية ذات أعمار إيتاجية محددة وتقوم باستهالكها وفقا لذلك .يتم إث ات كافة تلالي اإللالح والصياية ااخر في
قائمة الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر املوحدة عند تك دها .يتم إدرا القيمة الحالية للتلالي املتوقعة لوق تشغيل االل
بعد استخدامه ضمل تللفة االل املعني.
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يتم التوق عل إث ات أ بند مل بنود العقارات واآلالت واملعدات عند است عاده أو عندما ال يتوقع أ منافع اقتصادية مستق لية مل
استخدامه أو است عاده .يتم احتساب أ أرباح أو خسائر ياتجة عل التوق عل إث ات االول على أساس الفرق بين لافي متحصالت
االست عاد والقيمة الدفترية لأللل ،ويتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة عندما يتم التوق عل
إث ات االل.
تقيد ااعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتللفة ياقصا خسائر اله وط في القيمة ،إن وجدت ،وال تستهلك حتح ت دأ االول في العمليات
التجارية.
يتم مراجعة القيمة املت قية وااعمار اإليتاجية وطرق استهالك العقارات واآلالت واملعدات عند كهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها على
الفترات املستق لية ،إذا كان ذلك مناس ا.
يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الوابت على مد العمر اإليتاجي املقدر كما يلي:

امل اني
تحسينات امل اني املستأجرة
اآلالت واملعدات
املعدات الط ية
ااثاث والتركي ات
السيارات

2018
عدد السنوات

2017
عدد السنوات

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

33-16
 5سنوات أو مدة العقد أيهما أقل
10-3
8-6
10-5
4

 5-4األصول غير امللموسة
يتم االعتراف باالول غير امللموسة املستحوذ عليها بشلل منفصل بالتللفة .إن تللفة االول غير امللموسة املستحوذ عليها في عملية
تجميع أعمال هي القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ.
بعد اإلث ات ااولي ،تدر االول غير امللموسة بالتللفة ياقصا اإلطفاء املتراكم وخسائر اله وط في القيمة ،إن وجدت .إن االول غير
امللموسة املنتجة داخليا ،باستثناء تلالي التطوير ،ال تتم رسملتها ،ويتم إث ات املصاري في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر املوحدة عند تك دها.
يتم تقدير ااعمار اإليتاجية لأللول غير امللموسة لتلون إما محددة أو غير محددة.

األصول غير امللموسة ذات االعمار اإلنتاجية املحددة
يتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء لأللول غير امللموسة ذات ااعمار املحددة في كهاية كل فترة مالية .تتم املحاس ة عل التغيرات في العمر
اإليتاجي املتوقع أو الطريقة املتوقعة الستهالك املنافع االقتصادية املستق لية اللامنة في االل بتغيير فترة اإلطفاء أو طريقتها ،حس ،ما
هو مالئم ،وتعالج كتغيرات في التقديرات املحاسبية .يتم إث ات مصروف اإلطفاء لاللول غير امللموسة ذات ااعمار املحددة في قائمة
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة ضمل ف ة املصاري التي تتفق مع و يفة االلول غير امللموسة.

األصول غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير املحددة
ال يتم إطفاء االلول غير امللموسة ذات ااعمار اإليتاجية غير املحددة ،ولكل يتم اخت ارها للتأكد مل عدم وجود ه وط في قيمتها
سنويا ،إما بشلل فرد أو على مستو الوحدة املدرة للنقد .يتم مراجعة تقييم ااعمار غير املحددة سنويا لتحديد ما إذا كايت ااعمار
غير املحددة ما زالت محتملة .وإذا لم تكل كذلك ،يتم تغيير العمر اإليتاجي مل غير محدد إلى محدد على أساس مستق لي.
يتم قياس الربح أو الخسارة الناتجة عل التوق عل إث ات االلول غير ملموسة بالفرق بين لافي متحصالت االست عاد والقيمة
الدفترية لأللل ،ويتم إث ادها في قائمة الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر املوحدة عندما يتم التوق عل إث ات االلول.
يتم إطفاء حقوق التأجير على مدة عمر عقد اإليجار بات اع طريقة القسط الوابت.
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 6-4االستثمار في الشركة الزميلة
الشركات الزميلة هي تلك امل شآت التي يلون للمجموعة تأثيرا هاما عليها .إن التأثير الهام هو املقدرة على املشاركة في القرارات املتعلقة
بالسياسات املالية والتشغيلية للشركة املستومر فيها ،ولكنها ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.
يتم املحاس ة عل استومارات املجموعة في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية .وبموج ،هذه الطريقة ،يقيد االستومار في
الشركات الزميلة بالتللفة .يتم تعديل القيمة الدفترية لالستومار إلث ات التغيرات في الحصة مل لافي الول الشركة الزميلة بتاريخ
االستحواذ .يتم إدرا الشهرة املتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستومار.
تعكس قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة حصة املجموعة مل يتائج عمليات الشركة الزميلة .يتم عرل أ تغيير
في الدخل الشامل اآلخر لتلك الشركات املستومر فيها كجزء مل الدخل الشامل اآلخر للمجموعة .وباإلضافة إلى ذلك ،عندما يلون
هناك تغير موبت م اشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة فتقوم املجموعة بإث ات حصتها مل هذا التغيير ،عندما ينط ق ذلك ،في
قائمة التغيرات في حقوق املساهمين .يتم است عاد الربح أو الخسارة غير املحققة الناتجة عل املعامالت بين املجموعة والشركة الزميلة
قدر حصة املجموعة في الشركة الزميلة.
يظهر مجموع حصة املجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزميلة في قائمة الربح أوالخسارة الدخل الشامل اآلخر املوحدة خار الربح
التشغيلي.
يتم إعداد القوائم املالية للشركة الزميلة لنفس فترة إعداد القوائم املالية للمجموعة .عند الضرورة ،يتم إجراء تسويات لوعل
السياسات املحاسبية تتماش ح مع تلك الخالة باملجموعة.
بعد تط يق طريقة حقوق امللكية ،تقوم املجموعة بتحديد ما إذا كان مل الضرور إث ات خسارة اله وط في قيمة االستومار في الشركة
الزميلة .تحدد املجموعة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أ دليل موضوعي على أن االستومار في الشركة الزميلة قد ايخفضت
قيمته .وعندما يلون ذلك ،تقوم املجموعة باحتساب م لغ اله وط في القيمة باعت اره الفرق بين القيمة القابلة لإلسترداد للشركة
الزميلة وبين القيمة الدفترية له ويتم اإلعتراف بالخسارة على أكها "خسائر ه وط في شركة زميلة ومشروع مشترك" في قائمة الربح أو
الخسارة والدخل الشامل.
عند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة  ،تقوم املجموعة بقياس وإث ات أ استومارات محتف بها بالقيمة العادلة .يتم إث ات أ
فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة ،عند فقدان التأثير الهام أو السيطرة املشتركة ،والقيمة العادلة لالستومارات املحتف بها
واملتحصالت مل االست عاد في الربح أو الخسارة.
 7-4النقد وما يعادله
يشتمل النقد وما يعادله على النقد لد ال نوك وفي الصندوق والودائع قصيرة ااجل والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل ،والتي
تخضع ملخاطر غير مهمة للتغير في القيمة.
لغرل إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة ،يتلون النقد وما يعادله مل النقد والودائع قصيرة ااجل على النحو املحدد أعاله ،بعد
خصم الحسابات املكشوفة لد ال نوك القائمة اكها تعتبر جزءا ال يتجزأ مل إدارة النقد للمجموعة.
 8-4املخزون
يتم قياس املخزون بالتللفة أو لافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .يتم تحديد التللفة باستخدام طريقة املتوسط املرج  ،باستثناء
اادوية حيث يتم تحديد التللفة باستخدام طريقة الوارد أوال لادر أوال .يمول لافي القيمة القابلة للتحقق سعر ال يع املقدر للمخزون
مطروحا منه التلالي الالزمة إلتمام عملية ال يع.
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 9-4الهبوط في قيمة األصول غير املالية
تقوم املجموعة بتاريخ إعداد التقرير املالي بتقييم ما إذا كان يوجد مؤشر بأن أحد االلول غير املالية قد تعرل له وط في القيمة .في
حال وجود مول هذا املؤشر ،أو إذا كان مل الضرور إجراء اخت ار سنو بخصوص اله وط في القيمة احد االلول ،تقوم املجموعة
بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لأللل .إن القيمة القابلة لالسترداد لأللل تمول القيمة العادلة لأللل أو وحدة توليد النقد ياقصا
تلالي االست عاد والقيمة االستخدامية أيهما أعلى ،ويتم تحديدها احد االول الفردية إال في حال عدم قيام االل بتوليد تدفقات
يقدية داخلة تلون مستقلة بشلل رئيس عل تلك املولدة مل ألول أو مجموعة مل االلول ااخر  .عندما تزيد القيمة الدفترية الل
ما أو عندما تزيد قيمة وحدات توليد ا لنقد عل القيمة القابلة لالسترداد ،يعتبر االل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى القيمة
القابلة لالسترداد.
عند تقييم القيمة االستخدامية ،يتم خصم التدفقات النقدية املستق لية املقدرة إلى قيمتها الحالية وذلك باستخدام معدل خصم
يعكس التقديرات الحالية في السوق للقيمة الزمنية لألموال وأ مخاطر معينة متعلقة باالل .عند تحديد القيمة العادلة ياقصا
تلالي االست عاد ،يتم أخذ املعامالت املتداولة في السوق حديوا في االعت ار .في حال عدم توفر مول تلك املعامالت ،يتم استخدام
يموذ تقييم مناس .،يتم دعم هذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم وأسعار ااسهم املتداولة في السوق للشركات املتداولة
لد العموم أو املؤشرات ااخر املتوفرة للقيمة العادلة.
تقوم املجموعة باحتساب اله وط في القيمة لديها على أساس املوازيات املفصلة والتوقعات املستق لية التي يتم إعدادها بصورة
منفصلة للل وحدة مل وحدات توليد النقد لد املجموعة التي يتم تخصيص االلول الفردية عليها .تغطي هذه املوازيات والتوقعات
بصورة عامة فترة خمس سنوات .يتم احتساب معدل النمو طويل ااجل ويستخدم لتوقعات التدفقات النقدية املستق لية بعد السنة
الخامسة.
توبت خسائر اله وط في القيمة عل العمليات املستمرة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة ضمل ال نود املتعلقة
باملصاري بما يتفق مع و يفة االل الذ ايخفضت قيمته.
يتم اخت ار اله وط في قيمة الشهرة سنويا في  31ديسمبر وكذلك عندما تشير الظروف إلى وجود ه وط في القيمة الدفترية .يتم تحديد
ه وط قيمة الشهرة بتقييم القيمة القابلة لالسترداد للل وحدة توليد يقد (أو مجموعة مل وحدات توليد النقد) والتي تتعلق بها الشهرة.
عندما تلون القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد أقل مل القيمة الدفترية ،يتم إث ات خسارة ه وط في القيمة.
 10-4إثبات اإليرادات

تقديم الخدمات الطبية
تشمل اإليرادات مل الخدمات في املقام ااول الرسوم املفروضة على خدمات املستشفيات للمرض ح الداخليين والخارجيين .تشمل
الخدمات رسوم اإلقامة ،والخدمات املهنية الط ية ،واملعدات ،وااشعة ،واملختبر .يتم إث ات اإليراد مل الخدمات إما بشلل منفصل أو
مجمع مع إث ات إيرادات الصيدلية.
بموج ،املعيار الدولي إعداد التقارير املالية رقم (،)15خلصت املجموعة إلى أن اإليرادات مل مرض ح اإلقامة الطويلة سيتم االعتراف
بها على مد زمني.

بيع املنتجات – التوزيع
يتم إث ات اإليرادات عندما يتم يقل السيطرة على املنتجات وعندما يتم تسليم ال ضاعة إلى العميل .يحدث التسليم عندما يتم شحل
املنتجات إلى املوقع املحدد ،وتم يقل مخاطر التقادم والخسارة إلى العميل.
تلون املجموعة مس ولة بشلل أساس ي عل الوفاء بإلتزامادها بتقديم املستحضرات الصيداليية واملنتجات ااخر املحددة .تتحمل
املجموعة مخاطر املخزون ق ل أن يتم يقل املستحضرات الصيداليية واملنتجات ااخر إلى العميل .باإلضافة إلى ذلك ،لد املجموعة
سلطة تقديرية في تحديد سعر املنتجات الصيداليية املحددة.
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خصم حجم التعامل
غال ا ما يتم اث ات اإليرادات بخصومات على أساس مجمع .يتم إث ات هذه اإليرادات على أساس السعر املحدد في العقد ،بعد خصم
الكمية املقدر .يتم استخدام الخبرة املتراكمة لتقدير الخصومات ،باستخدام طريقة القيمة املتوقعة ،ويتم االعتراف باإليراد فقط إلى
الحد الذ يلون فيه مل املحتمل أال يحدث انعلاس ك ير فيه.

اعتراضات املطالبات الطبية
يــتم تقــدير اعتراضــات املطال ــات الط يــة مــل العمــالء بنــاء علــى خبــرة الشــركة الســابقة وي ـتم إث ادهــا خصــما مــل االي ـرادات املحققــة خــالل
السنة .في حال التسوية الفعلية مع العمالء يتم استخدام الرليد امللون.
 11-4حقوق امللكية واالحتياطيات

رأس املال
يمول رأس املال القيمة االسمية لألسهم التي تم إلدارها.

توزيعات األرباح
يــتم إث ــات إلت ـزام مقاب ــل التوزيعــات النقدي ــة أو غي ــر النقدي ــة الس ــنوية علــى م ــاللي حق ــوق امللكي ــة عن ــدما يــتم اعتم ــاد التوزي ــع م ــل ق ــل
الومعية العامة للمساهمين .أما بال س ة إلى التوزيعات املرحلية فيتم اعتمادها بعد املوافقة مل جاي ،مجلس اإلدارة.
يتم قيـاس التوزيعـات غيـر النقديـة بالقيمـة العادلـة لأللـول التـي سـيتم توزيعهـا مـع إعـادة قيـاس القيمـة العادلـة املعتـرف بهـا م اشـرة فـي
حقوق امللكية.

االحتياطي النظامي
وفقا للنظام ااساس ي تحول الشركة  %10مل لافي الربح السنو إلى االحتيـاطي النظـامي حتـح يصـل هـذا االحتيـاطي إلـى  %30مـل رأس
املال.

أسهم الخزينة
تتمول أسهم الخزينة في أسهم أعادت الشركة شراؤها.
تتم املحاس ة عل أسهم الخزاية بإستخدام طريقة التللفة حيث يتم إدرا تللفة أسهم الخزينة ضمل حقوق امللكية.
 12-4منافع املوظفين

تعويضات نهاية الخدمة
يتم قياس تعويضات كهاية الخدمة باستخدام طريقة تللفة الوحدة املتوقعة مع إجراء تقييم اكتوار بنهاية كل فترة مالية سنوية .
وتصن تلالي املنافع املحددة وفقا ملا يلي:
 تللفة الخدمة الحالية والسابقة تللفة العوائد إعادة القياس اإلكتوارت ــدر املجموع ــة أول عنص ــريل لتل ــالي املنفع ــة املح ــددة ض ــمل ال ــربح أو الخس ــارة ف ــي بن ــد "املص ــاري
امل يعات" ويتم إدرا ال ند الوالث في قائمة الدخل الشامل االخر.

العمومي ــة واإلداري ــة" و "تللف ــة

مزايا املوظفين قصيرة األجل
يتم االعتراف باإللتزام عل املزايا املستحقة للمو فين بال س ة لألجور والروات ،،واإلجازة السنوية واإلجازة املرضية في الفترة التي يتم
فيها تقديم الخدمة املتعلقة بها مقابل امل لغ غير املخصوم للمزايا املتوقع أن يتم دفعها لتلك الخدمة.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع امل الغ بالريال السعود مالم يذكر خالف ذلك)
13-4عقود اإليجار
يصن عقد اإليجار عند تاريخ نشأة العقد كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي .ويصن عقد اإليجار الذ ينقل كافة املخاطر
واملنافع الووهرية على امللكية إلى املجموعة كعقد إيجار تمويلي .ال يوجد لد املجموعة عقود إيجار تمويلي كما في تاريخ التقرير.

عقد اإليجار التشغيلي
املجموعة كمؤجر
يتم اإلعتراف بإيرادات اإليجارات مل عقد اإليجار التشغيلي على أساس القسط الوابت على مد مدة عقد اإليجار .إن التلالي
امل اشرة ااولية املتك دة عند التفاول وإجراء الترتي ات لعقد اإليجار التشغيلي يتم إضافتها على القيمة الدفترية لأللل املؤجر ويتم
اإلعتراف بها على أساس القسط الوابت على مد فترة عقد اإليجار.
املجموعة كمستأجر
إن دفعات اإليجار املستحقة تحت عقد إيجار تشغيلي يتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة على أساس القسط الوابت على مد فترة
عقد اإليجار .إن العوائد املستلمة واملستحقة كحافز للدخول في عقد اإليجار التشغيلي يتم توزيعها على أساس القسط الوابت على
مد مدة فترة اإليجار.
 14-4املخصصات واإللتزامات املحتملة
يتم اإلعتراف باملخصصات عندما تؤد اإللتزامات الحالية الناتجة مل حدث سابق إلى تدفق موارد اقتصادية خارجة ويمكل تقدير
امل الغ بشلل موثوق .ي شأ إلتزام حالي عند وجود إلتزام قايوني أو است تاجي ياش ئ عل أحداث سابقة ،مول منازعات قايويية أو عقود.
يتم قياس املخصصات على أساس النفقات املقدرة املطلوبة لتسوية اإللتزام الحالي ،استنادا إلى اادلة ااكثر موثوقية املتاحة بتاريخ
التقرير ،بما في ذلك املخاطر والشلوك املرت طة بهذا اإللتزام .وعندما يلون هناك عددا مل اإللتزامات املتماثلة ،يتم تحديد احتمالية أن
يلون التدفق الخار مطلوبا للتسوية مل خالل النظر في ف ة اإللتزامات كلل .يتم خصم املخصصات إلى قيمها الحالية ،حين تلون
القيمة الزمنية للنقود جوهرية.
تتم مراجعة جميع املخصصات في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية.
 15-4تكاليف تمويالت املرابحة
تتم رسملة تلالي تمويالت املرابحة املتعلقة م اشرة بشراء أو إنشاء أو إيتا ألل مؤهل يتطل ،إنشاؤه أو إيتاجه وقتا طويال كي يلون
جاهزا للغرل الذ أنش ئ مل أجله أو بيعه ،كجزء مل تللفة ذلك االل املعني .يتم تحميل كافة تلالي تمويالت املرابحة ااخر على
املصاري في الفترة التي تتك د فيها .تتضمل تلالي تمويالت املرابحة العمولة والتلالي ااخر التي تتك دها املجموعة فيما يتعلق
بتمويالت املرابحات.
 16-4الزكاة
تخضع الشركة وشركادها التابعة للزكاة وفقا ايظمة الهي ة العامة للزكاة والدخل .يتم احتساب الزكاة وفقا للقاعدة الزكوية على أساس
ال يايات املالية املوحدة لشركة دله للخدمات الصحية وشركادها التابعة اململوكة بشلل م اشر أو غير م اشر .يتم توزيع مخصص الزكاة
املحسوب بين الشركة وشركادها التابعة .يتم تسويل أية فروق بين املخصصات والربط النهائي عند املوافقة عليها بشلل كهائي.
 17-4املعلومات القطاعية
إن القطاع هـو جزء مـل املجموعة يعمل في أنشطة ااعمال التي ي تج عنها اكتساب إيرادات أو تك د مصاري  .يتم اإلفصاح عل
القطاعات التشغيلية علي أساس التقارير الداخلية التح يتم مراجعتها مل ق ل متخذ القرار التشغيلي الرئيس ي وهو الشخص املسؤول
عل توزيع املوارد وتقييم ااداء واتخاذ القرارات اإلستراتيجية حول القطاعات التشغيلية.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع امل الغ بالريال السعود مالم يذكر خالف ذلك)
 -5استخدام األحكام و التقديرات الهامة
إن إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية يتطل ،مل اإلدارة
استخدام أحلام وتقديرات وافتراضات والتي بدورها تؤثر في تط يق السياسات املحاسبية على امل الغ امل ينة لأللول واإللتزامات .وكذلك
اإلفصاحات عل بعض االول واإللتزامات املحتملة في تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة .تؤثر التقديرات واإلفتراضات في أرلدة االول
واإللتزامات وكذلك امل الغ التي تم التقرير عنها لإليرادات واملصاري  .وعلى الرغم مل أيه تم إعداد تلك التقديرات على أساس أفضل
املعلومات املتاحة لإلدارة عل ااحداث أو الظروف الحالية فقد تختل النتائج الفعلية عل هذه التقديرات.
يتم مراجعة اإلفتراضات الهامة بصورة مستمرة .يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات بأثر مستق لي.
 1-5العمر املقدر للعقارات واآلالت واملعدات
تقوم املجموعة بمراجعة مالئمة االعمار االيتاجية املستخدمة في حساب االستهالك مع مراجعة أعمال الصياية وااللالح والتقادم الفني،
عالوة على ذلك حيوما أمكل يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد على أساس سنو .
قامت املجموعة بإعادة دراسة ااعمار اإليتاجية لعدد مل امل اني وذلك مل خالل إعادة تقدير ااعمار اإليتاجية لها واستعايت املجموعة
ُ
لهذا الغرل بخ ير مستقل حيث قـدر العمر االيتاجي لهذه امل اني بخمسة وخمسين سنة بدال مل ثالثة وثالثين سنة .يتج عل إعادة تقدير
العمر االيتاجي للم اني تخفيضا ملصروف االستهالك املحمل على الربح أو الخسارة خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م بم لغ
 7.65مليون ريال سعود وتقدر إدارة املجموعة أن ااثر السنو سيلون تخفيض االستهالك سنويا بم لغ  15.9مليون ريال سعود .
 2-5مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة
يوبت املخزون بسعر التللفة أو لافي القيمة القابلة لالسترداد أيهما أقل .تتم التعديالت لتخفيض تللفة املخزون إلى لافي القيمة
القابلة لالسترداد.
تتضمل العوامل املؤثرة على هذه التعديالت التغيرات في الطل ،على املخزون ،والتغيرات التكنولوجية وتدهور النوعية وأمور الوودة،
وبناء على ذلك تقوم املجموعة بدراسة هذه العوامل وأخذها في االعت ار إلحتساب مخصص مخزون راكد وبطئ الحركة .يتم دوريا
مراجعة أية تعديالت قد ت تج عل االختالف في هذه العوامل.
 3-5مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة
يتم تحديد مخصص الخسائر االئتمايية املتوقعة بالرجوع إلى مجموعة مل العوامل للتأكد أن االول املالية غير م الغ فيها يتيجة
احتمال عدم تحصيلها ،بما في ذلك جوددها وأعمارها التقييم اإلئتماني والضمايات .كما يؤخذ في الحس ان ال يايات واملؤشرات
االقتصادية.
 4-5اعتراضات املطالبات املتوقعة
تستند املجموعة عند تقدير االعتراضات املتوقعة على خبردها السابقة مع كل عميل على حد  .لتوقع هذه االعتراضات تعمل املجموعة
على قياس مد ق ول العمالء بالخدمات والسلع الط ية املقدمة وتلوأ الي افتراضات م ية على أقرب اعتراضات للمطال ات وما توللت
اليه مل مفاوضات م اشرة مع العمالء وكذلك باالعتماد على ال يايات املتوفرة في السوق وفي الشركات املويلة.
 5-5هبوط قيمة األصول غير املالية
يتم اإلعتراف بخسارة اله وط في القيمة للم لغ الذ تزيد به القيمة الدفترية لأللل أو وحدة توليد النقد عل قيمته القابلة لإلسترداد.
لتحديد القيمة القابلة لإلسترداد ،تقوم اإلدارة بتقدير التدفقات النقدية املستق لية املتوقعة مل كل وحدة توليد يقد وتحدد سعر
العائد املناس ،إلحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية .أثناء عملية قياس التدفقات النقدية املستق لية املتوقعة ،تقوم
اإلدارة بوضع افتراضات حول النتائج التشغيلية املستق لية .تتعلق هذه اإلفتراضات بااحداث والظروف املستق لية .قد تختل النتائج
الفعلية ،وقد تتسب ،في تعديالت جوهرية على الول املجموعة خالل السنوات املالية التالية.
في معظم الحاالت ،يتضمل تحديد معدل الخصم املط ق تقدير التعديالت املناس ة ملخاطر السوق والتعديالت املالئمة لعوامل الخطر
الخالة باالول.
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 -6عقارات ،آالت ومعدات
األراض ي
التكلفة
في  1يناير 2017م
إضافات
استبعادات
في  31ديسمبر 2017م
إضافات
استبعادات
تحويالت
في  31ديسمبر 2018م

530.002.198
530.002.198
530,002,198

املباني
480.143.788
480.143.788
55,315,317
613,910,415
1,149,369,520

تحسينات املباني
املستأجرة
70.670.797
1.845.623
72.516.420
268,164
()23,000
72,761,584

اآلالت واملعدات
70.820.971
5.711.152
76.532.123
9,547,809
()16,363
72,603,639
158,667,208

املعدات الطبية
331.884.478
25.240.549
()3.248.687
353.876.340
82,686,784
()3,139,415
13,449,130
446,872,839

األثاث والتركيبات
21.232.087
1.080.791
()41.930
22.270.948
13,850,165
()137,261
1,832,532
37,816,384

االنشاءات تحت
التنفيذ

السيارات
8.381.617
1520.000
()1.708.804
8.192.813
1,450,000
9,642,813

426.717.514
396.022.798
()347.475
822.392.837
92,964,355
()701,795,716
213,561,476

اإلجمالي
1.939.853.450
431.420.913
()5.346.896
2.365.927.467
256,082,594
()3,316,039
2,618,694,022

االستهالك املتراكم
في  1يناير 2017م
استهالك السنة
استبعادات
في  31ديسمبر 2017م
استهالك السنة
استبعادات

-

201.472.618
14.514.506
215.987.124
20,162,162
-

45.574.575
6.662.303
52.236.878
6,299,944
()3,834

55.021.615
1.822.368
56.843.983
6,125,795
()11,815

217.936.563
33.850.101
()3.200.564
248.586.100
37,350,200
()3,112,834

13.149.421
1.600.488
()41.669
14.708.240
3,293,926
()124,683

6.626.547
1.121.612
()1.708.790
6.039.369
1,114,386
-

-

539.781.339
59.571.378
()4.951.023
594.401.694
74,346,413
()3,253,166

في  31ديسمبر 2018م

-

236,149,286

58,532,988

62,957,963

282,823,466

17,877,483

7,153,755

-

665,494,941

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2018م

530,002,198

913,220,234

14,228,596

95,709,245

164,049,373

19,938,901

2,489,058

213,561,476

1,953,199,081

في  31ديسمبر 2017م

530.002.198

264.156.664

20.279.542

19.688.140

105.290.240

7.562.708

2.153.444

822.392.837

1.771.525.773
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع امل الغ بالريال السعود مالم يذكر خالف ذلك)
فيما يلي توزيع مصروف اإلستهالك
تللفة اإليرادات
املصروفات اإلدارية والعمومية (إيضاح )23

2018م

2017م

72,958,861
1,387,552
74,346,413

57,602,664
1,968,714
59.571.378

اإلنشاءات تحت التنفيذ
ل ـ ــد املجموع ـ ــة مش ـ ــروع مستش ـ ــفى دل ـ ــه يم ـ ــار بس ـ ــعة قص ـ ــو  400س ـ ــرير و 200عي ـ ــادة بتللف ـ ــة إجمالي ـ ــة تق ـ ــدر بـ ـ ـ ( )920ملي ـ ــون ري ـ ــال
سعود وقد تم تشغيل املرحلة ااولى في  8أبريل 2018م بطاقة استيعابية بلغت  150سرير و  100عيادة.
ب ـ ـ ـ ـ ــدأت املجموع ـ ـ ـ ـ ــة أعم ـ ـ ـ ـ ــال ال ن ـ ـ ـ ـ ــاء للتوس ـ ـ ـ ـ ــعة الغربي ـ ـ ـ ـ ــة ملستش ـ ـ ـ ـ ــفى دل ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ــي ي ـ ـ ـ ـ ــي النخي ـ ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ــاريخ  25س ـ ـ ـ ـ ــبتمبر 2017م،
بس ـ ـ ـ ـ ــعة  150س ـ ـ ـ ـ ــرير و  30عي ـ ـ ـ ـ ــادة ،وم ـ ـ ـ ـ ــل املق ـ ـ ـ ـ ــرر أن تنتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ااعم ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـ ـ ــي الرب ـ ـ ـ ـ ــع الوال ـ ـ ـ ـ ــث م ـ ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ــام 2019م ،بتللف ـ ـ ـ ـ ــة تق ـ ـ ـ ـ ــدر
بـ  430مليون ريال سعود .
 -7أصول غير ملموسة
تراخيص تصنيع
املنتجات
التكلفة
في  31ديسمبر 2017م
في  31ديسمبر 2018م

10.648.000
10.648.000

اإلطفاء:
في  1يناير 2017م
إطفاء عام 2017م
في  31ديسمبر 2017م
إطفاء عام 2018م
في  31ديسمبر 2018م

3.000.000
3.000.000
3.000.000

تراخيص
املنتجات

الشهرة

11.505.000
11.505.000

3.000.000
3.000.000
3.000.000

5.091.000
5.091.000

5.091.000
5.091.000
5.091.000

حقوق التأجير
3.422.270
3.422.270

356.485
171.113
527.598
156.860
684.458

اإلجمالي
30.666.270
30.666.270

11.447.485
171.113
11.618.598
156.860
11.775.458

لافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2018م

7.648.000

8.505.000

-

2.737.812

18.890.812

في  31ديسمبر 2017م

7.648.000

8.505.000

-

2.894.672

19.047.672

تموـ ــل حقـ ــوق التـ ــأجير م لـ ــغ مـ ــدفوع ملالـ ــك أرل مـ ــؤجرة فـ ــي جـ ــدة ويـ ــتم إطفاؤهـ ــا علـ ــى مـ ــد سـ ــنوات العقـ ــد املت قيـ ــة الـ ــذ ينته ـ ـي فـ ــي
 10لفر 1456هـ املوافق  28ابريل 2034م.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع امل الغ بالريال السعود مالم يذكر خالف ذلك)
 -8استثمار في شركة زميلة
يتلون االستومار في شركة زميلة مل االستومار في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه ،وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم ببناء مستشفى
عام شرق مدينة الريال.
يتم احتساب الحصة في االستومار باستخدام طريقة حقوق امللكية ،وفيما يلي نس ة املساهمة:

اسم الشركة الزميلة
شركة الدكتور محمد راشد الفقيه

الحصة في حقوق امللكية ()٪
كما في
كما في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2017م
 2018م
٪ 30

٪ 31,21

بلد التشغيل والتأسيس

النشاط الرئيس

اململكة العربية السعودية

تملك وتشغيل ولياية
مستشفى ومراكز صحية

خالل الربع ااول مل عام 2018م قامت املجموعة بزيادة نس ة ملكيتها في الشركة الزميلة لتص ح كما في  31ديسمبر 2018م %31,21
( 31ديسمبر 2017م .)%30:
يمكل تلخيص حركة االستومار كما يلي:
كما في  31ديسمبر
2018م
140,978,759
5,980,000
138,707
()1,936,734
145,160,732

رليد أول املدة
إضافات
تسويات
حصة املجموعة في خسارة الشركة الزميلة
رليد آخر املدة

كما في  31ديسمبر
2017م
142,814,086
()881,805
()953,522
140,978,759

يمكل تلخيص امل الغ اإلجمالية ل عض املعلومات املالية للشركة الزميلة كما يلي:
كما في  31ديسمبر
2018م
630,131,022
208,827,978
153,026
()6,205,492
421,303,044

االول
اإللتزامات
اإليرادات
خسارة السنة
حقوق امللكية

كما في  31ديسمبر
2017م
440,141,040
13,094,858
2,618,810
()3,178,405
427,046,182

في رأ اإلدارة ،لم يكل هناك ه وط في القيمة الدفترية لالستومار في الشركة الزميلة كما في تاريخ التقرير.
 -9أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( :2017استثمارات مالية متاحة للبيع)

مدرجة
الشركة اارديية لصناعة اادوية
غير املدرجة
شركة مركز مكة الطبي
شركة ااحساء للخدمات الط ية

الدولة

نسبة امللكية ٪

كما في  31ديسمبر
2018م

كما في  31ديسمبر
2017م

ااردن

٪0,4

247,669

221.567

السعودية
السعودية

٪7,5
٪1,1

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

3.448.120
1.748.145
5,417,832
28,125,000

استومارات متاحة لل يع متداولة
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع امل الغ بالريال السعود مالم يذكر خالف ذلك)
أدوات حقوق امللكية غير مدرجة
تر اإلدارة أيه لم تتوافر في أدوات حقوق امللكية غير املدرجة أ مل املؤشرات املنصوص عليها في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ()9
"اادوات املالية" الفقرة رقم ب  2-4-5والتي تشير إلى أن التللفة قد ال تلون معبرة عل القيمة العادلة لهذه اادوات وبالتالي تم اعت ار أن
تللفة هذه اادوات تعتبر أفضل تقدير لقيمتها العادلة.
استثمارات مالية متاحة للبيع متداولة
ف ـ ـ ــي ت ـ ـ ــاريخ تط ي ـ ـ ــق املعي ـ ـ ــار ال ـ ـ ــدولي للتقري ـ ـ ــر امل ـ ـ ــالي رق ـ ـ ــم (" )9اادوات املالي ـ ـ ــة" ف ـ ـ ــي  1ين ـ ـ ــاير 2018م ل ـ ـ ــنفت املجموع ـ ـ ــة االس ـ ـ ــتومارات
املالي ـ ـ ــة املتاح ـ ـ ــة لل ي ـ ـ ــع املتداول ـ ـ ــة التـ ـ ـ ـي كاي ـ ـ ــت تتمو ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي ل ـ ـ ــلوك كأل ـ ـ ــول مالي ـ ـ ــة بالق يم ـ ـ ــة العادل ـ ـ ــة بالتللف ـ ـ ــة املس ـ ـ ــتهلكة  .بت ـ ـ ــاريخ
 4يناير 2018م تم بيعها يظير  27,751,877ريال سعود ما حقق خسائر قدرها  373,123ريال سعود .
قامـ ـ ــت املجموعـ ـ ــة خـ ـ ــالل عـ ـ ــام 2017م ببيـ ـ ــع اسـ ـ ــتومارها فـ ـ ــي شـ ـ ــركة عسـ ـ ــير للتجـ ـ ــارة و السـ ـ ــياحة و الصـ ـ ــناعة و الزراعـ ـ ــة و العقـ ـ ــارات و
املقـ ـ ــاوالت ،هـ ـ ــذه االس ـ ـ ــتومارات كايـ ـ ــت مدرج ـ ـ ــة ضـ ـ ــمل االسـ ـ ــتومارات املالي ـ ـ ــة املتاحـ ـ ــة لل ي ـ ـ ــع املدرجـ ـ ــة .ممـ ـ ــا أد إل ـ ـ ــى تحقيـ ـ ــق الش ـ ـ ــركة
خسارة است عاد بقيمة  5,4مليون ريال سعود .
قامـ ــت املجموعـ ــة خـ ــالل عـ ــام 2017م ببيـ ــع جـ ــزء مـ ــل حصـ ــتها فـ ــي شـ ــركة لـ ــندوق اسـ ــتومار عقـ ــار محلـ ــي .هـ ــذا االسـ ــتومار كـ ــان مـ ــدر
ضمل االستومارات املتاحة لل يع غير املدرجة .كل املجموعة خسارة است عادات بقيمة  6,3مليون ريال سعود .
 -10النقد ومايعادله
كما في  31ديسمبر
2018م
1,180,699
45,178,436
46,359,135

يقد في الصندوق
يقد لد ال نوك

كما في  31ديسمبر
2017م
1.058.202
89.382.064
90.440.266

 -11مدينون تجاريون
كما في  31ديسمبر
2018م
مدينون تجاريون
يخصم:
مخصص خسائر ائتمايية متوقعة ( :2017مخصص ديون مشلوك في تحصيلها)

كما في  31ديسمبر
2017م

384,529,517

308,549,425

()28,349,101

()27.043.527

356,180,416

281,505,898

فيما يلي ملخص بحركة مخصص الخسائر اإلئتمايية املتوقعة ( :2017مخصص ديون مشلوك في تحصيلها)
للسنة املنتهية في
الرليد  1يناير ق ل التعديل
تعديالت يتيجة لتط يق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( 9إيضاح )29

الرليد في  1يناير بعد التعديل
امللون خالل السنة
املردود خالل السنة
شط ،ديون معدومة خالل السنة
الرليد في كهاية السنة

 31ديسمبر 2018م
27,043,527
2,804,649
29.848.176
4,628,160
()5,191,441
()935,794
28,349,101

 31ديسمبر 2017م
46.005.356
46.005.356
3,283,874
()5,828,621
()16.417.082
27,043,527

تم مراجعة مؤشرات اله وط في القيمة لوميع املدينون التجاريون ،و في رأ اإلدارة لم يكل هناك ه وط في القيمة الدفترية للمدينون
التجاريون غير تلك املذكورة كمخصص الخسائر االئتمايية املتوقعة (2017م :مخصص الديون املشلوك في تحصيلها).
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع امل الغ بالريال السعود مالم يذكر خالف ذلك)
 -12األطراف ذات العالقة
تقوم املجموعة في إطار ال شاط اإلعتياد  ،بأعمال مع شركات أخر تقع ضمل إطار الوهات ذات العالقة الواردة في املعايير الدولية
للتقرير املالي ,تتم هذه العمليات في سياق ااعمال االعتيادية و يتم قياسها بم الغ الت ادل وهي امل الغ املتفق عليها بين الطرفين .
تتم امل يعات إلى الوهات ذات العالقة واملشتريات منها بشروط مماثلة لتلك التي تتم بشروط تعامل عادل.
تتضمل ااطراف ذات العالقة للمجموعة مو في اإلدارة الرئيسيين ،الشركات التابعة ،الشركات الزميلة وغيرها كما هو موض ادياه.
مزايا االدارة العليا
2018
ريال سعودي
1,512,000
2,966,667

روات ،وملافآت املديريل التنفيذيين للمجموعة
ملافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مستحق من أطراف ذات عالقة

املعامالت
خالل السنة املنتهية في
طبيعة
املعامالت

 31ديسمبر
2018م

 31ديسمبر
2017م
3,662,900
386,041
14,201

الشركة الفنية لتوطين التقنية
مجموعة دله البركة القابضة
شركة دله للنقليات

العالقة
مملوكة جزئيا
دعم فني
ملساهم
خدمات ط ية
مساهم
مملوكة ملساهم خدمات ط ية

5,653,243
367,508
-

شركة املشفى الط ية

عضو مجلس
إدارة اقارب مل
الدرجة ااولى

933,993

خدمات ط ية

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

وكالة سفر داريل للسفر
والسياحة
الشركة الفنية لتوطين التقنية
املهندس/طارق القصبي
شركة دلة التجارية
أخر

العالقة
مملوكة جزئيا
ملساهم
مملوكة جزئيا
ملساهم
رئيس مجلس
اإلدارة
مملوكة ملساهم
أخر

طبيعة
املعامالت

1,165,663

املعامالت
خالل السنة املنتهية في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2017م
2018م

2017
ريال سعودي
1,451,333
3,100,000

الرصيد كما في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2017م
2018م
4,077,206
273,291
-

760,313
5,110,810

167,411
14,201

531,466
713,078

الرصيدكما في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2017م
2018م

تذاكر سفر

6,672,051

6,502,662

354,036

293,323

دعم فني
إستشارات
إدارية
أعمال لياية
خدمات ط ية

5,653,243

3,662,900

-

629,191

697,165
298,480
-

1,553,987
-

697,165
55,412
1,106,613

62,340
984,854
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع امل الغ بالريال السعود مالم يذكر خالف ذلك)
 -13مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
كما في  31ديسمبر
2018م
م الغ مدفوعة مقدما ملورديل
مصاري مدفوعة مقدما
لندوق املوارد البشرية
سل مو فين
استومارات م اعة غير محصلة
أخر
ياقصا :مخصص مصروفات مدفوعة مقدما وأرلدة مدينة أخر

47,480,190
17,138,677
3,249,427
5,401,088
9,108,490
()6,247,077
76,130,795

كما في  31ديسمبر
2017م
69.970.892
17.049.739
1,716,643
5.602.362
13.807.210
8,435,714
()6.234.341
110,348,219

فيما يلي ملخص بحركة املخصص
للسنة املنتهية في
 31ديسمبر 2017م
 31ديسمبر 2018م
6,515,663
6,234,341
246,834
22,268
()528.156
()9,532
6,247,077
6,234,341

 1يناير
إضافات
شط ،ديون معدومة
 31ديسمبر

 -14املخزون

أدوية
لوازم ط ية
مواد مستهلكة ط ية ومستحضرات تجميل
مواد خام
أخر
ياقصا :مخصص مخزون بطيء الحركة

كما في  31ديسمبر
2018م
72,645,034
6,148,553
5,821,644
3,043,789
2,728,922
90,387,942

كما في  31ديسمبر
2017م
66.027.999
4.105.402
5.085.744
3.596.748
2.497.357
81.313.250

()1,615,337
88,772,605

()1,381,403
79,931,847

فيما يلي ملخص بحركة مخصص مخزون بطيء الحركة:
للسنة املنتهية في
 31ديسمبر 2017م
 31ديسمبر 2018م
1,381,403
2,632,875
()2,398,941
1,615,337

 1يناير
إضافات
شط ،مخزون متقادم
 31ديسمبر

13.944.543
1.567.973
()14.131.113
1.381.403

 -15االحتياطي النظامي
وفقا لنظام الشركات السعود وعقد تأسيس الشركة ،يج ،على الشركة تحويل  ٪10مل لافي أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي
حتح ي لغ هذا االحتياطي  ٪30مل رأس املال .لم يتم إجراء تحويل إلى االحتياطي النظامي خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
لتجاوز االحتياطي  ٪30مل رأس مال .هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على املساهمين.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع امل الغ بالريال السعود مالم يذكر خالف ذلك)
 -16تمويل املرابحة
غير متداولة
مرابحات طويلة ااجل
متداولة
مرابحات قصيرة ااجل
الوزء املتداول مل مرابحات طويلة ااجل
إجمالي املرابحات املتداولة
إجمالي تمويالت املرابحة

كما في  31ديسمبر
2018م
562,639,841

كما في  31ديسمبر
2017م
458.280.007

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

70.056.876
35.500.000
105.556.876
563.836.883

ل ـ ــد املجموع ـ ــة عق ـ ــود اتفاقي ـ ــات مرابح ـ ــات بنكي ـ ــة م ـ ــع ع ـ ــدد م ـ ــل ال ن ـ ــوك املحلي ـ ــة لغ ـ ــرل تموي ـ ــل عملي ـ ــات التوس ـ ــع .عق ـ ــود املرابح ـ ــة
بالري ـ ــال الس ـ ــعود وتحم ـ ــل أع ـ ــاء مالي ـ ــة بش ـ ــلل ع ـ ــام عل ـ ــى أس ـ ــاس الس ـ ــعر الس ـ ــائد ف ـ ــي الس ـ ــوق .عق ـ ــود املرابح ـ ــة به ـ ــدف تموي ـ ــل إنش ـ ــاء
مرافق ط ية ومستشفيات تحت االنشاء وجديدة مع تمويل رأس املال العامل مضموية عل طريق سندات امر.
كما في  31ديسمبر 2018م بلغ حوم املرابحات التي حصلت عليه املجموعة يحو  2,631مليون ريال سعود ( 31ديسمبر 2017م :
 1.662مليون ريال سعود ) ،املستخدم منها كما في  31ديسمبر 2018م يحو  708.3مليون ريال سعود ( 31ديسمبر2017م:
 564مليون ريال سعود ) ،ومضموية بسندات امر بإجمالي قدره  2,851مليون ريال سعود .
بلغت تلالي

التمويل املرسملة خالل عام 2018م  12,5مليون ريال سعود (2017م 12,5 :مليون ريال سعود ).

بلغت تلالي التمويل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل ااخر خالل عام 2018م  11,5مليون ريال سعود (2017م:
 1,9مليون ريال سعود ) .
تتضمل عقود تسهيالت املرابحة مؤشرات مالية معينة وقد التزمت املجموعة بهذة املؤشرات.
 -17منافع املوظفين
الودول التالي حركة إلتزام منافع املو فين:
الرليد كما في  1يناير
مشمولة في األرباح والخسائر
تللفة الخدمات الحالية
تللفة العائد
مشمولة في الدخل الشامل اآلخر
تقييم اكتوار

كما في  31ديسمبر
2018م
106,595,301

كما في  31ديسمبر
2017م
96,075,804

22,164,767
4,263,812

16,136,777
3,843,032

()6,274,894

5,542,405

مدفوع
الرليد النهائي

()9,294,391
117,454,595

()15,002,717
106,595,301

الودول التالي ي ين االفتراضات االكتوارية ااساسية كما في تاريخ التقرير
كما في  31ديسمبر
2018م
٪4.15
٪2
٪2

سعر الخصم
يمو الرات ،السنو
يمو املنافع املدفوعة
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٪4
٪2
٪2

كما في  31ديسمبر
2017م

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع امل الغ بالريال السعود مالم يذكر خالف ذلك)
الودول التالي ي ين أثر التغير في اإلفتراضات اإلكتوارية في تاريخ التقرير
كما في  31ديسمبر 2018م
م لغ اإللتزام
نس ة التغير
(آالف الرياالت السعودية)

كما في  31ديسمبر 2017م
م لغ اإللتزام
(آالف الرياالت السعودية) نس ة التغير

معدل الخصم
٪0,5 +

111,925

()% 4.7

101,814

()% 4.5

٪0,5

123,505

% 5.15

111,838

% 4.9

-

يمو الرات ،السنو
٪0,5 +
٪0,5 -

% 3.18
()% 2.95

121,192
113,986

112,018
101,611

% 5.1
()% 4.7

 -18الدائنون التجاريون

مورد
مورد
مورد
مورد
مورد
أخر

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

أدوية
معدات ط ية
لوازم إدارية
قطع الغيار
املطاعم

كما في  31ديسمبر
2017م
47,506,821
33,161,706
5,606,043
2,085,047
1,262,259
213,341
89,835,217

 -19مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
كما في  31ديسمبر
2018م
مستحقات للمو فين
مصاري

مستحقة الدفع

أخر
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كما في  31ديسمبر
2017م

27,807,249

26.686.745

25,018,513

20.152.187

14,455,013

14.026.878

67,280,775

60.865.810

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع امل الغ بالريال السعود مالم يذكر خالف ذلك)
 -20الزكاة
كما في  31ديسمبر
2018م

عنالر الوعاء الزكو

كما في  31ديسمبر
2017م

حقوق املساهمين

1,541,927,590

1,402,798,432

مخصصات

135,150,092

120,145,530

قرول مستخدمة في تمويل ألول غير متداولة

568,556,505

493,780,007

لافي الدخل املعدل

169,878,507
2.415.512.694

327,509,612
2,344,233,581

ياقصا :عقارات  ،آالت ومعدات ،لافي

()1,953,199,081

()1,771,525,773

استومارات

()152,658,586

()146,678,586

ألول غير ملموسة

()18,890,812

()19,047,672

الوعاء الزكو

290,764,215

406,981,550

الزكاة

7,269,105

10,174,539

كما في  31ديسمبر
2018م

لافي الدخل املعدل

كما في  31ديسمبر
2017م

لافي الدخل ق ل الزكاة

145,299,624

305,150,751

التعديالت

24,578,883

22,358,861

لافي الدخل املعدل

169,878,507

327,509,612

حركة مخصص الزكاة

للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2017م
2018م
13.230.311
13,966,035
10,174,539
3,541,169
()727
()9.438.088
()10,238,099
13,966,035
7,269,105

 1يناير
ملون خالل السنة
تسويات
مدفوع خالل السنة
 31ديسمبر
 -21العقود مع العمالء

للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2017م
2018م

تص ي اإليرادات
إيرادات تقديم خدمات
إيرادات بيع أدوية
توقيت االعتراف باإليرادات
على مد زمني
عند يقطة مل الزمل
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889,657,826
291,284,225
1,180,942,051

945,775,972
266,300,343
1,212,076,315

421,842,155
759,099,896
1,180,942,051

452,652,573
759,423,742
1,212,076,315

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع امل الغ بالريال السعود مالم يذكر خالف ذلك)
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018
إلتزامات العقود
أصول العقود
13,866,195
4,650,357
25,784,977
()27,992,410
19,809,801
()19,819,089
()8,627,106
5,229,801
2,442,924

أرلدة العقود
الرليد كما في  1يناير
ألول عقود مولدة خالل السنة
محول مل ألول العقود إلى املدينون التجاريون
التزامات عقود ملوية خالل السنة
التزامات العقود تم اث ادها كإيرادات خالل السنة
مستخدم مل التزامات العمالء
الرليد كما في  31ديسمبر
 -22مصاريف بيع وتسويق

للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2017م
2018م
4.944.309
16,433,077
4.602.192
5,280,600
425.613
943,872
1.587.003
2,640,823
11.559.117
25,298,372

دعاية وإعالن وترويج
روات ،وأجور ومنافع
حوافز تسويق
أخر
 -23مصاريف إدارية وعمومية

روات ،وأجور ومنافع
مواد
منافع عامة
أتعاب مهنية
لياية وخدمات
تأمين
إيجارات
ملافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللوان ذات العالقة
مخصص مخزون
قرطاسية
أذويات وتراخيص
تدري ،وتطوير
استهالك
مخصص الخسائر االئتمايية املتوقعة (:2017مخصص ديون مشلوك
في تحصيلها)
أخر
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للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2017م
2018م
171,062,447
191,280,963
26,279,752
23,855,153
3,509,247
6,606,969
5,610,121
5,573,907
4,017,068
3,930,412
2,882,289
3,858,183
5,056,034
3,272,881
3,100,000
3,266,667
1,567,973
2,632,875
2,818,071
2,598,840
1,141,732
2,565,759
2,714,868
1,413,827
1,968,714
1,387,552
()563,281
13,201,214
264,881,921

()2,544,747
9,236,047
238,419,616

شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع امل الغ بالريال السعود مالم يذكر خالف ذلك)
 -24إيرادات وخسائر أخرى
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2017م
2018م
2,970,000
2,983,139
3,616,894
3,351,354
2,102,992
2,487,213
165,638
1,045,678
1,353,789
400,844
251,651
()18,959
()11,688,328
()373,123
1,704,721
2,999,486
878.201
12,474,788

الدعم العلمي
إيجارات
وج ات طعام
دعم الحلي،
عوائد استومارات
توزيعات أرباح
أرباح (خسائر) بيع عقارات  ،آالت و معدات
خسارة بيع إستومارات
أخر
 -25اجتماعات الجمعية العامة ومجلس اإلدارة وقرارات هامة

بتاريخ  06رمضان  1439هـ (املوافق  22مايو 2018م) وافق مساهمي الشركة على توزيع أرباح يقدية عل العام املالي 2017م بما قدره
 147,5مليون ريال سعود بواقع  2,5ريال سعود للسهم الواحد وتم توزيعها خالل الربع الواني مل عام 2018م.
بتاريخ  06رمضان  1439هـ (املوافق  22مايو 2018م) وافق مساهمي الشركة على تفويض مجلس اإلدارة في توزيع أرباح مرحلية يص
سنوية لعام 2018م وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقا للضوابط التنظيمية ووفقا لوضع الشركة املالي وتدفقادها النقدية.
بتاريخ  05ربيع اآلخر 1440هـ (املوافق  12ديسمبر 2018م) قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح يقدية على مساهمي الشركة عل
النص االول مل العام املالي 2018م بم لغ وقدره  88,500,000ريال سعود بواقع  1.5ريال سعود عل كل سهم .وقد تم تسويلها
كتوزيعات مستحقة بعد خصم ضري ة االستقطاع.
بتاريخ  05ربيع اآلخر 1440هـ (املوافق  12ديسمبر 2018م) أوص ح مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عبر منح أسهم مجايية
بقيمة  160مليون ريال سعود على أن تتم هذه الزيادة مل االحتياطيات .إن اتمام زيادة رأس املال املذكور مرهون بالحصول على
موافقة الوهات الرسمية والومعية العامة غير العادية.
بت ـ ــاريخ  30رج ـ ــ1438 ،ه ـ ـ ـ (املواف ـ ــق  26أبري ـ ــل 2017م) ،واف ـ ــق مس ـ ــاهمي الش ـ ــركة عل ـ ــى توزي ـ ــع أرب ـ ــاح يقدي ـ ــة للع ـ ــام امل ـ ــالي املنته ـ ـ ـي ف ـ ــي
 31ديس ـ ــمبر 2016م ق ـ ــدرها  118ملي ـ ــون ري ـ ــال س ـ ــعود بواق ـ ــع  2ري ـ ــال للس ـ ــهم الواح ـ ــد وت ـ ــم توزيعه ـ ــا خ ـ ــالل الرب ـ ــع الو ـ ــاني م ـ ــل ع ـ ــام
2017م.
بتاريخ  02لفر  1439هـ (املوافق  14يوفمبر 2017م) وقعت الشركة اتفاقية شراكة مع شركة أو لالستومار بهدف تأسيس شركة
مساهمة مغلقة إلنشاء وتشغيل مستشفى متلامل في يي املنار بمدينة جدة برأس مال أولي قدره  500أل ريال ،وبتاريخ  6ربيع ااول
1440هـ (املوافق  14يوفمبر 2018م) تم تمديد هذه االتفاقية مدة س عة أشهر ت تهي في  13يوييو 2019م وذلك للحصول على بعض
التراخيص واملوافقات الالزمة.
 -26ربحية السهم األساسية واملخفضة من صافي الربح
يتم احتساب ربحية السهم على أساس املتوسط املرج لعدد ااسهم القائمة .الربح املخفض للسهم هو يفس الربح ااساس للسهم ان
املجموعة ليس لديها أ أدوات مخفضة مصدرة.
كما في  31ديسمبر
كما في  31ديسمبر
2017م
2018م
294,976,212
141,758,455
لافي الربح
75,000,000
75,000,000
املتوسط املرج لعدد ااسهم القائمة
3.93
1.89
ربح السهم ااساس ي واملخفض
ي لغ عدد ااسهم القائمة  59مليون سهم ،واغرال احتساب ربحية السهم ،تم تعديل املتوسط املرج لعدد ااسهم بأثر رجعي للي
يعكس تأثير اإلسهم املجايية التي ستصدرها الشركة.
بلغ لافي خسائر شركة مستشفى دله يمار يحو  111.9مليون ريال سعود عل السنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م ( 31ديسمبر
2017م 10.3 :مليون ريال سعود ).
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع امل الغ بالريال السعود مالم يذكر خالف ذلك)
 -27االرتباطات واإللتزامات املحتملة
اإللتزامات الرأسمالية
كما في  31ديسمبر 2018م  ،لد املجموعة إلتزامات رأسمالية تتعلق بشلل أساس بعقود بناء توسعة مستشفى دله النخيل ،وبناء
مستشفى دله يمار بم لغ  204,9مليون ريال سعود ( 31ديسمبر 2017م  172,6 :مليون ريال سعود ).
اإللتزامات املحتملة
كما في  31ديسمبر 2018م ،لد املجموعة مطلوبات محتملة على شلل ضمايات بنكية بم لغ  24,5مليون ريال سعود تم إلدارها
ييابة عل املجموعة في سياق ال شاط اإلعتياد ( 31ديسمبر 2017م  4,6 :مليون ريال سعود ).
تتضمل الضمايات ال نكية ضمان بنلي ألدر خالل عام 2018م لطرف ثالث ييابة عل شركة الدكتور محمد الفقية " شركة زميلة "
بم لغ  17.45مليون ريال سعود  ،ي تهي بتاريخ  30اكتوبر 2019م.
توجد اعتمادات مستندية لادرة عل املجموعة بم لغ  36,5مليون ريال كما في  31ديسمبر 2018م ( 31ديسمبر 2017م  10 :مليون
ريال سعود ).
هناك بعض القضايا القايويية املرفوعة ضد املجموعة ،في سياق العمل االعتياد  ،يتم العمل حاليا على تسويتها ،ولكل النتيجة
النهائية لهذه الحاالت ليست مؤكدة .وال تتوقع اإلدارة أن تلون يتائج هذه القضايا جوهرية على ال يايات املالية املوحدة للمجموعة.
 -28تصنيف األدوات املالية وقياس القيمة العادلة وإدارة املخاطر
 1-28تصنيف األدوات املالية
كما في  31ديسمبر
2017م

كما في  31ديسمبر
2018م

األصول املالية
أصول مالية بالتكلفة املستهلكة
النقد وما يعادله
مدينون تجاريون
مستحق مل أطراف ذات عالقة
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة مل خالل الدخل الشامل االخر
استثمارات مالية متاحة للبيع
استومارات مالية متاحة لل يع متداولة
استومارات مالية متاحة لل يع غير متداولة

46,359,135
356,180,416
5,110,810

90.440.266
281,505,898
713,078

5,443,934

-

-

28,125,000
5.417.832

اإللتزامات املالية
إلتزامات مالية بالتكلفة املستهلكة:
دائنون تجاريون
تمويالت املرابحة
مستحق اطراف ذات عالقة

101,510,822
708,394,087
1,106,613

89.835.217
563.836.883
984.854

 2-28قياس القيمة العادلة
تقوم املجموعة بقياس اادوات املالية ،مول أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة مل خالل الدخل الشامل االخر في تاريخ كل قائمة
مركز مالي.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع امل الغ بالريال السعود مالم يذكر خالف ذلك)
القيمة العادلة هي السعر الذ سيتم استالمه عند بيع ألل ما أو دفعه عند تحويل إلتزام ما بموج ،معاملة يظامية بين متعاملين في
السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافترال أن معاملة بيع االلول أو تحويل اإللتزامات قد تمت إما:
 في السوق الرئيس لأللول أو اإللتزامات ،أو


في حالة عدم وجود سوق رئيس ،في أكثر ااسواق فائدة لاللول واإللتزامات.

السوق الرئيس أو السوق ااكثر فائدة يج ،أن تلون قابلة للولول إليها مل ق ل املجموعة .تقاس القيمة العادلة لاللول أو اإللتزامات
بافترال أن املتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير االول أو اإللتزامات وأكهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم.
إن قياس القيمة العادلة الل ما غير مالي يأخذ بعين االعت ار قدرة املتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية مل خالل
االستخدام اامول واافضل لذلك االل أو مل خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق ليقوم باستخدامه االستخدام اافضل واامول.
تستخدم املجموعة أسالي ،التقييم التي تتناس ،مع الظروف والتي تتوفر لها بيايات كافية لقياس القيمة العادلة ،وذلك لزيادة
استخدام املدخالت القابلة للمالحظة املعنية ،والتقليل مل استخدام املدخالت غير القابلة للمالحظة.
تصن كافة االلول واإللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم املالية ضمل التسلسل الهرمي ملستويات
القيمة العادلة .وفيما يلي شرحا لذلك:
 املستو ااول
 املستو الواني
 املستو الوالث

ااسعار املعلنة (غير املعدلة) في سوق نشط لاللول أو اإللتزامات املتماثلة.
طرق التقييم التي يلون أدنى مستو ملدخالدها املهمة لقياس القيمة العادلة قابال للرلد بصورة
م اشرة أو غير م اشرة.
طرق التقييم التي يلون أدنى مستو ملدخالدها املهمة لقياس القيمة العادلة غير قابال للرلد
بصورة م اشرة أو غير م اشرة.

ي ين الودول التالي تحليل ال نود املسولة بالقيمة العادلة ط قا ملستو القياس املتسلسل للقيمة العادلة:
2018م
املستوى األول
247,669
أل ــول مالي ــة بالقيم ــة العادل ــة م ــل خ ــالل ال ــدخل الشـ ــامل
اآلخر

استومارات مالية متاحة لل يع
استومارات مالية متاحة لل يع متداولة

2017م
املستوى األول
221,567
28,125,000

 3-28إدارة املخاطر
تتعرل املجموعة للمخاطر التالية يتيجة استخدامها لألدوات املالية:
(أ ) مخاطر سعر الصرف ااجنبي
(ب) مخاطر اإلئتمان
(جـ) مخاطر السيولة
(د) مخاطر العمولة
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع امل الغ بالريال السعود مالم يذكر خالف ذلك)
(أ) مخاطر سعر الصرف األجنبي
ت تج مخاطر سعر الصرف ااجنبي مل التغيرات والتذبذبات في قيمة اادوات املالية يتيجة للتغير في أسعار لرف العمالت ااجنبية .لم
تقم املجموعة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا الريال السعود  ،الدوالر اامريلي .وحيث أن سعر لرف الريال السعود
موبت مقابل الدوالر اامريلي ،وعليه ال توجد مخاطر هامة للعمالت ااجنبية .تراق ،إدارة املجموعة أسعار لرف العمالت وتعتقد أن
مخاطر العمالت غير جوهرية.
(ب) مخاطر االئتمان
تتمول مخاطر االئتمان في مخاطر تعرل املجموعة لخسارة مالية في حال عوز الطرف املقابل في الوفاء بإلتزاماته التعاقدية ،وت شأ
بصورة رئيسية مل املدينون التجاريون وألول العقود مع العمالء وامل الغ املستحقة مل أطراف ذات عالقة وأرلدة النقد لد
ال نوك.
إن القيمة الدفترية لاللول املالية تمول الحد ااقص ح مل التعرل ملخاطر االئتمان.
املدينون التجاريون وألول العقود مع العمالء واملستحق مل أطراف ذات عالقة
يتأثر تعرل املجموعة ملخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية للل مل "املدينون التجاريون وألول العقود مع العمالء
واملستحق مل أطراف ذات عالقة" على حده .إال أن اإلدارة تضع باعت ارها أيضا العوامل التي قد يلون لها تأثير على مخاطر االئتمان
ااخر .
إن أعمار املدينون التجاريون وألول العقود مع العمالء واملستحق مل أطراف ذات عالقة كما يلي:
كما في  31ديسمبر
2018م
مدينون تجاريون
ال تزيد عل  6أشهر
أكثر مل  6أشهر وأقل مل سنة
أكثر مل سنة
أصول عقود مع العمالء
ال تزيد عل  6أشهر
مستحق من أطراف ذات عالقة
ال تزيد عل  6أشهر
أكثر مل  6أشهر وأقل مل سنة
أكثر مل سنة

كما في  31ديسمبر
2017م

230,155,321
104,932,119
21,092,977
356,180,417

161,579,706
76,920,024
43,006,168
281,505,898

2,442,924

-

3,077,461
1,865,938
167,411
5,110,810

713,078
713,078

بلغ رليد مخصص الخسائر االئتمايية املتوقعة كما في  31ديسمبر 2018م م لغ وقدرة  28.3مليون ريال سعود (2017م :مخصص
ديون مشلوك في تحصيلها م لغ وقدره 27مليون ريال سعود ).
النقد وما في حكمه
يتم إيداع النقد وما في حكمه لد بنوك عالية الوقة .تتمول مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة املجموعة لصعوبة عدم الوفاء
بإلتزامادها املرت طة بمطلوبادها املالية التي تتم تسويتها عل طريق السداد يقدا أو مل خالل ألول مالية أخر  .ويهدف منهج املجموعة
في إدارة السيولة إلى ضمان أن يلون لديها سيولة كافية بشلل مستمر وقدر اإلملان للوفاء بإلتزامادها في ل الظروف العادية والظروف
الحرجة ،دون تك د خسائر غير مق ولة أو تعرل سمعة املجموعة للخطر.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع امل الغ بالريال السعود مالم يذكر خالف ذلك)
(جـ) مخاطر السيولة
ت تج مخاطر السيولة عل عدم مقدرة املجموعة على توفير ااموال الالزمة لسداد إلتزامادها املتعلقة باادوات املالية .وإلدارة هذه املخاطر
تقوم املجموعة بتخطيط وإدارة التدفقات النقدية املتوقعة للمجموعة مل خالل االحتفاظ باحتياطيات يقدية مناس ة وخطوط
ائتمان بنكية سارية ومتاحة ومقابلة استحقاقات االول واإللتزامات املالية.
جدول استحقاقات اإللتزامات املالية
خالل سنة
كما في  31ديسمبر 2018م
مرابحات " تشمل تللفة العوائد"
دائنون تجاريون
مستحق إلى أطراف ذات عالقة

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

زيادة
عن  5سنوات

من
 1إلى  5سنوات

املجموع

619,457,730
619,457,730

11,123,401
11,123,401

778,269,036
101,510,822
1,106,613
880,886,471

من
 1إلى  5سنوات

زيادة
عن  5سنوات

املجموع

كما في  31ديسمبر 2017م
مرابحات " تشمل تللفة العوائد "
دائنون تجاريون
مستحق إلى أطراف ذات عالقة

106,459,924
89,835,217
984,854
197,279,995

486,627,926
486,627,926

7,799,259
7,799,259

600,887,109
89,835,217
984,854
691.707.180

(د) مخاطر العمولة
تتعرل اادوات املالية ملخاطر التغيرات في القيمة يتيجة التغيرات في معدالت سعر العمولة الولها وإلتزامادها املالية ذات العمولة املتغيرة.
إن أسعار العمولة الفعلية والفترات التي يتم خاللها إعادة تسعير أو استحقاق االول واإللتزامات املاليـة قد تم اإلشارة إليها فـي
اإليضاحات املتعلقة بها.
ي ين الودول التالي أثر حساسية التغير املعقول املحتمل في أسعار العمولة ،مع ث ات املتغيرات ااخر  ،على ربح املجموعة مل خالل أثر
تغيير معدل عمولة التمويل ،ليس هناك تأثير على الدخل الشامل:
الزيادة (النقص)
في معدل العمولة
كما في  31ديسمبر 2018م

%1 +

كما في  31ديسمبر 2017م

%1 +

إجمالي إلتزام
املرابحات
778,269,036
600,887,109

األثر املحتمل على
الدخل الشامل
16,222,020
12,293,742

 -29أثر تطبيق املعايير الدولية الجديدة للتقرير املالي
اعتمدت املجموعة املعايير الدولية للتقرير املالي رقمي (" )9اادوات املالية" و (" )15اإليرادات مل العقود مع العمالء" باستخدام طريقة
ااثر الرجعي املعدلة .اعترفت املجموعة بالتأثير التراكمي كتسوية على الرليد االفتتايي لألرباح امل قاة ولم يتم إعادة عرل املعلومات
املالية ارقام املقارية وتم استمرار عرضها بموج ،املعايير املحاسبية السارية في حينها.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع امل الغ بالريال السعود مالم يذكر خالف ذلك)
األثر على قائمة املركز املالي كما في  1يناير 2018م

أرباح م قاة (أ)

بدون تطبيق
املعايير الجديدة

أثر تطبيق املعيار
الدولي للتقرير
املالي رقم 9

أثر تطبيق املعيار
الدولي للتقرير
املالي رقم 15

مع تطبيق
املعايير الجديدة

703,980,924

()2,804,649

-

701,176,275

األثر على قائمة املركز املالي كما في  31ديسمبر 2018م

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة مل
خالل الدخل الشامل ااخر (ب)
استومارات مالية متاحة لل يع (ب)
مدينون تجاريون (أ) ( )
مصروفات مدفوعة مقدما وأرلدة مدينة
أخر (د)
ألول عقود مع العمالء (د)
إلتزامات عقود مع العمالء ( )
أرباح م قاة (أ)

بدون تطبيق
املعايير الجديدة

أثر تطبيق املعيار
الدولي للتقرير
املالي رقم 9

أثر تطبيق املعيار
الدولي للتقرير
املالي رقم 15

مع تطبيق املعايير
الجديدة

5,443,934
355,433,976

5,443,934
()4,483,361

()5,443,934
5,229,801

5,443,934
356,180,416

78,573,719
617,692,985

()4,483,361

()2,442,924
2,442,924
5,229,801
-

76,130,795
2,442,924
5,229,801
613,209,624

األثر على قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
أثر تطبيق املعيار أثر تطبيق املعيار
الدولي للتقرير
الدولي للتقرير
بدون تطبيق
املالي رقم 15
املالي رقم 9
املعايير الجديدة
260,398,560
4,483,361
مصاري إدارية وعمومية (أ)

مع تطبيق املعايير
الجديدة
264,881,921

ويمكن بيان أثر تطبيق املعايير الدولية الجديدة للتقرير املالي كما يلي
(أ) وفقا ملتطل ات املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( " )9اادوات املالية" فقد أعادت املجموعة قياس مخصص الديون املشلوك في
تحصيلها وفقا لطريقة الخسائر االئتمايية املتوقعة ما أد إلى تخفيض اارباح امل قاة وذلك عند التط يق ااولي .كما أد تط يق طريقة
الخسائر اإلئتمايية املتوقعة إلى ايخفال املدينون التجاريون وزيادة املصروفات اإلدارية في الفترة املنتهية في  31ديسمبر 2018م.
(ب) وفقا ملتطل ات املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ( " )9اادوات املالية" فقد تم إعادة تص ي االستومارات املالية املتاحة لل يع كأدوات
حقوق ملكية بالقيمة العادلة مل خالل الدخل الشامل اآلخر ،ما أد إلى إلغاء بند االستومارات املالية املتاحة لل يع وإث ات بند أدوات
حقوق ملكية بالقيمة العادلة مل خالل الدخل الشامل اآلخر.
( ) وفقا ملتطل ات املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )15اإليرادات مل العقود مع العمالء" فقد تم إعادة تص ي خصم حوم التعامل
إلى بند إلتزامات عقود مع العمالء ،ما أد إلى زيادة رليد املدينون التجاريون وإث ات بند إلتزامات عقود مع العمالء.
(د) وفقا ملتطل ات املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" )15اإليرادات مل العقود مع العمالء" فقد تم إعادة تص ي االيرادات غير املفوترة
إلى بند ألول عقود مع العمالء  ،ما أد إلى تخفيض بند املصروفات املدفوعة مقدما وارلدة مدينة أخر وإث ات بند ألول عقود
مع العمالء.
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شركة دله للخدمات الصحية (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م
(جميع امل الغ بالريال السعود مالم يذكر خالف ذلك)
 -30املعلومات القطاعية
تتلون عمليات املجموعة بشلل أساس مل قطاع تشغيلي رئيس ي واحد وهو الخدمات الصحية ،وبناء على ذلك ،فإن تقديم معلومات
القطاعات املختلفة غير قابل للتط يق ,وعالوة على ذلك ،فإن الغال ية العظمح مل عمليات املجموعة تجر في اململكة العربية
السعودية.
 -31األحداث الالحقة
بتـ ـ ــاريخ  30ربيـ ـ ــع الوـ ـ ــاني 1440ه ـ ـ ـ (املوافـ ـ ــق  6ينـ ـ ــاير 2019م) أتمـ ـ ــت املجموعـ ـ ــة توزيـ ـ ــع اربـ ـ ــاح يقديـ ـ ــة علـ ـ ــى املسـ ـ ــاهمين بم لـ ـ ــغ وقـ ـ ــدرة
 88,240,400ملي ـ ــون ري ـ ــال س ـ ــعود بع ـ ــد خص ـ ــم ض ـ ــري ة االس ـ ــتقطاع ع ـ ــل توزيع ـ ــات االرب ـ ــاح املحول ـ ــة خ ـ ــار اململك ـ ــة (يرج ـ ــي الرج ـ ــوع
إلى أيضاح رقم ( )25ملعلومات أكثر عل توزيعات االرباح).
بتـ ـ ــاريخ  7جمـ ـ ــاد ااول 1440ه ـ ـ ـ ( املوافـ ـ ــق  13ينـ ـ ــاير 2019م) تمـ ـ ــت موافقـ ـ ــة هي ـ ـ ــة سـ ـ ــوق املـ ـ ــال علـ ـ ــي طلـ ـ ــ ،الشـ ـ ــركة بزيـ ـ ــادة رأس
املـ ـ ــال مـ ـ ــل  590مليـ ـ ــون ريـ ـ ــال سـ ـ ــعود الـ ـ ــي  750مليـ ـ ــون ريـ ـ ــال سـ ـ ــعود  ،ليص ـ ـ ـ ح اجمـ ـ ــالي عـ ـ ــدد ااسـ ـ ــهم مـ ـ ــل  59مليـ ـ ــون سـ ـ ــهم الـ ـ ــي
 75ملي ـ ـ ــون س ـ ـ ــهم  ،وذل ـ ـ ــك بم ـ ـ ــنح س ـ ـ ــهم مج ـ ـ ــاني مقاب ـ ـ ــل  3.69أس ـ ـ ــهم قائم ـ ـ ــة  ،وج ـ ـ ــار اس ـ ـ ــتكمال اإلج ـ ـ ـراءات و املتطل ـ ـ ــات النظامي ـ ـ ــة
ذات العالقة.
بتاريخ  28مل جماد االول  1439هـ (املوافق  3فبراير 2019م) أعلنت الشركة عل عزمها شراء اسهمها واالحتفاظ بها كأسهم خزينة
ب س ة تصل الى  %5مل أسهم الشركة العادية أ ما يعادل  2.95مليون سهم أو  3.75مليون سهم ( في حالة موافقة الومعية العامة
غير العادية علي طل ،زيادة رأس املال عل طريق توزيع اسهم مجايية) ،حيث ير مجلس إدارة الشركة أن سعر سهم الشركة في السوق
أقل مل قيمته العادلة ،سيتم الشراء عل طريق موارد الشركة الذاتية  .إن شراء الشركة اسهمها مرهون بموافقة الومعية العامة.
 -32أرقام املقارنة
تم إعادة ت وي ،بعض أرقام املقارية للسنة السابقة لتتوافق مع ت وي ،السنة الحالية.
 -33املوافقة على القوائم املالية املوحدة
تمت املوافقة على القوائم املالية املوحدة مل ق ل مجلس إدارة الشركة في  20جماد اآلخرة 1440هـ املوافق  25فبراير 2019م.
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