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 -1نبذة عامة
ت سست شركة دله للخدمات الصحية ("الشركة" في اململكة العربية السعودية كشركة اات مس ولية محدودة بموجب السجل
التملاري رقم  1010128530وتاري  13ربيع الثاني 1415ها (املوافق  18سبتمبر 1994م بمدينة الرياض.
بتاري  14جمادى األول 1429ها (املوافق  20مايو 2008م أعلن ممللس إدارة الشركة تحولها إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة.
وبتاري  28اي القعدة 1433ها (املوافق  14أكتوبر 2012م  ،حصلت الشركة على موافقة الجهات الرسمية لتحويلها إلى شركة
مساهمة عامة عن طريق إصدار  14.2مليون سهم في اكتتاب عام بقيمة اسمية  142مليون ريال سعودي .ونتيملة لالكتتاب ،تم
قيد عالوة إصدار قدرها  371مليون ريال سعودي في االحتياطي النظامي للشركة .أص حت الشركة مدرجة في السوق املالية السعودية
(تداول بتاري  4صفر 1434ها (املوافق  17ديسمبر  2012م  .قامت الشركة بتغيير اسمها من "شركة دله للخدمات الصحية
القابضة" الى "شركة دله للخدمات الصحية" بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاري  16صفر 1438ها (املوافق
 16نوفمبر 2016م .
يتمثل نشاط الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة املاشآت واملراكز الصحية ،وتملارة الجملة والتملزئة في األدوية واآلالت واألجهزة الط ية
والجراحية واألطراف الصناعية ،وأجهزة املعوقين وأجهزة املستشفيات وتصايع األدوية واملستحضرات الصيدالنية والعشبية
والصحية ومواد التملميل واملنظفات واملطهرات والتع ة والتغليف في اململكة العربية السعودية.
رأس املال
بلغ رأس مال الشركة كما في  30سبتمبر 2020م م لغ وقدره  900مليون ريال سعودي مكون من  90مليون 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  1440ها املوافق  26فبراير 2019م تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من
 590مليون ريال سعودي إلى  750مليون ريال سعودي ( 59مليون سهم إلى  75مليون سهم عن طريق منح أسهم مملانية بواقع
سهم واحد لكل  3.69سهم .نتيملة لذلت تمت زيادة رأس املال بتحويل م لغ  160مليون ريال سعودي من االحتياطي النظامي "عالوة
إصدار" إلى رأس املال .قامت الشركة بتاري  25ابريل 2019م بتعديل النظام األساس ي وفقا لذلت.
بتاري  25محرم  1442ها املوافق  13سبتمبر 2020م تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية ممللس إدارة الشركة
بزيادة رأس مال الشركة عبر منح أسهم مملانية ملساهمي الشركة ليص ح رأس املال من  750مليون ريال سعودي إلى  900مليون
ريال سعودي ( 75مليون سهم إلى  90مليون سهم  .نتيملة لذلت تمت زيادة رأس املال بتحويل م لغ  150مليون ريال سعودي من
االحتياطي النظامي "عالوة إصدار" إلى رأس املال .جاري تعديل النظام األساس ي وفقا لذلت.
أسهم الخزينة
بتاري  21جماد الثاني  1440ها املوافق  26فبراير 2019م تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على شراء الشركة لعدد يصل
إلى  3,750,000سهم من أسهمها واالحتفاظ بها ك سهم خزينة ،على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية،
وتفويض ممللس اإلدارة ب تمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل خالل فترة أقصاها اثني عشر شهرا من تاري
قرار الجمعية العامة غير العادية .وقد بلغ عدد األسهم التي تم شراؤها 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 العامة غير العادية.

-7-

شركة دله للخدمات الصحية
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2020م (غير مراجعة)
(جميع امل الغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف الت

وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية املنعقدة في  25محرم 1442ه املوافق  13سبتمبر 2020م واملشار اليه أعاله واملتضمن
املوافقة على منح أسهم مملانية للمساهمين ،وحيث أن الشركة تمتلت أسهم خزينة عددها  3,740,000سهم فقد حصلت على
أسهم خزينة إضافية قدرها  748,000سهم كنصيب من األسهم اململانية ليص ح كما في  30سبتمبر 2020م إجمالي أسهم الخزينة
في حوزة الشركة  4,488,000سهم بم لغ وقدره  190,452,878ريال سعودي.
الشركات التابعة
تتضمن هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة ،الشركة وشركاتها التابعة (يشار لهم با"اململموعة"  .وفيما يلي ن ذة عن الشركات
التابعة:
الحصة في حقوق امللكية %
كما في
كما في
بلد التشغيل والتأسيس
 31ديسمبر
 30سبتمبر
والسجل التجاري
النشاط الرئيس ي
2019م
2020م
الشركة التابعة
شركة دله فارما

٪100

٪100

شركة أفياء النخيل
للخدمات املساندة
املحدودة
شركة مستشفى دله
نمار الصحية

٪100

٪100

٪100

٪100

اململكة العربية السعودية
السجل تملاري رقم
1010410613
اململكة العربية السعودية
السجل التملاري رقم
1010404576
اململكة العربية السعودية
السجل التملاري رقم
1010495218

توزيع وتصايع األدوية الصيدالنية
والعشبية ومستحضرات التملميل
توفير القوى العاملة وخدمات
الدعم للمستشفيات واملراكز
الط ية
تشغيل وإدارة وتملهياز وتطوير
املستشفيات ومرافق الرعاية
الصاحية ،واملراكز واململمعات
والعيادات الط ية و تملت األراض ي

 -2أسس اإلعداد
تم إعداد القوائم املالية األولية املوحدة املختص ا ا ا اارة املرفقة وفقا ملعيار املحاس ا ا ا ا ة الدولي رقم (" 34التقرير املالي األولي" املعتمد في
اململكااة العربيااة الس ا ا ا ااعوديااة ويملااب قراءة القوائم املاااليااة األوليااة املوحاادة املختص ا ا ا اارة املرفقااة مع القوائم املاااليااة للس ا ا ا انااة الس ا ا ا ااابقااة
للمملموعة كما في  31ديسمبر 2019م.
ال تتضمن القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة املرفقة كافة املعلومات املطلوبة إلعداد مملموعة كاملة من القوائم املالية املعدة
وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي.
أعدت 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 وعملة العرض للمملموعة هي الريال السعودي.
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 -3ملخص السياسات املحاسبية الهامة والتقديرات
السياسات املحاسبية
إن السياسات املحاسبية املط قة في إعداد القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة املرفقة هي نفس السياسات املحاسبية املذكورة
في القوائم املالية للمملموعة كما في  31ديسمبر 2019م.
ال يوجد معايير جديدة تم إصادارها باستثناء التعديالت التي سترد تاليا ،ومع الت ف ن عددا من التعديالت على املعايير ساارية اعت ارا
من  1يناير 2020م وقد تم ش اارحهاا في القوائم املاالياة املوحادة للمملموعاة كما في  31ديسمبر 2019م.
تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" 16عقود اإليملار"
تم تعديل املعيار الدولي للتقرير املالي رقم (" 16عقود اإليملار" لتوفير وسيلة عملية ملحاس ة املست جرين عن تعديالت القيم اإليملارية
نتيملة لجائحة فيروس كورونا .توفر التعديالت بعض الشروط التي إاا استوفيت فلن تحتا املاش ة تقييم ما إاا كان تعديل القيمة
اإليملارية يستوفي تعريف تعديل عقد اإليملار.
هذه التعديالت ليس لهاا أثر جوهري على القوائم املاالياة األولياة املوحادة املختصرة للمملموعة.
األحكام والتقديرات
إن التقديرات الهامة التي استخدمتها اإلدارة عند تط يق السياسات املحاسبية للمملموعة واملصادر الهامة لحاالت عدم الت كد كانت
مماثلة لتلت امل ينة في القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م .ومع الت ،قامت اململموعة بمراجعة املصادر
الهامة لألحكام والتقديرات وكما هو في إيضاح رقم (. 15
 -4استثمار في شركات زميلة
يتكون االستثمار مما يلي:

اسم الشركة الزميلة
شركة الدكتور محمد راشد
الفقيه
شركة مراس العربية القابضة

الحصة في حقوق
امللكية كما في
 30سبتمبر
2020م
٪ 31,21
%17

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

بلد التشغيل
والتأسيس
اململكة العربية
السعودية
اململكة العربية
السعودية

النشاط الرئيس
تملت وتشغيل وصيانة
مستشفى ومراكز صحية
إدارة الشركات التابعة
وتوفير الدعم الالزم لها

شركة الدكتور محمد راشد الفقيه
تمتل اات ش ا ا ا اارك ااة ال اادكتور محم ااد راشا ا ا ا ا ااد الفقي ااه مس ا ا ا ااتش ا ا ا اافى في ش ا ا ا اارق الري اااض ب اااس ا ا ا اام مس ا ا ا ااتش ا ا ا اافى ال اادكتور محم ااد الفقي ااة
وفي تاري  13محرم 1442ه املوافق  1س ا ا اابتمبر 2020م تم بدأ التش ا ا ااغيل للمرحلة األولى من املس ا ا ااتش ا ا اافى .إن الطاقة االس ا ا ااتيعابية
للمس ااتش اافى هي  308س اارير .تتوقع اإلدارة في ش ااركة دله للخدمات الص ااحية أن ي دا األثر االيملاعي لعملية التش ااغيل في عام 2022م
وتتوقع اإلدارة أثرا سل يا خالل العامين األوليين نتيملة تكاليف بداية التشغيل.
بلغت حصة اململموعة من خسائر لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2020م للشركة الزميلة  12,215,962ريال سعودي.
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شركة مراس العربية القابضة
خالل شهر فبراير 2020م قامت شركة دله للخدمات الصحية شراء نس ة  %17من حقوق ملكية شركة مراس العربية القابضة وتم
تسجيل االستثمار ك داة مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
كما في  31أغسطس 2020م تحقق لشركة دله الصحية نفوا مؤثر على شركة مراس العربية القابضة وبالتالي تم تصايف االستثمار
كشركة زميلة وتم تقييم االستثمار بالقيمة العادلة ما نتج عنه أرباح تقييم قدرها 16,363,731ريال سعودي سجلت في الربح أو
الخسارة وتم إث ات االستثمار بالقيمة العادلة كما في  31أغسطس 2020م بما قدره  37,103,731ريال سعودي .اإلدارة بصدد
إعداد دراسة توزيع سعر الشراء للوصول إلى األصول القابلة للتحديد وقيمة الشهرة.
بلغت حصة اململموعة من أرباح الشركة الزميلة عن الفترة من تاري تحقق النفوا املؤثر الى  30سبتمبر 2020م م لغ  147,763ريال
سعودي.
في ضوء ما تقدم يمكن تلخيص حركة استثمار في شركات زميلة كما يلي:

رصيد أول املدة
محول من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (ايضاح 7
حصة اململموعة في أرباح ( /خسائر الشركات الزميلة
حصة اململموعة في الدخل الشامل اآلخر في الشركة الزميلة
تسويات

للفترة املنتهية في
 30سبتمبر 2020م
140,951,919
37,103,731
()12,068,199
-

للسنة املنتهية في
 31ديسمبر 2019م
145,160,732
(4,590,704
(96,675
478,566

رصيد آخر املدة

165,987,451

140,951,919

 -5أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الدولة
غير مدرجة
الشركة األردنية إلنتا األدوية
شركة مركز مكة الطبي

األردن
السعودية

نسبة
امللكية ٪
٪0,4
٪7,5

كما في
 30سبتمبر 2020م
156,667
3,448,120
3,604,787

نسبة
امللكية ٪
٪0,4
٪7,5

كما في
 31ديسمبر
2019م
136,465
3,448,120
3,584,585

الشركة األردنية إلنتاج األدوية
بتاري  16مارس 2020م املوافق  21رجب 1441ه ووفقا ألحكام تعليمات إدرا األوراق املالية ب ورصة عمان -األردن ،تم ايقاف
تداول أسهم شركة األردنية إلنتا األدوية .بناء عليه تم تحويل االستثمار ليكون من ضمن األصول املالية غير املدرجة.
شركة مركز مكة الطبي
وقعت الشركة اتفاقية لشراء أسهم في شركة مركز مكة الطبي تمثل نس ة  %78.59من أسهمها ،يرجى مراجعة ايضاح .6
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 -6دفعات تحت حساب استثمار
بتاري  9او القعدة  1441ها املوافق  30يونيو 2020م وقعت الشركة اتفاقية نهائية لشراء أسهم في شركة مركز مكة الطبي بقيمة
 161,1مليون ريال سعودي تمثل نس ة  %78.59من أسهمها.
خالل الفترة املنتهية في  30سبتمبر 2019م تم ال دء في تط يق االتفاقية املشار ال ها أعاله ،حيث قامت الشركة بسداد دفعات ل عض
املساهمين في شركة مركز مكة الطبي بلغت كما في  30سبتمبر  21,239,537ريال سعودي.
بتاري  19صفر 1442ه املوافق  06اكتوبر 2020م حصلت الشركة على خطاب عدم ممانعة من الهي ة العامة للمنافسة بش ن
إتمام عملية التركز االقتصادي الناتملة عن استحواا الشركة على أسهم في شركة مركز مكة الطبي.
بعد اتمام االتفاقية ستص ح نس ة ملكية شركة دله للخدمات الصحية في شركة مركز مكة الطبي  %86.1وبناء عليه سيتم توحيد
القوائم املالية لشركة مركز مكة الطبي مع القوائم املالية لشركة دله للخدمات الصحية وتتوقع اإلدارة اتمام الت بنهاية السنة
املالية في  31ديسمبر 2020م.
يتم تمويل االتفاقية أعاله من موارد الشركة الذاتية باإلضافة الى الحصول على تمويل إضافي من املؤسسات التمويلية املحلية.
يعد مستشفى مركز مكة الطبي (اململوك لشركة مركز مكة الطبي أحد أهم مستشفيات القطاع الخاص في العاصمة املقدسة بطاقة
سريرية تصل الى  120سرير و 40عيادة خارجية مع إمكانية التوسع املستق لي.
 -7أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
صندوق ميفك لفرص امللكية الخاصة 3
تمتلت الشركة كما في  30سبتمبر 2020م  31( %41.6ديسمبر 2019م %41.6 :من وحدات صندوق ميفت لفرص امللكية
الخاصة ،3هدف الصندوق هو تحقيق عائد مرتفع على رأس املال على املدى الطويل واالستثمار في القطاع الصحي من خالل تملت
لشركة مراس العربية القابضة.
قامت الشركة خالل الرعع الثالث من عام 2020م بزيادة استثمارها في صندوق ميفت لفرص امللكية الخاصة  3بقيمة 1,475,000
ريال سعودي والذي يمثل حصة الشركة من زيادة عدد وحدات الصندوق .لم تت ثر نس ة ملكية الشركة في وحدات الصندوق جراء
هذه الزيادة.
شركة مراس العربية القابضة
خالل الفترة املنتهية في  30سبتمبر 2020م ،قامت شركة دله للخدمات الصحية بشراء  %17من حقوق ملكية شركة مراس العربية
القابضة بم لغ قدره  20,740.000ريال سعودي وتم تسجيل االستثمار ك داة مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
وتستثمر شركة مراس العربية القابضة في تملت وتشغيل عدة مراكز ط ية للجلدية واألسنان في مدينة الرياض بصورة رئيسية.
حصلت الشركة على توزيعات أرباح من شركة مراس العربية القابضة بقيمة  1.020,000ريال سعودي.
تم تقييم االستثمار بالقيمة العادلة ما نتج عنه أرباح تقييم قدرها 16,363,731ريال سعودي سجلت في الربح أو الخسارة.
تحقق خالل الفترة لشركة دله للخدمات الصحية نفوا مؤثر على شركة مراس العربية القابضة ومن ثم تم تصايف االستثمار
كشركة زميلة (ملزيد من التفاصيل راجع إيضاح . 4
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إن حركة االصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كما يلي:
كما في
 30سبتمبر 2020م
35,706,967
22,215,000
16,363,731
()37,103,731
37,181,967

رصيد أول الفترة/السنة
إضافات
إعادة تقييم بالقيمة العادلة
تحويل استثمار إلى شركة زميلة (ايضاح 4

 31ديسمبر 2019م
22,321,102
13,385,865
35,706,967

 -8مدينون تجاريون
كما في
مدينون تملاريون
يخصم :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 30سبتمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

453,070,258
()36,333,659

360,197,236
(30,842,609

416,736,599

329,354,627

فيما يلي ملخص بحركة مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة:
كما في
الرصيد في  1يناير
مكون
مردود
الرصيد

 30سبتمبر 2020م
30,842,609

 31ديسمبر 2019م
24,868,296

10,478,238

14,440,953

()4,987,188
36,333,659

(8,466,640
30,842,609

تم مراجعة مؤشرات اله وط في القيمة لجميع املدينون التملاريون ،وفي رأي اإلدارة لم يكن هناك ه وط في القيمة الدفترية للمدينون
التملاريون غير تلت املذكورة كمخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة
 -9تمويل املرابحة
كما في
 30سبتمبر 2020م

 31ديسمبر 2019م

غير متداولة
مرابحات طويلة األجل

826,305,244

839,268,569

متداولة
مرابحات قصيرة األجل
الجزء املتداول من مرابحات طويلة األجل

151,497,482

69,647,000

156,360,632

112,106,343

إجمالي املرابحات املتداولة

307,858,114

181,753,343

إجمالي تمويالت املرابحة

1,134,163,358

1,021,021,912
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لدى اململموعة عقود اتفاقيات مرابحات بنكية مع عدد من ال نوك املحلية .عقود املرابحة بالريال السعودي وتحمل أع اء مالية
بشكل عام على أساس السعر السائد في السوق .عقود املرابحة بهدف تمويل إنشاء مرافق ط ية ومستشفيات تحت االنشاء وجديدة
مع تمويل رأس املال العامل ،عقود املرابحات مضمونة عن طريق سندات ألمر.
كما في  30سبتمبر 2020م بلغ حجم املرابحات املتاح استخدامها للمملموعة م لغ  1,741مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2019م
 1,618 :مليون ريال سعودي  ،املستخدم منها كما في  30سبتمبر 2020م نحو  1,134مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر2019م:
 1,021مليون ريال سعودي .
بلغت تكاليف التمويل املتعلقة باملرابحات املرسملة على بند عقارات وآالت ومعدات خالل التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر
2020م ما قدره  7,1مليون ريال سعودي (خالل التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2019م 9,1 :مليون ريال سعودي .
بلغت تكاليف التمويل املتعلقة باملرابحات املثبتة في الربح أو الخسارة خالل التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2020م بم لغ وقدره
 15,1مليون ريال سعودي (خالل التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2019م 17,1 :مليون ريال سعودي .
 -10اإليرادات
لفترة التسعة أشهر املنتهية في
 30سبتمبر 2019م
 30سبتمبر 2020م
تصنيف اإليرادات
655,288,867

إيرادات تقديم خدمات
إيرادات بيع أدوية

257,670,552
912,959,419

توقيت إثبات اإليرادات
على مدى زمني
عند نقطة من الزمن

أرصدة العقود
مدينون تملاريون (إيضاح 8
أصول عقود مع العمالء
التزامات عقود مع العمالء
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682,716,923
225,774,711
908,491,634

380,522,098
532,437,321
912,959,419

332,571,269
575,920,365
908,491,634

كما في
 30سبتمبر 2020م
416,736,599
2,019,410
28,123,405

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

شركة دله للخدمات الصحية
شركة مساهمة سعودية
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(جميع امل الغ بالريال السعودي مالم يذكر خالف الت
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احداث هامة

 بتاري  16او الحجة 1442ه املوافق  29سبتمبر 2020م تم اإلعالن عن االنتهاء من مشروع التوسعة الغربية ململمع مستشفى
دله النخيل ،حيث بدأ م نى التوسعة الغربية في استق ال املراجعين بداية من  3اكتوبر 2020م األمر الذي ارتفعت معه الطاقة
االستيعابية ململمع مستشفى دله النخيل لتص ح  585سرير.
 في ضو ء مذكرة التفاهم املبرمة بين شركة دله للخدمات الصحية وشركة اململكة لالستثمار والتطوير واملتعلقة بعملية م ادلة
األسهم اململوكة لشركة اململكة لالستثمار والتطوير في شركة درع الرعاية القابضة املحدودة مقابل أسهم في شركة دله للخدمات
الصحية باإلضافة إلى مقابل نقدي .ف تاري  22رمضان 1441ها املوافق  15مايو 2020م وقعت الشركة اتفاقيات ال يع
والشراء النهائية التالية والتي بموجبها تستحوا الشركة على  ٪ 5۸.64من أسهم (شركة درع الرعاية القابضة املحدودة التي
تمتلت مستشفى اململكة والعيادات االستشارية.
 اتفاقية م ادلة أسهم مع شركة اململكة لالستثمار والتطوير لتشتري الشركة  6,۸۲۰,۳۷۰سهما في شركة درع الرعاية القابضةاملحدودة (تمثل  ٪ 54.56من رأس املال بقيمة  ۳۰۰مليون ﷼ سعودي ،والت مقابل:
( 1م ادلة  4,488,000سهم تمثل كامل أسهم خزينة شركة دله للخدمات الصحية( ،تمثل  ٪ 4.۹۹من رأس املال وبقيمة
 ۱۸6مليون ﷼ سعودي ،و
( 2مقابل نقدي قدره  ۱۱4مليون ﷼ سعودي.
تخضع االتفاقية لعدد من الشروط منها ،الحصول على موافقة الجهات املختصة ،والحصول على موافقة الجمعية العامة غير
العادية ملساهمي الشركة ويملوز لكل من شركة دله للخدمات الصحية وشركة اململكة لالستثمار والتطوير إنهاء هذه االتفاقية
في حالة عدم استيفاء شروطها خالل ستة أشهر من تاري االتفاقية.
 اتفاقيات مع اثنين من املساهمين في شركة درع الرعاية القابضة املحدودة لشراء  5۰۹,۲6۰من أسهمهم في الشركة (تمثلنس ة  ٪ 4.۰۸من رأس املال بمقابل نقدي قدره  ۲۲مليون ﷼ سعودي.
تخضع هذه االتفاقيات لعدد من الشروط ،بما في الت ،حق شركة دله للخدمات الصحية في إنهاء االتفاقية حالة عدم إتمام
الصفقة مع شركة اململكة لالستثمار والتطوير.
شركة درع الرعاية القابضة املحدودة تمتلت شركة خدمات املشاريع الط ية املحدودة (مستشفى اململكة وشركة مملمع
العيادات االستشارية املحدودة وشركة صيدلية العيادات الحديثة املحدودة.
بتاري  19صفر 1442ه املوافق  06اكتوبر 2020م حصلت الشركة على خطاب عدم ممانعة من الهي ة العامة للمنافسة
بش ن إتمام عملية التركز االقتصادي الناتملة عن استحواا الشركة على أسهم في شركة درع الرعاية القابضة املحدودة.
ونظرا لعدم تفعيل االتفاقية فال يوجد ت ثير مالي على القوائم املالية املرفقة.
 بتاري  2رجب  1441ه املوافق  26فبراير 2020م ووفقا لتفويض الجمعية العامة العادية بتاري  1مايو 2019م ململلس اإلدارة
بتوزيع أرباح مرحليه ،فقد قرر ممللس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للعام املالي 2019م
بقيمة  52,500,000ريال سعودي .تم توزيع األرباح في الرعع الثاني من العام 2020م بعد خصم ما يخص أسهم الخزينة.
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ربحية السهم

يتم احتساب ربحية السهم على أساس املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة .الربح املخفض للسهم هو نفس الربح األساس للسهم
ألن اململموعة ليس لديها أي أدوات مخفضة مصدرة .تم تعديل املتوسط املرجح ب ثر رجعي ليعكس ت ثير األسهم اململانية.
لفترة الثالثة أشهر املنتهية
في  30سبتمبر
2019م
2020م

لفترة التسعة أشهر املنتهية
في  30سبتمبر
2019م
2020م

صافي الربح

53,780,139

26,614,950

80,015,519

77,124,764

املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة

85,512,000

85,512,000

85,512,000

87,290,269

0.63

0.31

0.94

ربحية السهم

0.88

بلغ صافي خسائر شركة مستشفى دله نمار عن الفترة املنتهية في  30سبتمبر 2020م نحو  44مليون ريال سعودي (لفترة التسعة أشهر
املنتهية في  30سبتمبر 2019م 73 :مليون ريال سعودي .
-13

االرتباطات وااللتزامات املحتملة

االلتزامات الرأسمالية
كما في  30سبتمبر 2020م ،لدى اململموعة التزامات رأسمالية تتعلق بشكل أساس بعقود بناء توسعة مستشفى دله النخيل ،وبناء
مستشفى دله نمار بم لغ  64,2مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2019م  117,5 :مليون ريال سعودي .
االلتزامات املحتملة
كما في  30سبتمبر 2020م ،لدى اململموعة مطلوبات محتملة على شكل ضمانات بنكية بم لغ  39مليون ريال سعودي
( 31ديسمبر 2019م 37,4 :مليون ريال سعودي  .تتضمن الضمانات ال نكية ضمان بنكي أصدر خالل عام 2018م لطرف ثالث
نيابة عن شركة الدكتور محمد الفقيه " شركة زميلة" بم لغ  17,5مليون ريال سعودي ،ياتهي بتاري  29أكتوبر 2021م.
توجد اعتمادات مستندية صادرة عن اململموعة بم لغ  41مليون ريال كما في  30سبتمبر 2020م ( 31ديسمبر 2019م 35,9 :مليون
ريال سعودي .
هناك بعض القضايا القانونية ،في سياق العمل االعتيادي ،يتم العمل حاليا على تسويتها ،ولكن النتيملة النهائية لهذه الحاالت ليست
مؤكدة .وال تتوقع اإلدارة أن تكون نتائج هذه القضايا جوهرية على املعلومات املالية املوحدة املختصرة للمملموعة.
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املعلومات القطاعية
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تتكون عمليات اململموعة بشكل أساس من قطاع تشغيلي رئيس ي واحد وهو الخدمات الصحية ،وبناء على الت ،ف ن تقديم معلومات
القطاعات املختلفة غير قابل للتط يق.
أثر فيروس كورونا (كوفيد  )19على القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة
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في بداية عام 2020م ت كد وجود فيروس كورونا (كوفيد  . 19منذ الت الحين انتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم بما في الت
اململكة العربية السعودية وأثر بشكل ك ير على األعمال واألنشطة التملارية بسبب تعليق األنشطة التي تعتبر غير ضرورية بما في الت
القيود املفروضة على حركة عامة الناس .تم تصايف قطاع الرعاية الصحية قطاع أساس ي أو ضروري من ق ل الحكومة ونتيملة
لذلت لم تفرض حكومة اململكة العربية السعودية قيودا على عمليات الشركة أو سلسلة التوريد الخاصة بها.
شهدت اململموعة انخفاضا في زيارات املرض ى منذ مارس  2020عندما تم تط يق حظر التملول الجزئي ،ومع الت ،ف ن مستشفيات
دله تعمل بكل اقسامها بما يتوافق مع املستملدات والتدابير الوقائية املتخذة من الجهات املختصة.
قامت إدارة اململموعة ب عادة قياس بعض التقديرات واألحكام التي تستند عل ها في عملية إعداد القوائم املالية األولية املوحدة
املختصرة املرفقة يمكن بيانها فيما يلي:
الهبوط في قيمة األصول طويلة األجل
أعادت اململموعة تقدير التدفقات النقدية املتوقعة ومعدالت الخصم املستخدمة في تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصول طويلة
األجل وقد رأت اإلدارة أنه ال يوجد ه وط في قيمة هذه األصول .وقد شملت دراسة اإلدارة األصول التالية:
-

األصول غير امللموسة

-

عقارات وآالت ومعدات ،متضمنه حق استخدام األصول

-

استثمار في شركة زميلة

-

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة
أعادت اململموعة النظر في احتمالية االفالس او التعثر لغال ية العمالء ورأت اإلدارة أن غال ية عمالء الشركة من ك ار الشركات في
اململكة ومن الشركات التي تتمتع بمالءة مالية جيدة باإلضافة الى وجود مديونيات لدى جهات حكومية وبالتالي قدرت اإلدارة أنه ال
يوجد مؤشرات حالية لتعديل نموا الخسائر االئتمانية املتوقعة املستخدم.
تواصل اإلدارة مراق ة الوضع عن كثب مع التركيز على استدامة سلسلة التوريد ،وتوافر األرصدة النقدية الكافية لتمويل متطل ات
التشغيل ،وتوافر األدوية واملواد االستهالكية املطلوبة .وستستمر اإلدارة واملكلفون بالحوكمة بمراق ة الوضع ،وبمملرد أن يكون هناك
مزيد من الوضوح بش ن الت ثير ،ستقوم اململموعة ب بالغ أصحاب املصلحة وفقا للمتطل ات التنظيمية.
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تم ا اات املوافق ا ااة على القوائم امل ا ااالي ا ااة األولي ا ااة املوح ا اادة املختص ا ا ا اارة من ق ا اال ممللس إدارة الش ا ا ا اارك ا ااة في  23ربيع األول 1442ه
املوافق  09نوفمبر2020م.

- 16 -

