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 شركة دله للخدمات الصحية
 شركة مساهمة سعودية

  م2020 مارس 31كما في قائمة املركز املالي األولية املوحدة املختصرة 

 كما في

م2020مارس  31
 )غير مراجعة(

 كما في

م2019ديسمبر  31
 )مراجعة(

ريال سعوديريال سعودي إيضاح

األصول 
غير املتداولة األصول 

2,126,815,1112,102,520,973 قارات وآالت ومعدات
18,676,91218,719,692 أصول غير ملموسة

4138,362,301140,951,919 اس ثمار في شركة زميلة
53,569,7203,584,585بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أصول مالية
656,446,96735,706,967 الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل  أصول مالية

2,343,871,0112,301,484,136
األصول املتداولة

114,161,108104,534,336مخزون
84,100,37183,808,296مصروفات مدفو ة مقدما وأرصدة مدينة أخرى 

7,910,6486,595,090 القة مستحق من أطراف ذات
91,096,3021,961,722أصول  قود مع العمال 

7383,299,745329,354,627مدينون تجاريون 
130,118,07388,326,259نقد وما يعادله

720,686,247614,580,330
3,064,557,2582,916,064,466 إجمالي األصول 

 حقوق امللكية وااللتزامات
 حقوق امللكية

 حقوق امللكية العائدة ملساهم  الشركة
1750,000,000750,000,000 رأس املال

1211,142,305211,142,305  الوة إصدار –إحتياطي نظامي
27,109,01027,109,010محول من صافي الربح –تياطي نظامي إح

 190,452,878)(190,452,878)1 أسهم خزينة
694,056,701724,696,633 أرباح م قاة 

 367,096)(381,961)بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أصول ماليةاألثر املتراكم لتقييم 
1,491,473,1771,522,127,974 كية إجمالي حقوق املل

 االلتزامات غير املتداولة
8858,080,001839,268,569 مرابحات طويلة األجل

4,221,5155,585,688 التزام  قود إيجار طويل األجل
489,739468,244 محجوز ضمان طويل األجل

142,757,839127,942,142 التزام منافع املوظفين
1,005,549,094973,264,643

 االلتزامات املتداولة
130,585,378110,878,833 دائنون تجاريون 

62,434,03467,408,495مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 
930,120,83617,212,922 التزامات  قود مع العمال 

8129,638,33269,647,000 مرابحات قصيرة األجل
8113,571,546112,106,343لجز  املتداول من مرابحات طويلة األجلا

11,060,39713,411,227 التزام  قود إيجار قصير األجل
33,258,72124,595,402 محجوز ضمان قصير األجل 

403,444766,464 مستحق ألطراف ذات  القة 
-1049,882,000 توزيعات أرباح مستحقة

6,580,2994,645,163 الزكاة 
567,534,987420,671,849

1,573,084,0811,393,936,492إجمالي االلتزامات
3,064,557,2582,916,064,466إجمالي حقوق امللكية وااللتزامات

.املختصرة املوحدةاألولية  يةاملال القوائم هذه من يتجزأ جز ا ال   16رقم ) حتى  1)رقم  اإليضاح مناملختارة  اإليضاحات تعتبر 
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شركة دله للخدمات الصحية

 شركة مساهمة سعودية

  م2020مارس  31قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

  جز ا  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة.16  حتى رقم  )1ضاح رقم)تعتبر اإليضاحات املختارة من اإلي

مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

م2019

)غير مراجعة(

 ريال سعودي

 م2020

)غير مراجعة(

 إيضاح ريال سعودي

321,147,481 314,605,098  اإليرادات  9

(8200,883,71 (208,846,924)  ت لفة اإليرادات

120,263,763 105,758,174  مجمل الربح

(6,777,869 (6,606,584)  مصاريف بيع وتسويق 

(71,772,586 (69,482,090)  مصاريف إدارية و مومية 

(470,242 (3,252,969)  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

41,243,066 26,416,531  ربح التشغيل 

2,920,725 3,425,064  إيرادات وخسائر أخرى، صافي 

(5,766,663 (6,074,773)  ت اليف تمويل 8

(522,650 (2,589,618)  حصة املجمو ة من خسارة شركة زميلة 4

37,874,478 21,177,204  لربح قبل الزكاةصافي ا

(2,709,554 (1,935,136)  الزكاة 

35,164,924 19,242,068  صافي الربح

35,164,924 19,242,068  صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة

 الدخل الشامل اآلخر

 بنود لن يعاد تص يفها ضمن الربح أو الخسارة

(50,770 (14,865) 5 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  ل ماليةأصو  التغير في 

 اآلخر

(50,770 (14,865)  الدخل الشامل اآلخر

35,114,154 19,227,203  الدخل الشامل 

35,114,154 19,227,203  الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة 

0,47 0,27 11  ربحية السهم 
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شركة دله للخدمات الصحية

 شركة مساهمة سعودية

م2020مارس  31قائمة التغيرات في حقوق املساهمين األولية املوحدة املختصرة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

إيضاح

رأس املال

ريال سعودي

احتياطي نظامي

"عالوة إصدار"

ريال سعودي

 احتياطي نظامي

"محول من صافي 

 الربح"

ريال سعودي

أسهم الخزينة

ريال سعودي

أرباح مبقاة

ريال سعودي

األثر املتراكم لتقييم 

أصول مالية أدوات 

بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

 ريال سعودي

إجمالي حقوق 

يناملساهم

ريال سعودي

م2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

)غير مراجعة(

1,522,127,974(367,096)724,696,633 (190,452,878)750,000,000211,142,30527,109,010م 2020يناير  1كما في 

19,242,068-19,242,068----صافي الربح 

(14,865)(14,865)-----الدخل الشامل اآلخر

19,227,203(14,865)19,242,068----الدخل الشامل 

(49,882,000)-(49,882,000)----10مستحقة توزيعات أرباح

1,491,473,177(381,961)694,056,701(190,452,878)750,000,000211,142,30527,109,010م 2020مارس  31كما في 

م2019مارس  31فترة الثالثة أشهر املنتهية في ل

)غير مراجعة(

1,601,205,046 255,893)613,209,624-590,000,000371,142,30527,109,010م 2019يناير  1كما في 

35,164,924-35,164,924----صافي الربح 

 50,770) 50,770)-----الدخل الشامل اآلخر

35,114,154 50,770)35,164,924----الدخل الشامل 

-----160,000,000)1160,000,000إصدار أسهم مجانية

 9,999,559)-- 9,999,559)---1شرا  أسهم خزينة

1,626,319,641 306,663)648,374,548 9,999,559)750,000,000211,142,30527,109,010م 2019مارس  31كما في 

  جز ا  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة.16  حتى رقم  )1تعتبر اإليضاحات املختارة من اإليضاح رقم)
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شركة دله للخدمات الصحية

 شركة مساهمة سعودية

م  2020مارس  31هية في قائمة التدفقات النقدية األولية املوحدة املختصرة لفترة الثالثة أشهر املنت

مارس 31املنتهية في  لفترة الثالثة أشهر 

إيضاح

م2020
)غير مراجعة(
ريال سعودي

م2019
)غير مراجعة(
 ريال سعودي

 األنشطة التشغيلية
21,177,20437,874,478 صافي الربح ق ل الزكاة

 تعديالت
23,502,49424,285,396 استهالكات  قارات وآالت ومعدات

42,78042,780 إطفا  أصول غير ملموسة
16,829,43610,553,097 مخصص التزام منافع املوظفين

3,252,969470,242 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
19,82122,937 مخصص مخزون

3,260116,817 بيع  قارات وآالت ومعدات خسائر
42,589,618522,650 زميلة حصة الشركة في خسارة شركة

6,074,7735,766,663 اال  ا  التمويلية
 التغيرات في

29,003,965(55,614,148) مدينون تجاريون 
 99,643)865,420 أصول  قود مع العمال 

 642,040)(1,678,577) األطراف ذات العالقة
 7,643,082)(1,876,014) مصروفات مدفو ة مقدما وأرصدة مدينة أخرى 

 8,218,035)(9,646,593) مخزون 
19,706,5443,981,573 دائنون تجاريون 

12,907,9144,832,514 التزامات  قود مع العمال 
4,440,706(4,974,461) مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

-8,684,814 محجوز ضمانات 
41,867,254105,311,018 يلالنقد الناتج من التشغ

 36,636)- الزكاة املدفو ة
 2,227,121)(2,013,739) منافع املوظفين املدفو ة

39,853,515103,047,261 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
 األنشطة االستثمارية

 38,283,419)(47,799,892) إضافات  قارات وآالت ومعدات ومشرو ات
28,762- املتحصل من بيع  قارات وآالت ومعدات

-(20,740,000) بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أصول ماليةمدفوع لشرا  
 38,254,657)(68,539,892) املستخدمة في األنشطة االستثمارية صافي التدفقات النقدية

 األنشطة التمويلية
147,461,209110,803,187 املتحصل من املرابحات

 25,916,667)(67,193,242) املسدد للمرابحات
 4,716,963)(3,865,006) املسدد لعقود ايجار 

 9,999,559)-1 لشرا  أسهم خزينة املسدد
 88,240,400)- توزيعات أرباح مدفو ة
 5,456,999)(5,924,770) أ  ا  تمويلية مدفو ة

 23,527,401)70,478,191األنشطة التمويلية( املستخدمة فيالناتجة من )صافي التدفقات النقدية  
41,791,81441,265,203 صافي التغير فى النقد وما في حكمه خالل الفترة

88,326,25946,359,135 الفترة النقد وما في حكمه في بداية 
130,118,07387,624,338 في نهاية الفترة  النقد وما في حكمه

 املعامالت غير النقدية:
-1049,882,000 توزيعات ارباح مستحقة

160,000,000-1 زيادة رأس املال  ن طريق إصدار أسهم مجانية 
38,848,780- إث ات أصل والتزام  قود ايجار تمويلي

  جز ا  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة.16  حتى رقم  )1ضاح رقم)تعتبر اإليضاحات املختارة من اإلي



 ةللخدمات الصحي هشركة دل

 شركة مساهمة سعودية

 )غير مراجعة(م 2020مارس  31املنتهية في إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترة الثالثة أشهر 

 يال السعودي مالم يذكر خالف ذلك )جميع امل الغ بالر 
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 نبذة عامة -1

تأسست شركة دله للخدمات الصحية )"الشركة"  في اململكة العربية السعودية كشركة ذات مس ولية محدودة بموجب السجل 

 م  بمدينة الرياض.1994سبتمبر  18هـ )املوافق 1415ربيع الثاني  13وتاريخ  1010128530التجاري رقم 

م  أ لن مجلس إدارة الشركة تحولها إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة. 2008مايو  20هـ )املوافق 1429جمادى األول  14بتاريخ 

ها إلى شركة م ، حصلت الشركة  لى موافقة الجهات الرسمية لتحويل2012أكتوبر  14هـ )املوافق 1433ذي القعدة  28وبتاريخ 

مليون ريال سعودي. ون يجة لالكتتاب، تم  142مليون سهم في اكتتاب  ام بقيمة اسمية  14.2مساهمة  امة  ن طريق إصدار 

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

م . قامت الشركة بتغيير اسمها من "شركة دله للخدمات الصحية 2012ديسمبر  17هـ )املوافق 1434صفر  4)تداول  بتاريخ  

هـ )املوافق 1438صفر  16القابضة" الى "شركة دله للخدمات الصحية" بنا   لى موافقة الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ 

 م .2016نوفمبر  16

وإدارة وصيانة امل شآت واملراكز الصحية، وتجارة الجملة والتجزئة في األدوية واآلالت واألجهزة الط ية  يتمثل نشاط الشركة في تشغيل

والجراحية واألطراف الصنا ية، وأجهزة املعوقين وأجهزة املس شفيات وتص يع األدوية واملستحضرات الصيدالنية والعشبية 

  ة والتغليف في اململكة العربية السعودية.والصحية ومواد التجميل واملنظفات واملطهرات والتع 

 رأس املال 

مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  75مليون ريال سعودي م ون من  750م م لغ وقدره 2020مارس  31بلغ رأس مال الشركة كما في 

سهم بقيمة اسمية مليون  75مليون ريال سعودي م ون من  750م م لغ وقدره 2019ديسمبر  31ريال سعودي للسهم الواحد ) 10

  .ريال سعودي للسهم الواحد  10قدرها 

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

ريق منح أسهم مجانية بواقع مليون سهم   ن ط 75مليون سهم إلى  59مليون ريال سعودي ) 750مليون ريال سعودي إلى  590من 

 ةالنظامي " الو  االحتياطيمليون ريال سعودي من  160ن يجة لذلك تمت زيادة رأس املال بتحويل م لغ  .سهم 3.69سهم واحد ل ل 

 لذلك.2019ابريل  25إصدار" إلى رأس املال. قامت الشركة بتاريخ 
 
 م بتعديل النظام األسا    وفقا

 أسهم الخزينة

م  تمت موافقة الجمعية العمومية غير العادية  لى شرا  الشركة لعدد 2019فبراير  26هـ )املوافق  1440اد الثاني جم 21بتاريخ 

بها كأسهم خزينة،  لى أن ي ون تمويل  ملية الشرا  من موارد الشركة الذاتية،  واالحتفاظسهم من أسهمها  3,750,000يصل إلى 

 من تاريخ وتفويض مجلس اإلدارة بإتمام  ملية الش
 
را   لى مرحلة واحدة أو  لى  دة مراحل خالل فترة أقصاها إثن   شر شهرا

سهم بقيمة  3,740,000م ما قدره 2020مارس  31وقد بلغ  دد األسهم الت  تم شراؤها حتى  .قرار الجمعية العامة غير العادية

سهم بقيمة قدرها  194,381ت  تم شرا ها ما قدره م بلغ  دد األسهم ال2019مارس  31)حتى  ريال سعودي 190,452,878قدرها 

 ملوافقة الجمعية ريال سعودي  9,999,559
 
. وبذلك ت ون الشركة قد أنهت شرا  أسهم الخزينة ضمن العدد املصرح لها وفقا

 العمومية غير العادية.

 

 



 ةللخدمات الصحي هشركة دل

 شركة مساهمة سعودية

 )غير مراجعة(م 2020مارس  31املنتهية في إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترة الثالثة أشهر 

 يال السعودي مالم يذكر خالف ذلك )جميع امل الغ بالر 
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) يشار لهم بـ"املجمو ة" . وفيما يلي ن ذة  ن ، الشركة وشركاتها التابعة املختصرة  املوحدةاألولية تتضمن هذه القوائم املالية 

 الشركات التابعة:

   الحصة في حقوق امللكية % 

 الشركة التابعة

 كما في

مارس  31 

 م2020

 كما في

ديسمبر   31 

 م2019

بلد التشغيل 

والتأسيس والسجل 

 النشاط الرئيس ي التجاري 

     

اململكة العربية  ٪100 ٪100 شركة دله فارما

 يةالسعود

السجل تجاري رقم 

1010410613 

توزيع وتص يع األدوية الصيدالنية 

 والعشبية ومستحضرات التجميل

شركة أفيا  النخيل 

للخدمات املساندة 

 املحدودة

اململكة العربية  100٪ 100٪

 السعودية

 السجل التجاري رقم

1010404576 

توفير القوى العاملة وخدمات الد م 

 ةللمس شفيات واملراكز الط ي

شركة مس شفى دله 

 نمار الصحية

اململكة العربية  100٪ 100٪

 السعودية

السجل التجاري رقم 

1010495218 

تشغيل وإدارة وتجهيـز وتطوير 

املس شفيات ومرافق الر اية 

الصـحية، واملراكز واملجمعات 

 والعيادات الط ية و تملك األراض  

 اإلعداد أسس -2

 ملعيار املحاســـــــــــــ ة الدولي رقم )تم إ داد القوائم املالية األولية ا
 
  "التقرير املالي األولي" املعتمد في 34ملوحدة املختصـــــــــــــرة املرفقة وفقا

املختصـــــــــــــرة املرفقــة مع القوائم املــاليــة للســـــــــــــنــة الســــــــــــــابقــة  اململكــة العربيــة الســـــــــــــعوديــة ويجــب قرا ة القوائم املــاليــة األوليــة املوحــدة

 م. 2019ديسمبر  31للمجمو ة كما في 

دة ال تتضمن القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة املرفقة كافة املعلومات املطلوبة إل داد مجمو ة كاملة من القوائم املالية املع

 للمعايير الدولية للتقرير املالي.
 
 وفقا

 :بالت لفة التاريخية، باستثنا املختصرة املوحدة األولية أ دت القوائم املالية 

 لتقييم اكتواري  منافع التزام  -
 
 .املوظفين والذى يقاس وفقا

 الخسائر الت  تقاس بالقيمة العادلة. و أبالقيمة العادلة من خالل األرباح  أصول مالية -

 ر والت  تقاس بالقيمة العادلة.اآلخبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  أصول مالية -

 السعودي. إن العملة الوظيفية و ملة العرض للمجمو ة هي الريال 
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 والتقديرات ملخص السياسات املحاسبية الهامة -3

 السياسات املحاسبية

إن السياسات املحاسبية املط قة في إ داد القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة املرفقة هي نفس السياسات املحاسبية املذكورة 

 م.2019ديسمبر  31في القوائم املالية للمجمو ة كما في 

 من  من  التعديالت معايير جديدة تم إصـدارها ومع ذلك فإن  دداال يوجد 
 
تم شــــرحهـا م وقد 2020يناير  1 لى املعايير سـارية ا ت ارا

وليـة أل لهـا أثر جوهري  لى القوائم املـاليـة ا ليس م . هذه التعديالت2019ديسمبر  31كما في في القوائم املـاليـة املوحـدة للمجمو ـة 

 .للمجمو ة املختصرةة املوحـد

 التقديرات

استخدمتها اإلدارة  ند تط يق السياسات املحاسبية للمجمو ة واملصادر الهامة لحاالت  دم التأكد من  الت إن التقديرات الهامة 

قامت املجمو ة  ومع ذلك،  م .2019ديسمبر  31التقديرات كانت مماثلة لتلك امل ينة في القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

  .14) بمراجعة املصادر الهامة لألح ام والتقديرات وكما هو في إيضاح رقم

 زميلة ةشرك في ستثمار ا -4

  مما يلي:  االس ثمار ت ون ي

 اسم الشركة الزميلة

الحصة في حقوق 

 امللكية كما في

 م2020مارس  31

الحصة في حقوق 

 امللكية كما في

 م2019ديسمبر  31

بلد التشغيل 

 النشاط الرئيس أسيسوالت

 ٪ 31,21 ٪ 31,21 شركة الدكتور محمد راشد الفقيه
اململكة العربية 

 السعودية

تملك وتشغيل وصيانة 

 مس شفى ومراكز صحية

 يمكن تلخيص حركة االس ثمار كما يلي:

 كما في 

 م2020مارس  31

 كما في 

 م2019ديسمبر  31

 145,160,732  140,951,919 رصيد أول املدة

 478,566  - يات تسو 

  4,590,704)  (2,589,618) حصة املجمو ة في خسارة الشركة الزميلة 

  96,675)  - حصة املجمو ة في الدخل الشامل اآلخر في الشركة الزميلة

 140,951,919  138,362,301 رصيد آخر املدة

 

 



 ةللخدمات الصحي هشركة دل

 شركة مساهمة سعودية

 )غير مراجعة(م 2020مارس  31املنتهية في إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترة الثالثة أشهر 

 يال السعودي مالم يذكر خالف ذلك )جميع امل الغ بالر 

- 10 - 

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

 كما في  

 م2020مارس  31

 كما في 

 م2019ديسمبر  31

 38,914,022  34,214,355  األصول املتداولة

 698,574,269  736,989,947  األصول غير املتداولة

 42,397,229  46,565,308  االلتزامات املتداولة

 287,298,942  325,144,273  االلتزامات غير املتداولة

  14,709,079)  (8,297,399)  العمليات املستمرة الخسارة من

  275,824)  -  الدخل الشامل اآلخر

  14,984,903)  (8,297,399)  الدخل الشامل

 407,792,120  399,494,721  حقوق امللكية

 .لتقريرا تاريخ في كما الزميلة لشركةالالس ثمار في  الدفترية القيمة في ه وط هناك يكن لم اإلدارة، رأي في

  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بأصول مالية  -5

 نسبة امللكية ٪ الدولة 

 كما في

 نسبة امللكية ٪ م2020مارس  31

 كما في

 م2019ديسمبر  31

      مدرجة

 136,465 ٪0,4 121,600 ٪0,4 األردن الشركة األردنية لصنا ة األدوية

      غير مدرجة

 3,448,120 ٪7,5 3,448,120 ٪7,5 السعودية ب شركة مركز مكة الط

   3,569,720  3,584,585 

 غير مدرجة أصول مالية

  9غير املدرجة أي من املؤشرات املنصوص  ليها في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )األصول املالية ترى اإلدارة أنه لم تتوافر في 

العادلة لهذه األدوات وبالتالي تم ا ت ار أن ت لفة هذه األدوات  القيمة معبرة  ن ت ون  ال قد فةالت ل والت  تشير إلى أن"األدوات املالية" 

 تعتبر أفضل تقدير لقيمتها العادلة.
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 القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بصول مالية أ -6

 3صندوق ميفك لفرص امللكية الخاصة 

ميفك لفرص امللكية الخاصة من وحدات صندوق   %41.6 م:2019ديسمبر  31) %41.6   م2020مارس  31تمتلك الشركة كما في 

 هو تحقيق  ائد مرتفع  لى رأس املال  لى املدى الطويل واالس ثمار في القطاع الصحي. الصندوق  هدف، 3

 31)ي سعودريال  35,706,967م ما قدره 2020مارس  31بلغت القيمة الدفترية لحصة الشركة في وحدات الصندوق كما في 

 . 35,706,967: ريال سعوي  2019ديسمبر 

 العربية الطبية القابضة سشركة مرا

من أسهم شركة مراس العربية الط ية القابضة )شركة ذات  %17م بشرا  نس ة 2020قامت الشركة خالل الربع األول من  ام 

  ريال سعودي. 20,740,000الشرا  مسؤولية محدودة  املتخصصة في مجال طب التجميل واالسنان وقد بلغت ت لفة 

  تجاريون  مدينون  -7

 

 كما في

 م2020مارس  31 

 كما في 

 م2019ديسمبر  31 

 360,197,236  415,811,384 مدينون تجاريون 

  30,842,609)  (32,511,639) يخصم:  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 383,299,745  329,354,627 

 املتوقعة االئتمانيةائر فيما يلي ملخص بحركة مخصص الخس

 للسنة املنتهية في /للفترة   

 م2019 ديسمبر  31  م2020مارس  31  

 24,868,296  30,842,609  يناير 1الرصيد في 

 14,440,953  1,886,729  م ون 

  8,466,640)  (217,699)   مردود

 30,842,609  32,511,639  الرصيد 

للمدينون ، و في رأي اإلدارة لم يكن هناك ه وط في القيمة الدفترية مة لجميع املدينون التجاريون ات اله وط في القيتم مراجعة مؤشر 

 .صص الخسائر االئتمانية املتوقعة غير تلك املذكورة كمخالتجاريون 
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 املرابحة تمويل -8

  

 كما في 

 م2020مارس  31

 كما في 

 م2019ديسمبر  31

     غير متداولة

 839,268,569  858,080,001  مرابحات طويلة األجل

     متداولة

 69,647,000  129,638,332  مرابحات قصيرة األجل

 112,106,343  113,571,546  الجز  املتداول من مرابحات طويلة األجل 

 181,753,343  243,209,878  إجمالي املرابحات املتداولة 

 1,021,021,912  1,101,289,879  إجمالي تمويالت املرابحة

لدى املجمو ة  قود اتفاقيات مرابحات بنكية مع  دد من ال نوك املحلية.  قود املرابحة بالريال السعودي وتحمل أ  ا  مالية 

بش ل  ام  لى أساس السعر السائد في السوق.  قود املرابحة بهدف تمويل إنشا  مرافق ط ية ومس شفيات تحت االنشا  وجديدة 

 امل،  قود املرابحات مضمونة  ن طريق سندات ألمر.مع تمويل رأس املال الع

:  م2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 1,618م بلغ حجم املرابحات املتاح استخدامها للمجمو ة م لغ 2020مارس  31كما في 

 :م2019برديسم 31مليون ريال سعودي )  1,101نحو  م 2020مارس  31 مليون ريال سعودي ، املستخدم منها كما في 1,618

 مليون ريال سعودي . 1,020

 م2020مارس  31الثالثة أشهر املنتهية في خالل  لى بند  قارات وآالت ومعدات بلغت ت اليف التمويل املتعلقة باملرابحات املرسملة 

 مليون ريال سعودي . 2,78: 2019مارس  31خالل الثالثة أشهر املنتهية في  مليون ريال سعودي ) 2,89قدره ما 

بم لغ وقدره م 2020مارس  31خالل الثالثة أشهر املنتهية في املثبتة في األرباح أو الخسائر لغت ت اليف التمويل املتعلقة باملرابحات ب

 مليون ريال سعودي .  5,45م : 2019مارس  31خالل الثالثة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي ) 5,92
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 العقود مع العمالءمن  اإليرادات -9

 ترة الثالثة أشهر املنتهية فيلف 

 م2019مارس  31  م2020مارس  31 

    تصنيف اإليرادات

 239,221,831  227,830,631 إيرادات تقديم خدمات  

 81,925,650  86,774,467 إيرادات بيع أدوية

 314,605,098  321,147,481 

 

    توقيت إثبات اإليرادات

 115,952,963  121,270,020  لى مدى زمن 

 205,194,518  193,335,078  ند نقطة من الزمن 

 314,605,098  321,147,481 

  

 أرصدة العقود

 كما في 

 م2020مارس  31

 كما في 

 م2019ديسمبر  31

 329,354,627  383,299,745   7مدينون تجاريون )إيضاح

 1,961,722  1,096,302 أصول  قود مع العمال 

 17,212,922  30,120,836 عمال التزامات  قود مع ال

 مع العمالء عقودأصول 

مارس  31كما في  غير املفوترة لى  دد الخدمات املستمرة رصيد هذا الحساب عتمد يتتعلق أصول العقود باإليرادات غير املفوترة. 

 .هاتواريخ استحقاققرب ال يوجد مخصص للخسائر االئتمانية املتوقعة  لى أصول العقود بسبب  .م2020

  مع العمالء عقودات التزام

لم يسجل خالل . دية معهمقيس ند  لى الشروط التعا ات العقود بش ل أسا    في خصم حجم التعامل للعمال  والذيالتزامتتمثل 

 لها دا أو إيرادات تم الوفا  بالتزام اآل  م2020يناير  1كما في إيرادات كانت ضمن التزامات العقود م 2020مارس  31 حتىالفترة 

 .م2019 العام خالل
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 هامةوقرارات اجتماعات  -10

هـ  وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مركز مكة الطب   1441جمادى اآلخرة  29م املوافق 2020فبراير  23بتاريخ 

)اململوك لشركة  لطب يعد مس شفى مركز مكة ا .لالستحواذ  لى حصة األغل ية في الشركة )"الصفقة املقترحة"  وذلك بمقابل نقدي

 يادة خارجية  40سرير و  120مس شفيات القطاع الخاص في العاصمة املقدسة بطاقة سريرية تصل الى أهم مركز مكة الطب   أحد 

 شركة دله للخدمات الصحية نس ة 
 
وسيتم  .% من أسهم شركة مركز مكة الطب  7.5مع إم انية التوسع املستق لي. كما تمتلك حاليا

يسري مفعول املذكرة من تاريخ توقيعها من ق ل  .لقيمة النهائية للصفقة املقترحة بعد إتمام  ملية الدراسة النافية للجهالةتحديد ا

 م.2020يونيو  30الطرفين وتظل سارية املفعول حتى 

 لتفويض الجمعية العامة العادية بتاريخ و و  هـ 1441رجب  2املوافق  م2020فبراير  26بتاريخ 
 
م ملجلس اإلدارة 2019و ماي 1فقا

م بقيمة 2019بتوزيع أرباح مرحليه، فقد قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية للمساهمين  ن النصف الثاني للعام املالي 

ريال سعودي بعد خصم االرباح املستحقة  49,882,000قد تم إث ات توزيعات ارباح مستحقة بقيمة  ريال سعودي. 52,500,000

 زينة الت  بحوزة الشركة.ألسهم الخ

أوص ى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة  بر منح أسهم مجانية  هـ 1441رجب  2املوافق   م2020فبراير  26بتاريخ 

مليون ريال سعودي.  لى أن يستخدم في إصدار االسهم  750مليون ريال سعودي بدال من  900ملساهم  الشركة ليص ح رأس املال 

  الوة اإلصدار. –النظامي  االحتياطيمليون ريال سعودي من  150املجانية 

 ربحية السهم  -11

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

 ألن املجمو ة ليس لديها أي أدوات مخفضة مصدرة.

 

 كما في 

 م2020مارس  31

 ا في كم 

 م2019مارس  31

 35,164,924  19,242,068 صافي الربح

 74,950,013  71,260,000 املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة 

 0,47  0,27 ربح السهم األسا    واملخفض

 مليون ريــــال ســـــــــــــعودي 21,6 نحو  م2020 مــــارس 31 ن الفترة املنتهيــــة في بلغ صــــــــــــــــافي خســــــــــــــــائر شـــــــــــــركــــة مســـــــــــــ شـــــــــــــفى دلــــه نمــــار 

 مليون ريال سعودي . 24,8م: 2019 مارس 31ترة الثالثة اشهر املنتهية في لف)
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 ات املحتملة لتزاماالرتباطات واال -12

 ات الرأسماليةلتزاماال

ات رأسمالية تتعلق بش ل أساس بعقود بنا  توسعة مس شفى دله النخيل، وبنا  التزامم، لدى املجمو ة 2020 مارس 31كما في 

 مليون ريال سعودي . 117,5م : 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي )  69,36  لغ مس شفى دله نمار بم

 ات املحتملةلتزاماال

ريال سعودي تم  مليون  39,97  م، لدى املجمو ة مطلوبات محتملة  لى ش ل ضمانات بنكية بم لغ 2020مارس  31كما في 

 مليون ريال سعودي . 37,4 م:2019سمبر دي 31) اال تياديإصدارها نيابة  ن املجمو ة في سياق ال شاط 

" شركة زميلة"  الفقيهثالث نيابة  ن شركة الدكتور محمد  م لطرف2018تتضمن الضمانات ال نكية ضمان بن ي أصدر خالل  ام 

 .2020أكتوبر  29بتاريخ مليون ريال سعودي، ي ته   17,5غ بم ل

مليون  35,9 م:2019ديسمبر  31م )2020مارس  31كما في  ريال مليون  39,6بم لغ صادرة  ن املجمو ة  مس نديةتوجد ا تمادات 

 . ريال سعودي

 ليست الحاالت لهذه النهائية الن يجة ولكن تسويتها، ى ليتم العمل حاليا  اال تيادي، العمل سياق في القانونية، القضايا بعض هناك

 .للمجمو ة املوحدة املالية ال يانات  لى ريةجوه القضايا هذه نتائج ت ون  أن اإلدارة تتوقع ال و  .مؤكدة

 القطاعية املعلومات -13

 معلومات تقديم فإن ذلك،  لى وبنا  الصحية، خدماتال وهو  واحد س  رئي يتشغيل قطاع من أساس بش ل املجمو ة  مليات تت ون 

 العربية اململكة في تجري  ملجمو ةا  مليات من العظمى الغال ية فإن ذلك،  لى و الوة ,للتط يق قابل غير  املختلفة القطا ات

 .السعودية

 املختصرة املالية األولية املوحدة( على القوائم 19أثر فيروس كورونا )كوفيد  -14

 . منذ ذلك الحين ان شر الفيروس في جميع أنحا  العالم بما في ذلك 19م تأكيد وجود فيروس كورونا )كوفيد 2020في بداية  ام 

أثر بش ل ك ير  لى األ مال واألنشطة التجارية بسبب تعليق األنشطة الت  تعتبر غير ضرورية بما في ذلك اململكة العربية السعودية و 

القيود املفروضة  لى حركة  امة الناس. تم تص يف قطاع الر اية الصحية كخدمة أساسية من ق ل الح ومة ون يجة لذلك لم 

ا  لى  ملي  .ات الشركة أو سلسلة التوريد الخاصة بهاتفرض ح ومة اململكة العربية السعودية قيود 

 انخفاض املجمو ةشهدت 
 
فإن مس شفيات  ، ومع ذلك ،تم تط يق حظر التجول الجزئي  ندما 2020في زيارات املرض ى منذ مارس ا

 .دله تعمل ب ل اقسامها بما يتوافق مع املستجدات والتدابير الوقائية املتخذة من الجهات املختصة

 كما أن اإلدارة 
 
ستفادة من القرارات السامية لد م القطاع الخاص للحد من اآلثار ال الجهات ذات العالقة ل وبالتزامن معتعمل حاليا

 .االحترازيةاملترت ة من اإلجرا ات 

 



 ةللخدمات الصحي هشركة دل

 شركة مساهمة سعودية

 )غير مراجعة(م 2020مارس  31املنتهية في إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة لفترة الثالثة أشهر 

 يال السعودي مالم يذكر خالف ذلك )جميع امل الغ بالر 

- 16 - 

وحدة املاألولية قامت إدارة املجمو ة بإ ادة قياس بعض التقديرات واألح ام الت  تس ند  ليها في  ملية إ داد القوائم املالية 

 املرفقة يمكن بيانها فيما يلي: املختصرة

 في قيمة األصول طويلة األجلالهبوط 

أ ادت الشركة تقدير التدفقات النقدية املتوقعة ومعدالت الخصم املستخدمة في تحديد القيمة الق لة لالسترداد لألصول طويلة 

 شملت دراسة اإلدارة األصول التالية :األجل وقد رأت اإلدارة أنه ال يوجد ه وط في قيمة هذه األصول. وقد 

 امللموسة األصول غير  -

  متضمنه حق استخدام األصول  قارات وآالت ومعدات،  -

 اس ثمار في شركة زميلة -

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرأصول مالية  -

 املتوقعة االئتمانيةمخصص الخسائر 

و التعثر لغال ية العمال  ورأت اإلدارة أن غال ية  مال  الشركة من ك ار الشركات في أ ادت املجمو ة النظر في احتمالية االفالس ا

الى وجود مديونيات لدى جهات ح ومية وبالتالي قدرت اإلدارة أنه ال  باإلضافةاململكة ومن الشركات الت  تتمتع بمال ة مالية جيدة 

 قعة املستخدم.املتو  االئتمانيةيوجد مؤشرات حالية لتعديل نموذ  الخسائر 

تواصل اإلدارة مراق ة الوضع  ن كثب مع التركيز  لى استدامة سلسلة التوريد ، وتوافر األرصدة النقدية ال افية لتمويل متطل ات 

ك ، وبمجرد أن ي ون هناامل لفون بالحوكمة بمراق ة الوضعس ستمر اإلدارة و . و ية واملواد االستهالكية املطلوبة، وتوافر األدو ال شغيل 

ا للمتطل ات التنظيمية بإبالغ ستقوم املجمو ة التأثير،وضوح بشأن مزيد من ال  .أصحاب املصلحة وفق 

 أحداث الحقة -15

مذكرة التفاهم املبرمة بين شركة دله للخدمات الصحية وشركة اململكة لالس ثمار والتطوير واملتعلقة بعملية م ادلة األسهم في ضو  

 أسهم في شركة دله للخدمات الصحيةمار والتطوير في شركة درع الر اية القابضة املحدودة مقابل اململوكة لشركة اململكة لالس ث

 شركة درع الر اية القابضة املحدودة تمتلك شركة خدمات املشاريع الط ية املحدودة )مس شفى اململكة . اإلضافة إلى مقابل نقديب

 ية العيادات الحديثة املحدودة.شركة مجمع العيادات االس شارية املحدودة وشركة صيدلو 

والت  بموجبها تستحوذ التالية  ةيائهنال شرا الو  عي ال تفاقياتاه وقعت الشركة 1441 نرمضا 22م املوافق 2020مايو  15بتاريخ 

 :) املحدودة القابضة الر اية درع شركة) مهأس من ٪ 5۸.64الشركة  لى 

 هس 6,۸۲۰,۳۷۰ شتري الشركة ل ر يوالتطو  رلالس ثما اململكة شركة مع مهأس م ادلة اتفاقية -
 
ضة باالق الر اية درع شركةفي  ما

 تمثل كامل مهس ۳,۷4۰,۰۰۰م ادلة   1ل )مقاب وذلك ،سعودي لایر ون يمل ۳۰۰  بقيمة الامل رأس من ٪ 54.56)تمثل  املحدودة

قدره  نقدي  مقابل 2)و سعودي، لایر ون يمل ۱۸6 وبقيمة  املال رأس من ٪ 4.۹۹ مثل)ت ،للخدمات الصحية دله شركة ةينخز  مهأس

  .سعودي لایر ون يمل ۱۱4
 

 ريغ العامة الجمعية موافقة  لى والحصول  ملختصة،ا اتهالج موافقة  لى حصول ال منها، الشروط من عددل االتفاقية تخضع

 في االتفاقية ذهه ا هإن والتطوير لالس ثمار اململكة وشركةللخدمات الصحية  دله شركة من ل ل جوز يو  شركةال ملساهم  العادية

 .التفاقيةا تاريخستة أشهر من  خالل شروطها اس يفا   دم حالة
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 نس ة مثل)تسهمهم في الشركة أمن  5۰۹,۲6۰مع اثنين من املساهمين في شركة درع الر اية القابضة املحدودة لشرا   اتفاقيات -

 ي. سعود لایر مليون  ۲۲قدره  نقدي مقابلب  الامل رأس من ٪ 4.۰۸
 

 إتمام  دم حالة انها  االتفاقية في للخدمات الصحية دله شركة حق، ذلك في بما الشروط، من لعدد االتفاقيات ھذه تخضع

 .والتطوير لالس ثمار اململكة شركة مع الصفقة

 

  املختصرة املوحدةاألولية  املالية القوائم على املوافقة -16

 .م2020مايو  18 املوافق هـ1441رمضان  25 في الشركة إدارة ق ل من املختصرة املوحدة األولية املالية القوائم  لى وافقةملا تمت




