
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة دله للخدمات الصحية
 شركة مساهمة سعودية

 املختصرة املوحدة القوائم املالية األولية

 )غير مراجعة(
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 شركة دله للخدمات الصحية

 شركة مساهمة سعودية
 

 م2019 بتمبر س 30في  أشهر املنتهيتين التسعةو الثالثة  تياملختصرة لفتر  املوحدة األولية القوائم املاليةفهرس 

 )غير مراجعة(

 

 

 

 صفحة 

  

 2 األولية املوحدة املختصرة  املالية املعلومات فحصتقرير 

 3 م2019 سبتمبر  30كما في  املختصرةقائمة املركز املالي األولية املوحدة 

 4 م2019 سبتمبر  30تهيتين في ملنتي الثالثة والتسعة أشهر افتر ل املختصرةاآلخر األولية املوحدة  الدخل الشاملو  الخسارة أو  الربحقائمة 

 5 م2019 سيتمبر  30للفترة املنتهية في  املختصرةقائمة التغيرات في حقوق املساهمين األولية املوحدة 

 6 م2019 سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املختصرةقائمة التدفقات النقدية األولية املوحدة 

 17 -7 م2019 سبتمبر  30للفترة املنتهية في  إيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة
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شركة دله للخدمات الصحية

شركة مساهمة سعودية 

م2019 سبتمبر  30املختصرة كما في قائمة املركز املالي األولية املوحدة 

إيضاح

 كما في
م2019 سبتمبر  30

 )غير مراجعة(
 سعودي ريال

 كما في
م2018ديسمبر  31

 )مراجعة(
 سعودي ريال

 األصول 
 األصول غير املتداولة

102,067,827,7021,953,199,081عقارات وآالت ومعدات
18,762,47218,890,812 أصول غير ملموسة

4143,140,859145,160,732استثمار في شركة زميلة
53,614,8735,443,934 خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من

-  22,321,002 6 لربح أو الخسارةأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل ا
2,255,666,9082,122,694,559

 األصول املتداولة
52,043,96946,359,135 نقد وما رعادلص

7350,695,518356,180,416 مدينون تجاريون 
1,970,5592,442,924 أصول عقود مع العمالء
5,630,0785,110,810 عالقة مستحق من أطراف ذات

1077,154,00383,385,508مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى 
87,696,97788,772,605 مخزون

575,191,104582,251,398
2,830,858,0122,704,945,957 إجمالي األصول 

 لتزاماتحقوق املساهمين واال
 حقوق املساهمين

 حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة
1750,000,000590,000,000 رأس املال 

1211,142,305371,142,305 عالوة إصدار –إحتياطي نظامي
27,109,01027,109,010 محول من صافي الربح –إحتياطي نظامي 

-(190,452,878)1 الخزينة أسهم
691,023,243613,209,624 أرباح م قاة

األثر املتراكم لتقييم أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 
(255,893ا(336,809) الدخل الشامل اآلخر

1,488,484,8711,601,205,046 إجمالي حقوق املساهمين 
 لتزامات غير املتداولةاال

8831,503,378562,639,841 األجل ةطويل اتمرابح
-108,070,243 األجل طويل إيجار عقود  التزام

9,173,5453,671,431 ضمان محجوز 

130,632,476117,454,595لتزام منافع املوظفينا
979,379,642683,765,867

 لتزامات املتداولةاال
91,061,782101,510,822 دائنون تجاريون 

86,279,11970,864,057مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 
15,886,0295,229,801 لتزامات عقود مع العمالءا

879,016,287139,837,580 األجل ةقصير  اتمرابح
871,416,2035,916,666 األجل ةطويل اتمرابحالجزء املتداول 

-1015,938,435 األجل قصير  إيجار  عقود التزام
606,4101,106,613 عالقة مستحق ألطراف ذات

88,240,400-11 توزيعات أرباح مستحقة
2,789,2347,269,105 الزااة

362,993,499419,975,044
1,342,373,1411,103,740,911لتزاماتإجمالي اال

2,830,858,0122,704,945,957لتزاماتجمالي حقوق املساهمين واالإ

ال يتجزأ من هه  القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة. جزءا  تشكل 16 – 1من املختارة إن اإليضاحات 
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 شركة دله للخدمات الصحية

 شركة مساهمة سعودية

م2019 سبتمبر  30في نتيياملنته أشهر  والتسعة ةالثالث تيلفتر  املختصرة املوحدة األولية اآلخر قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

ال يتجزأ من هه  القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة. جزءا  تشكل 16 – 1من اإليضاحات املختارة إن 

 30أشهر املنتهية في  التسعةلفترة 

سبتمبر 30أشهر املنتهية في  ةلفترة الثالث سبتمبر

م2018

)غير مراجعة(

 سعوديريال 

م2019

)غير مراجعة(

 ريال سعودي

 م2018

)غير مراجعة(

 ريال سعودي

م2019

)غير مراجعة(

 إيضاح ريال سعودي

862,657,763 908,491,634 280,935,317  اإليرادات 9 301,341,002

(179,568,908ا (587,986,972) (537,183,523ا (193,558,481)  تكلفة اإليرادات

325,474,240 320,504,662 101,366,409  مجمل الربح 107,782,521

(4,388,010ا (16,841,892) (17,841,158ا (4,704,404)  مصاريف بيع وتسويق

(63,535,805ا (213,364,064) (195,078,234ا (72,083,944)  مصاريف إدارية وعمومية 

112,554,848 90,298,706 33,442,594  ربح التشغيل  30,994,173

7,946,578 9,621,837 3,642,480  إيرادات وخسائر أخرى، صافي 2,945,027

(17,921,652) (7,201,285ا (3,950,134ا (5,712,545)  تكاليف تمويل 8-10

(2,019,874) (610,907ا (468,594ا (715,408)  زميلة شركةة الشركة من خسارة حص 4

112,689,234 79,979,017 32,666,346  صافي الربح قبل الزكاة 27,511,247

(184,122ا (2,854,253) (3,395,308ا (896,297)  الزااة

109,293,926 77,124,764 32,482,224  صافي الربح 26,614,950

109,293,926 77,124,764 32,482,224  صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة 26,614,950

 الدخل الشامل اآلخر

 بنود لن رعاد تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة

(85,258ا 607,939  5 683,953 (40,385ا

التغير في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من 

 الدخل الشامل اآلخرخالل 

(85,258ا 607,939  الدخل الشامل اآلخر 683,953 (40,385ا

109,208,668  الدخل الشامل  27,298,903 32,441,839 77,732,703

109,208,668  الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة   27,298,903 32,441,839 77,732,703

1,46 1,06 0,43  صافي الربح ربحية السهم األساسية واملخفضة من 12 0,37
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 شركة دله للخدمات الصحية

 شركة مساهمة سعودية

م2019 سبتمبر  30في  املنتهيةأشهر  التسعة لفترة املختصرة املوحدة األولية املساهمينحقوق قائمة التغيرات في 

إيضاح

رأس املال

ريال سعودي

احتياطي نظامي

"عالوة إصدار"

ريال سعودي

احتياطي نظامي

"محول من صافي 

الربح"

ريال سعودي

الخزينة أسهم

ريال سعودي

أرباح مبقاة

ريال سعودي

األثر املتراكم لتقييم 

أدوات حقوق 

ملكية بالقيمة 

العادلة من خالل 

الدخل الشامل 

 اآلخر

 ريال سعودي

إجمالي حقوق 

املساهمين

ريال سعودي

)غير مراجعة(  م2019 سبتمبر  30أشهر املنتهية في  التسعةلفترة 
1,601,205,046(255,893)613,209,624-590,000,000371,142,30527,109,010م 2019يناير  1كما في 

77,124,764-77,124,764----صافي الربح 

607,939(80,916)688,855----الدخل الشامل اآلخر

77,732,703(80,916)77,813,619----الدخل الشامل 

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

(190,452,878)--(190,452,878)---1خزينة أسهم شراء

1,488,484,871(336,809)691,023,243(190,452,878)750,000,000211,142,30527,109,010م 2019 سبتمبر 30كما في 

م  )غير مراجعة(2018 سبتمبر 30أشهر املنتهية في  التسعةلفترة 
1,689,145,595(281,995ا701,176,275-590,000,000371,142,30527,109,010م 2018يناير  1كما في 

109,293,926-109,293,926----صافي الربح
(85,258ا(85,258ا - - ---الدخل الشامل اآلخر

109,208,668(85,258ا109,293,926 - ---الدخل الشامل 
(147,500,000ا- (147,500,000ا----11توزيعات ارباح

1,650,854,263(367,253ا662,970,201-590,000,000371,142,30527,109,010م2018 سبتمبر  30كما في 

جزءا ال يتجزأ من هه  القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة. تشكل 16 – 1املختارة من إن اإليضاحات 
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 شركة دله للخدمات الصحية

 شركة مساهمة سعودية

م 2019 سبتمبر  30أشهر املنتهية في  التسعةلفترة  األولية املوحدة املختصرة قائمة التدفقات النقدية

سبتمبر 30في املنتهية أشهر  التسعةلفترة  

إيضاح
م2019

)غير مراجعة(
سعودي ريال

م2018
)غير مراجعة(

سعودي ريال
 األنشطة التشغيلية

112,689,234 79,979,017صافي الربح ق ل الزااة

 تعديالت
70,336,66752,073,033 استهالاات عقارات وآالت ومعدات

128,340128,340 إطفاء أصول غير ملموسة
21,528,25715,758,664 لتزام منافع املوظفينامخصص 

710,088,2601,575,100 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
39,3821,519,720 مخصص مخزون

170,98639,786 آالت ومعداتو بيع عقارات   خسائر
373,123- ربح أو الخسارةخسائر بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل ال

610,907 2,019,873 4 حصة الشركة في خسارة شركة زميلة
17,921,6527,201,285 10-8 االع اء التمويلية

 التغيرات في
(85,716,217ا(4,603,362) مدينون تجاريون 

(4,641,813ا472,365 أصول عقود مع العمالء
(400,604ا(1,019,471) األطراف ذات العالقة

11,651,649(366,106) مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى 
1,036,2468,509,350 مخزون 

(20,352,950ا(8,879,041) دائنون تجاريون 
10,656,22818,506,396 لتزامات عقود مع العمالءا

15,415,06212,299,221 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 
5,502,1143,671,431 محجوز ضمانات 

220,426,469135,495,655 النقد الناتج من التشغيل
(10,238,099ا(7,334,124) الزااة املدفوعة 

(6,211,344ا(8,350,376) منافع املوظفين املدفوعة
204,741,969119,046,212 من األنشطة التشغيلية الناتجةصافي التدفقات النقدية 

 األنشطة االستثمارية
(196,960,657ا(143,691,117) ومشروعات إضافات عقارات وآالت ومعدات

- 28,762 املتحصل من بيع عقارات وآالت ومعدات
(5,980,023ا - املدفوع  إلق إستثمارات في شراات زميلة 

-(22,321,002) لربح أو الخسارةأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل ااضافات 
حصل من بيع أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل تامل

 اآلخر
2,437,000  -

27,751,877- استثمارات مالية متاحة لل يعحصل من بيع تامل
(175,188,803ا(163,546,357) املستخدمة في األنشطة االستثمارية صافي التدفقات النقدية

 األنشطة التمويلية

 715,114,981179,500,000 املتحصل من تمويل مرابحة قصير األجل

 (80,516,873ا(775,936,273) املسدد لتمويل مرابحة قصير األجل

 1,560,621,512 2,458,643,755 املتحصل من تمويل مرابحة طويل األجل

(1,495,430,015ا(2,124,280,682) املسدد لتمويل مرابحة طويل األجل

-(13,300,600) عن عقود ايجار  املسدد

-(190,452,878)1 خزينة أسهم شراء 

(147,500,000ا(88,240,400)11 مدفوعة أرباح توزيعات

(7,201,285ا(17,058,681) أع اء تمويلية مدفوعة
9,473,339(35,510,778) التمويليةاألنشطة  الناتجة من  في( املستخدمة) صافي التدفقات النقدية 

(46,669,252ا5,684,834 صافي التغير فى النقد وما في حكمه خالل الفترة
46,359,13590,440,266 النقد وما في حكمه في بداية الفترة 
52,043,96943,771,014 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

 :النقدية غير  املعامالت
-160,000,000 رأس املال عن طريق إصدار أسهم مجانية    زيادة

-43,043,918 تمويلي ايجار  عقود والتزام أصل اث ات

جزءا ال يتجزأ من هه  القوائم املالية األولية املوحدة املختصرة. تشكل 16 – 1املختارة من إن اإليضاحات 



شركة دله للخدمات الصحية

 شركة مساهمة سعودية

 م2019 سبتمبر  30في  املنتهيتين التسعة أشهر تي الثالثة و لفتر  األولية املوحدة املختصرة مختارة حول القوائم املالية إيضاحات

 مراجعة()غير 

(سعودي ما لم يهكر خالف ذلكالريال بال امل الغا

7

نبذة عامة -1

محدودة بموجب السجل التجاري تأسست شركة دلص لةخدمات ال  ية ا"الشركة"( في اململكة العربية السعودية كشركة ذات مسوولية 

 م( بمدينة الريا .1994سبتمبر  18هد ااملوافق 1415ربيع الثاني  13وتاريخ  1010128530رقم 

م( أعلن مجلس إدارة الشركة تحولها إلق شركة مساهمة سعودية مقفلة. وبتاريخ 2008مايو  20هد ااملوافق 1429جمادى األول  14بتاريخ 

م(، حصلت الشركة علق موافقة الجهات الرسمية لتحويلها إلق شركة مساهمة عامة 2012أكتوبر  14وافق هد اامل1433ذي القعدة  28

الوة إصدار مليون ريال سعودي. ونتيجة لالكتتاب، تم قيد ع 142مليون سهم في اكتتاب عام بقيمة اسمية  14.2عن طريق إصدار 

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

 م(. 2012درسمبر  17هد ااملوافق 1434صفر  4 بتاريخ

يتمثل نشاط الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة املنشآت واملراكز ال  ية، وتجارة الجملة والتجزئة في األدوية واآلالت واألجهزة الط ية 

وأجهزة املستشفيات وتصنيع األدوية واملستحضرات الصيدالنية  الخاصة االحتياجات ذوي ية، وأجهزة والجراحية واألطراف الصناع

 والعشبية وال  ية ومواد التجميل واملنظفات واملطهرات والتع وة والتغليف في اململكة العربية السعودية.

.املوحدة بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية وعملة العر  للمجموعة األولية تظهر القوائم املالية

لهم بد"املجموعة"(. وفيما يلي ن هة عن الشراات التاععة: ارشار  التاععة وشرااتهاتتضمن هه  القوائم املالية املوحدة، الشركة 

الحصة في حقوق امللكية %

الشركة التابعة
كما في

سبتمبر 30
 كما في

ديسمبر  31 
بلد التشغيل والتأسيس 

النشاط الرئيس ي والسجل التجاري 

م8201م9201

 ٪100 ٪100شركة دلص فارما
اململكة العربية السعودية

السجل تجاري رقم 

1010410613 

توزيع وتصنيع األدوية الصيدالنية 

 والعشبية ومستحضرات التجميل.  

شركة أفياء النخيل لةخدمات 

 املحدودةاملساندة 
100٪ 100٪ 

اململكة العربية السعودية

السجل التجاري رقم

1010404576

توفير القوى العاملة وخدمات الدعم 

 للمستشفيات واملراكز الط ية.

شركة مستشفى دلص نمار 

 ال  ية

اململكة العربية السعودية 100٪ 100٪

السجل التجاري رقم 

1010495218 

 تشددددددددددددددددددددغيل وإدارة وتجهيدددددددددددددددددددددز وتطددددددددددددددددددددوير 

املستشدددددددددددددددددددددفيات ومرافدددددددددددددددددددددق الرعايدددددددددددددددددددددة 

الصدددددددددددددددددددددحية، واملراكددددددددددددددددددددز واملجمعددددددددددددددددددددات 

والعيادات الط ية و تملك األراض ي.

 واألسهم املجانية رأس املال

ريال  10 سميةإ مليون سهم بقيمة 75مليون ريال سعودي مكون من  750وقدر   م لغ م2019 سبتمبر  30 فيبلغ رأس مال الشركة كما 

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

 .(الواحد للسهم سعودي

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

مليون سهم( عن طريق منح أسهم مجانية بواقع سهم  75 إلقمليون سهم  59ا يسعود مليون ريال 750 لقإ سعودي مليون ريال 590

 "إصدار عالوة"من اإلحتياطي النظامي سعوديمليون ريال  160  لغمزيادة رأس املال بتحويل  تمتنتيجة لهلك  .سهم 3.69 للكواحد 

 .هلكوفقا ل النظام األساس ي تعديلم ب2019ابريل  25بتاريخ  .الشركة قامت الق رأس املال.
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 الخزينة أسهم

علق شراء الشركة لعدد يصل تمت موافقة الجمعية العمومية غير العادية  (م2019فبراير  26 املوافقا هد 1440جماد الثاني  21 بتاريخ

علق أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الهاتية، وتفويض  خزينة،سهم من أسهمها واإلحتفاظ بها كأسهم  3,750,000إلق 

 من تاريخ قرار الجمعية العامة 
 
مجلس اإلدارة بإتمام عملية الشراء علق مرحلة واحدة أو عدة مراحل خالل فترة أقصاها إثني عشر شهرا

 ريال 190,452,878قدرها بقيمة  سهم 3,740,000 قدر  مام 2019 سبتمبر  30 حتىشراؤها وقد بلغ عدد األسهم التي تم  .غير العادية

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

 أسس املحاسبة -2

 ملعيدار املحاسد ة الددولي رقدم ا املوحددة تم إعداد القدوائم املاليدة األوليدة
 
"التقريدر املدالي األولدي" املعتمدد فدي اململكدة  (34املختصدرة املرفقدة وفقدا

 للمجموعددة كمددا فدديختصددرة املرفقددة مددع القددوائم املاليددة للسددنة السددابقة امل ملوحدددةا األوليددة املاليددةالعربيددة السددعودية ويجددب قددراءة القددوائم 

املرفقدددة اافدددة املعلومدددات املطلوبدددة إلعدددداد مجموعدددة ااملدددة مدددن  املختصدددرة األوليدددة املوحددددة م. ال تتضدددمن القدددوائم املاليدددة2018درسدددمبر  31 

 للمعايير الدولية للتقرير املالي
 
 .القوائم املالية املعدة وفقا

املرفقددة هددي نفددس السياسددات املحاسددبية املددهاورة فددي املختصددرة األوليددة املوحدددة  فددي إعددداد القددوائم املاليددةاملط قددة اسددات املحاسددبية يإن الس

 من القوائم املالية املرفقة. (3-3م باستثناء ما هو مهاور في اإليضاح رقم ا2018درسمبر  31كما في  للمجموعةالقوائم املالية 

 
 التغيرات في السياسات املحاسبية الهامة والتقديرات -3

 التأثيراملعايير الصادرة غير جارية  3-1

 2021يناير  1اتاريخ السريان  ( "عقود التأمين"17املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ا.) 

 .للمجموعة املختصرة األولية املوحدة تط يق هها املعيار علق القوائم املاليةال يتوقع أن يكون هناك أثر ل
 

 املعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة جارية التأثير 3-2

 م2019يناير  1 منتعديالت تسري 

 عقود اإليجار( "16ا رقم املعيار الدولي للتقرير املالي" . 

 في العملية املشتركة3تحسينات علق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ا 
 
  .( "تجميع األعمال" تتعلق بال صة املحتفظ بها سابقا

 في العملية املشتركة“الترتي ات املشتركة “ (11تحسينات علق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ا 
 
  .تتعلق بال صة املحتفظ بها سابقا

 ثدار ضدري ة الددخل ملددفوعات األدوات املاليدة املصدنفة علددق آ( "ضدري ة الدددخل" تتعلدق ب12تحسدينات علدق معيدار املحاسد ة الددولي رقدم ا

 أنها حقوق ملكية.

 كلفة االقترا " تتعلق بتكلفة االقترا  املؤهلة للرسملة.( "ت23تحسينات علق معيار املحاس ة الدولي رقم ا 

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

 األدوات املالية" تتعلق بخصائص الدفع املس ق مع التعويض السلبي.9تعديالت علق معيار الدولي للتقرير املالي رقم ا" ) 

 االسدددتثمارات فدددي املنشدددآت الزميلدددة واملشدددروعات املشدددتركة" تتعلدددق بنسدددب االسدددتثمار 28ي رقدددم اتعدددديالت علدددق معيدددار املحاسددد ة الددددول" )

 .اات الزميلة واملشروعات املشتركةطويلة األجل في الشر 

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

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

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

  للمعامالت. ف والقياسي( "الدفع علق أساس السهم" تتعلق بالتصن2ا رقم املاليتعديالت علق املعيار الدولي للتقرير 

  األدوات املالية".9ق املعيار الدولي للتقرير املالي ا يبتط تتعلق ”التأمينعقود ( “4قم اتعديالت علق املعيار الدولي للتقرير املالي ر" ) 

 العقارات االستثمارية" تتعلق بتحويالت العقارات االستثمارية40تعديالت علق معيار املحاس ة الدولي ا" ). 

 تط يددق املعددايير الدوليددة للتقريددر املددالي ألول مددرة" تتعلددق بحددهف إعفدداءات قصدديرة األجددل 1عيددار الدددولي للتقريددر املددالي اتحسددينات علددق امل" )

 عند التحول ألول مرة.

 االسدددتثمارات فدددي املنشددآت الزميلدددة واملشددروعات املشدددتركة" توضدديح أن قيددداس املسدددتثمرين 28تحسددينات علدددق معيددار املحاسددد ة الدددولي ا")

 . ىحدالعادلة من خالل الربح أو الخسارة يأتي بخيار لكل استثمار علق للقيمة 

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

كمدا سديرد ( "عقود اإليجار" 16املعيار الدولي للتقرير املالي رقم اباستثناء لم يكن لتط يق أيا من هه  املعايير أثر علق القوائم املالية املرفقة 

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

 التغير في السياسات املحاسبية 3-3

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

 ( "عقو 16يوفر املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ا
 
 لتحديد ترتي ات اإليجار ومعاملتها في القوائم املالية لكل من  د اإليجار" نموذجا

 
شامال

( "عقود اإليجار" والتفسيرات 17( "عقود اإليجار" محل معيار املحاس ة الدولي رقم ا16رقم ااملعيار الدولي  املؤجرين واملستأجرين. يحل

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

  2019يناير  1وهو  التط يق تاريخ في األولي للتط يق التراكمي األثر إث ات مع رجعي تط يق املعيار بأثر املجموعةاختارت 
 
للفقرات أرقام  وفقا

 عن ذلك16من املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ا 7ج  / ، ب5ج
 
  ( "عقود اإليجار" وبالتالي لم يتم إعادة عر  معلومات املقارنة، وبدال

 األثر التراكمي للتط يق األولي "إذا وجد" علق أنص تعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح امل قاة. املجموعةتثبت 
 

( 17ا( "عقود اإليجار" يط ق عشكل ك ير متطل ات محاس ة املؤجر في املعيار املحاسبي الدولي رقم 16رقم ا إن املعيار الدولي للتقرير املالي

 املستأجر. إلقة مختلفة بالنس ة يإال أنص يقدم معالجات محاسب
 

( بين عقود 16ير املالي رقم ايرت ط التغيير عشكل رئيس في تعريف عقد اإليجار حيث رعتمد علق مفهوم السيطرة. يميز املعيار الدولي للتقر 

ما  املجموعةاإليجار وعقود الخدمة وذلك علق أساس ما إذا اان استخدام األصل يخضع للسيطرة. تعتبر السيطرة موجودة إذا اان لدى 

 :يلي

  و األصل؛ال ق في ال صول علق جميع الفوائد االقتصادية عشكل ك ير من استخدام 

 ال ق في توجيص استخدام هها األصل.  
( "عقود 16بتط يق تعريف عقد اإليجار واإلرشادات ذات الصلة املنصوص عليها في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ا املجموعةقامت 

 األيجار" علق جميع عقود اإليجار لديها. 
 

 كمستأجر املجموعةالتأثير على محاسبة 

 عقود اإليجار املصنفة سابقاملحاس ة عن ب املجموعة( "عقود األيجار" من كيفية قيام 16غير املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ا
 
علق أنها  ا

 ما يلي:  بإث ات املجموعةوالتي اانت تثبت خارج القوائم املالية فقد قامت  (،17عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار املحاس ة الدولي ا
 

  االستخدام،أصل حق 
 
 : بدد حيث يثبت أوليا

 املستق لية؛اإليجار الهي هو ع ارة عن القيمة ال الية لدفعات اإليجار  عقد اللتزام األولي القياس م لغ 

 اإليجار عقد بداية تاريخ ق ل أو في تمت إيجار عقد أي دفعات  
 
 مستلمة؛ إيجار حوافز أي ناقصا

 كمستأجر؛ املجموعة بواسطة متك دة أولية م اشرة تكاليف أي 

 ال الة إلق األصل فيص يوجد الهي املوقع وإعادة العقد، محل األصل وإزالة تفكيكل كمستأجر املجموعة تك دهاتس التي للتكاليف تقدير 

  ة.األصلي
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 حدو بالتكلفدة مطر  يقداس أصدل حدق االسدتخدام الحقدا

 
 قيداس إعدادة بدأي معددلالقيمدة  فدي ه دوط خسدائر مجمدع وأي اسدتهالك مجمدع أي منهداا

  اإليجار. عقد اللتزام
  .أصل حق االستخدام علق املدة املقدرة لعقد االيجار بطريقة القسط املتساوي  املجموعةتستهلك 

  التزام عقد اليجار
 
 را داالقت في تاريخ بداية العقد، ويتم استخدام معدل املدفوعة غير اإليجار لدفعات ال الية بالقيمة يتم إث اتص أوليا

 للمجموعة.اإلضافي 
 
 
 :كما يلي يقاس التزام عقد االيجار الحقا

 اإليجار؛ عقد التزام علق الفائدة ليعكس الدفتري  امل لغ زيادة 

 اإليجار؛ دفعات ليعكس الدفتري  امل لغ تخفيض 

 اإليجار. لعقد تعديالت أو تقييم إعادة أي ليعكس الدفتري  امل لغ قياس إعادة  
بفصل امل الغ املدفوعة إلق الجزء األصلي ارعر  ضمن أنشدطة التمويدل( والفائددة اتعدر  ضدمن األنشدطة التشدغيلية( فدي  املجموعةتقوم 

  .قائمة التدفق النقدي
 16للتقرير املالي رقم ا الدوليبموجب املعيار 

 
ملعيار املحاس ة الدولي  (، يتم اخت ار "أصل حق االستخدام" للتحقق من انخفا  قيمتص وفقا

 .( "اله وط في قيمة األصول"36رقم ا
 

 مدة عقود اليجار

  اإليجار عقد في لإللغاء القابلة غير الفترة باعت ارها اإليجار عقد مدة بتحديد املجموعةتقوم 
 
 :من ال مع جنب إلق جن ا

  الخيار؛ هها ممارسة من معقولة بصورة متأكدة املجموعةاانت  إذا اإليجار عقد تمديد بخيار املشمولة الفترات 

 الخيار هها ممارسة عدم من معقولة بصورة متأكدة املجموعةاانت  إذا اإليجار عقد إنهاء بخيار املشمولة الفترات.  
 شهر  12بالنس ة لعقود اإليجار قصيرة األجل امدة اإليجار 

 
أو أقل( والعقود منخفضة القيمة امثل أجهزة الكم يوتر الشخصية واألثاث  ا

االعتراف بمصروفات اإليجار علق أساس القسط الثابت علق النحو املسموح بص في املعيار الدولي  املجموعةاملكتبي( "إذا وجدت"، اختارت 

 .( "عقود األيجار"17ها وفقا ملعيار املحاس ة الدولي رقم ا( وهي نفس الطريقة التي اان يتم املحاس ة عن16للتقرير املالي رقم ا
  
 زميلة ةاستثمار في شرك -4

يتكون االستثمار في شركة زميلة من االستثمار في شركة الدكتور محمد راشد الفقيص، وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم ببناء مستشفى 

 عام شرق مدينة الريا . 

 ام طريقة حقوق امللكية، وفيما يلي نس ة املساهمة: يتم احتساب ال صة في االستثمار باستخد

   )٪( الحصة في حقوق امللكية 

 اسم الشركة الزميلة

 كما في

 سبتمبر 30

 كما في

 النشاط الرئيس بلد التشغيل والتأسيس ديسمبر 31

   م 2018 م 2019 

 اململكة العربية السعودية ٪ 31,21 ٪ 31,21 شركة الدكتور محمد راشد الفقيص
تملك وتشغيل وصيانة 

 مستشفى ومراكز ص ية
 
  .%30بدال من  %31,21في الشركة الزميلة لتص ح  ملكيتهام قامت املجموعة بزيادة نس ة 2018عام  من األول خالل الربع 
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 يمكن تةخيص حركة االستثمار كما يلي:
 سبتمبر 30كما في  

 م2019
 ديسمبر 31كما في  

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

 5,980,000  - إضافات

 138,707  - ياتتسو 

 (1,936,734ا  (2,019,873) خسارة الشركة الزميلة  من صة ال

 145,160,732  143,140,859 رصيد آخر املدة

 يمكن تةخيص امل الغ اإلجمالية ل عض املعلومات املالية للشركة الزميلة كما يلي:
 سبتمبر 30كما في   

 م2019
ديسمبر  31كما في  

 م2018
 677,029,256  730,988,433  صول األ 

 254,252,233  314,683,290  لتزاماتاال

 153,026  -  اإليرادات

 (4,670,565ا  (6,471,880)  الخسارة صافق

 422,777,023  416,305,143  حقوق امللكية

 القيمة الدفترية لالستثمار في الشركة الزميلة كما في تاريخ التقرير.في رأي اإلدارة، لم يكن هناك ه وط في     

 

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

 
 نسبة امللكية ٪ الدولة

 كما في

 م2019 سبتمبر  30

 

 كما في

 نسبة امللكية  م2018ديسمبر  31
      مدرجة

 247,669 %0,4 166,753 %0,4 األردن األدويةالشركة األردنية لصناعة 
      *غير املدرجة

 3,448,120 %7,5 3,448,120 %7,5 السعودية شركة مركز مكة الطبي

 1,748,145 %1,1 - - السعودية **شركة األحساء لةخدمات الط ية
   3,614,873  5,443,934 

 أدوات حقوق امللكية غير مدرجة*

( 9ا ترى اإلدارة أنص لم تتوافر في أدوات حقوق امللكية غير املدرجة أي من املؤشرات املنصوص عليها في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم

ت ار أن العادلة لهه  األدوات وبالتالي تم اع القيمة معبرة عن تكون  ال قد التكلفة ي تشير إلق أندوالت 2-4-5الفقرة رقم ب "األدوات املالية" 

 تكلفة هه  األدوات تعتبر أفضل تقدير لقيمتها العادلة.

 وال الغةالشركة ببيع اامل حصتها في شركة اإلحساء لةخدمات الط ية  قامتهد 1440رجب  28 املوافق م 2019 ابريل 4 بتاريخ**

تم ادراجص ضمن الدخل ريال سعودي  688,855والهي نتج عنص ربح وقدر   سعودى ريال 2,437,000 مقابل سهم وذلك 162,500

 .الشامل اآلخر

 

 الخسارة أو  لربحأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل ا -6

مقابل شراء وحدات في  سعوديريال  22,321,002عسداد دفعة قدرها  الشركة قامتهد 1440رمضان  9املوافق  م 2019مايو  14بتاريخ 

 .واالستثمار في القطاع الصحي الطويل املدى علق املال رأس علق مرتفع ائدتحقيق ع هو  صهدفصندوق 

 



 شركة دله للخدمات الصحية

 شركة مساهمة سعودية

  م2019 سبتمبر  30في  املنتهيتين التسعة أشهر تي الثالثة و لفتر  األولية املوحدة املختصرة مختارة حول القوائم املالية إيضاحات

 مراجعة()غير 

 (سعودي ما لم يهكر خالف ذلكالريال بال امل الغا
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 مدينون تجاريون  -7
 سبتمبر  30في كما

 م2019
ديسمبر  31في كما 

 م2018
 384,529,517  388,517,528 مدينون تجاريون 

  يخصم

 (37,822,010) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 

 (28,349,101ا

 350,695,518  356,180,416 

 

   املتوقعة ئتمانيةاال  الخسائر  مخصص بحركة مةخص يلي فيما

 للسنة املنتهية في /للفترة   

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

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

 4,628,160  14,289,019  املكون 
 (5,191,441ا  (4,200,759)  رد  تم ما

 (935,794ا  (615,351)  ديون معدومة 
 28,349,101  37,822,010  السنة /الرصيد في نهاية الفترة 

 للمدينون ه وط في القيمة الدفترية  اإلدارة لم يكن هناك رأي وفيتم مراجعة مؤشرات اله وط في القيمة لجميع املدينون التجاريون، 

 .املهاورة كمخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة غير تلك التجاريون 

 

 املرابحة تمويل -8

  غير متداولة
 سبتمبر  30في كما

 م2019
  ديسمبر 31كما في 

 م2018
 562,639,841  831,503,378  مرابحات طويلة األجل

     متداولة

 139,837,580  79,016,287  مرابحات قصيرة األجل

 5,916,666  71,416,203  املتداول من مرابحات طويلة األجل  الجزء

 145,754,246  150,432,490  إجمالي املرابحات املتداولة 

 708,394,087  981,935,868  إجمالي تمويالت املرابحة

لدى املجموعة عقود اتفاقيات مرابحات بنكية مع عدد من ال نوك املحلية. عقود املرابحة بالريال السعودي وتحمل أع اء مالية عشكل 

سعر السائد في السوق. عقود املرابحة بهدف تمويل إنشاء مرافق ط ية ومستشفيات تحت االنشاء وجديدة مع تمويل العام علق أساس 

 مضمونة عن طريق سندات ألمر.، عقود املرابحات عاملرأس املال ال

م: 2018درسمبر  31ريال سعودي امليون  2,225 م لغلمجموعة ل املتاح استخدامها اتم بلغ حجم املرابح2019 سبتمبر  30كما في 

 708,3 :م2018درسمبر 31ريال سعودي امليون  982م نحو 2019 سبتمبر  30مليون ريال سعودي(، املستخدم منها كما في  2.631

 سعودي. مليون ريال 2,366 مالي قدر  بإج ألمر  عسندات ومضمونة ،مليون ريال سعودي(

ريال مليون  9,1 وقدر  م لغم ب2019 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  التسعةخالل  املرسملةباملرابحات  تعلقةاملتمويل التكاليف  بلغت

 سعودي(. ريالمليون  8,9 :م2018 سبتمبر  30سعودي ا

 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  التسعةخالل والدخل الشامل األخر  ةح أو الخسار بر لقائمة ا فيباملرابحات  املتعلقةتمويل التكاليف  بلغت

 ريال سعودي(. مليون  7.2م: 2018 سبتمبر  30ريال سعودي ا مليون  .117 وقدر م بم لغ 2019
 
 
 



 شركة دله للخدمات الصحية

 شركة مساهمة سعودية

  م2019 سبتمبر  30في  املنتهيتين التسعة أشهر تي الثالثة و لفتر  األولية املوحدة املختصرة مختارة حول القوائم املالية إيضاحات

 مراجعة()غير 
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 العقود مع العمالءمن  يراداتل ا -9

 سبتمبر 30املنتهية في  أشهر  التسعة لفترة 
 م2018  م2019 

    تصنيف اليرادات

 660,920,888  682,716,923 إيرادات تقديم خدمات  

 201,736,875  225,774,711 إيرادات بيع أدوية

 908,491,634  862,657,763 

    يراداتال  إثباتتوقيت 

 303,941,702  332,571,269 علق مدى زمني 

 558,716,061  575,920,365 عند نقطة من الزمن 

 908,491,634  862,657,763 

 عقود االيجار -10

 

 أشهر  التسعةلفترة 

         سبتمبر  30املنتهية في 

 للسنة املنتهية في

        ديسمبر  31 

 م2018  م2019 أصل حق االستخدام

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

 -  (12,585,413) استهالك 

 -  30,458,505 السنة  /الرصيد في نهاية الفترة 

 .امل اني ببند ومعدات وآالت عقارات ضمن مدرجة ستخدامإل ا حق صول أ إن

 

 أشهر  التسعةلفترة 

         سبتمبر  30املنتهية في 

 للسنة املنتهية في

 ديسمبر        31 

 م2018  م2019 التزام عقود اليجار 
 -  36,446,307 السنة  /الرصيد في بداية الفترة 

 -  862,971 محملة  عوائد

 -  (13,300,600) املدفوع

 -  24,008,678 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

    يقسم إلى

 -  8,070,243 التزامات عقود إيجار طويلة األجل

 -  15,938,435 التزامات عقود إيجار قصيرة األجل

 24,008,678  - 

 تتوقدددع الدددهي العائدددد لرا  اإلضدددافي، وهدددو معدددددباسدددتخدام معددددل االقتددد العوائددددزام عقدددود االيجدددار ومصدددروف دبإث دددات التددد املجموعدددةقامدددت 

 .الضمانات لعقود االيجار وبنفس مماثلة دةالالزم مل التمويل تقتر  لكي استخدامص

 ستخدام األصول املؤجرة كضمان ألغرا  االقترا .أال تتضمن عقود اإليجار أي تعهدات، ولكن ال يجوز 

بلدغ مصدروف االيجدار  وقددشدهرا وغيدر قابلدة للتمديدد  12أو ملددة أقدل مدن عقدود إيجدار منخفضدة القيمدة  جموعدةلددى املكما فدي تداريخ التقريدر 

  .ريال سعودي 308,228   بنحو م 2019 سبتمبر  30املنتهية في  للفترةهه  العقود  عنأو الخسارة  الربحاملسجل في قائمة 



 شركة دله للخدمات الصحية

 شركة مساهمة سعودية

  م2019 سبتمبر  30في  املنتهيتين التسعة أشهر تي الثالثة و لفتر  األولية املوحدة املختصرة مختارة حول القوائم املالية إيضاحات

 مراجعة()غير 
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 ( "عقود اليجار"16أثر تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )

 م2019 سبتمبر  30كما في  األثر على قائمة املركز املالي
 

 م2019يناير  1كما في 

 16 مرق  بعد تطبيق معيار  األثر 16رقم   معيار بدون تطبيق  
 

 16 مرق  بعد تطبيق معيار  األثر 16 مرق معيار بدون تطبيق 

 2,067,827,702 30,458,505 2,037,369,197 عقارات وآالت ومعدات
 

1,953,199,081 43,043,918 1,996,242,999 

 77,154,003 (6,597,611) 83,751,614 أخرى مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة 
 

 76,787,897 (6,597,611ا 83,385,508

 8,070,243 8,070,243 - يجار طويلة األجلإالتزامات عقود 
 

- 20,208,585 20,208,585 

 15,938,435 15,938,435 - يجار قصيرة األجلإالتزامات عقود 
 

- 16,237,722 16,237,722 

 243,023,691 (147,784) 691,171,027 م قاة ارباح
 

613,209,624 - 613,209,624 
 

 

 
 م2019  سبتمبر  30للفترة املنتهية في 

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

 801,351,036 (715,187) 802,066,223 املصروفات اإلداريةو  اإليرادات تكلفة

 17,921,652 862,971 17,058,681 مصروفات التمويل

 

 م2019  سبتمبر  30للفترة املنتهية في  

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

من األنشطة  الناتجةصافي التدفقات النقدية 
 التشغيلية

191,441,369 13,300,600 204,741,969 

 في املستخدمة النقدية التدفقاتصافي 
 األنشطة التمويلية

48,811,378 (13,300,600) 35,510,778 



 شركة دله للخدمات الصحية

 شركة مساهمة سعودية

  م2019 سبتمبر  30في  املنتهيتين التسعة أشهر تي الثالثة و لفتر  األولية املوحدة املختصرة مختارة حول القوائم املالية إيضاحات

 مراجعة()غير 
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 هامة  وقراراتاجتماعات  -11

لالستثمار والتطوير شركة اململكة  عهكرة تفاهم غير ملزمة مم الشركة عتوقو ه 1441 محرم 11 املوافقم 2019 سبتمبر  10 بتاريخ

واملتعلقة ععملية م ادلة األسهم اململوكة لشركة اململكة لالستثمار والتطوير في شركة درع الرعاية القابضة املحدودة مقابل أسهم في 

 ية شركة درع الرعاية القابضة املحدودة شركة خدمات املشاريع الط تمتلك .شركة دلص لةخدمات ال  ية وباإلضافة إلق مقابل نقدي

اتفق الطرفان  .شركة مجمع العيادات االستشارية املحدودة وشركة صيدلية العيادات ال ديثة املحدودةو  املحدودة امستشفى اململكة(

 .علق تقييم نسبي وم دئي للصفقة املقترحة. وسيتم تحديد القيمة النهائية للصفقة املقترحة ععد إتمام عملية الدراسة النافية لةجهالة

 م.2019درسمبر  31 ىل املهكرة من تاريخ توقيعها من ق ل الطرفين وتظل سارية املفعول حترسري مفعو 
 

شركة دلص لةخدمات ال  ية عقد شراكة استراتيجية طويلة االجل مع شركة  وقعته 1441محرم  2م املوافق 2019سبتمبر  1 بتاريخ

للمستشفيات التي تفوز بها  ملستشفيات الشركة وأقسام األشعة سيمينز للرعاية ال  ية املحدودة عغر  إدارة وتشغيل اقسام االشعة

مليون ريال موزعة علق مدة عشر  112 العقد قيمة بلغت ،ات ال كومية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني ألقسام األشعةفي املناقص

 سنوات.
 

تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية عشكل  العامة للشركة قررت الجمعية هد 1440شع ان  25املوافق  م2019مايو  1خ يبتار 

 .واإلجراءات التنظيمية الصادرةم وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف بحسب الضوابط 2019نصف سنوي للعام املالي 
 

توزيع أرباح قررت الجمعية العامة للشركة املوافقة علق توصية مجلس اإلدارة بهد 1440جماد ثاني  20م املوافق 2019فبراير  26بتاريخ 

ريال سعودي  1.5ريال سعودي بواقع  88,500,000م بم لغ وقدر  2018نقدية علق مساهمي الشركة عن النصف االول من العام املالي 

 م. 2019عن ال سهم. تم توزيع األرباح خالل الربع األول من العام 
 

م بما قدر  2017علق توزيع أرباح نقدية عن العام املالي  ت الجمعية العامةوافقهد  1439رمضان  06 املوافق م2018مايو  22بتاريخ 

 م. 2018ريال سعودي للسهم الواحد وتم توزيعها خالل الربع الثاني من عام  2,5مليون ريال سعودي بواقع  147,5
 

أسهم مجانية بواقع توزيع م تمت موافقة الجمعية العمومية غير العادية علق 2019فبراير  26 املوافق هد 1440جماد الثاني  21 بتاريخ

 عالوةمن اإلحتياطي النظامي" سعوديمليون ريال  160 م لغزيادة رأس املال بتحويل  تمتنتيجة لهلك  .سهم 3.69 لكلسهم واحد 

 ل النظام األساس ي تعديلم ب2019ابريل  25بتاريخ  .الشركة قامت" الق رأس املال. إصدار
 
 .هلكوفقا

 
 

 ربحية السهم األساسية واملخفضة من صافي الربح -12

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

 املجموعة ليس لديها أي أدوات مخفضة مصدرة.

 

 لفترة الثالث أشهر املنتهية في

  سبتمبر  30 

 أشهر املنتهية في التسعةلفترة  

  سبتمبر  30 

 م2018  م2019  م2018  م2019  
 109,293,926  77,124,764  32,482,224  26,614,950 صافي الربح

 75,000,000  73,038,269  75,000,000  71,260,000 املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة 

 1,46  1,06  0,43  0,37 ربح السهم األساس ي واملخفض
 

يعكس تأثير لتم تعديل املتوسط املرجح بأثر رجعي شراء أسهم الخزينة، كما ليعكس تأثير املتوسط املرجح للفترة ال الية  تعديل تم

 .املجانيةسهم أل اإصدار 
 

 سبتمبر  30ا م2019 سبتمبر  30املنتهية في أشهر  التسعة فترةريال سعودي عن  مليون  73 دلص نمار نحو  ىبلغ صافي خسائر شركة مستشف

 ريال سعودي(.مليون  66.5 م:2018
        



 شركة دله للخدمات الصحية

 شركة مساهمة سعودية

  م2019 سبتمبر  30في  املنتهيتين التسعة أشهر تي الثالثة و لفتر  األولية املوحدة املختصرة مختارة حول القوائم املالية إيضاحات

 مراجعة()غير 
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  لتزامات املحتملةاالرتباطات واال -13

 لتزامات الرأسماليةاال

ل، وبناء لتزامات رأسمالية تتعلق عشكل أساس ععقود بناء توسعة مستشفى دلص النخيالدى املجموعة  م،2019 سبتمبر  30كما في 

 ريال سعودي(.مليون  204,9 :م2018درسمبر  31ريال سعودي ا مليون  115,9بم لغ مستشفى دلص نمار 

 

 لتزامات املحتملةاال

ريال سعودي تم إصدارها في مليون  38,7محتملة علق شكل ضمانات بنكية بم لغ  التزاماتم، لدى املجموعة 2019 سبتمبر  30كما في 

يابة لطرف ثالث ن ضمان بنكياملحتملة  لتزاماتاال تتضمن مليون ريال سعودي(. 24,5 م:2018درسمبر  31سياق النشاط اإلعتيادي ا

ريال مليون  17,45 م لغ م:2018درسمبر  31اكما في  ريال سعوديمليون  17,45" بم لغ  " شركة زميلة صعن شركة الدكتور محمد الفقي

 .(سعودي
 

 36,5 م:2018درسمبر  31ا سعودي ريالمليون  20,2 وجد اعتمادات مستندية صادرة عن املجموعة بم لغم ت2019 سبتمبر  30كما في 

 .ريال سعودي( مليون 
 

تسويتها، ولكن النتيجة النهائية  قهناك ععض القضايا القانونية املرفوعة ضد املجموعة، في سياق العمل االعتيادي، يتم العمل حاليا عل

 وال تتوقع اإلدارة أن تكون نتائج هه  القضايا جوهرية علق ال يانات املالية املوحدة للمجموعة. .لهه  ال االت ليست مؤكدة
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 قياس القيمة العادلة 14-1

في تاريخ  بالقيمة العادلة خر الشامل اآل تقوم املجموعة بقياس األدوات املالية، مثل أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 ال قائمة مركز مالي. 

لتزام ما بموجب معاملة نظامية بين متعاملين في االقيمة العادلة هي السعر الهي سيتم استالمص عند بيع أصل ما أو دفعص عند تحويل 

 لتزامات قد تمت إما:و تحويل االالسوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافترا  أن معاملة بيع االصول أ

  لتزامات، أوصول أو االفي السوق الرئيس لأل 

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

من ق ل املجموعة. تقاس القيمة العادلة لالصول أو اإللتزامات  للوصول إليص كون قابليالسوق الرئيس أو السوق األكثر فائدة يجب أن 

 صول أو اإللتزامات وأنهم رسعون لتحقيق أفضل مصال هم.فترا  أن املتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير األ إب
 

ق منافع اقتصادية من خالل إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخه ععين االعت ار قدرة املتعامل في السوق علق تحقي

االستخدام األمثل واألفضل لهلك األصل أو من خالل بيعص إلق متعامل آخر في السوق ليقوم باستخدامص االستخدام األفضل واألمثل. 

دة استخدام تستخدم املجموعة أساليب التقييم التي تتناسب مع الظروف والتي تتوفر لها بيانات اافية لقياس القيمة العادلة، وذلك لزيا

 املدخالت القابلة للمالحظة املعنية، والتقليل من استخدام املدخالت غير القابلة للمالحظة.
 

صول واإللتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم املالية ضمن التسلسل الهرمي ملستويات تصنف اافة األ 

 له
 
 لك:القيمة العادلة. وفيما يلي شرحا

 

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

 للرصد بصورة  املستوى الثاني 
 
طرق التقييم التي يكون أدنى مستوى ملدخالتها املهمة لقياس القيمة العادلة قابال

 م اشرة أو غير م اشرة.

 للرصد بصورة  يكون أدنى مستوى ملدخالتها املهمة لقياس القيمة العادلة غير قابلطرق التقييم التي  املستوى الثالث

 م اشرة أو غير م اشرة.
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 تتعر  املجموعة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لألدوات املالية:

 اأ ( مخاطر سعر الصرف األجنبي

 ئتماناب( مخاطر اال 

 اجد( مخاطر السيولة

 اد( مخاطر العمولة
 

 )أ( مخاطر سعر الصرف األجنبي

م تنتج مخاطر سعر الصرف األجنبي من التغيرات والتهبهبات في قيمة األدوات املالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية. لم تق

. وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت املجموعة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا الريال السعودي، الدوالر األمريكي

ال توجد مخاطر هامة للعمالت األجنبية. تراقب إدارة املجموعة أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر  وعليص األمريكي،مقابل الدوالر 

 العمالت غير جوهرية.

 )ب( مخاطر االئتمان

في حال عجز الطرف املقابل في الوفاء بإلتزاماتص التعاقدية، وتنشأ  تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعر  املجموعة لخسارة مالية

 بصورة رئيسية من املدينون التجاريون وأصول العقود مع العمالء وامل الغ املستحقة من أطراف ذات عالقة وأرصدة النقد لدى ال نوك.

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

 املدينون التجاريون وأصول العقود مع العمالء واملستحق من أطراف ذات عالقة

تأثر تعر  املجموعة ملخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل من "املدينون التجاريون وأصول العقود مع العمالء ي

 العوامل التي قد يكون لها تأثير علق مخاطر االئتمان  واملستحق من أطراف ذات عالقة" علق حد . إال أن اإلدارة تضع
 
باعت ارها أيضا

 األخرى.
 

 النقد وما في حكمه

لتزاماتها ايتم إيداع النقد وما في حكمص لدى بنوك عالية الثقة. تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة املجموعة لصعوبة عدم الوفاء ب

 أو من خالل أصول مالية أخرى. و  لتزاماتهااباملرت طة 
 
هدف منهج املجموعة في إدارة تاملالية التي تتم تسويتها عن طريق السداد نقدا

لتزاماتها في ظل الظروف العادية والظروف ال رجة، اكون لديها سيولة اافية عشكل مستمر وقدر اإلمكان للوفاء بتالسيولة إلق ضمان أن 

 تعر  سمعة املجموعة لةخطر.دون تك د خسائر غير مق ولة أو 
 

 )جـ( مخاطر السيولة

 املخاطر هه  املالية. وإلدارة باألدوات املتعلقة إلتزاماتها لسداد الالزمة األموال توفير املجموعة علق مقدرة عدم عن السيولة مخاطر تنتج

باحتياطيات نقدية مناس ة وخطوط ائتمان  املجموعة بتخطيط وإدارة التدفقات النقدية املتوقعة للمجموعة من خالل االحتفاظ تقوم

 بنكية سارية ومتاحة ومقابلة استحقاقات األصول واإللتزامات املالية.

 )د( مخاطر العمولة 

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

 اإليضاحات املاليدة قد تم اإلشارة إليها فدي لتزاماتواال األصول  ستحقاقأ أو تسعير إعادة خاللها يتم التي والفترات الفعلية العمولة أسعار إن

 بها. املتعلقة
 

 املعلومات القطاعية -15

علق ذلك، فإن تقديم معلومات خدمات ال  ية، وبناء الواحد وهو  س يعشكل أساس من قطاع تشغيلي رئي املجموعةتتكون عمليات 

 .القطاعات املختلفة غير قابل للتط يق
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